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»الهالل األحمر« يدعم االندماج االجتماعي للجالية الهندية في قطر

ــر الـــقـــطـــري حفل  ــمـ ــهـــال األحـ نــظــم الـ
تسليم شــهــادات الــدفــعــة األولــــى من 
خــريــجــي الــــدورة الــتــدريــبــيــة لتعليم 
الــنــاطــقــن بها،  الــعــربــيــة لغير  الــلــغــة 
والــتــي أقــيــمــت عــلــى مـــدار 3 أسابيع 
وحــضــرهــا 32 مــتــدربــا مـــن الــجــالــيــة 
الهندية بالتنسيق مع املركز الثقافي 

الهندي.
وقامت السيدة منى فاضل السليطي، 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع الــتــطــوع  ــديــ املــ
والــتــنــمــيــة املــحــلــيــة بــالــهــال األحــمــر 
الــقــطــري، بتسليم شــهــادات اجتياز 
الـــدورة للمتدربن، ثــم هنأتهم على 
: »نحن 

ً
نجاحهم في الــدورة، مضيفة

فــخــورون بــكــم، ونــعــتــبــركــم مــنــذ اآلن 
ضمن أســرة الهال األحمر القطري، 
وســـفـــراء لــنــا فــي الــعــمــل االجــتــمــاعــي 

بن أفراد الجالية الهندية«.
ــــى ضمن  ــاءت هـــذه الـــــدورة األولـ ــ وجـ
ــدورات التدريبية لتعليم  الــ سلسلة 
ــاء الــجــالــيــات  الــلــغــة الــعــربــيــة ألعـــضـ
املــقــيــمــة فـــي دولــــة قــطــر، وهـــي تعقد 
تــحــت مظلة بــرنــامــج »عــالــم واحـــد«، 
الذي ينفذه قطاع التطوع والتنمية 
املــحــلــيــة ويــشــمــل عــــددًا مـــن الــبــرامــج 
املتنوعة، بهدف دعم وتمكن الفئات 
الــضــعــيــفــة وبـــاألخـــص فــئــة الــعــمــالــة 
الــــوافــــدة، وتــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي 
واالنــــدمــــاج فـــي املــجــتــمــع لــلــجــالــيــات 

املقيمة.

وزير التجارة والصناعة يبحث تعزيز 
التعاون مع نظيره الياباني

قطر تشارك في اجتماع تنسيقي
 عربي للمندوبين الدائمين

قطر تدين تفجيرا بجنوب أفغانستان

اســتــقــبــل ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحـــمـــد الـــكـــواري، 
ــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، أمـــــس، ســـعـــادة الــســيــد  ــ وزيـ
ماكيهارا هيديكي وزير الدولة لاقتصاد والتجارة 
والــصــنــاعــة بــالــيــابــان، والـــوفـــد املـــرافـــق الــــذي يـــزور 
اللقاء بحث سبل تعزيز  الــبــاد حاليا. جــرى خــال 
ــتـــعـــاون فـــي املــــجــــاالت الـــتـــجـــاريـــة واالســتــثــمــاريــة  الـ
 عن تسليط الضوء على الفرص 

ً
والصناعية فضا

املتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل اإلمكانات 
ــــدرات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا اقـــتـــصـــادا دولـــــة قطر  ــقـ ــ والـ
والــيــابــان. وجـــرى اســتــعــراض أحـــدث الــتــطــورات في 
العاقات التجارية واالستثمارية والصناعية بن 

البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

ــتــــي شــهــدهــا  ــــورات الــ ــــطـ ــتـ ــ ــقــــاء الـ ــلــ ــــاول الــ ــنـ ــ ــا تـ ــمـ كـ
ــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة،  ــقـــطـــري خـ االقـــتـــصـــاد الـ
واســتــعــراض فــرص االســتــثــمــار املــتــاحــة فــي كافة 
القطاعات، والحوافز االستثمارية والتشريعات 
التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم 
ــال غــيــر الــقــطــري فـــي الــنــشــاط  ــ اســتــثــمــار رأس املـ
ــادرات الـــتـــي تـــم إطــاقــهــا في  ــ ــبـ ــ االقـــتـــصـــادي، واملـ
سبيل دعم القطاع الخاص وزيــادة االستثمارات 
األجنبية املباشرة واستقطاب املزيد من الشركات 

اليابانية إلى السوق القطرية.
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بن 
دولــة قطر والــيــابــان، بلغ ما يقرب من 47,37 مليار 
ريـــال خـــال الــعــام 2019 )يــنــايــر – نــوفــمــبــر( أي بما 

يعادل 12,98 مليار دوالر.

عــقــد املـــنـــدوبـــون الـــدائـــمـــون لــــدى جــامــعــة الــــدول 
تــنــســيــقــيــا للتحضير  أمـــــس، اجــتــمــاعــا  الــعــربــيــة، 
لـــاجـــتـــمـــاع الـــثـــامـــن املــــقــــرر عــــقــــده فــــي بـــروكـــســـل 
ــمـــن لــدى  ــدائـ ــنـــدوبـــن الـ ــادم بـــن املـ ــقــ ــوع الــ ــبــ األســ
الجامعة وسفراء اللجنة السياسية واألمنية في 

مجلس االتحاد األوروبي.

ترأس وفد دولة قطر في أعمال االجتماع سعادة 
السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهاوي املندوب 

الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
الــرؤى ووجهات النظر  تم خــال االجتماع تبادل 
بشأن القضايا واملوضوعات املدرجة على جدول 
أعمال االجتماع املشترك العربي األوروبي لبلورة 
مــوقــف مــوحــد إزاء كــافــة الــقــضــايــا واملــوضــوعــات 

التي تهم الجانب العربي.

ــتــــهــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا  ــة قـــطـــر عــــن إدانــ ــ ــ أعــــربــــت دولـ
الشديدين النفجار عبوة ناسفة في حافلة بإقليم 
زابول جنوبي أفغانستان، أدى إلى مقتل عدد من 

املوظفن الحكومين. وجـــددت وزارة الخارجية، 
في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من رفض 

العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب.
ــعــــازي دولــــــة قـــطـــر لــــذوي  ــبــــرت الـــــــــوزارة عــــن تــ وعــ

الضحايا وحكومة وشعب أفغانستان.

الدوحة -

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس وزراء كوريا الجديد

بعث معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر 
ــيــــس مــجــلــس  ــي رئــ ــانــ ــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثــ بـ

الــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية تهنئة 
إلـــى دولـــة الــســيــد تــشــونــغ ســيــه - كيون 
ــوزراء  ــ ــلـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة تـــعـــيـــيـــنـــه رئـــيـــســـا لـ

بجمهورية كوريا.

الدوحة - قنا

القاهرة - قنا

الدوحة- قنا

الدوحة -

الدوحة -

541 مخالفة بيئية »البلدية« تضبط 
 وتحيل مرتكبيها للجهات المختصة

املــحــمــيــات  إدارة  فـــي  مــفــتــشــون  ضــبــط 
البلدية والبيئة 148  بــوزارة  الطبيعية 
مخالفة خال 2019، منها 118 مخالفة 
مـــخـــالـــفـــة ســجــلــتــهــا  بـــاملـــحـــمـــيـــات، و30 

الوحدات البحرية، و30 محضر صلح.
ــي إبــــــل، رمـــي  ــ وشـــمـــلـــت املـــخـــالـــفـــات: رعـ
مخلفات، تعدي على املحميات، الصيد 
بـــدون تــصــريــح وتــصــريــف مــيــاه صــرف 
صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة. 
وناشدت الوزارة الجمهور التعاون مع 
أجــل حماية  املعنية فيها مــن  الــجــهــات 
ــم )32(  بــيــئــة قــطــر الـــتـــزامـــا بـــقـــانـــون رقــ
لسنة 1995 بشأن منع اإلضرار بالبيئة 

النباتية ومكوناتها. 
الـــحـــمـــايـــة والـــحـــيـــاة  إدارة  قـــامـــت  كـــمـــا 
الـــفـــطـــريـــة بـــــالـــــوزارة خــــال ســـنـــة 2019 
بضبط 393 مخالفة بيئية، شملت رمي 
مخلفات، تجريف، ورعــي إبــل، اإلضــرار 
بالروض، مخالفات صيد، قطع أشجار، 
تــفــريــغ مــجــاٍر أو أســمــنــت، كــمــا توجيه 
217 إنذارا، وضبط 11 مخالفة كسارات 
و3 مصادرة تتعلق باتفاقية سايتس. 
ــيـــــان لــــهــــا 5  ــي بـــ ـــ وشـــــــــــددت الــــــــــــــوزارة فـ
محظورات يعاقب عليها القانون وهي: 
ــال الــــنــــيــــران واســتــعــمــالــهــا  ــعــ حـــظـــر إشــ
ألي غــرض، ويستثني من ذلــك أغــراض 
ــبــــخ والــــتــــدفــــئــــة مـــــع اتـــــخـــــاذ كـــافـــة  الــــطــ

االحتياطات ملنع نشوب حريق، وحظر 
الزراعية والحشائش  املواد  حرق بقايا 
البيئة  واألعــشــاب ســـواء داخـــل مناطق 
النباتية أو داخل املناطق القريبة منها، 
كـــمـــا حـــظـــرت الــــــــوزارة إلـــقـــاء املــخــلــفــات 
ــايــــات  ــفــ ــنــ ــيــــة والــ ــنــــاعــ الـــــزراعـــــيـــــة والــــصــ
الهدم والتسوية وما شابهها.  ونواتج 
كما حظرت العبث أو اإلضرار باألسوار 
البيئة  الخاصة بمحميات  ات  واإلنشاء
ــرت الـــبـــلـــديـــة  ــظــ الـــنـــبـــاتـــيـــة، وأخـــــيـــــرا حــ
ــيــــارات  ــدات والــــســ ــ ــعـ ــ ــرور املـ ــ ــ ــئـــة مـ ــيـ ــبـ والـ
واآللــيــات عــشــوائــيــا، ويقتصر مــرورهــا 

على الطرق املخصصة.
بــقــانــون رقم  الــــوزارة الجمهور  وذكـــرت 

بــشــأن مــنــع اإلضـــرار  لــســنــة 1995   )32(
النباتية ومكوناتها، ومن بن  بالبيئة 
بنوده: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن 
3 أشهر وغرامة ال تقل عن ألفي ريال وال 
تزيد عن 20 ألف ريال أو بإحدى هاتن 
الــعــقــوبــتــن كــل مــن خــالــف أي حــكــم من 
العقوبة  القانون وتضاعف  أحكام هذا 
في حالة العود. وفي كل األحوال تحكم 
املحكمة وسائل النقل واآلالت واملعدات 
املــســتــخــدمــة فــي ارتـــكـــاب املــخــالــف. كما 
املــعــتــدي بالتعويض عن  بــإلــزام  تحكم 

األضرار التي ألحقها بالبيئة.
السيد حسن األصمخ مساعد  وصــرح 
بـــأن  ــة  ــيــ ــزراعــ الــ الــــشــــؤون  إدارة  مـــديـــر 
انـــتـــهـــاك الـــبـــيـــان يـــهـــدد الـــجـــهـــود الــتــي 
الــحــفــاظ  ــل  ــ أجـ مــــن  اإلدارة  بـــهـــا  تـــقـــوم 
عــلــى الــنــبــاتــات الــبــريــة وحــمــايــتــهــا من 
ــار الــتــي تــتــعــرض لــهــا وتــدمــيــر  ــطـ األخـ
ــاف: فـــي الــعــام  ــ الــغــطــاء الــنــبــاتــي. وأضــ
ــم  ــم تــشــكــيــل فـــريـــق عــمــل دائـ ــي تـ ــاضـ املـ
لدراسة التأثيرات اإليجابية والسلبية 
لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي 
بـــقـــرار وزاري، ووضـــع  اإلبـــــل  وقــطــيــع 
ــــي إجـــــــــراء دراســـــــات  ــراعـ ــ خـــطـــة عـــمـــل تـ
الروض  مقارنة تشمل تعريض بعض 
لــــرعــــي اإلبــــــــل تــــحــــت إشـــــــــراف أعــــضــــاء 
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــريــــق، عـــلـــمـــا أنـــــه تــــم االنــ ــفــ الــ
الغطاء  الــخــاص بمسح  الــدراســة  جــزء 

النباتي.

الدوحة -

دور الكتابة في تعزيز 
الصحة النفسية وصقل 

شخصية الطفل

يواصل امللتقى القطري للمؤلفن أنشطته وفعالياته الثقافية، حيث 
نظم جلستن نقاشيتن األولـــى بعنوان »كــتــاب الطفل فــي قطر بن 
ــتـــاذة الــكــاتــبــة أســمــاء الــكــواري  ــتــــراف« قــدمــتــهــا األسـ الــتــجــريــب واالحــ
والــثــانــيــة »دور الكتابة فــي تعزيز الصحة النفسية« قدمها كــل من 
األســتــاذة مريم ياسن الحمادي السفيرة الفخرية لجمعية أصدقاء 
الصحة النفسية واملدير العام للملتقى القطري للمؤلفن واألستاذ 
املــديــر التنفيذي لجمعية أصــدقــاء الصحة النفسية  محمد البنعلي 
واألستاذ حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وحضرها 

األستاذ إبراهيم السادة.
وتحدثت األستاذة أسماء الكواري الكاتبة املتخصصة في أدب الطفل 
عن تجربتها وبدايتها في الكتابة ومصادر إلهامها، حيث قالت إن 
نقص اإلصــدارات الهادفة املوجهة للطفل وحاجتها لكتب تساعدها 
الــقــراءة حفزها على الكتابة  فــي صقل شخصية أطفالها مــن خــال 
لتوفر ألبنائها ولجميع األطــفــال كتبا تنمي شخصياتهم وتشحذ 
الــخــطــوة األولــــى التي  فــكــانــت  هممهم وتــبــنــي شخصيات إيــجــابــيــة، 
قامت بها هي الدخول في البرامج التدريبية والورش التي ساعدتها 
على تنمية مهاراتها وأصبحت لديها القدرة على الكتابة بالجودة 
التي تبحث عنها، ولم تكتِف الكاتبة بهذا القدر من املهارات بل زارت 
عدة دول غربية للتعرف على املعايير واملقاييس املعتمدة الحصول 
على إصــدارات ذات جــودة عالية من حيث الشكل واملضمون. وأكدت 
الــكــواري أن القصص املوجهة للطفل البــد أن تكون هادفة  األســتــاذة 
وهـــو مــا ركـــزت عليه فــي كــافــة إصــداراتــهــا، حــيــث تضمنت القصص 
مجموعة من العبر واملــواعــظ لألطفال ليستفيدوا منها في حياتهم 
إضافة إلى التعريف بمعالم قطر وتاريخها وموروثها الثقافي حتى 
الـــذي لم  املــــوروث الثقافي  أنــهــا كتب قصة مستوحاة بــاألســاس مــن 

يسبق كتابته في قصة.

¶  المهندس حسن األصمخ
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بمشاركة رؤساء وفود من قطر و9 دول

»كتارا« تحتضن »عمومية الدبلوماسية 
6« اإلثنين المقبل الدولية 

تحتضن املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« 
فــي الفترة مــا بــن اإلثــنــن املقبل 20 إلــى 22 يناير 
الـــجـــاري، اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــســادس 
ــة الـــعـــامـــة الــتــي  ــيــ ــيـــة الــــدولــ ــلـــومـــاسـ لــلــشــبــكــة الـــدبـ
تترأسها دولة قطر عبر كتارا بمشاركة دولة قطر 
و9 دول هــي: )تركيا، كــوريــا الجنوبية، هنغاريا، 
تايوان، نيجيريا، سنغافورة، املكسيك، موزمبيق، 
ــاء ذلــــك فـــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي الـــذي  الــفــلــبــن(، جــ
عقدته كتارا أمس، بالقاعة )15(، بحضور املهندس 
درويـــــش أحــمــد الــشــيــبــانــي األمــــن الـــعـــام للشبكة 
الدبلوماسية الدولية العامة والــدكــتــور خالد أبا 
الزمات األمن العام املساعد للشبكة والسيد ثامر 
القاضي مدير إدارة تكنولوجيا املعلومات بكتارا، 
وجمع من ممثلي وسائل اإلعالم املحلية والعربية 

والدولية.
وأعـــرب املهندس درويـــش أحمد الشيباني األمــن 
ــام لــلــشــبــكــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة الــعــامــة  ــعــ الــ
عـــن ثــقــتــه الــبــالــغــة بــــأن يــشــهــد اجــتــمــاع الجمعية 
ــادس لــلــشــبــكــة، انـــطـــالقـــة مــمــيــزة،  ــســ الــعــمــومــيــة الــ
ليس على صعيد حجم املشاركة الدولية أو على 
الــدول  لــوفــود  مستوى التمثيل الرسمي والــرفــيــع 
املشاركة فحسب، وإنما من خالل النقاشات الثرية 
الــتــي سيشهدها االجــتــمــاع فــي مجاالت  واملعمقة 
أنــهــا ستسهم بالتأكيد فــي تقديم  عــديــدة، مــؤكــدا 
آفــاقــا جــديــدة في  رؤيـــة مستقبلية طموحة، تفتح 
العمل املشترك وتترجمها إلى واقــع في املستقبل 

القريب.
ــارا عــكــفــت بــعــد  ــتــ وأشـــــــار »الـــشـــيـــبـــانـــي« إلـــــى أن كــ
الــدولــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  الــشــبــكــة  لــرئــاســة  تسلمها 
على إعداد مجموعة من املشاريع الثقافية الدولية 
الــهــامــة واملــمــيــزة والــتــي مــن شأنها أن تــرّســخ دور 
الــشــبــكــة فــي نــقــل املــعــرفــة وتـــبـــادل الــخــبــرات وبــنــاء 
الفّعال، معززة بذلك قيم التسامح  الــحــوار  جسور 
واالنـــفـــتـــاح والــتــعــايــش الـــحـــضـــاري بـــن الــشــعــوب، 
وهو ما سيمكن الدول األعضاء من إعداد األجيال 
الجديدة لتحمل مسؤولياتها في مجال التواصل 
لــبــنــاء مجتمعات قوية  الـــذي يــؤســس  االجــتــمــاعــي 
ومـــزدهـــرة تـــشـــارك فـــي تــحــقــيــق الــتــطــور والــتــنــمــيــة 

املستدامة.
ولــفــت الــشــيــبــانــي إلـــى »أن كــتــارا وبــعــد استالمها 
لـــرئـــاســـة الــشــبــكــة الــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة الــعــامــة 
أرادت أن تنتهج إستراتيجية متميزة في الجانب 
اإللكتروني، من خالل إنشاء بوابة إلكترونية تربط 

بــن أعــضــاء الــشــبــكــة وتــقــدم الــعــديــد مــن الــخــدمــات 
املشتركة لهم، بشكل أكثر أمانا وتــطــورا، معتمدة 
عــلــى الــعــديــد مـــن املــعــايــيــر واملـــواصـــفـــات الــعــاملــيــة، 
مــشــيــرا إلـــى أن وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هي 
جــــزء أســـاســـي مـــن هــــذا الـــتـــطـــويـــر، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الـــورشـــة الـــتـــي تــقــيــمــهــا كـــتـــارا وتــصــاحــب انــطــالق 
املــؤتــمــر بــمــشــاركــة أســـاتـــذة وخـــبـــراء متخصصن، 
والتي هي خطوة الحقة تدعم توجه كتارا وسينتج 
عنها توصيات ومقترحات تساهم في تطوير عمل 

الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة«.
الــعــام للشبكة الدبلوماسية الدولية  وقـــدم األمـــن 
ــوزارة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة على  ــ ــ الـــعـــامـــة الــشــكــر لـ
دعمها املتواصل لكتارا عبر استحداثها لبرنامج 
الدبلوماسية الدولية العامة في قطر، مثمنا الدور 
املــتــواصــل على تطوير التعاون  الكبير فــي العمل 
املــثــمــر مـــع كـــتـــارا، لــلــوصــول بــهــذا الــبــرنــامــج الـــذي 
تترأسه املؤسسة إلى أن يكون مشروعا عامليا في 

مجال الدبلوماسية الدولية العامة.
مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــدكــتــور خــالــد حــمــد أبـــا الــزمــات 
األمن العام املساعد للشبكة الدبلوماسية الدولية 
ــدة بــــن جـــامـــعـــة قــطــر  ــيــ ــة وطــ ــعـــالقـ الــــعــــامــــة: »إن الـ
واملــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي كــتــارا ويتجلى 

هذا التعاون في مناسبات عدة من بينها الشبكة 
الدبلوماسية الدولية العامة التي تشهد حضور 
عــدد كبير وهـــام مــن الــخــبــراء الــدولــيــن مــن بينهم 
نائب رئيس وزراء البوسنة والهرسك وسيسجل 
ــرة وطــلــبــة من  ــاتــ حـــضـــور ومـــشـــاركـــة أســـاتـــذة ودكــ

جامعة قطر.
بدوره، قال ثامر القاضي مدير إدارة تكنولوجيا 
املعلومات بكتارا: إن اجتماع الجمعية العمومية 
يــتــزامــن مـــع تــنــظــيــم كـــتـــارا لـــورشـــة عــمــل موجهة 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  لــلــشــبــاب حــــول وســـائـــل الـ
تــنــطــلــق فــعــالــيــاتــهــا فـــي الـــيـــوم الــثــانــي بــمــشــاركــة 
متخصصن ورؤســـــاء شــركــات وخـــبـــراء دولــيــن 
ــلــــومــــات واإلعــــــــالم  ــاع تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــعــ ــطــ ــــي قــ فـ
إلــى إيصال  الحديث، موضحا أن الورشة تهدف 
صـــوت هـــذه الــفــئــة االجــتــمــاعــيــة الــهــامــة وتسجيل 
آرائهم في الدبلوماسية العامة من خالل وسائل 
الــبــلــدان التي ينتمون إليها  اإلعـــالم الحديث فــي 
والتشارك فيما بينهم في تبادل املعرفة واألفكار، 
باإلضافة إلى تدشن املوقع اإللكتروني الجديد 
للشبكة الدبلوماسية، وذلك ضمن مبادرة رائدة 
تـــهـــدف إلــــى تــمــكــن الـــتـــواصـــل الـــدائـــم بـــن الــــدول 
آلية  األعضاء بالشبكة، حيث تتيح هــذه الشبكة 

مرنة وديناميكية توفر عملية تبادل املعلومات 
وتسهم في بناء القدرات وتقدم كافة أشكال الدعم 

للفعاليات الثقافية للدول األعضاء.
من جانب آخر، تبدأ فعاليات اليوم األول الجتماع 
الجمعية العمومية السادس للشبكة الدبلوماسية 
الدولية العامة من خالل مؤتمر عام رفيع املستوى 
يــحــضــره رؤســــاء وفـــود الــــدول املــشــاركــة بــاإلضــافــة 
إلى نخبة من الخبراء واملتخصصن واألكاديمين 
وأساتذة الجامعات، فيما تشتمل فعاليات اليومن 
الثاني والثالث على اجتماع الجمعية العمومية 
الــدبــلــومــاســيــة، ضــمــن جلسات  الـــســـادس للشبكة 
الـــدول املشاركة  ــاء وفـــود  نقاشية تستضيف رؤسـ
ــتـــشـــاور  ــا الـ ــتـــم خـــاللـــهـ ــتـــديـــرة يـ ــــول طــــاولــــة مـــسـ حــ
وتــبــادل األفــكــار والــتــجــارب ومــنــاقــشــة سلسلة من 

املوضوعات تتمحور حول تفعيل العمل املشترك.
من جهة ثانية، يشهد اجتماع الجمعية العمومية 
ــة الــــذي  ــامـ ــعـ ــــادس لــلــشــبــكــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ ــــسـ الـ
ــارا، تــقــديــم طــلــبــات انـــضـــمـــام دول  ــتــ تــســتــضــيــفــه كــ
جديدة إلى عضوية الشبكة، من خالل تقديم أوراق 
اعتمادها للجمعية العمومية، حيث من املتوقع أن 
تنضم إلى الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة 8 

دول أخرى.

»البلدية والبيئة« تشدد على أهمية التخلص اآلمن 
والسليم من النفايات الخطرة

أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التخلص 
اآلمــــن والــســلــيــم مــن الــنــفــايــات الــخــطــرة، من 
خــالل الــشــركــات والــجــهــات املــرخــص لها من 
دت عــلــى مـــا نص  قــبــل الـــــــوزارة فـــقـــط، وشــــــدَّ
عليه القانون رقم )30( لسنة 2002 والئحته 
التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو 
إدارتــهــا أو معالجتها أو إعـــادة تصديرها 
ــل أو الـــخـــارج  ــداخــ والــتــخــلــص مــنــهــا فـــي الــ
إال بــتــرخــيــص صـــــادر مـــن الــجــهــة اإلداريــــــة 
الــوقــايــة مــن اإلشــعــاع  املختصة وهـــي إدارة 

واملواد الكيميائية بالوزارة.
ودعت الــوزارة كافة الجهات املولدة أو التي 
الــخــطــرة ومنها  تمتلك بحوزتها النفايات 
الـــبـــطـــاريـــات املــســتــعــمــلــة، إلــــى الـــتـــوجـــه إلــى 
الشركات والجهات املرخص لها منها فقط، 
ــادة  ــــك الســتــقــبــالــهــا ومــعــالــجــتــهــا أو إعــ وذلـ

تدويرها.
ــات املــســتــعــمــلــة  ــاريــ ــطــ ــبــ الــ ونـــبـــهـــت إلــــــى أن 
وباألخص بطاريات السيارات أو بطاريات 
أحـــمـــاض الــــرصــــاص، تــعــتــبــر مـــن الــنــفــايــات 
الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة 
للتخلص منها ملا تحتويه من معادن ثقيلة 
تــضــر بالبيئة وصــحــة اإلنـــســـان، الفــتــة إلــى 
أن تــجــمــيــع ورمـــــي الـــبـــطـــاريـــات املــســتــهــلــكــة 

فـــي األرض،  أمـــاكـــن مختلفة  فـــي  وتــراكــمــهــا 
مــع تعرضها لعوامل البيئة كــاملــاء والــهــواء 

والرياح تبدأ بالتحلل، ما يؤدي إلى تغلغل 
املـــــواد الــخــطــرة فـــي الــتــربــة وتــســريــبــهــا في 

املياه وهو ما يشكل بدوره ضررًا كبيرًا على 
البيئة وصحة الكائنات الحية.

ونــوه تقرير للوزارة عن نفايات البطاريات 
املــســتــعــمــلــة، إلــــى آثــــار ومــخــاطــر نــفــايــاتــهــا، 
ــــواد خـــطـــرة وســامــة  والـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مـ
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة واإلنــــــســــــان، ومـــــن تــلــك  تــــؤثــــر عـ
املــــواد حــمــض الــكــبــريــت، كــونــه يسبب مــواد 
حمضية تؤدي إلى تلف املحاصيل الزراعية 
وتـــضـــر بـــاإلنـــســـان، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــزئــبــق 
أنـــواع البطاريات  يــتــواجــد فــي معظم  الـــذي 
ــى 50  ــ ــا بــــن 1 بـــاملـــئـــة إلـ بــنــســبــة تــــتــــراوح مــ
باملئة، باإلضافة إلــى مــادة الــرصــاص الــذي 
يشكل ضررا كبيرا على املخ والعظام، وكذا 
الــفــضــة الــتــي تــضــر بــالــجــلــد، وغـــاز الــفــريــون 
الذي يشكل ضرًرا كبيًرا على طبقة األوزون 
وغيرها من املواد الضارة وتدخل في تركيب 

البطاريات.
إلــى إجـــراءات التخلص من  وتطرق التقرير 
الــبــطــاريــات املــســتــخــدمــة واإلدارة السليمة 
لــنــفــايــاتــهــا، حــفــاظــا عــلــى الــبــيــئــة وســالمــة 
الــكــائــنــات الــحــيــة، ومـــا نــصــت عليه فــي هــذا 
قــوانــن اإلدارة السليمة للنفايات  الــصــدد 
الـــخـــطـــرة ووجـــــــوب الــــرجــــوع إلـــــى الــجــهــات 
املعنية التــبــاع خــطــوات التخلص اآلمــن من 
الــبــطــاريــات املستهلكة والــنــفــايــات الخطرة 

لتفادي العشوائية في ذلك.

الدوحة -

الدوحة -

■ الشيباني و أبا الزمات و ثامر القاضي خالل المؤتمر الصحفي
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قـــال الــشــيــخ الــدكــتــور حــســن آل ثــانــي نائب 
رئيس اللجنة املنظمة ملؤتمر قطر للصحة 
لــبــطــولــة كـــأس  قـــطـــر  2020 إن اســـتـــضـــافـــة 
العالم 2022 تمثل لحظة مهمة في تاريخ 
الدولة وشكلت فرصة مهمة لكي تتبوأ قطر 

مكانة مهمة على صعيد التنمية العاملية.
ــة قـــطـــر اســـتـــضـــافـــت عــلــى  ــ وأضـــــــاف أن دولــ
القليلة املاضية العديد من  مــدى السنوات 
الــفــعــالــيــات الــكــبــرى حــيــث نــظــمــت الــدوحــة 
ــوالـــي 58 فــعــالــيــة  ــده حـ ــ ــام املـــاضـــي وحـ ــعـ الـ
إلــى جانب العديد مــن الفعاليات  رياضية 
ــــرى فـــي وقـــت أصــبــحــت فــيــه قــطــر بــلــدا  األخـ
جاذبا في مجال النقل الدولي والعبور عبر 
مــطــار حــمــد الـــدولـــي، الــــذي ســيــصــل قريبا 
عدد املسافرين عبره إلى 50 مليون مسافر 

سنويا.
وأوضــــــــح أن كــــل هـــــذه املـــــؤشـــــرات تــتــرجــم 
الرؤية الثاقبة املستمرة للقيادة الحكيمة 

للدولة لتطوير قطاعات متعددة في البالد، 
موضحا أن مؤتمر قطر للصحة يعد ثمرة 
املــبــذولــة  الــبــنــاء نتيجة للجهود  لــلــتــعــاون 
إلنـــجـــاح بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الــقــدم 

.2022
إلــى أن املؤتمر يستقطب مشاركني  وأشــار 
من جميع أنحاء العالم ملعرفة املزيد حول 
كــــــــوارث »الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة« والـــطـــب 
الــريــاضــي مــن قبل الــخــبــراء فــي هــذا املجال 
كــمــا يــتــيــح الـــفـــرصـــة الســتــكــشــاف املـــبـــادئ 
التوجيهية املتعلقة بفعاليات التجمعات 
الــبــشــريــة املــخــطــط لــهــا مــســبــقــا وبــالــتــالــي 
يمثل الحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات 
والــتــعــرف على أفــضــل املــمــارســات مــن أجل 

تمهيد الطريق لنجاح بطولة 2022.
ــاري حـــالـــيـــا يــســعــى  ــ ــجـ ــ وبـــــني أن الـــعـــمـــل الـ
ــار عــمــل يــضــبــط الــتــجــمــعــات  ــ لــتــأســيــس إطـ
الجماهيرية على املــدى القصير والطويل، 
ــك مـــن تــأثــيــر مــحــلــي ودولـــي  ــا يــتــركــه ذلـ ومـ
ــك مـــن خــــالل نــهــج ســلــيــم يــعــتــمــد على  ــ وذلـ
تـــوفـــيـــر الـــبـــيـــانـــات والــتــخــطــيــط والــتــقــيــيــم 

واملعرفة واملراجعة املستمرة.

د. المصلح: مشاركة
 2000 طبيب وممرض 

خالل فعاليات البطولة 
قال الدكتور عبد الوهاب املصلح، رئيس مؤتمر قطر للصحة 2020، ورئيس لجنة 
القدم 2022 إن  العالم لكرة  الرعاية الصحية ومكافحة املنشطات في بطولة كــأس 
قطاع الرعاية الصحية ساهم على مدار األشهر االثني عشر املاضية في دعم تنظيم 
)الــدوحــة  الــقــوى  العالم أللــعــاب  الكبرى مثل بطولة  الرياضية  الفعاليات  العديد مــن 
2019( وكأس العالم لألندية لكرة القدم، حيث قدم مجموعة كبيرة من الخدمات عن 
الرعاية  الطبية وأطباء  الــطــوارئ وخدمة اإلسعاف في مؤسسة حمد  طريق أقسام 
الرياضي من مستشفى  الطب  األولــيــة، وخبراء  الرعاية الصحية  األولية بمؤسسة 
سبيتار. وساهمت هذه الفعاليات في تمكيننا من االستجابة بشكل عملي ملتطلبات 
الفعاليات الجماهيرية الحاشدة ومن ثم تقييم هذه االستجابة وقدراتنا املختلفة في 

هذا املجال مع مواصلتنا جهود االستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
الدولة بشكل عــام وسوف  املؤتمر هو باكورة عمل صحي على مستوى  وقــال إن 
البرامج ستكون متنوعة  أن  إلــى  ملــدة 3 سنوات تقريبا، مشيرا  العمل  يستمر هــذا 
الفعاليات مثل  العديد من  الحالي ولغاية 2022 وستطبق في  العام  بــدءا من  للغاية 
االحتفاالت باليوم الرياضي، حيث ستكون هناك مجموعة كبيرة من البرامج تقدمها 

الـــعـــامـــة بشكل  الــصــحــة  وزارة 
مــتــواصــل والــتــركــيــز بــاألســاس 
عــلــى مـــوضـــوع الــصــحــة املــثــالــيــة 
وعالقتها بكرة القدم والجمهور، 
وكــذلــك اســتــعــداد الــقــطــاع الطبي 
التي  الطبية  لــلــخــدمــات  الــقــطــري 
ــال  ــديــ ــونــ ســـيـــقـــدمـــهـــا خـــــــالل مــ

.2022
التعاون  وردا على ســؤال حــول 
ــع مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة  ــ مـ
قــال د. املــصــلــح: »هــنــاك تنسيق 
ــع مــنــظــمــة  ــاون مــســتــمــر مــ ــ ــعـ ــ وتـ
الــصــحــة الــعــاملــيــة، ولــديــنــا حــدث 
جــانــبــي قــريــبــا مـــع املــنــظــمــة في 
االجــتــمــاع الــســنــوي فـــي جنيف 
القادم وهو عبارة عن  في مايو 
املنظمة ونحن  فعاليات تنظمها 
ســنــشــارك فـــي جــانــب مـــن هــذه 
الــدول  الفعاليات حيث سندعو 

التي كان لها مشاركات وتجارب سابقة في هذا املجال وتنظيم البطوالت الستعراض 
تجاربها في مجال تقديم الرعاية الصحية خالل هذه الفعاليات وستترأس دولة قطر 

هذه الفعالية خالل اجتماع جنيف.
وأضاف أنه بخصوص الخدمات الصحية هناك لجنة عمل شكلت في لجنة املشاريع 
واإلرث، حيث تم وضع خطط للتغطية الصحية بشكل كامل خالل مونديال 2022، 
وكذلك في البطوالت التي تسبق مونديل 2022 ونتوقع مشاركة حوالي 2000 طبيب 
األمــاكــن وهــنــاك خدمات  البطولة مــوزعــن على مختلف  ومــمــرض خــالل فعاليات 

خاصة للجمهور لتلقي العالج سريعا وجميع هذه الخدمات مجانية للجميع.
ونوه د. املصلح إلى وجود خطة متكاملة وشاملة بحيث تكون الخدمات الطبية على 3 
مستويات، املستوى األول سيكون في املالعب والفنادق، واملستوى الثاني في املراكز 
الصحية، واملستوى الثالث في املستشفيات، وجميعها فريق واحد وطبعا الهدف هو 
تقديم خدمات طبية متكاملة للزوار دون تأثر الخدمات الطبية االعتيادية في الدولة، 

حيث نتوقع حضور نحو 1.9 مليون نسمة للبطولة.
لــه دور مــن خــالل تخصيص بعض األِســرة  الــخــاص سيكون  القطاع  إلــى أن  ولفت 

لتكون جاهزة احتياطيا حتى ال يحدث أي نقص.

د. عبدالملك: 
جهود متكاملة بين كافة 
تخصصات القطاع الصحي 

قالت الدكتورة مريم عبد امللك، مدير عام مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية إن الجهود املتكاملة بني جميع تخصصات 
الــقــطــاع الــصــحــي ملــواجــهــة جــمــيــع الــتــحــديــات تــعــد الــبــنــيــة 
األســاســيــة لــلــجــهــود املــبــذولــة فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 
األولية، حيث تعزز من قدرتنا على تقديم خدمات الرعاية 
األولــيــة الــشــامــلــة والــفــعــالــة للمواطنني واملــقــيــمــني عــلــى حد 

سواء.
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت »هـــــــدفـــــــنـــــــا 
األســــــــاســــــــي هـــــــو ضــــمــــان 
تــوفــيــر خـــدمـــات الــرعــايــة 
الصحية. ولــضــمــان ذلــك، 
ــر الـــتـــي  ــيــ ــدابــ ــتــ ــلـــت الــ ــمـ شـ
ــا مــدرًبــا 

ً
اتــخــذنــاهــا فــريــق

ومـــتـــعـــدد الــتــخــصــصــات، 
ومجتمًعا واعًيا، ومرافق 
مــــجــــهــــزة وفــــــــي مــــتــــنــــاول 
ــة،  ــ ــولــ ــ ــهــ ــ ــســ ــ ــع بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
وُمــدرجــة بشكل كامل في 
بــيــئــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 

األولية«.

د. محمد آل ثاني: 
نسعى إلى تقديم رياضة 

بأفضل وضع صحي 
أكــــد ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور محمد 
إدارة الصحة  آل ثاني، مدير  بن حمد 
ــة بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة أن مــؤتــمــر  ــامـ ــعـ الـ
قــطــر لــلــصــحــة 2020 يــعــتــبــر مـــن أهــم 
املـــؤتـــمـــرات وأكـــبـــرهـــا لــلــصــحــة الــعــامــة 
خالل العام الحالي، حيث يضم جميع 
بــالــدولــة فــي إطــار  القطاعات الصحية 
التجهيز ملونديال 2022، مشيرا إلى أن 
هناك اتفاقا بن قطر ومنظمة الصحة 
الــعــاملــيــة واالتـــحـــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم 
»فــيــفــا« عــلــى تــقــديــم ريــاضــة بأفضل 

وضع صحي.
املؤتمر يركز على توعية  أن  وأوضـــح 
ــتـــي ســيــؤدونــهــا  الــجــمــيــع بـــــــــاألدوار الـ
إلى مناقشة  البطولة، باإلضافة  خالل 
الــوســائــل الــتــقــنــيــة ووســـائـــل االتــصــال 

الخدمات الصحية والتركيز  التي تساعد في توفير  وتطوير األنظمة واألجهزة 
على التوعية للوقاية من األمراض املعدية وأهمية التطعيم ضد اإلنفلونزا، وكذلك 
له بسبب عدم  التبغ حتى ال يتم توقيع غرامات على املخالفن  التوعية بقانون 

علمهم بالقانون بشكل كاف.

د. المسلماني: التعرف 
على كيفية إدارة 

التجمعات الحاشدة 
الــدكــتــور يوسف املسلماني إن مؤتمر قطر للصحة  قــال 
يعتبر أول مؤتمر من هذا النوع يعقد في الدوحة ويركز 

ــكــــوارث  الــ عـــلـــى إدارة 
والرعاية الصحية في 

التجمعات الحاشدة.
الــــهــــدف  وأضــــــــــاف أن 
ــذه  األســـــــاســـــــي مــــــن هــ
الفعالية أن العاملني 
فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
بــدولــة قطر يتعلمون 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ كـــيـــفـــيـــة الـ
الــتــجــمــعــات الــبــشــريــة 
الــــكــــبــــيــــرة جــــــــدا عــلــى 
غـــــرار فــعــالــيــات كــأس 
العالم 2022 بالدوحة 
تـــشـــهـــد  املـــــتـــــوقـــــع أن 
حــــضــــورا جــمــاهــيــريــا 
ومشاركة كبيرة حيث 
من املهم التعرف على 

كيفية وطريقة إدارة الكوارث وكذلك إدارة األمور الصحية 
خالل هذا الحدث.

ــار إلــى أن الــخــبــراء املــشــاركــني فــي املــؤتــمــر سينقلون  وأشـ
خــبــراتــهــم إلـــى الــحــاضــريــن وهـــو مــا سيساعد فــي تقديم 

رعاية صحية متميزة خالل كأس العالم 2022.

سيلبرشمدت: تعاون مستمر 
بين قطر و»الصحة العالمية«

املهم  إنــه مــن  العاملية،  الدكتور غــودنــز سيلبرشمدت، مــن منظمة الصحة  قــال 
بمكان التخطيط جيدا على الصعيد الصحي الستضافة أي حدث يضم حشدا 
املتابعة واملراقبة الصحية  جماهيريا كبيرا وذلك من ناحية تقييم املخاطر ثم 
الــعــالــم 2022 تشكل فــرصــة مهمة أيضا  الــحــدث نفسه. وأكـــد أن كــأس  خــالل 
للترويج لنمط حياة صحي والتشجيع على ممارسة الرياضة واإلقالع عن كل 
العادات السيئة املضرة بالصحة. وأشار إلى أن منظمة الصحة العاملية تتعاون 
مع وزارة الصحة العامة في دولة قطر لضمان نجاح التغطية الصحية والطبية 
خالل فعاليات كأس العالم 2022 وذلك من خالل التنسيق وعقد االجتماعات 
املشتركة في هذا املجال ومنها فعالية سيتم تنظيمها في جنيف خالل شهر 

مايو املقبل بن املنظمة ووزارة الصحة في هذا اإلطار.

»الصحة« تدشن موقعها اإللكتروني 
دشنت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة على هامش 
أعمال املؤتمر املوقع اإللكتروني الجديد لوزارة الصحة العامة بحضور سعادة 
السيد جاسم بن سيف السليطي وزير املواصالت واالتصاالت، وسعادة الشيخ 
فيصل بن قاسم آل ثاني وعدد من كبار املسؤولن. ويتميز املوقع اإللكتروني 
املميز  الجديد www.moph.gov.qa بسهولة االستخدام والفعالية والتصميم 
وفق أحدث املعايير املتبعة في املواقع اإللكترونية العاملية، ويتيح الحصول على 

الخدمات واملعلومات الخاصة بالوزارة بسهولة ويسر.
وأكــدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيــرة الصحة العامة أن املوقع 
الـــوزارة على تعزيز سهولة  لــلــوزارة يأتي في إطــار حــرص  اإللكتروني الجديد 
الوصول إلى خدمات الوزارة بصورة أكثر فعالية، خصوصًا وأن اإلستراتيجية 
الوطنية للصحة 2018-2022 تقدم نهجا جديدًا من خالل التركيز على صحة 
السكان والرعاية املتكاملة، وهو ما يستدعي أن يواكب املوقع اإللكتروني للوزارة 

التقدم الكبير واملتسارع في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر.

افــتــتــح مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن ناصر 
الــوزراء  بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، مــؤتــمــر قــطــر للصحة 
2020، وذلك صباح أمس بفندق شيراتون 
الدوحة. حضر االفتتاح عدد من أصحاب 
ــادة الـــشـــيـــوخ والــــــــــوزراء، وعـــــدد من  ــعـ الـــسـ
أصحاب السعادة السفراء املعتمدين لدى 
الدولة وكبار املسؤولني من مؤسسة حمد 

الطبية ووزارة الصحة العامة.
أيــام  الــذي يستمر ثالثة  ويسعى املؤتمر، 
ويشارك فيه نحو 2000 شخص إلى تعزيز 
ــبــــرات كـــــــوادر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــيــمــا  خــ
الــرعــايــة الصحية  يتعلق بتقديم خــدمــات 
خالل التجمعات البشرية الحاشدة ضمن 
استعدادات القطاع الصحي لبطولة كأس 
عد من أكبر 

ُ
العالم لكرة القدم 2022 التي ت

الفعاليات الرياضية حول العالم.
وشــهــد املــؤتــمــر عـــدة مــحــاضــرات رئيسية 
من ِقبل مجموعة من الخبراء الدوليني في 
مجال إدارة الرعاية الصحية للتجمعات 
الــبــشــريــة الــحــاشــدة ومــمــثــلــني لــــدول سبق 
لها استضافة فعاليات كــأس العالم مثل، 
روســيــا والــبــرازيــل. كــمــا شـــارك متحدثون 
بــــارزون مــن أشــهــر املــؤســســات األكاديمية 
والـــصـــحـــيـــة الـــدولـــيـــة ومــتــخــصــصــون فــي 
الــكــوارث من هيئات حكومية  مجال إدارة 

مختلفة.

مليون شخص..                   رئيس مجلس الوزراء يفتتح أعماله  1.9                                                                                            يتوقع حضور 

»قطر للصحة« يناقش االستعدادات لتقديم          خدمات طبية مثالية خالل مونديال 2022 

¶  خالل تدشين الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة

¶  د. حنان الكواري 

¶  د. عبد الوهاب المصلح

¶  د. حسن آل ثاني

¶  د. مريم عبدالملك

¶ د. يوسف المسلماني ¶ د. محمد آل ثاني

¶  جانب من الحضور 

¶  جانب من فعاليات المعرض 

د. الكواري: نعمل سويا 
لضمان جاهزية القطاع 

الستقبال مونديال 2022 
أكــدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيــرة الصحة العامة 
أن كافة شركاء القطاع الصحي في دولــة قطر يعملون معا لضمان 
جـــاهـــزيـــة الـــقـــطـــاع بــشــكــل كـــامـــل لــالســتــجــابــة لــلــمــتــطــلــبــات الــخــاصــة 

الــتــي تــصــاحــب استضافة 
ــة  ــيــ ــريــــاضــ الــــفــــعــــالــــيــــات الــ

العاملية الكبرى.
وشـــــــددت ســـعـــادتـــهـــا عــلــى 
ــــرى الــــــذي  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األهـ
يــولــيــهــا الـــنـــظـــام الــصــحــي 
بالدولة لضمان الجاهزية 
ــتـــامـــة لــلــقــطــاع الــصــحــي  الـ
بــأكــمــلــه لـــهـــذه الــفــعــالــيــات 
الرياضية العاملية الكبرى 
التي تحتضنها دولة قطر 
وضمان قدرة القطاع على 
االستجابة بشكل مناسب 
لـــهـــا. وقـــالـــت فـــي تــصــريــح 
لها خالل املؤتمر إن دولة 
قطر استضافت على مدار 
ــوام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة  ــ ــ األعـ
عـــــــــــــددا مــــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 

الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة الــكــبــرى الــتــي شــهــدت تــواجــد عــشــرات اآلالف من 
الجماهير في مكان واحد حيث يمكن ملختلف الفعاليات الجماهيرية 

بشكل عام أن تمثل عبئا على األنظمة الصحية.
وأوضحت سعادة الوزيرة أن الرعاية الصحية للتجمعات البشرية 
الحاشدة تعتبر أحد املجاالت الطبية الجديدة التي تركز على املخاطر 

الصحية املترتبة على احتشاد الجماهير أثناء الفعاليات الكبرى.
الــجــهــود املستمرة  ا مــن  املــؤتــمــر يمثل جـــزء وشـــددت على أن تنظيم 
الــرعــايــة الصحية لتقديم  لضمان جاهزية النظام الصحي وكـــوادر 
الــالزمــة خــالل فعاليات كــأس العالم 2022  خدمات الرعاية الصحية 

التي تستضيفها دولة قطر.

حسن آل ثاني: استكشاف المبادئ التوجيهية
 المتعلقة بفعاليات التجمعات البشرية 

وسام السعايدة

خطة متكاملة تشمل المالعب والفنادق 
والمراكز الصحية والمستشفيات 

تقديم خدمات طبية متكاملة للزوار دون 
تأثر الخدمات الطبية االعتيادية 

القطاع الخاص سيكون له دور من خالل 
تخصيص بعض األِسرة االحتياطية
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خطوة مهمة تتخذها الحكومة لضمان                    حماية حقــوق العمال الوافدين

إلغاء مـأذونيــة خـروج الوافـديــن         بالقطاع الحكومي والعمالة المنزلية 
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار 
رقم )95( لسنة 2019، بشأن ضوابط وإجــراءات 
خــروج بعض فئات الوافدين من غير الخاضعني 

لقانون العمل بدولة قطر.
وُيعد هذا القرار بمثابة خطوة مهمة أخرى تتخذها 

ــة قطر  حكومة دولـ
من أجل إنشاء نظام 
عــمــل حــديــث يعزز 
ــني الــعــمــل في  ــوان ق
ــة قطر ويضمن  دول
حماية حقوق جميع 

العمال الوافدين.
ــرار  ــقـ وبـــمـــوجـــب الـ
ــد، يــكــون  ــ ــدي ــ ــج ــ ال

لــلــوافــديــن، مــن الفئات التالية، حــريــة الــخــروج 
املؤقت أو املغادرة النهائية للبالد خالل فترة 
سريان عقد العمل: العاملني بالوزارات واألجهزة 
الحكومية األخرى والهيئات واملؤسسات العامة، 
والعاملني بقطاع النفط والغاز والشركات التابعة 
له، والعاملني بالوسائط البحرية، والعاملني في 

الزراعة والرعي، والعاملني باملكاتب الخاصة.
وسيدعم هذا القرار الشركات القطرية من خالل 
تعزيز القدرة التنافسية العاملية لتلك الشركات 
وضمان تطابقها مع أنظمة العمل الدولية ومع 
أفضل املمارسات الدولية. كما نص الــقــرار أن 
يــكــون لصاحب العمل الــحــق فــي تقديم طلب 
مسبب ومسبق لــوزارة الداخلية بأسماء من يرى 
ضرورة موافقته املسبقة قبل مغادرتهم للبالد 
بسبب طبيعة عملهم، بما ال يتجاوز 5% من عدد 

العاملني لديه.
وبموجب الــقــرار الجديد، يكون للمستخدمني 
في املنازل الخاضعني للقانون رقم )15( لسنة 
2017، الحق أيضا في الخروج املؤقت أو املغادرة 
النهائية للبالد خــالل سريان عقد العمل. وعلى 
جميع مستخدمي املنازل إبالغ صاحب العمل قبل 
رغبتهم في املغادرة بـ 72 ساعة على األقل، وذلك 
لضمان حــق أصــحــاب العمل واملستخدمني في 

املنازل على حد سواء.

اللواء العتيق والعبيدلي والمقدم الحرمي خالل المؤتمر الصحفي  )تصوير: عمرو دياب(

مصطفى شاهين - عمر القضاه - قنا

5 % من العاملين بسبب طبيعة عملهم قرار مد الضمان للعامل اللواء العتيق: استثناء 
لتسعة أشهر قيد االعتماد

قال اللواء محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات: »إن القرار الجديد 
جــاء استنادًا إلــى حكم الفقرة الثانية من املــادة 7 من القانون رقــم 21 
الــوافــديــن وإقامتهم، وتــم العمل  لسنة 2015 بتنظيم دخــول وخـــروج 
على تطبيق هذه اإلجــراءات وسيتم التعديل بموجبه بجميع مناطق 

الدولة«.
جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية بالتعاون 
ــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة أمــس  مـــع وزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والـــعـــمـــل والــ

الخميس، بنادي الدفاع املدني.
وردا على سؤال حول من يتحمل تكاليف سفر العامل في حالة وافق 

صاحب العمل على مغادرته نهائيا قبل انتهاء عقد العمل قال اللواء 
محمد العتيق إن العقد يحدد ذلــك األمــر فــإذا غــادر العامل قبل مرور 
فترة العقد يكون ملزما بتحمل تكاليف سفره أما إذا كانت مدة العقد 
قد انتهت فإن صاحب العمل هو من يتحمل تكاليف السفر، مضيفا أن 
العمالة املنزلية بالكامل ستخضع للتعديل الجديد ولن ُيطبق عليها 

استثناء الخمسة في املائة.
مــن جانبه عــرض املــقــدم أحــمــد الــحــرمــي مساعد مــديــر إدارة الــشــؤون 
القانونية بوزارة الداخلية لنص القرار الذي حدد الضوابط الجديدة 

لخروج ودخول الوافدين.

ــول حـــقـــوق صـــاحـــب الـــعـــمـــل فــــي حـــالـــة ســفــر  ــ حـ
العامل دون إبالغه قال محمد حسن العبيدلي 
الوكيل املساعد لشؤون العمل بــوزارة التنمية 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية إن هناك 
فترة ضمان ثالثة أشهر يحق لصاحب العمل 
استعادة كل ما دفعه من رسوم إذا سافر العامل 
خاللها ويستحقها صــاحــب العمل مــن مكتب 
االستقدام الذي استخدمه في استقدام العمالة 
وحاليا هناك مشروع قــرار وافــق عليه مجلس 
الـــــــوزراء ويــنــتــظــر االعـــتـــمـــاد ملـــد فــتــرة الــضــمــان 
ســتــة أشــهــر أخـــرى لتصبح تسعة أشــهــر يحق 

لصاحب العمل وقتها أن يلجأ ملكتب االستقدام 
الذي استقدم له العامل السترجاع املبالغ التي 
الــذي سافر دون  دفعها نظير استقدام العامل 

االلتزام بالعمل الذي تم استقدامه من أجله.
وأضـــاف أن مــد فترة الضمان ستحكمه الئحة 
ضــــوابــــط لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة ألصــــحــــاب الــعــمــل 
ومكاتب االستقدام والعامل أيضا حيث سيتم 
وضـــع آلــيــة لخصم مــبــالــغ مــالــيــة مــتــدرجــة عند 
إعـــــادة الــعــامــل ملــكــتــب االســـتـــقـــدام ويــتــم حــالــيــا 
وضع الضوابط املحددة لهذا األمر على أن يتم 

اعتماد القرار قريبا إن شاء الله. يالئم احتياجات أصحاب العمل والوافدين.. محمد العبيدلي:

طالبوا بضرورة إيجاد آلية لمعرفة مسبقة بموعد الخروج.. رجال أعمال:

إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث

ندعم ونتفهم إجراءات تحسين بيئة العمل ضمن المتطلبات الدولية

قـــال الــســيــد مــحــمــد حــســن الــعــبــيــدلــي، الــوكــيــل 
املساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية اإلدارية 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة: »لــقــد عملت 
حكومة دولة قطر عن كثب مع الشركاء املحليني 
والدوليني وقامت بتطبيق إصالحات واسعة 
النطاق لتعزيز قوانني العمل وزيـــادة حماية 
الــعــمــال الــوافــديــن، األمـــر الـــذي جــعــل مــن دولــة 
قطر رائدة في املنطقة. وُيعد هذا القرار بمثابة 
ــرار بــالــتــزامــنــا الـــراســـخ لــتــطــويــر نــظــام عمل  إقــ
حــديــث مــالئــم«. وأشـــار العبيدلي إلــى أن هذه 
الخطوة بمثابة خطوة أخرى لضمان مصالح 
الــــوافــــديــــن وأصـــــحـــــاب األعـــــمـــــال واملــــواطــــنــــني 

وبــــمــــوجــــب الــــــقــــــرار الــــجــــديــــد أصــــبــــح جــمــيــع 
الوافدين في الدولة لهم حرية الخروج املؤقت 
أو املــغــادرة النهاية للبالد خــالل فترة سريان 
العقد وتأتي تلك اإلجـــراءات في إطــار سلسلة 
التشريعات واسعة النطاق واإلستراتيجيات 
الــذي يجعل  الوطنية ورؤيـــة قطر 2030 األمــر 
دولــة قطر رائــدة في املنطقة ويعد هــذا القرار 
بمثابة إقــرار بالتزامنا الراسخ بتطوير نظام 
عــمــل حــديــث مــالئــم الحــتــيــاجــات كــل أصــحــاب 
الــعــمــل مـــن نــاحــيــة واحـــتـــيـــاجـــات كـــل الــعــمــالــة 
ــة لــلــعــمــالــة  ــاذبـ ــدة وخــلــقــه بــيــئــة عــمــل جـ ــوافــ الــ
الــخــارجــي. وحــول  املــاهــرة ومحفز لالستثمار 

العائد اإليجابي على أصحاب األعمال من ذلك 
القرار قال محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة 
املـــســـاعـــد بـــــــوزارة الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة والــعــمــل 
والشؤون االجتماعية إن التشريعات الجديدة 
تشجع عــلــى فــتــح أســــواق عــمــل جــديــدة وفتح 
دول جــديــدة الســتــقــدام الــعــمــالــة مــنــهــا وبــهــذا 
سيستفيد أصحاب األعمال في استقدام عمالة 
مــن دول جــديــدة لــم تكن متاحة مــن قبل كذلك 
فإن تلك التشريعات تساعد في التشجيع على 
استقدام عمالة ماهرة ومؤهلة للقيام بعملها 
الفني على أفضل ما يكون باختصار فإن تلك 

التشريعات ستساعد أصحاب األعمال.

أكد رجال أعمال وأصحاب عمل دعمهم 
لـــلـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــتــي مـــن شأنها 
تحسني بيئة العمل املحلية والحفاظ 
الــعــمــال ضــمــن متطلبات  عــلــى حـــقـــوق 
قـــوانـــني الــعــمــل الـــدولـــيـــة، مــشــيــريــن إلــى 
أن هــنــاك إشـــادة دولــيــة بــإجــراءات قطر 
لــلــحــفــاظ وحـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــعـــمـــال من 

خالل تحديث القوانني.
وأوضــــحــــوا ضــــــرورة الــبــحــث عـــن آلــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوق أصـــحـــاب الــعــمــل 
تمنحهم معرفة مسبقة بموعد خروج 
العامل قبل املغادرة ليكون هناك حفظ 
لحقوق أصحاب العمل وحقوق العمال 

بشكل متواٍز.
أكد املهندس ناصر املير ممثل أصحاب 
األعــمــال فــي قطر وعضو مجلس إدارة 
غــرفــة قــطــر ســابــقــا أن اإلجــــــراءات التي 
ــــِخــــذت أمــــس بـــشـــأن إلـــغـــاء مــأذونــيــة 

ُّ
ات

الـــخـــروجـــيـــة كــــانــــت مـــتـــوقـــعـــة مــــن قــبــل 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وأصــــحــــاب األعـــمـــال، 
ــاء خـــطـــوة فــي  ــ ــــى أن الــــقــــرار جـ ــا إلـ ــتـ الفـ
ــيـــح لـــلـــبـــدء بــتــطــبــيــق  ــاه الـــصـــحـ ــ ــجــ ــ االتــ
قـــانـــون الــعــمــل الــقــطــري عــلــى الــعــامــلــني 
فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي كــمــا هــو مطبق 

على املؤسسات والشركات في القطاع 
الخاص املحلي.

ونوه إلى أن تطبيق قانون العمل على 
املــؤســســات فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي كــان 
أحــــد مــطــالــب الــقــطــاع الـــخـــاص املــحــلــي 
في السابق ليكون ذلــك ناظما حقيقيا 
ــال فـــي قـــطـــر، مــشــيــرا إلــى  ــمــ لــبــيــئــة األعــ
ضـــرورة االســتــمــرار فــي تطبيق قانون 
الــعــام والــخــاص  العمل على القطاعني 

على حد سواء.

متطلبات وشروط القوانين 

وأشار إلى أن القطاع الخاص وأصحاب 
العمل في قطر يتفهمون تلك اإلجــراءات 
ــروط  ــ ــتـــي تـــأتـــي ضـــمـــن مــتــطــلــبــات وشـ الـ
قوانني العمل الدولية تطلبها املؤسسات 
العاملية من كافة الدول في املنطقة، مشيرا 
إلـــى أن هــنــاك إشــــادة دولــيــة بـــاإلجـــراءات 
التي تتخذها دولة قطر للحفاظ وحماية 
حقوق العمال في قطر من خالل تحديث 

القوانني الناظمة لبيئة األعمال.
ــاؤالت مــــن قــبــل  ــ ــسـ ــ وأوضــــــــح أن هــــنــــاك تـ
أصــحــاب العمل حــول آلــيــة الــحــفــاظ على 

حــقــوق أصـــحـــاب الــعــمــل كــمــا هـــو الــحــال 
ــاظ عـــلـــى حـــقـــوق الــــعــــامــــل، مــشــيــرا  ــفـ ــحـ الـ
آلية تمنح  أنــه يجب أن يكون هناك  إلــى 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل مـــعـــرفـــة بـــمـــوعـــد خــــروج 

العامل قبل املغادرة.
ــــى أن مـــعـــرفـــة صـــاحـــب الــعــمــل  وأشـــــــار إلـ
بموعد املغادرة تمنحه الفرصة في تدارك 
أي شيء خاصة في بعض الشواغر املالية 
والفنية واإلداريـــة وغيرها من الوظائف 
الحساسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص 
مع تلك القرارات التي تدعم بيئة األعمال 

املحلية ولكن يجب إيجاد آلية يعرف من 
خــاللــهــا صــاحــب الــعــمــل بــمــوعــد مــغــادرة 
العامل دون أي تدخل مباشر من صاحب 
العمل إال في حال وجود إشكاليات على 
العامل تمنعه من املغادرة للحفاظ على 

حقوق أصحاب العمل.
وشدد على أن أصحاب العمل مع الحفاظ 
ــراز جــهــود دولــة  على حــقــوق الــعــمــال وإبــ
قــطــر فـــي تــحــســني بــيــئــة الــعــمــل وزيـــــادة 
املــاهــرة،  قدرتها على استقطاب العمالة 
إال أنــه في الوقت نفسه البــد من التفكير 

ــلـــى حــقــوق  ــيـــة واضــــحــــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــآلـ بـ
أصــحــاب الــعــمــل وحــقــوق الــعــمــال بشكل 

متواٍز.

تحديث قوانين بيئة العمل 

أكــد حسن يوسف الحكيم رجــل األعمال 
ــراءات  وصــاحــب مكتب اســتــقــدام أن اإلجــ
التي اتخذتها الحكومة أمس بما يخص 
إلـــغـــاء مــأذونــيــة الــخــروجــيــة عـــن الــقــطــاع 
ــنـــازل يــأتــي ضمن  الــحــكــومــي وعــمــالــة املـ
توجه الدولة لتحديث القوانني الناظمة 
لــبــيــئــة الــعــمــل فـــي دولــــة قــطــر، الفــتــا إلــى 
الــخــاص املــحــلــي يتفهم هــذه  الــقــطــاع  أن 
الــــقــــرارات ويـــدعـــم تــوجــه الـــدولـــة فـــي هــذا 
االتجاه. وأوضــح الحكيم أنه بعد تنفيذ 
تلك القرارات يترتب على رب العمل سواء 
في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وفي 
ــراءات التي  املــنــازل أيضا اتــخــاذ كــل اإلجــ
تــحــفــظ حــقــوق الــطــرفــني، مــشــيــرا إلـــى أن 
بــعــض الــعــمــالــة املــنــزلــيــة أصــبــحــت الــيــوم 
ا مـــن الــعــائــلــة فـــي قــطــر خـــاصـــة مع  ــزء ــ جـ
الفترة الطويلة التي خدمت فيها داخل 

املنازل.

عنصر جذب للشركات واالستثمارات 
العالمية داخل قطر 

القطري، حيث سيكون عنصرا من عناصر  الــقــرارات ستصب أيضا في صالح االقتصاد  أن  العبيدلي  أكــد 
الجذب للشركات واالستثمارات العاملية للعمل داخل دولة قطر. ولفت إلى أن هناك بلدانا كانت لديها تعقيدات 
عديدة بشأن إرسال عمالتها إلى املنطقة بالكامل واليوم بعد تلك القرارات الجديدة ستكون قطر قبلة مفضلة 
لعمال تلك الدول وسيكتشف أصحاب األعمال واملواطنون أن لديهم القدرة على استقدام عمالة ماهرة ومدربة 
من العديد من الدول التي لم تكن متاحة في السابق باإلضافة إلى وجود ضمانات حقيقية في التشريعات التي 
تصدرها دولة قطر ألطراف منظومة العمل سواء صاحب العمل أو العامل والهدف في النهاية هو تهيئة بيئة 
العمل وخلق مناخ جاذب لالستثمارات والعمالة املاهرة واملدربة جيدا وهو ما يعود بالنفع على جميع األطراف.

العمل الدولية ترحب بالقرار
رحبت منظمة العمل الدولية في قطر بالقرار رقم 
)95( لسنة 2019، بشأن ضوابط وإجراءات خروج 
بعض فئات الوافدين من غير الخاضعني لقانون 

العمل بدولة قطر.
وقـــال هــوتــان هومايونبور، مــديــر مكتب مشروع 
مة 

ّ
الــدولــيــة فــي قــطــر: »تــرّحــب منظ منظمة العمل 

ا بــهــذه الــتــغــيــيــرات  ــاّرً ــ الــعــمــل الــدولــيــة تــرحــيــًبــا حــ
التي من شأنها أن تعود بالفائدة على العديد من 
العّمال املهاجرين في قطر. ويعّد إلغاء مأذونّية 
ـــا ضــمــن أجـــنـــدة اإلصــــالح  ا مـــهـــّمً

ً
الــــخــــروج إنــــجــــاز

تها الــحــكــومــة«. ولفت 
ّ
فــي قــطــاع الــعــمــل الــتــي تبن

الــقــرار يقضي بــإلــغــاء شرط  بــيــان املنظمة إلــى أن 
ــيــــة خــــــروج لـــلـــعـــمـــال غــيــر  الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــأذونــ
املــشــمــولــني بــالــتــعــديــالت الــتــي أدخـــلـــت فـــي الــعــام 

املــنــازل، العاملون في املؤسسات الحكومية وفــي قطاع النفط  2018، وهــم: املستخدمون في 
والغاز باإلضافة إلى العاملني في الوسائط البحرّية والعاملني في الزراعة.

■ هوتان هومايونبور

■ حسن يوسف الحكيم■ ناصر المير

القرار يشمل 
القطاع النفطي 
والزراعي والرعي
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افــتــتــح أمــــس املـــعـــرض املــفــتــوح لــلــشــركــات 
الناشئة ضمن فعاليات النسخة الثالثة 
مــن برنامج األكاديمية العربية لالبتكار 
والــتــي تستمر حتى العشرين مــن الشهر 
ــدد املـــشـــاريـــع الـــتـــي تــم  ــ ــاري. وبـــلـــغ عـ ــ ــجـ ــ الـ
عرضها أمــس حــوالــي 25 مــشــروعــا سيتم 
ــا لــتــتــأهــل  ــــي 11 مــــشــــروعــ ــوالـ ــ ــار حـ ــيــ ــتــ اخــ
الثانية من املشروع يــوم اإلثنني  للمرحلة 
املــــقــــبــــل. وتـــــهـــــدف األكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــربـــيـــة 
لــتــزويــد رواد أعـــمـــال املستقبل  لــالبــتــكــار 
والطالب في قطر واملنطقة بفرصة للعمل 
تحت إشراف موجهني مرموقني من وادي 
السيليكون واالستفادة من شبكة واسعة 
الــخــبــراء واملتحدثني ملساعدتهم على  مــن 
تــأســيــس شــركــة نــاشــئــة خـــالل عــشــرة أيــام 
فــقــط. وقــامــت »لــوســيــل« أمـــس بــجــولــة في 
املـــعـــرض لــلــتــعــرف عــلــى بــعــض املــشــاريــع 
واألفـــكـــار الــتــي قــدمــهــا الــطــالب املــشــاركــون 
ــاد الــشــبــاب املــشــاركــون  فـــي الــبــرنــامــج. أشــ
بمعرض مشاريع الشركات الناشئة  بدور 
دولة قطر في دعم ورعاية مشاريع الشباب 
الــــريــــاديــــة املـــمـــثـــل بـــجـــهـــود مـــؤســـســـة قــطــر 

للتربية والعلوم وتنمية املجتمع.
قالت زهراء سلمان علي بجامعة قطر أحد 
أعــضــاء فريق مــشــروع )الطلقة الشجاعة( 
Brave bullet، وهو تطوير لتطبيق موبايل 
ــم في  ــ يــســاعــد األهـــل فــي الـــوصـــول ألوالدهـ
حال تعرضوا للعنف أو التنمر وهم خارج 
املــنــزل: إن التطبيق صــمــم للمساعدة في 
ــــواء كــــان لــأطــفــال أو  ــــاالت الــــطــــوارئ سـ حـ
الــبــالــغــني ولــكــنــهــم ركـــــزوا بــشــكــل أســاســي 
عــلــى األطــفــال فــي مــحــاولــة منهم للحد أو 
القضاء على العنف ضد األطفال في الفئة 

العمرية من 7 إلى 15 عاما.
وأضافت زهــراء أن االهتمام باألطفال في 
هــــذه املـــرحـــلـــة يـــأتـــي نـــظـــرًا لــحــســاســيــتــهــا، 
حـــيـــث ال يــســتــطــيــع الـــطـــفـــل أن يــــدافــــع عــن 
نــفــســه، واكــتــشــفــنــا أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
األطفال الذين لديهم هذا النوع من املشاكل 
والتي تكبر معهم حتى أنهم ال يتحدثون 
عنها وال يجدون لها حلوال فورية وفعالة.

وقــالــت ســلــمــان: »نــحــن نــركــز عــلــى مشكلة 
التنمر التي تواجه األطفال بشقيه التنمر 

اللفظي أو العنفي مثل الضرب، والتطبيق 
مرتبط بساعة يلبسها الطفل وبها زر يقوم 
الطفل بالضغط عليه في حال تعرض ألي 
نوع من العنف أو التنمر خارج املنزل وهو 

مرتبط بتطبيق في هواتف الوالدين وعلى 
الــفــور يرسل إشــعــارا لتطبيق على هاتف 
أحد األبوين بمثابة إنذار، كما أن التطبيق 
ــيـــز بـــخـــاصـــيـــة الـــتـــتـــبـــع الـــجـــغـــرافـــي  ــمـ ــتـ يـ
ويستطيع الوالدان متابعة الطفل ومعرفة 
مكانه كما أن هــنــاك مساحة إلضــافــة رقم 
ــالـــث غـــيـــر الــــوالــــديــــن يــضــيــفــه اآلبـــــــاء فــي  ثـ
حال غياب األم واألب يكون هناك شخص 
ثالث باختيار األهــل يقوم بالتواصل مع 
ــارت إلــى  ــ الــطــفــل فــي غــيــاب الــوالــديــن. وأشـ
أن الــتــطــبــيــق بـــه خــاصــيــة اإلغـــــالق بحيث 
لــلــطــفــل أي خــاصــيــة للتحكم في  ال يــكــون 
التطبيق، وأكــثــر مــن ذلــك يستطيع اآلبــاء 
مــعــرفــة إذا كـــان الــطــفــل يــرتــدي الــســاعــة أم 

ال، ويــعــرفــون األمـــاكـــن الــتــي يــذهــب إليها 
الطفل، ويحتفظ التطبيق بسجالت تتبع 
الطفل حتى يتسنى للوالدين معرفة أين 
يــذهــب أبـــنـــاؤهـــم. مــشــيــرة إلـــى أن الــســاعــة 
بها زر سهل االستعمال وليس معقدًا بل 
هو بسيط بحيث يستطيع الطفل في عمر 
صغير أن يستخدمه دون أي تعقيد في 

حال شعر بالخطر أو حالة حرجة.
ــــن أحـــد  ــكــــرة جـــــــاءت مـ ــفــ وأوضـــــحـــــت أن الــ
ــنـــدي( ويــضــم  ــكـ أعـــضـــاء الـــفـــريـــق )هـــــالل الـ
ــاء مــــن دول عـــمـــان وإيــــــران  ــفـــريـــق أعــــضــ الـ
ــا وهـــنـــاك  ــويــ ــفــــريــــق ســ ــر، ويـــعـــمـــل الــ ــ ــطـ ــ وقـ
بــعــض املــنــتــجــات الــتــي تــشــابــه هـــذا املنتج 
فـــي قــطــر بــالــتــالــي هـــم يـــقـــومـــون بــتــطــويــر 

املنتج للسوق القطري، ويمكن أن يتوسع 
املنتج في السوق العماني كاختراع جديد، 
ونسعى لربط التطبيق بإحدى الساعات 
وهي اختراع قطري ونحن اآلن في مرحلة 
ــاق مع  ــفــ ــفـــاوض ونــتــمــنــى أن يــتــم االتــ ــتـ الـ
ــال. ولـــديـــنـــا أيــضــا  املـــخـــتـــرع فـــي هــــذا املــــجــ
تواصل مع إحــدى الجهات املهتمة بذوي 
الــخــاصــة فــي سلطنة عمان  االحــتــيــاجــات 

ونتمنى أن يرى املنتج النور قريبا.
وقـــــالـــــت ديـــــانـــــا مــــجــــاهــــد إن مـــشـــروعـــهـــم 
)Class recorder( هــــو عــــبــــارة عــــن نــظــام 
ــــطـــــالب،  ــرات الـ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــــوم بـــتـــســـجـــيـــل مـ ــقـ ــ يـ
ويساعد الطالب الذين ال يركزون أحيانا 
فــي املــحــاضــرات بــالــجــامــعــات ويــقــوم هــذا 
املشروع بتسجيل املحاضرات وتحويلها 
ــعــــة  ــم فــــــي مــــراجــ ــ ــدهـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لــــنــــصــــوص ويـ

املحاضرة والفهم بشكل أكبر.
الـــذي يعمل  وأوضــحــت أن أعــضــاء الفريق 
على هذا املشروع هم 5 أشخاص من دول 
قــطــر وفلسطني والــكــويــت وعــمــان، ويــقــوم 
ــرات بــحــيــث  ــ ــــاضـ ــحـ ــ ــام بــتــســجــيــل املـ ــنــــظــ الــ
يستطيع الــطــالــب الــرجــوع إلــيــهــا مــتــى ما 
أراد ذلــك، وستكون املحاضرة في متناول 
يده وفي شكل نص وفيديو، وأضافت أن 
هذا املشروع يتطلب موافقة مع املؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة مــثــل الـــجـــامـــعـــات بــحــيــث يتم 
ــــدات لــتــســجــيــل املـــحـــاضـــرات  ــعـ ــ تـــركـــيـــب املـ
ــلــــى املــــوقــــع  ــل آلـــــــي ويــــتــــم رفــــعــــهــــا عــ ــكـ بـــشـ
اإللــكــتــرونــي الــخــاص بــهــذا املــشــروع الــذي 

يفترض أن تشترك فيه الجامعة.

مشاريع وأفكار في طريقها نحو العالمية

25 مشروعا بمعرض أكاديمية االبتكار تمهيدًا للتصفيات

»بوما« تطبيق ذكي يساعد الصم»استئجار األدوات«.. حلول علمية لرواد األعمال 
قال محمد بن سلطان السويدي  على التواصل مع من حولهم 

الــــذي يــــدرس بــجــامــعــة قــطــر في 
الـــثـــانـــيـــة إن مــشــروعــهــم  الـــســـنـــة 
)Handy( هــو تطبيق إلكتروني 
ــة تــجــمــع مــا  ــوابــ يـــعـــد بــمــثــابــة بــ
ـــن  ــذيــ ــ بـــــــني بـــــــني األشــــــــخــــــــاص الـ
قــابــلــة للتأجير  يــمــلــكــون أدوات 
ــمــــل هــــذه  واملــــســــتــــأجــــريــــن وتــــشــ
األدوات أدوات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــصــيــانــة  والــــحــــدائــــق وأدوات 
الـــــعـــــامـــــة والــــــنــــــجــــــارة وأدوات 
ــرى  ــ ــارة والــــخــــدمــــات األخــ ــيــ الــــســ
متعددة االستخدام التي يحتاج 
إلــيــهــا األفــــــراد واملـــؤســـســـات في 
أعمالهم وأحيانا تكون أسعارها 
غــالــيــة ويــحــتــاج األشـــخـــاص أو 
رواد األعمال لفترة صغيرة دون 
شرائها بالتالي يقوم بالدخول 

في التطبيق الستئجارها.
الــســويــدي أن التطبيق  وأضـــاف 
يــربــط مــا بــني املــالــك واملستأجر 
لـــشـــروط  لــــهــــذه األدوات وفــــقــــا 
محددة، وأضاف: إذا أراد صاحب 
 اســـتـــخـــدام 

ً
ــروع بـــنـــاء مـــثـــال مــــشــ

ــتـــي تــســاعــده  الـ بـــعـــض األدوات 
فــــي عـــمـــلـــه يـــمـــكـــن اســـتـــئـــجـــارهـــا 
 على 

ً
دون شــرائــهــا، يــدخــل مــثــال

الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن هـــاتـــفـــه الــــذكــــي، 
الــتــطــبــيــق ســيــبــدأ  مـــوضـــحـــا أن 
باستخدام األدوات غالية الثمن 
 بوضع بيانات 

ً
يقوم املؤجر مثال

األداة ومــواصــفــاتــهــا ومــاركــتــهــا 
وتاريخ ومكان الصنع وحالتها 
وكـــــــافـــــــة الــــتــــفــــاصــــيــــل األخـــــــــرى 
املتعلقة بالجودة وغيرها وفقا 
لشروط التطبيق، حتى يحصل 
املــســتــأجــر عــلــى أســعــار معقولة 
لهذه األدوات. ويتوقع السويدي 

ــنـــور خــالل  ــرى الــتــطــبــيــق الـ أن يــ
سنتني كحد أقصى.

وعن طرق الدفع يقول السويدي 
نـــوعـــني  الـــتـــطـــبـــيـــق ســـيـــوفـــر  إن 
ــا عـــن طــريــق  مـــن طــــرق الـــدفـــع إمــ
الــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة أو الــدفــع 
الــنــقــدي )كــــاش( لــضــمــان حقوق 

املالكني واملستأجرين.
وأوضح أن أعضاء الفريق الذي 
بـــــدأ بـــثـــالثـــة أشــــخــــاص ووصــــل 
ــــاص حـــالـــيـــا  ــخــ ــ لــــحــــوالــــي 6 أشــ
ــزون عـــلـــى أن تــــكــــون فــكــرة  ــ ــركـ ــ يـ

املشروع بسيطة وعملية وتحقق 
الــهــدف الــذي مــن أجله تــم إنشاء 
أنــهــم قــامــوا  التطبيق، مــوضــحــا 
ــــروع بـــنـــاء عــلــى  ــــشـ بــتــصــمــيــم املـ
اســتــبــيــان تـــم تــنــفــيــذه فـــي ســوق 
العمل في عــدد من املناطق بدءًا 
مــن املــحــالت الــتــجــاريــة واملـــوالت 
واألســــواق وغــيــرهــا مــن املناطق 
ــافــــة  ــا كــ ــ ــنـ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ األخـــــــــــــرى واسـ
الفئات، وبــنــاء عليه تــم تصميم 
املــــــــشــــــــروع. ويــــتــــيــــح الـــتـــطـــبـــيـــق 
اختيار األداة بناء على موقعها 
الــجــغــرافــي أو املـــاركـــة أو االســـم، 
فــــــــإذا أردت اســــتــــئــــجــــار إحـــــدى 
الــكــهــربــائــيــة أو أدوات  األدوات 
تـــدخـــل عــلــى التطبيق  الـــنـــجـــارة 
ــع  ــ ــوقـ ــ ــــى املـ ــلـ ــ ـــاء عـ ــ ــنـ ــ وتـــــخـــــتـــــار بــ
 وهـــنـــاك يــوفــر 

ً
الـــجـــغـــرافـــي مـــثـــال

ــلـــومـــات عــــن األداة ومـــا  املـــعـ كــــل 
لــك. كما  أقــرب أداة بالنسبة  هي 
يوجد بالتطبيق تقييم للمالكني 
واملــســتــأجــريــن وهــي نفس فكرة 
الـــجـــودة وتعزيز  Ebay لــضــمــان 

الثقة واملصداقية بني الطرفني.

بني رويد الحوراني وآية معاذ من فريق تطبيق 
)بـــومـــا( أن فــكــرة املـــشـــروع تــقــوم عــلــى مــســاعــدة 
ــم الــــذيــــن لـــيـــس لـــديـــهـــم حــاســة  األشــــخــــاص الـــصـ
السمع، وتقوم فكرة التطبيق على معالجة كيفية 
تنبيه الصم خاصة إذا كنت بعيدا عنه ألنــه ال 
يسمعك وال تستطيع التواصل معه ما لم تصل 

إليه.
ويقول الحوراني إن اسم التطبيق )بوما( يأتي 
من كون أن البومة تستطيع الرؤية بزاوية 360 
درجة بينما يرى اإلنسان بزاوية 120 درجة فقط 
ونــحــن مــن خــالل هــذا التطبيق نــهــدف ملساعدة 
الـــصـــم وجـــعـــل حــيــاتــهــم أســـهـــل والـــتـــواصـــل مع 

اآلخرين بشكل أفضل.
وتــقــول آيــة مــعــاذ إن فــكــرة املــشــروع هــي تطبيق 
يتم توصيله عن طريق ساعة ذكية )أي نوع من 
الساعات الذكية( ويتصل مع الساعة فإذا نبهت 
األصــم وهو بعيد عنك وأردت أن تلفت انتباهه 
لــه التفت يمينا أو  تــقــول  تــنــادي باسمه أو  بــأن 
يــســارًا أو انــتــبــه تــصــدر الــســاعــة اهـــتـــزازا لأصم 
يستطيع من خالل التنبيه فينظر للساعة ويجد 
يــقــرأ مــاذا  تنبيها مكتوبا أيــضــا ويستطيع أن 

قلت له.
ويضيف الحوراني أن التطبيق أيضا يعمل دون 
الــحــاجــة لساعة ذكــيــة ويمكن فقط أن يستخدم 
عبر الهاتف الذكي وهو الذي يتلقى التنبيهات 

ويصدر االهتزاز لتنبيه األصم.
ونوه إلى أن التطبيق أيضا يتفاعل مع الكوارث 
الــســيــارات وغيرها،  والــحــرائــق وأصــــوات تنبيه 
وتهدف الفكرة بشكل عام لتحسني حياة الصم 

وتسهيل تواصلهم مع املجتمع بشكل أكبر.
ــد أعــضــاء  ــاءت مـــن أحــ ــ ــة إن الــفــكــرة جـ ــالـــت آيــ وقـ
الفريق )الــحــورانــي( الــذي كــان يعيش مع عائلة 
مــكــونــة مـــن 5 أشـــخـــاص صـــم وتــنــبــه لــصــعــوبــة 

تواصلهم مع بعضهم.
وحول إمكانية تطبيق الفكرة على أرض الواقع، 
الــحــورانــي إن التطبيق حاليا تــم تصميمه  قــال 
ويعمل ويــحــتــاج لتمويل ومشاركتهم فــي هذا 
ــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــمــويــل،  الـــبـــرنـــامـــج مــــن أجـ
ولـــديـــهـــم أيـــضـــا تـــواصـــل مـــع بــعــض األشـــخـــاص 
الصم في قطر ونالت الفكرة استحسانهم وأحد 
هـــــؤالء الـــصـــم عــــرض عــلــيــنــا أن يـــكـــون مــشــاركــا 

وممواًل ونتمنى أن ينجح املشروع.

¶  محمد بن سلطان السويدي

¶  أعضاء فريق بوما

¶  جانب من المشاريع المشاركة في المعرض

 Brave bullet أعضاء فريق  ¶ Class recorder جانب من أعضاء فريق  ¶

Handy مشروع فريق  ¶

شوقي مهدي

المشاركون يشيدون بدور 
قطر في دعم ورعاية 

مشاريع الشباب الريادية
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قال سعادة تشو جيان سفير جمهورية 
ـــن الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي الــــــــدوحــــــــة، إن  ــــصــ الـ
الـــعـــاقـــات الـــقـــطـــريـــة الــصــيــنــيــة حــقــقــت 
تــــقــــدمــــا كــــبــــيــــرًا فــــــي الــــــعــــــام املـــــاضـــــي، 
وشـــهـــدت الــعــديــد مـــن االجــتــمــاعــات من 
بينها اجتماعات اللجنة االقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة بـــن الــبــلــديــن وتــأســيــســيــة 

جمعية الشركات الصينية في قطر.
وأضـــاف السفير الصيني خــال كلمته 
بــاحــتــفــال الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة بــالــســنــة 
ــدة: »فـــــي عـــــام 2020  ــديــ الــصــيــنــيــة الــــجــ
سننتهز الفرص املهمة للتطور الكبير 
لــلــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــصــن وقــطــر 
الــذي توصل إليه  وننفذ التوافق املهم 
قادة البلدين وتعزيز الربط بن مبادرة 
الحزام والطريق مع رؤية قطر الوطنية 
لــعــام 2030، وتــوطــيــد الثقة السياسية 
ــتـــعـــاون مــتــبــادل  املـــتـــبـــادلـــة وتــعــمــيــق الـ
الــروابــط بن الشعبن  املنفعة، وتعزيز 
وبــنــاء مجتمع ومستقبل مــشــتــرك بن 
قطر والصن لتحقيق املزيد من الفوائد 
الــبــلــديــن«. وأضـــاف  املــلــمــوســة لشعبي 
الــســفــيــر الــصــيــنــي: »حــقــقــت الــعــاقــات 
بــن الصن وقطر فــي 2019 الكثير من 
التقدم في ظل املخطط الذي رسمه قادة 
الثقة السياسية  البلدين معا، ووصلت 

ــــى مــســتــوى  املـــتـــبـــادلـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن إلـ
جديد. والتقى الرئيس شي جن بينغ 
ــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  ــرة صــ ــــع حــــضــ مـ
ــر الـــبـــاد  ــيـ ــانـــي أمـ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
املفدى مرتن خال العام للتوصل إلى 
ــع عـــلـــى تــعــمــيــق الـــشـــراكـــة  ــ إجــــمــــاع واســ
اإلستراتيجية بن الصن وقطر، وبناء 
أسس متينة وركائز قوية للعاقة بن 
البلدين في العصر الجديد، وتوجيهها 

نحو النمو السريع«.

الــتــعــاون العملي  الــســفــيــر أن  وأضـــــاف 
بن البلدين يجني ثمارا كثيرة جديدة 
ــثــــانــــي لــلــجــنــة  وتــــــم عـــقـــد االجــــتــــمــــاع الــ
ــتـــجـــاريـــة الــصــيــنــيــة -  ــتـــصـــاديـــة والـ االقـ
القطرية بنجاح وتــم تأسيس جمعية 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة فـــي قــطــر. وســاهــم 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال مــــن قـــطـــر فــي 
ــل  ــمـ ــعـ ــراء ويـ ــ ــــضــ ــخــ ــ تـــنـــمـــيـــة الـــــصـــــن الــ
ــنـــدســـون والــــبــــنــــاءون الــصــيــنــيــون  ــهـ املـ
ــيـــل قــدمــا  لــــدفــــع مــــشــــروع إســــتــــاد لـــوسـ

وأصبحت هــواتــف هـــواوي شائعة بن 
القطرين وأنشأ كل من البنك الصناعي 
والتجاري الصيني وبنك الصن فرعن 
فــي قطر ويسهمان بنشاط فــي تنويع 

االقتصاد القطري.
الــتــبــادالت اإلنسانية والثقافية  وتــبــرز 
بـــن الــبــلــديــن مــعــالــم جـــديـــدة مـــن خــال 
اإلعـــفـــاء املــتــبــادل مــن تــأشــيــرة الــدخــول 
للمواطنن مــن كــا البلدين وأصبحت 
ــاب  ــ ــعــ ــ ــة واأللــ ــيـ ــنـ ــيـ ــــون الــــقــــتــــال الـــصـ ــنـ ــ فـ

البهلوانية واملوسيقى شائعة في قطر. 
عاوة على ذلك، تزداد درجات االهتمام 
بتعلم الــلــغــة الــصــيــنــيــة مــن قــبــل املــزيــد 
مـــن الــقــطــريــن واســتــقــطــب جـــنـــاح قطر 
بجماله الفريد في معرض البستنة في 
بكن مئات اآلالف من الــزوار، كما يفوز 
منتخب قطر لكرة القدم بعدد كبير من 

املشجعن املخلصن في الصن.
تــابــع الــســفــيــر الــصــيــنــي: فــي عـــام 2019 
عمل الصينيون في قطر بجد لتحقيق 
الــقــطــاعــات، بما  فــي مختلف  أحــامــهــم 
يساهم بنشاط في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية القطرية، ويعمل كجسر 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن، وكــذلــك 
يــكــافــئ تــنــمــيــة الـــصـــن. وقـــــال الــســفــيــر 
الصيني إن عام 2020 هو عام تاريخي 
فــــي عــمــلــيــة تـــجـــديـــد األمـــــــة الــصــيــنــيــة. 
ــد الــفــقــر  ــ ــــي املــــعــــركــــة ضـ وســـنـــنـــتـــصـــر فـ
وســوف نستمر في تعزيز دبلوماسية 
ــم الـــتـــعـــدديـــة  ــ ــ ــة الـــرئـــيـــســـيـــة، ودعـ ــ ــدولـ ــ الـ
واملـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم الــعــاملــي بــعــمــق، 
واملساهمة بمزيد من الحكمة الصينية 
فــــي حــــل مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا الـــعـــاملـــيـــة. 
ونحن على استعداد للعمل جنبا إلى 
البلدان األخــرى لبناء الحزام  جنب مع 
والطريق بشكل مشترك، وتعزيز بناء 
مجتمع مــشــتــرك، وبـــذل جــهــود حثيثة 

لخلق مستقبل أفضل للبشرية.

2030 تعزيز الربط بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية قطر 
خالل احتفال السفارة بالسنة الصينية الجديدة.. السفير جيان:

¶  جانب من االحتفال¶  السفير جيان

¶  جانب من الورشة

شوقي مهدي

دعـــا ســعــادة الــدكــتــور مــامــادو تنغارا 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
فــي جــمــهــوريــة غامبيا رجـــال األعــمــال 
القطرين إلــى زيــارة غامبيا واالطــاع 
على الفرص االستثمارية والتجارية 
املتاحة بها واالستفادة من التسهيات 
التي تمنحها الحكومة للمستثمرين 

األجانب.
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء عــقــد أمـــس بمقر 
غــرفــة قــطــر، بــحــضــور الــنــائــب الــثــانــي 
ــيـــس غــــرفــــة قـــطـــر ســــعــــادة الــســيــد  لـــرئـ
راشد بن حمد العذبة، وسعادة السيد 
ــوق الـــعـــادة  ــ فـــــــوداي مــــوالنــــق ســفــيــر فـ
ومفوض لجمهورية غامبيا لدى دولة 

قطر.

وتم خال االجتماع بحث سبل تعزيز 
العاقات االقتصادية والتجارية بن 
الــبــلــديــن بــجــانــب اســتــعــراض الــفــرص 

االستثمارية املتاحة في غامبيا.
وأكــد سعادة الوزير الغامبي ترحيب 
بــاده باالستثمارات القطرية، مشيدًا 
بالعاقات القوية التي تربط البلدين، 
منوها بأن قطاع السياحة يعتبر من 
أهــم القطاعات التي يمكن االستثمار 
فيها. بــدوره، قال سعادة السيد راشد 
العذبة إن دولــة قطر تتمتع باقتصاد 
قــــــــوي وتــــــجــــــذب كـــــافـــــة املـــســـتـــثـــمـــريـــن 
والـــــشـــــركـــــات األجــــنــــبــــيــــة لـــاســـتـــثـــمـــار 
إلــى أن أصحاب األعمال  فيها، مشيرًا 
الــقــطــريــن يــتــطــلــعــون إلـــى اســتــكــشــاف 
الــفــرص املــتــاحــة فــي غــامــبــيــا فــي كافة 

القطاعات.

وزير الخارجية الغامبي يدعو 
القطريين لالستثمار في بالده

البيئة المستدامة لتكنولوجيا المياه والطاقة

العذبة: أصحاب األعمال مهتمون باستكشاف الفرص في غامبيا

في ورشة عمل بجامعة قطر

نـــظـــمـــت وحـــــــدة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـــيـــاه 
ــز املــــــــواد املــــتــــقــــدم فــي  ــركــ ــة ملــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
جامعة قطر ملــدة يــوم واحـــد »ورشــة 
ــتــــدامــــة  ــئــــة املــــســ ــيــ ــبــ تـــقـــنـــيـــة حــــــــول الــ
لــتــكــنــولــوجــيــا املـــيـــاه والـــطـــاقـــة« في 
جامعة قطر اإلثــنــن املــاضــي. حضر 
ــن الــبــاحــثــن  الــــورشــــة عـــــدد كــبــيــر مــ
والـــطـــاب مـــن األوســــــاط األكــاديــمــيــة 
والــصــنــاعــيــة، حــيــث تـــبـــادل عـــدد من 
ــبـــراء مـــن األوســـــــاط األكــاديــمــيــة  الـــخـ
والــصــنــاعــيــة خــبــراتــهــم بــمــا فــي ذلــك 
كـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس قــطــر وتــكــســاس 
إيـــــه أنـــــد إم قـــطـــر وجـــامـــعـــة كــيــونــغ 
بــــوك الــوطــنــيــة وكــــوريــــا وإكــســيــونــا 
ــدث الـــتـــطـــورات  ــ قــطــر تــجــاربــهــم وأحــ
ــاه  ــيــ ــال املــ ــ ــــجـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فـــــي مـ
والـــــطـــــاقـــــة والــــبــــيــــئــــة. وفـــــــي كــلــمــتــه 
ــيـــة، قـــــال الــــدكــــتــــور نــاصــر  ــتـــاحـ ــتـ االفـ
املــواد املتقدمة  النعيمي، مدير مركز 
إن الهدف من هذه الورشة هو تلبية 
احتياجات صناعة تحلية املياه في 
قطر، مؤكدا أن املركز يقوم بالتواصل 
مـــع الــصــنــاعــة لــتــقــديــم الـــدعـــم الفني 

ــتــــدريــــب حـــيـــث تـــتـــوســـع صــنــاعــة  والــ
ــر، وبــالــتــالــي  ــطـ ــاه فــــي قـ ــيــ تــحــلــيــة املــ
هناك حاجة للبحث العلمي والدعم 
الفني. ناقش املتحدثون في الورشة 
املمارسة الحالية والتقنيات املبتكرة 
ــاه وأســــالــــيــــب تــوفــيــر  ــ ــيـ ــ ملـــعـــالـــجـــة املـ
الـــطـــاقـــة وإســتــراتــيــجــيــات الـــحـــد من 
ثاني أكسيد الكربون ولتحلية مياه 
البحر ألن عمليات التحلية الحرارية 
املـــصـــادر الرئيسية  ــدة مـــن  ــ هـــي واحـ
النـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
حــيــث حــقــقــت الــكــفــاءة املـــتـــزايـــدة في 
أجهزة استعادة الطاقة تخفيضات 
ــاقــــة، مـــمـــا أدى إلـــى  كـــبـــيـــرة فــــي الــــطــ
استهاك الطاقة لتحلية مياه البحر 

بأكثر من %50.
ــة الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـــــــــمـــــــــت مـ
ــإدارة  واإلســتــراتــيــجــيــات الــخــاصــة بــ
ــة  ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون فــــي ورشــ
الـــــعـــــمـــــل، حــــيــــث تــــســــاهــــم مـــحـــطـــات 
التحلية الحرارية في زيادة انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
تـــحـــدث الــبــروفــيــســور ســيــد جــافــيــد، 
أســتــاذ كرسي ومنسق الفعالية في 
كلمته عن األساليب املبتكرة لتحلية 

ــاه الـــبـــحـــر بــالــتــنــاضــح الــعــكــســي  ــيـ مـ
الفعال في استخدام الطاقة. مشيرًا 
إلى أن قطر تتحول من تحلية املياه 
القائمة على الغشاء إلى تكنولوجيا 
الـــتـــنـــاضـــح الـــعـــكـــســـي الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــفــوائــد االقتصادية  الغشاء بسبب 
والــبــيــئــيــة، مـــؤكـــدا أن تــحــلــيــة مــيــاه 
الـــبـــحـــر مــهــمــة إســتــراتــيــجــيــا لـــدولـــة 
قطر بسبب التطور السريع للبنية 
التحتية، وتم تحديد الزراعة واملياه 
على أنــهــا الــتــحــدي الكبير فــي رؤيــة 
قطر الوطنية 2030. يجب أن تكون 
املــيــاه املبتكرة التي  تقنيات تحلية 
املــيــاه واألثـــر  إنــتــاج  تقلل مــن تكلفة 
البيئي أكثر التحقيق، وقال الدكتور 
جافيد إن دمج العديد من األساليب 
ــوال جـــذابـــة  ــلــ ــر حــ ــوفــ ــد تــ ــ الــــــواعــــــدة قـ
ــة الــعــمــل،  وجـــذابـــة. وفـــي خــتــام ورشــ
ــتــــور دونـــــــج ســـــوك هــــان،  ــدكــ شـــكـــر الــ
أستاذ مساعد بمركز املواد املتقدمة، 
جامعة قطر، املتحدثن واملشاركن 
ــا  ــ

ً
ــدث ــل حــ ــمــ ــعــ ــعــــل ورشـــــــــة الــ ــلــــى جــ عــ

ناجًحا من خــال مشاركة التقنيات 
الحديثة في مجال املياه والطاقة مع 

الجمهور. 

ــدون لــلــعــلــوم  ــ ــلـ ــ حـــصـــل مــــركــــز ابــــــن خـ
اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة فــي جامعة 
قـــطـــر عـــلـــى املــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة لـــدراســـة 
ــــوذج مــعــيــاري  ــمـ ــ ــنـــوان »نـ ــعـ ــدة بـ ــديــ جــ
ــوم  ــلــ ــعــ ــة فـــــــي الــ ــيــ ــنــ ــيــ ــبــ لـــــلـــــمـــــقـــــررات الــ

االجتماعية واإلنسانية«.

وتــعــتــبــر هــــذه الــــدراســــة الـــتـــي أعــدهــا 
املــــــركــــــز أول دراســــــــة  فــــــي  بـــــاحـــــثـــــون 
تسعى إلــى ضبط الجانب املفاهيمي 
واملــــعــــيــــاري لـــلـــمـــقـــررات الـــبـــيـــنـــيـــة فــي 
التعليم الجامعي من خــال مسارين، 
وهما مسار فك االشتباك بن املفاهيم 
ــة، مـــثـــل الـــــدراســـــات الــبــيــنــيــة  ــاربـ ــقـ ــتـ املـ
ــات  ــ ــدراســ ــ ــعــــددة والــ ــتــ والـــــــدراســـــــات املــ

ذكر هذه املفاهيم دون 
ُ
العابرة، حيث ت

وجود حدود واضحة بينها. واملسار 
الـــثـــانـــي مــتــعــلــق بــمــعــايــيــر مــنــهــجــيــة 
املــقــرر  إلـــى تحقق البينية فــي  تــهــدف 
الــدراســة إلى  الجامعي، وقــد توصلت 
خمسة معايير تم تطبيقها على أربعة 

مقررات في جامعة قطر.
وقــــال الــدكــتــور نــايــف بـــن نــهــار مــديــر 

مركز ابن خلدون إن الخطوة القادمة 
تــتــمــثــل فـــي الــتــواصــل مـــع املــؤســســات 
ــذه املـــعـــايـــيـــر ثــم  ــ ــتـــمـــاد هـ الـــدولـــيـــة العـ
تسويقها فــي املــؤســســات األكاديمية 
العربية، وأن هذه الدراسة خطوة أولى 
في سياق مشروع الضبط املفاهيمي 
واملـــعـــيـــاري فـــي الـــعـــلـــوم االجــتــمــاعــيــة 

الذي يتبناه مركز ابن خلدون.

»ابن خلدون« يطور مشروعا جديدا في العلوم االجتماعية واإلنسانية

¶  د. نايف بن نهار

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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                                الدوحة تسلم مفتاح عاصمة                   الشباب إلى دكا

وزير الثقافة يتوج الفائزين بجوائـز الدوحة           عاصمة الشباب اإلسالمي
الــرعــايــة الكريمة لحضرة صاحب السمو  تحت 
ــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
املــفــدى، احتفلت وزارة الثقافة والــريــاضــة أمس 
ــتـــام فـــعـــالـــيـــة الـــــدوحـــــة عـــاصـــمـــة الـــشـــبـــاب  ــتـ بـــاخـ
اإلســـامـــي وتــســلــيــم مــفــتــاح الــعــاصــمــة إلــــى دكــا 
عاصمة بنجاديش، حيث تحل عاصمة للشباب 

اإلسامي لعام 2020.
ــامــــي لــــلــــدوحــــة عـــاصـــمـــة  ــتــ ــل الــــخــ ــفــ ــم الــــحــ ــ ــيــ ــ وأقــ
الــدوحــة للمعارض  الشباب اإلســامــي فــي مركز 
واملؤتمرات، على هامش معرض الدوحة الدولي 
ــه الــثــاثــن، بــحــضــور ســعــادة  ــ لــلــكــتــاب فـــي دورتـ
ــر الــثــقــافــة  ــ ــم الـــعـــلـــي وزيــ ــانـ ــــاح بــــن غـ الـــســـيـــد صـ
والــريــاضــة، وســعــادة الــدكــتــور صــالــح بــن محمد 
ــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــصــــاء،  ــهـ ــيـــس جـ الـــنـــابـــت رئـ
ــول وزيــــر  ــ ــ ــد إحــــســــان رسـ ــ ــ ــادة الـــســـيـــد زاهـ ــ ــعـ ــ وسـ
الشباب والــريــاضــة فــي بنجاديش والسيد طه 
إيهان رئيس منتدى التعاون اإلسامي للشباب، 
وعدد من كبار املسؤولن عن الشباب في األردن 
وفلسطن والكويت، وعدد من السفراء املعتمدين 

لدى الدولة وضيوف الحفل.
وشهد الحفل تتويج الفائزين بجوائز الدوحة 
عاصمة الشباب اإلسامي والتي تشمل جائزة 

الـــدوحـــة لـــإبـــداع الــشــبــابــي بــمــحــاورهــا الــثــاثــة: 
الفنون البصرية، والتصوير الضوئي، واألفــام 
القصيرة، كما يتم تتويج الفائزين فــي فعالية 
الــدوحــة لابتكار فضا عــن تكريم شباب  واحــة 
العالم اإلسامي الذين شاركوا بفعالية وأثبتوا 
قدراتهم اإلبداعية خال فعاليات العاصمة التي 

احتضنتها الدوحة على مدار العام 2019.
فـــي كلمتها  الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة،  ــــدت وزارة  وأكـ
الــدوحــة  الــشــاب محمد الفهيدة، أن  الــتــي ألقاها 
ستظل عاصمة لكل املبادرات الشبابية املتميزة، 
مثمنة نجاح الشباب في تنظيم كافة الفعاليات 
املصاحبة، حيث برهنت العزائم الصادقة على أن 

تجربة الدوحة عاصمة الشباب اإلسامي خطوة 
ــة بشبابها/   الــتــمــكــن وأن / األمــ لــتــعــزيــز  عملية 
لــيــس مــجــرد شــعــار لــفــعــالــيــة اســتــثــنــائــيــة وإنــمــا 

شرط لتحقيق تقدم املجتمعات.
وأشــارت الــوزارة إلى أن فعالية الدوحة عاصمة 
الــشــبــاب اإلســامــي الــتــي اختتمت أمــس بعد أن 
شهدت نجاحا كبيرا ملشاركة الشباب من أقطار 
العالم اإلسامي في مختلف األنشطة، وترجمة 
ــلـــى مــــواجــــهــــة تـــحـــديـــات  ــم عـ ــهــ ــدرتــ ــم وقــ ــهـ ــانـ ــمـ إيـ
ــم اإلســــــامــــــي، فـــــي مــخــتــلــف  ــالــ ــعــ مـــجـــتـــمـــعـــات الــ

املجاالت.
وشددت على أن فعالية الدوحة عاصمة الشباب 
اإلســــامــــي، قـــد عــــززت املــكــانــة الــتــي يــتــمــتــع بها 
الــقــطــري، محليا ودولــيــا بفضل إيمان  الــشــبــاب 
القيادة الرشيدة، بدور الشباب القطري في رؤية 
2030، واعــتــبــاره مــن أهــم األولـــويـــات، كما أكــدت 
أن العالم اإلســامــي يتجه خــطــوات نحو تمكن 
بــاعــتــبــاره رأس مـــال املستقبل ومــحــور  الــشــبــاب 
الــدوحــة تحولت خال  إلــى أن  االستثمار، الفتة 
إلــى عاصمة للمبادرات الشبابية  هــذه الفعالية 
ــارب بـــن شـــبـــاب آمــن  ــقـ ــتـ ولـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـ
بـــأن نــهــضــة مــجــتــمــعــاتــه تــتــطــلــب إدراك قـــدراتـــه، 
فــي سياق تعزيز كرامته وحريته وســيــره نحو 

اكتساب املعارف وتحقيق الرقي الحضاري.

للمؤلفني كــتــاب »أمــثــال وأقـــوال الدوحة - قنا الــقــطــري  امللتقى  دشــن فــي مقر 
من البيئة القطرية« بحضور حشد من املؤلفني والكتاب ورجال 
السيد  الكتاب جمعه وأعــده  الفكر واألدب والصحافة واإلعـــام، 
صقر بن لحدان املهندي، وصدر عن إدارة اإلصدارات والترجمة 
بوزارة الثقافة ويتكون من 328 صفحة، ونجح في أن يجمع من 
خاله 700 مثل شعبي، وعلى الرغم من الجهد الشاق الذي بذله 
املؤلف لكي يجمع تلك األمثال من البيئة إال أنه ينوه بنهاية الكتاب 
القصور  أنــه يبقى عما بشريا يناله  بخصوص ما جمعه »إال 
إذا ما تم نسيان«. وفي  الخط والنسيان، فإن لكل شيء  بسبب 
يــقــول: إن اإلرث  املــهــنــدى ملؤلفه  لــحــدان  بــن  مقدمة كتبها صقر 
القاعدة  الشعبي هو ملك للجميع وليس خاصا بأحد، ومن تلك 
السن وأمضيت  الـــرواة مــن كبار  انطلقت واتصلت مباشرة مــع 

معهم ساعات طويلة، ودونت لهم كل ما وصل إلى سمعي.
وأشارت دار اإلصدارات في مقدمتها للكتاب إلى أن البيئة القطرية 
بــيــئــة ثــريــة بــأمــثــالــهــا وأقــوالــهــا وشــعــرهــا وحــكــمــهــا وحــكــايــاتــهــا 
وتــتــنــاقــل هـــذا اإلرث املــبــدع األجــيــال جــيــا بــعــد جــيــل ملــا فــيــه من 
الكتاب  للباحث جــمــع وإعــــداد هـــذا  ــفــائــدة، شــاكــريــن  الحكمة وال
»لوسيل«: حققت في  لـ املهندي  املتميز. ويقول صقر بن لحدان 
تلك األمــثــال ووضــعــت شرحا مــوجــزا لكل واحــد منها، والهدف 
أمثال تذكر ألول مرة،  الكتاب  القطرية، وفــي طيات  املكتبة  إثــراء 
وأمــثــال مــهــددة بــاالنــقــراض بعد أن طــواهــا الــزمــان وكـــادت تندثر 
الثقافة  الكتاب وستطرحه وزارة  وتنسى. ويضيف: تم تدشني 

والرياضة في األسواق قريبًا.

تتويج الفائزين في واحة االبتكار
الثقافة والــريــاضــة بتتويج  العلي وزيـــر  قــام ســعــادة السيد صــاح بــن غــانــم 
الفائزين في واحة االبتكار سواء في املسابقات الفردية، وهم املبتكر صالح 
سعيد سفران من )قطر(، واملبتكر محمد أحمد الحبسي من )سلطنة عمان(، 

واملبتكرة شكيبا سارديفاند من )إيران(.
وفي املسابقة الجماعية، فاز الفريق املكون من عبدالرحمن فرج سليم )ليبيا(، 
القحومي )قطر(، صالح محمد  الباكر )قطر(، يوسف منصور  أمير  ســارة 
العبدالله )قطر(، عمر أويابا )الجزائر(، قصي عماد أبو شهاب )األردن(، داليوا 

جوزيف بينمندي )الكاميرون(.
وفـــي جــائــزة الــدوحــة لــإبــداع الــشــبــابــي فــي مــحــور الــتــصــويــر الــضــوئــي، فــاز 
باملركز األول سلطان أحمد نيلوي من بنجاديش، في فرع القيم اإلسامية، 
الشباب وقصص  نــذومــول حسن خــان مــن بنجاديش فــي محور  ومحمد 
الــنــجــاح، وأحــمــد عــاصــف ســامــي مــن بــنــجــاديــش بــاملــركــز األول فــي محور 
تراثنا اإلسامي، وفي الجائزة ذاتها في محور الفنون البصرية فرع الفنون 
املعاصرة فاز باملركز األول هيرو يوجا براتاما من إندونيسيا، وفي محور 
الفن الواقعي فاز عبدالرحمن أكرم الشوبكي من األردن، وفي محور اللوحة 
الحروفية فاز شهاب حامد سليمان البيماني من سلطنة عمان، وفي محور 

الخط الكاسيكي فاز باملركز األول سليم حميدي من املغرب.
أما محور األفام القصيرة لجائزة الدوحة لإبداع الشبابي فقد فاز باملركز 

األول مثنى مجهول كاظم من العراق.
الدوحة للشباب اإلسامي، وهم  املتميزين في فعالية منتدى  كما تم تكريم 

أحمد املهندي من قطر، وبانجكيد أسامبادا حرفني من إندونيسيا، وعايدي 
الجزائر، وخديجة أجنوي من  الكاميرون، وبشرى مسعودي من  أحمد من 

املغرب، وأسماء سالم الفوري من سلطنة عمان.
للعمل  الشبابي  الــدوحــة  الــدوحــة، مخيم  املتميزين في فعالية  وجــرى تكريم 
البربري مــن فلسطني،  التطوعي وهــم إســام جونايدن مــن تركيا، ومحمد 
وحنان عبدالواحد عبدالرحمن من قطر، ونجية محمد الشندودي من سلطنة 

عمان، ويوسف ديالو من السنغال، وموسى ساوانيه من غامبيا.
ومن الشباب الفائزين، قال مثنى كاظم من )العراق(، الفائز باملركز األول في 
القصيرة إن فيلمه  األفــام  الشبابي في فئة  الدوحة لإبداع  مسابقة جائزة 
يحكي قصة نازحي مدينة املوصل املنكوبة، ويزرع بذرة أمل جديدة للعودة، 
مشيرا إلى أن هذه تجربة مهمة في مساره الفني الذي ابتدأه بالتتويج والفوز، 
الحياة  الشبابي في كل مجاالت ومناحي  الدوحة داعمة لإبداع  مشيدا بأن 

الثقافية والفنية.
أما أحمد عاطف سامي من )بنجاديش( الفائز باملركز األول في ملف التصوير 
املــــدرج ضــمــن املــحــور الــثــالــث فــي جــائــزة الـــدوحـــة لـــإبـــداع الــشــبــابــي فــي محور 
التصوير »تراثنا اإلسامي«، فأكد سعادته بهذا الفوز، خاصة أن املنافسة كانت 
قوية بني مئات املشاركني، منوها بأنه يعرض عشر لوحات نتاج عملية تصوير 
خال أدائــه مناسك العمرة قبل ستة شهور، مشيرا إلى أنه استقى صوره من 
مشاهد بمكة املكرمة عن حركة املعتمرين، مستعما اللونني األبيض واألسود، 

ملا لهما من داللة على األصل والطبيعة دون ألوان زائدة.

أثناء تسليم مفتاح عاصمة الشباب )تصوير: عمرو دياب(

أقــيــمــت بــالــصــالــون الــثــقــافــي بــاملــعــرض جلسة 
ــيـــحـــي رئــيــس  حـــــواريـــــة لـــإعـــامـــي ســـعـــد الـــرمـ
مجلس إدارة املركز القطري للصحافة، بحضور 
عــدد كبير مــن اإلعــامــيــن واملثقفن وجمهور 

املعرض وأدارها اإلعامي تيسير عبدالله.
الراقي  وأشــاد الرميحي في البداية باملستوى 
الذي وصل إليه تنظيم معرض الدوحة الدولي 
ــه أصـــبـــح تــظــاهــرة ثــقــافــيــة هــامــة،  ــ لــلــكــتــاب وأنـ
حـــيـــث يـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــظـــاهـــر فــنــيــة وثــقــافــيــة 
أخرى تضفي لاحتفالية بهاء وجماال، مثمنا 
لـــدور النشر  فــي الــوقــت ذاتـــه الــتــواجــد املتميز 
الــذي تقدمه، وبما  الــراقــي  القطرية واملضمون 
تحويه من إنتاج رفيع من األدب القطري يبشر 
بــوجــود جــيــل مــن املــبــدعــن الــشــبــاب فــي مجال 

األدب واإلعام.

ــة تـــجـــربـــتـــه  ــ ــــاصـ ــن خـ ــ ــيــــحــــي عــ ــرمــ ــــدث الــ ــحــ ــ وتــ
الــحــيــاتــيــة واملــهــنــيــة وعــمــلــه مــنــذ بـــدايـــاتـــه في 
ــــدوري  ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي بــصــحــف الـ
إلــى أن  الرياضية األسبوعية والعرب اليومية 
تولى رئاسة تحرير مجلة الصقر، مرورا بكثير 
مــن املــحــطــات واملــنــاصــب اإلعــامــيــة املــهــمــة في 
الــقــطــري للصحافة  املــركــز  حياته حتى رئــاســة 

حاليا.
كما أشاد اإلعامي سعد الرميحي باإلنجازات 
املــجــاالت. واستدل  التي حققتها قطر في كافة 
»مشروعات تنموية  الرميحي على ما يقوله بـ
كبرى أنجزتها الدولة خال العامن املاضين«، 
مؤكدا أن قطر بقيادتها وشعبها، دائمًا تترجم 
باألفعال، قبل الكلمات، أنها بيت مفتوح لكل 

األشقاء العرب.
ــــال مـــشـــواره  وكـــشـــف جـــانـــبـــا مــــن ذكـــريـــاتـــه خـ
اإلعــامــي مــن بينها أنــه بينما كــان فــي إحــدى 

املــنــاســبــات الــكــرويــة تــصــادف وجـــود مــارادونــا 
ــئ  ــوجــ ــه وفــ ــعــ هـــــنـــــاك فـــطـــلـــب إجـــــــــــراء حـــــــــوار مــ
ألــف دوالر بالدقيقة واتفقنا  بمارادونا يطلب 
الـــحـــوار 28 دقيقة  عــلــى 10 دقـــائـــق واســتــغــرق 
وقتها لم يكن معي سوى 3500 دوالر، وبالتالي 
ألـــف دوالر، وبينما  ــا يــحــتــاج 28  فـــإن مـــارادونـ
ــا بــمــقــابــلــة أخــــرى ظــلــلــت أفــكــر  ــارادونــ انــهــمــك مــ
كيف أدبر هذا املبلغ لكنني فوجئت بمارادونا 
يناديني ويــقــول لــي: أنــا أعفيك مــن دفــع املبلغ 
ــئـــك عـــلـــى ثــقــافــتــك الـــريـــاضـــيـــة واطـــاعـــك  ــنـ وأهـ

الواسع بهذا املجال.
لــه مــع الكاتب الصحفي الراحل  وروى مقابلة 
محمد حسنن هيكل والذي قال له إنه ال يفضل 
زيــارة دول الخليج، لكن زار قطر عندما شاهد 
بصيص أمل يظهر فيها، وأشاد بقناة الجزيرة 
وقــــال إنــــه يــعــتــبــرهــا مــشــروعــا عــربــيــا إعــامــيــا 

عماقا.

الكرة اإلنجليزية 

وتحدث الرميحي حول العديد من القضايا وميوله 
الكروية، مؤكدا أنه يعشق الكرة اإلنجليزية ويشجع 
نــادي مانشستر يونايتد بقوة، وبالنسبة لألندية 
اإلسبانية فإنه يدعم فريق غرناطة ملا للعرب فيه من 
تاريخ مشرف وعظيم، واستعرض مسيرة صحيفة 
الشرق التي تولى تأسيسها وكيف تحولت ملؤسسة 
كــبــرى بـــالـــدولـــة، وتـــوقـــف عــنــد تــمــيــز دولــــة قــطــر في 
اإلعام منذ السبعينيات وقبل ظهور الجزيرة، ومن 
بينها مجات الصقر الرياضية والــدوحــة الثقافية 
واألمة الدينية. وناشد أصحاب دور النشر القطرين 
الــذيــن شــاركــوا فــي الــنــدوة بطباعة الــعــدد األول من 
صحف املشعل والعهد والخليج الجديد التي توقفت 
لكي ترى األجيال الجديدة ماضي الصحافة القطرية 
ــا الــقــائــمــن عــلــى أمـــور الــثــقــافــة بتقديم  املــشــرق، ودعـ

املزيد من الدعم لدور النشر القطرية.

النقد البناء 

وتــحــدث بــاســتــفــاضــة عــن جــهــود الــشــيــخ حــمــد بن 
ثــامــر فــي تــطــويــر شبكة الــجــزيــرة لــإعــام، مــؤكــدا 
أن السر الحقيقي وراء نجاح الجزيرة هو وجود 
رجــل مثقف على رأس مجلس إدارة هــذه الشبكة، 
ووصــفــه بــأنــه ديــمــقــراطــي، لــكــون أنــه يتقبل النقد 
للجزيرة بــصــدر رحـــب، موضحا أن أصــعــب شيء 
الــجــزيــرة نــظــرا للعقول  إدارة شبكة إعــامــيــة مثل 
املــوجــودة بها. وأعــرب سعد الرميحي عن إيمانه 
بــحــريــة الــــرأي بــا حـــدود وبــالــنــقــد وأنـــه طــبــق ذلــك 
قــــطــــر، ونـــاشـــد  ــلـــفـــزيـــون  تـ خـــــال رئـــاســـتـــه إلدارة 
كــافــة املــســؤولــن أال يغضبوا أبـــدا مــن النقد الــذي 
ــــاح. وأهـــــاب بــالــُكــتــاب الـــجـــدد أن  يــســتــهــدف اإلصــ
ــبـــا وال  ــكـــون صــــدرهــــم رحـ يــتــحــمــلــوا الـــنـــقـــد وأن يـ
يــغــضــبــوا، ودعــــا مــن يــنــتــقــدون أال يــكــتــبــوا أســمــاء 
مستعارة، ألنــه ال داعــي للنقد إن لم يكن صاحبه 

شجاعا وإال فالصمت أفضل. وأكد أن املدير الذي 
يخاف من النقد ال يحق له أن يجلس في منصبه، 
وشدد على ضرورة أن يكون النقد مفيدا للمجتمع 
بــالــصــدق ويــبــنــى عــلــى مــعــلــومــات دقيقة.  ويتميز 
وتــحــدث سعد الرميحي باستفاضة عــن صالون 
األربعاء الثقافي الذي يقيمه في مجلسه أسبوعيا 
بــدحــيــل ويــنــاقــش مــن خــالــه قــضــايــا ثــقــافــيــة تهم 
املــجــتــمــع ويــحــضــره نــخــب مــتــخــصــصــة، وفـــي ذات 
الــســيــاق أشـــار إلــى أن الــصــالــونــات الثقافية بــدأت 
الــقــطــري وأنـــه تــمــت دعــوتــه في  تنتشر باملجتمع 
اآلونـــة األخــيــرة لحضور مــا يــقــرب مــن 12 مجلسا 
وتلك ظاهرة جيدة جدا تلقي بثقلها على الحياة 
أنــه يضع  بــالــدولــة، مــؤكــدا  الثقافية واالجتماعية 
معيارين لصالون األربعاء الذي ينظمه بمجلسه 
وهــمــا عـــدم الــتــطــرق ألســـمـــاء أفـــــراد أو دول، وفــي 
بــعــض األحـــيـــان يستضيف ســيــدات لــلــتــحــدث عن 

قضايا تهم املجتمع.

الرميحي يحكي ذكرياته في العمـــــــــــــل اإلعالمي .. وأشاد بتجربة الجزيرة
 مشروعــــات تنموية                        كبرى أنجزتها الدولة

الدوحة -

■  الرميحي وتيسير عبدالله خال الندوة

»أمثال وأقوال 
من البيئة القطرية«.. 

يثري مكتبتنا

إثر تدشين كتابه.. صقر بن لحدان المهندي: 
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ــن املـــؤســـســـات  ســجــلــت املـــحـــافـــظ األجـــنـــبـــيـــة املـــكـــونـــة مــ
والشركات والصناديق أعلى مستوى من املشتريات 
خـــال جــلــســة تــعــامــات أمـــس الــخــمــيــس الــتــي أقفلت 
ارتــفــاع. وقــد بلغ صــافــي مشتريات املؤسسات  على 
األجــنــبــيــة خـــال تــعــامــات أمـــس نــحــو 113.3 مليون 
ريال بما يعادل نحو 31.15 مليون دوالر، حيث اشترت 
تلك املــؤســســات خــال تعامات أمــس بنحو 171.4 مليون 
ريــال مقابل عمليات بيع بلغت بنحو 58.02 مليون ريــال بما يعادل نحو 

15.92 مليون دوالر.
في املقابل، فقد سجل األفــراد القطريون أعلى صافي مبيعات خال جلسة 
أمــس، حيث بلغ صافي مبيعات األفــراد القطريني نحو 69.02 مليون ريال 
بما يعادل نحو 18.96 مليون دوالر، حيث بلغ إجمالي العمليات الشرائية 
نحو 63.30 مليون ريال بما يعادل نحو 17.39 مليون دوالر أمريكي، في حني 
بلغت عمليات البيع نحو 132.3 مليون ريال بما يعادل نحو 36.84 مليون 

دوالر أمريكي.

113.3 مليون ريال صافي 
مشتريات المحافظ األجنبية

لقطة

بقيادة قطاع العقارات

ــــس الــخــمــيــس تــســجــيــل  ــهـــدت جــلــســة تــــــــداوالت أمـ شـ
ارتفاعات ملحوظة على مستوى املؤشرات القطاعية 
املدرجة ضمن بورصة قطر، باستثناء قطاع مؤشر 
جميع أسهم التأمني. ومن أبرز القطاعات التي قادت 
االرتفاعات خاصة على مستوى مؤشر جميع أسهم 
قطاع العقارات وقطاع االتصاالت يليهم قطاع النقل 
ومؤشر جميع أسهم قطاع البنوك والخدمات املالية 
ومؤشر جميع أسهم قطاع الصناعة ومن ثم مؤشر 

جميع أسهم قطاع الخدمات والسلع االستهاكية.
املـــؤشـــرات الرئيسية ارتــفــاعــات طفيفة  كــمــا سجلت 
ــــال الــجــلــســات  ــتـــويـــات املـــســـجـــلـــة خــ ــاملـــسـ مــــقــــارنــــة بـ
املاضية، حيث ارتفع مؤشر العائد اإلجمالي بنسبة 
0.38% بعد أن كسب مــا قيمته 74.70 نقطة ليقفل 
املؤشر عند مستوى 19,685.79 نقطة، في حني ارتفع 
مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي السعري بنسبة 
0.60% بعد أن كسب 14 نقطة ليغلق عند مستوى 
2,357.98 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر الريان 
اإلسامي عند مستوى 4,014.92 نقطة محققا قيمة 
ارتــفــاع تــســاوي 23.83 نقطة ليرتفع املــؤشــر بنسبة 
0.60%. إلـــى ذلـــك، فــقــد ارتــفــع مــؤشــر جميع األســهــم 
بنسبة 0.29% ليغلق املؤشر عند مستوى 3,171.49 

نقطة مسجا قيمة تغير تساوي 9.13 نقطة.
وبالنسبة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فــقــد ســجــل ارتــفــاع 
مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات املالية بنسبة 
0.30% بعد أن كسب 12.92 نقطة، ليدفع باملؤشر إلى 
إلــى 4,365.69 نقطة. وارتــفــع مــؤشــر جميع  االرتــفــاع 

أسهم قطاع الخدمات والسلع االستهاكية بما نسبته 
0.09% بعد أن كسب 7.85 نقطة ليغلق املــؤشــر عند 
مستوى 8,726.35 نقطة وارتــفــع مؤشر جميع أسهم 
الــصــنــاعــة بنسبة 0.09% بــعــد أن كــســب 2.71 ليقفل 
عند مستوى 2,946.82 نقطة. وانخفض مؤشر جميع 
بــنــســبــة 0.33% بــعــد أن خسر  الــتــأمــني  قـــطـــاع  أســـهـــم 
مـــا قــيــمــتــه 9.27 نــقــطــة لــيــغــلــق املـــؤشـــر عــنــد مــســتــوى 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر جميع أســهــم قطاع   2,794.91
الــعــقــارات كــذلــك بنسبة 1.09% بــعــد أن كــســب 17.20 
نقطة ليدفع باملؤشر لإلغاق عند مستوى 1,593.11 

نقطة.
وارتــفــع مــؤشــر جميع أســهــم االتــصــاالت بما نسبته 
1.08% بــعــد أن كــســب مــا قيمته 9.66 نــقــطــة ليدفع 
باملؤشر إلى االرتفاع إلى مستوى 904.21 نقطة. في 
املقابل ارتفع مؤشر جميع أسهم النقل بما نسبته 
0.61% بعد أن كسب ما قيمته 15.64 نقطة ليدفع من 

مستوى املؤشر إلى 2,596.09 نقطة.
ــــون قــطــر  ــــودافـ ــادت أســـهـــم شـــركـــة فـ ــ ــك، فـــقـــد قــ ــ ــــى ذلــ إلـ
االرتــفــاعــات حيث ارتــفــع بما نسبته 5.88%، يليها 
سهم بنك األهلي بنسبة 4.23% وثم شركة بروة التي 
ارتفعت أسهمها بنسبة 1.70% وشــركــة اإلسامية 
ــة بما  ــيـ بــنــســبــة 1.60% وأســـهـــم اإلســـامـ الــقــابــضــة 
نسبته 1.47%. أما األسهم التي انخفضت فهي أسهم 
الـــدوحـــة بــنــســبــة 3.42% وأســـهـــم شــركــة الــعــامــة بما 
نسبته 0.81% وأسهم شركة إزدان بما نسبته %0.64 
وأســهــم الخليج الدولية بما نسبته 0.59% وأسهم 

6 مؤشرات قطاعية  صعود 
في آخر تداوالت األسبوع

سوق رأس المال
الــتــي تجمع وتركز  الــســوق  املـــال )Capital Market(، هــي عــبــارة عــن تلك  ســوق رأس 
 Money( ــوال ألجــل طــويــل. وهـــذا مــا يميزها عــن الــســوق النقدية عــرض وطــلــب األمــ
الــســوق املالية بكونها  Market(، التي تتعامل باالئتمان ألجــل قصير. كما تتميز 
تتعامل فيما يسمى باألوراق املالية سواء كانت أوراقا حكومية أو أوراقا ملشروعات 
خاصة، بخاف السوق النقدية التي تتعامل أساسا فيما يسمى باألوراق التجارية، 
وتتواجد مؤسسات السوق املالية عادة في البلدان التي يكون فيها النظام املصرفي 
، وهـــي تشتمل عــلــى مــصــارف االســتــثــمــار، ومـــصـــارف األعــمــال، 

ً
)الــبــنــوك( مــتــكــامــا

واملصارف العقارية والبورصات وشركات التأمني.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات
 أعلنت شركة بلدنا أن مجلس إدارتــهــا سيجتمع يــوم األربــعــاء املــوافــق 29 يناير 
2020، وذلك لعرض ومناقشة أداء عمل الشركة في العام 2019 واعتماد موازنة عام 
2020، على أن يتم اإلعان الحقا عن تاريخ اجتماع املجلس ملناقشة البيانات املالية 

للشركة.

 أعلنت شركة قطر للتأمني أن مجلس اإلدارة سيجتمع يوم 2 فبراير 2020، وسوف 
يناقش أداء الشركة خال عام 2019، وبياناتها املالية عن ذلك العام وتقرير مراقبي 
الحسابات بشأنها، ومقترحات توزيع األرباح التي سيتم رفعها إلى الجمعية العامة 

للشركة لاعتماد.
يــنــايــر 2020  إلـــى 12  الــفــتــرة مــن 29 ديسمبر 2019  تــقــدم )11( مترشحًا خـــال  كــمــا 
ح لعضوية مجلس اإلدارة للفترة )2020 - 2022(، في االنتخابات 

ُّ
بطلباتهم للترش

التي ســوف تشهدها الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها املقرر له يوم 
الثاثاء املوافق 25 فبراير 2020 الساعة الرابعة والنصف عصرًا بفندق جراند حياة 

قاعة السيلية.
 
ً
كما تم تعيني السيد خلف أحمد شبيب املناعي في عضوية مجلس اإلدارة ممثا

للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية )صندوق املعاشات املدنية(.

ــارة القابضة بأنه تقرر عقد مؤتمر عــاقــات املستثمرين عبر  أعلنت شركة اإلجـ  
الهاتف ملناقشة النتائج املالية السنوية من عام 2019، وذلك يوم 2 فبراير 2020 بتمام 

1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة.

المؤشر يقترب من 
10700 في  النقطة 
آخر جلسات األسبوع

594.1 مليار ريال رسملة السوق 
و356.5 مليون ريال سيولة متداولة

أقــفــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر خــال 
جــلــســة تـــــــــداوالت أمـــــس الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
ارتـــفـــاع هــامــشــي وطــفــيــف فـــي اســتــكــمــال 
ــات املـــســـجـــلـــة خـــال  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ لــســلــســلــة االرتـ
األسبوع، حيث استقر املؤشر في أعقاب 
تـــداوالت أمــس عند مستوى 10,698.31 
نقطة بنسبة ارتفاع تساوي 0.38% بعد 
أن كسب ما قيمته 40.60 نقطة، في حني 
بلغت رسملة السوق نحو 594.1 مليار 
ريــال، بعد أن كسب ما قيمته 1.8 مليار 
ريــــال مــقــارنــة بــتــعــامــات يـــوم األربـــعـــاء. 
أمــا السيولة فقد استقرت بــدورهــا عند 
ــال، مــرتــفــعــة  ــ مــســتــوى 356.5 مــلــيــون ريــ
بذلك 47.74% مقارنة بجلسة األربــعــاء. 
إلى ذلك فقد بلغت كمية األسهم املتداولة 
نـــهـــايـــة جــلــســة  فــــي  ــلـــيـــون ســـهـــم  85.7 مـ
األمس، كما بلغ عدد العقود املنفذة 6058 

صفقة، مسجا ارتفاعا بنسبة %36.84.
وســـجـــلـــت تــــــــــداوالت الـــــشـــــراء بــالــنــســبــة 
للمساهمني القطريني تراجعا ملحوظا 
مــقــارنــة بــتــعــامــات الــبــيــع، حــيــث بلغت 
الـــشـــراء 44.96% مــقــابــل %74.75  نــســبــة 

إجــمــالــي نسبة الــبــيــع، حيث تــم الــتــداول 
بـــالـــشـــراء عــلــى 44 شـــركـــة بــكــمــيــة أســهــم 
تــقــارب 30.5 مليون سهم وبقيمة تقدر 
فــــي حــني  ــيـــون ريــــــــال،  ــلـ بـــنـــحـــو 63.30 مـ
كـــانـــت قــيــمــة صـــفـــقـــات بـــيـــع املــســاهــمــني 
الــقــطــريــني 132.3 مــلــيــون ريــــال وبكمية 
أمــا املؤسسات  أسهم 39.6 مليون سهم. 

القطرية املتمثلة في الشركات واملحافظ 
ــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــاشـــتـــرت  والــــصــ
بقيمة تفوق 96.9 مليون ريال من خال 
ــتــــداول عــلــى 23  21.05 مــلــيــون ســهــم والــ
شركة مقابل التداول على 26 شركة بيعا 
بكمية أسهم تصل إلى نحو 19.8 مليون 
تــــســــاوي 134.1  تــــــــداول  ســـهـــم وبـــقـــيـــمـــة 

مليون ريال بيعا.
ــراد الخليجيون  إلــى ذلــك، فقد نشط األفـ
شـــراء مــن خــال الــتــداول على 9 شركات 
بكمية أسهم متداولة تساوي 255.6 ألف 
سهم بقيمة تــجــاوزت 1.15 مليون ريال 
الــــتــــداول عــلــى 16 شــركــة بالبيع  مــقــابــل 
بــقــيــمــة 1.29  ألـــــف ســـهـــم  لــنــحــو 749.9 

مليون ريال. وعلى املؤسسات الخليجية 
التي نشطت بدورها على عمليات الشراء 
بقيمة 3.2 مليون ريال مقابل 7.8 مليون 
ريال بيعا، حيث وقع التداول شراء على 
4 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 303.2 
ألف سهم والبيع على 10 شركات بكمية 

أسهم تساوي 1.7 مليون سهم.
ــة، فـــقـــد تـــــــداول األفــــــراد  ــيـ ــانـ ـــن جـــهـــة ثـ ومــ
ــانــــب شـــــراء عــلــى 42 شـــركـــة بكمية  األجــ
أسهم ناهزت 11.31 مليون سهم بقيمة 
20.4 مليون ريــال، في حني كانت شملت 
عــمــلــيــات الــبــيــع 40 شــركــة بــكــمــيــة أســهــم 
تــســاوي 14.3 مــلــيــون ســهــم بقيمة 22.8 
أمــا بالنسبة للمؤسسات  مليون ريـــال. 
األجنبية املكونة من الشركات واملحافظ 
والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة تـــم الـــتـــداول 
على أسهم 28 شركة شــراء بكمية أسهم 
تــــجــــاوزت 22.3 مـــلـــيـــون ســـهـــم وبــقــيــمــة 
نــحــو 171.4 مــلــيــون  تـــســـاوي  إجــمــالــيــة 
ريــال، في حني كانت عمليات البيع على 
أسهم 21 شركة وبكمية أسهم تجاوزت 
ســقــف 9.4 مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة 58.02 

مليون ريال.

أحمد فضلي
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق
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245,734.376
269,481.508
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228,146.670

8,989,899.400
838,930.260

6,016,836.030

2,186,918.460
20,088,754.690
4,260,685.616
903,288.511

12,972,396.810
17,940,794.420

222,862,130.665

19,872,542.900

36,531,157.562

3,058,741.860

27,439,647.277
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15,845,665.690
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946
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2,178

682

1,038

139

618

1,254

149

6,058

20.940
16.370
4.950
2.890
3.700
9.410
4.080
1.400
0.723
0.719
0.578
0.590
1.870

14.040
0.568
0.522
8.340
0.000

22.760
6.810
3.210

15.730
1.000

0.000
5.550

10.400
1.760

16.450
0.815
1.690
2.340
0.585
0.775

6.100
5.300
2.380

3.280
1.150
2.400
1.980
6.800

1.540
3.530
0.626
0.756

7.000
1.190

20.950
16.520
4.990
2.900
3.700
9.500
4.120
1.400
0.726
0.725
0.583
0.594
1.900

14.160
0.586
0.522
8.500
0.000

23.020
6.900
3.390

15.740
1.010

0.000
5.560

10.490
1.830

16.600
0.816
1.690
2.400
0.587
0.780

6.100
5.300
2.430

3.280
1.150
2.460
1.990
6.900

1.550
3.600
0.626
0.762

7.000
1.260

20.910
16.350
4.950
2.850
3.700
9.370
4.050
1.380
0.721
0.712
0.574
0.582
1.870

14.040
0.567
0.512
8.340
0.000

22.760
6.750
3.210

15.620
1.000

0.000
5.550

10.390
1.760

16.450
0.813
1.660
2.340
0.578
0.771

6.100
5.270
2.380

3.230
1.130
2.400
1.960
6.800

1.540
3.520
0.620
0.750

6.960
1.190

20.940
16.500
4.990
2.900
3.700
9.390
4.110
1.390
0.726
0.721
0.579
0.589
1.900

14.040
0.581
0.522
8.480
2.200

23.020
6.900
3.320
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انطلقت دول املنطقة منذ مطلع العام 
ــاورات مــع  ــ ــشـ ــ الــــجــــاري فــــي إجـــــــراء مـ
عــدد مــن البنوك العاملية ومــصــدري 
السندات من أجل إصدار أدوات دين 
في األسواق العاملية تتركز باألساس 
في إصدار مجموعة من السندات في 
األســــواق املــالــيــة املــتــقــدمــة وعـــدد من 
ــواق اآلســيــويــة الــنــاشــئــة تكون  ــ األسـ
ــة فـــــي إصـــــــدارهـــــــا بـــــالـــــدوالر  ــقــــومــ مــ
ــــون تـــلـــك  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــث سـ ــيـ ــ ــي، حـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ األمـ
اإلصــدارات متوسطة وطويلة األمد، 
حــيــث تــصــل آجــــال اســتــحــقــاقــهــا إلــى 
30 عــامــا. وستكون تلك اإلصـــدارات 
موجهة على حسب احتياجات دول 
املــنــطــقــة، حــيــث ســتــخــصــص بعض 
الدول املصدر لتلك السندات لتغطية 
جـــانـــب مـــن عــجــز مــوازنــتــهــا الــعــامــة 
بــشــكــل أســــاســــي، فــــي حــــن ســتــقــوم 
ــرى بــتــمــويــل الــعــديــد من  ــدول األخــ الــ
املـــشـــاريـــع الــكــبــرى الــتــي تـــم اإلعــــان 
عنها فــي نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، في 
ــــرى بـــإصـــدار  حــــن ســـتـــقـــوم دول أخــ
ــار  ــي إطــ ــن الــــســــنــــدات فــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
تــقــديــم مــســتــوى مــرجــعــي للتسعير 
املــرتــبــطــة بالحكومة  الــكــيــانــات  إلـــى 

التي تخطط لبيع سندات.

طلب كبار 
المستثمرين الدوليين 

ــلـــى املـــســـتـــوى املــحــلــي،  ــــك وعـ ــــى ذلـ إلـ
يــتــردد فــي الــكــوالــيــس أن دولـــة قطر 
ــيــــات إصــــــدار  ــوم بـــــدراســـــة فــــرضــ ــقــ تــ
ــلـــة  ــــال املـــرحـ ــ ســـــنـــــدات وصـــــكـــــوك خـ
املــقــبــلــة، ســـــواء فـــي الـــســـوق املــحــلــي 
ــلـــى  وعـــــــلـــــــى وجــــــــــه الــــــخــــــصــــــوص عـ
ــهـــدف  ــكــــون الـ املــــســــتــــوى الــــــدولــــــي، يــ
األساسي من تلك اإلصدارات اختبارا 
جديدا ملــدى طلب كبار املستثمرين 
ــلــــك اإلصــــــــــــدارات  ــلــــى تــ ــــن عــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
وعــلــى وجــه الــخــصــوص اإلصــــدارات 
القطرية التي أثبتت جاذبيتها في 
أكــثــر مــن مـــرة وبــمــســتــويــات اكتتاب 
ــعــــاف اإلصــــــدار  عـــالـــيـــة تـــفـــوق 3 أضــ
ومــنــه يــتــم تــقــيــيــم مـــدى اســتــمــراريــة 
ــري فــي  ــطــ ــقــ ــاد الــ ــ ــتـــــصـ ــ ــة االقـ ــيــ ــاذبــ جــ
ــل املــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــ ظــ
والـــجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــمــر بها 
ــقـــة عـــلـــى الــــخــــصــــوص وعـــلـــى  ــنـــطـ املـ
ــام. كما  ــ املـــســـتـــوى الــــدولــــي بــشــكــل عـ
ســتــكــون تــلــك اإلصــــــــدارات فـــي حــالــة 
ــــت الــــــــدراســــــــات إلـــــــى ضـــــــرورة  ــــضـ أفـ
اإلصــــــدار، فــســتــكــون مــنــاســبــة مهمة 
لتقديم مستوى مرجعي للتسعير 
املــرتــبــطــة بالحكومة  الــكــيــانــات  إلـــى 
التي تخطط لبيع السندات، وحتى 
ــات والـــــشـــــركـــــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ لــــكــــبــــرى املــ
الــعــامــلــة فـــي الـــدولـــة ضــمــن الــقــطــاع 
ــــاص، وفـــــي مــقــدمــتــهــم الــبــنــوك  ــــخـ الـ
واملـــصـــارف اإلســامــيــة الــعــامــلــة في 

الدولة.
وتـــعـــرف الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة على 
أنها أوراق دين تصدرها الحكومات 
الوطنية، كما يطلق عليها في بعض 
األحـــيـــان الــســنــدات الــســيــاديــة. يقوم 
املــســتــثــمــر الـــــذي يــشــتــري الــســنــدات 
بـــإقـــراض مــقــدار مــعــن مــن املــــال إلــى 
إحدى البلدان وفي مقابل ذلك تقدم 
ــكـــومـــة وعـــــــدًا بــــســــداد هـــذا  ــلـــك الـــحـ تـ
املــبــلــغ فـــي تـــاريـــخ مــعــن، بــاإلضــافــة 
إلى مدفوعات فائدة دورية. وتتميز 
السندات أيضا بأنها قابلة للتداول 
في األسواق، وذلك في حالة احتياج 
مالكها إلى السيولة النقدية، فاملالك 
يستطيع بــيــع مــا لــديــه مــن ســنــدات 
بسعر يتناسب مع املــدة الباقية من 

عمر السند، ومع سعر الفائدة املتفق 
عليها عند البيع. 

ويــــعــــتــــبــــر الـــتـــصـــنـــيـــف االئــــتــــمــــانــــي 
ــدرة لــتــلــك  ــ ــــصـ ــيــــادي لـــلـــدولـــة املـ الــــســ
الـــســـنـــدات عـــامـــا مــهــمــا لــلــغــايــة في 
تحديد مدى قدرة الدولة على إصدار 
السندات السيادية في أســواق املال 
أنـــه كلما ارتفعت  الــدولــيــة، بمعنى 
درجة التصنيف االئتماني السيادي 
لــلــدولــة املسند لها مــن قبل وكــاالت 
التصنيف االئــتــمــانــي واملــؤســســات 
الدولية عن إسناد تلك التصنيفات 
الــحــصــول على  فـــي  زادت فــرصــتــهــا 
األمــوال من األســواق املالية العاملية 
بإصدار السندات، والعكس صحيح، 
بمعنى كلما قلت درجــة التصنيف 
ــــون قـــــدرة  ــكـ ــ االئــــتــــمــــانــــي لــــلــــدولــــة تـ
الدولة على اإليفاء بالتزاماتها من 
الــســنــدات تشكل مخاطر  خــال تلك 
عالية وبالتالي ترتفع قيمة خدمة 
ــد عــلــيــهــا بــالــنــســبــة  ــائــ ــعــ الــــديــــن والــ
ــلـــك الـــســـنـــدات  لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي تـ
ــدول  ــ ــدرة، ولــــذلــــك تــــحــــرص الــ ــ ــــصــ املــ
والــحــكــومــات عــلــى أن تــقــوم بترقية 

تصنيفها االئتماني والسيادي.

جاذبية االستثمار 

وفـــــي ذات اإلطــــــــار، فـــــإن دولــــــة قــطــر 
ــة عــالــيــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــة ائـ ــ ــدرجـ ــ تـــتـــمـــتـــع بـ
ــودة بـــمـــا يـــعـــكـــس جـــاذبـــيـــتـــهـــا  ــ ــجــ ــ الــ
االستثمارية، حيث تصنفها وكالة 
مــوديــز عند مستوى Aa3 مــع نظرة 
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة مـــســـتـــقـــرة وذلــــــــك مــنــذ 
فـــي حن  يـــوم 18 يــولــيــو مـــن 2018، 
تصنفها وكالة فيتش للتصنيفات 
االئــتــمــانــيــة عــنــد مــســتــوى AA- مع 
نظرة مستقبلية مستقرة وذلك منذ 
تــاريــخ 27 مــايــو مــن الــعــام املــاضــي، 
في حن تصنفها وكالة ستاندر آند 
بــــورز عــنــد مــســتــوى AA- مـــع نــظــرة 
تـــاريـــخ 7 ديسمبر  مستقبلية مــنــذ 
املـــتـــغـــيـــرات  ــم  ــ الــــعــــام 2018، رغــ مــــن 
الجيوسياسية والــجــيــواقــتــصــاديــة 
التي سجلتها املنطقة طيلة الثاث 
ــا يـــحـــظـــى  ــ ــمـ ــ ــوات املــــــاضــــــيــــــة. كـ ــ ــ ــنـ ــ ــ سـ
ــاد الــــقــــطــــري بـــمـــســـتـــويـــات  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ثــقــة عــالــيــة لــــدى كـــبـــار املــســتــثــمــريــن 
ــــن ســـجـــلـــوا دخــــوال  ــذيـ ــ ــــب والـ ــانـ ــ األجـ
ــري فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ قـــــويـــــا إلــــــــى الــــــســــــوق الـ
العديد مــن القطاعات االستثمارية 
مـــن خــــال ضـــخ تــدفــقــات نــقــديــة في 
املــجــاالت االقــتــصــاديــة، في  مختلف 
ظـــل الــبــيــئــة الــتــنــافــســيــة الـــتـــي تميز 
االقــتــصــاد الــقــطــري ســــواء مــن حيث 
الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــجــيــز لــأجــانــب 
الـــتـــمـــلـــك فــــي الـــعـــديـــد مــــن املــــجــــاالت 
بــنــســب تــصــل إلـــى 100% بــاإلضــافــة 
إلى السماح بتملك العقارات من قبل 
األجـــانـــب، وكـــافـــة الــتــشــريــعــات الــتــي 
مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فـــي تــطــويــر 
ــة،  ــ ــــدولـ ــــي الـ ــاري فـ ــمــ ــثــ ــتــ ــاخ االســ ــ ــنـ ــ املـ
والــــتــــي ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 5% خـــال 
الربع الثاني من العام 2019 وبلغت 
حوالي 758.6 مليار ريال حتى شهر 
ــام املــــاضــــي ويـــأتـــي  ــعــ ــن الــ يـــونـــيـــو مــ
هـــذا الــنــمــو بــالــتــوازي مــع املـــبـــادرات 
الــدولــة لجذب  الــتــي أطلقتها  املهمة 
تــدفــقــات رؤوس األمــــــوال األجــنــبــيــة 
قــانــون بتنظيم  ومــن أهمها إصـــدار 
استثمار رأس املال غير القطري في 
ــذي يمنح  ــ الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي والـ
للمستثمر األجنبي إمكانية التملك 
بنسبة 100% في مختلف القطاعات 
واألنــشــطــة الــتــجــاريــة بــالــدولــة، كما 
يمنح هذا القانون عددًا من الحوافز 

املــهــمــة للمستثمر األجــنــبــي ومنها 
إعفاء املشروعات من ضريبة الدخل 
وفقًا لضوابط محددة ينص عليها 
قـــانـــون الــضــريــبــة عــلــى الـــدخـــل إلــى 
جانب اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
ــواردات مــن اآلالت واملــعــدات،  ــ الـ على 
واملـــــواد األولـــيـــة الــتــي ال تــتــوافــر في 
الـــســـوق املــحــلــيــة، إضـــافـــة إلــــى منح 
حـــريـــة الـــقـــيـــام بــجــمــيــع الــتــحــويــات 
الخاصة باالستثمارات األجنبية من 

وإلى خارج دولة قطر.

فوائض مالية 

أن  إلــــــى  ــــي ذات اإلطــــــــــار،  فـ ــار  ــ ــشـ ــ ويـ
ــادر واملـــالـــيـــن قــالــوا  عــــددا مـــن املـــصـ
ــل« إنــــه مــن  ــيـ ـــ »لـــوسـ فــــي حــديــثــهــم لــ
الــــنــــاحــــيــــة الــــنــــظــــريــــة وبــــــنــــــاء عــلــى 
الــبــيــانــات واملــعــطــيــات املــتــوفــرة فــإن 
دولــــــة قـــطـــر لــيــســت حـــالـــيـــا بــحــاجــة 
للخروج إلى األسواق املالية العاملية 
وطـــــــــرح مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــســــنــــدات 
وذلــك لعدة أسباب رئيسية أبرزها 
ــر مــن  ــطــ ــر عـــلـــيـــه دولـــــــــة قــ ــوفــ ــتــ ــا تــ ــ مــ
العام  فــوائــض مالية حققتها خــال 
املـــاضـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــفــوائــض 
ــع تــحــقــيــقــهــا خـــال  ــوقــ ــتــ ــة املــ ــيــ ــالــ املــ
الــعــام الــجــاري، وبشكل خــاص على 
ــة لــلــدولــة  ــامـ ــعـ ــوازنـــــة الـ مـــســـتـــوى املـــ
ــقــــديــــرات إلـــــى أن  ــتــ والــــتــــي تـــشـــيـــر الــ
العامة للدولة للعام  فائض املوازنة 
املــــاضــــي ســـيـــتـــراوح بــــن 15 مــلــيــار 
ريال و20 مليار ريال، باإلضافة إلى 
تحقيق فائض على مستوى ميزان 
املدفوعات ومنه تحقيق فائض في 
التجاري.  الحساب الجاري وامليزان 
الــفــوائــض املالية  إلــى تلك  وتــضــاف 
االحــتــيــاطــيــات املــالــيــة لــلــدولــة لــدى 
مــصــرف قــطــر املـــركـــزي والــتــي تصل 
مـــلـــيـــار ريــــال  مـــســـتـــوى 198.3  إلـــــى 
ــى جـــانـــب االحـــتـــيـــاطـــيـــات املــالــيــة  ــ إلـ
ــقــــديــــة واألصــــــــــول لــــــدى جـــهـــاز  ــنــ والــ
ــتــــي تــتــجــاوز  قـــطـــر لـــاســـتـــثـــمـــار والــ
مــلــيــار دوالر  قيمتها مــســتــوى 328 
أمريكي، باإلضافة إلى قدرة الجهاز 
املصرفي املكون من بنوك ومصارف 
ــة عـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة عــلــى  ــيـ إســـامـ
تغطية وتمويل أي مشروعات يتم 
طــرحــهــا ســـواء مــن الــقــطــاع الــعــام أو 
يـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا الــقــطــاع الـــخـــاص. 

كما أشارت ذات املصادر إلى أنه في 
حـــال خـــروج نــحــو أســـواق الــســنــدات 
العاملي فإنه سيكون  على املستوى 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة اخــتــبــار لــجــاذبــيــة 
االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري وتــقــيــيــم مـــدى 
تدفقات االستثمارات األجنبية على 
الــجــاري. ووفقا  العام  املنطقة خــال 
ــتــــاحــــة، فـــــإن إجـــمـــالـــي  لـــلـــبـــيـــانـــات املــ
الــديــن الــعــام الــخــارجــي لــلــدولــة بلغ 
نـــحـــو 156.4  الــــعــــام 2018  بــنــهــايــة 
يــعــادل نحو 42.96  مليار ريــال بما 

مليار دوالر أمريكي.

تصنيفات ائتمانية
 عالية المستوى 

ــو الــعــا  ــ وقـــــــال مــصــطــفــى فـــهـــمـــي أبــ
الــتــنــفــيــذي إلدارة األصـــول  الــرئــيــس 
ــثـــمـــار  ــتـ بــــشــــركــــة فـــــورتـــــريـــــس لـــاسـ
إن دولـــــة قــطــر تــتــمــتــع بــتــصــنــيــفــات 
ــة عـــالـــيـــة املــــســــتــــوى، مــمــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ائـ
ــة اســـتـــثـــمـــاريـــة فــي  ــهــ يــجــعــلــهــا وجــ
ــاعـــات بـــمـــا فــيــهــا  ــقـــطـ ــن الـ الـــعـــديـــد مــ
أســواق املــال والتي تتضمن أذونــات 
الخزانة والسندات والصكوك التي 
ــواق املــحــلــيــة  ــ ــ يــتــم طــرحــهــا فـــي األسـ
وحتى العاملية، وهو ما تم تسجيله 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة،  خــــال الـــسـ
حيث كانت مستويات االكتتاب في 
تلك اإلصدارات السابقة عالية جدا. 

»لوسيل«  لـ وتــابــع قائا فــي حديثه 
إن دولــــــة قـــطـــر تــتــمــتــع كـــذلـــك بــقــوة 
ــة فـــــــي ظـــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ومــــــــــــــاءة مـ
الفوائض التي يتم تحقيقها من عام 
إلـــى آخـــر والــتــوســعــات االقــتــصــاديــة 
الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا الــــــــدولــــــــة. وفـــيـــمـــا 
ــدار ســـنـــدات  ــ ــ يــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة إصـ
ــة مــــن عـــدمـــه قـــــال مــصــطــفــى  ــاديـ ــيـ سـ
أبــو العا الرئيس التنفيذي  فهمي 
إلدارة األصـــــول بــشــركــة فــورتــريــس 
لــاســتــثــمــار إن أي إصـــــدار مـــن هــذا 
الـــنـــوع يـــكـــون خــاضــعــا ملــــدى حــاجــة 
الدولة إلى ذلك ويتم وفقا لدراسات 
مستفيضة تجريها الجهات املالية 
في الدولة من خال دراســة وضعية 
ــدة ومــــدى  ــائـ ــفـ ــار الـ ــعــ األســــــــواق وأســ
استقرار األســواق والحاجة إلى تلك 
اإلصــدارات ودراسة مجموعة أخرى 

من املؤشرات املختلفة.

:» نوهوا إلى قوتها المالية وتصنيفها.. خبراء لـ »

السندات السيادية القطرية أداة استثمارية
 مهمة الستقطاب كبار المستثمرين

أحمد فضلي

تقـــــــارير

¶  قطر تتمتع بقوة ومالءة مالية عالية

¶  مصطفى فهمي أبو العال

  قطر تتمتع بتصنيفات 
ائتمانية عالية المستوى 

تجعلها وجهة 
استثمارية في العديد 

من القطاعات



15 آراء وآراء

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

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.qa 

w w w. lus a i lnews .net

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560

Issue No 1356 - Friday 17 January 2020

العدد 1356
الجمعة 22 جمادى األولى 1441 هـ ــ 17 يناير 2020

دوغالس آدمز

خبير اقتصادي مقيم في سنغافورة
»موقع آي إن جي املالي«

السياسة تواصل سيطرتها على األسواق

تــتــبــنــاه الــصــن، بــعــيــدا عــن إمــكــانــيــة التطبيق فــي تــايــوان. 
وفــي أي حــال فإننا ال نــرى تأثير النتيجة على االقتصاد 
التايواني محليا، وليس هــذا بمهم على ما يبدو بالنسبة 

لألسواق في عصر طباعة األموال تلك.
في غضون ذلك فإن إسقاط سالح الحرس الثوري اإليراني 
لطائرة ركاب أوكرانية مدنية في طهران األسبوع املاضي 
دار 

ُ
قد أحدث تحوال كبيرا وغير مسبوق في الطريقة التي ت

بها األمور داخل »مطبخ صنع القرار« في إيران، حيث أقر 
الرئيس اإليراني حسن روحاني بالفعل بمسؤولية بالده 

في إسقاط الطائرة، مؤكدا أنه خطأ »ال ُيغتفر«.

ويــمــكــن أن ُيــنــظــر إلـــى الــســلــوك اإليـــرانـــي عــلــى أنـــه تــحــول 
إيــجــابــي مــن األكـــاذيـــب الــســيــاســيــة إلـــى األمـــانـــة والــصــدق. 
املناوئة للحكومة اإليرانية تمضي  وموجات االحتجاجات 
فــي طـــهـــران، لــكــن الــتــهــديــد الــنــاتــج عــن ذلـــك عــلــى إمــــدادات 
النفط العاملي طفيف، وذلك بالنظر إلى العقوبات األمريكية 
إيـــران، وسيتفاقم األمــر فقط حال  املــوجــودة بالفعل على 
الــنــظــام هــنــاك بشكل فــوضــوي وحــصــول  مــا أدى تغيير 
فــراغ سياسي نتيجة ذلــك إلــى حصول صــراعــات داخلية 

وامتدادها إلى املنطقة.
وتوقيع الواليات املتحدة األمريكية والصن اتفاق »املرحلة 
1« الــتــجــاري مــن املــتــوقــع أن يــحــدث انــتــعــاشــة فــي حركة 

التجارة العاملية، واالقتصاد العاملي بالتبعية.

الجيد جــدا أن يمر علينا أسبوع  ملــرة واحــدة سيكون من 
نجد فيه أن االقتصاد يسيطر على السياسة، وحيث إنني 
أقــيــم فــي آســيــا فــإنــنــي أفــتــرض أن نقطة الــبــدء األســاســيــة 
اليوم ينبغي أن تكون االنتخابات الرئاسية )والتشريعية( 
التقدمي  الحزب  في تايوان، والتي شهدت تحقيق رئيسة 
فــوزا مقنعا في عطلة نهاية  إنــج-ويــن  الديمقراطي تساي 

األسبوع.
وأستشهد هنا بمذكرة قدمتها إريس بانج، كبيرة الخبراء 
االقتصادين لشؤون الصن، والتي قالت فيها إن موجة 
التي تشهدها هونج كونج قد أشعلت روحا  االضطرابات 
وطــنــيــة فـــي تـــايـــوان. ومــضــت بــانــج تــقــول إن الــســيــاســات 
إنتاج  الــتــي تستهدف جلب عملية  االقــتــصــاديــة مثل تلك 
لــم تحقق  الــصــن،  تــايــوان مــن  إلـــى  املــتــقــدمــة  التكنولوجيا 
املرجو منها بعد، برغم أنها قد عززت املخزونات وأنعشت 

مبيعات األراضي.
النتيجة حل »دولــة واحــدة ذات نظامن« الذي  وتجعل تلك 

روبرت كارنل

“ الحياة قد تضيع هدرا لو استخدمناها 
في سبيل العيش فقط  ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن 

» ترجمة - »

حقيقة أرقام التوظيف
ــــوق الـــتـــوظـــيـــف فــي  ــــيء خـــطـــأ بـــشـــأن سـ ال يـــوجـــد شـ
الحيوي في  السوق  املتحدة األمريكية، فهذا  الواليات 
االقتصاد األكبر في العالم ال يزال يوفر فرص عمل، 
لم نعهده  البطالة عند معدل منخفض  ويحافظ على 
في أكثر من 50 عاما. ومن الصعب أن نعتقد أن موجة 
الركود وشيكة عندما يكون معدل البطالة 3.5% فقط. 
في غضون ذلك يظل النمو في األجــور والــرواتــب من 

األزمة، ثابتا وقويا.
واألرقـــــام الــتــي تــم الــكــشــف عــنــهــا فــي تــقــريــر األجـــور 
لم  الزراعي لشهر ديسمبر  القطاع غير  والرواتب في 
تنخفض بشكل جيد. وتباع األسهم بمعدالت طفيفة، 
العالية املسجلة أخيرا، فيما تتحول  من مستوياتها 

األموال إلى سندات انخفضت عائداتها.
التوجه  فــي  الــتــوجــه تكمن  لــهــذا  الرئيسية  واألســبــاب 

الخاص بساعات العمل، 
املدفوعة فيها.  واألجــور 
الــعــائــدات تتراجع،  ونمو 
فــيــمــا يــتــم خــفــض عــدد 

ساعات العمل.
ــإن تأثير  ــام فـ وبــوجــه عـ
العمل على باقي  ســوق 
قــطــاعــات االقــتــصــاد من 
املفترض أن يعمل عبر 
تــأثــيــره عــلــى الــتــضــخــم. 
ــار االقتصاد،  ازدهـ ومــع 
تــــــشــــــعــــــر الـــــــشـــــــركـــــــات 
باضطرارها لدفع رواتب 

مرتفعة، وهــو ما يخلق طلبا متزايدا في االقتصاد، 
تكاليف إضافية للشركات.

ــــور ال تمضي  وهـــذا يضمن ارتـــفـــاع األســـعـــار، واألجـ
العالقة طبيعية. في  أن تلك  الــذي يوحي  االتــجــاه  فــي 
غضون ذلك تخفض الشركات املتعثرة ساعات العمل 
الوظائف.  الخطوة األخــطــر: خفض  إلــى  أن تلجأ  قبل 
ــوق تـــوظـــيـــف ال يــكــون  ــ ــدل عـــلـــى سـ ــ ــذا يـ ــ ــإن هـ ــ ولــــــذا فـ
مصحوبا بأي من التأثيرات الواسعة التي يتم التنبؤ 

بها بصورة طبيعية.
ــذا مــهــمــا؟ إن الــعــمــل ورأس  ــاذا يــنــبــغــي أن يــكــون هـ ملــ
إلــى حــد كبير، لكن ليست  املــال بالطبع فــي منافسة 
كــل األجــــور تــكــون عــلــى حــســاب الــشــركــات مــبــاشــرة. 
فـــاألجـــور الــعــالــيــة تــعــنــي أنـــاســـا يــشــتــرون مـــزيـــدا من 
قــد يدل  للموظفن  البطيء  الــعــائــدات  املنتجات. ونمو 

على أرباح بطيئة من قبل الشركات.
الحالي املزدهر يمكن أن يجلب  العمل  يبدو أن سوق 
معه في الواقع قوى انكماشية، ويــؤدي إلى انخفاض 

اإليرادات للشركات.

جون أوثيرز

كبير املحررين املتخصصن في 
قطاع األسواق في »بلومبرج«
»شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية« 

الواليات األمريكية.. 
بطالة منخفضة

اســتــطــالعــات الــــرأي ال تــمــثــل كــل شــــيء، ومــع 
ذلـــك فــهــي »تــرمــومــتــر« جــيــد لــقــيــاس الشكل 
العام لألشياء، السيما على مستوى الواليات. 
وبــدءا من أواســط العام 2019، فإن كل حاكم 
العشر األكثر شعبية في عموم  الــواليــات  في 
الواليات املتحدة األمريكية ينتمي إلى الحزب 
الــجــمــهــوري، فــيــمــا يــنــتــمــي 8 مـــن بـــن حــكــام 
الحزب  إلى  أمريكا  األقــل شعبية في  الواليات 
ــديــمــقــراطــي. وبـــوجـــه عــــام يــضــع الــنــاخــبــون  ال
ــة أكـــبـــر من  ثــقــتــهــم فـــي الــجــمــهــوريــن، بـــدرجـ
الديمقراطين، فيما يتعلق بمناصب حكام 

الواليات.
ــى الــنــجــاح  ــ والـــنـــظـــرة الــعــمــيــقــة املــتــفــحــصــة إلـ
االقتصادي الذي تحققه الواليات التي يقودها 
أنــه يلقبها  للبعض  يـــروق  جمهوريون والــتــي 
الحمراء«، تفسر أسباب تفضيل  »الواليات  بـ 
الديمقراطين  األمريكين للجمهورين على 
ــات، لــكــن  ــ ــ ــوالي ــ ــ ــي ال ــبـــرى فــ ــكـ ــب الـ ــاصـ ــنـ ــي املـ فــ
انتخاب شخصية  أن  الشيء األهــم هو  يبقى 
النمو  فــي  الــغــالــب زيـــادة  فــي  جمهورية يعني 

وانخفاض في معدل البطالة.
ــا يـــتـــولـــى  ــدمــ ــنــ ــــدث عــ ــحـ ــ والــــعــــكــــس هـــــو مـــــا يـ
ــام الـــــواليـــــات.  ــكــ ــنـــاصـــب حــ ديـــمـــقـــراطـــيـــون مـ
املتبادلة سوف  العالمات  وبالفعل فإن بعض 
الوالية. لكن ما هو واضح  تتخطى سياسات 
للعيان أن ثمة حالة إحصائية قوية مؤداها 
انتخاب حاكم واليــة جمهوري يلعب دورا  أن 
رئيسيا في النجاح االقتصادي في الواليات. 
وأوضــح مثال على ذلك هو الــدورة االنتخابية 
املــاضــيــة الــتــي اقــتــرنــت فــعــلــيــا بـــاإلحـــصـــاءات 

االقتصادية الجيدة، وسرعان ما أضحى هذا 
التوجه هو السائد.

ومعدالت البطالة في الواليات وكذا نمو الناتج 
املحلي اإلجمالي يتعن النظر إليهما نسبة إلى 
الــوطــنــيــة. ومــتــوســط معدل  املــعــدالت  متوسط 
املتحدة المس ما نسبته  الواليات  البطالة في 
الــعــام  فـــي  ــام 2018، و%3.7  ــعـ الـ فـــي   %3.9
القوي على مستوى  الوظيفي  2019. والنمو 
بالتبعية  ارتــبــاطــا مــبــاشــرا  يــرتــبــط  ــات  ــواليـ الـ

السياسية لحاكم الوالية.
ــــواليــــات الــعــشــريــن الــتــي بــهــا أقــل  ومــــن بـــن ال
معدالت بطالة في أمريكا )ثالث واليات تحتل 
الـــ 20(، كــان هناك 17 واليــة يحكمها  املــركــز 

شخصية جمهورية قبل العام 2018.
ووالية نورث داكوتا التي تصل نسبة البطالة 
قــرار قيادتها  تــزدهــر بسبب  إلــى %2.5،  بها 
التكسير  تــكــنــولــوجــيــا  بــتــطــبــيــق  الــجــمــهــوريــة 
أثــمــر عــن أن  الــجــديــدة، وهــو مــا  الهيدروليكي 
قرابة ثلث فرص العمل الجديدة في الوالية ال 
تزال غير مشغولة منذ أكثر من ثالثة شهور.

ولــيــس الــعــمــال أصــحــاب املـــهـــارات الــعــالــيــة هم 
فقط من يستفيدون من النمو الوظيفي القوي، 
ولــكــن أيــضــا عــمــال مــحــال الــوجــبــات السريعة 
نــورث داكوتا يحصلون على مضاعفات  في 
ــى الــفــيــدرالــي لــألجــور فــي الساعة  الــحــد األدنــ
والذي يصل إلى 7.25 دوالر، بواقع 20 دوالر 

في الساعة.
والخالصة فإن انتخاب شخصية ديمقراطية 
الــواليــة يمنح واليتك دفعة  في منصب حاكم 

قوية للنمو.

كريستين تيت

مؤلفة كتاب »اللغز الليبرالي للواليات الحمراء 
بأمريكا« - صحيفة »ذا هيل« األمريكية

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

سوق العمل 
الحالي المزدهر 
يمكن أن يجلب 
معه في الواقع 
قوى انكماشية



عربي ودولي 16Issue No 1356 - Friday 17 January 2020

العدد 1356
الجمعة 22 جمادى األولى 1441 هـ ــ 17 يناير 2020

ــيـــجـــاي فـــالـــيـــشـــا مــــديــــر املـــخـــاطـــر  ــد فـ ــ أكــ
الــســوق فــي شركة  املالية، كبير محللي 
سنشري فاينانشال، أن توقيع اتفاقية 
تجارية للمرحلة األولى بعد عامني من 
املعارك التجارية بني الواليات املتحدة 
والـــصـــني يــمــثــل تــوســعــا بـــني الــبــلــديــن. 
وفي الوقت نفسه، أقر مجلس الشيوخ 
اتفاقية بني الواليات املتحدة واملكسيك 
وكــنــدا هــذا األســبــوع. وبحسب مــا جاء 
فــي تقرير سنشري فاينانشال، وافقت 
الصني على فتح قطاع خدماتها املالية 
أمام املستثمرين األجانب، وعملت على 
حــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة والـــتـــوقـــف عن 
إجبار الشركات األمريكية على مشاركة 
التكنولوجيا مــع نــظــرائــهــا الصينيني 
وشــراء سلع إضافية بقيمة 200 مليار 
كــــجــــزء مــن  مــــــــدار عــــامــــني  دوالر عــــلــــى 

الصفقة.
وفـــي املــقــابــل، وافــقــت الـــواليـــات املتحدة 
عــلــى خــفــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة على 
السلع الصينية بقيمة 120 مليار دوالر 
الــهــدف  إلـــى 7.5% مــن 15%. ويــبــدو أن 
من عمليات الشراء اإلضافية التي تقوم 
بــهــا الـــصـــني فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي غير 

واقعية، ولكن األهم من ذلك هو أن أكبر 
اقتصادين في العالم قد وقعا نوعا من 
معاهدة ســام. يجب أن تشكل الصفقة 
شيئا من التفاؤل لألسهم الصينية مما 

يمهد لتدفقات قوية إلى املنطقة.
وحــــــول مـــســـتـــجـــدات األســــــــواق أرجـــعـــت 
ســنــشــري تــراجــعــات أســـعـــار الــنــفــط في 
جلسة أمس بعد اإلعان عن أرقام إدارة 
الــطــاقــة والــصــنــاعــات ملــخــزونــات النفط 
األمريكية وتوقعات التأثير املستقبلي 
ألوبك 2020. وأبلغت عن سحب مخزون 
لـــألســـبـــوع  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون  قـــــــدره 2.5 
املنتهي فــي 10 يناير. وكــان هــذا عكس 
تــوقــعــات املــحــلــلــني بـــزيـــادة قـــدرهـــا 0.4 
مليون برميل. رفعت أوبك في توقعاتها 
لعام 2020 توقعات النمو بنسبة %0.1 
إلى 3.1%. نظرًا للتحسن في التوقعات، 
قامت املنظمة بتعديل توقعاتها لنمو 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الــنــفــط لــعــام 2020 
بمقدار 140.000 برميل يوميا إلى 1.22 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا. ومـــن املــتــوقــع أن 
يــأخــذ مــســتــوى الــدعــم واملــقــاومــة لخام 
ــا قــويــا  ــمــ ــكـــســـاس الــــوســــيــــط دعــ ــرب تـ ــ غــ
بالقرب من مستوى 55 دوالرًا للبرميل، 
ــن املـــتـــوقـــع أن يـــأخـــذ مــســتــوى  بــيــنــمــا مـ
الدعم لخام برنت بالقرب من 63 دوالرًا.

الصفقة التجارية تمهد لتدفقات نقدية قوية إلى المنطقة
بعد عامين من المعارك التجارية بين الواليات المتحدة والصين.. سنشري فاينانشال:

رويترز

رويترز

رويترز

األسهم األمريكية تصعد لقمة تاريخية 
بدعم اتفاق التجارة

لبنان يطلب تفاصيل
 عن تحويالت البنوك لسويسرا 

تــخــطــى املــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز 500 لألسهم 
ــــى،  لـــلـــمـــرة األولــ األمـــريـــكـــيـــة مـــســـتـــوى 3300 نــقــطــة 
ــن املـــؤشـــريـــن داو جـــونـــز الــصــنــاعــي  ــل مـ وســـجـــل كـ
ونــــاســــداك مــســتــوى قــيــاســيــا مــرتــفــعــا جـــديـــدا في 
الــتــداول ببورصة وول ستريت أمس  بداية جلسة 
الخميس، بعد أن وقعت الواليات املتحدة والصني 

اتفاقا تجاريا مبدئيا.
وحسب رويترز، صعد املؤشر داو جونز الصناعي 
101.73 نقطة، أو 0.35%، عند الفتح إلى 29131.95 

نقطة.
بينما ارتفع املؤشر ستاندرد آند بورز 500 األوسع 

نطاقا 13.68 نقطة، أو 0.42%، إلى 3302.97 نقطة.
وقـــفـــز املـــؤشـــر نــــاســــداك املــجــمــع 54.75 نــقــطــة، أو 

0.59%، إلى 9313.45 نقطة.
عت الواليات املتحدة والصني، األربعاء، املرحلة 

ّ
ووق

األولــى من االتــفــاق التجاري، بعد صــراع مرير في 
حرب تجارية استمرت ملا يقرب من عامني.

وتعهدت واشنطن وبكني بحل نزاع بشأن الرسوم 

الجمركية عصف باألسواق املالية ألكثر من عام.
وقــــال الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب إن قيمة 
اتــفــاق الــتــجــارة مــع الــصــني تــزيــد عــلــى 200 مليار 

دوالر، وستنمو كل عام.
ووافقت الصني على زيادة مشترياتها من البضائع 
األمريكية بمقدار 76.7 مليار دوالر في العام األول 
البلدان،  الــذي وقعه  اتــفــاق املرحلة 1 للتجارة،  مــن 
وأن تزيد املشتريات بمقدار 123.3 مليار دوالر في 
العام الثاني، وفقا لنص االتفاق الذي نشر األربعاء.

وســـتـــزيـــد الـــصـــني أيـــضـــا مــشــتــريــاتــهــا مـــن الــطــاقــة 
األمريكية بمقدار 52.4 مليار دوالر ومشترياتها 

من الخدمات بواقع 37.9 مليار دوالر.
الــرئــيــس الصيني شــي جــني بينغ، إن اتفاق  وقـــال 
الــصــني وأمــريــكــا يمكنهما حل  الــتــجــارة يظهر أن 

خافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار.
ــــوزراء  ــا نـــائـــب رئـــيـــس الــ وفــــي الـــرســـالـــة الـــتـــي قـــرأهـ
الصيني ليو خــه أثــنــاء مــراســم توقيع االتــفــاق في 
ــاء، أوضـــــح أن الــجــانــبــني يجب  ــ ــعـ ــ ــنـــطـــن، األربـ واشـ
عليهما تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في 

التعاون الثنائي.

ــــرى االطـــــــاع عــلــيــهــا، أمـــس  أفـــــــادت مــــذكــــرة جـ
ــأن لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى املــصــارف  الــخــمــيــس، بـ
في لبنان طلبت من البنوك تــواريــخ وأحجام 
الـــتـــحـــويـــات إلــــى ســـويـــســـرا مــنــذ 17 أكــتــوبــر 
املاضي، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة 
للحكومة، مما دفع املصارف ملنع التحويات 

إلى خارج الباد.
وال تــطــلــب املـــذكـــرة الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
الثاثاء، 14 يناير الجاري، من البنوك أسماء 
العماء الذين قاموا بالتحويات.. لكن تقول 
إن على البنوك تقديم املعلومات خال أسبوع، 

حسب رويترز.
ــزي مــــن جــمــيــع  ــ ــركـ ــ ــنـــان املـ ــبـ ــلــــب مــــصــــرف لـ وطــ
املصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها 
إعـــــــادة دراســـــــة الـــحـــســـابـــات املـــفـــتـــوحـــة لــديــهــا 
والعائدة لشخصيات لها عاقة بالسياسة في 
الفترة ما بني 17 أكتوبر و31 ديسمبر 2019، 
عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة 
دفعت املصارف إلى منع التحويات إلى خارج 

لبنان.
والتعميم املُوقع في التاسع من يناير الجاري، 
والــصــادر عــن هيئة مكافحة تبييض األمــوال 
وحصلت رويترز على نسخة منه، الخميس، 
يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر األموال 
املودعة فيها وإفــادة هيئة التحقيق الخاصة 

في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
قــبــل 31 يناير  ويــطــلــب التعميم رد املــصــارف 

.2020
ومنذ 17 أكتوبر املاضي، خرج عشرات اآلالف 
ــوارع والـــســـاحـــات  ــ ــشــ ــ ــــى الــ مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــني إلــ
وقــطــعــوا الــطــرق، احــتــجــاجــا عــلــى أداء الطبقة 
السياسية التي يتهمها املتظاهرون بالفساد، 
ــة تـــــدهـــــور الــــوضــــع  ــيــ ــا مــــســــؤولــ ــهـ ــونـ ــلـ ــمـ ــحـ ويـ
ــيـــل املــــرافــــق  االقــــتــــصــــادي وعــــجــــزهــــا عــــن تـــأهـ

وتحسني الخدمات العامة األساسية.
وتسببت هذه االحتجاجات باستقالة رئيس 

الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الـــحـــريـــري، ومــــن ثم 
تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة إنقاذية.

وتــقــتــرب الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مـــن خـــســـارة نحو 
نــصــف قــيــمــتــهــا عــمــلــيــا. فــفــيــمــا ال يـــــزال سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي مــثــبــتــا عــلــى 1507 لــيــرات 
مقابل الــدوالر، المس الدوالر عتبة 2500 ليرة 

في السوق املوازي.
وتعّد األزمــة االقتصادية الراهنة، األســوأ منذ 
الــحــرب األهــلــيــة )1975-1990(، ولــيــدة  انــتــهــاء 
الــدولــة  ســنــوات مــن النمو املتباطئ، مــع عجز 
ــراء إصــاحــات بنيوية، وتــراجــع حجم  عــن إجـ
االســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة، عــــدا عـــن تــداعــيــات 
ــزاع في  ــنـ االنـــقـــســـام الــســيــاســي الــــذي فــاقــمــه الـ
سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار 
دوالر، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي 

الناتج املحلي.

¶  رياض سالمة حاكم مصرف لبنان

الــســيــارات الجديدة  سجلت مبيعات 
ــــي ارتــفــاعــا خــال  فــي االتــحــاد األوروبـ
العام املاضي بنسبة 1.2 باملائة على 
ــــاس ســــنــــوي، لــيــســتــمــر ارتــفــاعــهــا  أســ

للعام السادس على التوالي.
ــارات  ــيــ ــاد مـــصـــنـــعـــي الــــســ ــ ــحـ ــ وذكــــــــر اتـ
األوروبي في بياٍن له أمس أن مبيعات 
السيارات في االتحاد األوروبي خال 
ــوالــــي 15.3  ــام املــــاضــــي بــلــغــت حــ ــعــ الــ

مليون سيارة.
وأوضــــــح االتــــحــــاد فـــي بــيــانــه أن عــام 
2019 بدأ ضعيفا مع تطبيق املعايير 
األوروبية الجديدة لعوادم السيارات 
إلـــى  فــــي ســبــتــمــبــر 2018، مـــمـــا أدى 
التالية،  تــراجــع املبيعات فــي الشهور 
الــقــوي للمبيعات خــال  إال أن األداء 
الربع األخير من العام املاضي مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، مع 
زيـــادة املبيعات فــي ديسمبر املاضي 
ــــاس  ــائــــة عـــلـــى أسـ بــــاملــ بـــنـــســـبـــة 21.7 

الـــســـوق  انــــتــــعــــاش  إلــــــى  ــنــــوي أدى  ســ
األوروبية.

ــن بـــني األســــــواق الــخــمــس الــكــبــرى  ومــ
في االتحاد ارتفعت املبيعات السوق 
األملانية خال العام املاضي بنسبة 5 
باملائة وفي فرنسا بنسبة 1.9 باملائة 
وفـــي إيــطــالــيــا بنسبة 0.3 بــاملــائــة في 
حـــني تـــراجـــعـــت فـــي إســبــانــيــا بنسبة 
4.8 باملائة وفي بريطانيا بنسبة 2.4 

باملائة.
وفـــــــي بــــيــــانــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة حـــافـــظـــت 

مــجــمــوعــة /فــولــكــســفــاجــن/ األملــانــيــة 
لـــلـــســـيـــارات عــلــى حــصــتــهــا مـــن ســوق 
االتحاد األوروبي خال العام املاضي 
إلـــــى 3.7 مــلــيــون  بــمــبــيــعــات وصـــلـــت 
ســــيــــارة، بــــزيــــادة بــنــســبــة 3.1 بــاملــائــة 
عن العام السابق لتصل حصتها من 

السوق إلى 24.3 باملائة.
وفـــي املــركــز الــثــانــي جــــاءت مجموعة 
/بــــي.إس.أيــــه/ الــفــرنــســيــة الــتــي تنتج 
ســــــيــــــارات /بــــيــــجــــو/ و/ســـــتـــــرويـــــن/ 
بحصة قدرها 15.9 باملائة ثم /رينو/ 

الفرنسية بحصة قدرها 10.6 باملائة.
وفــي املــركــز الــرابــع جــاءت مجموعة /
هيونداي موتور/ الكورية الجنوبية 
ــــي.إم. بــاملــائــة و/بـ بحصة قــدرهــا 6.8 

دبــلــيــو/ 6.6 بــاملــائــة و/دايـــمـــلـــر/ 6.4 
باملائة من السوق.

وبــاملــقــابــل تــراجــعــت مجموعة /فيات 
كــرايــســلــر/ اإليــطــالــيــة األمــريــكــيــة من 
املركز الخامس مع تراجع مبيعاتها 
بنسبة 7.3 باملائة وحصتها السوقية 

إلى 6.1 باملائة.

ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للعام السادس على التوالي 
روما - قنا 
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أردوغان: تركيا تبدأ في نشر قوات بليبيا

مؤتمر برلين.. السراج وحفتر يشاركان  

قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان 
أمــس الخميس إن تركيا بــدأت في إرســال 
قـــــوات إلــــى لــيــبــيــا لـــدعـــم حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني املعترف بها دوليا في طرابلس 
ــي بــرلــن  ــن مـــوعـــد مـــؤتـــمـــر فــ قـــبـــل أيــــــام مــ
بــشــأن الـــصـــراع الـــدائـــر فـــي لــيــبــيــا. وحــثــت 
تركيا وروسيا األسبوع املاضي الطرفن 
ــــان وقــف  املــتــحــاربــن فـــي لــيــبــيــا عــلــى إعـ
ــم مـــحـــادثـــات فــي  ــ إلطــــــاق الــــنــــار. لـــكـــن رغـ
موسكو كــان هدفها وقــف هــجــوم خليفة 
حــفــتــر قــائــد قــــوات شــــرق لــيــبــيــا )الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي( املــســتــمــر مـــنـــذ شــهــور 
للسيطرة على العاصمة الليبية لم يتمكن 
الطرفان من التوصل إلى اتفاق ولم يوقع 

حفتر على اتفاق هدنة ملزم يوم اإلثنن.
وكانت تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق 
الوطني املعترف بها دوليا برئاسة فائز 
السراج، قالت في وقت سابق إنها أرسلت 
فريق تدريب وتعاون يعمل اآلن في ليبيا.
ــان يــــوم الــخــمــيــس إن تــركــيــا  ــ ــ وقــــال أردوغـ
ــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا وإنــــهــــا  ــهــ ــواتــ بــــــــدأت نــــشــــر قــ
ســتــســتــخــدم كـــل الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة لــــضــــمــــان االســـــتـــــقـــــرار إلــــى 

الجنوب من أراضيها.
وقال أردوغــان الذي تحدث في أنقرة »من 
أجل أن تبقى الحكومة الشرعية في ليبيا 
صامدة ومن أجل تحقيق االستقرار نرسل 

جنودنا إلى هذا البلد«.

وحذر أردوغــان يوم الثاثاء من أن تركيا 
لن تتوانى عن تلقن قوات حفتر »درسا« 
إذا اســتــمــرت فــي هــجــومــهــا عــلــى حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي. وكـــانـــت املـــحـــادثـــات في 
موسكو أحدث محاولة لتحقيق االستقرار 
فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي تــشــهــد اضـــطـــرابـــات منذ 

اإلطاحة بحكم معمر القذافي في 2011.
وتــســتــضــيــف أملــانــيــا يــــوم األحــــد مــؤتــمــرا 
بـــشـــأن لــيــبــيــا يــضــم الــطــرفــن املــتــحــاربــن 
واألطـــراف األجنبية املساندة لكل منهما 
ــن األمـــــم املـــتـــحـــدة والــــواليــــات  ومــمــثــلــن عـ
ــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا  ــيــ املـــتـــحـــدة وروســ
ــهـــت  ــا. ووجـ ــيــ ــالــ والــــصــــن وتــــركــــيــــا وإيــــطــ
الدعوة لحفتر والــســراج لحضور املؤتمر 

لكن لم يتضح ما إذا كانا سيحضران.
ووقعت تركيا وليبيا اتفاقن في نوفمبر 

أحدهما بشأن التعاون العسكري واآلخر 
يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر 
ــال أردوغــــــان يـــوم   الخميس  املــتــوســط. وقــ
إن بــاده ستبدأ قريبا في منح تراخيص 
للتنقيب والحفر في شرق البحر املتوسط.

وقــال »فــي املــنــاطــق... )األخـــرى( بن تركيا 
وليبيا أصبح من املستحيل من الناحية 
بــأنــشــطــة تنقيب  الـــقـــيـــام  الــقــانــونــيــة اآلن 
وحفر أو مد خطوط أنابيب دون موافقة 

الجانبن«.
وتابع »بعد جهود منح التراخيص هذه 
ســتــبــدأ ســفــيــنــتــنــا أوروج ريــــس عمليات 

املسح السيزمي في املنطقة«.
ــيــــونــــان وقــــبــــرص وأطـــــــراف  ــت الــ ــ ــارضـ ــ وعـ
إقليمية أخرى هذا االتفاق ووصفته بأنه 

غير قانوني. ورفضت تركيا هذا االتهام.

 
أعلن طرفا النزاع في ليبيا رئيس حكومة 
ــواء  ــلــ ــــراج والــ ــــسـ ــــاق الــلــيــبــيــة فـــايـــز الـ ــــوفـ الـ
املتقاعد خليفة حفتر أنهما سيشاركان 
ــــد  ــده األحـ ــقــ ــــع عــ ــزمـ ــ ــرلــــن املـ ــمـــر بــ ــــي مـــؤتـ فـ
املقبل لبحث األزمـــة الليبية، بينما قالت 
ــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل إن  ــيـ ــانـ املـــســـتـــشـــارة األملـ
الليبية ولكنه  املؤتمر ليس نهاية لألزمة 
ــة لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة تــقــودهــا  مـــجـــرد بـــدايـ
األمــم املتحدة. وأكــد الــســراج أنــه سيشارك 
في املؤتمر، وقــال في اجتماعه مع القادة 
السياسين والعسكرين في حكومته إنه 
حريص على دعــوة الــدول التي لها عاقة 
بــالــشــأن الــلــيــبــي. وأضــــاف أن عـــدم توقيع 
حفتر على اتفاق وقف إطاق النار - الذي 
تـــوصـــلـــت إلـــيـــه األطــــــــراف فــــي مـــفـــاوضـــات 
جـــرت فــي مــوســكــو - هــدفــه مــحــاولــة نسف 
مؤتمر بــرلــن قبل عــقــده، كما وصــف دور 
تركيا وروســيــا بــاإليــجــابــي فــي مقابل ما 
وصفه بالعجز األوروبـــي تجاه ما يجري 

اللواء املتقاعد  في ليبيا. من جهته، أعلن 
خــلــيــفــة حــفــتــر أنـــه ســيــشــارك فـــي املــؤتــمــر، 
وقـــال مــصــدر مــقــرب إن حفتر تسلم دعــوة 
رسمية من أملانيا لحضور مؤتمر برلن، 
وإنه سيسافر رفقة رئيس البرملان املنعقد 

في طبرق عقيلة صالح.

موقف ألمانيا 

في غضون ذلك، قالت املستشارة األملانية 
إن الهدف من مؤتمر برلن هو التزام جميع 
األطراف املعنية بالحظر الحالي لألسلحة، 
ــــارخ، وذلـــك  الــــذي يــنــتــهــك دائـــمـــا بــشــكــل صـ
ــام حــل سياسي.  مــن أجـــل فــتــح الــطــريــق أمـ
ــافـــت أن مــشــاركــة الــرئــيــســن الــتــركــي  وأضـ
ــادرة طيبة،  والــروســي فــي مؤتمر بــرلــن بـ
مضيفة أنه ال يجوز ملن يرى نزوح ماين 
من الناس كما حدث في سوريا أن ينتظر 

تكرار الشيء ذاته في ليبيا.
ــــول  واعــــتــــبــــرت مـــيـــركـــل أن اســــتــــمــــرار دخـ
األســلــحــة وتــدخــل الــجــهــات الــخــارجــيــة من 

ــة فــي ليبيا، معتبرة  شــأنــه أن يفاقم األزمـ
أن املؤتمر ليس النهاية وإنما هو مجرد 
بــــدايــــة لــعــمــلــيــة ســيــاســيــة تـــقـــودهـــا األمــــم 

املتحدة.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال وزيـ
ــــاس قـــبـــل تـــوجـــهـــه إلـــى  ــي هـــايـــكـــو مـ ــانــ األملــ
بنغازي شــرقــي ليبيا »مــن خــال اجتماع 
برلن لدينا أفضل فرصة منذ فترة طويلة 
للبدء في مباحثات السام من أجل ليبيا«.
أنــه »منذ شهور نتفاوض بشأن  وأضــاف 
الــطــريــقــة الــتــي يــمــكــنــنــا مـــن خــالــهــا وقــف 
الــتــدفــق املــمــيــت لــألســلــحــة واملــقــاتــلــن من 
الـــخـــارج. ومـــن أجـــل الــتــوصــل التــفــاق بهذا 
الشأن، دعونا جميع األطراف الفاعلة ذات 

الصلة إلى طاولة النقاش يوم األحد«.
وكان قد أعلن وقف إطاق النار يوم األحد 
الليبية  املاضي بن قــوات حكومة الوفاق 
املــعــتــرف بها دولــيــا وقـــوات الــلــواء خليفة 
حفتر على أســاس مــبــادرة تركية روسية، 
غــيــر أن اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة وقـــعـــت بن 

الجانبن الحقا.

أنقرة - رويترز

أنقرة - رويترز

 ميركل تعلن أنه مجرد بداية

تالسن مصري تركي بعد اقتحام األمن لمكتب وكالة األناضول بالقاهرة

ــن املــصــريــة مكتب  ــ ــوات األمـ ــ ــوم مـــن اقــتــحــام قـ عــقــب يــ
القاهرة، توالت االتهامات  التركية في  وكالة األناضول 
والتالسن بــن أنــقــرة والــقــاهــرة، وفــي حــن عبرت األمــم 
املتحدة عن قلقها، طالبت واشنطن باإلفراج عن موظفي 
إلــى جهة  السلطات واقتادتهم  الذين اعتقلتهم  الوكالة 

غير معلومة.
وردا على بيان لــوزارة الخارجية التركية، قال املتحدث 
باسم وزارة الخارجية املصرية أحمد حافظ إن القاهرة 
الخارجية  بــيــان  تــرفــض جملة وتفصيال مــا ورد فــي 
التي  القانونية  »اإلجــراءات  بـــ التركية حــول ما وصفها 
اتــخــذتــهــا الــســلــطــات املــصــريــة فـــي الــتــعــامــل مـــع إحـــدى 
اللجان اإللكترونية اإلعالمية التركية غير الشرعية في 

مصر«.
واتهم املتحدث مكتب وكالة األناضول في القاهرة بأنه 
تــحــت غــطــاء شــركــة أسستها عــنــاصــر لجماعة  يعمل 
اإلخـــــوان بــدعــم مــن تــركــيــا، لــنــشــر مــعــلــومــات مغلوطة 
ومــفــبــركــة حــــول األوضــــــاع الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
واألمــنــيــة والــحــقــوقــيــة فــي مــصــر، وإرســالــهــا ألوكــارهــا 
الــبــالد على املستوين  بتركيا، سعيا لتشويه صــورة 

الداخلي والدولي.
واعـــتـــبـــر حـــافـــظ أن جــمــيــع اإلجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
املعمول بها،  للقوانن والضوابط  السلطات تمت وفقا 
الــذي  التركية  الخارجية  لبيان  وأعـــرب عــن استهجانه 
قــال إنــه صــدر عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات 
حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ األنظمة انتهاكا 

الـــرأي والتعبير وحــريــة الصحافة وغيرها من  لحرية 
الحقوق والحريات األساسية.

التركي بأنه  النظام  الخارجية املصرية  اتهم بيان  كما 
يــقــوم بــدعــم وتــمــويــل جــمــاعــات مــتــطــرفــة ومــلــيــشــيــات 
إرهــابــيــة فــي عــدد مــن دول املنطقة رغــبــة فــي تمكينها 
من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السالح وباتباع 
أســالــيــب مــارقــة للترهيب والــتــرويــع، وذلـــك فــي مسعى 
يـــائـــس مـــن نـــظـــام أنـــقـــرة لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات شخصية 
ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم 

أمجاد زائفة. 

إدانة تركية 

القائم باألعمال املصري،  أنــقــرة، استدعت تركيا  وفــي 
وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين االقتحام وما 
العدائية للسلطات املصرية ضد  وصفته باملمارسات 

اإلعالم التركي.
السلطات املصرية بإخالء  التركية  الخارجية  وطالبت 
الفور،  األنــاضــول بالقاهرة على  سبيل عاملي مكتب 
كما ألقت اللوم على الدول الغربية، وقالت إن هذه الدول 
تتظاهر بالدفاع عن حرية اإلعــالم، لكن تغاضيها عن 

االنتهاكات بمصر له دوره في هذا املوقف املتهور.
كما قالت الرئاسة التركية إن التصرف العدائي للنظام 
االنــقــالبــي فــي مــصــر ضــد مــوظــفــي وكــالــة األنــاضــول 

مؤشر على وضعيته العاجزة.

موقف دولي 

الــخــارجــيــة األمريكية  فــي ســيــاق مــتــصــل، دعـــت وزارة 
ــى اإلفــــــراج عـــن مــوظــفــي وكــالــة  ــ الــســلــطــات املــصــريــة إل

األناضول املوقوفن.
الخارجية  األنــاضــول عن متحدث باسم  ونقلت وكالة 
األمــريــكــيــة قــولــه: نــحــن عــلــى درايــــة بــاألخــبــار املــذكــورة، 
السلطات املصرية  نــدعــو  وإذا كــانــت صحيحة، فإننا 
إلى اإلفراج عن الصحفين املوقوفن، والسماح بنشاط 

اإلعالم الحر والصريح.
ــن قــلــقــهــا إزاء مــداهــمــة  ــربـــت األمـــــم املـــتـــحـــدة عـ كــمــا أعـ
قــوات األمــن املصرية مكتب وكالة األنــاضــول بالقاهرة 

وتوقيف 4 موظفن به.
العام  األمـــن  بــاســم  املتحدث  وقـــال ستيفان دوجــاريــك 
األربــعــاء إن أي  املــتــحــدة، للصحفين بنيويورك  لــأمــم 
القبض على صحفين تثير  أو  تقارير تفيد باعتقال 

قلقنا.
وداهــمــت قـــوات األمـــن املــصــريــة مــقــر وكــالــة األنــاضــول 
التحرير )وسط  القريبة من ميدان  اللوق  بــاب  بمنطقة 
الــقــاهــرة( مــســاء الــثــالثــاء، واحــتــجــزت املــوجــوديــن فيه، 
وكانوا ستة أفــراد، بينهم فتاتان، قبل أن تخلي سبيل 

الفتاتن وتعتقل البقية.

رويترز

بوتين يوقع مرسومًا بتعيين 
ميشوستين رئيسًا لوزراء روسيا 

وقع الرئيس الروسي فالديمير بوتن 
ــا بــتــعــيــن  ــومــ ــرســ ــيـــس مــ ــمـ أمــــــس الـــخـ
للوزراء  ميخائيل ميشوستن رئيسا 
بعد فــتــرة وجــيــزة مــن حــصــول املدير 
الــضــرائــب على موافقة  السابق لهيئة 

البرملان لشغل املنصب.
ويـــأتـــي تــعــيــن مــيــشــوســتــن فـــي إطـــار 
تــغــيــيــرات شــامــلــة لــلــنــظــام الــســيــاســي 
أعلنها بوتن )األربعاء( وأدت الستقالة 
الــــــوزراء ديــمــتــري ميدفيديف  رئــيــس 
الــذي  وحــكــومــتــه. وركـــز ميشوستن، 
ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن، 
على تحسن اقتصاد روسيا املتعثر، 

التلفزيون.  للمنصب بثها  الــبــرملــان حـــول ترشيحه  فــي  ــداوالت  مــ وذلـــك خـــالل 
وأضاف ميشوستن أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة خالل األيام املقبلة.

الــتــي قدمها رئيس  املفاجئة  بــوتــن مليشوستن بعد االستقالة  وجـــاء ترشيح 
الــوزراء ديمتري ميدفيديف أمس األول األربعاء. وقال ميدفيديف، وهو حليف 

مقرب لبوتن، إنه استقال إلتاحة إجراء إصالحات في رئاسة الوزراء.

وزير لبناني: نقترب من تشكيل 
الحكومة الجديدة 

اللبنانية، علي حسن خليل،  املــالــيــة فــي حكومة تصريف األعــمــال  قــال وزيـــر 
الخميس إن البالد تقترب من تشكيل حكومة جديدة.

وقال خليل في تصريحات صحفية بعد لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس الحكومة املكلف حسان ديــاب، إن الحكومة الجديدة ستتألف من 
18 وزيرا اختصاصيا. ولبنان بدون حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد 

الحريري في 29 أكتوبر بعد موجة احتجاجات واسعة النطاق في البالد.

»نيويورك تايمز«: الواليات 
المتحدة استأنفت العمليات 

المشتركة مع العراق 
األمــريــكــي اســتــأنــف عملياته  الجيش  أن  أمــريــكــيــان  أكــد مــســؤوالن عسكريان 
املشتركة مع العراق أمس األول األربعاء، وذلك بعد 10 أيام من تعليقها في أعقاب 

مقتل قائد فيلق القدس اإليراني قاسم سليماني.
لم تذكر اسميهما، أن  الذين  ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« عن املسؤولن 
أقرب  العمليات ضد تنظيم »داعــش« في  الجيش كــان حريصا على استئناف 
وقت ممكن، بهدف تفويت الفرصة على التنظيم الستعادة زخمه، وحرمانه من 
أي انتصار دعائي قد يدعيه بسبب وقف الواليات املتحدة عملياتها في العراق.

وردا على سؤال لوكالة »فرانس برس«، رفض البنتاغون التعليق على ما أوردته 
»نيويورك تايمز«. وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية املشتركة 
بن البلدين في 5 يناير، أي بعد يومن من مقتل سليماني بغارة شنتها طائرة 
العراقي من  البرملان  اليوم نفسه طلب  أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد. وفي 

الحكومة إنهاء وجود كل القوات األجنبية في البالد.
واإلثنن قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو، إن جميع القادة العراقين 
أبلغوه في مجالس خاصة، بأنهم يؤيدون الوجود العسكري األمريكي في بلدهم، 

على الرغم من املطالبات العلنية بخروج الجنود األمريكين من العراق.
غير أن بومبيو لم يستبعد خفض عدد جنود بالده املنتشرين في بالد الرافدين 
تماشيا مع رغبة الرئيس دونالد ترامب الذي ما فتئ يؤكد عزمه على االنسحاب 

من العمليات العسكرية املكلفة في الشرق األوسط.
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الــفــوز على  الــيــد  لــكــرة  حقق منتخبنا 
نظيره الصيني بنتيجة )49 - 18( في 
افــتــتــاح مــنــافــســات املــجــمــوعــة الثانية 
من البطولة اآلسيوية التاسعة عشرة 
لكرة اليد للرجال، التي انطلقت أمس 
الــكــويــت وتستمر حتى 27 يناير  فــي 
الجاري واملؤهلة لبطولة العالم للعبة 

في مصر عام 2021.
لـــــم يــــجــــد مـــنـــتـــخـــبـــنـــا لــــكــــرة الــــيــــد أي 
صــعــوبــة فـــي تــخــطــي عــقــبــة املــنــافــس، 
الــــشــــوط األول مــتــقــدمــا  أنـــهـــى  حـــيـــث 
بنتيجة )23 - 8(، ليضع قدما ثابتة 
على طريق التأهل للمرحلة األساسية 
الــتــي تضم أيضا  عــن هــذه املجموعة 
ــانــــي. ونـــــــال دانـــيـــيـــل  ــابــ ــيــ املـــنـــتـــخـــب الــ
ــارس مــنــتــخــبــنــا جـــائـــزة  ــ ــ ســــارتــــش حـ
ــاراة بــعــد تــألــقــه  ــبــ أفـــضـــل العــــب فـــي املــ

الواضح خالل مجريات اللقاء.
ورغــــم أن ســـارتـــش لـــم يـــشـــارك إال في 
لــكــنــه ســجــل حــضــورا  الـــشـــوط األول، 
رائـــعـــا وأنـــقـــذ مـــرمـــاه مـــن عـــدة أهـــداف 
ــلـــة جـــــــزاء، وبــعــدهــا  مــحــقــقــة مــنــهــا ركـ
الــحــارس محمد عبيدي طــوال  شـــارك 
مجريات الشوط الثاني وتألق بدوره 
بشكل واضـــح. وأعـــرب السيد يوسف 

الــهــيــل مــديــر املــنــتــخــب الــقــطــري لــكــرة 
التام للمستوى الذي  اليد عن رضــاه 
ظهر به األدعم في املباراة االفتتاحية 
أمام املنتخب الصيني، وقال إن الفوز 
الــذي حققه املنتخب القطري يكشف 
حجم الفوارق الفنية والبدنية الهائلة 
بني املنتخبني والتي صبت جميعها 

لصالح األدعم.

ــل، فــــي تـــصـــريـــح عــقــب  ــيـ ــهـ وأضـــــــاف الـ
املـــــــبـــــــاراة، »كــــنــــا نــــــــدرك أنــــنــــا نـــواجـــه 
ــلـــك أي  ــمـ ــكــــن نـ ــا لـــــم نــ ــ ــنـ ــ املــــجــــهــــول ألنـ
مــعــلــومــات عـــن املــنــتــخــب الــصــيــنــي أو 
ــدم مــشــاركــتــه  ــ ــه بـــســـبـــب عــ ــيـ ــبـ عــــن العـ
ــوام األخــيــرة  فــي الــبــطــوالت خــالل األعــ
وبــالــتــالــي لـــم نــشــاهــد أي مـــبـــاراة لــه، 
األمــر الــذي جعلنا نبدأ املباراة بحذر 

شديد وبتركيز واضــح حتى أحكمنا 
سيطرتنا على مجريات اللقاء«.

وتـــابـــع: »املــنــتــخــب الــصــيــنــي الــحــالــي 
أســــــوأ بــكــثــيــر مــــن املــنــتــخــب الــســابــق 
وكان من الصعب على العبيه مجاراة 
العــبــيــنــا داخــــل أرض املــلــعــب، كــمــا أن 
مدربنا أشرك عددا كبيرا من الالعبني 
ــبـــدالء خـــالل هـــذه املـــبـــاراة لتحقيق  الـ

أكــبــر اســتــفــادة ممكنة بــدايــة مــن عــدم 
إرهاق البعض وإدخال البعض اآلخر 

في أجواء البطولة«.
الــهــيــل إن »املـــبـــاراة املقبلة أمــام  ــال  وقـ
املنتخب الياباني غدا السبت ستكون 
أصعب بالطبع من مواجهة املنتخب 
الــصــيــنــي ألن مــنــتــخــب الــيــابــان يملك 
ــــي العــبــيــنــا  ــق فـ ــثــ ـــني أكـــــفـــــاء، ونــ ــبـ العــ
لــتــخــطــي هـــذه الــعــقــبــة أيــضــا وتــصــدر 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــمــهــيــدا لــخــوض 
املـــنـــافـــســـات األصـــعـــب واألشـــــــرس في 

املرحلة األساسية«.
وتــتــواصــل مــنــافــســات الــبــطــولــة الــيــوم 
الجمعة ليومها الثاني وتشهد إقامة 
ــاريــــات دفــــعــــة واحــــــــدة فــي  ــبــ خـــمـــس مــ
املــجــمــوعــات األربــــــع لــلــبــطــولــة، حيث 
ــاراة األولــــى فــي الــعــاشــرة  ــبـ تنطلق املـ
صـــبـــاحـــا وتـــجـــمـــع مـــنـــتـــخـــبـــي إيــــــران 
ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا فـــي املــجــمــوعــة األولـــــى، 
ــابـــان مـــع الــصــني  ــيـ ــاراة الـ ــبــ وتــلــيــهــا مــ
ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــانــيــة 

بداية من الواحدة ظهرا.
وفــــي الــســاعــة الــثــالــثــة عـــصـــرا يلتقي 
منتخب الــســعــوديــة مــع أســتــرالــيــا في 
املجموعة الثالثة، ثم لقاء العراق مع 
ــارات وهــونــج كــونــج مــع الــكــويــت  ــ اإلمــ

ضمن منافسات املجموعة الرابعة.

ــتــــاد املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى  حـــصـــل إســ
شــهــادة بــرنــامــج نــظــام تقييم االســتــدامــة 
ــبـــح أول  ــيـــصـ ــــي »جــــــــي ســـــــــــاس«، لـ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
إســتــادات بطولة كــأس العالم FIFA قطر 
الــذي تمنحه املنظمة الخليجية   ™2022
للبحث والتطوير »جــورد« هــذه الشهادة 

املرموقة من فئة الخمس نجوم.
الــشــهــادات، التي تجّسد التميز في  م 

ّ
تسل

مجاالت االستدامة والتصميم واإلنشاء، 
املــهــنــدس جــاســم تــلــفــت، املــديــر التنفيذي 
لــلــمــنــشــآت الــريــاضــيــة فـــي الــلــجــنــة العليا 
الــدكــتــور يوسف  لــلــمــشــاريــع واإلرث، مــن 
الــــحــــر، مــــؤســــس ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
املــنــظــمــة الــخــلــيــجــيــة لــلــبــحــث والــتــطــويــر 
»جـــــورد«. ومــنــحــت منظمة جـــورد إســتــاد 
املــديــنــة التعليمية ثــالث شــهــادات شملت 
شــهــادة بــرنــامــج نــظــام تقييم االســتــدامــة 
العاملي »جي ساس« في التصميم والبناء 
)مــن فئة الخمس نــجــوم(، و»جـــي ســاس« 
في إدارة اإلنشاء من الفئة أ، و»جي ساس« 
ملــعــدل كــفــاءة الــطــاقــة املــوســمــيــة، مــا يؤكد 
الــتــزام قــطــر املــتــواصــل بتنفيذ بنية  عــلــى 
تحتية مستدامة ملونديال 2022 تماشيًا 
ــــوام  ــــدوم ألعـ ــتـــرك إرث يــ مــــع تــطــلــعــاتــهــا لـ
طويلة بعد إسدال الستار على منافسات 

البطولة.
وقــــد حـــضـــرت مـــراســـم تــســلــيــم الــشــهــادات 
املــهــنــدســة بــــدور املــيــر، مــديــرة االســتــدامــة 
والــبــيــئــة فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
فـــريـــق إدارة  واإلرث، وعـــــدد مـــن أعـــضـــاء 
إلــى جانب ممثلني عن املنظمة  املشاريع، 
الــخــلــيــجــيــة لــلــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، وشــركــة 
أستاد إلدارة املشاريع التي أسندت إليها 
بــنــاء إســتــاد املدينة  مهمة إدارة مــشــروع 

التعليمية.

التزام اإلرث تجاه االستدامة 

وفــي تصريح لها خــالل الفعالية، قالت 
املـــهـــنـــدســـة بــــــدور املـــيـــر إن مـــنـــح إســـتـــاد 
املدينة التعليمية هذه الشهادات املرموقة 
ــة الــلــجــنــة  ــلــ ــددًا عـــلـــى مــــواصــ ــ ــجـ ــ ــد مـ ــؤكــ يــ
العليا الوفاء بالتزامها تجاه االستدامة 
ومعايير البناء الصديقة للبيئة، مشيرة 
ــهـــادات يعد  ــى أن الـــحـــصـــول عــلــى الـــشـ إلــ
مبعث فخر لكل من أسهم في إنجاز هذا 

املشروع املتميز.
الــضــوء  ــلــقــي الفعالية 

ُ
املــيــر: »ت وأضــافــت 

عــلــى اإلرث الـــذي يــقــدمــه اإلســـتـــاد ألفـــراد 
بــالــفــائــدة على األجــيــال  املجتمع، ليعود 
املقبلة في قطر، هذا إلى جانب ما سيوفره 
ــة الــتــعــلــيــمــيــة مــــن مـــرافـــق  ــنـ ــاد املـــديـ ــتــ إســ
عاملية املستوى لالعبني واملشجعني في 

مــونــديــال 2022. نتطلع ملــواصــلــة العمل 
مع املنظمة الخليجية للبحث والتطوير 
خالل األعوام القادمة لضمان تنفيذ كافة 

ــرى املــرتــبــطــة بــاســتــضــافــة  ــ املــنــشــآت األخـ
املـــونـــديـــال بــهــذه املــعــايــيــر الــعــالــيــة الــتــي 

أرساها هذا اإلستاد املونديالي«.

مــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور يــوســف الــحــر: 
الــتــزامــهــا الشديد  »تــؤكــد اللجنة العليا 
باالستدامة منذ بدء العمل في مشاريع 

املونديال، وتواصل مع كل مشروع جديد 
وضع أهداف الستضافة نسخة محايدة 
الكربون مــن كــأس العالم فــي 2022. وقد 
نـــجـــح إســــتــــاد املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، بــعــد 
أن تــجــاوز املــعــايــيــر املـــقـــررة مــن االتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، في رفع سقف 
الــتــمــيــز عــلــى صــعــيــد اســـتـــدامـــة املــنــشــآت 
الرياضية، سواء فيما يتصل باإلستادات 
ــشــّيــد فــي قــطــر، أو الــبــطــوالت التي 

ُ
الــتــي ت

سيجري تنظيمها باملستقبل في أنحاء 
العالم«.

ــاد املــــديــــنــــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــتــ ــ ويــــمــــتــــاز إســ
املـــــونـــــديـــــالـــــي، الـــــــــذي ُيـــــعـــــرف بـــجـــوهـــرة 
ــالـــعـــديـــد مــــن الــخــصــائــص  الــــصــــحــــراء، بـ
ــتــــدامــــة تـــشـــمـــل ســهــولــة  املـــتـــعـــلـــقـــة بــــاالســ
ــدام وســــائــــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــال إلـــــيـــــه بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ االنــ
ــرام املـــديـــنـــة  ــ ــ املـــــواصـــــالت الـــعـــامـــة عـــبـــر تـ
الــدوحــة،  الـــذي يتصل بمترو  التعليمية 
بـــمـــواد مــنــخــفــضــة السمية  واالســتــعــانــة 
ــتـــاد، مــا يــوفــر أجــــواء صحية  داخــــل اإلسـ
في داخله، إضافة إلى استخدامه أضواء 
بتقنية »إل إي دي« ذات الجودة العالية 
واملـــوفـــرة لــلــطــاقــة، كــمــا أن نــحــو %85 من 
مواد البناء في اإلستاد جرى استيرادها 
املــنــطــقــة، عــــالوة عــلــى أن %29 منها  مـــن 

جاءت من مواد أعيد تدويرها.
ــتـــاد على  إلـــى جــانــب ذلــــك، يــحــتــوي اإلسـ
أجهزة استشعار لثاني أكسيد الكربون 
الـــعـــالـــيـــة،  الـــكـــثـــافـــة  املــــســــاحــــات ذات  فــــي 
ــة عــلــى  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ لــــضــــمــــان الــــتــــهــــويــــة واملـ
الــهــواء داخــل اإلســتــاد الــذي يمتاز أيضًا 
بمنظومة ري ذات كــفــاءة عالية تضمن 
استهالك أقل قدر من املياه لري املساحات 

الخضراء.

إلزامي لجميع إستادات قطر 

ــار إلــــــى أن الــــحــــصــــول عـــلـــى شـــهـــادة  ــشــ يــ
بــرنــامــج نــظــام تقييم االســتــدامــة الــعــاملــي 
»جــي ســـاس«، مــن فئة األربـــع نــجــوم على 
األقـــــــل، إلــــزامــــي لــجــمــيــع إســـــتـــــادات قــطــر، 
وهــــي املــنــظــومــة الــتــي اعــتــمــدهــا االتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( لتقييم استدامة 
املنشآت الرياضية، وذلــك لضمان التزام 
الــتــحــتــيــة املتعلقة  الــبــنــيــة  كــافــة مــشــاريــع 
باستضافة البطوالت بأعلى املعايير في 

هذا املجال.
املــقــاول الرئيسي ملشروع  ويضم تحالف 
 من 

ً
بـــنـــاء إســـتـــاد املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة كــــال

قـــطـــر ذ.م.م.، وشـــركـــة  آنــــــد  شــــركــــة جـــيـــه 
كــونــســبــيــل قــطــر ذ.م.م، وشـــركـــة جــيــه آنــد 
بــي أفــاكــس اس ايـــه، وشــركــة جيه آنــد بي 
أوفــرســيــز لــيــمــتــد. وتــتــولــى شــركــة أســتــاد 
املــــشــــروع،  ــام إدارة  ــهـ املـــشـــاريـــع مـ إلدارة 

وإدارة أعمال اإلنشاء واإلشراف عليها.

تأكيدا على مواصلة »اإلرث« التزامها بمعايير البناء الصديقة للبيئة

»المدينة التعليمية« يحصل على شهادات مرموقة في مجال االستدامة

¶  د. الحر يسلم جاسم تلفت الشهادات

¶  إستاد المدينة التعليمية

¶  العنابي يستهل مشواره بالفوز.. أرشيفية

الدوحة -  

عنابي اليد يفوز على الصين في مستهل مشواره باآلسيوية
الكويت - قنا
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ســيــكــون مــلــعــب جــاســم بـــن حــمــد بــنــادي 
الـــســـد شـــاهـــدا عــلــى قــمــة كـــرويـــة مــرتــقــبــة 
ستجمع بــني الــدحــيــل والــســد فــي نهائي 
كأس قطر لكرة القدم 2020 اليوم الجمعة، 
ــــده بني  حــيــث ســيــكــون الـــصـــراع عــلــى أشـ

الفريقني من أجل اقتناص اللقب.
ــة لــقــب جــديــد  ــافـ ويــبــحــث الــفــريــقــان إلضـ
ــذه الـــبـــطـــولـــة الـــغـــالـــيـــة كــــــأس الــفــخــر  ــهــ لــ
والعز، وكــل منهما قــادر على الفوز على 
اآلخـــــر عــطــفــًا عــلــى املـــســـتـــويـــات الــكــبــيــرة 
الــدور  التي قدمها الفريقان في مباراتي 
نصف النهائي. وكان الدحيل قد فاز على 
السيلية بهدفني دون رد، في املقابل حقق 
الــســد الــفــوز عــلــى الــريــان بــأربــعــة أهـــداف 
مقابل هدف، ليضرب الفريقان موعدًا في 
نهائي كأس قطر في نسختها السادسة، 
كــمــا أنــهــمــا لــعــبــا أيــضــًا نــهــائــي النسخة 
ــــأس قــطــر 2018(،  الــخــامــســة املــاضــيــة )كـ
والــتــي فــاز بها نـــادي الدحيل إثــر تغلبه 
على السد بهدفني مقابل هدف في املباراة 

النهائية.
ويسير الدحيل بصورة جيدة في دوري 
هـــذا املـــوســـم، بــال أي خــســارة حــتــى اآلن، 
كما استعاد السد اتزانه، من خالل الفوز 
الكاسح على العربي بسداسية، ثم أمام 

الريان برباعية.
ومباراة اليوم ستكون الخامسة بينهما 
هذا املوسم، حيث كانت البداية من خالل 
مواجهتني، في دوري أبطال آسيا، األولى 
الـــفـــريـــقـــان )1/1(، وســجــل  فــيــهــا  تـــعـــادل 
أكــرم  املــســاكــنــي، وللسد  للدحيل يــوســف 

عفيف.
وفـــي الــلــقــاء الــثــانــي، فـــاز الــســد بنتيجة 
)1/3(، وأحرز الثالثية أكرم عفيف وعبد 
الــكــريــم حــســن وأحــمــد يــاســر فــي مــرمــاه، 
وسجل للدحيل إدميلسون... وكان اللقاء 
الــثــالــث فـــي كـــأس الــســوبــر، ونــجــح الــســد 
في االنتصار أيضا على الدحيل، بهدف 

نظيف، سجله علي أسد.
ــــدوري، عــنــدمــا ثــأر  ــاء آخـــر لــقــاء فــي الـ وجـ
الدحيل من خصمه محققا الفوز )4/ 1(، 
وســجــل لـــه مــحــمــد مـــونـــتـــاري مـــن ضــربــة 
ــزاء، ثـــم كــريــم بــوضــيــاف وإدمــيــلــســون  ــ جـ
واملــعــز عــلــي، فــي حــني أحــــرز هـــدف السد 

الوحيد، حسن الهيدوس.
وتــجــري االســـتـــعـــدادات عــلــى قـــدم وســاق 
ــات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــن خـــــــالل الــ ــ ــقــــني مــ ــريــ ــفــ ــي الــ ــ فــ
والتحضيرات والتي يسعى من خاللها 
كل فريق للوصول إلى الجاهزية الكاملة 
املــبــاراة والتي من املنتظر أن تخرج  قبل 
قوية ومثيرة، باإلضافة إلى أن مواجهات 
الفريقني تحظى دائمًا بالكثير من اإلثارة 

والتشويق.
ومـــن الــصــعــوبــة تــوقــع مـــا ســتــكــون عليه 
مواجهة الفريقني القادمة، حيث يقدم كل 
منهما مــســتــويــات مــمــيــزة وكــبــيــرة وذلــك 
بــالــرغــم مـــن تـــذبـــذب بــعــض نــتــائــج الــســد 
فـــي مـــبـــاريـــات الــــــدوري إال أن مــنــافــســات 
الكؤوس تختلف ووضح ذلك خالل فوزه 
ــــدور نصف  الــعــريــض عــلــى الـــريـــان فـــي الـ

النهائي.
وســتــكــون جــمــاهــيــر كـــرة الـــقـــدم الــقــطــريــة 
ــلـــى مــــوعــــد مــــع أقـــــــوى الـــتـــحـــديـــات مــن  عـ
خالل التنافس املثير بني الدحيل والسد 
والــلــذيــن يــضــمــان نــجــومــًا عــلــى مستوى 
عــاٍل وكبير، حيث نجد في الدحيل املعز 
علي وكريم بوضيف ويوسف املساكني 
وعاصم مادبو ومحمد مونتاري وماريو 
ماندزوكيتش وإسماعيل محمد وغيرهم 

من نجوم الفريق.
وفي السد يتواجد أفضل العب في آسيا، 
ــرم عــفــيــف وحــســن الــهــيــدوس وبــغــداد  أكــ
بو نجاح ونــام تي هي وسالم الهاجري 
وعـــبـــد الـــكـــريـــم حــســن وخـــوخـــي بــوعــالم 
ــــري  ــــدوسـ ــد الـ ــعــ وبـــــيـــــدرو مـــيـــجـــويـــل وســ

وغيرهم من نجوم الفريق.
وســيــضــع كــل مــن الــبــرتــغــالــي روي فــاريــا 
ــي تــشــافــي  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ مــــــــدرب الــــدحــــيــــل، واإلسـ
هيرنانديز مدرب السد، أفضل ما لديهما 
ــلــــة مــــن أجـــل  ــيـــزة وفــــاعــ ــمـ ــر مـ ــنـــاصـ مــــن عـ
تــحــقــيــق الـــهـــدف مـــن املــــبــــاراة والــبــطــولــة 
ــاز بــهــا الـــســـد فـــي الــعــام  ــ والـــتـــي ســبــق وفـ
فــــــاز بــهــا  ــل  ــيــ الــــدحــ ــــني أن  ــــي حـ فـ  ،2017
فـــي نــســخــتــي 2015 و2018، وذلـــــك بعد 
انطالقها بمسماها الجديد )كــأس قطر( 

في العام 2014.

من أجل حصد لقب كأس قطر

اليوم قمة كروية مرتقبة بين السد والدحيل

¶  السد والدحيل صراع القتناص اللقب.. أرشيفية 

¶  مدرب الدحيل خالل المؤتمر الصحفي¶  مدرب السد خالل المؤتمر الصحفي
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ــانـــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مـــدرب  ــبـ قــــال اإلسـ
فريق السد بأنهم اآلن سيلعبون نهائي كأس 
قطر 2020 أمـــام فــريــق الــدحــيــل، وهــم سعداء 
ومــتــحــمــســون بــأنــهــم طـــرف فـــي هـــذا الــنــهــائــي 

والذي سيخوضونه فقط من أجل الفوز.
الــذي عقد  وقــال املــدرب في املؤتمر الصحفي 
الدحيل:  الخميس قبل مــواجــهــة  أمــس  صــبــاح 
الــســد.. فريقنا  الكثير فــي  لنا  النهائي يعني 
يــمــتــلــك إمــكــانــيــات كــبــيــرة لــلــظــفــر بــهــذا اللقب 
ــيــــدة، بـــعـــد أن خــضــنــا  ــانـــت جــ وتـــدريـــبـــاتـــنـــا كـ
الــريــان، ربما كانت  أمــام  نصف نهائي مميزا 
املــبــاراة األفــضــل لنا هــذا املــوســم.. نريد الفوز 
الشيخ جاسم  الثاني بعد كــأس  الكأس  بلقب 
)الــســوبــر(، ولــديــنــا العــبــون مــمــيــزون، ونـــدرك 
الــفــرق فــي قــارة  أن الدحيل يعتبر مــن أفــضــل 
ــبــــاراة صــعــبــة ولــكــنــنــا ســنــكــون  آســـيـــا، وأن املــ

جاهزين لها.
وتــابــع: فريقنا قــدم مــبــاراة جيدة أمــام الــريــان، 
وربما تكون األفضل في هذا املوسم، وأتمنى 
االســـتـــمـــرار فـــي هـــذا املــســتــوى الـــعـــالـــي.. نعلم 
الــدحــيــل، ولكننا  الــقــادمــة أمــــام  أن مــواجــهــتــنــا 
السد، ولدينا اإلمكانيات وثقتي كبيرة  نحن 
فــي الــالعــبــن، ونــريــد أن نــقــدم نفس املستوى 
املــبــاراة. وتــابــع تشافي:  الـــذي قدمناه فــي تلك 
ــام هــذا املــوســم تــدل على أن الــســد كانت  األرقــ
لــديــه األفــضــلــيــة عــلــى الـــدحـــيـــل، ولــكــن مــبــاراة 
الــنــهــائــي مــخــتــلــفــة، ونــحــن ســنــذهــب مـــن أجــل 
الفوز باللقب.. نحترم الدحيل ونعرف أنه فريق 
صعب للغاية، وأنهم فازوا بالعديد من األلقاب 
في املواسم العشرة األخيرة وستكون مواجهة 

صعبة، ولكننا ال نخاف ومستعدون لها.
وواصــل: بالحديث عن روي فاريا فهو مدرب 

يــقــوم بعمل رائــع،  كبير وأحــتــرمــه كثيرًا فهو 
وهــــو قـــد اكــتــســب خـــبـــرة كــبــيــرة بــالــعــمــل مع 
جوزيه مورينيو، وعالقتي جيدة معه وتربطنا 

عالقة صداقة.
لتدريب برشلونة، قال:  املفاوضات معه  وعــن 
نــعــم تــلــقــيــت عـــرضـــا مـــن بــرشــلــونــة، ولــكــنــنــي 
لــم أوافـــق على هــذا الــعــرض ألنني أرى أنــه من 
ــدًا الـــذهـــاب اآلن إلـــى بــرشــلــونــة، وأنــا  املــبــكــر جـ
لم  الوقت  يــوم ما ولكن هــذا  أحلم بتدريبه في 
يحن بعد.. قراري كان أول من علم به أسرتي 
ثم العبو فريق السد والذين أحترمهم كثيرًا.. 
ــام الــســابــقــة لــم أكـــن فــي أعلى  طــيــلــة الــثــالثــة أيــ
تركيزي ألنني كنت أفكر في عرض برشلونة 
السد وسأكون  ولكن اآلن تركيزي اآلن على 
ــذا املــوســم  مــعــه حــتــى نــهــايــة عــقــدي بــنــهــايــة هـ

وبعدها ال أحد يعرف كيف ستسير األمور.
وتابع تشافي: قبل مواجهة الريان ذكرت بأنها 
مباراة ثأرية ألنــه فــاز علينا في آخــر مواجهة 
بـــالـــدوري، واآلن ســنــواجــه الــدحــيــل والـــذي فاز 
علينا في آخر مواجهة أيضا، وأقول نعم هذه 
كرة القدم والدحيل فاز علينا في آخر مباراة 
ولــذلــك فهي مــبــاراة ثــأريــة أيــضــا، ولــكــن هناك 
ــريــان كــنــا نلعب فــي نصف  اخــتــالف فــأمــام ال
النهائي واآلن سنلعب من أجل اللقب وسنقاتل 
لتحقيق هذا الهدف أمــام أحد أقــوى الفرق في 

قارة آسيا.
وتابع: أنا فخور جدًا بلقب كأس الشيخ جاسم 
)الــســوبــر( وكــذلــك الــالعــبــون الــذيــن يـــدون في 
سجالتهم، واآلن أمامنا كأس قطر 2020 وهو 
اللقب الثاني الــذي سنسعى للفوز بــه.. أعشق 
مثل هذه املباريات النهائية، ونحن نحتاج إلى 

الدعم الجماهيري حتى نحقق هذا اللقب.

أكد البرتغالي روي فاريا مدرب الدحيل على 
جاهزية فريقه ملواجهة السد في نهائي كأس 
الـــيـــوم الــجــمــعــة على  قــطــر 2020 املـــقـــرر لــهــا 

إستاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وقــال املــدرب في املؤتمر الصحفي الــذي عقد 
في قاعة املؤتمرات بنادي السد صباح أمس: 
نــهــائــي، وكــمــا يعلم الجميع فهي  هــي مــبــاراة 
باللقب..  الفوز  مباراة واحــدة تتيح لك فرصة 
نــعــلــم أن الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة ســيــكــون لها 
دور كبير.. علينا أن نكون في أعلى مستوى 
لــلــجــاهــزيــة فــنــيــا وجــمــاعــيــا وعـــلـــى مــســتــوى 
ــديــنــا  الـــتـــركـــيـــز.. قــمــنــا بــــدراســــة الـــخـــصـــم ول
أن نكون فــي قمة  أحالمنا ولــذلــك فسنحاول 
جاهزيتنا بعد أن قمنا بالتحضير بالشكل 
املناسب لهذه املواجهة، وندرك أن علينا اللعب 
بتركيز عـــاٍل خــاصــة وأنــنــا سنواجه خصما 

قويا.
ــأس األمـــيـــر  ــ وأضــــــــاف: قـــدمـــنـــا فــــي نـــهـــائـــي كـ
لعبنا تلك  أداًء جــيــدًا، حــيــث  املــاضــي  املــوســم 
املباراة منقوصن من العب ملدة نصف ساعة 
ولكن ما قدمه الالعبون على مستوى الجهد 
والــحــضــور الــذهــنــي ســاعــد الــفــريــق كــثــيــرًا.. ال 
املــبــاراة مماثلة، ونــحــن قمنا  تــكــون  أتــوقــع أن 
باإلعداد بشكل جيد، ونواجه فريقا لديه نقاط 
الذي  الجماعي  اللعب  قــوة، ولذلك فهدفنا هو 

يخول لنا االنتصار.
وعن التغييرات التي طرأت على فريق الدحيل 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــالعـــبـــن فــــي الــتــســجــيــالت  عـ
األخيرة، قال: مؤكد أنه عندما تقوم بالتعاقد 
مع العبن جدد فأنت تحتاج إلى الوقت حتى 
الجماعي،  االنــســجــام على املستوى  يحصل 
البعض  الالعبن يتعرفون على بعضهم  ألن 

للمدرب  اللعب، وهــذا يسهل  مــن خــالل كثرة 
تــطــبــيــق أفــــكــــاره، ولـــذلـــك فــنــحــن نــحــتــاج إلــى 
املزيد من الوقت حتى نصل إلى هذه املرحلة، 
ــهـــروا مــعــنــا فـــي بعض  ــبـــون الـــجـــدد ظـ والـــالعـ
املباريات ونتمنى أن نصل إلى الدرجة العالية 

من الجاهزية التي نريدها.
وحول وفرة عدد الالعبن املميزين في الفريق 
وكيف يتعامل مع األمر، قال فاريا: األمر يكون 
الــكــثــيــرة،  الــخــيــارات  صــعــبــا عــنــدمــا ال تمتلك 
ولكن عندما تتوفر لك مجموعة من الالعبن 
الــجــيــديــن يــبــقــى فــقــط الـــســـؤال عـــن جــاهــزيــة 
ــاراة  ــبـ ــدء مـ ــبـ ــــذيــــن ســتــخــتــارهــم لـ الـــالعـــبـــن ال
قــبــل شــهــريــن عندما  بــمــا  معينة، وبــاملــقــارنــة 
كــنــا نــعــانــي مـــن نــقــص فـــي الــالعــبــن بسبب 
اإليقافات واإلصابات وغيرها، فنحن اآلن في 
أننا سنسعى  أفــضــل. وواصـــل: مؤكد  وضــع 
لــنــكــون الــطــرف األقــــوى فــي هـــذا الــنــهــائــي وأن 
الجميع كفريق   كما ينتظر منا 

ً
أبــطــاال نكون 

معتمدين على العمل الجماعي.
ــاراة بــعــد  ــ ــبـ ــ ــذه املـ ــ ــــى هـ ــول الـــســـد إلـ ــ ــــن وصــ وعـ
فــــوزه فــي مــبــاراتــيــه األخــيــرتــن عــلــى الــعــربــي 
فــي الــــدوري، والــريــان فــي كــأس قــطــر، وكيف 
ينظر لهذا األمــر، قــال: عندما نقوم بمشاهدة 
مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق املـــنـــافـــس، فـــذلـــك مـــن أجــل 
بـــه، ونحن  لــعــب  الـــذي  الــشــكــل  التحليل وفــهــم 
السد وإمكانيات العبيه، ولكن  نعرف فريق 
عندما نحلل املباريات فنحن نركز في الجانب 
األكبر على ما نقدمه كفريق ألن األمــر دائما 
يرتبط باألداء الذي نقدمه واالستنتاجات التي 
نخرج بها من تحليل مباريات الخصم بغض 
النظر عن عدد األهداف التي يسجلها في تلك 

املباريات.

مدرب الدحيل: علينا أن نكون
 في أعلى مستوى فنيا وذهنيا 

تشافي مدرب السد: 
جاهزون لحصد اللقب اليوم
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صحيفة القيــادة والريــادة

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية أن الداعية القطري الشيخ د. محمد حسن املريخي، سيكون خطيب اليوم الجمعة، 
بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، وسوف يكون موضوع الخطبة )املودة بني الناس( وبيان أثرها في النفوس.

التي يصدح بها دعــاة األمة  الخطب املعاصرة  ودعــت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية جموع املصلني لالستفادة من 
اإلسالمية من أعلى منبر هذا الصرح اإلسالمي الكبير بدولة قطر، بموقعه املتميز على ربوة عنيزة املطلة على أبرز معالم 
الدوحة الحديثة، وببنائه العصري املستمد من املعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع ألكثر من 30 ألف 

مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.

»المودة بين 
الناس« موضوع 
خطبة اليوم 
بجامع اإلمام

إجازة سعيدةإجازة سعيدة

YOM W LEILA :يوم وليلة
النـــوع: دراما 

الزمــن: 100 دقيقة
البطولة: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي

اإلخراج: أيمن مكرم
R :التصنيف

DOLITTLE :دوليتل
النـــوع: دراما، كوميديا

الزمــن: 106 دقيقة 
البطولة: روبرت داوني جونيور، توم هوالند

اإلخراج: ستيفن غاغان

R :التصنيف

 PARASITE :الطفيلي
النـــوع: دراما، كوميديا

الزمــن: 132 دقيقة
البطولة: كنغ هو سونغ، سون كيون لي 

اإلخراج: بونغ جون هو
 R :التصنيف

BAD BOYS FOR LIFE :أوالد أشرار لألبد
النـــوع: أكشن، كوميديا

الزمــن: 123 دقيقة
البطولة: ويل سميث، مارتن لورانس
اإلخراج: عادل الحربي، بالل الفالح

 R :التصنيف

 L.O.L :مفاجأة لول، الظهور في الشاشة الكبيرة
 SURPRISE ON THE BIG SCREEN

النــوع: رسوم متحركة
أصوات: تاهاني، ميكيل ميتشل

اإلخراج: جاريد هيلمان
 PG :التصنيف

A HIDDEN LIFE :حياة خفية
النـــوع: دراما، سيرة ذاتية

الزمــن:174 دقيقة
البطولة: أوغست ديهل، فاليري باشنر

اإلخـراج: تيرنس ماليك
 R :التصنيف

 FOODIVERSE :فودفيرسي
النــوع: رسوم متحركة

الزمـن: 83 دقيقة
اإلخراج: شني لياو

PG :التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

تــتــصــدر أفـــالم الــكــومــيــديــا صـــاالت عـــرض السينما الــقــطــريــة هــذا 
األسبوع بالتزامن مع عرضها في مختلف دور العرض في أنحاء 
الذاتية والرسوم  السيرة  أفــالم األكشن ودرامـــا  إلــى جانب  العالم، 
املتحركة، والتي تقوم ببطولتها مجموعة مميزة من نجوم السينما 
العاملية. ومن ضمن األفالم املعروضة هذا األسبوع، فيلم األكشن 
الفيلم مــن بطولة ويــل سميث  فــور اليـــف/،  /بــاد بويز  والكوميديا 
بــالل فــالح وعــادل  لــورانــس وتشارلز ميلتون، وللمخرج  ومــارتــن 
الــذي أصبح مفتشا  العربي. وتـــدور أحــداثــه حــول عــودة )بيرنت( 
اكتئاب مرحلة  الـــذي يعاني مــن  )لـــوري(  القديم  للعمل مــع زميله 
يــقــوم مرتزق  العمر، وتــبــدأ األحـــداث واملــفــارقــات عندما  منتصف 
انتقاما ألخيه  الثنائي  بــرأس  ألباني برصد جائزة مالية ملن يأتي 

الذي قتل على يديهما.
/بــاراســايــت/، وهــو أول  الكوميديا والـــدرامـــا  أيــضــا فيلم  ويــعــرض 

الجنوبية يحصل على  األفــالم في كوريا  فيلم في تاريخ صناعة 
ستة ترشيحات لجوائز األوسكار ومنها ترشيح لجائزة أفضل 
فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو، باإلضافة إلى أفضل فيلم 
الذهبية في مهرجان كان/  بـ/السعفة  ناطق بلغة أجنبية، كما فاز 
السينمائي، وهو من إخراج بونج جون هو، وبطولة هيا جني تشانج 

وسو- دام بارك ويو-جيونج.
ويسلط الفيلم الضوء على الطبقية في كوريا، إذ يدور الفيلم حول 
عائلتني وهما عائلة )كيم كي تيك( املعدمة، والتي تتألف من أربعة 
أفراد عاطلني عن العمل، وتقتات من طي علب البيتزا ألحد املطاعم، 
وتعيش في قبو ال يطل على سطح األرض إال عبر نافذة وحيدة، 
وأما العائلة الثرية، فهي عائلة )السيد بارك( والتي تعيش في منزل 
فاره وعصري، ويبدأ الفيلم وينتهي بنفس اللقطة لقبو العائلة، ما 
يحيل املشاهد إلى فهم أن الوضع الطبقي يبقى على ما هو عليه، 
لكن الفيلم يبدأ بلقطة نهارية تحمل شيئا من األمل، بينما ينتهي 

في ظالم القبو ذاته.

املــغــامــرات والكوميديا  السينمائية فيلم  الــعــرض  كما تشهد دور 
الشهير جون  الطبيب  العائلي /دولــيــتــل/ وتتمحور أحــداثــه حــول 
دولتيل الذي يكتشف أنه يملك القدرة على الحديث مع الحيوانات، 
وهو ما يمنحه إمكانيات هائلة، قام بدور البطولة في الفيلم كميل 
نانجياني وإيما تومسون وكارمني إجوجو، ومن إخــراج ستيفن 
ــذاتــيــة / جـــاجـــان. وســيــتــم عـــرض كــذلــك فــيــلــم الـــدرامـــا والــســيــرة ال

اهــدن اليــف/ وتتناول قصة الفيلم حياة املــزارع النمساوي )فرانز 
ياجيرشتاتر(، الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته وأمه وأطفاله في 
الريف، حيث تستلم األسرة خطاب استدعاء للمشاركة في الحرب 

العاملية الثانية.
الــدرامــا /يــوم وليلة/ وتــدور  وحــول األفــالم العربية سيعرض فيلم 
أحــداثــه حـــول أحـــد أمــنــاء الــشــرطــة، الـــذي يــتــولــى الــبــحــث فــي بعض 
التي تتعلق  القضايا  القضايا االجتماعية واألمنية، وخاصة تلك 
الفيلم من بطولة  لها،  التي يتعرضون  الفقراء، واملشاكل  بأزمات 

خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة، ومن إخراج أيمن مكرم.

تستعد شركة »هواوي« الصينية، لإلعالن عن ثاني هاتف قابل 
للطي، علما بأن جهازها األول من هذه الفئة لم يتم طرحه خارج 
فــإن شركة »هـــواوي«  البلد اآلســيــوي. وبحسب تقارير تقنية، 
ستكشف عن هاتف »ميت إكس إس«، خالل معرض برشلونة 
تــأكــدت حتى  التي  الوحيدة  للهواتف 2020. واملعلومة  العاملي 
اآلن هي أن هاتف »ميت إكس إس«، سيحتوي على معالج من 
الخامس.  الجيل  االتــصــال بشبكات  نــوع »كيرين 990«، يدعم 
ورجحت الشائعات أن يكون الهاتف املرتقب، أرخص من الجهاز 
السابق »ميت إكــس«، كما أن التصميم قد يشهد تغييرا، فيما 
»أنــدرويــد  أكــثــر صــالبــة، حسبما ذكــر مــوقــع  ستكون الشاشة 
أمــا بالنسبة لحجم  التقنية.  بــاألخــبــار  أوثــوريــتــي« املتخصص 
الــجــهــاز، فسيكون »مــيــت إكــس إس« أصــغــر مــن سابقه »ميت 

إكــس«. وكشف خبراء تقنيون أن »هــواوي« تعكف أيضا على 
تطوير ثالث هاتف قابل للطي، ومن املرتقب أن يجري اإلعالن 
الحالي. وأضحى مرجحا  العام  الثاني من  النصف  عنه خــالل 
أن تتحول 2020 إلى سنة الهواتف القابلة للطي، بعدما دخلت 
»هواوي« السباق بجهازين، فيما تستعد »سامسونغ« لإلعالن 

عن هاتفها »غاالكسي زد فليب« القابل للثني.

الهند في رحلة  إلــى  أيــام  هــّن سبع فنانات.. سافرن عشرة 
فنية إلى عدد من املدن واملناطق، ضمن برنامج العام الثقافي 
التاريخية  املعالم  الهند 2019/ ، واطلعن على عدد من  / قطر 
العنبر  منها: قطب منار، الحصن األحمر في دلهي، قصر 
الرياح في جايبور، الحصن األحمر وتــاج محل في  وقصر 
أغرا، ومنها استلهمن أعمالهن الفنية التي تم تدشينها مساء 

أمس األول بمتحف الفن اإلسالمي بعنوان / اكتشف/ .
ــا تــأثــر الــفــنــانــات: عــبــيــر الـــكـــواري، إيــمــان الــســعــد،  وبــــدا جــلــّيً
الـــســـادة، مريم  هــيــفــاء الــخــزاعــي، جميلة األنـــصـــاري، مــريــم 
املــاجــد، وشــيــخــة الـــكـــواري بــالــفــنــون الــهــنــديــة، حــيــث شــاركــن 
طــيــلــة فــتــرة رحــلــتــهــن فـــي ورش عــمــل يــومــيــة حـــول الــفــنــون 
التقليدية في الهند مثل فن الرخام املزخرف واملعروف باسم 
/ بــارشــيــنــكــاري/ ، والــطــبــاعــة الــيــدويــة، وصــنــاعــة املــجــوهــرات، 

ونسج السجاد وغيرها من الفنون.
إدارة  التي أطلقتها  / اكتشف/  أحــدث األنشطة  عد مبادرة 

ُ
وت

إلــهــام الجيل  إلــى  الــفــن اإلســالمــي، وتــهــدف  التعليم بمتحف 
املبدعني من خــالل تعريفهم على أشكال جديدة  املقبل من 

من الفنون.
الجماعي،  الفنانات املشاركات في املعرض  وأكــدت عدد من 
التي قضينها  التجربة  في تصريحات صحفية على أهمية 
الهندية، واستلهام أعمال  الــفــنــون  والــتــعــرف عــن كثب على 

ــبــحــث عـــن املــشــتــرك بـــني الــثــقــافــتــني الــهــنــديــة  فــنــيــة مــنــهــا وال
والقطرية وأوجه التقارب بينهما. فمن جانبها، قالت جميلة 
لتاج محل، فالفضاء  الرحلة األساسية كانت  األنصاري إن 
العربي تزين  الزخرفة والنقوش والخط  له رهبته، حيث إن 
أنتجت  أنها  إلى  املكان، وانعكس ذلك على أعمالها، مشيرة 
عملني فنيني، األول من ثالث قطع »لوحات بحجم )60*60( 
اللوحات  أمتار، إذ تجمع  سنتيمترا«، والثاني بطول خمسة 
الثالثة الخط العربي والزخارف بتقنية )امليكس ميديا(. في 
حني أن العمل الكبير أطلقت عليه / قصة الهند/  ألنها تجمع 
ما شاهدته في رحلتها، ووثقته في هذا العمل الفني. بدورها، 
أشارت عبير الكواري إلى أن أعمالها توزعت ما بني التصوير 
ملــا شاهدته، وعمل فني كبير استحوذ على  الفوتوغرافي 
حيز وافــر مــن ساحة الــعــرض، وهــو عــبــارة عــن لعبة هندية 
باسم / باشيتي/  لفتت نظرها، وكانت بأحد القصور الهندية، 
ــذه الــتــجــربــة بتصميم قــطــري، بــاســتــخــدام  وحـــاولـــت نــقــل هـ
القطرية  البيئة  القطرية والــزخــارف بحيوانات مــن  األقـــواس 
مثل )اليربوع( و)املها( و)سمكة الفسكر( و)طائر الهدهد(، 
منوهة بأن النظر من أعلى للعمل، وكأنه يشبه مبنى متحف 
الفن اإلسالمي بأضالعه املربعة. من جانبها، أوضحت مريم 
املاجد أنها ركزت على الفسيفساء والسيراميك في أعمالها، 
إلــى تصميمها لزوجي )قــرط( وهــو من املجوهرات  إضافة 
التي تزين بها السيدات آذانهن، حيث أنتجت 7 أعمال فنية، 

مشيدة بالعمل الجماعي وتبادل اآلراء فيما بني الفنانات.

شــاركــت مــبــادرة بست بــاديــز قطر 
التثقيفي  التعليمي  الــبــرنــامــج  فــي 
بـ )50 منتسبًا( من  »ازرع وطنك« 
األشخاص من ذوي اإلعاقة، والذي 
تنفذه مؤسسة الفيصل بال حدود 
لألعمال الخيرية بالتعاون مع إدارة 
البلدية  الــعــامــة فــي وزارة  الــحــدائــق 
الــتــعــلــيــم والتعليم  والــبــيــئــة ووزارة 

العالي.
برنامج »ازرع وطنك« يختص بنشر 
ثقافة الزراعة واملحافظة على البيئة 
طــبــقــًا لـــرؤيـــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 
في جانب التنمية البيئية، للوصول 
إلـــى الــهــدف املــنــشــود فــي مــســاعــدة 
ــبـــادرة بست  وتــثــقــيــف مــنــتــســبــي مـ
بـــاديـــز قــطــر مـــن ذوي اإلعـــاقـــة في 
تعلم زراعــة وإنــتــاج الــغــذاء الصحي 
واالهـــتـــمـــام بــالــنــبــاتــات بــاســتــخــدام 
الطبيعية  أبسط األدوات واألســمــدة 

في ظروف بيئية طبيعية ومالئمة.
اليافعي  اللطيف  السيد عبد  وقـــال 
الفيصل  الـــعـــام ملــؤســســة  املـــديـــر   –
بـــال حـــــدود، بــــأن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
الــبــرنــامــج »ازرع وطــنــك« َيكمن  مــن 
ــة وتحقيق  فــي نــشــر ثــقــافــة الـــزراعـ
الــــذاتــــي. مثمنًا  ــذائـــي  ــغـ الـ ــاء  ــفـ ــتـ االكـ
ــتـــعـــاون مع  فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــــأن الـ
ــادرة بـــســـت بــــاديــــز قـــطـــر كـــان  ــبـــ مـــ
الــبــرنــامــج بهدف  إيــجــابــيــًا لتطبيق 
تنمية املهارات الحياتية للمنتسبني 
فــــي مـــــبـــــادرة بـــســـت بــــاديــــز قــطــر، 
للتعرف على مبادئ الزراعة للبذور 
املثمرة  الورقية والنباتات  والنباتات 
الزينة، حيث تم  لنباتات  باإلضافة 
الـــزراعـــة فــي صــنــاديــق فلني  تنفيذ 
بــتــوجــيــه وإرشــــــــاد مــــن مــهــنــدســي 
إدارة الحدائق العامة بــوزارة البلدية 
والبيئة وموظفي مؤسسة الفيصل 
بال حدود، من خالل زيارات تفقدية 

دورية وإرشادية.

قطريات يروين حكاية زيارتهن
 للهند في معرض »اكتشف«

»بست باديز قطر« 
تشارك في »ازرع وطنك«

أفالم الكوميديا تتصدر صاالت السينما هذا األسبوع

»هواوي« تستعد لطرح هاتف قابل للطي بسعر مغر
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