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وزير الخارجية يجتمع مع نظيريه الباكستاني 
والبوروندي ومسؤولة أممية

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
مــســاء أمــــس، مــع ســعــادة السيد 
ــر  ــ ــريــــشــــي وزيــ ــمــــود قــ ــحــ شـــــــاه مــ
خــارجــيــة بــاكــســتــان الــــذي يـــزور 
ــــال  الـــــــبـــــــاد حـــــالـــــيـــــا، جـــــــــرى خـ
ــتـــعـــراض عــاقــات  ــتـــمـــاع اسـ االجـ
ــطــــورات  ــائـــي، وتــ ــنـ ــثـ الــــتــــعــــاون الـ
األوضــاع في املنطقة، باإلضافة 
ــيــــع ذات االهـــتـــمـــام  املــــواضــ إلـــــى 

املشترك.
ــائــــب  ــع ســـــــعـــــــادة نــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اجـ ــ ــمـ ــ كـ

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
ــــس، مــــع ســـعـــادة  ــة، أمــ ــيـ الـــخـــارجـ
السيد إيزيكيال نيبيجيرا وزير 

خــارجــيــة جــمــهــوريــة بـــورونـــدي، 
الــذي يــزور الباد حاليا، وجرى 
ــعــــراض  ــتــ خـــــــال االجـــــتـــــمـــــاع اســ

ــائــــي،  ــنــ ــثــ عــــــاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون الــ
ــيـــع ذات  ــة إلــــى املـــواضـ ــافـ بـــاإلضـ

االهتمام املشترك.
كما اجتمع سعادة الشيخ محمد 
بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
ــــس، مــــع ســـعـــادة  ــة، أمــ ــيـ الـــخـــارجـ
ــنـــن هـــيـــنـــيـــس بــــاســــخــــارت  ــيـ جـ
املــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــأمـــن الــعــام 
لــأمــم املتحدة فــي الــعــراق، التي 
تـــــــــزور الـــــبـــــاد حــــالــــيــــا، وجـــــرى 
خال االجتماع استعراض عدد 
مـــن املـــوضـــوعـــات ذات االهــتــمــام 
ــرك، الســـيـــمـــا املــســتــجــدات  ــتـ ــشـ املـ

على الساحة اإلقليمية.

اجــتــمــع ســعــادة الــســيــد يــوســف بــن محمد الــعــثــمــان فــخــرو وزيــر 
التنمية اإلداريـــــة والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، مــســاء أمــس، 
مع سعادة السيد إيزيكيال نيبيجيرا وزيــر خارجية جمهورية 
بـــورونـــدي، والــوفــد املــرافــق لــه، الـــذي يـــزور الــبــاد حــالــيــا. وجــرى 
خال االجتماع استعراض عاقات التعاون بن البلدين، والسبل 

الكفيلة بدعمها وتطويرها، السيما في مجال العمل.

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير 
الــذي استهدف نقطة أمنية ومركزا لجمع الضرائب في منطقة 
ــددت وزارة  أفــجــوي بــالــصــومــال وأدى إلـــى ســقــوط جــرحــى، وجــ
الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر الــثــابــت مــن رفض 
العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن 

تمنيات دولة قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

اســتــهــجــنــت دولــــة قــطــر بــشــدة مـــا صــــدر عـــن قــــوات تــابــعــة لــلــواء 
املتقاعد خليفة حفتر، باقتحام ميناء الزويتينة النفطي شرقي 
ليبيا وإيقاف التصدير منه.. وأكدت أن ثروات الباد ملك للشعب 
الليبي وال يــحــق ألي طـــرف مــن األطــــراف الــتــاعــب بــمــقــدراتــه أو 
استعمالها كورقة ضغط. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان أمس 
بمعاناة آالف النازحن واملهاجرين الذين ال ذنــب لهم في هذه 
الــحــرب التي تشنها املجموعات املسلحة الخارجة عــن شرعية 
 مــا يتطلعون إلــيــه، الــعــيــش بــأمــان 

ّ
الـــدولـــة.. ونــوهــت إلـــى أن جـــل

وكــرامــة فــي وطــن ليبي واحـــد ال تمزقه الــصــراعــات الــداخــلــيــة أو 
التجاذبات اإلقليمية والدولية.

ــاف الــبــيــان »لـــذا وإعــــاء ملصلحة الــشــعــب الــلــيــبــي فـــوق كل  وأضــ
اعــتــبــار، فـــإن دولـــة قــطــر تــدعــو املــجــتــمــع الـــدولـــي ومــجــلــس األمــن 
إلى االضطاع بمسؤولياتهما، بحيث يتم تجريم ولجم جميع 
املجموعات املسلحة الخارجة عن القانون واملحافظة على وحدة 
وسامة األراضي الليبية وترسيخ األسس القانونية والسياسية 
لتشييد دولة مدنية«. وشدد بيان الخارجية على أن بداية الحل 
في ليبيا تكون بالعودة إلى املسار السياسي والعمل على بناء 

مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية من خال التوافق الوطني.
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فخرو يجتمع مع 
وزير خارجية بوروندي

قطر تدين تفجير الصومال

قطر تستهجن اقتحام 
ميناء الزويتينة النفطي

الدولة ورجـالهـا

   

أطــــــــلــــــــق املـــــــجـــــــلـــــــس األعـــــــلـــــــى 
للقضاء ورشـــة عــمــل بعنوان 
)القضاء اإلداري فــي القانون 
الــقــطــري والــقــوانــن املــقــارنــة( 
ــــدف بــــهــــا الـــــســـــادة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ واملـ
مـــســـاعـــدي الـــقـــضـــاة، وأبـــــرزت 
الورشة أن الوظيفة القضائية 
تــتــوالهــا جــهــتــان قضائيتان 
مــســتــقــلــتــان تـــقـــوم إحـــداهـــمـــا 
بـــالـــنـــظـــر فــــي املــــنــــازعــــات بــن 
األفـــــــــــراد وتـــــعـــــرف بـــالـــقـــضـــاء 
ــادي، فـــــي حـــــن تــخــتــص  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
األخــرى بالنظر في املنازعات 
اإلداريــــــــــة وتــــعــــرف بــالــقــضــاء 
إلــى مــا يميز  اإلداري، مشيرا 
الــقــضــاء  الــقــضــاء اإلداري عــن 
الــعــادي وذلـــك باستقاله عن 

القضاء العادي واإلدارة.
وأوضحت أن القاضي اإلداري 
هــــو قــــاضــــي مـــشـــروعـــيـــة، فــا 
يكون له كقاعدة عامة سلطة 
الــتــصــدي ملــاءمــة التصرفات 
اإلداريـــــــــــــة فـــــــــــــاإلدارة تــســتــقــل 
بــتــقــديــرهــا مــن دون أن يكون 

للقضاء حــق التدخل فــي ذلك 
الــقــرار  الــتــصــرف أو  طــاملــا أن 
لــــم يــشــبــه عـــيـــب فــــي انـــحـــراف 
الــســلــطــة، إال أن الــتــطــور الــذي 
لــــحــــق بــــاتــــجــــاهــــات الـــقـــضـــاء 
ــى إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــ إلـ ــاد  ــ ــ قـ اإلداري 
مــــــة فــي  بــــحــــث عـــنـــصـــر املــــــاء
تصرفات اإلدارة وقراراتها إذا 
تعلق األمــر بتقييد الحريات 
الــــفــــرديــــة، وكــــذلــــك فــــي مـــيـــدان 

العقوبات التأديبية.
وتـــــــــم خـــــــــال ورشـــــــــــة الـــعـــمـــل 
ــذة تـــاريـــخـــيـــة عــن  ــبــ تـــقـــديـــم نــ
الــقــضــاء اإلداري فــي القوانن 
املــقــارنــة كــالــقــانــون الــفــرنــســي 
ــوانـــن الـــــدول األخــــــرى، مع  وقـ
الــضــوء على القانون  تسليط 
لـــســـنـــة 2007 بـــشـــأن  رقـــــــم 7 
الفصل في املنازعات اإلداريــة 
القطري، وشرح اختصاصات 

الــدوائــر املختصة بالنظر في 
املنازعات اإلداريــة وتشكيلها 
وشــــروط قــبــول طــلــبــات إلــغــاء 
ــرارات اإلداريــــــــة الــنــهــائــيــة  ــ ــقـ ــ الـ
ــا لـــلـــقـــانـــون املــــشــــار إلـــيـــه.  ــقـ وفـ
وتأتي أهمية هذه املحاضرات 
لـــتـــأهـــيـــل مـــســـاعـــدي الـــقـــضـــاة 
فــي مــجــاالت الــقــضــاء اإلداري 
واالنخراط في العمل بالدوائر 

اإلدارية باملحاكم.

»األعلى للقضاء« ينظم ورشة 
»القضاء اإلداري في القانون«
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92 % من الكوادر التعليمية تطوير مهارات 
الــتــربــوي، عضو  نجح معهد التطوير 
التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة 
قطر، في توفير فرص ودورات تطوير 
مــهــنــي ملــعــلــمــي املـــــــــدارس. كـــمـــا ســاهــم 
املــعــهــد فــي دعـــم مــــدارس مــؤســســة قطر 
بــخــفــض نــفــقــاتــهــا بــنــســبــة 90% عــلــى 
التدريب بالخارج لكوادرها التعليمية 
عـــلـــى األقــــــل خـــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس 
األخيرة. وقــال مهدي بن شعبان مدير 
ــتـــربـــوي: خــال  ــام مــعــهــد الــتــطــويــر الـ عــ
عــامــن ســاعــدنــا مـــدارس مؤسسة قطر 
عـــلـــى خـــفـــض نــفــقــاتــهــا عـــلـــى الــتــطــويــر 
ِمد على السفر إلى أقل من 

َ
عت

ُ
امل املهني 

25%، فعلى سبيل املثال، عام 2018 قاد 
معهد التطوير التربوي ما نسبته %75 
مــن الــتــدريــب املــحــلــي، وأنــفــقــت املـــدارس 
25% فقط من ميزانيتها على التعليم 

املــهــنــي غــيــر الـــتـــابـــع لــلــمــعــهــد. وتــلــقــى 
أكثر من 92% من معلمي مؤسسة قطر 
هذا املستوى من فرص التعليم املهني 
الرسمي عبر معهد التطوير التربوي 

خال العام الدراسي 2018 - 2019.
وقال جوان مو، املدير املساعد للتعليم 
ــم: عــــنــــدمــــا تـــــم إنـــــشـــــاء مــعــهــد  ــلــ ــعــ ــتــ والــ
الــتــطــويــر الــتــربــوي عـــام 2014، لــم تكن 
مهمتنا الحد من التكاليف، بل تصميم 
وتقديم ورش تدريبية محددة السياق 
ــج الـــــدراســـــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة،  ــاهــ ــنــ فـــــي املــ
ــر، فـــتـــح مــعــهــد  ــ ــبـ ــ وإلحـــــــــــداث تـــأثـــيـــر أكـ
التطوير التربوي أبوابه للمعلمن من 
مختلف أنــحــاء دولـــة قــطــر. إضــافــة إلى 
ذلــــك، أطــلــق مــعــهــد الــتــطــويــر الــتــربــوي 
قمة رؤســاء املــدارس، وهي أول قمة من 
نوعها في دولــة قطر. وقــد جمع اللقاء 
ــدارس الخاصة  األول 60 مــن رؤســـاء املـ
ــة قــطــر، مــوفــرة بذلك  والــعــاملــيــة فــي دولـ

منصة مشتركة لقادة املدارس من أجل 
تــبــادل خــبــراتــهــم ومــنــاقــشــة التحديات 
ـــا لــجــوان مــو، 

ً
الــتــي يــواجــهــونــهــا. ووفـــق

ا جديدة.
ً
فإن هذا التجمع خدم أهداف

ــبــــح مــعــهــد  ــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــواٍز، أصــ وعــ
ــثـــل  ــمـ ـ

ُ
ــربــــوي املــــــــــزّود وامل ــتــ ــر الــ ــتـــطـــويـ الـ

الـــــرئـــــيـــــســـــي لــــــــــــورش عـــــمـــــل بــــرنــــامــــج 
الـــبـــكـــالـــوريـــا الـــدولـــيـــة فــــي دولــــــة قــطــر، 

ــيــــة فــيــهــا.  ــا الــــدولــ ــالـــوريـ ــكـ ــبـ وصــــــوت الـ
املـــدارس غير  وبــدأ املعهد في مساعدة 
التابعة ملؤسسة قطر على التحول إلى 
الــدولــيــة مــن خال  مـــدارس للبكالوريا 
ورش الــعــمــل وبــــرامــــج الــتــوعــيــة. وفــي 
الــوقــت الــحــالــي، ُيــقــدم مــعــهــد التطوير 
التربوي ثاث جوالت تدريبية إقليمية 
لــلــبــكــالــوريــا الـــدولـــيـــة ســـنـــوًيـــا، والــتــي 
تشهد حــضــورًا ومتحدثن مــن جميع 

أنحاء العالم.
ا 

ً
كما بدأ معهد التطوير التربوي أيض

ــراث الــقــطــري،  ــتــ فـــي تــطــويــر مــنــهــاج الــ
والــــــــــــذي يـــــوفـــــر لــــلــــطــــاب مــــــن ريــــــاض 
األطفال وحتى الصف التاسع محتوى 
مــنــاســًبــا ألعــمــارهــم حـــول ثــقــافــة دولـــة 
ــوة مــهــمــة  ــطــ ــا، وهــــــي خــ ــ ــهـ ــ ــراثـ ــ قـــطـــر وتـ
لضمان الحفاظ على الهوية والعادات 

والتقاليد والثقافة الوطنية.

الدوحة - 
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خالل لقائه مع مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريين.. الكواري:

الشركات االقتصادية القطرية تتمتع بتنافسية عالمية
التقى سعادة وزير التجارة والصناعة 
الــكــواري مجلس  السيد علي بــن أحــمــد 
الــقــطــريــن  ــال  ــمـ إدارة رابـــطـــة رجــــال األعـ
الــرابــطــة، بــهــدف تعزيز التواصل  بمقر 
مـــع مــجــتــمــع األعــــمــــال الـــقـــطـــري ورجــــال 
األعــمــال الــقــطــريــن واالســتــمــاع آلرائــهــم 
واطالعهم على مبادرات الوزارة الكريمة 
املنصبة فــي خــدمــة االقــتــصــاد الوطني 

وتطويره.
وحــضــر الــلــقــاء ســـعـــادة الــشــيــخ فيصل 
بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة 
الــفــردان النائب  الرابطة والسيد حسن 
الــعــام للرابطة  لــلــرئــيــس، واألمــــن  األول 
أبـــو عيسى،  الــســيــد عيسى عــبــدالــســالم 
والــســادة أعضاء مجلس اإلدارة الشيخ 
حمد بــن فيصل آل ثــانــي، الشيخ نــواف 
ــــي، الـــســـيـــد شـــريـــدة  ــانـ ــ ــر آل ثـ ــاصــ ــن نــ ــ بـ
الكعبي والسيد سعود املانع والسادة 
الــرابــطــة السيد نــاصــر سليمان  أعــضــاء 
الــحــيــدر، الــســيــد خــالــد املــنــاعــي، السيد 
نــبــيــل أبــــو عــيــســى، الــســيــد أشـــــرف أبــو 
عـــيـــســـى، الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن فــيــصــل آل 
ثــانــي، الشيخ فيصل بــن فهد آل ثاني، 
السيد مقبول حبيب خلفان، السيد رامز 
الـــخـــيـــاط، الــســيــد حــمــد الـــهـــدفـــة، الــســيــد 
محمد الطاف، السيد إحسان الخيمي، 
السيد حيدر مشهدي، الشيخ تركي بن 
فيصل آل ثاني والشيخ ناصر بن نواف 
آل ثاني والسيد عبد السالم عيسى أبو 
ــارة عــبــدالــلــه نائب  عــيــســى، والــســيــدة سـ

مدير عام الرابطة.

المبادرات االقتصادية 

وأكـــد رئــيــس وأعــضــاء الــرابــطــة لسعادة 
الوزير أهمية التعاون املشترك والوثيق 
بن القطاعن العام والخاص في خدمة 

االقتصاد الوطني، مثنن على املبادرات 
ــــن ســـيـــاســـات  ــة مـ ــالـ ــعـ ــفـ ــة الـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
وتــــشــــريــــعــــات ومــــشــــاريــــع مـــتـــنـــوعـــة تــم 
وضــعــهــا حــيــز التنفيذ بتوجيهات من 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املــفــدى 
»حفظه الله« والتي هدفت جميعها إلى 
الــوطــنــيــة وتشجيع  تــمــكــن املــؤســســات 
رجــال األعمال على الدخول في القطاع 

الصناعي.

وبينوا أن الحكومة القطرية بقيادة 
مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن نــاصــر 
بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
ــة تــلــقــفــت  ــيـ ــلـ الــــــــــوزراء ووزيـــــــر الـــداخـ
املبادرات االقتصادية عبر وزاراتها 
فـــأصـــدرت الــعــديــد مـــن الــتــشــريــعــات 
كــقــانــون االســتــثــمــار الــجــديــد وهيئة 
املــنــاطــق الـــحـــرة ومــؤســســة الــنــافــذة 
الواحدة ومناطق التخزين وغيرها 
مما يؤمن البنية التحتية املناسبة 
الــوطــنــي وتحقيق  لتطوير اإلنــتــاج 
الـــــذاتـــــي وتـــمـــيـــزت وزارة  ــاء  ــفــ ــتــ االكــ
التجارة والصناعة بسرعة التنفيذ 
والــتــفــاعــل مـــع احــتــيــاجــات مجتمع 

األعمال.

مجتمع األعمال 

وشدد سعادة وزير التجارة والصناعة 
الــــــرابــــــطــــــة ودور  ــة دور  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى أهـ ــ ــلـ ــ عـ
مــجــتــمــع األعــــمــــال فــــي الــــتــــرويــــج لــقــطــر 
كــمــركــز لــالســتــثــمــار فــي املنطقة وجــذب 

ـــن خــــالل  ــ ــرات مـ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن والــ
ــتـــي تــقــودهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ األنـــشـــطـــة االقـ
الــعــمــل  كــــاملــــؤتــــمــــرات وورش  ــة  ــرابــــطــ الــ
وتـــعـــاونـــهـــا مـــع مـــؤســـســـات رديـــفـــة لها 
مــن جمعيات رجـــال أعــمــال ومؤسسات 
ــي أغـــلـــب األســـــــــواق حـــول  ــة فــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الـــعـــالـــم والــــوفــــود الـــتـــي يـــقـــودهـــا رجـــال 
ــــون إلــــــــى األســــــــــواق  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ األعـــــــمـــــــال الـ
الــخــارجــيــة مــمــا يــســاهــم فـــي الــتــعــريــف 
بالسوق القطري وفتح آفــاق تعاون مع 

األسواق العاملية.
ــاف ســـعـــادتـــه أن تـــطـــور الــقــطــاع  ــ وأضــ
الــخــاص فــي الـــدول املتقدمة إنــمــا هو 
مؤشر رئيسي لتطور الدولة ومحرك 
أساسي للتطور االقتصادي، مضيفا 
أن املؤسسات والشركات االقتصادية 
القطرية أصبحت تتمتع بالتنافسية 
العاملية وتتواجد في كبرى األســواق 
األوروبـــــــيـــــــة واألمــــريــــكــــيــــة مـــــن خــــالل 
ــداف  اســـتـــثـــمـــارات نــاجــحــة خـــدمـــت أهــ
ــنــــي ونـــقـــل  تـــطـــويـــر االقــــتــــصــــاد الــــوطــ

الخبرات واملعرفة للسوق املحلي.

القطاع الخاص 

ــاء الـــرابـــطـــة  ــ ــــضـ ــعــــرض أعـ ــتــ كـــمـــا اســ
ــــن األفـــــكـــــار والـــتـــطـــلـــعـــات  الــــعــــديــــد مـ
ــر  ــادة الــــوزيــ ــ ــعـ ــ ــــع سـ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
تــــهــــدف جــمــيــعــهــا الـــــى تـــعـــزيـــز دور 
الــخــاص الــقــطــري وتسهيل  الــقــطــاع 
ــم االتــــفــــاق عـــلـــى عـــدد  عـــمـــلـــه، وقـــــد تــ
ــبــــادرات أبـــرزهـــا إنـــشـــاء لجنة  مـــن املــ
ــا بـــن الــــــــوزارة والـــرابـــطـــة  مــتــابــعــة مـ
تصبح قناة تواصل مباشرة يتم من 
خاللها بحث املبادرات االقتصادية 
وتــــكــــون مــعــنــيــة بــتــيــســيــر الـــتـــعـــاون 
املـــشـــتـــرك بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــبــرامــج واملـــبـــادرات الــتــي تــقــوم بها 
الوزارة وإيصالها بالشكل الصحيح 

ملجتمع األعمال.
في ختام اللقاء أهدى الشيخ فيصل 
ــة  ــرابـــطـ الـ ــانــــي درع  ثــ ــم آل  قــــاســ بــــن 
الــوزيــر، متمنن  التكريمي لسعادة 
ــيـــق والــــــســــــداد فــــي خــدمــة  ــوفـ ــتـ لــــه الـ

االقتصاد الوطني.

 الدوحة -

دورات تدريبية في »اإلدارة العامة« و»الرقابة اإلدارية«
نظم كل من معهد اإلدارة العامة بوزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية وهيئة الرقابة اإلدارية والشفافية دورتن 
تــدريــبــيــتــن حـــول أخــالقــيــات الــوظــيــفــة الــعــامــة، والــلــتــن عقدتا 
بمقر الهيئة العامة للضرائب خالل الفترة من 12 إلى 15 يناير، 
ا من منتسبي مختلف إدارات الهيئة العامة 

ً
بمشاركة 50 موظف

للضرائب.
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي إلــــى تــرســيــخ مــعــايــيــر ســلــوكــيــة 
وأخــالقــيــة، وقــواعــد ومــبــادئ أســاســيــة آلداب الــوظــيــفــة الــعــامــة، 
وتــعــزيــز قــيــم وثــقــافــة مــهــنــيــة تـــقـــوم عــلــى األمـــانـــة واإلخـــــالص، 
وتحديد واضــح للواجبات الوظيفية، واألعــمــال املحظورة، من 
خالل وضع السلوك الوظيفي السليم واملسؤول في إطار محدد، 
ــاألداء  والــتــعــمــق فـــي مــفــاهــيــم الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة وعــالقــتــهــا بــ
الوظيفي الفعال، وذلك في إطار العديد من املرجعيات الوطنية 

والدولية، واملعايير الدولية في هذا املجال وعلى رأسها اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

ــــدورات الــتــدريــبــيــة أنـــه بــاحــتــرام املــوظــف  وتتمثل أهــمــيــة تــلــك الـ
العام للقيم السلوكية الوظيفية من شأنه أن يعزز قيم النزاهة 
والــشــفــافــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، ويـــرســـخ ويــعــزز 
االحــتــرام، والــتــعــاون، والثقة املتبادلة في تعامل املوظف العام 

ــه، ومـــرؤوســـيـــه، وزمـــالئـــه فـــي الــعــمــل، ومــــع متلقي  ــائــ مـــع رؤســ
الــخــدمــة، وتــعــزيــز ثــقــة متلقي الــخــدمــة فــي عــمــل الــجــهــات التي 
تقدمها، وتعريف أفراد املجتمع بالسلوك الوظيفي املرغوب فيه، 

واملتوقع من املوظف العام.
ويمثل هذا التوجه املتمثل في االهتمام بتدريب املوظف العام 
على املعايير السلوكية الوظيفية تطبيقا ألحــدث التوجهات 
الدولية، التي تركز على تقديم الدعم للموظف العام، لكي يؤدي 

عمله على أفضل نحو يخدم املصلحة العامة.
ــة والشفافية أن تنفيذ  الــرقــابــة اإلداريــ أكـــدت هيئة  مــن جانبها 
هـــاتـــن الــــدورتــــن الــتــدريــبــيــتــن يـــأتـــي فـــي إطـــــار مـــن الــتــعــاون 
ــة والعمل  والــشــراكــة املمتدة بــن الهيئة ووزارة التنمية اإلداريـ
 في معهد اإلدارة العامة، لتنفيذ 

ً
والــشــؤون االجتماعية ُممثلة

عدد من الدورات التدريبية لبناء القدرات للموظفن العمومين 
حــــول أخـــالقـــيـــات الــوظــيــفــة الــعــامــة واملـــوضـــوعـــات ذات الــصــلــة 

للجهات الحكومية.

بحثت أخالقيات الوظيفة العامة لمنتسبي »العامة للضرائب«

الدوحة -

الرابطة تشدد على 
أهمية التعاون الوثيق 
بين القطاعين لخدمة 

االقتصاد الوطني

■ جانب من اللقاء 

■ الكواري في لقطة جماعية مع أعضاء مجلس إدارة الرابطة 

■ وزير التجارة والصناعة يتسلم درع رابطة رجال األعمال القطريين
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720 خريجًا في الجامعة منذ انضمامها لمؤسسة قطر

جامعة HEC Paris تخرج 127 طالبًا 
في برامجها للتعليم التنفيذي 2019

الــعــلــيــا إلدارة  ــات  ــ ــدراســ ــ الــ احــتــفــلــت جـــامـــعـــة 
األعمال HEC Paris في قطر، األربعاء املاضي، 
بتكريم دفعة عــام 2019 من خريجي برنامج 
املاجستير التنفيذي الدولي في إدارة األعمال 
)EMBA(، واملاجستير املتخصص فــي إدارة 
وحـــــــدة األعـــــمـــــال الـــتـــجـــاريـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
املـــتـــخـــصـــص فــي  ــر  ــيــ ــتــ )SBUM(، واملــــاجــــســ
الــرقــابــة والـــقـــيـــادة املــالــيــة. وتــعــتــبــر الــجــامــعــة 
الـــــرائـــــدة عـــاملـــيـــا فــــي مــــجــــال بــــرامــــج الــتــعــلــيــم 
فة باملرتبة الثالثة عامليا بني 

ّ
التنفيذي واملصن

مؤسسات التعليم التنفيذي واألولـــى عامليا 
في مجال برامج املاجستير التنفيذي الدولية 
إلدارة األعـــمـــال حــســب تصنيف ’فــايــنــانــشــال 

تايمز‘ البريطانية لعام 2019.
وحــضــر الــحــفــل ســـعـــادة الــســيــد فـــرانـــك جيلي 
سفير فرنسا في قطر، والدكتور بابلو مارتني 
الــــدراســــات العليا  ــــوالن، عــمــيــد جــامــعــة  دي هـ
إلدارة األعــمــال HEC Paris فــي قــطــر. كما قــّدم 
الحفل السيد وسيم مقصود، مدير الشؤون 
املــالــيــة واإلداريــــة فــي KPMG وخــريــج جامعة 

.HEC Paris الدراسات العليا إلدارة األعمال
 من الدكتور دي هوالن والبروفيسور 

ّ
وقام كل

ــان، املـــديـــر األكـــاديـــمـــي لــبــرنــامــج  ــ ولــفــجــانــج أمـ
املــاجــســتــيــر فـــي الــجــامــعــة فـــي قــطــر بــتــوزيــع 
الـــشـــهـــادات عــلــى خــريــجــي دفـــعـــة هــــذا الـــعـــام، 
والــتــي اشتملت على 31 مشاركا فــي برنامج 

املاجستير التنفيذي فــي إدارة األعــمــال، و80 
مــشــاركــا فــي بــرنــامــج املــاجــســتــيــر املتخصص 
فــي إدارة وحــدة األعــمــال اإلستراتيجية، و16 

مشاركا في برنامج الرقابة والقيادة املالية.
وجسد املواطنون القطريون غالبية الخريجني 
مــن برنامج املاجستير املتخصص فــي إدارة 
ــال اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كــمــا سجل  ــمــ وحـــــدة األعــ
البرنامجان مشاركة عدد كبير من الخريجني 

من شتى أنحاء العالم.
وشهدت دفعة عام 2019 معداًل أكبر ملشاركة 
السيدات فــي برنامج املاجستير املتخصص 
ــال اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــدة األعـ ــ ــ فــــي إدارة وحـ
الــســنــوات السابقة، كما اشتمل  باملقارنة مــع 
ــذا الــــعــــام عـــلـــى خـــريـــجـــني مــن  ــ الـــبـــرنـــامـــجـــان هـ
ــا  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، بــمــا فـــي ذلـــك أوروبــ
ــــط وشــمــال  ــا الــوســطــى والـــشـــرق األوســ ــيـ وآسـ
ــنـــوب آســيــا  أفــريــقــيــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة وجـ

وأفريقيا.

أفضل مشروع تخّرج

 وفـــــي مـــعـــرض تـــرحـــيـــبـــه بـــدفـــعـــة الــخــريــجــني 
ــال الــدكــتــور بــابــلــو مـــارتـــني دي  لــعــام 2019، قـ
هــوالن، عميد جامعة الــدراســات العليا إلدارة 
األعمال HEC Paris في قطر: »قررتم قبل عدة 
ســنــوات االنــضــمــام إلـــى هـــذه املــؤســســة سعيا 
لالرتقاء بمسيرتكم املهنية. وقد بذلتم جميعا 
جهودًا كبيرة لتجاوز العديد من التحديات، 

وتمكنتم مــن إنــجــاز مهمتكم بكل نــجــاح، لذا 
فإنكم تستحقون هذا التقدير بكل جدارة. لقد 
بذلتم أفضل ما في وسعكم وها أنتم تكللون 

جهودكم بالنجاح«.
ــد انـــضـــمـــمـــتـــم بـــتـــخـــرجـــكـــم مــن  ــقــ وأضــــــــــاف: »لــ
جامعتنا إلى مجموعة مختارة من املوهوبني 
الـــذيـــن دفــعــتــهــم شــجــاعــتــهــم لـــخـــوض مــســيــرة 
الــجــرأة، والتي  تعلموا خاللها أسمى معاني 
عد واحدة من أهم املهارات في ظل هذا العالم 

ُ
ت

دائم التغّير«.
ــافـــة إلــــى تــكــريــم الــخــريــجــني، تضمن  وبـــاإلضـ
ــز لـــتـــكـــريـــم الـــجـــهـــود  ــ ــوائــ ــ ــع جــ ــ ــوزيــ ــ ــل تــ ــفــ ــحــ الــ
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة والــــــدؤوبــــــة لــلــمــنــتــســبــني إلـــى 
فــــي إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املـــاجـــســـتـــيـــر  بــــرنــــامــــج 
األعمال، وبرنامج املاجستير املتخصص في 
إدارة وحــدة األعمال اإلستراتيجية وبرنامج 

الرقابة والقيادة املالية.
وُمــنــحــت جــائــزة »أفــضــل مــشــروع تــخــّرج« في 
دورة برنامج املاجستير التنفيذي فــي إدارة 
لــجــواهــر النعيمي، فيما  لــعــام 2019  األعــمــال 
ــة« فـــي الــــدورة  ــروحـ ـــدمـــت جـــائـــزة »أفـــضـــل أطـ

ُ
ق

األولــــى لــبــرنــامــج املــاجــســتــيــر املــتــخــصــص في 
إدارة وحدة األعمال اإلستراتيجية لعام 2019 
الــدانــة السليطي، وفـــازت نــجــالء آل  للخريجة 
ثــانــي بــجــائــزة »أفــضــل أطـــروحـــة« فــي الــــدورة 
ــم شــاهــني  ــ الـــثـــانـــيـــة لـــلـــبـــرنـــامـــج، وحــــصــــدت ريـ
جائزة »أفضل أطروحة« لبرنامج املاجستير 

املتخصص في الرقابة والقيادة املالية 2019.

ــــا كـــلـــمـــات ألــقــاهــا 
ً

وتـــضـــمـــنـــت األمـــســـيـــة أيــــض
بعض مــن ممثلي خريجي دفــعــة 2019، ومن 
ــارس عــبــد املــعــطــي، مــمــثــل خــريــجــي  ــ بــيــنــهــم فـ
بــرنــامــج ماجستير إدارة األعـــمـــال التنفيذي 
دفــعــة 2019، شــعــاع حـــيـــدان، ممثلة خريجي 
برنامج املاجستير املتخّصص في إدارة وحدة 
األعمال اإلستراتيجية 2019 – الدفعة الثانية 
ــلـــمـــان الــــســــوج، مــمــثــل خـــريـــجـــي بــرنــامــج  وسـ
الــرقــابــة والــقــيــادة  املاجستير املتخصص فــي 
املــالــيــة 2019. ومــمــثــلــو دفــعــة 2019 اآلخــــرون 
هــــم خــلــيــفــة الـــعـــبـــيـــدلـــي، بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر 
فـــواز  الــتــنــفــيــذي دفـــعـــة 2019،  إدارة األعـــمـــال 
املــجــالد، هــديــل قــعــوار وصــابــريــن طــه برنامج 
ــدة  ــ ــــي إدارة وحـ فـ املـــتـــخـــّصـــص  ــيـــر  ــتـ املـــاجـــسـ
األعمال اإلستراتيجية 2019– الدفعة األولــى، 
هـــنـــد الــنــعــيــمــي ومــصــطــفــى عـــــــارف، بــرنــامــج 
املاجستير املتخّصص في إدارة وحدة األعمال 
الــدفــعــة الثانية وريــم  اإلستراتيجية 2019 – 
شــاهــني بــرنــامــج املــاجــســتــيــر املــتــخــصــص في 

الرقابة والقيادة املالية 2019.
ه منذ انضمامها إلى »مؤسسة 

ّ
ويشار إلى أن

تـــخـــرج 720 مــشــاركــا  ــام 2010،  ــ فــــي عـ قـــطـــر« 
الـــدراســـات العليا إلدارة األعــمــال  مــن جــامــعــة 
بــمــن فــيــهــم 310 مـــشـــاركـــني في   ،HEC Paris
فــــي إدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املـــاجـــســـتـــيـــر  بــــرنــــامــــج 
لــبــرنــامــج  األعـــمـــال )MBA( و410 مــنــتــســبــني 
املاجستير املتخصص في إدارة وحدة األعمال 

.)SBUM( اإلستراتيجية

يقدم خدمات التدريس الخاص عبر بوابة ذكية

شهادة الثقة لتطبيق »مدرس« من »المواصالت واالتصاالت«

ــدى الــشــركــات  ــ ــة ســــمــــارت« إحـ ــ أعــلــنــت شـــركـــة »داللــ
ــثـــمـــار  ــتـ ــلـــوســـاطـــة واالسـ ــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة داللـــــــة لـ الـ
ــقــــابــــضــــة )ش.م.ع.ق( عـــــن حــــصــــول تــطــبــيــقــهــا  الــ
»مــدرس« املتخصص في توفير خدمات التدريس 
الــخــاص على شــهــادة »ثــقــة« مــن وزارة املــواصــالت 
واالتصاالت ضمن برنامج ثقة الذي دشنته الوزارة 

أواخر العام املاضي.
الــذي يهتم بتقديم خدمات  ويعد موقع »مـــدرس« 
التدريس الخاص عبر بوابة ذكية من أوائل املواقع 
فــي قــطــر الــتــي تــحــصــل عــلــى شــهــادة ثــقــة حــيــث تم 
ــقـــة« بــواســطــة وزارة املـــواصـــالت  ــــالق بـــوابـــة »ثـ إطـ
واالتصاالت في شهر أكتوبر املاضي وتهدف هذه 
البوابة إلى دعم وتحفيز قطاع التجارة اإللكترونية 
في قطر، حيث توجد فرصة كبيرة لتنمية املبيعات 

املحلية في تجارة التجزئة عبر اإلنترنت.
وبـــرنـــامـــج »ثـــقـــة« هـــو عـــبـــارة عـــن بـــرنـــامـــج عــالمــة 
ــر ربــــحــــي، ويــتــمــثــل هــدفــه  ــيـ تــــجــــاري حـــكـــومـــي وغـ

األســـاســـي فـــي الــتــشــجــيــع عــلــى الــثــقــة واملــصــداقــيــة 
في نظام التجارة اإللكترونية في قطر، باإلضافة 
إلــى تمكني املستهلكني والــشــركــات لتنمية سوق 
الــتــجــارة اإللكترونية املحلية بسرعة وأمـــان، كما 
ــطــمــِئــن ثــقــة عـــمـــالء قــطــر عــبــر إصــــــدار شـــهـــادات 

ُ
ت

للتجار املوثوقني لكي يستطيعوا التسوق محليا 
ــا تــشــعــرهــم بــالــفــخــر  ــيـــة، كـــمـــا أنـــهـ بــثــقــة ومـــصـــداقـ

لوجود أفضل سوق تجارة إلكتروني من فئته في 
قطر.

تــأتــي هــــذه الــخــطــوة بــعــد قــيــام تــطــبــيــق »مــــدرس« 
فــي الــدخــول إلــى الــســوق الــعــاملــي عبر الــتــواجــد في 
ثالث دول غير عربية في عام 2019 وهي أستراليا 
وماليزيا وتركيا باإلضافة إلى وجوده في السوق 
القطري منذ عام 2017 ويستحوذ تطبيق »مدرس« 

الــقــطــري يوميا على املــزيــد مــن الــعــمــالء فــي الــدول 
الــجــديــدة الــتــي يــدخــل إليها فــي ظــل منافسة قوية 
مــن املــواقــع الــعــاملــيــة األخــــرى الــتــي تــقــدم الــخــدمــات 

املشابهة.
وكـــــان تــطــبــيــق »مـــــــدرس« قـــد أطـــلـــق مــطــلــع الــشــهــر 
الـــجـــاري مــيــزة جــديــدة تــعــد األولــــى مــن نــوعــهــا في 
الــعــالــم فــي أســــواق الــتــدريــس الــخــاص وهـــي ميزة 
»الــتــســعــيــر الـــديـــنـــامـــيـــكـــي«، حـــيـــث تــتــيــح الــخــدمــة 
للمدرسني معرفة األسعار املناسبة لكل مادة في كل 
الدول واملدن التي يعمل فيها »مدّرس« وسيساعد 
ــم بــشــكــل أفــضــل  ــ ــــوادهـ ــــني لــتــســعــيــر مـ ــــدرسـ ذلـــــك املـ

واستقبال املزيد من الطالب.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة داللة لتقنية املعلومات 
اململوكة بالكامل لشركة داللــة القابضة كانت قد 
ــــدرس« فــي عـــام 2017  اســتــحــوذت عــلــى تطبيق »مـ
إلــى مجال تكنولوجيا املعلومات  بغرض الدخول 
ودعــــم رواد األعـــمـــال الــقــطــريــني حــيــث يــشــهــد هــذا 
الــقــطــاع نــمــوا كــبــيــرا فــي كــافــة أنــحــاء الــعــالــم ويعد 

سوقا واعدا للمنافسة االستثمارية.

شوقي مهدي

الدوحة -
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قـــال تــقــريــر شــركــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع 
العقارية إن الجهات املعنية في الدولة 
قــامــت بتنفيذ أربــعــة مــشــاريــع لتطوير 
الــــطــــرق والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة فــــي نــطــاق 
تــــخــــدم 1829 قــســيــمــة  الـــــوكـــــرة،  بـــلـــديـــة 
سكنية في شمال الوكير وغرب املشاف، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــطــويــر الــطــرق والبنية 
التحتية لحزمتني من األعمال في غرب 
تـــخـــدم 1193 قــطــعــة أرض ما  الــــوكــــرة، 
بني االستخدامات السكنية والتجارية 
والـــعـــامـــة.  وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن هــذه 
املشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن 
مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية 
ــرة والــــتــــي خــصــصــت  ــ ــوكـ ــ ــنـــة الـ فــــي مـــديـ
الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا 
أن الجهات املعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 
8 مــشــاريــع ضخمة متعلقة فــي البنية 
التحتية في املنطقة الجنوبية )الوكرة – 
الوكير – املشاف(، لخدمة قرابة 11 آلف 
قطعة أرض جديدة، )وفقا لتصريحات 

رسمية(.
ــاريـــع  ــذه املـــشـ ــر أن هــــ ــريـ ــقـ ــتـ وأوضــــــــح الـ
ســتــســاهــم بــانــتــعــاش الــقــطــاع الــعــقــاري 
بــشــكــل كــبــيــر، وســـيـــؤثـــر إيــجــابــيــا على 
ــة  ــركـ ــاري وحـ ــقــ ــعــ زيــــــــادة االســـتـــثـــمـــار الــ
اإلنـــشـــاء والــبــنــاء فــي تــلــك املــنــطــقــة، كما 
ستساهم تلك املشاريع في زيادة الطلب 

على األراضي في تلك املنطقة. 
وأضاف التقرير: أن من ضمن املشاريع 
التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ألراضــــــي املــواطــنــني 
فــي شــمــال الــوكــيــر ويــخــدم 643 قسيمة 
ــيــــر، وشــمــلــت  ســكــنــيــة فــــي شــــمــــال الــــوكــ
األعـــمـــال إنــشــاء وتــطــويــر شــبــكــة الــطــرق 
الــداخــلــيــة بــطــول إجــمــالــي يبلغ حــوالــي 
23 كيلومترًا وإنــشــاء 12 تقاطعًا لربط 
املـــنـــطـــقـــة الــســكــنــيــة الــــجــــديــــدة بــالــطــرق 

الرئيسية واملحلية في شمال الوكير. 
وأوضــــــح الــتــقــريــر أيـــضـــا إن مـــن ضمن 
ــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا مـــشـــروع  املـــشـــاريـــع الـ
تــــطــــويــــر الــــــطــــــرق والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
لـــلـــتـــقـــســـيـــمـــات الــــحــــكــــومــــيــــة ألراضـــــــــي 
املواطنني في غرب املشاف )الحزمة 3(، 
ويشمل إنــشــاء البنية التحتية لخدمة 
1186 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي 
تــطــويــر الـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
غرب الوكرة )الحزمتان 1 و 3(، وتضمن 
تــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــكــامــلــة ملنطقة 
غــرب الــوكــرة، وتــخــدم الحزمتان األولــى 
والثالثة إجمالي 1193 قطعة أرض ما 
بني االستخدامات السكنية والتجارية 

والعامة. 
وبـــني الــتــقــريــر أن هـــذه املــشــاريــع األربـــع 
ستسهم في إنعاش الطلب على العقار 
في املناطق املنفذة بها، وخاصة أن تلك 
املناطق تشهد إنشاء مباني عديدة مما 
ســيــســاهــم فـــي تــكــامــل الـــخـــدمـــات فــيــهــا، 
كــمــا ســيــؤثــر عــلــى تـــوجـــه املــســتــثــمــريــن 
العقاريني إليها، مما سينعكس إيجابا 
على القطاع العقاري في شمال الوكير 

وغرب املشاف، وغرب الوكرة. 
وقـــال التقرير وتشمل مشاريع تطوير 
الـــطـــرق والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي يــجــري 
ــرة،  ــوكــ تــنــفــيــذهــا حـــالـــيـــًا فــــي مـــديـــنـــة الــ

مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية 
فـــي غــــرب املـــشـــاف )الـــحـــزمـــة 4(، والــــذي 
يــشــمــل تــطــويــر حـــوالـــي 7 كــيــلــومــتــرات 
مــن الــطــرق وأربــعــة تقاطعات بــإشــارات 
ضــــوئــــيــــة، وتــــوفــــيــــر إنــــــــــارة الــــــشــــــوارع، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء شــبــكــة لــلــصــرف 

الصحي بطول 23 كيلومترًا. 
وأضاف التقرير: كما ان مشاريع الطرق 
التي تم افتتاحها أمام الحركة املرورية 
لخدمة مناطق الوكرة والوكير واملشاف 
ــة، هــي  ــ ــــدولـ وربـــطـــهـــا بـــبـــاقـــي مـــنـــاطـــق الـ
املــداري وطريق ميناء  مشاريع الطريق 
حمد والطريق الدائري السابع والجزء 

الجنوبي من طريق الدوحة السريع.
وأكد التقرير أن هذه املشاريع ستساهم 
ــــي فـــي تلك  بـــزيـــادة الــطــلــب عــلــى األراضــ
ــن االســتــثــمــار  املـــنـــاطـــق، كــمــا ســتــعــزز مـ
وخاصة للمشاريع التجارية )املجمعات 
ـــاري( بــــــاإلضــــــافــــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــ ــجــ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
السياحية )فــنــادق ومــرافــق سياحية(، 
مشيرا إلــى أن هــذه املــشــاريــع ستساهم 
ــــى تــلــك  بـــاتـــجـــاه أنــــظــــار املــســتــثــمــريــن الـ
املناطق مما سيعزز من أعمال اإلنشاء 

والبناء في تلك املناطق.
ــمــــخ لــلــمــشــاريــع  وأوضــــــــح تـــقـــريـــر األصــ
الـــعـــقـــاريـــة أن مـــشـــاريـــع تــطــويــر الــبــنــيــة 

التحتية في املنطقة الجنوبية هي جزء 
من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية 
لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة 
على 14 منطقة خــال السنوات املمتدة 

من )2019 إلى 2022(.

أسعار األراضي 
وقيم التعامالت

قـــال تــقــريــر شــركــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع 
ــقـــات  ــفـ الـــصـ ــم  إلـــــــى أن حــــجــ الــــعــــقــــاريــــة 
الــعــقــاريــة شــهــد أداء مــنــخــفــض مــقــارنــة 
مـــع األســـبـــوع الــســابــق مـــن حــيــث الــقــيــم 
فــي الــتــعــامــات الــعــقــاريــة، وفـــق بيانات 
آخــر نــشــرة صـــادرة عــن إدارة التسجيل 
الــــعــــدل لــأســبــوع  فــــي وزارة  الـــعـــقـــاري 
املــمــتــد مـــن »5 إلــــى 9 يــنــايــر الـــحـــالـــي«، 
حيث سجلت عــدد الصفقات العقارية 
إلــى أن قيم  »53« صفقة، ولفت التقرير 
عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 

»231.6« مليون ريال.
ــان  ــريـ وأوضـــــــح الـــتـــقـــريـــر أن بــلــديــتــي الـ
ــلـــى الـــنـــشـــاطـــات  ــة حـــافـــظـــتـــا عـ ــ ــــدوحــ والــ
الــتــعــامــات بحيث احتلتا  الــكــبــيــرة فــي 
املرتبتني األولــى والثانية على التوالي 

في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن 
متوسط عدد الصفقات املنفذة في اليوم 

الواحد بلغت »11« صفقة تقريبا.
ــدم املـــربـــعـــة  وعــــلــــى صـــعـــيـــد أســــعــــار الــــقــ
لــأراضــي والــتــي نــفــذت عليها صفقات 
خال األسبوع الثالث من يناير الحالي، 
بني املؤشر العقاري لشركة »األصمخ« 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــي األسـ ــ بـــأنـــهـــا شــــهــــدت تـــبـــايـــن فـ
ــار الــعــرض  ــعـ مــوضــحــًا أن مــتــوســط أسـ
ــــي مــنــطــقــة  ــدم املــــربــــعــــة الــــــواحــــــدة فـ ــقـ ــلـ لـ
املنصورة وبن درهم بلغ »1380« رياال، 
وسجل في منطقة النجمة »1320« رياال 
للقدم املربعة الواحدة، واستقر متوسط 
سعر القدم املربعة في منطقة املعمورة 
ــاال، كما استقر متوسط  عند »385« ريـ
املــطــار العتيق  فــي منطقة  الــقــدم  ســعــر 

عند »870« رياال للعمارات.
كما أشــار مؤشر األصمخ العقاري إلى 
أن سعر القدم املربعة سجل في منطقة 
الــعــزيــزيــة »365« ريــــاال كــمــا ســجــل في 
منطقة ام غويلينا سعر »1350« ريــاال 

للقدم املربعة الواحدة.
ــال الــتــقــريــر: إن مــتــوســط ســعــر الــقــدم  وقـ
املربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 
الــــواحــــدة،  املـــربـــعـــة  لــلــقــدم  »400« ريـــــال 
واســتــقــر مــتــوســط ســعــر الـــقـــدم املــربــعــة 

التجاري في منطقة الوكرة عند »1450« 
ــل مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــقـــدم  ريـــــــــال، وســــجــ
ــــارات(  ــمـ ــ ــن )الـــــوكـــــرة / عـ ــة لـــكـــل مــ ــعـ ــربـ املـ
و)الــوكــرة /  فلل(، »590« ريــاال، و»275« 
الــتــوالــي. وقـــال تقرير شركة  ريـــاال على 
ــة: إن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــخ لــــلــــمــــشــــاريــــع الـ ــ ــمــ ــ األصــ
متوسط سعر القدم املربعة في منطقة 

الوكير سجل سعر »210« رياالت.
كــــمــــا بــــــني املــــــؤشــــــر الـــــعـــــقـــــاري لـــشـــركـــة 
ــقـــدم  ــر الـ ــعـ ــتـــوســـط سـ ــــخ« أن مـ ــمــ ــ »األصــ
ــة مـــعـــيـــذر  ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــع فــ ــ ــفــ ــ ــة ارتــ ــ ــعـ ــ ــربـ ــ املـ
الشمالي ليسجل »300« ريـــال، وسجل 
في منطقة الريان »310« رياالت. واشار 
تــقــريــر األصـــمـــخ إلـــى أن مــتــوســط سعر 
القدم املربعة في منطقة الغرافة سجل 
ــل مــتــوســط  ــجـ ســـعـــر »375« ريـــــــاال، وسـ
ســعــر عـــرض الـــقـــدم املــربــعــة فـــي منطقة 
الخريطيات »380« ريـــاال، وفــي منطقة 
ــال للقدم  اللقطة ســجــل ســعــر »300« ريـ
ــدة. واضــــاف الــتــقــريــر: أن  ــواحـ املــربــعــة الـ
متوسط سعر القدم املربعة في منطقة 
الخور استقر عند »210« ريــاالت للقدم 
املـــربـــعـــة، وســـجـــل فـــي مــنــطــقــة الــخــيــســة 
»295« رياال، وسجل في منطقة ام صال 
ــي مــنــطــقــة ام  ــ مــحــمــد »290« ريـــــــاال، وفـ

صال على »260« رياال للقدم املربعة.

بــحــضــور ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
جــــاســــم بــــن مـــحـــمـــد آل ثــــانــــي رئــيــس 
غــرفــة قــطــر وســـعـــادة الــدكــتــور حسن 
الــدرهــم رئيس جامعة قطر  بن راشــد 
والـــســـيـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن نـــاصـــر آل 
التنفيذي لبنك قطر  الرئيس  خليفة 
أمناء مبادرة  للتنمية، يعقد مجلس 
دعم رواد االعمال »معا« حفل تكريم 
األفــكــار اإلبداعية  الفائزين بمسابقة 
لــعــام 2019، والــتــي ينظمها املجلس 

ويشارك فيها رواد االعمال.
ويتحدث في حفل التكريم الذي يقام 

املقبل 21  الثاثاء  في مقر غرفة قطر 
يــنــايــر الـــجـــاري، الــســيــد عــبــد الرحمن 
الغني عضو  آل عبد  الجليل  بن عبد 
ــيـــس  قـــطـــر ورئـ غــــرفــــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
مـــــبـــــادرة دعــــــم رواد  ــاء  ــ ــنـ ــ أمـ مـــجـــلـــس 
ــــني يــحــضــر  ــــي حـ االعـــــمـــــال »مـــــعـــــا«، فـ
الــفــعــالــيــات نــخــبــة مــن رجـــال االعــمــال 
واالكاديميني وعدد من طاب جامعة 
الحفل  بــرنــامــج  قــطــر، حــيــث يتضمن 
استعراضا ألفضل األفكار االبداعية 

الريادية الفائزة.
يــذكــر ان مـــبـــادرة دعـــم رواد االعــمــال 
»معا«، هي مبادرة رائدة تم اطاقها 
كـــــل مــن  ــل  ــبــ قــ مـــــن  الـــــعـــــام 2017  فـــــي 

غــرفــة قــطــر وجــامــعــة قــطــر وبــنــك قطر 
للتنمية، وذلــك فــي إطــار حــرص هذه 
الــجــهــات الــثــاث عــلــى تشجيع ودعــم 
األفــــكــــار  ــاب  ــ ــحــ ــ ــال وأصــ ــ ــمــ ــ األعــ رواد 
الجديدة واملبتكرة من طاب جامعة 
ــن الـــقـــطـــريـــني مــن  ــ ــم مـ ــرهــ ــيــ قــــطــــر، وغــ
الجامعة فنيًا وماديًا، وإيمانًا  خارج 
بأهمية دورهم في بناء أجيال قادرة 
عــلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا وطــمــوحــاتــهــا 
الـــوطـــنـــيـــة 2030  قـــطـــر  ــة  ــ ــــرؤيـ لـ ــا  ــقــ وفــ
الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية 
ــة اقـــتـــصـــاد  ــ ــاصـ ــ ــة، وخـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
املعرفة القادر على أن يستوعب تنوع 

أفكار رواد األعمال.

الـــــــى دعـــــــم رواد  املـــــــبـــــــادرة  وتــــســــعــــى 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــريـ ــ الـ ــار  ــ ــ االفـــــــكـ األعـــــــمـــــــال ذوي 
فــنــيــًا ومـــاديـــًا فـــي مـــجـــاالت الــتــدريــب، 
االســــــتــــــشــــــارات، إنـــــشـــــاء الــــشــــراكــــات، 
وإعـــــــــــــــداد الــــــــــدراســــــــــات الــــــــازمــــــــة أو 
املـــســـاعـــدة فــــي تـــأســـيـــس مـــشـــروعـــات 
األعــــمــــال الــــريــــاديــــة، حـــيـــث تــتــلــخــص 
اهـــــداف املــــبــــادرة فـــي تــوفــيــر خــدمــات 
تدريبية متخصصة، تمويل خدمات 
ــر االســـــتـــــشـــــارات  ــيــ ــوفــ الــــتــــأســــيــــس، تــ
ــات، املــســاهــمــة فـــي تــســويــق  ــ ــــدراسـ والـ
التعاون بني  الــرائــدة، ودعــم  املشاريع 
 في 

ً
الجامعة ومجتمع األعمال ممثا

غرفة قطر وبنك قطر للتنمية.

إعالن الفائزين بمسابقة األفكار اإلبداعية لريادة األعمال
خالل حفل تعقده مبادرة »معا« في غرفة قطر الثالثاء المقبل

¶  الشيخ خليفة بن جاسم

¶ مشاريع تطوير الطرق في بلدية الوكرة تخدم 1829 قسيمة سكنية بالوكير

الدوحة -  

الدوحة -  

الخاصة بالبنية التحتية وتطوير األراضي.. تقرير »األصمخ«:

مشاريع المنطقة الجنوبية ترفع الطلب على األراضي

بــالــعــودة إلـــى أســـعـــار الــفــلــل والــشــقــق الــســكــنــيــة أوضــــح تــقــريــر شــركــة األصــمــخ 
للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة 
املــكــونــة مــن غــرفــة نـــوم واحــــدة »1.1« مــلــيــون ريــــال، و»1.3« مــلــيــون ريـــال للشقة 
املكونة من غرفتي نــوم، و»1.9« مليون ريــال للشقة املكونة من ثاث غرف نوم، 
وأشار التقرير إلى أن األسعار تختلف حسب املنطقة واملساحة وموقع الشقة في 

العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر املتر املربع في الشقق الكائنة بالخليج 
»11« ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع  الغربي باألبراج املتعرجة يقدر بــ

السعر قليا متعلقة بـ »موقع الشقة واإلطالة داخل البرجني«.
أمــا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بني 12000 ريال 

قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر املربع الواحد، وذلك حسب املطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبني تقرير »األصــمــخ« أن أسعار الفلل تتفاوت من 
الفلل فــي منطقة الدوحة  إلــى أخـــرى، وقــال التقرير: إن متوسط أســعــار  منطقة 
»3.6« مليون ريــال ملساحة  والثمامة وروضــة املطار وعــني خالد تقدر تقريبا بــــــ
متوسط حجمها بني »400 إلى 500« متر مربع للفيا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا 
الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صال  السعر ينطبق أيضا على 

وأزغوى لذات املساحة السابقة.
واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شماال حيث يبلغ سعر 
الفيا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات املساحة قرابة »2.2« مليون 

ريال.

أسعار الشقق السكنية والفلل
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اســـتـــضـــافـــت جــــزيــــرة الـــلـــؤلـــؤة - قــطــر 
أولى السحوبات الثالثة املقررة ضمن 
مــهــرجــان قــطــر للتسوق 2020، مساء 
أمـــس األول، حــيــث قـــام تــلــفــزيــون قطر 
بــنــقــل فــعــالــيــات الــســحــب عــلــى الــهــواء 
مـــبـــاشـــرة بــحــضــور مــمــثــل مـــن وزارة 
التجارة والصناعة، وفاز 14 متسوقًا 
مــن جــمــهــور املــهــرجــان بــجــوائــز قّيمة 
ــلـــت ســــيــــارتــــن وجــــــوائــــــز نـــقـــديـــة  ــمـ شـ
قــطــري، فيما  ألـــف ريــــال  قيمتها 330 
رافــق السحب حفل غنائي رائــع قدمه 

كورال سوار. 
وحــــســــب بــــيــــان صـــحـــفـــي صــــــــادر عــن 
املجلس الوطني للسياحة، باعتباره 
الــشــريــك اإلعــالمــي الــحــصــري لنسخة 
هذا العام من مهرجان قطر للتسوق، 
تــولــى تلفزيون قطر تصميم العديد 
ــن الــــبــــرامــــج الــــخــــاصــــة بـــاملـــهـــرجـــان  ــ مـ
لــلــكــبــار والـــصـــغـــار عــلــى الـــســـواء مثل 
املــســابــقــات وبـــرامـــج األطـــفـــال، وكــذلــك 
تــقــديــمــه الــتــغــطــيــة الــحــيــة لــلــعــديــد من 

الفعاليات.
ــــات ضــمــن  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ـــــــقـــــــام بــــــرامــــــج املـ

ُ
وت

ــة بــالــســحــوبــات  الـــفـــعـــالـــيـــات الـــخـــاصـ
ــة لـــلـــمـــهـــرجـــان، كـــمـــا يـــتـــنـــاول  ــثــــالثــ الــ
برنامج »جولة« الشهير موضوعات 

مختلفة مــن املــهــرجــان بــاإلضــافــة إلى 
ــول الــتــســوق  ــ نـــصـــائـــح وإرشــــــــــادات حـ

واألزياء وفنون املكياج.

أمــــــام  ــة ســــانــــحــــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ تــــــــــزال  وال 
املتسوقن للفوز مــن خــالل تسوقهم 
أو تناولهم الطعام فــي أي مــن مراكز 

التسوق الـ 12 املشاركة في املهرجان.
وفي مقابل كل 200 ريــال يتم إنفاقها 
في أي من املتاجر أو املطاعم املشاركة، 
ــتـــســـوقـــن املـــــشـــــاركـــــة فــي  ــمـ ــلـ يـــمـــكـــن لـ
الــســحــب األســبــوعــي والــحــصــول على 
فرصة للفوز بإحدى الجوائز النقدية 
القيمة والسيارات التي تبلغ قيمتها 

أكثر من 2 مليون ريال قطري. 
ومـــن املـــقـــرر أن ُيـــقـــام الــســحــب الــثــانــي 
ملهرجان قطر للتسوق فــي الساعة 8 
مــســاء الــجــمــعــة املـــوافـــق 24 يــنــايــر في 

دوحة فستيفال سيتي.
ويــقــدم مــهــرجــان قــطــر للتسوق 2020 
الذي تتواصل فعالياته حتى 31 يناير 
الجاري، مجموعة من عروض األزياء 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا نـــخـــبـــة مــــن مــصــمــمــي  الــ
األزيـــــاء فــي قــطــر واملــنــطــقــة بــاإلضــافــة 
املــكــيــاج  فــن  فــي  إلـــى دروس تعليمية 
مــع أبـــرز خــبــراء وخــبــيــرات التجميل.  
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج املـــهـــرجـــان أيــضــًا 
مجموعة من العروض الترفيهية التي 
تستضيفها مراكز التسوق واملالئمة 
لجميع أفراد األسرة، وكذلك الحفالت 
الــغــنــائــيــة واملــوســيــقــيــة واالحـــتـــفـــاالت 

الخاصة بالسنة الصينية الجديدة.

330 ألف ريال وسيارتان لـ14 متسوقًا 
في أولى سحوبات »قطر للتسوق4«

24 يناير في »فستيفال سيتي«.. »الوطني للسياحة«: ُيقام السحب الثاني 

¶ جوائز قيمة في السحب االول 

¶ جانب من المسابقة القرانية 

¶ »القلوب الصغيرة« في بنجالديش تجرى عملية قسطرة لألطفال 

الدوحة -  

ــز تـــمـــكـــن ورعـــــايـــــة كـــبـــار  ــركــ يـــطـــلـــق الـــــيـــــوم، مــ
السن »إحــســان« بالتعاون مــع وزارة األوقــاف 
والـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة، الــنــســخــة الــســابــعــة من 
املسابقة القرآنية »رتل اآليات تصل الغايات«، 
ــدان  ــيـ ــر مـ ــيـ ــار »الــــــقــــــرآن الــــكــــريــــم خـ ــعــ تـــحـــت شــ
للتنافس«، وذلــك فــي إطــار حــرص املــركــز على 
تمكن ورعــايــة كبار السن من خــالل استثمار 
ــم، وتـــمـــريـــن ذاكـــرتـــهـــم بــحــفــظ وتــــالوة  ــهـ ــاتـ أوقـ
ــرآن الـــكـــريـــم، وتـــعـــزيـــز الـــجـــانـــب اإليـــمـــانـــي  ــقــ الــ

والوجداني لديهم.
ــاب الــتــســجــيــل لكبار  وأعـــلـــن املـــركـــز عـــن فــتــح بـ
الــســن مــن املــواطــنــن واملــقــيــمــن مــن الجنسن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بــــاملــــســــابــــقــــة، مـــــن الـــــيـــــوم وحـــتـــى 
الــســادس مــن فــبــرايــر 2020، عــن طــريــق تعبئة 
استمارة التسجيل وإرفاق صورة من البطاقة 
الــشــخــصــيــة، واالتـــصـــال عــلــى أرقــــام الــتــواصــل 
التواصل االجتماعي  املــوجــودة عبر منصات 

الخاصة باملسابقة.
تــكــون املــشــاركــة فــي املسابقة عــن طــريــق ثالثة 
 )أربعة 

ً
فـــروع، الــفــرع األول حفظ الــقــرآن كــامــال

صفحات متفرقة(، والفرع الثاني حفظ جزئي 
األحقاف والذاريات، والفرع الثالث تالوة فقط 
ألي جـــزء مــن الــقــرآن الــكــريــم )أربــعــة صفحات 
مــتــفــرقــه(، حــيــث يــصــل عـــدد الــفــائــزيــن إلـــى 55 
فائزًا بجوائز تصل قيمتها إلى 140 ألف ريال.

تـــبـــدأ الــتــصــفــيــات لـــهـــذه املــســابــقــة مـــن الــثــامــن 

وحــتــى الــتــاســع عــشــر مــن شــهــر مــــارس املقبل 
ــة،  ــيــ ــائــ ــســ ــيــــة واملــ ــبــــاحــ ــرتــــن الــــصــ ــتــ ــفــ خـــــــالل الــ
ــم تـــخـــصـــيـــص قـــــاعـــــات لــتــنــافــس  ــتـ ــيـ حــــيــــث سـ
الـــرجـــال وأخـــــرى لــلــســيــدات ولــجــنــتــي تحكيم 

متخصصتن لكليهما.
وحول املسابقة أوضح السيد/ خالد عبدالله، 
املــجــتــمــعــي  الــتــوعــيــة والـــتـــواصـــل  إدارة  مـــديـــر 
بــمــركــز إحــســان، أن الــهــدف مــن طــرح املسابقة 
ــاعـــي، وربــــط  ــمـ ــتـ هــــو تــفــعــيــل دور املــــركــــز االجـ
كـــبـــار الـــســـن بـــكـــتـــاب الـــلـــه، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى 
ــه وتــــجــــويــــده،  ــفـــظـ ــافـــس فــــي تــــالوتــــه وحـ ــنـ ــتـ الـ
ــــى اســـتـــثـــمـــار وقـــتـــهـــم ايـــجـــابـــيـــًا مــن   إلـ

ً
إضــــافــــة

خـــالل ربــطــهــم بــالــجــانــب اإليــمــانــي والـــروحـــي، 
وزيادة تواصلهم مع أقرانهم من خالل حلقات 
ــذلـــك تــعــريــفــهــم على  الــتــجــويــد والـــتـــرتـــيـــل، وكـ

الخدمات التي يقدمها املركز.
ــد أن اإلقـــبـــال والــنــجــاح الــكــبــيــريــن الــلــذيــن  وأكــ
ــــي الـــنـــســـخ الـــســـابـــقـــة  شـــهـــدتـــهـــمـــا املـــســـابـــقـــة فـ
شجعت إدارة املركز لطرح املسابقة بموسمها 
السابع على التوالي. وأضاف ان مركز احسان 
الله  حريص على أن يحفظ كبار السن كتاب 
تــعــالــى حفظًا متقنًا مــجــودًا، ومــن بــاب إذكــاء 
التنافس بن املسنن من أجــل الحصول  روح 
ــان،  ــقــ ــلـــى الــــدرجــــات فـــي الـــحـــفـــظ واإلتــ عـــلـــى أعـ
وقال نشكر مشاركة وزارة األوقــاف والشؤون 
ــا فـــــي املــــســــابــــقــــة مـــــن خــــالل  ــنـ ــعـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ
اإلشــــــراف املـــبـــاشـــر وتـــرشـــيـــح لــجــنــة محكمن 

متخصصن.

اخــتــتــم الــهــالل األحــمــر الــقــطــري فــعــالــيــات قافلته 
»الــقــلــوب الصغيرة« فــي جمهورية بنجالديش، 
ــام، 116 عملية  ــ ــرى خــاللــهــا عــلــى مـــدى 8 أيـ ــ وأجـ
قــســطــرة لــأطــفــال الـــذيـــن يــعــانــون مـــن تــشــوهــات 
خلقية فــي القلب، بتكلفة قــدرهــا حــوالــي مليون 

ريال.
وشهد اليوم األخير من املشروع عقد ورشة عمل 
للفريق الطبي املتطوع مع الهالل األحمر القطري 
والــــكــــوادر الــطــبــيــة املــحــلــيــة الــعــامــلــة فـــي املــعــهــد 
الــوطــنــي ألمــــراض الــقــلــب والــشــرايــن بالعاصمة 
ــال املــنــجــزة وتــقــديــم  ــمـ دكــــا، حــيــث تـــم تــقــيــيــم األعـ
الشكر للكوادر الطبية املتعاونة التي شاركت في 

تبادل الخبرات أثناء عمليات القسطرة.
ــيـــد أحــــمــــد بــــن مــحــمــد  ــتـــقـــى ســــعــــادة الـــسـ ــد الـ ــ وقــ
الدهيمي سفير دولـــة قطر لــدى بنجالديش مع 
الفريق الطبي للقافلة والكوادر الطبية البنغالية 
املــشــاركــة وقــيــادات مــن الــهــالل األحــمــر البنغالي 
ــدولـــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب األحــمــر  واالتــــحــــاد الـ
والــــهــــالل األحــــمــــر، ومـــســـؤولـــن مــــن املـــؤســـســـات 
أبــرز ما  القطرية العاملة في بنجالديش، عــرض 
قامت به القافلة الطبية األخيرة وسلسلة القوافل 
السابقة هنا وتدخالتها بشكل عام وإنجازاتها، 
وأهميتها في عالج األطفال ببنجالديش والدول 

الفقيرة.
وقــــال الــســيــد عــبــد الــلــه حــســن املــحــشــادي املــديــر 

الــدولــيــة بالهالل  الــعــام لقطاع اإلغــاثــة والتنمية 
األحـــمـــر الــقــطــري إن قــافــلــة »الــقــلــوب الــصــغــيــرة« 
األخـــــيـــــرة حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــا بـــنـــســـبـــة 100 بــاملــئــة 
بــمــشــاركــة 7 أطـــبـــاء مـــن مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة 
ومستشفى السدرة، وأطباء من الواليات املتحدة 
وفلسطن واألردن، ما يحعل هــذا الفريق األكبر 
على مستوى الفرق الطبية املشاركة ضمن هذه 

القوافل.
ــح أن هـــذه هــي رابـــع قــافــلــة طبية ينفذها  وأوضــ
الـــهـــالل األحـــمـــر الــقــطــري فـــي بــنــجــالديــش ضمن 
بـــرنـــامـــج الـــقـــلـــوب الـــصـــغـــيـــرة، الـــــذي ســـاهـــم منذ 
الــــحــــاالت  ــــالج آالف  فــــي عــ ــام 2004  ــ انـــطـــالقـــه عــ
املرضية التي ال تستطيع تحمل تكاليف العالج 
أو الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، بــل وفـــي بــعــض الــــدول ال 

.
ً
تتوافر اإلمكانيات الطبية الالزمة للعالج أصال

وتابع: »تهدف هذه العمليات إلى عالج العيوب 
والــتــشــوهــات الــخــلــقــيــة فـــي الــقــلــب لــــدى األطــفــال 
ــقــــراء حـــســـب نـــوعـــهـــا، مـــثـــل الـــــــــوالدة بــثــقــوب  ــفــ الــ
فــي الــقــلــب أو خــلــل فــي الــصــمــامــات أو غــيــر ذلــك، 
وتــســتــخــدم تــقــنــيــة الــقــســطــرة لــتــركــيــب األجـــهـــزة 
واألزرار والدعامات، فهي ليست عمليات جراحية 

مثل جراحات القلب املفتوح«.
وأكد املحشادي استمرار الهالل األحمر القطري 
فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج الـــقـــوافـــل الــطــبــيــة، فـــي ضــوء 
ــة إلــــى تــحــســن مــســتــوى  ــيـ ــرامـ إســتــراتــيــجــيــتــه الـ
املــقــدمــة للفئات الضعيفة في  الــرعــايــة الصحية 

مختلف املجتمعات املحتاجة.

»إحسان« يطلق المسابقة القرآنية 
»رتل اآليات تصل الغايات«

الهالل األحمر يختتم مشروع 
»القلوب الصغيرة« في بنجالديش

140 ألف ريال في نسخته السابعة 55 فائزًا بجوائز بقيمة 

116 عملية قسطرة لألطفال أجرى خاللها 

الدوحة -  

الدوحة -  
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بـــإجـــراء عملية   QNB قـــامـــت مــجــمــوعــة
ــخــــاص بــالــحــمــلــة  الـــســـحـــب الـــشـــهـــري الــ
الترويجية للقروض الشخصية في 15 
يناير 2020، وأعلنت عن أسماء الفائزين 
لشهر ديسمبر 2019 وذلــك في حضور 

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وشملت عملية السحب جميع القروض 
املمنوحة خــال فترة الحملة الترويجية 
ــدأت فــــي 11 ديـــســـمـــبـــر حـــتـــى 31  ــ ــ الــــتــــي بـ
ــة  ثـــاثـ ــل  ــيــــث حــــصــ ديــــســــمــــبــــر 2019، حــ
فائزين على جائزة نقدية بقيمة 50,000 
ريــال، وهم جاسم محمد عبد الله محمد 
الـــســـيـــد، والـــعـــنـــود ســعــيــد جـــفـــال يــوســف 
ــا. وال يــزال  الـــكـــواري وجــيــمــيــل ديـــا روســ
بإمكان عماء QNB االستفادة من قرض 
شخصي مع فترة سماح تصل إلــى ستة 
ــائـــزة نــقــديــة،  ــة لـــلـــفـــوز بـــجـ أشـــهـــر وفــــرصــ
حيث سيتم تسجيل جميع العماء الذين 
يحصلون على قرض شخصي خال فترة 
العرض الترويجي تلقائيًا في السحوبات 
الشهرية. وسيتم إجراء السحب الشهري 

الثاني في 6 فبراير 2020.

ــــك، ســيــتــم مــنــح الــعــمــاء  عـــــاوة عــلــى ذلـ
تـــحـــويـــات دولـــيـــة مــجــانــيــة ومــــا يصل 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــيـ تـــرحـ نـــقـــطـــة  إلـــــــى 200,000 
تـــحـــويـــل رواتـــبـــهـــم  ــافـــآت Life عـــنـــد  ــكـ مـ
والـــحـــصـــول عــلــى قــــرض شــخــصــي، في 
حني سيستفيد العماء الذين يحصلون 
ائــتــمــان جــديــدة خــال فترة  على بطاقة 
الــعــرض الترويجي مــن معامات شــراء 

بدون فوائد ملدة تصل إلى 90 يومًا.

وقـــالـــت الـــســـيـــدة هــبــة الــتــمــيــمــي، مــديــر 
ــراد في  عــــام الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة لــــأفــ
 QNB املــجــمــوعــة: »نــلــتــزم فــي مجموعة
بــتــقــديــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات واملــنــتــجــات 
املـــصـــرفـــيـــة لـــعـــمـــائـــنـــا، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
الـــعـــروض املــمــيــزة الــتــي نــقــدمــهــا طـــوال 
العام. أود أن أهنئ الفائزين وأتمنى أن 
الــرائــعــة على رضا  تحظى هــذه الحملة 

الجميع.«

التابع  العظام واملفاصل  افتتح مركز 
الطبية عيادة متعددة  ملؤسسة حمد 
الرعاية  لتقديم  الطبية  التخصصات 
الــصــحــيــة الـــوقـــائـــيـــة ملـــرضـــى الــعــظــام 
الــذيــن يعانون مــن نــزف الــدم الــوراثــي 
)الهيموفيليا( والحد من مضاعفات 

األمراض العضلية العظمية.
العتيق  مــبــارك  الــدكــتــور محمد  وقـــال 
ــــدوســــري اســـتـــشـــاري أول ورئــيــس  ال
قــســم جـــراحـــة الــعــظــام ومـــديـــر مــركــز 
العظام واملفاصل في مؤسسة حمد 
األمــراض  الهيموفيليا مــن  إن  الطبية 
ــي تــــــازم املــــريــــض طــيــلــة  ــتـ ــة الـ ــنـ املـــزمـ
املعالجة من قبل  إلــى  حياته وتحتاج 

فريق متعدد التخصصات الطبية.
وأضــــاف أن أهــمــيــة الــعــيــادة الــجــديــدة 
ــلــمــريــض  ــر ل ــوفــ ــــن كـــونـــهـــا تــ تـــنـــبـــع مـ
الصحية على يد فريق عمل  الرعاية 
ــة فـــي مــعــالــجــة  ــعـ يــتــمــتــع بــخــبــرة واسـ
األمراض العضلية العظمية واألمراض 
التنظيم  املصاحبة لها في بيئة عالية 

قلما توجد في مكان آخر.
الدكتور حسن عزام  قــال  من جانبه، 
أبـــــو حـــجـــلـــة االســــتــــشــــاري املــــشــــارك 
لـــجـــراحـــة الـــعـــظـــام فـــي مـــركـــز الــعــظــام 
الــهــيــمــوفــيــلــيــا مــرض  ــفـــاصـــل إن  واملـ
نادر يتمثل في نزف دموي يعود إلى 
أسباب وراثية ويحتاج إلى وقت أطول 
إلى  ذلــك  فــي  السبب  ليتوقف ويــرجــع 
الــدم لدى  اضطراب في بروتني تخثر 

املريض.
وأشار إلى أنه عندما يتعرض مريض 
ــلــنــزف، بــســب إصــابــة  الــهــيــمــوفــيــلــيــا ل

أو جــرح فــي جــســده، فــإن هــذا النزف 
فــتــرة زمنية طويلة نسبيا  يستغرق 
مــقــارنــة بــالــشــخــص الــســلــيــم، كــمــا أن 
الداخلي  للنزف  قــد يتعرض  املــريــض 
خــاصــة فــي مــنــاطــق الــركــبــة والــكــاحــل 
ــادة نــزف  ــ ــو عـ واملــــرفــــق )الــــكــــوع(، وهــ
العضات  فــي  تلقائي متكرر  دمــوي 
واملفاصل مما قــد يــؤدي إلــى حــدوث 
ــاء وأنـــســـجـــة الــجــســم  ــي أعـــضـ تــلــف فـ
وبالتالي فإن ذلك يشكل خطرا على 
حياته حيث يعتبر التلف الذي يلحق 
بــالــعــضــات والــعــظــام واملــفــاصــل من 
املترتبة على مرض  أهــم املضاعفات 

الهيموفيليا.
ــم مــــن نــــدرة  ــــرغــ ــه عـــلـــى ال ــ وأوضـــــــح أنـ
الهيموفيليا حيث  بــمــرض  اإلصــابــة 
)أ( منه  بــالــفــئــة  مــعــدل اإلصــابــة  يبلغ 
مــنــه )1- والــفــئــة )ب(   )10,000 -1(
50,000( فإن غالبية املرضى البالغني 
املصابني يعانون من تغيرات تنكسية 
ــنـــة )تــــآكــــل مــــزمــــن( فــــي أجـــــزاء  مـــزمـ
العظمي  الهيكل  رئيسية متعددة من 
ــم، لـــذلـــك يــتــعــني عــلــيــهــم هــــؤالء  ــهـ ــديـ لـ
للحصول على  العظام  أطباء  مراجعة 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــوقــائــيــة الــتــي من 

شأنها تحسني حالتهم الصحية.
وتــســاعــد الـــعـــيـــادة الـــجـــديـــدة مــرضــى 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي االسـ الـــهـــيـــمـــوفـــيـــلـــيـــا فـ
الــخــطــط الــعــاجــيــة الــتــي يــتــم وضعها 
بــحــيــث تــتــنــاســب مـــع الــحــالــة الــفــرديــة 
لــلــمــريــض، كــمــا أنــهــا تــقــدم للمرضى 
الجودة  خدمات رعاية صحية عالية 
تشمل تخصصات طبية متعددة من 
الطبيعي  والــعــاج  الــعــظــام  بينها طــب 

وجميعها في نفس املوقع.

أعــلــن البنك األهــلــي عــن تحقيقه ربحًا 
بــقــيــمــة 675.2 مـــلـــيـــون ريــــال  صـــافـــيـــًا 
للسنة املنتهية مــن عــام 2019 بــزيــادة 
ــالـــعـــام 2018  بـ ــقـــارنـــة  قــــدرهــــا 1.5% مـ
)مبلغ 665.5 مليون ريال للعام 2018(. 
ــد نــمــت املــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة للبنك  وقـ
بــنــســبــة 8.7% مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتــهــا 
في ديسمبر 2018 حيث بلغت 43.915 
الــقــروض والسلف  مليون ريــال ونمت 
بنسبة 14.8% مقارنة بشهر ديسمبر 
2019 حيث بلغت 31.591 مليون ريال.

وارتفعت اإلستثمارات املالية بنسبة 
27.1% مــقــارنــة بشهر ديسمبر 2019 
ــيــــون ريـــــــال،  ــلــ ــغـــت 7.521 مــ ــلـ بـ ــيــــث  حــ
وارتفعت ودائع العماء بنسبة %17.2 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر ديــســمــبــر 2019 حيث 

بلغت 25.500 مليون ريال.
وارتفع معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 
نــســبــة 27.3 % فـــي 2019 مـــن %28.1 
فــي 2018، مما يعكس اإلدارة الفعالة 
لــلــعــمــلــيــات. وصـــل مــعــدل الــعــائــد على 
متوسط املــوجــودات )ROAA( ومعدل 
العائد على متوسط حقوق املساهمني 
)ROAE( إلى نسب ثابتة بمعدل %1.7 
بـــالـــرغـــم مــن  ــتــــوالــــي،  الــ و11.9% عـــلـــى 

ــــودات وقـــاعـــدة  ــــوجـ زيــــــادة مــتــوســط املـ
حقوق املساهمني.

وبلغ معدل كفاية رأس املال اإلجمالي 
في ديسمبر 2019 نسبة جيدة بلغت 
17.1%، مما يعكس املركز املالي القوي 

للبنك. 
ــال ســعــادة الــشــيــخ فــيــصــل بــن عبد  وقــ
ــانـــي -رئـــيـــس  ــم آل ثـ الـــعـــزيـــز بــــن جـــاسـ
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للبنك 
األهلي-: »نحن سعداء للغاية بأدائنا 
الــعــام، حــيــث انعكست محركات  لــهــذا 

الــنــمــو الــرئــيــســيــة بــشــكــل إيــجــابــي في 
ــام. لـــقـــد حــقــق  ــ نـــمـــو األعــــمــــال بــشــكــل عــ
الـــبـــنـــك األهــــلــــي بـــنـــجـــاح أحـــــد أهــــدافــــه 
اإلستراتيجية الرئيسية املتمثلة في 
تــحــســني الــتــمــويــل املــســتــقــر مـــن خــال 
اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة اصـــــــدار الــشــريــحــة 
الــثــالــثــة لــســنــدات بــقــيــمــة 500 مــلــيــون 
فــــي أســــــــواق ســـنـــدات  أمـــريـــكـــي  دوالر 
الدين العاملية وذلك من ضمن برنامج 
 EMTN(( ــــل الـــســـنـــدات مــتــوســطــة األجـ
بقيمة 1.5 مليار دوالر أمــريــكــي. وقد 

تــم تسجيل فــائــض فــي اإلكــتــتــاب بما 
يزيد عــن 3 مــرات مــن قبل أكثر مــن 85 
مستثمرا فــي آســيــا والــشــرق األوســـط 
 عــلــى اســتــمــراريــة 

ّ
ــذا يـــدل وأوروبـــــا. وهـ

الـــثـــقـــة والــــدعــــم مــــن قـــبـــل املــســتــثــمــريــن 
ــــن قـــطـــر والـــبـــنـــك  ــــل مـ ــــي كـ الــــدولــــيــــني فـ

األهلي. 
وكــشــهــادة اخــرى على ادائــنــا يسعدنا 
ــد أكــــدت  قــ ــز  ــة مــــوديــ ــالــ نـــــرى أن وكــ أن 
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي لــلــبــنــك األهــلــي 
عند P1 / A2، كما صنف البنك األهلي 

من البنوك التقليدية األعلى تصنيفا 
فــي قــطــر بــعــد بــنــك قــطــر الــوطــنــي. كما 
أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف 
ــا عـــلـــى الــتــصــنــيــف  ــ ـ

ً
ــــض ــانــــي أيـ ــمــ ــتــ االئــ

االئتماني طويل األجــل للبنك األهلي 
»A».عند

 :
ً
قــائــا وأضـــاف رئــيــس مجلس اإلدارة 

»نيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أشكر 
عماءنا على والئهم، واملساهمني على 
ثقتهم في مهمتنا، واإلدارة واملوظفني 
ــــدؤوب، كما  عــلــى تــفــانــيــهــم وعــمــلــهــم الــ
أود أن أشكر مصرف قطر املركزي على 

دعمه وإرشاده املتواصل لنا.«
وقد اقترح مجلس إدارة البنك األهلي 
توزيع أرباح نقدية بنسبة %15 )0.15 
ريال لكل سهم( ومكافأة توزيع أسهم 
مجانيه بنسبة 5% )1 سهم جديد لكل 
ــه( كــتــوزيــع أربـــاح  بـ 20 ســهــم محتفظ 
لسنة 2019. ويسعى مقترح توزيعات 
ثـــروة املساهمني  إلـــى تعظيم  ــاح  ــ األربـ
وفي الوقت ذاته فإنه يأخذ في االعتبار 
الــداخــلــي للبنك  ــال  املــ مــتــطــلــبــات رأس 
وتـــوقـــعـــات نــمــو الــســيــولــة واملــيــزانــيــة 
العمومية. وتستند هــذه النتائج إلى 
الــقــوائــم املــالــيــة املــدقــقــة والــتــي تخضع 
للموافقة النهائية من قبل مصرف قطر 
املركزي والجمعية العامة للمساهمني.

2019 675.2 مليون ريال صافي أرباح البنك األهلي في 
15 % أرباحا نقدية أوصى بتوزيع 

¶ »األهلي« من البنوك األعلى تصنيفا في قطر

¶ المجموعة ملتزمة بتقديم افضل الخدمات المصرفية  

¶  الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

التعليم  بـــوزارة  الفنون واملــســرح  يشهد قسم 
الــعــالــي اســتــعــدادات مكثفة إلنــجــاح  والتعليم 
مــهــرجــان املــســرح املــدرســي الــثــانــي »هاماتنا 
الــذي سيقام خــال الفترة من 20 إلى  عالية« 
23 يــنــايــر الـــجـــاري عــلــى مــســرح عــبــد العزيز 
ثـــم يستكمل بقية  ــــف،  فـــي ســـوق واقـ نــاصــر 
عــروضــه مــن 26 إلـــى 28 يــنــايــر عــلــى مسرح 

جمعية الكشافة واملرشدات القطرية.
وفــــي إطـــــار الـــبـــروفـــات واالســــتــــعــــدادات تــألــق 
نجوم نـــوادي املــســرح التربوي بــمــدارس دولــة 
الكشافة  قــطــر، عــلــى خــشــبــة مــســرح جمعية 
ا مسرحًيا 

ً
واملرشدات القطرية، في 19 عرض

العروض لجنة متخصصة  متميًزا، شاهدت 
ضّمت مسرحيني وتربويني وأصحاب خبرة 
واختصاص باملجال املسرحي، وذلك الختيار 
العروض املشاركة في املهرجان، وإبداء بعض 
للمخرجني، كي يظهر  النصائح واإلرشـــادات 

املهرجان في أبهى حلة متميزة.
وتكونت اللجنة من سعاد السالم رئيس قسم 
الفنون واملسرح واملشرف العام على مهرجان 
املسرح املدرسي الثاني، ومحمد الجراح موجه 
الــتــربــيــة املــســرحــيــة ومــديــر املــهــرجــان، وسعد 
للدراما واإلخراج  البورشيد األستاذ املشارك 
فــايــز ممثل  املــســرحــي بكلية املجتمع وفــالــح 

ــا، وأحــمــد  ــ ــدرامـ ــ ــرج وكــبــيــر مــخــرجــي الـ ومـــخـ
املفتاح كاتب ومخرج مسرحي ورئيس قسم 
الدراما في إذاعة قطر، ومحمد السني دفع الله 
املنّيع  ممثل ومخرج وباحث، والدكتورة رواء 
ــتـــوراه فــي ســيــنــوغــرافــيــا املــســرح ونــاصــر  دكـ
ــن املــســرحــيــة  ــوطــ ــ الـــحـــمـــادي رئـــيـــس فـــرقـــة ال
ــــتــــربــــويــــني  وجـــمـــيـــعـــهـــم مـــــن املــــســــرحــــيــــني وال
وأصــــحــــاب الـــخـــبـــرة واالخـــتـــصـــاص بــاملــجــال 

املسرحي.
الثاني  املــدرســي  ويهدف املهرجان املسرحي 
ــراز األنــشــطــة الــتــربــويــة ومـــن ضمنها  ــ إلـــى إبـ
الــنــشــاط الــتــربــوي املــســرحــي، حــيــث يساهم 
ــنـــادي املــســرحــي وفـــنـــون األداء  فـــي تــفــعــيــل الـ
باملدارس، ضمن ممارسات األنشطة التربوية 

لــدى  املــلــمــوس  األثـــر  املــمــيــزة ذات  والتعليمية 
الطاب.

ــالـــذكـــر أن الــــعــــروض املــســرحــيــة  والـــجـــديـــر بـ
يــنــايــر عــلــى مسرح  إلـــى 23  تستمر مــن 20 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز نـــاصـــر بـــســـوق واقــــــف وبـــواقـــع 
عرضني مسرحيني في اليوم الواحد والدعوة 
مفتوحة للحضور من أولياء األمور وجمهور 
املسرح وتستمر العروض الخاصة بالطالبات 
املــرحــلــة االبــتــدائــيــة واإلعــــداديــــة عــلــى مــســرح 
القطرية من يوم  الكشافة واملــرشــدات  جمعية 
الــثــاثــاء 28 يناير  يــنــايــر ولــغــايــة  األحــــد 26 
واإلثــنــني 27 يناير عــروض املرحلة اإلعــداديــة 
ويــقــتــصــر الـــحـــضـــور عــلــى مــــــدارس املــرحــلــة 

اإلعدادية للبنات وأمهات الطالبات.

QNB يعلن الفائزين في حملة اليوم الوطني الترويجية

»هاماتنا عالية« شعار »المسرح المدرسي« في نسخته الثانية
تنطلق فعالياته غدا بمسرح عبد العزيز ناصر

»عظام حمد الطبية« يفتتح 
عيادة متعددة التخصصات

¶  جانب من فعاليات المسرح المدرسي )ارشيفية( 

¶  د. محمد الدوسري

تقدم
 العيادة الجديدة 
للمرضى خدمات 

رعاية صحية عالية 
الجودة
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12 ألفا زاروا جناح مؤسسة مشاركة مميزة للجناح الفرنسي                 وفناك في معرض الكتاب
قطر في معرض الكتاب ســّجــل فــنــاك بــالــشــراكــة مــع الــســفــارة الفرنسية 

واملعهد الفرنسي في قطر، مشاركة مميزة في 
النسخة الــثــاثــن مــن مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
للكتاب، ضمن محور »عصر التنوير في القرن 
الثامن عشر في فرنسا«. وتأتي هــذه املشاركة 
ــت فــرنــســا 

ّ
ضــمــن الــجــنــاح الــفــرنــســي، حــيــث حــل

ضيفة شرف في هذه النسخة من املعرض. وضّم 
الجناح أيضًا نخبة من املؤسسات الثقافية من 
ضمنها مكتبة قطر الوطنية، و»هيستوفيري«، 
واملـــركـــز الــوطــنــي لــلــمــعــالــم األثـــريـــة فــي فــرنــســا، 
ومكتبة فرنسا الوطنية وذلـــك احــتــفــاًء بالعام 

الثقافي قطر فرنسا ۲۰۲۰.
فــنــاك مــشــاركــة استثنائية فــي معرض  وســّجــل 

الدوحة للكتاب بالشراكة مع السفارة الفرنسية 
واملـــعـــهـــد الــفــرنــســي فـــي قــطــر مــنــذ عــــام ۲۰۱٥، 
ــر الــــذي يــؤكــد الــتــزامــه بــاالتــفــاقــيــة املــوقــعــة  األمــ
لــلــمــســاهــمــة في  مـــع وزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة 
ــبـــادرات الــثــقــافــيــة فــي قــطــر ودعــمــهــا. وضمن  املـ
محور الجناح الفرنسي لهذا العام، عرض فناك 
فــي جناحه مجموعة متنوعة مــن الكتب التي 
تعود للقرن الثامن عشر والتي تعالج الفنون 
والثقافة والفلسفة باإلضافة إلى مختارات من 

كتب األطفال والكتب التعليمية.
وتمّيز الجناح الفرنسي بإعادة تقديم املشهد 
الــعــمــرانــي الــتــاريــخــي لــبــاريــس بــطــريــقــة الفــتــة، 
ليمتّد ملقاهي فرنسية شهيرة ومكتبة متنوعة. 

واستضاف فناك »أمسية موسيقية فرنسية 
مــبــهــجــة«، بــرعــايــة ســعــادة الــســيــد صـــاح بن 
غانم العلي، وزيــر الثقافة والرياضة، والتي 
تضمنت حفا موسيقيا على البيانو قّدمه 
ة من الفنانن العاملين وهم سونيا بارك، 

ّ
ثل

ليونيل شميت، وحسن معتز املا. وقد شهد 
الـــوزارة  لن عــن 

ّ
الحفل حــضــور ســفــراء وممث

ـــــاق املـــوســـيـــقـــى 
ّ

ــار الـــشـــخـــصـــيـــات وعـــــش ــ ــبـ ــ وكـ
الكاسيكية وأعضاء الصحافة.

واســـتـــضـــاف الـــجـــنـــاح الــفــرنــســي الـــعـــديـــد من 
ــة والـــــلـــــقـــــاءات وحـــفـــات  ــقـ ــيـ الـــــــحـــــــوارات الـــشـ
تــوقــيــع الــكــتــب لــشــخــصــيــات تــركــت انــطــبــاعــًا 
ــي املـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي فــي  ــ وتــــأثــــيــــرًا بـــالـــغـــًا فـ

فــرنــســا مــن ضمنهم فيليب بــيــافــال، رئيس 
الــوطــنــي للمعالم األثــريــة فــي فرنسا،  املــركــز 
 »TV5« وسليمان زغيدور، رئيس تحرير قناة
ــــرج، الــطــريــق في  الــعــاملــيــة ومــؤلــف كــتــاب »اخـ
ــا مــــوريــــرا مــديــر  انـــتـــظـــارك«، وبــــرونــــو دي سـ
الــتــي صممت الجولة  شــركــة »هــيــســتــوفــري« 
االفتراضية ملبنى »الكونسيرجري«، ونيكوال 
روش، مدير املكتب الدولي للنشر الفرنسي، 
وأنــايــيــس أالرد وبــاســتــيــان كينيون، مؤلفي 
كـــتـــاب »ســـاشـــا وتـــــوم كـــــروز الـــجـــزء الــثــانــي: 
محكمة املــلــك«. وعــلــى مـــدار ۱۰ أيـــام استقبل 
ــالـــب مــــن مــخــتــلــف  ــــف طـ ــر مــــن ألـ ــثـ الـــجـــنـــاح أكـ

مدارس قطر.

زار أكثر من 12,000 فرد من مختلف أفراد املجتمع، أجنحة مؤسسة قطر املشاركة في النسخة الثالثني من معرض 
آل ثاني، نائب رئيس مجلس  الشيخة هند بنت حمد  أمــس. وكانت سعادة  للكتاب، والتي اختتمت  الدولي  الدوحة 
إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، قد زارت املعرض في يومه األول، 

وتجولت سعادتها بأجنحة مؤسسة قطر وغيرها.
تعكس مشاركة مؤسسة قطر في هذا املعرض، التزام املؤسسة في تعزيز ثقافة القراءة، ودورها في بناء اقتصاد 

مستدام قائم على املعرفة. وهذا ما يتجسد في مبادرة »قطر تقرأ« التابعة للمؤسسة.
في هذا اإلطار، قالت الجازي الحنزاب، مدير مبادرة »قطر تقرأ«: »إن مشاركتنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب 
تعّد وسيلة رائعة لبناء الجسور مع كافة أفــراد املجتمع، وهو أمر أساسي في تصميم برامجنا. من املهم أن نلبي 
التطلعات الوطنية ونحدد األولويات في مجال القراءة، حتى نتمكن من دمجها في حياة أبنائنا اليومية، واستحداث 

عادات إيجابية«.
شهدت هذه النسخة من معرض الدوحة الدولي للكتاب، مشاركة مراكز ومبادرات تابعة ملؤسسة قطر، من بينها 
»جائزة أخالقنا«، ودار نشر جامعة حمد بن خليفة، وحديقة القرآن النباتية، إضافة إلى مشاركة مكتبة قطر الوطنية.

ــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض  اخــتــتــمــت أمـــــس بــمــقــر مـــركـ
واملـــؤتـــمـــرات، فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــاثــن ملــعــرض 
الدوحة الدولي للكتاب، والتي استمرت على مدى 
10 أيام، التي أقيمت تحت الرعاية الكريمة لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
ــــا تــتــفــكــرون«،  الـــبـــاد املـــفـــدى، وحــمــلــت شـــعـــار »أفـ
وشارك فيها »335« دار نشر من »31« دولة عربية 

وأجنبية.
 وكانت فرنسا ضيف شرف املعرض في دورتــه الـ 
30، في إطار السنة الثقافية بن قطر وفرنسا للعام 
الــفــرنــســي،  ــزوار عــلــى األدب  ــ الـ 2020؛ حــيــث تــعــّرف 
 عـــن ســلــســلــة مـــن الـــنـــدوات 

ً
والـــفـــن والــثــقــافــة، فــضــا

ــــروض األفــــــــام، وبـــعـــض ورش  ــ واملــــحــــاضــــرات، وعـ
العمل املتخصصة.

وأكــد سعادة السيد صــاح بن غانم العلي وزير 
الثقافة والرياضة في حــواره املفتوح مع الكتاب 
وجــمــهــور مــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب في 
الــحــفــل الــخــتــامــي، الـــذي قــدمــتــه اإلعــامــيــة مــيــادة 
عـــبـــده، أن املـــعـــرض نــجــح فـــي الــتــعــبــيــر عـــن رؤيـــة 
الوزارة »نحو مجتمع واٍع بوجدان أصيل وجسم 
ســلــيــم«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن بساطة 
الـــرؤيـــة فـــي صــيــاغــتــهــا فـــإن تــنــفــيــذهــا مــســؤولــيــة 
الــجــهــود تنفيذها لتحقيق  كــبــرى تتطلب كــافــة 
الوعي في املجتمع وهو املعرفة واإلدراك وكذلك 

الوجدان والذي يعني الضمير واألخاق.
إلــى أن وزارة الثقافة والرياضة  وأشــار سعادته 
تعمل على االستثمار فــي الجيل الناشئ وذلــك 
الـــدولـــة والــعــمــل  بالتنسيق مــع كــافــة مــؤســســات 
الــقــراءة وتوطيد العاقة بــن الطفل  على تعزيز 
والكتاب وذلك من خال استخدام نماذج مميزة 

وأنشطة وورش لتحقيق األهداف املوضوعة.
وأوضـــــح أن املـــعـــرض نــجــح فـــي تــحــقــيــق شــعــاره 
»أفــــا تــتــفــكــرون« حــيــث كـــان الـــغـــرض مــنــه إثـــارة 
االنتباه والتفكر بن الجمهور واملجتمع، مؤكدا 
أن التفكر هو سبب رئيسي للنهضة الحضارية، 
ألننا قد نعتقد ان املعرفة املوروثة هي الحقيقة 
دائـــمـــا، مــؤكــدا أنـــه فــي ظــل االنــفــتــاح عــلــى العالم 
وكــثــرة األفــكــار املطروحة مــن كــل مكان فابد من 

التفكر.
وجـــدد ســعــادة وزيـــر الثقافة والــريــاضــة على أن 
دور الـــــــوزارة لــيــس تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات بــقــدر ما 
هــو تهيئة وخــلــق البيئة املناسبة لنمو املشهد 

الثقافي، فقديما كانت وزارة الثقافة تطبع الكتاب 
الــذي ال يسهم  وتضع شعارها عليه وهــو األمــر 
فــي إثــــراء املــشــهــد دون وجــــود دور نــشــر خاصة 
تسهم في إثــراء املشهد وتقوم بهذا الــدور، الفتا 
لـــدور نشر،  الــــوزارة منحت 13 ترخيصا  إلــى أن 
بما أسهمت في حركة النشر ويبقى دور الوزارة 
محدودا حاليا في طباعة الكتب املتخصصة جدا 
أو تلك التي لها أهمية تاريخية، كما أن الــوزارة 
منحت 9 تراخيص إذاعــيــة بلغات مختلفة وقد 
ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي إحـــاطـــة مـــن يعيشون 
على ارض قطر بثقافتها ولها دور كبير في نشر 
الثقافة والــوعــي، حيث يعيش فــي قطر أكثر من 
200 جنسية، وهــؤالء هم مصدر قــوة للمجتمع، 
الفــتــا إلـــى ان الــــــوزارة اعــتــمــدت االنــتــخــابــات في 
تــولــي املــنــاصــب الــقــيــاديــة فـــي املـــراكـــز الــشــبــابــيــة 
كــخــطــوة أولــــى، ومـــن ثــم ســيــكــون نــفــس األمـــر في 
املراكز الثقافية، مؤكدا ان كل هذا يساعد في خلق 

وعي أكبر وتمكن أكبر للمجتمع.
كما تطرق سعادته إلى االحتفاء بالعام الثقافي 
قطر- فرنسا 2020 خال فعاليات املعرض وذلك 
مـــن خــــال أنــشــطــة وفــعــالــيــات فــرنــســيــة، كــمــا تم 
مراعاة ذلك في تصميم الحي الاتيني الذي يعبر 
إلــى أن هذه  عن عصر النهضة في فرنسا، الفتا 

املشاركة املميزة جــاءت في سياق العام الثقافي 
والـــــذي ســــوف يــمــتــد عــلــى مــــدار الـــعـــام متضمنا 

العديد من الفعاليات.

 حركة نقدية بناءة 

وأشار سعادته إلى أننا بحاجة إلى حركة نقدية 
بناءة ونشطة في كافة املجاالت الثقافية، مؤكدا 
أن الــــــــوزارة ســيــكــون لــهــا دور فـــي نــشــر الــثــقــافــة 
واالهتمام بالكيف وليس الكم، الفتا إلى أن هناك 
لــجــان متخصصة الخــتــيــار الــكــتــب، كما أكــد على 
الــكــتــاب فــي امللتقيات والتجمعات الثقافية  دور 
ــب الــكــتــب  ــواكــ وضـــــــــرورة وجــــــود حـــركـــة نـــقـــديـــة تــ
الفكرية. وأوضـــح أن وزارة الثقافة والــريــاضــة لن 
ــا بــــدون الـــكـــوادر الــبــشــريــة املــؤهــلــة،  تــقــوم بـــدورهـ
داعيا من لديه أية مبادرات ايجابية أن يتقدم بها 
وسيتم دراستها ودعمها خال عملية البناء التي 
نهتم بإتمامها، مشددا على أن الثقافة مسؤولية 

الجميع وال تقتصر على املسؤولن فقط.
وفي ختام اللقاء قام سعادة السيد صاح بن غانم 
العلي وزيــر الثقافة والــريــاضــة بتكريم الفائزين 
فــي مسابقة »أفــا تتفكرون«، حيث حصد طاب 
مدرسة القادسية االبتدائية للبنن املركز األول، 

وطالبات مدرسة روضــة راشــد االبتدائية للبنات 
املــركــز الثاني كما قــام سعادته بتكريم مجموعة 
من الكتاب الصغار الذين ظهرت لهم إبداعات في 

املعرض.
 أسئلة الحضور 

وردا على ســؤال من احــدى الكاتبات املشاركات حول 
امكانية اعادة اصدار مجلة الصقر ونحن على مشارف 
املونديال، او مجلة نسوية عن ملتقى الناشرين قال 
ــوزارة لـــن نــصــدر مـــجـــات، هـــذا دور  ــ الـــوزيـــر »نــحــن كــ
النوادى واملراكز الشبابية ونحن على استعداد ملنح 
التراخيص ودعــم اي اصــدار، وردا على ســؤال لناشر 
حول تنظيم ورش عن صعوبات التعلم، وعد الوزير 
بدراسة ذلك وتطبيقه املعرض املقبل«. وفيما يتعلق 
بمضمون الكتب التي يتم نشرها اوضح سعادته »أن 
الـــوزارة سيكون لها دور في نشر الثقافة واالهتمام 
ــنــــاك لــجــان  ــى أن هــ ــ ــا إلــ ــتــ ــيــــس الــــكــــم، الفــ بـــالـــكـــيـــف ولــ
متخصصة إلختيار الكتب، وأكد على دور الكتاب في 
امللتقيات والتجمعات الثقافية وضرورة وجود حركة 
نقدية موجهة للكتب الفكرية«. وتطرق سعادته إلى 
أهمية عملية الرصد واملتابعة لكافة املوضوعات التي 
يتم التطرق لها في االصدارات األدبية والفكرية وذلك 

من واقع اهتمام الدولة بالكتاب وبحركة النشر.

215 ألف إصدار بمعرض الكتاب 320 ألف زائر وبيع أكثر من                  
العلي: وزارة الثقافة تهيئ بيئة       مناسبة لنمو المشهد الثقافي

صالح بديوي

الزكيبا: أنجزنا العديد من األعمال وتحقق الكثير من اآلمال

شقرون: معرض لألسرة وليس للنخبة 

زيادة في عدد المؤلفين القطريين

قال السيد حمد محمد الزكيبا مدير إدارة الثقافة 
والفنون بوزارة الثقافة والرياضة، إن ما تحقق من 
انــجــازات في هــذا املعرض وفــي الشأن الثقافي كان 
نتيجة استجابة ســعــادة وزيـــر الثقافة والرياضة 
للكتاب القطرين الذين التقى بهم في 2016 خال 
املعرض لتتحول أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع 
ــــاق دور الـــنـــشـــر الــقــطــريــة  ــبـــرى مـــثـــل إطــ ثــقــافــيــة كـ

وامللتقى القطري للمؤلفن وعدد من املراكز الثقافية 
مما أسهم في خلق حراك ثقافي كبير في الدولة.

وبخصوص نتائج الدورة الثاثن ملعرض الدوحة 
الدولي للكتاب قدم الزكيبا إحصائيات تؤكد نجاح 
وتــمــيــز املـــعـــرض، حــيــث بــلــغ مــتــوســط عــــدد الــــزوار 
الــعــدد التقريبي  لــيــصــل إجــمــالــي  الــيــومــي 31994، 
للزوار خــال فترة املعرض إلــى 319937 زائــرا، وقد 

بلغ إجمالي الكتب املباعة حــوالــي 215840 كتابا، 
كما تــم تــدشــن وتوقيع 534 كتابا جــديــدا، مشيرا 
إلــى أن عــدد الفعاليات التي أقيمت داخــل األجنحة 
بلغت 453، حيث تم تقديم 47 فعالية على املسرح 
الــرئــيــســي، مــا بــن نـــدوة ومــحــاضــرة وأمــســيــة فنية 
وشــعــريــة، وشـــارك فيها 74 ضيفا ووصــل إجمالي 
لــلــنــدوات واملــحــاضــرات 3678،  الــحــضــور التقريبي 

فيما أقيمت 29 ورشة تدريبية خال املعرض، وبلغ 
عدد الفعاليات في »مدرسة قطر« 134 فعالية، كما 
بلغ عــدد املـــدارس الــزائــرة 685 مــدرســة، وأقيمت 55 
ورشــة املــدرســة، كما شــارك 34 مدرسة في مسابقة 
ــــا تــتــفــكــرون« و170 طــالــبــا وطـــالـــبـــة، واشــتــمــل  »أفـ
الصالون الثقافي على 33 فعالية منها )23 توقيعا 

و11 جلسة(.

قال دكتور نزار شقرون: »املسألة تتعدى األرقــام والكم، 
ــو.. هــل نــود أن نبتكر  وعلينا أن نــطــرح تــســاؤل هــام وهـ
معرضا خاصا بنا متفرد في كل شــيء؟ بــاالرقــام لقد 
الـــدورات السابقة ولكن األهــم هو  نجحنا في تخطي كل 
لــأســرة وليس  املــعــرض معرضا  أنــنــا نجحنا أن نجعل 
لــلــنــخــبــة فــقــط، ونــجــحــنــا فـــي أن نــجــعــل تــفــاعــل املجتمع 
واألســــــرة أكـــبـــر مـــن تــفــاعــل الــنــخــبــة، ونـــحـــن بـــهـــذا األمـــر 
الــذي شخصناه بعد بحث ودراســة  التشخيص  عالجنا 
للمجتمعات الــعــربــيــة ووجــدنــا أنــهــا تــعــانــي مــن فــقــر في 

تفاعل األسر مع الفعل الثقافي«.
واستطرد شقرون قائال: هناك عنصر آخر فاعل وهو ما 

أفكارنا  قمنا به من تحويل عمارة املعرض لكي تترجم 
وتكون املعرفة هي املتعة والبهجة لنجعل الطفل مستمتع 
املــعــرفــة فــي مــحــاولــة منا  الــتــي تعكس  بالعمارة املحيطة 
املعرفة ويشارك في  الــذي يتلقى  الجمهور  إلى  للوصول 
صناعتها، فاملعرض يؤكد أن كل انسان له الحق في أن 
يشارك في الحركة الثقافي. وأشار إلى أن: الــوزارة تفتح 
الثقافة حتى نتنفس مــعــرفــة، وأن معرض  آفــاقــا إلنــمــاء 
الناشر واملــبــدع والجمهور للمشاركة في  الكتاب يجمع 
للنهوض  البيئة املالئمة  صنع أرضــيــة مشتركة إليــجــاد 
الدولة وعلينا أن نستغل  الــذي تريده  الثقافي  باملشروع 

هذه الفرصة وأن األجواء مهيأة ألجل ذلك.
اثنى ابراهيم السيد رئيس ملتقى الناشرين على التطور 
القطريني خالل األربــع سنوات  الناشرين  لفاعلية  الكبير 
األخــيــرة حيث تــم إصـــدار مــا يــقــارب الــــ100 كتاب لناشر 

قطري خالل عام 2019 فقط وهو تطور ملحوظ. 
ــعـــارض الــدولــيــة   وقــــال ان هــــذا املـــعـــرض يــعــد مـــن أهــــم املـ
إلــى أن هــنــاك 9 دور نشر فاعلة محلية،  وأقــدمــهــا. الفــتــا 
ومتوقع ان تبدأ النشر 5 دور اخرى خالل الفترة املقبلة.
وأشــــار إلـــى أن بــرنــامــج الــزمــالــة للناشرين كـــان أحـــد أهــم 
ــذه الــنــســخــة حــيــث تـــم تــبــادل  األحــــــداث الـــتـــي شــهــدتــهــا هــ

الخبرات بني ما يزيد عن 50 دار نشر عربية وعاملية.
ووجــــه إبــراهــيــم الــســيــد الــشــكــر لــصــنــدوق قــطــر للتنمية 
الثالث على  للعام  للكتاب  الــدولــي  الــدوحــة  لدعمه ملعرض 
التوالي.واضاف: أثبت معرض الدوحة للكتاب أنه أحد أهم 

املعارض في املنطقة.
وقال بشار شبارو، أمني عام اتحاد الناشرين العرب: ان 
هذا املعرض وصل ملرحلة متقدمة جدا ومن خالل املقارنة 

التي  أنــه تغلب على االشكالية  مع املعارض األخــرى نجد 
نراها دوما بني املثقف ودور النشر الفتا إلى أن املعرض 
لــم تؤثر  الــتــي  الــعــام بتنوع فعالياته وأنشطته  تميز هــذا 
على حركة بيع الكتب، بل أدى ذلك إلى حضورا مضاعفا 

الجنحة املعرض.
فيما قالت مريم الحمادي مدير امللتقى القطري للمؤلفني 
ان انـــجـــاز املــلــتــقــى يــرجــع الــفــضــل فــيــه لــســعــادة الـــوزيـــر، 
وأن هـــذه الــنــســخــة جــــاءت لــصــالــح الــحــركــة الــثــقــافــيــة في 
الدولة،حيث قبلنا عضوية 80 اديبا فور تدشينه باول ايام 
اديــب اخرين،  املــعــرض ونـــدرس االن قبول عضوية 100 
للمؤلفني والكتاب بسبب  ويعد املعرض بمثابة معسكر 
الفعاليات املتنوعة وتحدثت عن دور امللتقى خالل املعرض 
والــذي تم تدشني هويته الجديدة، وانضمام ما يقرب من 
103 كــتــاب ومــؤلــفــني خـــالل فــتــرة املــعــرض مــن أصــحــاب 
االصــدارات الجديدة، وتم تدشني 109 كتب جديدة داخل 

أروقة امللتقى وتنظيم 34 ندوة ومحاضرة. 

■  العلي والزكيبا و شقرون في حفل الختام )تصوير: عمرو دياب(

قال خالد الدليمي مدير دار لوسيل للنشر ان الكتاب لن 
يزدهر دون دعم واهتمام وهو ما تقوم به وزارة الثقافة 
الــنــشــر القطرية  بـــدور  والــريــاضــة وخــاصــة فيما يتعلق 
واملــبــدع املــحــلــي، مشيدا بــاالهــتــمــام الـــذي توليه الـــوزارة 
لحركة الترجمة والــتــي تشهد حــراكــا كبيرا وتسهم في 
نشر الوعي الثقافي في الباد. واضاف »نحن نفخر بدور 
وزارة الثقافة والرياضة التي تقدم الدعم للكتب القطرية 
في الوصول للعاملية«.  وأكدت عائشة الكواري مديرة دار 
روزا للنشر والتوزيع: أن ظهور دور النشر الخاصة كان 
له أبلغ األثر في ايجاد حالة من التنافسية والجودة بن 
دور النشر القطرية وبعضها، وبن الدور العربية للنشر، 

من أجل اثراء املكتبة القطرية.
املــحــلــي  إبـــــراز األدب  إلــــى  واســـتـــطـــردت تــســعــى دار روزا 

إثـــراء الحياة  الــشــابــة وتنمية املجتمع عبر  واإلبـــداعـــات 
ــدارات املتنوعة  الثقافية فــي قطر، مــن خــال تقديم اإلصــ
والـــرصـــيـــنـــة، وتــبــنــي اإلبــــداعــــات الــشــابــة أدبـــيـــًا وثــقــافــيــًا 
وتــقــديــم النصح واالســتــشــارات لــهــم.  وأوضــحــت أن دور 
النشر القطرية بــاتــت تــصــدر الثقافة وابـــداعـــات العقول 
ــارج وبـــلـــغـــات أخــــــرى بـــعـــد أن كــانــت  ــ ــــخـ بـــالـــوطـــن الـــــى الـ
مستوردة للثقافات، و دور النشر دور مهم في التأكيد 
على أهمية حضور القراءة في العالم العربي، والتوجه 
الـــدائـــم نــحــو الــكــتــاب، وتــشــجــيــع الــكــتــاب الــشــبــاب وإثــــراء 

املكتبة العربية. 
وقــال راضــي الهاجري مدير دار زكــريــت للنشر:»نحن ال 
نــود أن ينتهي معرض الدوحة الدولي للكتاب ألنــه كان 
تجربة ايجابية وشهد بصمة مميزة لدور النشر القطرية 

التي حرصت على تشجيع املواهب واستقطاب القدرات 
الــقــدرات في كافة املــشــارب القطرية، ووجهنا  واستثمار 
اهتماما خاصا للطفل، وهناك أرقام تؤكد أن ما تم بيعه 
من كتب خاصة للطفل يتجاوز %25 من مبيعات املعرض 
وهـــو مــا يــؤكــد االهــتــمــام بالطفل وبــحــضــوره املــمــيــز في 
املعرض«. واضــاف »مثلت نسبة عدد اإلصـــدارات املباعة 
واملـــوجـــهـــة لــلــطــفــل قـــرابـــة %25 مـــن إجــمــالــي اإلصــــــدارات 
ــع«.  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ ــــت لـــلـــنـــشـــر والـ ــريـ ــ ــاح دار زكـ ــنــ ــــي جــ ــة فـ ــاعــ ــبــ املــ
واســتــطــرد الــهــاجــري قــائــا »نــحــن فــي دار زكــريــت للنشر 
والــتــوزيــع، كــانــت لــنــا مــقــاربــاتــنــا الــخــاصــة، فــعــمــدنــا إلــى 
عدة استراتيجيات، كان أوالها استقطاب خيرة الخبرات 
املــحــتــرفــة املحلية مــنــهــا، والــخــارجــيــة فــي مــجــال الكتابة 

والرسم لألطفال«.

قطــر 
تصـدِّر 

الثقافة 

■ العلي مع عدد من المكرمين 

■  عائشة الكواري والدليمي والهاجري في ختام المعرض
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بلغ حجم تـــداول الــعــقــارات فــي عقود 
لـــدى إدارة التسجيل  الــبــيــع املــســجــلــة 
الـــعـــقـــاري بــــــوزارة الـــعـــدل خــــال الــعــام 
املــاضــي 22.77 مليار ريـــال، وأظــهــرت 
بــيــانــات الــنــشــرة الــعــقــاريــة الــســنــويــة 
الـــعـــدل، تسجيل  الـــصـــادرة عـــن وزارة 
)3783( صفقة عــقــاريــة، مــا يــؤكــد قوة 
ومــتــانــة الــقــطــاع الــعــقــاري واســتــمــرار 
نموه القوي كداعم رئيسي لاقتصاد 

الوطني.

حركة التداول 

وأظهر مخطط حجم التداول العقاري 
خــال عــام 2019 تسجيل أعلى معدل 
ــتـــوبـــر مــســجــا  لـــلـــتـــداول فــــي شـــهـــر أكـ
4.354.966.074 ريــــاال، فــيــمــا سجلت 
الــتــداول ثاني نسبة مسجلة  مــعــدالت 
في شهر أبريل، بلغت 2.990.595.778 
ــتـــداوالت خــال  الـ ــاال، فيما سجلت  ريــ
ــنــــايــــر ثــــالــــث أعــــلــــى مــــعــــدالت  شــــهــــر يــ
التداول بنسبة بلغت 2.295.852.276 
ريــاال، وسجل شهر يوليو رابــع أعلى 
مــعــدالت لــلــتــداول خـــال الــعــام بقيمة 
إجمالية بلغت 2.000.893.745 رياال. 
وتكشف بيانات مخطط حجم التداول 
منحنى متوازنا ألحجام التداول وفقا 
ألشهر الذروة ومواسم الهدوء املعتاد 

بحركة القطاع العقاري.

أحجام التداول 

وبالنظر إلى أحجام الصفقات املبرمة 
العام، فقد شهدت حركة تداول  خال 
ــا بــشــهــر  ــهـ ــة لـ ــلــــى حــــركــ الــــعــــقــــارات أعــ
أكــتــوبــر حــيــث ســجــلــت )414( صفقة 
عقارية، وسجل شهر سبتمبر ثاني 
بـــعـــدد )407(  لـــلـــتـــداول  أعـــلـــى حـــركـــة 
صــفــقــات عــقــاريــة، وتـــم تسجيل ثالث 
أعلى معدالت التداول في شهر يناير 
ــقــــاريــــة، وفـــي  عــ بـــعـــدد )402( صــفــقــة 
ــارس تــــم تــســجــيــل  ــ ــ شـــهـــري أبــــريــــل ومـ
عدد صفقات بلغت )358( لكل منهما، 
تــم تسجيل )305(  فــبــرايــر  وفــي شهر 
مــــايــــو )331(  ــقــــات، وفــــــي شـــهـــر  ــفــ صــ
نـــوفـــمـــبـــر )286(  صـــفـــقـــة، وفـــــي شـــهـــر 
صــفــقــة، وفـــي ديسمبر )265( صفقة، 
وفي يوليو )254( صفقة، وفي يونيو 
أغــســطــس  ــي شــهــر  )241( صــفــقــة، وفــ

)162( صفقة.
ـــقــــاري  وكـــــشـــــف مـــــؤشـــــر الــــــســــــوق الــــعـ
الدوحة  العام 2019 أن بلديات  خــال 
والريان والظعاين تصدرت التداوالت 
األكثر نشاطا من حيث القيمة املالية، 
الــصــفــقــات بلديات  فــي أحــجــام  تلتها 
الــوكــرة وأم صــال والــخــور والذخيرة 
والــــشــــمــــال والـــشـــيـــحـــانـــيـــة. وشــمــلــت 
الــصــفــقــات الــتــي تــم تــداولــهــا عــمــارات 
وأراضـــــــــي فــــضــــاء ومـــبـــانـــي مـــتـــعـــددة 

االستخدام ومساكن.

الدوحة تتصدر البلديات 

وبلغت القيمة املالية لتعامات بلدية 
الدوحة )11.609.946.977( رياال، فيما 
بلغت القيمة املالية لتعامات بلدية 
الريان )4.579.349.085( رياال، وبلغت 
الــقــيــمــة املـــالـــيـــة لـــتـــعـــامـــات الــظــعــايــن 
)2.502.760.823( ريــاال، فيما سجلت 
الـــــوكـــــرة )1.873.310.634(  بـــلـــديـــة 
ــة أم صــــال  ــديــ ــلــ بــ ــت  ــلــ ــجــ ريـــــــــــاال، وســ
تــــــــداوالت بــقــيــمــة )1.701.229.895( 
ريــــــــاال، وســـجـــلـــت الــــخــــور والـــذخـــيـــرة 
تـــــــــــداوالت بـــقـــيـــمـــة )350.900.110( 
ــلــــديــــة الـــشـــمـــال  ريـــــــــــاالت، وســــجــــلــــت بــ
تــداوالت بقيمة )133.625.749( رياال، 
تـــداوالت بقيمة  وسجلت الشيحانية 

)14.867.475( رياال.
ومــــن حــيــث مــؤشــر الـــعـــقـــارات املــبــاعــة 
املــؤشــرات أن  خــال عــام 2019، تظهر 
أكــثــر البلديات  الــريــان سجلت  بــلــديــة 
لــــعــــدد الــــصــــفــــقــــات املـــــتـــــداولـــــة بــنــحــو 
الــدوحــة بنسبة  )24%(، تلتها بلدية 
الــظــعــايــن بنسبة  بــلــديــة  ثـــم   ،)%24(
بــلــديــة أم صــــال بنسبة  ثـــم   ،)%19(

بــــ )11%(، وبــلــديــة  )11%(، والـــوكـــرة 
الــخــور والــذخــيــرة بـــ )5%(، ثــم بلدية 

الشمال بـ )%3(.
ومـــن حــيــث مــؤشــر املــســاحــة، أظــهــرت 
مــؤشــرات الــتــداول بــأن أكثر البلديات 
الــدوحــة بنسبة  ا جــاءت بلدية 

ً
نشاط

الـــريـــان بنسبة  بــلــديــة  )26%(، تلتها 

الــظــعــايــن بنسبة  بــلــديــة  ثـــم   ،)%24(
ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ املـ )18%( مـــــــن إجـــــمـــــالـــــي 
املتداولة، ثم أم صال بنسبة )%14(، 
بــنــســبــة )13%( والـــخـــور  الــــوكــــرة  ثــــم 
والذخيرة بنسبة )3%(، وأخيرا بلدية 

الشمال )%2(.
أمــــــــا مــــــن حــــيــــث الـــــبـــــلـــــديـــــات األكــــثــــر 
ا خــال شهر سبتمبر في عدد 

ً
نشاط

الــعــقــارات املــبــاعــة فــقــد جـــاءت بلديتا 
الــريــان والــظــعــايــن فــي املــرتــبــة األولــى 
مــنــهــمــا، تلتهما  لــكــل  بــنــســبــة )%23( 
الـــدوحـــة بــنــســبــة )20%(، ومــن  بــلــديــة 
بــنــســبــة )%18(  أم صــــال  بـــلـــديـــة  ثــــم 
الخور  والوكرة بنسبة )8%( وبلدية 
والذخيرة بنسبة )6%( وأخيرا بلدية 

الشمال بنسبة )%2(.
وتراوح متوسط أسعار القدم املربعة 
خال عام 2019 ما بني )571 - 1258( 
 )463 - الـــــدوحـــــة، و)270  فــــي  ــاال  ــ ــ ريـ
 )471 - الــــــوكــــــرة، و)348  ــــي  فـ ريـــــــاال 
ريــاال في الــريــان، و)242 - 425( رياال 
ريــــاال   )499 - أم صـــــال، و)259  فــــي 
ريـــاال   )341 - الـــظـــعـــايـــن، و)207  فـــي 
الـــخـــور والـــذخـــيـــرة، و)287-137(  فـــي 
ريـــاال فــي الــشــمــال، و)203( ريـــاال في 

الشيحانية.

حركة الرهونات 

وفيما يخص حركة تداول الرهونات، 

ــرهــــن  ــم مــــعــــامــــات الــ ــجــ ــغ حــ ــلــ ــد بــ ــقــ فــ
عـــام 2019 )1407(  تــمــت خـــال  الــتــي 
معامات رهن، بقيمة إجمالية بلغت 
ريــــاال. وســجــلــت   )58.596.219.936(
بلدية الدوحة أعلى عدد في معامات 
الـــرهـــن بــعــدد )605( مــعــامــات رهـــن، 
إجــمــالــي  ــن  مــ ــادل )%43(  ــعــ يــ ــا  مــ أي 
املرهونة، تلتها بلدية  العقارات  عدد 
الــريــان بعدد )424( معاملة رهــن، أي 
مــا يــعــادل )30%(، مــن إجــمــالــي عــدد 
العقارات املرهونة، ثم بلدية الظعاين 
بعدد )149( معاملة رهن أي ما يعادل 

)11%( من عدد معامات الرهن.
ــــون، فـــقـــد جــــاءت  ــــرهـ ــا عــــن قــيــمــة الـ ــ أمـ
ــة بــقــيــمــة  ــدمـ ــقـ بـــلـــديـــة الــــدوحــــة فــــي املـ
بــلــغــت )30,307,151,020(  إجــمــالــيــة 
ريـــــاال، وفــــي املــرتــبــة الــثــانــيــة سجلت 
ــة الــــــــريــــــــان رهــــــــونــــــــات بـــقـــيـــمـــة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ
ريـــاال، والظعاين   )19.831.112.222(
ــاال،  ــ ــ بـــقـــيـــمـــة )5.183.533.982( ريـ
والوكرة بما قيمته )1.558.762.493( 
بـــــقـــــيـــــمـــــة  ريـــــــــــــــــــــــــــاال، وأم صــــــــــــــــــال 
ريـــــــاال، والـــخـــور   )1.404.411.217(
بــقــيــمــة )263.597.539(  والــــذخــــيــــرة 
ــاال، فــيــمــا ســجــلــت بــلــديــة الــشــمــال  ــ ريــ
ــاال مــن  ــ ريـ قــيــمــتــه )47.651.463(  ــا  مـ
ــن لــلــعــام  ـــ ـــ ـــ ـــ ــامـــات الــرهـــ ــعـ ــالـــي مـ ــمـ إجـ

.2019
الرهن  إلــى مــؤشــر عمليات  وبالنظر 
من خال دراسة نسبة عدد العقارات 

املــرهــونــة إلـــى نــســبــة قــيــمــتــهــا املــالــيــة 
نجد أن نسبة عدد العقارات املرهونة 
ــامـــات  ــعـ ــة مــــبــــالــــغ مـ ــبـ أكــــبــــر مـــــن نـــسـ
التي  البلديات  الرهن، وذلك في كافة 
شهدت معامات رهن ما عدا بلديتي 
الدوحة والريان، حيث نجد أن مبالغ 
أعلى  الــرهــن حققت نسبة  مــعــامــات 
قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

اللؤلؤة والقصار 

ــداول بــمــنــطــقــة  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــركــ وشــــهــــدت حــ
الـــلـــؤلـــؤة والـــقـــصـــار خــــال عــــام 2019 
لـــلـــوحـــدات  تــســجــيــل )1028( صــفــقــة 
ــتــــي شــمــلــتــهــا عــمــلــيــات  الـــســـكـــنـــيـــة الــ
البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 

)2.024.472.020( رياال.
وشــــهــــد شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر مـــــن الــــعــــام 
املـــاضـــي تــنــفــيــذ أكــبــر قــيــمــة تــــداوالت 
اللؤلؤة والقصار بواقع  فى منطقتي 
بــلــغــت قيمتها اإلجــمــالــيــة  57 صــفــقــة 
ريـــــــــال، وتـــــــاه شــهــر  مـــلـــيـــون   124.4
يناير بتنفيذ 59 صفقة بقيمة 122.1 

مليون ريال.

المعروض العقاري

واســتــقــبــل الــقــطــاع الــعــقــاري قـــرابـــة 4 
آالف مبنى جديد خال العام املاضي، 
تنوعت ما بني املباني السكنية وغير 
الــســكــنــيــة واإلضـــافـــة لــلــمــبــانــي، وهــو 
ــرار الــــضــــخ عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــكـــس اسـ ــعـ مـــــا يـ
العقاري واستمرار  املعروض  صعيد 
ــلــــى املــــبــــانــــي غــيــر  ــلــــب عــ وجــــــــود الــــطــ
التي تنوعت ما بني املباني  السكنية 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة واملـــصـــانـــع 
ــا مــن  ــرهــ ــيــ والــــــــــورش واملــــســــاجــــد وغــ

املباني متعددة االستخدامات.
ــة رصــدتــهــا  وكـــشـــفـــت بـــيـــانـــات خـــاصـ
الشهرية  النشرة  »لوسيل« من واقــع 
ــاء وشــــــهــــــادات إتــــمــــام  ــنــ ــبــ لــــرخــــص الــ
التخطيط  الــصــادرة عن جهاز  البناء 
أنـــه تــم مــنــح 3993 مبنى  واإلحـــصـــاء 
ــعـــام املـــاضـــي شـــهـــادة إتــمــام  ــال الـ خــ
تــــوزعــــت مــــا بــــني 2632 مــبــنــى  ــنــــاء،  بــ
غــــيــــر ســكــنــي  ــنـــى  ــبـ مـ ســـكـــنـــيـــا و346 

و1015 إضافة ملباٍن.
وتــــوزعــــت املـــبـــانـــي الــســكــنــيــة مـــا بــني 
ــام  ــمــ إتــ ــيــــا و833 شـــــهـــــادة  فــ  1598
قــروض اإلسكان و156 عمارة  مباني 
أخـــرى،  فــئــات  مــن  سكنية و45 مبنى 
البناء  إتمام  بينما توزعت شهادات 
لــلــمــبــانــي غــيــر الــســكــنــيــة مـــا بـــني 69 
مبنى حكوميا و139 مبنى تجاريا 
و87 ورشــــة ومــصــنــعــا و40 مــســجــدا 

و11 مبنى من فئات أخرى.

مليار ريال قيمة التداوالت العقارية  22.8

 2019 58 مليار ريال خالل  1407 معامالت رهن بقيمة 

تسجيل 3783 صفقة 
عقارية وأعلى معدالت 

التداول في أكتوبر 

الدوحة والريان 
والظعاين تتصدر قيم 

التعامالت المالية 
للعقارات

1028 صفقة بمنطقة 
اللؤلؤة والقصار بأكثر 

من ملياري ريال

الدوحة -  
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

بتعاون »قطر الخيرية« وشركائها

مشاركات فاعلة للفائزين بـ »كتاب المستقبل« في »معرض الكتاب«

ــاب 
َّ
شـــارك الــفــائــزون فــي بــرنــامــج »ُكــت

املستقبل« التابع لقطر الخيرية في 
عــدد مــن الفعاليات بمعرض الكتاب 
فـــي نــســخــتــه الـــثـــاثـــن وذلـــــك فـــي كل 
مــن »مــدرســة قــطــر« وملتقى املؤلفن 
 عــن إجـــراء حـــوارات 

ً
الــقــطــريــن، فــضــا

ــاملـــركـــز اإلعــــامــــي لــلــشــبــاب الــتــابــع  بـ
لوزارة الثقافة والرياضة.

وشـــهـــدت ورش »قــــــراءة قــصــة« الــتــي 
نــظــمــتــهــا قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى مـــدى 
ــة قــطــر  ــ ــدرسـ ــ ــة أيــــــــام بـــجـــنـــاح مـ ــ ــعـ ــ أربـ
بــمــعــرض الــكــتــاب تــفــاعــا كــبــيــرا من 
األطــفــال مــن زوار املــعــرض، حيث قام 
الـــفـــائـــزون فـــي الــنــســخــة الــثــالــثــة من 
ة  بـــرنـــامـــج »كـــتـــاب املــســتــقــبــل« بـــقـــراء

قصصهم على األطفال.
وعــكــســت الـــــورش املـــواهـــب الــكــتــابــيــة 
ــاب  ــتــ ــي بــــرنــــامــــج »كــ ــ ــلــــمــــشــــاركــــن فــ لــ
ــل«، وأســـــهـــــمـــــت فـــــــي نـــقـــل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
خــبــراتــهــم كــكــتــاب واعـــديـــن لزمائهم 
ــة، وعــكــســت  ــئــ ــاشــ ــنــ ــــن األطـــــفـــــال والــ مـ
تفاعلهم مــع األنــشــطــة الثقافية على 

مستوى دولة قطر.
اب 

ّ
وتخللت الــورش حــوارات بن الكت

والزوار من األطفال، حيث وجهوا لهم 
األسئلة حول القصة ملعرفة مدى فهم 
قـــام الكتاب  األطــفــال للمحتوى، كــمــا 
في ختام الورش بالتوقيع على نسخ 

من القصص.
وقد شارك في الورش كل من الطالب 
ــبـــراء مــجــدي خــيــر الـــديـــن والــطــالــب  الـ
عــــلــــي حــــســــن املــــخــــلــــفــــي، والــــطــــالــــب 

مــحــمــد الــتــمــيــمــي، والـــطـــالـــبـــة فــاطــمــة 
الـــرمـــيـــحـــي، والـــطـــالـــب عـــبـــد الــرحــمــن 
حساب، والطالبة شهد عبد الرحمن، 
والطالبة شهد القحطاني، من املراحل 
الــــدراســــيــــة االبــــتــــدائــــيــــة واإلعـــــداديـــــة 

والثانوية.
ــالـــب الــــبــــراء مـــجـــدي خــيــر  ــــر الـــطـ ــبَّ وعــ
الدين الفائز باملركز األول في املرحلة 
االبتدائية لبرنامج »كتاب املستقبل 
-3« وهــو طــالــب فــي الــصــف الــســادس 
بمدرسة الزبير بن العوام االبتدائية 
لــلــبــنــن عـــن ســعــادتــه بــاملــشــاركــة في 
ــة، مـــقـــدمـــا شـــكـــره لــقــطــر  ــ ــورشـ ــ ــذه الـ ــ هـ
ــه فــرصــة  الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى إتـــاحـــتـــهـــا لــ
ــة فــــي فــعــالــيــة مــــن فــعــالــيــات  ــاركـ ــشـ املـ

مـــعـــرض الـــكـــتـــاب مــــن خـــــال بــرنــامــج 
»كـــتـــاب املــســتــقــبــل« الـــــذي ســـاهـــم في 
ــه األدبــــيــــة  ــتـ ــبـ ــة مـــوهـ ــيـ ــمـ ــنـ رعـــــايـــــة وتـ
فـــي شكل  وإخـــــــراج مـــا دار بـــخـــاطـــره 

قصة يقرأها األطفال.
ــلـــع أن أكــــــون كـــاتـــبـــا فــي  ــطـ وقـــــــال: »أتـ
املستقبل، وبما أن قصتي تتكلم عن 
الــغــيــرة، فــإنــنــي أنــصــح كـــل طــفــل بــأن 
يــنــظــر إلـــى مـــا يــمــلــكــه بــــدون التفكير 
في ممتلكات اآلخــريــن، ألن ما يملكه 
لــــه، وأن مـــا يملكه  أحـــدنـــا هـــو خــيــر 
اآلخـــرون هــو أفــضــل لــهــم، كما أنصح 

األطفال بكثرة القراءة والكتابة«.
بدوره قال الطالب علي حسن املخلفي 
كــــاتــــب قـــصـــة »عــــصــــا جـــــــدي« الـــفـــائـــز 

باملركز الثاني في املرحلة اإلعــداديــة 
لبرنامج »كتاب املستقبل -3« وطالب 
فــي الــصــف الــتــاســع باملعهد الــديــنــي: 
إن برنامج »كتاب املستقبل« يساهم 
فــي صــقــل مــهــارات األطــفــال الكتابية 
وهـــو مــا الحــظــتــه بــعــد أن دخــلــت في 
التنافس الكتابي للبرنامج وشاركت 

في الدورات التدريبية.

حوارات وندوة 

كـــــمـــــا حـــــظـــــي الــــــكــــــتــــــاب الــــــفــــــائــــــزون 
بـــاســـتـــضـــافـــات فــــي املــــركــــز اإلعـــامـــي 
للشباب وأجــروا معهم حــوارات حول 
قــصــصــهــم ومــشــاركــتــهــم فـــي بــرنــامــج 

»كتاب املستقبل« وانطباعاتهم حول 
البرنامج ومــدى استفادتهم من هذه 

التجربة.
وفي جناح امللتقى القطري للمؤلفن، 
نظمت ندوة ملناقشة »كتاب املستقبل« 
قــدمــتــهــا الــســيــدة لــيــنــا الــعــالــي عضو 
لجنة التحكيم وتــحــدث فيها السيد 
صالح غريب، والسيدة ميسون علي 
مسؤولة البرنامج التي استعرضت 
مراحل البرنامج منذ انطاقته األولى 
ثم التطور الذي شهده في كل مرحلة. 
وتم في نهاية الندوة إهداء نسخة من 
املــســتــقــبــل« للملتقى  قــصــص »كــتــاب 
القطري للمؤلفن تقديرا لشراكتهم 

في البرنامج.

■   جانب من ورش »قراءة قصة« التي نظمتها قطر الخيرية 

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

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/1112

إدعموا قوافل الدفء لتوزيع معونات الشتاء

 لصالح 500,000 إنسان في 17 دولة
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امنح الدفء
مستلزمات
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مــــواد
غذائية

مستلزمات 
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مسح كود عدسة سناب شات

■  من إصدارات قطر الخيرية 

الدوحة -
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:» مدير مجلس قطر للمبانـــــــــــــــــــــــــي الخضراء لـ »

قطـر الثانية في المبانــي الخضــــــراء والصديقة للبيئة بالمنطقة

◗ بداية ما هي أهمية أسبوع قطر لالستدامة؟ 
ــبـــادرة أســـبـــوع قــطــر لــاســتــدامــة هـــي مــبــادرة  ◗ مـ
وطنية من مجلس قطر للمباني الخضراء بدأت 
املـــبـــادرات البيئية والــتــوعــويــة  مــنــذ 2016، ضــمــن 
الــخــضــراء والــتــي تتضمن  ملجلس قــطــر للمباني 
أيضا األبــحــاث والـــدورات التدريبية واملؤتمرات، 
وخال السنوات األربع املاضية كان هناك العديد 
مــن املــبــادرات فــي قطر مــن جــهــات معينة ولكنها 
كانت في نطاق صغير وال يسلط عليها الضوء، 
ومن هنا جاءت فكرة أن تكون هناك مبادرة كبيرة 
تحت مسمى أسبوع قطر لاستدامة وهي فرصة 
لكل من لديه مبادرة لتنفيذها خال هذا األسبوع 

الذي يعد بمثابة حملة وطنية.
وتشمل هذه املبادرة ورش عمل وأنشطة توعوية 
وحــمــات تنظيف شــواطــئ ومــســابــقــات مدرسية 

وأنشطة في الجامعات.

◗ وهل حققت هذه املبادرة أهدافها؟ 
◗ نحن ننقل مفهوم االستدامة من كونه يقتصر 
عــلــى الــجــامــعــات واألكــاديــمــيــن واملــهــنــدســن إلــى 
مختلف شــرائــح وفــئــات املجتمع وكــانــت املــبــادرة 
ــل الـــفـــئـــات وبــــدأنــــا أول  فـــي بــدايــتــهــا تــســتــهــدف كـ
ســنــة بــحــوالــي 100 فعالية مــن 50 جــهــة مشاركة 
ــــى 250 فــعــالــيــة  ــة إلـ ــعـ ــرابـ ووصـــلـــنـــا فــــي الـــســـنـــة الـ
وأكثر من 50 ألف مشارك يشمل املوظفن وطاب 
ــات املـــنـــازل وكـــل شــخــص يــمــكــنــه أن  ــ املـــــدارس وربـ
ا مــن هــذه الفعاليات، وبــالــرغــم مــن أن  يــكــون جـــزء
البداية كانت محدودة إال أنها بدأت تتطور عاما 
بعد آخر. وخال الفترة املاضية وجدنا أن بعض 
الذين يشاركون ال يعرفون كيف يشاركون وبعد 
الــســنــة الــرابــعــة أصــبــح لــديــنــا أكــثــر مــن 300 فكرة 
وكــل شخص أصبحت لديه خيارات باختيار أي 

مبادرة.
والفنادق تشارك معنا على سبيل املثال، وتقوم 
ــوم خــال  ــدة يــ بــفــتــح األنــــديــــة الــصــحــيــة مــجــانــا ملــ
املــبــادرة حتى يتسنى للناس مــمــارســة األنشطة 
الصحية وكــذلــك املطاعم، وتطبيق )كــريــم( أيضا 
يــوفــر خــصــومــات الســتــخــدام وســـائـــل مــواصــات 
صديقة للبيئة، وبعض املــحــات التجارية توفر 
خصما ملن ال يستخدم أكياسا ورقية في التسوق 
باإلضافة للزيارات التوعوية للبراري واملناطق 
ــادرات لـــلـــزراعـــة وأخـــــرى لتوعية  ــبــ الــطــبــيــعــيــة ومــ
ربات املنازل للزراعة في املنازل باإلضافة ملشاركة 

برنامج ترشيد التابع ملؤسسة )كهرماء(.
ونحن نريد تحويل هذه املبادرة لثقافة عامة تبدأ 
من املنزل وصواًل لبقية أفراد املجتمع واملجمعات 

واملرافق العامة والتسوق صديق البيئة وغيرها.

◗ وما هي الفائدة االقتصادية لهذه املبادرة؟ 
◗ طــبــعــا، هـــذه جـــزء مــهــم مــن املـــبـــادرة، ألن الــهــدف 
منها أن يستفيد الجميع وعلى سبيل املثال كان 
الــورق خال  من ضمن الحمات إيقاف استخدام 
 وجــدنــا 

ً
األســـبـــوع. وفـــي حملة يـــوم بــا ورق مــثــا

أنـــه عــنــد إيــقــاف اســتــخــدام األوراق فــي املــعــامــات 
اليومية نكون وفرنا قيمة الورق املستخدم ونحن 
 A4 في قطر نستخدم ما بن 5 إلى 6 ماين ورقة
يوميا بما يعادل قطع 500 شجرة عمرها 30 سنة 
إلنتاج هذه الكمية من الــورق، هذا بخاف الورق 
املــســتــخــدم فــي الــصــحــف واملـــجـــات. بــالــتــالــي فــإن 
الحد من استخدام الورق يساعد في الحفاظ على 
البيئة من خــال تقليل املخلفات التي تؤثر على 
البيئة وباملقابل يتم توفير استخدام الطابعات 
والـــورق واالستعاضة عنها بوسائل إلكترونية 

سريعة وفعالة وترفع باملقابلة كفاءة املؤسسة.
وأحد الفنادق التي كانت مشاركة معنا قرر إيقاف 
تــوزيــع الصحف اليومية بالفندق واالستعاضة 
ــــال ســنــة وفــر  عــنــهــا بــالــتــصــفــح اإللـــكـــتـــرونـــي وخـ
ــقـــابـــل فـــتـــح خــدمــة  حــــوالــــي 200 ألـــــف ريــــــال وبـــاملـ
اإلنـــتـــرنـــت مــجــانــا لــلــنــزالء لــتــصــفــح الــصــحــف في 

التلفاز.
ما نود قوله بأن االستدامة لها فوائد اقتصادية 
تــتــمــثــل فـــي كــونــهــا تــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة وتــوفــر 
املــصــروفــات باإلضافة لفوائدها االجتماعية في 
تــحــقــيــق املــتــطــلــبــات بــأكــثــر فــعــالــيــة، خـــاصـــة وأن 
ــائـــل اإللـــكـــتـــرونـــيـــة أصــبــحــت فــعــالــة بحيث  الـــوسـ
ة  ــاء ــفـ ــكـ ـــع الـ ــ تــســتــطــيــع االســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي رفـ

وتحسن اإلنتاج.

الــتــي تــوفــرهــا املؤسسات  وحــالــيــا فــإن التطبيقات 
والــوزارات لديها فوائد أكبر بكثير وتستطيع اآلن 
تنفيذ معاملتك باملوبايل أو في املكتب وبالتالي 
ــــورق املــســتــخــدم فـــي املــعــامــات بــاإلضــافــة  تــوفــر الـ
للحد من االنبعاثات التي تنتج مثا عن استخدام 
املــعــامــلــة،  لــلــذهــاب للمؤسسة لتخليص  الــســيــارة 
والــوقــت واملــجــهــود املــبــذول فــي سبيل تنفيذ هذه 

املعاملة.
مبادرات وطنية

أعــلــن خــالل مشاركته بقمة  األمــيــر  ◗ تعلمون أن سمو 
أين  للكربون..  املــنــاخ عــن استضافة كــأس عالم محايدة 

موقعكم ضمن مبادرات الدولة؟ 
◗ نــحــن لــديــنــا الـــتـــزامـــات كـــدولـــة قــطــر بــالــنــســبــة 

لانبعاثات الكربونية، وجــزء مــن مبادراتنا هو 
مــحــاولــة ملــســاعــدة الــدولــة فــي خــفــض االنــبــعــاثــات 
الكربونية ونحن جــزء من هــذه املنظومة ولدينا 
اجتماعات مــع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ووزارة البلدية والبيئة واملؤسسة العامة القطرية 
لــلــكــهــربــاء واملــــــاء )كـــهـــرمـــاء( ومــــع جـــهـــات أخـــرى 

خاصة، بحيث يكون لنا دور فيما نستطيع.
 ورشـــة حـــول الــنــظــام الــخــاص 

ً
وســتــكــون لــنــا مــثــا

بتقييم املواد املستدامة الذي يعد األول من نوعه 
ــه اعــتــبــارات خــاصــة بتقييم املـــواد  فــي الــعــالــم وبـ
من عدة نــواٍح، بيئية واجتماعية، كما طورنا مع 
بــرنــامــج )تــرشــيــد( نــظــامــا خــاصــا بــقــيــاس كــفــاءة 
ــازل ونـــظـــامـــا لتقييم  ــنــ ــتـــخـــدام الـــطـــاقـــة فـــي املــ اسـ
املصانع وإعــادة تدويرها ولدينا مصانع كثيرة، 
ــوالـــي 30 مــصــنــعــا، تــعــمــل فـــي إعــــــادة الــتــدويــر  حـ
ولــيــس لدينا نــظــام لتحديد كــفــاءة هــذه املصانع 
والنظام معني بهذا النوع للقيام بالعمل بالشكل 

الصحيح.
وطــورنــا نظاما خاصا يسمى )املفتاح األخضر( 
ــطـــاع الــضــيــافــة  وهــــو نـــظـــام خــــاص بـــالـــفـــنـــادق وقـ
متعلق باتباع عمليات صديقة للبيئة وحصلت 

حوالي 7 فنادق على املفتاح األخضر.
واملــفــتــاح األخــضــر هــو معيار عــاملــي تطبقه دولــة 
الــصــديــقــة للبيئة  املــــواد  قــطــر، بــاإلضــافــة لتقييم 
ولـــديـــنـــا نـــظـــام مــفــتــاح الــبــيــت األخـــضـــر الــخــاص 

باملنازل وهو نظام قديم بطريقة مبسطة.

◗ وهل لديكم شراكات مع مؤسسات من خارج قطر؟ 
◗ نحن جزء من املجلس العاملي للمباني الخضراء 
وأنــــا أشــغــل حــالــيــا مــنــصــب نــائــب مــديــر الشبكة 
اإلقليمية للمباني الخضراء في الشرق األوســط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا ونـــدعـــم كــثــيــرًا الـــــدول املـــجـــاورة 
وقــدمــت دورات تــدريــبــيــة فــي الــكــويــت وكــنــا نقدم 
دورات في السعودية والبحرين ومصر وإيطاليا 
واألردن وستكون لدينا دورات قريبا فــي عمان، 
الـــدول التي  ونــحــاول مشاركة خبراتنا أيضا مــع 

ليس لديها خبرة كثيرة في مجال االستدامة.
وحتى اآلن قمنا بتدريب حوالي 7 آالف مهندس 
ــة والـــبـــيـــئـــة خـــال  ــتــــدامــ مــخــتــص فــــي مـــجـــال االســ
الـــســـنـــوات الــخــمــس املــاضــيــة فـــي قــطــر والــخــلــيــج، 
ونقوم ببناء املهارات التي من املفترض أن يتمتع 
ــتـــدامـــة والــبــيــئــة  بــهــا املــخــتــصــون فـــي مـــجـــال االسـ
ولــديــنــا أبــحــاث كــثــيــرة ونــعــمــل مــع مــراكــز أبــحــاث 
فــي بــريــطــانــيــا وأمــريــكــا وأملــانــيــا ومـــراكـــز محلية 
وجـــامـــعـــات عـــاملـــيـــة ومــحــلــيــة مـــثـــل جـــامـــعـــة قــطــر 
وجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة وتــكــســاس ايــــه أنــــد ام 
وكلية شمال األطلنطي، ودائــمــا نسعى لتطبيق 
أفضل املمارسات العاملية في دولــة قطر وأحيانا 
ــودة  نـــقـــوم بــتــعــديــلــهــا حـــســـب املـــتـــطـــلـــبـــات املــــوجــ
ويهمنا أن تكون برامجنا البحثية معتمدة من 

الجهات العاملية.

مبادرة »لوسيل«

◗ وكــيــف تــنــظــرون لــلــمــبــادرة الــتــي قــامــت بــهــا صحيفة 
العدد األخضر األسبوعي بال  »لوسيل« بإطالق مبادرة 

ورق؟ 
◗ نــحــن لــديــنــا مـــبـــادرة يـــوم بـــا ورق وتـــكـــون في 
ــــل، وكـــنـــا دائـــمـــا  ــــريـ ــن شـــهـــر أبـ الـــخـــمـــيـــس األول مــ
نتواصل مع الصحف وندعو لتخصيص يوم با 
ورق وأن تكون الصحيفة رقمية، ولكن واجهتنا 

تحديات في هذا الشأن.
ــا مــن  ــيـ ــالـ ــيــــل« حـ ــــه صـــحـــيـــفـــة »لــــوســ ــقــــوم بـ ومــــــا تــ

كشف املهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، ونائب مدير 
الشبكة اإلقليمية للمباني الخضراء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أن قطر 
تستهلك حوالي 5 إلى 6 ماليني ورقة بحجم A4 يوميًا بما يعادل قطع 500 شجرة 
عمرها 30 عامًا. وقال الشمري في حوار لـ »لوسيل« إن النسخة الحالية من أسبوع قطر 
لالستدامة شارك فيها أكثر من 50 ألفا، موضحًا أن هناك حوالي 7 فنادق حصلت على 
نظام املفتاح األخضر للمعايير صديقة البيئة وتم تدريب 7 آالف مهندس من قطر 

ودول املنطقة خالل 5 سنوات.
ودعا الشمري الصحف إلى االستعداد املبكر للتحول الرقمي، مشيدًا في هذا اإلطار 
باملبادرة التي طرحتها صحيفة »لوسيل« في إصدار العدد األخضر األسبوعي ضمن 
مبادرة للحفاظ على البيئة وتحقيق معايير االستدامة. وأضاف أن قطر تأتي في 
املرتبة الثانية بمنطقة الشرق األوسط من حيث عدد املباني الخضراء والصديقة 
للبيئة، مشددًا على أن التوجه نحو املباني الذكية بالعالم أصبح حتميًا وليس خيارًا 

كما كان في السابق.. إلى نص الحوار: 

تــخــصــيــص يــــوم الــســبــت لــلــعــدد األخـــضـــر يعتبر 
ــــي االتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح، ونــحــن  خـــطـــوة مــهــمــة وفـ
نعتبره أيضا استشرافا من الصحيفة للمستقبل 
ونــحــن دائــمــا نــقــول بـــأن الــوســائــل التقليدية في 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل ســـتـــحـــتـــاج لــلــتــعــديــل وحـــالـــيـــا 
الــصــحــافــة الــعــاملــيــة فــي أمــريــكــا وبــريــطــانــيــا بــدأت 
الــنــاس تقرأ  الــورقــيــة ومعظم  تقلل مــن طباعتها 
الصحف على اإلنترنت، وعلى الصحف أن تكون 
مستعدة لهذا التغيير الذي سيحدث حتما ونحن 
نرى حاليا وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها 
الكبير على قــطــاع اإلعـــام بشكل عــام وأصبحت 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  الــــنــــاس تـــتـــابـــع وســــائــــل الــ
الــقــنــوات تنشر محتواها  الــكــثــيــر مــن  وأصــبــحــت 

على وسائل التواصل االجتماعي.
والـــتـــغـــيـــيـــر هـــــذا ســـيـــحـــدث فــــي مــــجــــاالت عـــديـــدة 
ونحن في مجلس املباني الخضراء ندعم مبادرة 
صحيفة »لوسيل« في العدد األخضر األسبوعي.

◗ خالل السنوات األربــع املاضية من أسبوع االستدامة.. 
إلى أي مدى نجحتم في رفع الوعي لدى عامة الناس؟ 

ــة الــــحــــالــــيــــة مـــــن أســـــبـــــوع قــطــر  ــنـــســـخـ ــــال الـ ــ ◗ خـ
ــوالـــي 50 ألـــــف مـــشـــارك  ــتـــدامـــة وصـــلـــنـــا لـــحـ لـــاسـ
ووصلنا للناس عبر وسائل التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعــام األخــرى أكثر من مليون شخص 
ــاجــــد وأســــــبــــــوع الــبــيــئــة  ــيـــهـــا خــــطــــب املــــســ بــــمــــا فـ
والرسائل النصية عبر شركة أوريدو وفي وسائل 
التواصل االجتماعي وصلنا ألكثر من 5 ماين 
مـــشـــاركـــة وتـــفـــاعـــل. والــــهــــدف أال تـــكـــون الــفــعــالــيــة 

ألسبوع فقط وإنما تكون ممتدة طوال العالم.
وفي النسخة الحالية من أسبوع قطر لاستدامة 
لدينا حوالي 70 جهة ومؤسسة جديدة انضمت 
ــلـــى تــــوجــــه الــــنــــاس نــحــو  ــــدل عـ لـــلـــمـــبـــادرة مـــمـــا يــ
االســتــدامــة، واألهـــم مــن ذلــك هــو حماسهم للفكرة 
وبعض الجهات قدمت مقترحات بأن تكون لديها 

إدارة خاصة باالستدامة ومكتب عاملي.

مفاهيم بيئية

◗ مــا هــي مساهمة املـــدن الــذكــيــة واملــبــانــي الــخــضــراء في 
تحقيق املفاهيم البيئية؟ 

◗ املـــدن الذكية واملــبــانــي الــخــضــراء هــي املستقبل 
املــواد  واملـــواد صديقة البيئة فــي طريقها إلزاحـــة 
الــتــقــلــيــديــة مـــن الـــســـوق وفــــي الـــســـابـــق كــنــا نجد 
 
ً
صعوبة في الحصول على أنظمة إنارة LED مثا
وكانت غالية، وحاليا أصبحت متوفرة وبأسعار 

تنافسية.
وهنالك العديد من املباني صديقة للبيئة ومثا 
مــديــنــة لــوســيــل جــمــيــع مــبــانــيــهــا صــديــقــة للبيئة 
وحاصلة على نظام التقييم املحلي، وكذلك مدينة 
مشيرب والتي ستصبح أكبر تجمع مباٍن حاصلة 
على التقييم األمريكي الذهبي في العالم، حوالي 
100 مبنى في مدينة مشيرب تحصل على التقييم 
األمريكي، وكذلك لدينا مؤسسة قطر وباإلجمالي 
الثانية مــن حيث عدد  فــإن قطر تأتي فــي املرتبة 
املــبــانــي الــخــضــراء والــصــديــقــة للبيئة فــي الــشــرق 
األوســـط وشــمــال إفريقيا. ولدينا أكبر تجمعات 
لسكن الطاب والطالبات في مؤسسة قطر حاصل 
عــلــى الــتــقــيــيــم األمـــريـــكـــي الــبــاتــيــنــي فـــي الــعــالــم. 
وبــاملــحــصــلــة لــديــنــا مــشــيــرب مــديــنــة ذكــيــة وكــذلــك 
لوسيل ومؤسسة قطر بــاإلضــافــة إلستراتيجية 

وزارة املواصات واالتصاالت للمدن الذكية.
واملـــبـــانـــي حــالــيــا أصــبــحــت أكـــثـــر تــعــقــيــدًا لــتــكــون 
مباني تقليدية واملبنى أصبح عبارة عن مصنع 
مــصــغــر يــضــم أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف والــــدفــــاع املــدنــي 
وأجــهــزة اإلنـــذار واألنظمة الذكية في املبنى، فما 
بالك بمستوى املدن الجديدة والحديثة والتوجه 
نحو املباني الذكية أصبح ضــرورة وليس خيارًا 
في كثير من دول العالم. وفي سنة 2050 سيكون 
ــدن، أي  ــ ٪75 مـــن ســـكـــان الــعــالــم ضــمــن ســـكـــان املــ
حوالي 7 أو 8 مليارات نسمة خال عشرين عاما، 
ــبـــانـــي الـــجـــديـــدة حــالــيــا تــتــبــع أفـــضـــل الــطــرق  واملـ

الحديثة في املباني الذكية حتى تستطيع إدارتها 
بشكل فعال.

◗ بالحديث عن املدن نجد أن )الوكرة( وقعت اتفاقية مع 
اليونسكو.. كيف تنظرون ألدائها؟ 

ــتــــي شــــاركــــت مـــعـــنـــا مــنــذ  ◗ الـــــوكـــــرة مــــن املـــــــدن الــ
بــدايــة أســبــوع قطر لاستدامة كمدينة متكاملة، 
شاركت معنا بالفعاليات ولديها برامج خاصة 
باالستدامة وصديقة للبيئة من املباني الحكومية 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة واملــــــــــــدارس واملـــســـتـــشـــفـــيـــات 
واملـــجـــمـــعـــات الـــتـــي تـــوجـــد بـــهـــا، وتــســجــيــلــهــا مع 
اليونسكو كأول مدينة في قطر يعتبر إنجازا ألن 
لديهم وعــيــا حتى فــي نــظــام التعليم ويطبق في 
املـــدارس وتطبقه البلدية في نشراتها التوعوية 
ــا مــعــهــم  ــنـ ــبــــوع قـــطـــر لـــاســـتـــدامـــة دشـ وخــــــال أســ
املنشورات الخاصة بالتوعية للسكان في الحفاظ 

على البيئة ولديهم جهود جبارة في هذا املجال.
ــا أخـــــــرى وكــــانــــت لــديــنــا  ــرى مــــدنــ ــ ونـــتـــمـــنـــى أن نــ
اجتماعات مع بلدية الدوحة ونعمل مع مؤسسة 
قـــطـــر عـــلـــى مــــشــــروع الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي الــصــديــق 
املــدارس والحرم  للبيئة وهو مشروع كبير يضم 
الــجــامــعــي واملــــشــــروع يـــهـــدف لـــالـــتـــزام بــمــعــايــيــر 
معينة في املدارس والجامعات كموظفن وطاب 
 
ً
ضمن مبادرة يتم تشغيلها من قبل املدرسة مثا
وتـــكـــون لــجــنــة الـــطـــاب واملــــدرســــون مـــن يــقــومــون 
بـــتـــطـــويـــر الـــبـــرنـــامـــج ونــــحــــن نـــدعـــمـــهـــم بــــاألمــــور 
الفنية وخال سنتن إذا حققوا متطلبات معينة 
سيحصلون على العلم األخضر وتقييم املدرسة 

كمدرسة صديقة للبيئة ولدينا حاليا 3 مــدارس 
فــي قطر حصلت على العلم األخــضــر وهدفنا أن 

نصل لحوالي 30 مدرسة بحلول 2022.

تحديات في الطريق

◗ ما هي التحديات التي تواجهكم؟ 
الــحــاجــة لتطوير  الــتــحــديــات كــثــيــرة مــن بينها   ◗
ـــاق  ـــا ســـبَّ ــمـ ــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي دائــ ــة والــ ــاركــ ــشــ واملــ
للمشاركة خــاصــة إذا نــظــرنــا ملــشــاريــع »أشــغــال« 
ومــشــيــرب ومــؤســســة قــطــر ولــوســيــل كــلــهــا تــدعــم 
التوجه نحو البناء األخضر والتحدي أمامنا هو 
القطاع الخاص يحتاج ملزيد من العمل، والبناء 
األخضر حاليا هو اختياري ونحن دائما يهمنا 
نــشــر الـــوعـــي بــالــقــطــاع الـــخـــاص لــيــكــون مـــبـــادرا 
الــصــديــقــة للبيئة  املــمــارســات  أكــبــر لتبني  بشكل 
وأن تــتــطــور املــبــانــي وهـــو تــطــور فـــي املــشــاركــات 
بشكل سنوي وهناك داعمون من القطاع الخاص 
وهناك العديد من القوانن التي نعمل عليها مع 
الـــوزارات بأن يتم تفعيلها بشكل  »كهرماء« ومع 
أكــبــر خـــال الــســنــوات املــقــبــلــة، ودائـــمـــا نصيحتي 
لــلــمــشــاركــن أو الــقــطــاعــن الــحــكــومــي والـــخـــاص 
بـــأنـــه وفــــي ظـــل تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــحــكــومــيــة 
فـــإن االســتــدامــة لــن تصبح خــيــارًا وإنــمــا ستكون 
إلزامية في املستقبل القريب بقطر بالتالي عليهم 
إنــه إذا  أن يــكــونــوا جــاهــزيــن ومستعدين، بحيث 
صدرت قرارات يكون جاهزا وال يواجه صعوبات 

في هذا املجال.

حــــواره: شـوقــي مهــدي

فاق نجاح النسخة الرابعة من أسبوع 
قطر لاستدامة كافة التوقعات، حيث 
أكــثــر مــن 280 فعالية  شــهــدت تنظيم 
مــع أكثر مــن 160 شريًكا، وذلــك خال 
الفترة من 26 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 

.2019
ــثــــاث املـــاضـــيـــة،  وخــــــال الــــســــنــــوات الــ
ازدادت مــــشــــاركــــة أعــــضــــاء املــجــتــمــع 
ــادرة الـــســـنـــويـــة، حــيــث  ــ ــبــ ــ ــذه املــ ــ فــــي هــ
اســتــقــطــبــت أكــثــر مــن 50 ألـــف فـــرد من 
أفـــــــــراد املـــجـــتـــمـــع ومـــمـــثـــلـــي الـــهـــيـــئـــات 
الحكومية والخاصة األساسية، مما 
ُيمثل خمسة أضعاف املشاركة في أول 

نسخة من أسبوع قطر لاستدامة.
وأقام مجلس قطر للمباني الخضراء، 
عضو مؤسسة قطر ومنظم الفعالية، 
مؤخًرا، حفل تكريم، بحضور ممثلن 
ــاة وشــــركــــاء الـــفـــعـــالـــيـــة، وقــــدم  ــ عــــن رعــ
ــري، مـــديـــر  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــل الـ ــعـ املــــهــــنــــدس مـــشـ
مـــجـــلـــس قـــطـــر لـــلـــمـــبـــانـــي الــــخــــضــــراء، 
الــجــوائــز خـــال الــفــعــالــيــة إلـــى شــركــاء 
ــتــــدامــــة،  ورعــــــــــاة أســـــبـــــوع قــــطــــر لــــاســ
تـــكـــريـــًمـــا لـــجـــهـــودهـــم ومــســاهــمــاتــهــم، 

كما سلط الضوء على األنشطة التي 
أقــيــمــت خــــال فــعــالــيــات أســـبـــوع قطر 
: »إن نــجــاح 

ً
قـــائـــا لــاســتــدامــة 2019، 

أسبوع قطر لاستدامة 2019، نتيجة 
ــمــــة ملــئــة  ــ ــيِّ ــقــ ــة الـــفـــاعـــلـــة والــ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ

ـــشـــارك رؤيــة 
ُ
وســتــن هــيــئــة مــتــنــوعــة ت

مــجــلــس قــطــر لــلــمــبــانــي الــخــضــراء في 
بناء مستقبل مستدام. أود أن أتوجه 
إلــى كافة شركائنا ورعاتنا،  بالشكر 
ا من هذه املبادرة الرامية  كونهم جــزًء

لــبــنــاء بيئة مــســتــدامــة فــي دولـــة قطر، 
واملساهمة في تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة لوطننا«.
ــعــد مـــبـــادرة مجلس قــطــر للمباني 

ُ
وت

الخضراء السنوية، التي يتم تنظيمها 

عــلــى مـــدار أســبــوع، منصة فــريــدة من 
ج لــرؤيــة دولـــة قــطــر نحو  ــروِّ نــوعــهــا تــ
 عــن تعزيز 

ً
تحقيق االســتــدامــة، فضا

مــشــاركــة املجتمع مــن خـــال األنشطة 
املتعلقة باالستدامة.

   المفتاح األخضر معيار عالمي تطبقه قطر من أجل
     تحقيق االستدامة

   6 ماليين ورقة A4 تستهلكها قطر يوميًا بما يعادل  
     قطع 500 شجرة 

   7 فنادق حصلت على نظام المفتاح األخضر للمعايير 
     صديقة البيئة 

   7 آالف مهندس بقطر والخليج تم تدريبهم بمجال 
     االستدامة والبيئة خالل 5 سنوات 

   مبادرة »   « للعدد األخضر خطوة صحيحة 
     واستشراف للمستقبل

■ جانب من حفل تكريم مجلس قطر للمباني الخضراء

160 شريكًا بالنسخة الرابعة من أسبوع االستدامة أكثر من 
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2.43 % وسط نمو بالسيولة المؤشر العام قفز 

12.7 مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع

مؤشرات األسبوع

7 12.7281.7 37.3 % 12.5
قطاعات ارتفعت بقيادة االتصاالت 

والبنوك والخدمات
مليار ريال مكاسب 

رسملة السوق
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »إزدان« متصدر 

الكميات
نمو سهم »فودافون« متصدر 

األسهم املرتفعة 

ارتــفــع مــؤشــر بــورصــة قطر خــال األســبــوع املــاضــي بمقدار 253.95 
نقطة، أو ما يعادل 2.43% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,698.31 
نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.18%، لتصل إلى 
594.1 مليار ريال، باملقارنة مع 581.4 مليار ريال في األسبوع السابق، 

بمكاسب 12.7 مليار ريال. ومن بني أسهم 
ــة مــــدرجــــة، ارتـــفـــعـــت أســــعــــار 37  ــركـ 47 شـ
سهًما، في حني انخفضت أسعار 7 أسهم، 
وبقيت 3 أسهم بــدون تغيير. وكــان سهم 
»فـــودافـــون قــطــر« هــو أفــضــل األســهــم أداًء 
خال األسبوع، مع ارتفاعه بنسبة %12.5 
باملقارنة مع األسبوع السابق، وبلغ حجم 
الــتــداوالت عليه 28.6 مليون سهم. وعلى 
الـــجـــانـــب اآلخــــــر، كــــان ســهــم »شـــركـــة قطر 
وعمان لاستثمار« هو األسوأ أداًء خال 
األسبوع مع تراجعه بنسبة 8.7%، حيث 
ــتــــداوالت عــلــيــه 26.3 مليون  الــ بــلــغ حــجــم 

سهم.
وكــانــت أســهــم »مــصــرف قــطــر اإلســامــي« 
ــة مــســيــعــيــد لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات  ــ ــركـ ــ و»شـ
أكـــبـــر   »QNB ــة ــوعــ ــمــ ــجــ ــة« و»مــ ــابــــضــ ــقــ الــ
ــاع املـــــؤشـــــر خـــال  ــ ــفــ ــ املـــســـاهـــمـــني فـــــي ارتــ
ــاع ســهــم  ــ ــفــ ــ األســــــبــــــوع، حـــيـــث ســــاهــــم ارتــ
»مـــــصـــــرف قـــطـــر اإلســــــامــــــي« بـــاكـــتـــســـاب 
نـــقـــطـــة خـــــــال األســـــبـــــوع.  املـــــؤشـــــر 90.5 
ــم ارتــــفــــاع ســهــم شـــركـــة »مــســيــعــيــد  ــاهـ وسـ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات الــقــابــضــة« بــاكــتــســاب 

 »QNB املــؤشــر 25.0 نــقــطــة، بينما ســاهــم ارتـــفـــاع ســهــم »مــجــمــوعــة
باكتساب املؤشر 20.3 نقطة خال األسبوع.

ارتفع إجمالي قيمة التداوالت خال األسبوع املاضي بنسبة %9.5 
ليصل إلى 1,298.3 مليون ريال، باملقارنة مع 1,186.1 مليون ريال في 
األسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات املالية التداوالت 
خــــال األســــبــــوع، مـــع اســتــئــثــاره بــنــســبــة 58.3% مـــن إجــمــالــي قيمة 
التداوالت. وجاء قطاع الصناعة في املركز 
الــثــانــي مــع اســتــئــثــاره بنسبة 13.1% من 
إجمالي قيمة التداوالت. وفي الوقت عينه، 
اســتــأثــر ســهــم »مــجــمــوعــة QNB« بــأعــلــى 
قيمة تداوالت خال األسبوع، حيث بلغت 

قيمة التداوالت عليه 281.7 مليون ريال.
ــفــــع إجـــمـــالـــي حـــجـــم الـــــتـــــداوالت خـــال  ارتــ
األسبوع بنسبة 0.69% ليصل إلى 406.2 
مليون سهم، باملقارنة مــع 403.4 مليون 
ــق. انــخــفــض  ــابــ ــســ ــهـــم فــــي األســـــبـــــوع الــ سـ
إجــمــالــي عــــدد الــصــفــقــات بــنــســبــة %21.4 
لــيــصــل إلـــى 23,650 صــفــقــة بــاملــقــارنــة مع 
الــســابــق.  فـــي األســـبـــوع  30,104 صــفــقــات 
ــاء قـــطـــاع الــبــنــوك والـــخـــدمـــات املــالــيــة  ــ وجـ
فــي الـــصـــدارة مــن حــيــث حــجــم الـــتـــداوالت، 
مع استئثاره بنسبة 34.9% من إجمالي 
الــتــداوالت، بينما استأثر قطاع الصناعة 
الــــــتــــــداوالت.  ــن حـــجـــم  ــ بـــنـــســـبـــة 22.9% مـ
الــقــابــضــة« بأعلى  واســتــأثــر ســهــم »إزدان 
حجم تـــداوالت خــال األســبــوع، حيث بلغ 
الــتــداوالت على السهم 37.3 مليون  حجم 

سهم.

محمد السقا

 :QNBFS التحليل الفني لـ

تحديث مستوى الدعم 
10 آالف نقطة  عند 

ــال الــتــحــلــيــل الــفــنــي األســبــوعــي لــشــركــة بنك  قـ
لــلــخــدمــات املــالــيــة QNBFS: إن  الــوطــنــي  قــطــر 
مــؤشــر بـــورصـــة قــطــر ارتـــفـــع بــنــســبــة %2.43 
مقارنة باألسبوع السابق ليغلق عند مستوى 
بــدأ تحليلنا يتغير بشكل  10,698.31 نقطة، 
إيجابي بعد أن أغلق املؤشر ألسابيع متعددة 
البالغ 10,600  الــقــوي  املــقــاومــة  فــوق مستوى 
إذا استمر املؤشر بالتحرك  نقطة. بناء عليه، 
نــقــطــة، مــن املمكن  ـــ 10,600  الـ فـــوق مــســتــوى 
الــبــالــغ 10,800 نقطة.  الــتــالــي  الــهــدف  تحقيق 
لدينا 10,800  املتوقع  املقاومة  يبقى مستوى 
ولكن مستوى الدعم األسبوعي الجديد أصبح 

10,000 نقطة.

3 فبراير.. فودافون قطر تعلن عن نتائج 2019 
أعلنت شركة »فــودافــون قطر« أن مجلس 
إدارتها سيجتمع بتاريخ 3 فبراير املقبل، 
ــيــة للشركة  ــبــيــانــات املــال ال وذلــــك العــتــمــاد 
فـــي 31 ديسمبر  املــنــتــهــيــة  ــيــة  املــال لــلــســنــة 
أيــضــا في  املــجــلــس  2019، كــمــا ســيــنــظــر 
مواضيع أخرى مماثلة مدرجة على جدول 

أعمال االجتماع.
ــكـــون الـــنـــتـــائـــج املـــالـــيـــة لــلــشــركــة  ــوف تـ ــ وســ
املــوقــع اإللكتروني  متاحة للجمهور على 
 www.vodafone.qa »فـــودافـــون قــطــر« لــــ
وعــلــى املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي لــبــورصــة قطر 
ــاح شركة  أربــ www.qe.com.qa وكــانــت 

إلى  ارتفعت بنسبة %44  قــد  »فـــودافـــون« 
108.4 مليون ريــال )0.03 ريال/للسهم( 
بــنــهــايــة الــتــســعــة أشـــهـــر األولـــــى مـــن الــعــام 
املاضي، مقارنة بأرباح قدرها 75.4 مليون 
الفترة من  ريــال تم تحقيقها خــال نفس 

عام 2018.

أحمد عقل 
محلل مالي

بلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية 309.2 مليون ريال، 
مقابل صافي شــراء بلغ 151.6 مليون ريــال في األسبوع 
السابق. وكذلك، توقعت املؤسسات القطرية هبوط حركة 
السوق وبلغ صافي مبيعها 86.4 مليون ريال باملقارنة مع 

صافي شراء بلغ 12.8 مليون ريال في األسبوع السابق.
الــســوق، حيث  وتوقع املستثمرون األجــانــب هبوط حركة 
بلغ صافي مبيعهم 27.6 مليون ريال باملقارنة مع صافي 

مبيع بلغ 26.0 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، 
توقع املستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق األسهم، 
حيث بلغ صافي مبيعهم 195.2 مليون ريال باملقارنة مع 
صافي مبيع بلغ 138.3 مليون ريال في األسبوع السابق. 
ــراء املــؤســســات األجــنــبــيــة مــنــذ بــدايــة عــام  وبــلــغ صــافــي شـ
يـــعـــادل 113.7 مــلــيــون دوالر من  2020 حــتــى تــاريــخــه مـــا 

األسهم.

309 ماليين ريال صافي 
شراء المؤسسات األجنبية 

لقطة

النتائج السنوية.. 
موسم الحصاد 

أم الزرع؟ 
بدأت إعانات أعمال النتائج السنوية للشركات وبدأ معها 
تحرك املستثمرين بالبيع والشراء، أربع شركات حتى اآلن 
الوطني والــذي  للعام 2019، بنك قطر  أعلنت عن نتائجها 
حقق صافي ربــح 14.4 مليار ريــال بمعدل نمو 4% على 
أســــاس ســنــوي، شــركــة الــخــلــيــج لــلــمــخــازن حــقــقــت أربــاحــا 
الـــ %10،  بحوالي 249.1 مليون ريــال وبمعدل نمو يناهز 
مــصــرف قــطــر اإلســـامـــي أكــثــر املــعــلــنــن نــمــوا حــتــى اآلن 
بمعدل نمو 10,5% مقارنة بالعام 2018 وبأرباح تفوق الـ 3 
مليارات ريال، وأخيرا البنك األهلي القطري والذي استقرت 

أرباحه عند 675 مليون ريال وبمعدل نمو يفوق الـ %1.
ــاح الــســنــويــة وإن كــانــت تــفــتــح الـــبـــاب أمـــام  ــ ــ إعـــانـــات األرب

املــســتــثــمــر الـــطـــويـــل األجـــل 
ــراره االســتــثــمــاري  ــ لــبــنــاء قـ
ــلــــى نــــســــب الـــنـــمـــو  بــــنــــاء عــ
املــحــقــقــة وبــالــتــالــي بــنــاء أو 
تغيير مراكزه املالية حسب 
ــنــمــو لــلــســنــوات  تـــوقـــعـــات ال
الــبــعــض  أن  الــــقــــادمــــة، إال 
يراها غير كافية وخاصة 
أو للمستثمر  لــلــمــضــارب 
القصير األجــل والــذي وإن 
إلـــى  يــنــظــر  ــد أن  بــ كـــــان ال 
السنوية  األربــــاح  إعــانــات 
قــــراره االســتــثــمــاري  إال أن 
يبقى مبنيا على معطيات 

أخرى قد يكون من أهمها ما 
سيحصل عليه من توزيعات 

سنوية. بنك قطر الوطني اقترح توزيع 60 درهما للسهم 
للمخازن تقترح توزيع 20 درهما  الخليج  الــواحــد، شركة 
اقــتــراح توزيع مصرف قطر اإلســامــي فكان  أمــا  للسهم، 
52,5 درهم للسهم وأخيرا البنك األهلي والذي اقترح توزيع 

15 درهما إضافة إلى 5% أسهم مجانية للسهم الواحد.
مــقــارنــة ســريــعــة بـــن أكــثــر الـــشـــركـــات نــمــوا وبــــن أفــضــل 
ــح املـــــــوزع إلـــــى الــســعــر  ــربــ ــ الـــشـــركـــات مــــن حـــيـــث نــســبــة ال
املــتــداول في  لتوقع  السوقي قد تخلط األوراق مــرة أخــرى 
قــراره  ــام يبني  األرقــ حــيــرة، فأيهما يختار وعــلــى أي مــن 

االستثماري؟.
ســــؤال يــتــبــادر إلـــى أذهــــان الــكــثــيــريــن ولــكــن جــوابــه يبقى 
معلقا على أعتاب أسئلة أخرى، أي نوع من املتداولن أنت؟ 
مستثمر طويل األجل أم مضارب ترغب بالربح السريع؟ 
مــا هــي قــيــمــة الــربــح املــســتــهــدف؟ وكـــم هــي املــــدة املتوقعة 
لتحقيق هـــذا الــربــح؟ قــد تبقى الــحــيــرة لـــدى الــبــعــض وقــد 
البعض اآلخر بإجاباتهم ولكن برأيي الشخصي  يختلف 
يــبــقــى األهــــم لــبــنــاء قــــرار اســتــثــمــاري صــحــيــح مــبــنــي على 
تــحــديــد املــســتــثــمــر ألهـــدافـــه ومــعــرفــتــه لــذاتــه قــبــل معرفته 

بالنتائج واألسواق.
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الشركة القطاع
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

13,465,212
8,277,873

12,549,389
25,284,639

45,611
2,819,733

34,620,024
7,259,626
4,238,275
2,766,277
1,878,552

26,322,070
2,209,883

6,957,877
28,617,363

141,737,164

35,836,006

92,986,835

8,664,717

72,487,943

35,575,240

18,930,780

406,218,6851,298,329,192.602

281,694,933.540
133,669,196.900
62,337,527.270
74,036,442.110

166,720.550
26,475,845.820

142,226,465.260
10,032,383.660
3,064,380.836
1,966,027.160
1,087,915.134

15,571,207.085
4,196,923.950

38,254,281.590
7,227,899.050

27,173,695.910

27,146,109.020
38,687,998.130
23,046,787.975
5,042,676.280

48,614,668.790
34,034,903.110

756,525,969.275

98,615,672.293

170,548,169.919

23,410,361.260

93,923,571.405

82,649,571.900

72,655,876.550

2,206
1,381
765

1,056
5

1,039
1,661
139
165
118
97

417
179

39
354
160
115
1

1,596
73

414
192
734

53
68

674
146
463
292
483
959
406
610

264
203
389

416
10
13

220
31

154
940
726
207

2,327
690

9,228

3,678

4,154

690

2,027

3,017

856

23,650

20.700
15.480
4.880
2.740
3.550
9.330
4.090
1.340
0.725
0.687
0.577
0.648
1.880

13.920
0.539
0.500
8.190
2.200

22.600
6.520
3.070

15.540
1.000

3.440
5.460

10.600
1.730

16.150
0.809
1.700
2.290
0.560
0.776

6.100
5.400
2.350

3.190
1.130
2.480
1.930
6.750

1.520
3.550
0.605
0.731

7.010
1.130

21.250
16.520
5.000
3.010
3.700
9.500
4.150
1.420
0.735
0.725
0.594
0.648
1.950

14.170
0.591
0.524
8.600
2.200

23.020
6.900
3.390

15.790
1.010

3.650
5.630

10.600
1.830

16.690
0.825
1.720
2.400
0.599
0.788

6.150
5.450
2.430

3.300
1.170
2.480
2.040
6.900

1.550
3.600
0.626
0.762

7.040
1.260

20.470
15.390
4.880
2.720
3.550
9.330
4.050
1.330
0.718
0.687
0.574
0.570
1.850

13.920
0.539
0.500
8.190
2.200

22.410
6.450
3.070

15.360
1.000

3.400
5.460

10.300
1.730

16.110
0.803
1.660
2.260
0.552
0.770

6.020
5.270
2.350

3.160
1.130
2.280
1.920
6.700

1.510
3.500
0.604
0.727

6.910
1.120

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

15.740
1.000

3.630
5.560

10.490
1.800

16.600
0.815
1.680
2.390
0.580
0.771

6.100
5.290
2.430

3.260
1.130
2.450
1.990
6.900

1.550
3.590
0.622
0.759

6.990
1.260

20.920
16.148
4.967
2.928
3.655
9.389
4.108
1.382
0.723
0.711
0.579
0.592
1.899

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

14.047
0.572
0.511
8.465
2.200
22.903
6.713
3.280
15.577
1.002

13.860
0.539
0.499
8.190
2.200

22.500
6.530
3.070

15.550
1.000

3.554
5.533
10.451
1.790
16.419
0.815
1.678
2.332
0.582
0.774

3.430
5.460

10.500
1.720

16.150
0.801
1.690
2.250
0.552
0.777

6.100
5.357
2.403

6.020
5.350
2.350

3.250
1.147
2.441
1.970
6.786

3.180
1.130
2.350
1.900
6.750

1.549
3.561
0.618
0.744

1.500
3.540
0.598
0.731

6.987
1.189

7.010
1.120

 1.208
 7.212
 2.254
 6.227
 5.714
 0.643
 0.489
 4.511
 -0.275
 4.644
 1.757
 -8.682
 0.529

 1.299
 7.792
 4.609
 3.541
 0.000
 2.311
 5.666
 8.143
 1.222
 0.000

 5.831
 1.832
 -0.095
 4.651
 2.786
 1.748
 -0.592
 6.222
 5.072
 -0.772

 1.329
 -1.121
 3.404

 2.516
 0.000
 4.255
 4.737
 2.222

 3.333
 1.412
 4.013
 3.830

 -0.285
 12.500
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%
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%
%
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%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة 
شركة بلدنا

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول األسبوعيةمن 12 - 01 - 2020 إلى 16 - 01 - 2020

24,038
10,404,642
8,554,251
775,057
10,000

1,668,457
906,842

3,059,512
1,138,155
9,295,052

395,168
256,244

3,684,484
1,359,856
2,060,414

13,105,555
13,018,263
14,001,731
37,107,885
7,997,235

4,206,661
96,417
43,910

4,106,453
211,276

17,525,118
10,865,167
37,315,343
6,782,315

6,271,018
1,349,177

11,310,585

337,665.540
5,948,960.003
4,373,416.400
6,560,473.010

22,000.000
38,211,897.860
6,087,463.440

10,034,412.580
17,728,652.470
9,310,730.990

1,404,396.570
1,417,874.930

38,506,161.330
2,434,403.130

33,829,622.980
10,681,358.868
21,848,510.770
32,652,940.500
21,586,517.695
6,186,383.146

13,670,415.120
110,610.010
107,203.290

8,088,453.560
1,433,679.280

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان

استثمار

الريان

فودافون

قطر وعمان

QNB
الريان

المصرف

بنك الدوحة

التجاري

37,315,343

37,107,885

34,620,024

28,617,363

26,322,070

281,694,933.540

142,226,465.260

133,669,196.900

74,036,442.110

62,337,527.270

العقارات النقلالتأمين
% 2.16 % 2.63 % 2.41 % 2.69 % 1.70 % 2.47 % 2.37

المؤشر العام

نقطة
10698.3

التغير

 نقطة
254

نسبة التغير

% 2.43
رسملة السوق

594.1
مليار ريالمليار ريال

 12.7

كمية األسهم

406.2
%مليون سهم

1
عدد الصفقات

23650
% صفقة

21-

3773
شركة
47

الخليج 
الدولية

قطر مخازنقامكو
وعمان

Ooredoo
% % % %% 0.6 -0.8 -1.1 -8.7 - 0.3 -

األكثر انخفاضًا

بنك فودافون
الدوحة

المصرف الطبيةالمناعي

%% % %% 12.56.2 7.2 8.17.8

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

1.3

%9.5

مليار ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%6%7%8 %6%13 %2%58

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

اء
ــر

شـ

غير القطريين

القطريون

%50.4 %49.6
%71

%29
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مارك فيكتور هانسن

خبيرة اقتصادية في معهد فريزر الكندي
»صحيفة فاينانشيال بوست الكندية« 

حكومة ترودو.. واإلنفاق الفيدرالي الصاروخي

املــوارد، مقابل حصة املــوارد التي ينبغي على الحكومة أن 
تستخلصها لكي تنفق على األولويات التي تعتبرها مهمة.

ــذان املــقــيــاســان الــشــائــعــان يــســتــخــدمــان فـــي حــســاب  ــ وهــ
االقــتــصــاد واإلنــفــاق  اإلنــفــاق كحصة مــن  الحكومة:  حجم 
التضخم(. أوال دعونا نستعرض  الشخصي )معدل على 
لهيئة »فيسكال  االقــتــصــاد. ووفــقــا  اإلنــفــاق كحصة مــن 
مــونــيــتــور« الــتــابــعــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــإن اإلنــفــاق 
الحكومة( كحصة  الكندي )يشتمل على كافة مستويات 

التنظيمية  اللوائح  من االقتصاد يقل عن 40% )دون أخذ 
في االعتبار، والتي ستزيد حجم الحكومة بدرجة أكبر(.

وتــشــيــر »فــيــســكــال مــونــيــتــور« إلـــى أن هـــذا املــســتــوى من 
اإلنفاق الحكومي أكبر كثيرا من املستوى املرتبط بتعظيم 
الــنــمــو االقــتــصــادي، والــصــحــة االجــتــمــاعــيــة. وبــالــفــعــل فــإن 
الدليل يوضح أن حجم الحكومة املثالي للنمو االقتصادي 
الناتج املحلي اإلجمالي،  بــن 26% و30% مــن  يــتــراوح مــا 
وما بعد هذا املستوى، تبدأ معدالت النمو االقتصادي في 

التراجع.
والــخــاصــة فـــإن الــحــكــومــة الــكــبــيــرة ال تــعــنــي بــالــضــرورة 
حكومة أفضل. وينبغي على الكندين أن يكونوا على علم 
ودراية بالحجم والدور املائمن للحكومة. وتشير األبحاث 
إلى أن الحجم األمثل للحكومة – الحجم الذي يعاظم - النمو 
االقتصادي والتقدم االقتصادي - يكون أصغر بكثير مما 

هو عليه اآلن.

الجيدة ال غنى عنها القتصاد صحي،  املالية  السياسات 

الحجم والــدور  الجيدة هــو  السياسة  ومــكــون رئيسي فــي 

املائمان للحكومة )وأقصد بذلك اإلنفاق الحكومي واللوائح 

التنظيمية الحكومية(. واإلنفاق الحكومي املرتفع يأتي على 

أو في  الــتــي يتم فرضها اآلن  املرتفعة  الــضــرائــب  حــســاب 

أكبر،  املستقبل عبر مستويات عجز كبيرة وتراكم ديون 

وكل ذلك من املمكن أن يؤثر على النمو االقتصادي والتقدم 

القضية ذات صلة كبيرة السيما في  االجــتــمــاعــي. وتــلــك 

العام 2019 أعلى مستوى من  الــراهــن، حيث يمثل  الوقت 

اإلنفاق الحكومي الفيدرالي في تاريخ كندا على اإلطاق.

 - لديها دور مهم جدا لكي تلعبه  الحكومة  وبالتأكيد فإن 

العامة ضرورية القتصاد يعمل بصورة جيدة.  الخدمات 

رى؟ وهذا السؤال 
ُ
لكن ما هو الحجم الصحيح للحكومة يا ت

التي يحافظ  املـــوارد  إلــى ما هي حصة  النهاية  ينحدر في 

عليها العمال ورواد األعمال والشركات من أجل خلق تلك 

 تيجان هيل  

“ كلما ازداد عدد أصحاب الماليين المتنوّرين 
كلما أصبح حال العالم أفضل.. وعندما يشاركون بثروتهم 

المعرفية والمالية.. ستغير المستقبل االقتصادي للعالم  ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل

هل وصل االقتصاد العالمي 
إلى ذروة النمو؟

أم  األلفية مفقودا  العقد األول مــن تلك  ســواء كــان 
ال، ثمة شــيء واضــح: الكثير من الــدول لم تستغل 
اإلمكانات املتاحة لها، وربما تكون قد أهدرت آخر 
الناتج  لها لتسجيل نمو قــوي في  وأفضل فرصة 
املــقــبــل، سيتصارع  العقد  املحلي اإلجــمــالــي. وفــي 
الواقع الديموجرافي بن الصن والغرب، وسيحتاج 
العالم إلى معجزة في اإلنتاج كي يعوض التأثيرات 

الناجمة عن ذلك الواقع.
الكثير من املحللن  ففي بداية عقد جديد، يصب 
ُجل تركيزهم على صحة االقتصاد العاملي. ونمو 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي هـــذا الــعــقــد ســيــكــون أقــل 
على األرجــح مقارنة بالعقد األول، وهو ما يعرقل 
حصول تحسن ملحوظ في مستويات اإلنتاجية 
فـــي الـــغـــرب، والـــصـــن، كــمــا أنـــه حـــال دون تــســارع 
النمو بالهند وكبرى االقتصادات في  مستدام في 

أفريقيا.
وحتى يكون متاحا أمامنا بيانات الربع األخير من 
الــعــام 2019، لــن نــكــون قــادريــن على حــســاب نمو 
املمتد من  للعقد  الــعــاملــي  الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي 
املــرجــح أن يامس  الــعــام 2010 - 2019. لكن مــن 
الفترة،  النمو مــا نسبته 3.5% سنويا خــال تلك 
وهي النسبة التي تتشابه مع معدل النمو في العقد 
النمو  تــزيــد عــن  الــحــالــيــة، لكنها  األلــفــيــة  األول مــن 
املتحقق في ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي.
وهــذا أداء قوي قليا على مــدار العقدين املاضين 
الهند  املــقــام األول، فيما تلعب  فــي  الــصــن  بفضل 

دورا متواضعا في هذا الخصوص.
البالغ نسبته 3.5% في  السنوي  النمو  ومتوسط 
الفترة من 2010 - 2019 يعني أن الكثير من الدول 
ربما لم تستغل كافة قدراتها وإمكاناتها. ومبدئيا 
كان باإلمكان أن يزيد نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
العاملن  إذا ما استخدمنا  العاملي بأكثر من %4، 

املحركن للنمو: حجم القوة العاملة واإلنتاجية.
الحالية  األلفية  العقد األول مــن  فــإن  الحقيقة  وفــي 
كان بوسعه أن يكون أقوى عقد في النصف األول 
من القرن الحالي. لكن هذا لم يحدث، وعانى االتحاد 
األوروبي من فترة ضعف مخيبة لآلمال، وسجلت 
كل من البرازيل وروسيا معدالت نمو بأقل كثيرا 

مما حققه في العقد السابق.

جيم أو نيل  

 الرئيس السابق لشركة »جولدمان 
ساكس أسيت مانجمنت« »موقع 
بروجيكت سينديكيت األمريكي« 

النفط الصخري األمريكي

في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك تراجعا في الطلب 
عــلــى الــنــفــط الــــذي تــنــتــجــه رغــــم تــصــاعــد الــطــلــب 
عموما، فإن الواليات املتحدة تتهيأ للوصول إلى 
قمة جديدة في إنتاجها املحلي، األمر الذي يعيد 
النفطي األمريكي  اإلنــتــاج  الــضــوء على  تسليط 
الــصــورة في صناعة  ومــدى تأثيره على مجمل 

النفط العاملية.
فتقرير أوبك الشهري الصادر األسبوع املاضي 
عــن حــالــة الــســوق يــتــحــدث عــن تــوقــعــات أن يبلغ 
األمــريــكــي 20.21 مليون برميل  اإلنــتــاج املحلي 
يوميا بما في ذلك الغاز واملكثفات في الوقت الذي 
الطلب األمريكي في حــدود 21.34  سيكون فيه 
مــلــيــون، أي أنــهــا ســتــكــون عــلــى طــريــق االكــتــفــاء 
الذاتي ودحض الفكرة التي عشعشت في السوق 
منذ سبعينيات القرن املاضي أن اإلنتاج املحلي 

األمريكي من النفط وصل الذروة.
والفضل في هذا التغيير يعود إلى التطور التقني 
الذي سمح باستخدام الحفر الهيدرولوكي ومنذ 
النفط الصخري  إنتاج  العام 2008 أصبح تزايد 
أهم موضوع يتابعه اإلعــام، إذ أسهم في زيادة 
اإلنتاج األمريكي بنسبة 160 في املائة إلى قرابة 
الجزء  أنــه شكل  يــومــيــا، كما  13 مليون برميل 
األكبر في زيــادة اإلمـــدادات بصورة عامة خال 

السنوات الخمس املاضية.
تحقيق الواليات املتحدة لاكتفاء الذاتي من هذه 
السلعة الهامة بل وتحولها إلى التصدير صحبه 
تغير في التبعات اإلستراتيجية، وهو ما عكسته 
تصريحات الرئيس األمريكي دونالد ترمب وأثار 
العديد من عامات االستفهام حول الفهم السائد 

ــــدول الخليجية  الـ الـــتـــزام واشــنــطــن بــحــمــايــة  عـــن 
الرئيسي  الخزان  السعودية كونها تمثل  خاصة 

لاحتياطيات النفطية العاملية.
وكل هذا يجعل من املهم طرح السؤال عن إمكانية 
النفط الصخري وإلى  إنتاج  النمو في  استمرار 
املرتقبة أن تستفيد من  للزيادة  أي مــدى يمكن 
التوسع في طاقة النقل لخطوط األنابيب الجديدة 
التي يتوقع لها أن تضيف ثاثة إلى أربعة ماين 

برميل خال السنوات القليلة املقبلة.
أو تغيره  الــبــرمــيــل وإمــكــانــيــة اســتــقــراره  فسعر 
هـــبـــوطـــا ســيــلــعــب دورا مــهــمــا فــي  أو  ــعــــودا  صــ
ــو فــــي اإلنـــــتـــــاج الــنــفــطــي  ــمـ ــنـ ــة الـ ــ ــال ــرار حــ ــمــ ــتــ اســ
النقطة األساسية تتمثل في  أن  الصخري، على 
نجاح الصناعة في االستجابة لتحديات تراجع 
للدرجة  التشغيل  األســعــار عبر خفض نفقات 
الـــتـــي يـــقـــال فــيــهــا إنــــه حــتــى ولــــو تـــراجـــع سعر 
الــصــنــاعــة يمكنها  فـــإن  إلـــى 40 دوالرا  الــبــرمــيــل 
تغطية منصرفاتها، ولهذا ومع التوقع أن يستمر 
معدل األسعار بن 65 - 70 دوالرا للبرميل فإن 
هـــذا يعطيها هــامــشــا ربــحــيــا جــيــدا مــمــا يسمح 
الــســؤال عن مدى  بالنمو، وبالتالي ال يكون  لها 
استمرار الزخم في النمو وإنما في درجة البطء 
التي يمكن أن تصيبه، لكن يظل هناك نمو في 

حجم اإلنتاج وإن قلت نسبته.
النفط سيظل يلعب دورا  أن  ويتبع هــذا حقيقة 
مهما كأحد مصادر الطاقة كونه يوفر نحو ثلث 
لم تمثل  البديلة  الطاقة  العاملية وأن  االحتياجات 
تحديا يذكر حتى اآلن، ومع بروز قضية الحصة 

في السوق للمنتجن.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني مختص في شؤون الطاقة - كندا

 ترجمة – سمر عبد الرحمن
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الــــوطــــنــــي )QNB( إن  ــر  قــــطــ ــنــــك  بــ قـــــــال 
الــتــجــاريــة بني  لــلــحــرب  الــتــأثــيــر السلبي 
أمريكا والــصــني على النمو العاملي بدأ 
ــذي يــمــكــن  ــ ــر الــ ــ ــــو األمــ فــــي الــــتــــراجــــع، وهـ
ماحظته مــن خـــال الــتــقــدم فــي االتــفــاق 
األولـــي بــني الــطــرفــني، وأوضـــح التحليل 
ــر الــــوطــــنــــي أن  ــطــ األســـــبـــــوعـــــي لـــبـــنـــك قــ
البنك غير تقييمه ملــيــزان املخاطر على 
التوقعات االقتصادية العاملية، مضيفا 
ــــذا ال يــعــنــي أن مــخــاطــر الــهــبــوط قد  »هـ
تـــاشـــت، بـــل مـــن املـــرجـــح أن يـــكـــون نمو 
إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي الــعــاملــي أعــلــى 
قليا مــن السيناريو األســاســي، وليس 

أقل منه بقليل«.
ــــاف أن تــوقــعــات الــبــنــك قــبــل اتــفــاق  وأضـ
املــرحــلــة األولــــى، تلخصت فــي أن النمو 
ســـيـــكـــون عـــلـــى األرجـــــــح أقـــــل بــقــلــيــل مــن 
السيناريو األســاســي ولــيــس أعــلــى منه 
ــــى كــتــابــاتــه  قـــلـــيـــا، وأشـــــــار الــتــحــلــيــل إلـ
الـــســـابـــقـــة حـــــول الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة، 
والحرب التجارية بني الواليات املتحدة 
والــصــني عــلــى وجـــه الــخــصــوص، مبينا 
أن تفاؤله في مطلع العام املاضي تحول 
إلــى تشاؤم مع تصاعد التوترات خال 
الــواليــات املتحدة،  الصيف حني صنفت 

الصني بأنها دولة »تتاعب بالعملة«.
وكـــــانـــــت األضــــــــــــواء ســـلـــطـــت ألول مــــرة 
عــلــى الــتــقــدم الــــذي أحــــرز بــاتــجــاه اتــفــاق 
ــلــــة األولـــــــــى« فــــي أوائــــــــل أكــتــوبــر  »املــــرحــ
الــواليــات املتحدة  ألــغــت  املــاضــي عندما 
ــادة مــقــررة فــي التعريفات الجمركية  زيـ
مــقــابــل الـــتـــزام الــصــني بـــشـــراء املـــزيـــد من 
الــزراعــيــة األمريكية  الــبــضــائــع، والــســلــع 

على وجــه الخصوص. وتــم إحــراز مزيد 
املــاضــي، عندما  من التقدم في ديسمبر 
ألغت الواليات املتحدة زيادة أخرى كان 
الــتــعــريــفــات وخفضت  فــي  لــهــا  مخططا 

بعضها من 15 باملائة إلى 5ر7 باملائة.
وفــي األســبــوع املــاضــي، أزالـــت الــواليــات 
ــتــــاعــــب  املـــــتـــــحـــــدة تـــصـــنـــيـــف دولــــــــــة »تــ
ــن الــــصــــني قـــبـــل الـــتـــوقـــيـــع  ــ ــلـــة« عـ بـــالـــعـــمـ
ــــى لــاتــفــاق  الــرســمــي عــلــى املــرحــلــة األولـ
الــــجــــاري. وتـــجـــري وزارة  فـــي 15 يــنــايــر 
ــة نــصــف  ــعــ ــيــــة مــــراجــ ــكــ الــــخــــزانــــة األمــــريــ
ســنــويــة »لـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاد الــكــلــي 
وســعــر صـــرف الــنــقــد األجــنــبــي للشركاء 
التجاريني الرئيسيني للواليات املتحدة« 
وتعتمد هذه املراجعة على ثاثة معايير 

»للنظر فيما إذا كانت البلدان تتاعب 
ــــدوالر  بــســعــر الـــصـــرف بـــني عــمــلــتــهــا والــ
ــــدوث تـــســـويـــة فــعــالــة  األمـــريـــكـــي ملـــنـــع حــ
في ميزان املدفوعات أو للحصول على 
مــيــزة تنافسية غير عــادلــة فــي التجارة 

الدولية«.
واســتــعــرض تحليل بــنــك قــطــر الــوطــنــي 
)QNB( املعايير الثاثة املذكورة، متتبعا 
تقدم الصني فــي استيفاء هــذه املعايير 
مــن خــال النظر فــي كيفية تطورها مع 
مـــرور الــوقــت، ويــبــحــث املــعــيــار األول ما 
إذا كــان لــدى البلد فائض تــجــاري كبير 
في التبادل الثنائي للسلع مع الواليات 
املتحدة.. وقد ذكرت الواليات املتحدة أن 
الــصــني لديها فــائــض فــي تــجــارة السلع 

الــواليــات املتحدة بقيمة 401 مليار  مــع 
دوالر فــي 12 شــهــرا حتى يونيو 2019، 
ــذا يــــعــــادل أربــــعــــة أضــــعــــاف فــائــض  ــ ــ وهـ
الـــذي يعتبر أعــلــى فــائــض بعد  املكسيك 
الــصــني، كما أنــه يــتــجــاوز بشكل واضــح 
عتبة 20 مليار دوالر التي حددتها وزارة 

الخزانة األمريكية.
ويــتــنــاول املــعــيــار الــثــانــي وجـــود فائض 
الــجــاري، حيث اتسع  كبير في الحساب 
فائض الحساب الجاري للصني من 0.4 
باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي في 
الــنــاتــج  إلــــى 1.2 بــاملــائــة مـــن  عــــام 2018 
ــار دوالر  ــيـ ــلـ ــلـــي اإلجــــمــــالــــي )88 مـ ــحـ املـ
مــــن عـــام  الـــنـــصـــف األول  فــــي  ــكــــي(  أمــــريــ
2019. وأدى تباطؤ نمو الناتج املحلي 

اإلجمالي الصيني إلى انخفاض واردات 
الــســلــع والـــخـــدمـــات، وخـــاصـــة الــســيــاحــة 
الــــخــــارجــــيــــة، وفــــــي مـــقـــابـــل ذلــــــــك، ظــلــت 
صادرات السلع الصينية ثابتة، مما أدى 
إلــى زيــادة فائض السلع على الرغم من 

استمرار العجز في الخدمات.
وعــلــى الــرغــم مــن اتــســاع فــائــض السلع، 
الــجــاري الصيني  يظل فائض الحساب 
أقــــل مـــن عــتــبــة 2 بــاملــائــة الــتــي حــددتــهــا 
ــة. ويــبــحــث  ــيــ ــكــ ــريــ الــــخــــزانــــة األمــ وزارة 
املعيار الثالث ما إذا كــان البلد ينخرط 
ــل مــن  ــ ــــدخـ ــــي عـــمـــلـــيـــات تـ بــــاســــتــــمــــرار فــ
جــانــب واحـــد فــي ســـوق صـــرف العمات 
األجــنــبــيــة. ومـــع أن الــصــني ال تــنــشــر أي 
بــيــانــات عــن الــتــدخــل فــي ســـوق الــصــرف 
األجنبي وتدير سعر الصرف باستخدام 
مجموعة من األدوات، ظلت احتياطيات 
الــنــقــد األجــنــبــي الــصــيــنــيــة عــمــومــا دون 
تغيير عند حــوالــي 3.1 تريليون دوالر 
أمريكي ولذلك، ترى الواليات املتحدة أن 
الصني »امتنعت عن التدخل« في سوق 

الصرف خال العام املاضي.
ويمكن القول إجماال إن الصينيني ظلوا 
حــريــصــني عــلــى عـــدم الــتــدخــل فــي ســوق 
الصرف وتخفيض قيمة الرنمينبي مما 
سمح بتراجع الفائض التجاري للصني 
ــات املـــتـــحـــدة، وذلــــــك بــالــرغــم  ــ ــــواليـ مــــع الـ
ــاري  ــائـــض الـــحـــســـاب الـــجـ مــــن ارتــــفــــاع فـ
الصيني. وبأخذ كافة املعايير مجتمعة، 
ــدا  ــ نـــجـــد أن الـــصـــني تــلــبــي مـــعـــيـــارا واحـ
فقط من معايير الواليات املتحدة، وهو 
مـــا ســمــح لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة 
بــإســقــاط صــفــة »مــتــاعــب بــالــعــمــلــة« عن 
الصني قبل التوقيع الرسمي على اتفاق 

املرحلة األولى في 15 يناير الجاري.

ــيـــران الــجــمــعــة  ــلـــطـ ــغ لـ ــنـ ــنـــت مـــجـــمـــوعـــة بـــويـ ــلـ أعـ
اكتشاف عطل جديد فــي برنامج طائراتها من 
طــراز 737 ماكس املمنوعة من التحليق، لكنها 
ر عودة 

ّ
ب تأخ

ّ
تأمل في حل املسألة قريًبا لتجن

إلــى الخدمة، وأفـــادت الشركة فــي بيان  الطائرة 
الــازمــة ونعمل مع  »نــجــري عمليات التحديث 
إدارة الطيران الفيدرالية على تقديم هذا التغيير 
ونــبــقــي زبــائــنــنــا ومــــزّوديــــنــــا عــلــى عـــلـــم« بــآخــر 
املستجدات. وأضافت »ضمان أن )طائرات( 737 
ماكس آمنة وتفي بجميع املتطلبات التنظيمية 
قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا«. 

ولم يقّدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة املشكلة.
وبحسب مصدر مطلع، يتسبب الخلل بتعطيل 
برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها. وأفاد 
املـــصـــدر أن بــيــونــغ اكــتــشــفــت املــشــكــلــة الــجــديــدة 
ا 

ً
خال »مراجعة تقنية« األسبوع املاضي، واصف

ا أن عليه أال تتسبب 
ً
الخلل بـ »البسيط«، ومضيف

بــتــأجــيــل عــــودة الــطــائــرة إلـــى الــخــدمــة. وتــراجــع 
الــفــيــدرالــيــة  الـــطـــيـــران  بــيــونــغ حـــالـــًيـــا مـــع إدارة 
التعديات التي تم إدخالها على برنامج التحكم 
املــعــروف بــنــظــام تــعــزيــز خــصــائــص املـــنـــاورة )إم 

م 
ّ
ســي أيـــه إس(، الـــذي اعــتــبــر الــســبــب وراء تحط

طائرتي رحلة »اليـــون إيــر« اإلندونيسية وتلك 
ــابـــعـــة لـــلـــخـــطـــوط اإلثـــيـــوبـــيـــة فــــي حـــادثـــتـــني  ــتـ الـ
تسببتا بمقتل مــا مجموعه 346 شخًصا. وتم 
تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 

13 مارس 2019.
ويــتــعــنّي عــلــى ســلــطــات الــطــيــران املــدنــي تحديد 
الــتــدريــب الــــذي ســيــحــتــاج إلــيــه الـــطـــيـــارون على 
مـــاكـــس وتـــحـــديـــد مـــوعـــد لــرحــلــة تــجــريــبــيــة قبل 
فت الصعوبات 

ّ
إعادة الطائرات إلى الخدمة. وكل

الــتــي واجــهــتــهــا مــاكــس مــجــمــوعــة بــويــنــغ أكــثــر 
مـــن تــســعــة مــلــيــارات دوالر فـــي وقـــت يــتــوقــع أن 
تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحــدى الشركات 
ــزودة لــهــا لــتــســريــح 2800 مــوظــف.  ــ الــرئــيــســيــة املـ
وأقــيــل رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ 
فــي أواخــــر ديــســمــبــر وتـــم تــعــيــني عــضــو مجلس 
اإلدارة ديفيد كالهون الذي تولى منصبه بداية 
األســبــوع الــجــاري. ومــن املقرر أن يــزور كالهون، 
الذي قال للموظفني إن على بوينغ التركيز على 
»التماسك« و»الشفافية«، مصنعي تجميع في 
واشنطن األســبــوع املقبل وأن يعقد أول مؤتمر 
صحفي عبر الهاتف األربعاء، بحسب مسؤولني 

في الشركة.

737 ماكس »بوينغ« تكتشف خلاًل جديدًا في طائرات 
نيويورك - أ ف ب

:QNB ..مع بدء العد التنازلي لتوقيع اتفاق التجارة

تخفيف التوترات بين أمريكا والصين يدفع نمو االقتصاد العالمي
الدوحة - قنا:

اتفاق التجارة يخفف شكوك النمو االقتصادي

ــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  قـــالـــت املــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــصـ
كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا إن تــوقــيــع اتـــفـــاق املــرحــلــة 1 
الــواليــات املتحدة والصني سيقلل، لكنه  للتجارة بني 
لن يمحو، حالة عدم اليقني التي تؤثر سلبا على النمو 
االقــتــصــادي الــعــاملــي، ومــتــحــدثــة فــي نــــدوة فــي معهد 
الــدولــي، امتنعت جورجيفا  بترسون لعلم االقتصاد 
عن اعطاء توقعات معدلة للنمو العاملي، قائلة أن تلك 
التوقعات ستنشر يوم االثنني في املنتدى االقتصادي 
العاملي في دافوس بسويسرا. لكنها قالت إن صندوق 
الــنــقــد يــتــوقــع أن اتـــفـــاق الـــتـــجـــارة ســيــضــمــن أن ينمو 
الــنــاتــج املحلي االجــمــالــي للصني بنسبة 6 باملئة في 
2020، وإنــهــا ناقشت تلك التوقعات مــع نائب رئيس 

الوزراء الصيني ليو خه أثناء اجتماع هذا األسبوع.

وقـــالـــت جــورجــيــفــا إن تـــقـــديـــرات لــصــنــدوق الــنــقــد في 
ــارت إلـــى أن الــتــوتــرات الــتــجــاريــة العاملية  الــســابــق أشــ
ستقتطع 0.8 بــاملــئــة، أو 700 مليار دوالر، مــن النمو 
االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي. وحـــوالـــي ثــلــث ذلـــك املــبــلــغ فقط 
الــرســوم الجمركية فــي حــني أن الحصة األكبر  بسبب 
ناتجة عن تباطؤ في استثمارات الشركات. وأضافت 
إلــى أن اتفاق التجارة األمريكي-الصيني  أنــه بالنظر 
لــن يمحو حالة عدم  هــو حــل مؤقت فقط فإنه تأثيره 
اليقني التي تحيط باالستثمارات.. ما نشهده اآلن هو 
أننا لدينا بعض االنخفاض في حالة عدم اليقني هذه، 

لكنها لم تنقشع«.
وقـــالـــت جــورجــيــفــا أيـــضـــا إن صـــنـــدوق الــنــقــد يحبذ 
بشكل عام اتفاقيات متعددة األطــراف، وحــذرت من أن 
االتفاقيات الثنائية قد يكون لها تأثيرات سلبية على 

النمو االقتصادي العاملي في األجل الطويل.

واشنطن - رويترز:
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األوراق النقدية.. جبهة قتال جديدة في الصراع اليمني
فتحت األطــراف املتحاربة في اليمن 
ــــس جــبــهــة جــــديــــدة فــــي صــراعــهــا  أمـ
الـــدائـــر مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، معركة 
قـــديـــمـــة وأخـــــرى  نـــقـــديـــة  بــــن أوراق 
جديدة مما ينذر بوجود اقتصادين 
فـــي نــفــس الـــدولـــة، وحـــظـــرت جماعة 
الحوثي التي تسيطر على العاصمة 
صــنــعــاء اســـتـــخـــدام وحـــيـــازة الــريــال 
ــد الــــــــــذي أصــــــــدره  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــنــــي الـ ــمــ ــيــ الــ
مــنــافــســوهــا فـــي الــحــكــومــة املــعــتــرف 
بــهــا دولــيــا والــتــي تتخذ مــن مدينة 
عــدن الساحلية الجنوبية مــقــرا لها 
الــقــرار اعتبارا  على أن يــبــدأ ســريــان 

من منتصف الليل.
ويــقــول الــحــوثــيــون إنـــه ينبغي على 
اليمنين اســتــخــدام العملة القديمة 
فحسب ويدفعون بأن الحظر خطوة 
ملواجهة التضخم وإفـــراط الحكومة 
في إصدار عمالت بنكنوت على حد 
قولهم، أما الحكومة فوصفت الحظر 
بــأنــه تــخــريــب اقــتــصــادي. وكــالــعــادة 
ــد الــيــمــنــيــون أنــفــســهــم مــمــزقــن  ــ وجـ
ــال يــمــنــيــون مــن  ــ بــــن الـــجـــانـــبـــن. وقــ
الجانبن إن الحظر تسبب فعليا في 
وجـــود عملتن بقيمتن مختلفتن 
مما يزيد االضطراب في بلد تحكمه 
قوتان ويعاني ويــالت الــحــرب. وفي 
الشهر الذي سبق الحظر، كان الناس 
يــصــطــفــون فـــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــن ســعــيــا إلبــــدال 
ــا بـــحـــوزتـــهـــم مــــن ريـــــــاالت جـــديـــدة  مــ
بــعــمــالت قــديــمــة، مــمــا حــــّول األوراق 
املهترئة البالية إلى سلعة ذات قيمة 

ونادرة نسبيا.
وكانت قيمة العملة املحلية مستقرة 
عــنــد حــوالــي 560 ريــــاال لـــلـــدوالر في 
ربـــوع الــيــمــن قــبــل إعـــالن الــحــظــر في 
ــبــــر، وانـــخـــفـــضـــت  مـــنـــتـــصـــف ديــــســــمــ
قيمتها قليال في املناطق الخاضعة 
للحوثين وبلغت حوالي 582 رياال 
لــلــدوالر لكنها تراجعت أكثر بكثير 
ووصلت إلى 642 في الجنوب الذي 
الــجــديــدة. وقد  يزخر اآلن بالعمالت 
تبدو هذه القوة النسبية في صالح 

ــتـــطـــاعـــوا  فـــقـــط إذا اسـ ــيـــن  ــالـ ــمـ الـــشـ
الحصول على ما يكفي من العمالت 

القديمة.
ــلـــه صـــالـــح الــدحــمــســي  وقـــــال عــبــد الـ
)27 عـــامـــا( مـــن شـــــارع فـــي صــنــعــاء 
قـــبـــل دخــــــول الـــحـــظـــر حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
»نــذهــب إلـــى الــصــرافــة وال يــأخــذون 
الــجــديــدة مــنــا، أو يقولون  الــعــمــالت 
إنهم بحاجة إلــى ثالثة أو أربــعــة أو 
خمسة أيام«. وأضاف »الجديدة غير 
مــقــبــولــة والــقــديــمــة مــهــتــرئــة، عليهم 
أن يــجــدوا حـــال«. وقــبــل أيـــام مــن بدء 
الحظر، رفض مكتب صرافة تحويل 
أمــــوال لنحو 20 رجـــال وامــــرأة وقــال 
إنــه استكمل الحصة املخصصة له 
لليوم. وظل كثيرون يتوافدون على 
املكتب لثالثة أيــام أمال في استبدال 
ــتـــجـــارة بن  ــقـــودهـــم. وأصـــبـــحـــت الـ نـ
الشمال والجنوب أكثر تكلفة بكثير 
لـــــشـــــراء وبـــيـــع  ــار  ــجــ ــتــ الــ إذ يـــضـــطـــر 
نـــوعـــن مــــن الــــريــــال يــمــكــن الــتــمــيــيــز 
بينهما وفقا لحالة الورق املستخدم 

واختالف التصميم والحجم
ــاء عــن  ــعــ ــنــ ــــي صــ ــــرون فــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــر كـ ــ ــبـ ــ وعـ

ــذا الــحــظــر من  اعــتــقــادهــم بــأهــمــيــة هـ
أجل الحد من التضخم، لكنهم قالوا 
ــهـــون صـــعـــابـــا مـــنـــذ بـــدء  إنـــهـــم يـــواجـ
تــطــبــيــقــه، وقــــال عــبــد الــلــه الــبــشــيــري 
)28 عاما(، ويعمل بالقطاع الخاص 
الـــنـــاس  ــنـــدمـــا رأى  ــنـــعـــاء، »عـ فــــي صـ
بدء تــداول العملة الجديدة تمسكوا 
بــهــا ألن شكلها نظيف وبــــراق. لكن 
حيازتها حاليا تمثل لهم مشكلة«. 
ــبـــدال 100  ــتـ ويــمــكــن فـــي املـــديـــنـــة اسـ
ــال يــمــنــي )نــحــو 172 دوالرا  ألـــف ريــ
ــة  ــقـــديـ ــنـ الـ ــن األوراق  ــ أمــــريــــكــــيــــا( مــ
ستخدم 

ُ
الجديدة بعملة إلكترونية ت

ــداد مــــدفــــوعــــات مـــثـــل تــعــبــئــة  ــ ــ فــــي سـ
ــر  ــيـ ــواتـ فـ الــــهــــاتــــف أو دفـــــــع  ــــد  ــيـ ــ رصـ
ــم بــســيــط يبلغ  الــكــهــربــاء مــقــابــل رسـ

حوالي 1.5 دوالر.
لــكــن األمـــــور تـــــزداد صــعــوبــة عــنــدمــا 
يــتــعــلــق األمـــــــر بـــاســـتـــخـــدام الــــورقــــة 
املـــواد الغذائية.  النقدية فــي أســـواق 
ــه فــي  ــ ــاء إنــ ــعـ ــنـ ــكــــان فــــي صـ وقـــــــال ســ
ــر الـــــرســـــمـــــي لـــتـــغـــيـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــوق غـ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الــعــمــالت يــتــم عـــرض اســتــبــدال 100 
ألــف ريــال يمني من األوراق النقدية 

الــجــديــدة بــمــا يـــتـــراوح بـــن 90 و96 
ألــف ريـــال مــن األوراق القديمة التي 
ــرا. وبـــعـــدمـــا اقــتــحــم  ــوافــ ــل تــ بـــاتـــت أقــ
الـــحـــوثـــيـــون الــعــاصــمــة صــنــعــاء في 
عـــام 2014 وأخـــرجـــوا مــنــهــا حكومة 
ــادي،  ــه مــنــصــور هــ الــرئــيــس عــبــد ربــ
ــركـــزي الــيــمــنــي إلــى  انــقــســم الــبــنــك املـ
فـــرعـــن أحـــدهـــمـــا فـــي صــنــعــاء تحت 
سيطرة الحوثين واآلخر معترف به 
دولــيــا فــي عــدن حيث تجري طباعة 

األوراق النقدية.
ودافـــعـــت ســلــطــات عــــدن عـــن قــرارهــا 
الـــنـــقـــديـــة  ــاعــــة األوراق  ــبــ زيــــــــــادة طــ
ــام 2017،  ــ مــــن عــ اعـــتـــبـــار  ــدة  ــديــ ــجــ الــ
ــا مـــحـــاولـــة لــلــتــعــامــل مــع  ــهـ قـــائـــلـــة إنـ
ــة الــنــقــديــة ودفـــع رواتـــب  تــفــاقــم األزمــ
ــال  الــعــامــلــن فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، وقـ
ــيـــد أحـــــمـــــد، مــســتــشــار  يــــوســــف ســـعـ
محافظ البنك املركزي في عدن، قبل 
أيام إن »الحوثين اتخذوا القرار ولم 
يــحــســبــوا تكلفته االقــتــصــاديــة على 
املــجــتــمــع«. وأضـــاف »نــأمــل أن تكون 
ــــخــــذت قــصــيــرة 

ُّ
اإلجـــــــــــراءات الـــتـــي ات

األجــــل، وال يــمــكــن اســتــدامــتــهــا فيما 

يــتــعــلــق بــالــحــوثــيــن، ألن االقــتــصــاد 
ــاج مــشــتــركــة  ــ ــتـ ــ ــل اإلنـ ــ ــوامـ ــ ــد وعـ ــ ــ واحـ
والسلع تتدفق من عدن إلى صنعاء 
والــعــكــس. وبــالــتــالــي فـــإن أي إجـــراء 
ســيــؤثــر عــلــى الــنــشــاط االقــتــصــادي 
بشكل عام وال يمكن حصره إيجابيا 

أو سلبيا على منطقة دون أخرى«.
ودافع الحوثيون عن حظرهم قائلن 
إنه وسيلة للدفاع عن قيمة العملة، 
وقـــال ســامــي السياغي املــســؤول عن 
الــخــارجــيــة في  العمليات املــصــرفــيــة 
املــركــزي بصنعاء »كـــان ال بد  البنك 
مـــن اتـــخـــاذ هـــذه اإلجــــــــراءات« لــوقــف 
املــمــارســات الــتــي يــنــفــذهــا بــنــك عــدن 
املــركــزي من خــالل السياسة النقدية 
والــتــي وصفها بالخطيرة. وأضــاف 
أن فـــرض مــوقــف عـــدن الــنــقــدي على 
ــزي بــصــنــعــاء أدى إلــى  ــركــ الــبــنــك املــ
ــيــــة أمـــــام  ــنــ »تــــــدهــــــور الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ
الــعــمــالت األجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
رأس املـــــال يــتــآكــل مـــع كـــل إصــــــدار.. 
ــع كــــل عــمــلــيــة إصـــــــدار ســنــالحــظ  ــ ومـ
حجم الــتــدهــور الـــذي يــرافــقــه للريال 

اليمني«.

تزيد اضطرابات بلد مزقته الحرب

صنعاء - رويترز:

■تراجع حاد ألسعار صرف الريال اليمني

لضمان تحّولها إلى الطاقة النظيفة

بريطانيا تراهن على الرياح البحرية
جــعــلــت املــمــلــكــة املــتــحــدة مـــن قــطــاع تــولــيــد الــطــاقــة 
الــريــاح البحرية، وهــي رائـــدة عامليا فيه، أحد  عبر 
ــز اســتــراتــيــجــيــة االنـــتـــقـــال نــحــو طـــاقـــة تخلو  ــائـ ركـ
ــــددت هـــدفـــا طــمــوحــا  ــكـــربـــون، وحــ مـــن انــبــعــاثــات الـ
املــجــال بأربع  يكمن فــي مضاعفة طاقتها فــي هــذا 
مــرات بحلول عــام 2030، ويقول جيمس برابن من 
ايــنــســايــت« املتخصصة في  مــجــمــوعــة »كـــورنـــوول 
ــه بــفــضــل »مــحــطــات الـــريـــاح« في  مــجــال الــطــاقــة، إنـ
 اململكة املتحدة صارت »أكثر 

ّ
املسطحات املائية فإن

مــكــان مناسب فــي أوروبــــا الســتــغــالل طــاقــة الــريــاح 
البحرية«.

ــذا الـــنـــوع مـــن الــطــاقــة يــالقــي   انـــتـــاج هـ
ّ
ويــضــيــف أن

أيضا دعما من »إطار سياسي مناسب وثمة توافق 
واسع بشأنه بن الرأي العام والطبقة السياسية«، 

وكان رئيس الــوزراء بوريس جونسون الذي حقق 
فـــوزا واســعــا فــي انــتــخــابــات ديــســمــبــر، أعــلــن خــالل 
ــتـــاج في  حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة عـــن هــــدف زيـــــادة االنـ
القطاع إلى 40 جيغاوات بحلول 2030 في مقابل 10 
حاليا. وإذا ما اضيف انتاج الطاقة عبر هذا القطاع 
إلـــى انــتــاجــهــا مــن خـــالل طــواحــن الــهــواء واالشــعــة 
 اململكة 

ّ
فــإن املــيــاه والكتل الحية،  الشمسية وضــخ 

يـــوازي 40% مــن الكهرباء  املتحدة تنتج حاليا مــا 
ــتـــجـــددة، بــحــســب بـــيـــانـــات فصلية  عــبــر الـــطـــاقـــة املـ
نشرت األسبوع املاضي. وهي تتطلع إلى أن تصبح 

محايدة الكربون بحلول 2050.
ويمر هدف اململكة املتحدة عبر استحداث مشاريع 
الــطــاقــة عبر  املــزايــا الرئيسة لتوليد  ضخمة، أحــد 
الــريــاح الــبــحــريــة مــقــارنــة مــع املـــولـــدات الــتــي تنشر 
على اليابسة، ويــقــول بــرابــن إنــه »فــي البحر يمكن 
بناء مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر بكثير 

ـــ 38  مـــن الـــيـــابـــســـة«. وتـــضـــم املـــواقـــع الــتــشــغــيــلــيــة الــ
الــتــي وردت فــي نــهــايــة 2018 عــلــى قــائــمــة »كــــراون 
ايستايت« وهي الهيئة املكلفة إدارة أمالك العرش 
البريطاني ومن بينها جزء كبير من املياه الوطنية، 
نحو ألفي توربينة هوائية، فيما يجري العمل على 

ألف أخرى.
ويعّد حقال »والني اكستنشن« و»لندن أراي« في 
شمال ويلز وقبالة مصب نهر التيمز، أبرز حقلن 
تشغيلين. وهما مــمــران مهمان للرياح وتتركز 
الــــريــــاح«، ومـــن بن  ضمنهما غــالــبــيــة »مــحــطــات 
املشاريع قيد اإلنــشــاء، ثمة »هورنسي« و»دوغــر 
ــنـــك« قـــبـــالـــة يـــوركـــشـــيـــر ويـــتـــنـــافـــس املـــشـــروعـــان  بـ
ــــح فــي  ــريـ ــ ــم حـــقـــل ملـــحـــطـــات الـ ــ ــــخـ عـــلـــى لـــقـــب »أضـ
الــعــالــم«. وأشـــار بــوريــس جونسون فــي برنامجه 
االنتخابي أيضا إلى محطات ريحية عائمة، وهي 
تـــزال فــي طـــور التطوير،  تكنولوجيا متقدمة ال 

بغية الوصول إلى مناطق بحرية أبعد وتعصف 
بها الرياح.

انــتــقــادات القاطنن  وال تسلم هــذه املــحــطــات مــن 
ها تشوه 

ّ
عند الضفاف الساحلية، إذ يعتبرون أن

املنظر عند تثبيتها قرب الشواطئ، وكان الرئيس 
األميركي دونالد ترامب نفسه قد الحق الحكومة 
إقــامــة محطات  االسكتلندية قضائيا ملنعها مــن 
مماثلة في شمال ابردين )شمال-شرق(، خشية أن 
تشّوه املنظر الذي يطل عليه ملعب غولف يمتلكه. 
 جمعيات بيئية، خاصة في أملانيا، حذرت 

ّ
كما أن

العام املاضي من اصــطــدام الطيور بشكل متكرر 
بعنفات املراوح ومن الضجيج الذي تحدثه.

ـــه 
ّ
ــتـــاس« إلــــى أن ـــع الـــدنـــمـــركـــي »فـــسـ

ِّ
ويــشــيــر املـــصـــن

يتوجب ما بن 5 أشهر و12 شهرا من االستخدام 
الــتــي تــزداد  انــتــاج التوربينات  لتعويض تكاليف 
حجما مع الوقت، إذ يمكن لعنفاتها أن تتجاوز50 
مـــتـــرا، ويـــعـــّد تــولــيــد الــطــاقــة عــبــر الـــريـــاح الــبــحــريــة 
أحــد بــدائــل الــوقــود، وكــان عــام 2019 عاما قياسيا 
ــقـــطـــاع عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي.  بــالــنــســبــة لـــهـــذا الـ
ويتوقع روبرت نوريس من مجموعة »رينيوابل يو 
كي« »Renewable UK« في حديث إلى فرانس برس 
أن »تسرق« الصن النشطة جدا في القطاع »املرتبة 
األولى من اململكة املتحدة بفضل تشغيلها منشآت 

جديدة بحلول 2021«.
ــارت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة فــي اكــتــوبــر إلى  واشــ
»الطاقة التي تكاد ال تنضب« لهذا القطاع، معتبرة 
ــــه قـــد يــتــحــّول إلــــى »مـــصـــدر الــكــهــربــاء األول في 

ّ
أن

أوروبــــا« وســط انــخــفــاض تكلفة االنــتــاج والتطور 
ــدرات العنفات.  قـ الـــذي بــدأ يضاعف  التكنولوجي 
وتــعــد فــرنــســا مــتــأخــرة مــقــارنــة بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة 
وأملــانــيــا والـــدنـــمـــارك. ولـــم يــصــادق مجلس الــدولــة 
سوى في يونيو 2019 على مشروع محطة الرياح 
الــذي سيقام قبالة سان-نازير وسيضم 80  األول، 

عنفة.

لندن - أ ف ب:
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ردا على خطبة للمرشد

ترامب لخامنئي: كن حذرا للغاية في كالمك

ــال الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب إن على  قـ
ــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي أن يــكــون حــذرا  املــرشــد اإليـ
للغاية في كالمه، وذلك ردا على ما ورد في خطبة 
صــالة الجمعة التي ألقاها خامنئي، وقــال فيها 
إن أمــريــكــا تــلــقــت مـــن إيـــــران مـــا وصــفــه بصفعة 
ضربت هيبتها، وإن الرد األقوى على قتل قاسم 
سليماني هو إنهاء الوجود العسكري األمريكي 
ــا تـــرامـــب - فـــي تــغــريــدة - املــرشــد  بــاملــنــطــقــة. ودعــ
ــرانـــي إلـــى أن يـــزن كــلــمــاتــه بــكــل حـــذر قــبــل أن  اإليـ
يقولها، مضيفا أن خامنئي قال أشياء تحط من 
ــا، ووصــف ترامب  قــدر الــواليــات املتحدة وأوروبــ

االقتصاد اإليراني بأنه ينهار.
ــرامــــب إن الــشــعــب  ــة، قـــــال تــ ــقــ ــدة الحــ ــريـ ــغـ وفـــــي تـ
 لحكومة هّمها 

ٌ
اإليــرانــي يحب أمريكا، وإنــه أهــل

ــاف أنــه  ــ األكـــبـــر تــحــقــيــق أحـــالمـــه بـــدل قــتــلــه. وأضـ
»يــنــبــغــي عــلــى قــــادة إيــــران الــتــخــلــي عــن اإلرهــــاب 
إيــران بــدل قيادتها  والعمل على استعادة رفعة 
الــخــراب«. وفي السياق نفسه، قال املبعوث  نحو 
بــإيــران بريان هــوك إن تهديد  األمريكي الخاص 
طهران لن يزيدها إال عزلة، مضيفا أن »تصرف 
إيـــران كــدولــة عــاديــة يعني فــي الــرؤيــة األمريكية 

قبول التفاوض على اتفاق نووي جديد«.
وكــان املرشد اإليــرانــي قــال في أول خطبة جمعة 
يلقيها منذ ثماني سنوات إن »الحرس اإليراني 
الــقــاعــدة  دّك بــضــربــة متقابلة أولــيــة صــاروخــيــة 
األمــريــكــيــة، وســحــق أبــهــة وغــطــرســة تــلــك الــدولــة 

الظاملة املتكبرة«.
وفي سياق آخر، قال إسحاق جهانغيري النائب 
األول لــلــرئــيــس اإليـــرانـــي إن ســيــاســات الــواليــات 
املــتــحــدة أدت إلـــى انـــعـــدام األمـــن واالســتــقــرار في 
ــاف جــهــانــغــيــري، فـــي تــصــريــح له  ــ املــنــطــقــة، وأضـ
أمس أن السياسات األمريكية الرامية إلى تدمير 
ــدا أن  ــاءت بــالــفــشــل، مـــؤكـ ــ ــي بـ ــرانــ االقـــتـــصـــاد اإليــ
اقتصاد بالده استطاع وبفضل مقاومة الشعب 
وجــــهــــود املــــســــؤولــــن، أن يــصــمــد فــــي مــواجــهــة 
العراقيل والخصومة التي تمارسها أمريكا ضد 
إيــران. وحــول حــادث سقوط الطائرة األوكرانية، 
قال »يجب متابعة أسباب حدوث الخطأ البشري 
بشفافية وجدية للتوصل إلى أسباب ومسببي 

وقوع مثل هذه الحوادث الكارثية وتجنبها«.

مــن جــانــبــه، أعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة الباكستاني 
الــذي زار واشنطن وطهران  شــاه محمود قرشي 
في أسبوع عن ثقته بأن إيران تسعى إلى خفض 
التوترات، وناقش قرشي مسألتي إيران وعملية 
السالم في أفغانستان مع نظيره األمريكي مايك 
ــام على  ــ بــومــبــيــو فـــي واشـــنـــطـــن، بــعــد خــمــســة أيـ
اجتماعه مع روحاني. وبينما أحجم قرشي عن 
اإلفصاح إن كان ينقل أي رسائل، قال إنه يفهم أن 
اإليرانين »ال يريدون تصعيد األمــور«. وأضاف 
للصحفين في واشنطن »أنهم ال يريدون الحرب، 

وال يريدون مزيدا من سفك الدماء«.
وقـــــــــال قـــــرشـــــي، إن الـــــقـــــيـــــادة اإليـــــرانـــــيـــــة أبـــــدت 
ــتـــوتـــرات مـــع جــيــرانــهــا  اســـتـــعـــدادهـــا لــتــخــفــيــف الـ
العرب، وقــال إن اإليرانين »سلطوا الضوء على 
القضايا واالختالفات التي كانت لديهم مع دول 
مهمة أخـــرى فــي املنطقة«. وتــابــع قــرشــي »قــالــوا 
إنهم على استعداد للمشاركة على أي مستوى 

وبأي شكل«.
مــن جــهــة أخــــرى، قــالــت وزارة الـــدفـــاع األمــريــكــيــة 
ــم تـــهـــون أو تـــرجـــئ نــشــر  )الـــبـــنـــتـــاغـــون( إنـــهـــا لــ
معلومات عن إصابات بارتجاج في املخ ناجمة 
ــران فـــي الــثــامــن مـــن يــنــايــر  ــ عـــن هـــجـــوم شــنــتــه إيــ
قـــوات أمريكية  الــجــاري عــلــى قــاعــدة تستضيف 
في العراق، مشيرة إلى أن مثل هذه اإلصابات قد 
تحتاج وقتا لتحديدها، وأوضح املتحدث باسم 
)الــبــنــتــاغــون( جـــونـــاثـــان هـــوفـــمـــان، فـــي تــصــريــح 

الــحــرة، أن إعــالن الجيش األمريكي  أوردتـــه قناة 
عن نقل 11 عسكريا أمريكيا خارج العراق إلجراء 
شر بعد ساعات فقط من 

ُ
املزيد من الفحوصات ن

إخطار وزير الدفاع مارك إسبر.
وقال إن »الفكرة القائلة بأنه كانت توجد مساع 
ــــات لـــغـــرض أجـــنـــدة  ــابـ ــ ــــأن اإلصـ لــلــتــهــويــن مــــن شـ
قــالــتــه اإلدارة  ســيــاســيــة مبهمة ال تتسق مــع مــا 
علنا«، مشيرا إلى أن مسؤولن كبارا أوضحوا أن 
إيــران سعت لقتل جنود أمريكين في هجومها. 
وكان املتحدث باسم القيادة الوسطى األمريكية 
وليام أوربــان قال، في بيان، إن عددا من الجنود 
األمريكين عولجوا بعد ظهور مؤشرات ارتجاج 
ــراء االنـــفـــجـــارات الــتــي أحــدثــتــهــا  ــاغ عــلــيــهــم جــ دمــ
الــــصــــواريــــخ اإليــــرانــــيــــة عـــلـــى قــــاعــــدة عــــن األســــد 

الجوية في العراق.
ــاء فــي بــيــان الــقــيــادة الــوســطــى »فـــي حــن لم  وجــ
ُيقتل أي من أفراد الخدمة األمريكية في الهجوم 
ــــوم 8 يـــنـــايـــر فــــي قــــاعــــدة عــــن األســــد  ــــي يـ ــرانـ ــ اإليـ
الـــجـــويـــة، فــقــد تــمــت مــعــالــجــة عــــدد مـــن الــجــنــود 
األمريكين من أعراض االرتجاج التي نتجت عن 
االنــفــجــار«، فيما تــم نقل جنود للخارج للعالج. 
كما أفــاد البيان بأن الطواقم الطبية أجــرت على 
الــجــمــيــع فــحــوصــات شــامــلــة فـــي مــنــطــقــة بــعــيــدة 
عن املوقع الــذي وقع فيه االنفجار بينما تم نقل 
بــعــض الـــحـــاالت إلـــى مــســتــوى أعــلــى مــن الــرعــايــة 

لدواع وقائية.

إصابة أتراك 
في تفجير بالصومال

قتل أربــعــة أشــخــاص على األقــل أمــس وجــرح عدة 
أتــراك في هجوم بسيارة مفخخة قرب  مهندسن 
موقع تشييد طريق في منطقة تقع غرب العاصمة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو، وفــــق مـــا أكــــد مـــصـــدر في 
الــشــرطــة وشـــهـــود عـــيـــان، وتــبــنــت حـــركـــة الــشــبــاب 
الصومالية املرتبطة بتنظيم القاعدة هذا الهجوم، 
وانفجرت السيارة قرب حاجز على مدخل مدينة 
أفــجــوي الــواقــعــة عــلــى بــعــد 30 كــلــم مــن مقديشو. 
ــادر، بــيــنــهــا حـــركـــة الــشــبــاب،  وبــحــســب عــــدة مــــصــ
 يستخدمها مهندسون 

ً
استهدف الهجوم حاوية

أتراك يعملون في بناء طريق في املدينة.
وقـــال الشرطي مــن مقاطعة أفــجــوي عبد الرحمن 
آدن »وقــــع تفجير بــســيــارة مــفــخــخــة«، مضيفًا أن 
»التحقيقات جارية، لكن معلوماتنا تفيد بمقتل 
ــروح، بــيــنــهــم  ــجــ ــة الـــعـــديـــد بــ ــابــ ــخــــاص، وإصــ 4 أشــ
مواطنون أتراك« أرسلوا إلى مقديشو للعالج. وقال 
شــاهــد الــعــيــان مــحــي الــديــن يــوســف إن »التفجير 
 يستخدمها مهندسون 

ً
، ودمــر حــاويــة

ً
كــان هــائــال

ــال  ــجــــوي«. وقـ ــراك يــعــمــلــون فـــي بـــنـــاء طـــريـــق أفــ ــ أتــ
أحمد سعيد وهــو شاهد عيان آخــر »كــان العديد 
من عناصر الشرطة يقومون بحراسة املهندسن 
قـــرب الحاجز  األتـــــراك، وآخــــرون كــانــوا متجمعن 
ــاهـــدت جــثــث أشـــخـــاص،  حــيــث املــــــأوى املــــؤقــــت. شـ

والعمال األتراك املصابن جراء التفجير«.
وتــبــنــت حـــركـــة الـــشـــبـــاب اإلســـالمـــيـــة، الـــتـــي نــفــذت 
مــؤخــرًا عـــدة هــجــمــات أبـــرزهـــا هــجــوم ضــد قــاعــدة 
 
ّ
أمــريــكــيــة-كــيــنــيــة فــي كــيــنــيــا، هـــذا الــهــجــوم، ويــشــن
مقاتلو حركة الشباب مـــرارًا هجمات بالسيارات 
ــة  ــاحــ ــم يـــــريـــــدون اإلطــ ــهــ املـــفـــخـــخـــة. ويــــــؤكــــــدون أنــ
بــالــحــكــومــة الــصــومــالــيــة الـــتـــي يــدعــمــهــا املــجــتــمــع 
ــوة اإلفـــريـــقـــيـــة  ــقــ ــن الــ ــــي و20 ألـــــف مـــقـــاتـــل مــ ــــدولـ الـ

املشتركة في الصومال.
وبطردهم مــن مقديشو عــام 2011، خسر الشباب 
معقلهم الرئيسي، لكنهم ما زالوا يسيطرون على 
يــقــودون منها عملياتهم.  مــنــاطــق ريــفــيــة واســعــة 
املــبــذولــة للقضاء عليهم،  الــدولــيــة  الــجــهــود  ورغـــم 
 هؤالء املتمردون اإلسالميون في 28 ديسمبر 

ّ
شن

أحد أكثر هجماتهم دموية منذ عقد في مقديشو 
بسيارة مفخخة، قتل فيه 81 شخصًا.

مقديشو - أ ف ب عواصم - وكاالت

محتجون لبنانيون يهاجمون 
قوات األمن بجذوع أشجار

تعزيز فريق الدفاع عن ترامب
في محاكمة العزل

السبت بني  شهد وســط بيروت مواجهات عنيفة بعد ظهر 
املتظاهرين وقوات األمن، التي هاجمها محتجون غاضبون 
بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير بشكل غير 
مسبوق، قبل أن ترّد بإطالق خراطيم املياه والقنابل املسّيلة 
الظهر بتوقيت بيروت  الثانية بعد  لــلــدمــوع، وانطلقت عند 
مسيرات مــن نقاط عــدة فــي بــيــروت تحت عــنــوان »لــن ندفع 
التأخير في تشكيل حكومة تضع  الثمن«، احتجاجًا على 
حدًا لالنهيار االقتصادي. وقبل وصولها إلى وسط بيروت، 
 مــؤديــًا إلـــى مــقــر الــبــرملــان 

ً
حــيــث أقــفــلــت قـــوات األمـــن مــدخــال

بالعوائق الحديد، بادرت مجموعة محتجني إلى مهاجمة درع 
بشري من قوات مكافحة الشغب.

التلفزة  وأقــــدم هــــؤالء، وفـــق مــشــاهــد حــيــة بثتها شــاشــات 
ــــوات األمـــن  ــــرس، عــلــى رشــــق قـ املــحــلــيــة ومـــصـــور فـــرانـــس بـ
إلى  الــزهــور. كما عمد عــدد منهم  بالحجارة ومستوعبات 
الشارع ومهاجمة  السير من  اقتالع أشجار فتّية وإشــارات 
ــن بــإطــالق  ــوات األمــ عــنــاصــر األمــــن مــبــاشــرة بــهــا. ورّدت قــ
الغاز املسّيل للدموع لتفريقهم. وفي  خراطيم املياه ومن ثّم 
تغريدة على حسابها، ذكرت قوى األمن الداخلي أنه »يجري 
الشغب  التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة 
على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من املتظاهرين 
السلميني االبــتــعــاد عــن مــكــان أعــمــال الــشــغــب حــفــاظــًا على 

سالمتهم«.
ــلـــى األقـــــــل فــــي صــفــوف  ولــــوحــــظ عـــشـــر حـــــــاالت إغــــمــــاء عـ
املــتــظــاهــريــن جــــراء الــقــنــابــل املــســيــلــة لــلــدمــوع، وعــمــل شبان 
على تخريب واقتالع عدادات الوقوف اآللي وكسروا لوحات 
اعالنية زجاجية، وقالت مايا )23 سنة(: »أنا هنا ألننا بعد 

الــشــارع مــا زالـــوا يختلفون على  أكثر مــن تسعني يومًا فــي 
الــشــارع وكأنهم  الحكومة وال يسألون عــن  حصصهم فــي 

.»
ّ

ال يرون تحركاتنا«، مضيفة »الغضب الشعبي هو الحل
التي  لبنان  التظاهرات غير املسبوقة في  واستعادت حركة 
دخــلــت الــيــوم شــهــرهــا الـــرابـــع، زخــمــهــا األســبــوع الــحــالــي مع 
مهاجمة متظاهرين لعدد من املصارف وتكسير واجهاتها 
املــودعــني في  قــيــود مــشــددة تفرضها على  احتجاجًا على 
خضم أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البالد الحديث. وردت 
القوى األمنية باستخدام قوة مفرطة طالت الصحفيني ونّدد 
الــنــاشــطــون ومنظمات حقوقية. وبــعــد استقالة رئيس  بها 
ــال ســعــد الـــحـــريـــري تــحــت غضب  ــمـ حــكــومــة تــصــريــف األعـ
ــارع بــعــد نــحــو أســبــوعــني مـــن انـــطـــالق الـــتـــظـــاهـــرات، تــّم  الـــشـ
الله  الجامعي حسان دياب بدعم من حزب  تكليف األستاذ 
تشكيل حكومة جديدة تعّهد بأن تكون مصغرة ومؤلفة من 

اختصاصيني، تلبية لطلب الشارع.
ورغم إعالن قوى سياسية عارضت تكليفه عدم مشاركتها 
تــيــار املستقبل بزعامة  املــقــبــلــة عــلــى رأســهــا  الــحــكــومــة  فــي 
الحريري والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، لم يتمكن 
ديــاب مــن تشكيل حكومته بعد، الصــطــدامــه بــإصــرار كتل 
دعمت تسميته على حصصها من الحقائب الوزارية. ونقلت 
صحيفة األخبار املقربة من حزب الله في عددها السبت عن 
رئيس البرملان نبيه بري سؤاله »من أين يؤتى بالتكنوقراط، 
خصوصًا أن الكتل التي تمنح الثقة ال يسعها أن تفعل من 
غير أن يكون لها رأي في تكليف الحكومة«. ويطالب مئات 
الـــشـــوارع والــســاحــات برحيل  الــذيــن مـــأوا  اللبنانيني  آالف 
بــالــفــســاد ويحملونها  الــتــي يتهمونها  الــســيــاســيــة  الــطــبــقــة 
الوضع االقتصادي وعجزها عن تأهيل  مسؤولية تدهور 

املرافق وتحسني الخدمات العامة األساسية.

يــعــكــس اخــتــيــار الــبــيــت األبـــيـــض املـــدعـــي الــســابــق كينيث 
ســتــار الـــذي كــان طــرفــًا مــحــوريــا فــي »قضية لوينسكي« 
الــعــام آالن درشوفيتز  الــقــانــون  التسعينيات وخبير  فــي 
لتمثيل الرئيس دونالد ترامب خالل محاكمته في مجلس 
الشيوخ رغبة في تبرئته ولكن أيضا في تحقيق انتصار 
على صعيد الحرب اإلعالمية التي البد أن تؤثر في مسار 
االنتخابات الرئاسية املقبلة، وبرغم أّن البيت األبيض قرر 
سابقا عدم املشاركة في التحقيق الذي جرى في مجلس 
النواب حيث الغالبية للديمقراطيني وانتهى إلى توجيه اتهام 
ه سيحظى بتمثيل قوي أمام 

ّ
بحق الرئيس الجمهوري، فإن

مجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريني.
الــرئــيــس األمريكي  اتــهــامــني بحق  الــنــواب  ــدر مجلس  وأصـ
السلطة والثاني حول  الـــ 45، األول بشأن ســوء استخدام 
البيت األبيض  الــكــونــغــرس، وســيــكــون هــدف  عرقلة عمل 
خالل املحاكمة مزدوجًا. فمن جهة يسعى إلى إثبات براءة 
تـــرامـــب، فيما يــهــدف مــن جــهــة أخـــرى إلـــى االنــتــصــار في 
الحرب اإلعالمية التي ستدور خارج مجلس الشيوخ وعينه 
الــرئــاســيــة لتي ستجري فــي 3 نوفمبر  االنــتــخــابــات  على 
2020. ودافع درشوفيتز، على مدار سنوات عمله، عن عدد 
من املشاهير، وخاصة رجل األعمال جيفري ابستني الذي 
وجد ميتا في زنزانته في أغسطس 2019. ولكنه سعى إلى 
التقليل من أهمية دوره في املحاكمة املقبلة. وقال »أعتقد 
ـــه مــن املــبــالــغ فيه الــقــول إنــنــي عضو فــي فــريــق تــرامــب«. 

ّ
أن

وأضــاف »لقد طلبوا مني تقديم حججي الدستورية ضّد 
الــعــزل. ســأكــون حــاضــرًا لساعة، وهـــذا كــل ما  )محاكمة( 

في األمر«.
التسعينيات بسبب  أما كينيث ستار، فقد برز اسمه في 
الرئيس األسبق بيل كلينتون  العالقة بني  التحقيق حــول 
ومونيكا لوينسكي، وقد شارك فيه كمدع عام، فيما عمل 
أو حتى كرئيس جامعة،  أو أستاذ جامعي  اك كمحام 

ّ
مــذ

وفـــور إعـــالن وســائــل اإلعـــالم األمريكية عــن الـــدور املقبل 
ــّردت لــويــنــســكــي، املــتــدربــة الــســابــقــة فـــي البيت  ــ لــســتــار، غـ
ــام الــتــي تقول  ـــه يــوم مــن تلك األيـ

ّ
األبــيــض، »مــن الــواضــح أن

فــيــهــا: هــل تــهــزأون مـــنـــي؟«.. وســبــق لــســتــار أن اعــتــبــر في 
لدونالد  االتــهــام  أّن توجيه  الــكــثــيــرة،  مــداخــالتــه اإلعــالمــيــة 
ترامب ال أساس له، بعكس وضعية بيل كلينتون الذي اتهم 
بالكذب تحت القسم. وكان ترامب وصف كينيث ستار في 

ه »غريب 
ّ
1999 في أعقاب توجيه االتهام ضد كلينتون، بأن

األطوار«. ويشدد الفريق القريب إلى دونالد ترامب على أّن 
كل شيء جاهز للمحاكمة التي سيخرج منها أقوى، وفقا 
لهؤالء، وقبل أيام، قالت مستشارة ترامب كيليان كونواي 
»إننا مستعدون.. لدينا فريق دفاع جاهز« ولن يتردد في 
»االنتقال إلى الهجوم«. وقال البيت األبيض في بيان أعلن 
الرئيس األمريكي،  الــذي سيدافع عن  الفريق  فيه تشكيل 
إّن »الرئيس دونــالــد تــرامــب لــم يفعل مــا يسيء وهــو على 
الناخبني وعن  الفريق سيدافع عنه وعــن  بــأّن هــذا  قناعة 
الديمقراطية في ظل ›إجراء العزل‹ غير املستند إلى أسس 

وغير الشرعي«.
وسيكون بات سيبولون، املستشار في البيت األبيض، في 
مقدمة هذا الفريق، غير أّن هذا املحامي الكتوم عادة وغير 
املعتاد على الظهور في وسائل اإلعالم وينتمي إلى عائلة 
مهاجرين إيطاليني وهو كاثوليكي ملتزم ولديه 10 أبناء، 
ال يتشارك الكثير مع قطب العقارات ذي الشخصية املثيرة 
لــلــجــدل. وكـــان دونــالــد تــرامــب وصــفــه قبل أســابــيــع، خالل 
ه »من النوع الصلب 

ّ
مناسبة استضافها البيت األبيض، بأن

والـــهـــادئ«. وســيــكــون على »بــــات«، كما يــنــاديــه تــرامــب، أن 
يتأقلم مع دوره الجديد الذي سيؤديه تحت األضــواء أمام 

أعضاء مجلس الشيوخ وماليني املشاهدين.
الــالذع. فهو من صاغ  وتميز هــذا الرجل حتى اآلن بقلمه 
املراسالت املنددة بإطالق إجراء عزل ترامب، وقد اتصفت 
العدوانية وكــان يمكن تلمس نفحات دونالد  بلغة شديدة 
ــارت إحـــدى الــرســائــل الهجومية  ــ تــرامــب فــي ثــنــايــاهــا. وأثـ
النواب،  بـ 15 مايو 2019 غضب رئيسة مجلس  املــؤرخــة 
الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي قالت إّن »هذه الرسالة 
التي بعثت من البيت األبيض كانت مزحة، ال تليق برئاسة 

الواليات عار عليهم!«.
ــاع مــحــامــي تــرامــب  ــدفــ ــ وســـيـــكـــون أيـــضـــا ضــمــن فـــريـــق ال
ل 

ّ
الشخصي، جــاي ســيــكــولــوف. وكـــان هــذا الــرجــل قــد مث

الروسية  التدخالت  التحقيق في  الرئيس األمريكي خالل 
التي قادها املحقق  الرئاسية لعام 2016،  في االنتخابات 
ـــه فــي خــط الــدفــاع األول عن 

ّ
الــخــاص روبـــرت مــولــر. كما أن

ترامب في رفضه الكشف عن اإلقرارات الضريبية.
التي تثبت  األدلـــة  الديمقراطيون جمع  األثــنــاء، واصــل  فــي 
االدعاء على نزيل البيت األبيض، ونشروا في هذا الصدد 
مــحــادثــات جـــرت بــني فــبــرايــر ومــايــو وتــظــهــر تــــورط ليف 
بارناس، شريك رودي جولياني )املحامي الخاص لترامب(.

بيروت - أ ف ب

واشنطن - أ ف ب
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 العالم يتطلع لنتائج مؤتمر برلين اليوم

حفتر يغلق أبرز موانئ تصدير النفط في ليبيا
 

تستضيف مدينة برلني األملانية اليوم مؤتمرا 
تــشــارك فــيــه دول عـــدة بينها روســيــا وتــركــيــا 
والواليات املتحدة والصني وإيطاليا وفرنسا، 
باإلضافة إلى ممثلني عن طرفي النزاع الليبي، 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج 
واملــعــتــرف بــهــا مــن األمـــم املــتــحــدة والــســلــطــات 
الــداعــمــة للمشير خليفة حــفــتــر، وتــشــن قــوات 
حــفــتــر هــجــومــا لــلــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس منذ 
ــبــــوع  ــابــــق األســ تـــســـعـــة أشــــهــــر. وفــــــي وقــــــت ســ
املــــاضــــي، حــضــر طـــرفـــا الــــنــــزاع مـــحـــادثـــات في 
موسكو لترسيخ وقف إلطالق النار أعِلن عنه 
بمبادرة روسية تركية، لكن املشير حفتر غادر 
ــفـــاق، مــا أبــقــى الــهــدنــة  دون الــتــوقــيــع عــلــى االتـ
هــشــة عــنــد أبــــواب طــرابــلــس. وتـــواجـــه حكومة 
الوفاق منذ أبريل هجوما على طرابلس تشنه 
القوات املوالية للمشير حفتر، وأسفرت املعارك 

عن مقتل أكثر من 280 مدنًيا وألفي مقاتل.
ويسعى مؤتمر برلني للتوصل إلى موقف دولي 
الــنــزاع في ليبيا، ومــن املتوقع أن  موحد لوقف 
يشارك فيه الرئيسان الروسي فالديمير بوتني 
والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، إلــــى جــانــب 

املستشارة األملانية أنغيال ميركل.
ويــفــتــرض أن يــؤكــد زعــمــاء الـــدول املــشــاركــة في 
مؤتمر برلني في بيانهم الختامي على التزامهم 
بحظر األسلحة املفروض على ليبيا منذ 2011 
والـــذي لــم ينفذ إلــى حــّد كبير، كما يفترض أن 
يعلنوا دعمهم إلعادة إطالق العملية السياسية 
في ليبيا عبر مؤتمر ليبي داخلي مقرر نهاية 

الشهر في جنيف، بحسب سالمة.
وأعلنت املؤسسة الوطنية الليبية للنفط أمس 
أن قــوات موالية للمشير خليفة حفتر، أغلقت 
أبـــرز مــوانــئ الــنــفــط الــواقــعــة فــي شـــرق الــبــالد، 
وذلــك عشية مؤتمر برلني الدولي حــول ليبيا 
ــراف املــعــنــيــة بــالــنــزاع،  ــ الــــذي سيجمع كــل األطـ
ودعــا املوفد الدولي الخاص إلى ليبيا غسان 
ــــف كــــل الـــتـــدخـــالت  ــى وقـ ــ ســـالمـــة مــــن بـــرلـــني إلـ
ــيـــة فــــي لــيــبــيــا، فــيــمــا حـــــذر الــرئــيــس  الـــخـــارجـ
ــان مـــن أن ســقــوط  ــ ــ الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـ

حكومة الوفاق الوطني في طرابلس سيعني 
حصول »اإلرهـــاب« على موطئ قــدم لالنتقال 

إلى أوروبا.
وقالت مؤسسة النفط في بيان إنه تم »إيقاف 
صـــــــادرات الــنــفــط فـــي مـــوانـــئ الــبــريــقــة ورأس 
ــــدرة«،  ــــسـ ــــوف والـــحـــريـــقـــة والـــزويـــتـــيـــنـــة والـ النــ
مشيرة إلى أن هذا اإلغالق سيؤدي إلى تراجع 
إنتاج البالد من 1,3 مليون برميل يوميا إلى 
500 ألف برميل يوميا. وكانت قبيلة قريبة من 
خليفة حفتر دعــت في وقــت سابق إلــى إغالق 

موانئ النفط. وأعلن شيخ قبيلة الزوية العمدة 
السنوسي الحليق الزوي »انطالق حراك إغالق 
الحقول واملوانئ النفطية«، مؤكدا أن »الحراك 
يهدف لتجفيف منابع تمويل اإلرهاب بعوائد 
أنــه يريد الحيلولة دون أن  الــنــفــط«، موضحا 
الــتــي تستفيد من  الـــوفـــاق  تــســتــخــدم حــكــومــة 
عــائــدات النفط هــذه األمـــوال على مقاتلني من 
ــارة إلـــى مــقــاتــلــني أتـــراك  ــ خــــارج لــيــبــيــا، فـــي إشـ
أعــلــنــت أنــقــرة إرســالــهــم لــدعــم الــقــوات املــوالــيــة 

لحكومة فايز السراج.

■ تشديد األمن بمقر انعقاد مؤتمر برلين

عواصم - وكاالت

ــتـــركـــي رجـــــب طــيــب  ــيـــس الـ ــرئـ ر الـ
ّ
حــــــذ

ــقـــال نـــشـــر فــــي مــجــلــة  أردوغـــــــــان فــــي مـ
»بــولــيــتــيــكــو« أمـــس مــن أن املنظمات 
»اإلرهـــابـــيـــة« ستجد مــوطــئ قـــدم لها 
في أوروبا إذا سقطت حكومة الوفاق 
الوطني الليبية املعترف بها من األمم 
ــان فـــي املــقــال  ــ ــ املـــتـــحـــدة. وكــتــب أردوغـ
ــشــر عــشــيــة مــؤتــمــر بــرلــني من 

ُ
الــــذي ن

أجل السالم في ليبيا أن فشل االتحاد 
ــم املــنــاســب  األوروبـــــــــي بــتــقــديــم الــــدعــ
ــنـــي الــلــيــبــيــة  لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـ
ســيــشــّكــل »خــيــانــة لــقــيــمــهــا )أوروبــــــا( 
األساسية، بما في ذلــك الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان«.
وأضـــاف »ستواجه أوروبـــا مجموعة 
جــديــدة مــن املــشــاكــل والــتــهــديــدات إذا 
الــشــرعــيــة.  الــحــكــومــة الليبية  سقطت 
ستجد منظمات إرهــابــيــة على غــرار 
الــدولــة اإلســالمــيــة والــقــاعــدة،  تنظيم 
ــلـــذيـــن مــنــيــا بـــهـــزائـــم عــســكــريــة فــي  الـ
ــــــــــا خــصــبــة 

ً
ســـــوريـــــا والــــــــعــــــــراق، أرض

ــا«.  ــمـ ــهـ ــددًا عـــلـــى أقـــدامـ ــجــ ــوقـــوف مــ ــلـ لـ
وتواجه حكومة الوفاق برئاسة فايز 
ــّراج مـــنـــذ أبــــريــــل هـــجـــومـــا تــشــنــه  ــ ــــسـ الـ
خذ 

ّ
قوات املشير خليفة حفتر الذي يت

ــفــــرت  . وأســ
ً
مــــن شــــــرق لــيــبــيــا مــــعــــقــــال

املعارك عن مقتل أكثر من 280 مدنًيا 
وألفي مقاتل.

ــا بـــمـــبـــادرة  ــ ــيـ ــ وعـــمـــلـــت تـــركـــيـــا وروسـ
مــشــتــركــة عــلــى إقـــنـــاع طـــرفـــي الـــنـــزاع 
بــوقــف إطـــالق الــنــار، لكن حفتر غــادر 
األســبــوع املــاضــي املــحــادثــات الرامية 

لوضع اللمسات األخــيــرة على اتفاق 
ــهــم 

ّ
الــهــدنــة بــــدون الــتــوقــيــع عــلــيــه. وات

ــان حفتر بــالــهــرب مــن موسكو  أردوغــ
وهــدد بـ »تلقينه درًســا« إذا استأنف 

القتال.
ــّراج  ــســ ــم حـــكـــومـــة أردوغــــــــــان الــ ــدعــ وتــ
ووافق البرملان التركي على نشر قوات 
في ليبيا في وقــت سابق هــذا الشهر 
بعد اتفاق أمني وبحري مثير للجدل 
تم التوقيع عليه بني طرابلس وأنقرة. 
ــكـــون  ــتـ ــتــــركــــي »سـ ــيــــس الــ وقــــــــال الــــرئــ
مــغــادرة ليبيا )وتركها( تحت رحمة 
أمير حرب خطأ بأبعاد تاريخية«، في 

إشارة مبطنة إلى حفتر.
وتسعى قوى العالم للتوسط من أجل 
الــتــوصــل إلـــى وقـــف إلطـــالق الــنــار في 
ليبيا خالل مؤتمر برلني األحد الذي 
أعلن طرفا النزاع الليبي مشاركتهما 
ــــب أردوغــــــــــــــــان، الـــــــــذي مــن  ــتـ ــ ــه. وكـ ــ ــيـ ــ فـ
ــقـــرر أن يــحــضــر مـــحـــادثـــات بــرلــني،  املـ
الليبية  الـــحـــرب  فـــي »بــولــيــتــيــكــو« أن 
شّكلت »اخــتــبــارًا« لالتحاد األوروبــي 
إلظــهــار أن كــان قــادتــه سيتخلون عن 
مــســؤولــيــاتــهــم وســيــقــفــون متفرجني 
ــام األزمـــــــــة. وقـــــــال »عــــلــــى االتــــحــــاد  أمـــــ
األوروبــي أن يظهر للعالم بأنه العب 
معني فــي الــســاحــة الــدولــيــة«. وأشــار 
إلى أن »مؤتمر السالم املقبل في برلني 
جاه هذا 

ّ
يعد خطوة مهمة للغاية بات

الــهــدف. لــكــن عــلــى الــقــادة األوروبــيــني 
الــتــحــدث بــدرجــة أقـــل والــتــركــيــز على 

خاذ خطوات ملموسة«.
ّ
ات

سقوط حكومة الوفاق 
يعني سيطرة اإلرهاب 

أردوغان محذرا أوروبا:

 أعلن املبعوث الخاص لألمم املتحدة غسان سالمة 
فــي مقابلة مــع وكــالــة فــرانــس بـــرس أمـــس مــن برلني 
أن أحــــد أبـــــرز أهــــــداف املـــؤتـــمـــر الــــدولــــي حــــول ليبيا 
الــذي ينعقد في برلني اليوم هو وقــف كل التدخالت 
الــخــارجــيــة فـــي الـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، داعـــيـــا أيــضــا إلــى 
ــدم اســـتـــخـــدام الـــنـــفـــط »كــــــــأداة حـــــــرب«. وجــــــاء ذلـــك  ــ عـ
عــشــيــة انــعــقــاد مــؤتــمــر تــشــارك فــيــه دول عـــدة بينها 
روسيا وتركيا والواليات املتحدة والصني وإيطاليا 
الليبي، وذلك  إلــى أطــراف النزاع  وفرنسا، باإلضافة 
إلــى موقف دولــي موحد يهدف إلى  بهدف التوصل 

وقف النزاع في ليبيا.
ـــل خـــارجـــي يــمــكــن أن يــكــون 

ّ
ــل تـــدخ ــال ســـالمـــة »كــ ــ وقـ

ــارة  ــه تــأثــيــر مـــهـــدئ عــلــى املـــــدى الــقــصــيــر«، فـــي إشــ لـ
خــصــوصــا إلــــى وقــــف إطــــالق الـــنـــار الــــذي دخــــل حــّيــز 
التنفيذ في ليبيا األحــد املاضي بمبادرة قامت بها 
موسكو وأنقرة. وأضاف »لكن ليبيا تحتاج إلى وقف 
ــداف مؤتمر«  كــل الــتــدخــالت الــخــارجــيــة. إنـــه أحـــد أهــ
بــرلــني، مــعــتــبــرًا أن تــدخــل الــقــوى الــخــارجــيــة »يعمق 

االنقسامات بني الليبيني«.
وتابع سالمة أن مؤتمر برلني الذي يفترض أن يبدأ 
الــيــوم بتوقيف بــرلــني سيخرج  الــســاعــة 14,00  عــنــد 
 عن دعم وقف 

ً
بحزمة بيانات ختامية تتناول فضال

إطالق النار، دعما ملؤتمر داخلي ليبي يفترض عقده 
في جنيف نهاية الشهر. وعّبر سالمة عن »سعادته« 
إزاء الهدنة القائمة في طرابلس، مشددا على »وجوب 
صمودها« من أجل »الليبيني«. وأمل في هذا السياق 
أن يشكل مؤتمر برلني فرصة لتحويلها إلى »وقف« 

تام وكامل »لألعمال العدائية«.
الــوفــاق الوطني املعترف بها  ودعـــي رئــيــس حكومة 
الــذي  الــســراج وخليفة حفتر  مــن األمــم املتحدة فايز 
يــشــن هــجــومــا لــلــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس مــنــذ تسعة 
أشـــهـــر، إلـــى مــوســكــو اإلثـــنـــني لــلــتــوقــيــع رســمــيــا على 
اتــفــاق وقــف إلطـــالق الــنــار. لكن حفتر غـــادر موسكو 
إلــى مؤتمر برلني،  من دون التوقيع. ودعــي الرجالن 
لكن سالمة استبعد أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق 
خالل املؤتمر. وقال في هذا اإلطار »اعتبر أصدقاؤنا 
األملـــان أن حضورهما سيكون إيجابيا. ال مانع في 
ذلــــك، لــكــن يــبــقــى هــــذا أســـاســـا مــؤتــمــرا دولـــيـــا لخلق 
الليبيني  توافق دولــي يغطي ويحمي ما يجب على 
أن يتفقوا عليه فــي امليادين السياسية والعسكرية 

واالقتصادية«.
 »لــســت متشائما ألقـــول إن مؤتمر 

ً
قــائــال واســتــطــرد 

أنــه سيشّكل  لــن يفيد بــشــيء، لكنني ال أعتقد  برلني 
نهاية لالنقسامات الدولية«، و»لو تمكننا من خفض 
االنــقــســامــات والـــحـــد مــنــهــا، خــصــوصــا االنــقــســامــات 

اإلقليمية التي رأيناها مؤخرًا، سيكون ذلك جيدًا«.

ــال ســالمــة إن مــؤتــمــر بــرلــني يــفــتــرض أن يــخــرج بـ  وقـ
»إعالن بني رؤساء الدول يفترض أن يتحّول إلى قرار 
ملجلس األمن الدولي في األيام املقبلة ويحدد السبل 
التي يجب اتباعها في ميادين مختلفة«. وأشار إلى 
أن املــيــدان األول هــو »تــدعــيــم وقــف إطـــالق الــنــار، ألن 
ما لدينا اليوم هو مجّرد هدنة نريد تحويلها إلى 
وقف فعلي إلطالق النار، مع رقابة وفصل )بني طرفي 
النزاع( وإعادة نشر لألسلحة الثقيلة« خارج املناطق 
املدنية. وأكد أن الهدف الثاني من املؤتمر هو تشديد 
»االلتزام بتنفيذ حظر األسلحة« املفروض على ليبيا 
منذ 2011 والذي لم ينفذ إلى حّد كبير. ويطال البند 
الــثــالــث »الـــوضـــع األمـــنـــي، خــصــوصــا فـــي الــعــاصــمــة، 
ومستقبل الجماعات املسلحة فــي طرابلس وخــارج 

طرابلس«.

الليبي الداخلي يفترض أن  وقــال سالمة إن املؤتمر 
الليبي و13 عن مجلس   عن البرملان 

ً
يضم 13 ممثال

الــذي يتولى السلطة في طرابلس، باإلضافة  الدولة 
املــتــحــدة من  ــم  إلـــى 13 أو 14 شــخــصــا تسميهم األمــ
الليبي، مشيرًا إلى أن هذا املؤتمر  مكونات املجتمع 
قد يعقد في نهاية الشهر إذا تمت تسمية املشاركني 
خالل اليومني املقبلني. وحول التهديد بإغالق موانئ 
قــال ســالمــة »خطنا في  النفط عشية مؤتمر بــرلــني، 
األمم املتحدة واضح، ال يجب اللعب بالنفط ألنه لقمة 
عيش الليبيني«، مضيفا »ال يجب تحويل النفط إلى 

أداة حرب ووسيلة لالنقسام والتصعيد«.

ليبيا تحتاج إلى وقف التدخالت 
الخارجية في شؤونها

غسان سالمة:
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ــان  ــهــــرجــ ــيــــات املــ ــالــ ــعــ انـــطـــلـــقـــت امـــــــس فــ
السنوي لسباق الهجن العربية األصيلة 
على سيف صاحب السمو األمير الوالد 
الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي، الــذي 
تــنــظــمــه لـــجـــنـــة ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن عــلــى 
ميادين السباقات بالشيحانية ضمن 
مــنــافــســات مــوســم )2019-2020(، وذلــك 
ــن يــنــايــر  ــريـــن مــ ــعـــشـ ــاســـع والـ ــتـ حـــتـــى الـ
الــجــاري بــمــشــاركــة واســعــة مــن مختلف 

امليادين.
وجــــــاءت مــنــافــســات الـــيـــوم االفــتــتــاحــي 
للمهرجان قوية ومثيرة، وشهدت إقامة 
45 شــوطــا، بــواقــع 25 شوطا فــي الفترة 
الــصــبــاحــيــة مــنــهــا 13 شــوطــا للحقايق 
إنــتــاج ملــســافــة 4 كــم مــنــهــا 8 لــلــبــكــار و5 
لــلــقــعــدان، و12 شــوطــا للحقايق ملسافة 
4 كــم منها 7 للبكار و5 للقعدان، فيما 
أقــيــمــت فــي الــفــتــرة املــســائــيــة 20 شوطا 

للحقايق منها 12 للبكار و8 للقعدان.
ففي منافسات الفترة الصباحية، فازت 
بالشوط الرئيسي للحقايق بكار انتاج 
ــد حـــمـــد املـــريـــزيـــق،  ــ ــ »الـــــهـــــدة« مـــلـــك راشـ
وحــصــدت لقب الــشــوط الــثــانــي »روعـــة« 
مــلــك محمد جــابــر املــــري، وأحــــرزت لقب 
الـــشـــوط الــثــالــث »الـــكـــايـــدة« مــلــك محمد 

ناصر املري.
ــكــــار، تــوجــت  ــي اشـــــــواط الـــحـــقـــايـــق بــ ــ وفـ
ــالـــح املــــري  ــة« مـــلـــك ســعــيــد صـ ــهـــولـ ــيـ »املـ
بلقب الشوط االول، وفازت بلقب الشوط 
ــلـــك عـــبـــدالـــلـــهـــزايـــد  ــة« مـ ــاعــ ــنــ الـــثـــانـــي »قــ
االحبابي، وحققت لقب الشوط الثالث 

»نوع« ملك سعيد بطي املري.
فــــي حــــن تـــــوج »مـــــرفـــــوق« مـــلـــك مـــبـــارك 
الــشــوط الرئيسي  محمد الفهيدة بلقب 
ــاج، وأحــــــرز لقب  ــتــ لــلــحــقــايــق قـــعـــدان إنــ
الــشــوط الــثــانــي »شــوبــاش« ملك صالح 
الــشــوط الثالث  مسلم عقيل، ونـــال لقب 

»لبيب« ملك حمد جارالله املكسور.
 وفــاز »ضيم« ملك حمد محمد الشراب 

ــيــــســــي لــلــحــقــايــق  ــقـــب الـــــشـــــوط الــــرئــ ــلـ بـ
ــدان، وحــــصــــد »عــــــــز« مـــلـــك هــجــن  ــ ــعـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســيــلــيــة لـــقـــب الــــشــــوط الـــثـــانـــي، فــيــمــا 
كــــان لــقــب الـــشـــوط الـــثـــالـــث مـــن نصيب 

»اليماني« ملك حمد محمد أبو شارب.
ولـــم تــكــن مــنــافــســات الــفــتــرة الصباحية 
ــة الــتــي  ــيـ ــائـ ــل اثــــــــارة وقـــــــوة مــــن املـــسـ ــ اقــ
شهدت فوز »نبأ« ملك هجن الشحانية 
بلقب الشوط االول الرئيسي للحقايق 
بكار مفتوح وجائزته الشلفة الذهبية 
ــدره  بـــعـــد أن ســجــلــت أســــــرع تـــوقـــيـــت قــ
5:44:52 دقـــيـــقـــة، وحــقــقــت »الـــشـــاعـــرة« 
الــشــوط الثاني  ملك هجن املرخية لقب 

إنــتــاج وجــائــزتــه الشلفة  للحقايق بكار 
الذهبية بعد أن سجلت توقيتا زمنيا 
لــقــب  ــة، ونـــــالـــــت  ــقــ ــيــ قــــــــدره 5:47:39 دقــ
ــلـــك هــجــن  ــبــــة« مـ ــالــــث األشــــــــــواط »مــــحــ ثــ
الشحانية بعد أن سجلت توقيتا زمنيا 

قدره5:49:31 دقيقة.
ــلـــك هــجــن  ــود« مـ ــ ــرهــ ــ ــقـــق »قــ فــــي حــــن حـ
الــشــوط االول الرئيسي  الشحانية لقب 
ــدان مـــفـــتـــوح وجـــائـــزتـــه  ــ ــعـ ــ لـــلـــحـــقـــايـــق قـ
الــخــنــجــر الــذهــبــي بــعــد أن قــطــع مسافة 
الــســبــاق بــتــوقــيــت زمــنــي قــــدره 5:45:25 
دقيقة، وفاز بلقب الشوط الثاني »ميار« 
ــتـــاج أم الــــزبــــار وجــائــزتــه  مــلــك هــجــن إنـ

الخنجر الذهبي للحقايق قعدان إنتاج 
قـــــدره 5:49:05  بــعــد ان ســجــل تــوقــيــتــا 
دقــيــقــة، وكــــان لــقــب الـــشـــوط الــثــالــث من 
نــصــيــب »لـــحـــدب« مــلــك ســـعـــادة الــشــيــخ 
عبدالعزيز بــن حمد بــن خالد آل ثاني، 
بــعــد أن قــطــع مــســافــة الــســبــاق بتوقيت 

قدره 5:46:44 دقيقة.

»الشيحانية« في أبهى صور

وأعرب السيد مبارك بن بادي النعيمي 
الــســبــاقــات واألنــشــطــة عن  مــديــر إدارة 
ــة الـــتـــي  ــويــ ــقــ ــة الــ ــطــــاقــ ــاالنــ ــه بــ ــادتــ ــعــ ســ

ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــا مــــهــــرجــــان صـ ــهــــدهــ شــ
األمـــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة 
آل ثــانــي، امـــس، عــلــى مــيــدان السباقات 

بالشحانية.
وتقدم النعيمي بالتهنئة إلى الفائزين 
ــــوم األول، مــتــمــنــيــا  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ بــــالــــرمــــوز 

التوفيق للجميع.
الــى أن مــيــدان الشيحانية ظهر  وأشـــار 
ــة وأن  ــورة حـــالـــيـــا خـــاصـ ــ ــهـــى صــ فــــي أبـ
هناك كل ما يحتاجه املاك واملضمرين 
وأيضا الجماهير التي تحضر بأعداد 
كــبــيــرة لــاســتــمــتــاع بـــهـــذه الــســبــاقــات، 
ودائما نحرص على تطوير هذا امليدان 

لنشهد افضل املستويات.
مــن جــانــبــه، قـــال الــلــواء عــبــدالــهــادي بن 
ظــافــر ال صــوفــان االحــبــابــي مــديــر امــن 
بـــدأت  قـــد  أمــــن دخـــــان  دخــــــان، ان إدارة 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا مـــبـــكـــرا لـــهـــذا املـــهـــرجـــان 
السنوي الكبير، مهرجان سباق الهجن 
ــيـــف حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو  ــلـــى سـ عـ
األمـــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة 
آل ثــانــي.. مبينا أن هــذا املهرجان الذي 
يشهد مشاركة واسعة من ماك الهجن 
ــة او مــــن دول  ــ ــدولـ ــ ــل الـ ــ ــ ــواء مــــن داخـ ــ ــ سـ
مجلس التعاون الخليجي.. فضا عن 
الحضور الجماهيري الكبير، تستعد 
له إدارة أمن دخان بكفاءة عالية لحفظ 
ــــروج  ــــول وخـ ــــن وتــــأمــــن حـــركـــة دخــ األمــ
ــة وأن  املـــشـــاركـــن والـــجـــمـــاهـــيـــر، خـــاصـ
ــدادا كبيرة  اعــ املــهــرجــان يستقطب  هــذا 
من الجماهير واملشاركن مما يتطلب 
تــواجــدا أمــنــيــا مكثفا لتأمينه والعمل 

على سامته.
ــد مــنــافــســات سن  ــ وتــخــتــتــم الـــيـــوم االحـ
الحقايق ملسافة 4 كلم لاشواط العامة 
ــنــــاء الـــقـــبـــائـــل« فــــي مــهــرجــان  »هـــجـــن ابــ
الــوالــد  الهجن على سيف سمو األمــيــر 
من خال 44 شوطا على مدار الفترتن 
الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة حــيــث تــقــام في 
الفترة الصباحية 22 شوطا جوائزها 

كلها مالية.

4 كلم لـ »هجن أبناء القبائل« اليوم اختتام منافسات سن الحقايق لمسافة 

انطالقة قوية لمهرجان سمو األمير الوالد للهجن العربية األصيلة

¶  انطالقة قوية

¶  جانب من االجتماع التنسيقي

قنا و  

الحالي ملنتخب ويلز وأسطورة  الفني  املدير  يشارك رايــن غيغز، 
 beIN SPORTS مانشستر يونايتد، ألول مرة في استوديوهات

اليوم األحد.
التحليلي   beIN SPORTS ــــى اســـتـــوديـــو إل وســيــنــضــم غــيــغــز 
الخامسة مساء  بــمــبــاراة بيرنلي مــع ليستر سيتي فــي  الــخــاص 
إلى استوديو  الدوحة )جرينتش +3( وسينتقل بعدها  بتوقيت 
beIN SPORTS باللغة العربية لتحليل دربي الشمال الغربي بني 
ليفربول ومانشستر يونايتد الساعة 19:30 بتوقيت مكة املكرمة 

)جرينتش +3(.
وسيشارك غيغز في االستوديو أيمن جادة، وأسطورة كرة القدم 

املصرية محمد أبو تريكة، واملحلل الرياضي طارق الجالهمة.
وإلى جانب تحليل املباراتني، سيتحدث غيغز عن تجاربه الالمعة 
في كرة القدم وتوقعاته ملنتخب ويلز في بطولة أمم أوروبا 2020.
املمتاز 13  الـــدوري اإلنجليزي  الحائز على لقب  ويعتبر غيغز، 
مرة، أحد أفضل العبي مانشستر يونايتد على اإلطالق بالنسبة 
للعديد من جماهير كرة القدم. ويشيد الكثيرون بروعة شراكته 
مع العبني مثل بول سكولز، وواين روني، ورود فان نيستلروي، 

إلى جانب والئه وانسجام لعبه مع اآلخرين.
ع راين غيغز أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد عام 

ّ
وق

1990 وهو في سن السابعة عشرة لينطلق بعدها نحو مستقبل 
غني بالنجاحات، حيث فاز مع فريقه بالدوري اإلنجليزي املمتاز 
13 مرة، وكأس االتحاد اإلنجليزي 4 مرات، وكأس رابطة األندية 
اإلنجليزية املحترفة 3 مــرات، ودوري أبطال أوروبــا مرتني، ومرة 

واحدة بكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية.
وشارك أسطورة مانشستر يونايتد في 632 مباراة في الدوري 
الحمر  الشياطني  قــيــادة فريق  املمتاز قبل أن يتولى  اإلنجليزي 
مؤقتًا في عام 2014 وينتقل بعدها إلدارة منتخب ويلز في عام 

.2018
تبدأ مباراة بيرنلي مع ليستر سيتي اليوم األحد 19 يناير الساعة 
 beIN قــنــاة املــكــرمــة )جــريــنــتــش +3( عــلــى  17:00 بتوقيت مــكــة 
SPORTS HD11 للغة اإلنجليزية، و beIN SPORTS HD2للغة 

العربية.
وفي الساعة 19:30 بتوقيت مكة املكرمة )جرينتش +3( ستعرض 
 beIN SPORTS مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على قناة

HD11 للغة اإلنجليزية، و beIN SPORTS HD2 للغة العربية.

راين غيغز في استوديوهات 
beIN SPORTS اليوم

16 من كأس األمير اجتماع تحضيري لدور الـ 
بحضور مسؤولي التسويق باألنديةألول مرة مباشرة وحصريًا

الدوحة -  

عقد اجتماع تنسيقي برئاسة خالد مبارك 
الــكــواري مدير إدارة التسويق واالتــصــال 
بـــاالتـــحـــاد الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم ملــنــاقــشــة 
االســتــعــدادات الخاصة بمباريات دور 16 
لبطولة كـــأس األمــيــر والــــذي جـــرى بقاعة 
ـــ29 بــبــرج الــبــدع  االجــتــمــاعــات بــالــطــابــق الــ
وبــحــضــور ممثلي أنــديــة الــســد والــغــرافــة 
ــلــــي والــــريــــان والــــخــــور والــشــحــانــيــة  واألهــ
ــر وأم صـــــــال ومـــعـــيـــذر  ــ ــطـ ــ والـــــــوكـــــــرة وقـ

ومسيمير والخريطيات.
 وارتـــكـــز االجـــتـــمـــاع عــلــى مــنــاقــشــة األمــــور 
التسويقية املتعلقة بمباريات البطولة في 
الـــ 48 والــتــي تنطلق مبارياتها  نسختها 
بـــــــدور الــــــ 16 بــــدايــــة مــــن فـــبـــرايـــر املـــقـــبـــل، 
ونــاقــش الــحــضــور الــعــديــد مــن املقترحات 
الــراعــيــة  الــشــركــات  الــخــاصــة بتفعيل دور 
لألندية إلقامة أنشطة وفعاليات لألندية 
ــــى الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري،  بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــر لـــجـــمـــاهـــيـــر األنـــــديـــــة فــي  ــ ــبـ ــ والــــــــــدور األكـ
ــؤازرة فــرقــهــا، كــمــا كــانــت هــنــاك الكثير  ــ مــ
مـــن األطــــروحــــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا ممثلو 
األندية وغيرها من األفكار واملشاريع التي 

يرغبون بتنفيذها.
وامتد النقاش ليشمل الحديث عن البطولة 
ــد ومـــــعـــــدل الـــحـــضـــور  ــديــ ــجــ ونــــظــــامــــهــــا الــ
الجماهيري خال العشرة مواسم السابقة 
املـــوســـم  ــتــــى  مــــن مــــوســــم 2010 وحــ ا  بـــــــدء
املـــاضـــي 2019، حــيــث بــلــغ إجـــمـــالـــي عــدد 
الحضور الجماهيري 900.372 ألف متفرج 

خال 9 مواسم املاضية.
حيث أن الهدف أن يكون معدل الحضور 
الجماهيري في كأس األمير 2020 مرتفعًا 
عـــن الــنــســخــة الــســابــقــة والـــتـــي كــــان فيها 
الــجــمــاهــيــري 6012، كما  الــحــضــور  مــعــدل 
تــم الــحــديــث عــن آلــيــة بــيــع الــتــذاكــر والــتــي 
ــواء قبل  ــ ــاراة سـ ــبــ ســتــتــوافــر فـــي مــلــعــب املــ

املباريات أو في نفس يوم إقامتها.
 وفي تعليقه على نتائج االجتماع، تحدث 
خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق 
واالتــصــال بقوله: ” كــان االجــتــمــاع مثمرًا 
لــلــغــايــة والـــــذي يــأتــي فـــي إطــــار التنسيق 
املــشــتــرك مــع األنــديــة لبطولة كــأس األمير 
للموسم 2020 والــتــي تقام بنظام جديد، 

بعد أن أجريت قرعة دور الـ 16 قبل فترة.
ومن املتوقع أن تشهد البطولة منافسات 
قـــويـــة بــــن جــمــيــع األنـــــديـــــة، بـــمـــا يــضــمــن 

مـــعـــه االرتــــــقــــــاء بـــاملـــســـتـــوى الـــفـــنـــي لـــهـــا، 
وهــــو مـــا يــزيــدنــا حــمــاســًا عــلــى االهــتــمــام 
بالجانب التسويقي، السيما فيما يتعلق 
بـــالـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري والـــفـــعـــالـــيـــات 

والحمات الترويجية للبطولة الغالية “.
 وأضاف الكواري: ” أثمن التجاوب الكبير 
ــم مــع  ــ ــدائـ ــ ــة وتـــفـــاعـــلـــهـــا الـ ــ ــديـ ــ ــن قـــبـــل األنـ مــ
االتــحــاد وهــو مــا بــدا جليًا فــي االجتماع، 
حيث ناقشنا العديد من املواضيع وكانت 
هناك الكثير من األطروحات التي ستكون 
محل دراسة في هذه الفترة املقبلة لتكون 
انــطــاق املباريات،  قيد التنفيذ قريبًا مــع 
وسيكون هناك تنسيق كامل مــع األندية 

فيما يتعلق بالحضور الجماهيري “.
ــذا االجـــتـــمـــاع لــن  ــ ــــواري أن هـ ــكـ ــ ــح الـ ــ ووضــ
يكون األخير، بل ستكون هناك اجتماعات 
ــلـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  أخــــــرى بـــعـــد كــــل مـــرحـ
الــفــتــرة  أن هــنــاك اجــتــمــاعــا سيعقد خـــال 
القادمة مع املسؤولن اإلعامين باألندية 
لــعــرض االســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة ببطولة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــانـــب  ــمـ ــيـ كـــــــأس األمـــــيـــــر فـ
االعــامــي وتــحــديــد األدوار واملــســؤولــيــات 
ــات بــــهــــدف زيــــــــادة وتـــيـــرة  ــتــــصــــاصــ واالخــ

الجانب اإلعامي للبطولة.

الدوحة -  
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تأهل منتخبنا لكرة اليد الى ربع نهائي 
ــــي نــســخــتــهــا  ــال فـ ــلــــرجــ ــا لــ ــيــ بـــطـــولـــة آســ
التاسعة عشر التي تستضيفها الكويت 
حاليا واملؤهلة لبطولة العالم في مصر 
عام 2021 وذلك بعد فوزه على املنتخب 
بــنــتــيــجــة 36 مـــقـــابـــل 28 فــي  ــانـــي  ــابـ ــيـ الـ
املواجهة التي أقيمت بينهما في ختام 

منافسات الدور األول.
ــــع مــنــتــخــبــنــا رصـــيـــده إلــــى 4 نــقــاط   ورفـ
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــعــد أن 
ــان حــقــق الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الصيني  كـ
افــتــتــاح مــشــواره بالبطولة بنتيجة  فــي 
49 مــقــابــل 18.. فـــي حـــن تــوقــف رصــيــد 
الــيــابــان عند نقطتن ولكنه تأهل رفقة 
العنابي إلى الدور ربع النهائي في حن 
ودع الصيني املنافسات مبكرًا بدون أي 

رصيد من النقاط.
ــنـــى الــســيــد أحـــمـــد الــشــعــبــي رئــيــس   وأثـ
االتــحــاد القطري لكرة اليد فــي تصريح 
له مساء امس على املستوى الكبير الذي 
يــقــدمــه املنتخب وقـــال »نــحــن نسير في 
الــبــطــولــة خــطــوة بــخــطــوة ونجحنا أواًل 
الثاني ونركز في  الــدور  إلــى  في التأهل 
الفترة املقبلة على املنافسات األصعب 
ــائـــي ألن  ــهـ ــنـ واألهــــــــم فــــي الــــــــدور ربــــــع الـ
هدفنا األهم الذي جئنا من أجله والذي 
سنسعى إليه بكل ما أوتينا من قوة هو 
إلــى نهائيات كــأس العالم التي  التأهل 

ستقام في مصر العام املقبل«.
ــه الـــشـــعـــبـــي الـــشـــكـــر إلـــــى الــلــجــنــة  ــ ــ  ووجـ
املــنــظــمــة لــفــعــالــيــات الــبــطــولــة اآلســيــويــة 
لـــكـــرة الـــيـــد عــلــى جــهــودهــا الــكــبــيــرة في 
استضافة هذا الحدث الكبير، مشيرًا إلى 

أن الجهود التنظيمية واضحة للجميع 
نظرًا للتفاهم الكبير والتعاون الواضح 

بن االتحادين اآلسيوي والكويتي.
ــرة الــيــد  ــ ــيــــس اتــــحــــاد كــ ــه رئــ ــا تــــوجــ ــمـ  كـ
بالتهنئة ايضا الى األشقاء في الكويت 
عــلــى افــتــتــاح صــالــة الــشــيــخ ســعــد العبد 
الله الرائعة والــتــي تستضيف البطولة 

وهــــــــي صـــــالـــــة رائــــــعــــــة ومــــتــــمــــيــــزة بــكــل 
املـــقـــايـــيـــس، كــمــا أن مــثــل هــــذه املــنــشــآت 
الــرائــعــة تساهم بشكل فعال  الــريــاضــيــة 

في تطوير اللعبة.
 من جهته أعرب محمد جابر أمن السر 
الــعــام بــاالتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــيــد عن 
أمنياته بأن تستمر انتصارات املنتخب 

الــقــطــري فـــي الــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة خــال 
املــقــبــلــة وقــــال إن األدوار  املــهــمــة  الــفــتــرة 
األولى تكون أسهل بالطبع من حيث قوة 
املنافسات، وبالتالي ستضاعف اإلثارة 

في الجوالت املقبلة.
ــر ان لـــكـــل مــــبــــاراة ظــروفــهــا  ــابـ ــال جـ ــ  وقــ
الخاصة وحساباتها املختلفة و»أعتقد 

ــدرك جـــيـــدًا طبيعة  ــ يـ الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  أن 
املــنــافــســات فــي هـــذه الــبــطــولــة وبالتالي 
ثقتنا فيه كبيرة جدًا مع جميع الاعبن 
الــتــوفــيــق حليفًا لهم  ونتمنى أن يــكــون 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن إســـعـــادنـــا بتحقيق 
إلــى نهائيات كــأس العالم  هــدف التأهل 

واملنافسة بقوة على لقب البطولة«.

تأهل إلى ربع النهائي

منتخبنا لليد يفوز على نظيره الياباني في اآلسيوية

¶  منتخبنا لليد

الكويت - قنا

العمادي باملركز  الــفــارس سلمان محمد  فــاز 
أقيمت مساء  التي  الكبرى(  )الجولة  األول في 
ــلـــي لــلــشــقــب فـــي خــتــام  امــــس بـــاملـــيـــدان الـــداخـ
النسخة  الــســادســة ضمن  الــجــولــة  منافسات 
ــتــي تنظم  ــذاب« ال ــ الــثــالــثــة لــبــطــولــة »لــونــجــني هـ
ــتــعــاون بـــني االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــفــروســيــة  بــال
والـــخـــمـــاســـي الـــحـــديـــث والـــشـــقـــب )عـــضـــو في 
مــؤســســة قــطــر(، وســـط مــشــاركــة كــبــيــرة من 
الفرسان.  وحقق العمادي زمنا قدره 71.50 
ثانية )بدون أخطاء( مع الجواد »ذا توي ميكر« 
على ارتفاع 130 / 145 ســم، وحــل في املركز 
الثاني ساملني سلطان السويدي بزمن 68.10 
ثانية، وفي املركز الثالث ناصر الغزالي بزمن 

70.26 ثانية.
املفتوحة  الجولة  ادراج  الجولة   وشهدت هــذه 
ــابـــق حـــيـــث قــــررت  بــشــكــل يــخــتــلــف عــــن الـــسـ
الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة إقـــامـــة هــــذه الــجــولــة 
على مرحلتني، األولــى )ركــوب الخيل( تجري 
بـــارتـــفـــاع 115 - 125 سم  »أ«  ــــدول  تــحــت جـ
املرحلة  إنــهــاء  الــفــارس  حيث يستوجب، على 
بدون أخطاء وضمن الزمن املسموح للدخول 
للمرحلة الثانية )قيادة سيارة الجولف(، وفي 
حالة إنهاء الفارس املرحلة األولى بدون أخطاء 
وضمن الزمن، فإنه يسمح له بدخول املرحلة 

الثانية، ويبدأ حساب الزمن   

 
 وفى املستوى الثاني من الترويض شارك 22 
البوعينني باملركز  فارسا وفــازت مريم أحمد 
األول على الجواد »فول دي نويت« وجاء ثانيا 
فارس سعيد القحطاني على الجواد »جولدن 
جروفي« وفي املركز الثالث اريس جنجيرور 

على الجواد »روسي السواليتي«.
 وأعــرب الــفــارس مــردف على القاشوطي عن 
سعادته بوقوفه على منصة التتويج ألول مرة 
في بطولة لوجني هــذاب بعد فــوزه بالوصافة 
ــتــي شــــارك فــيــهــا 30  فـــي الــجــولــة املــفــتــوحــة ال
ــا، وقــــــال، بــفــضــل تــوجــيــهــات ســعــادة  ــارســ فــ
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 
االوملبية القطرية أقيمت هذه البطولة العمالقة 
اتحاد  املنظمة من  اللجنة  منذ عامني وقامت 
للنجاح  الفروسية والشقب بعمل كبير ادى 

املستمر للفرسان في البطولة.
العمادي  اعــرب سلمان محمد   ومــن ناحيته 
عن سعادته بحصوله على لقب الجولة الكبرى 
الــتــي شــهــدت تنافسا كبيرا  فــي هـــذه الــجــولــة 
البطولة تشهد  أن  إلــى  الــفــرســان، مشيرا  بــني 
مشاركة كبيرة من الفرسان كما أن املنافسة 
على املــراكــز األولـــى فــي كــل الــجــوالت شرسة 
ــدا.  وأكــــد أن الــبــطــولــة ســـاعـــدت كــثــيــرا في  ــ جـ
قــطــر،  وبفضل  الفرسان فــي  تطور مستوى 
استمرارها في 12 جولة نجحت في أن تخلق 

روح املنافسة بني الفرسان.

الفارس سلمان العمادي 
يتوج بلقب الجولة الكبرى

في ختام سادس جوالت بطولة »لونجين هذاب«

ريال مدريد يحفظ األمل في اللقب بفوز صعب

ثنائي منتخبنا للطائرة الشاطئية 
في صدارة التصنيف اآلسيوي

تــمــكــن ريــــال مـــدريـــد مـــن تــحــقــيــق فــوز 
صعب على ضيفه إشبيلية بهدفن 
ــــوع  ــبـ ــ ــي إطـــــــــار األسـ ــ ــل هـــــــدف فــ ــابــ ــقــ مــ
الـــدوري اإلسباني لكرة  العشرين من 

القدم.
ــفــــضــــل فـــــي فـــــــوز الـــفـــريـــق  ويـــــعـــــزى الــ
املــلــكــي لــنــجــم خـــط وســطــه الــبــرازيــلــي 
ــكـــن تــســجــيــل  كـــاســـيـــمـــيـــرو الــــــــذي تـــمـ

هدفن في الدقيقينت 57 والدقيقة 69 
من عمر املباراة.

وكــــان الــفــريــق الــضــيــف قـــد تــمــكــن من 
ــــدف فــــي الـــدقـــيـــقـــة 64 عــن  تــســجــيــل هـ
يـــونـــغ ليعيد  لــــوك دي  طـــريـــق العـــبـــه 
ــــي، قـــبـــل أن  ــــسـ ــدلـ ــ األمـــــــل لـــلـــفـــريـــق األنـ
يسجل »الــدبــابــة الــبــرازيــلــيــة« الــهــدف 

»امليرنغي«. الثاني لـ
ــال مـــدريـــد  ــ وبــــهــــذا الــــفــــوز يـــتـــصـــدر ريــ
الــدوري اإلسباني برصيد 43  ترتيب 

نقطة وبــفــارق ثــاث نقاط عــن غريمه 
اللدود برشلونة، والــذي سيلعب غدا 

ضد مضيفه غرناطة.
وفــي حالة فــوز »الــبــلــوغــرانــا« بقيادة 
الــجــديــد كيكي سيتين، فإنه  مــدربــه 
سيستعيد الــصــدارة بــفــارق األهـــداف 

عن العماق املدريدي.
أمــا إشبيلية فقد حافظ مؤقتا ورغم 
خــســارتــه عــلــى املــركــز الـــرابـــع برصيد 

35 نقطة.

ــائــــي مـــنـــتـــخـــبـــنـــا لـــلـــكـــرة  ــنــ ــتــــصــــدر ثــ يــ
ــرة الــشــاطــئــيــة شـــريـــف يــونــس  ــائـ ــطـ الـ
وأحــمــد تــيــجــان تصنيف املنتخبات 
اآلسيوية برصيد 4860 نقطة، وذلك 
حسب التصنيف الصادر مؤخرا من 
ــي لــلــعــبــة حــيــث يحل  ــدولــ ــاد الــ ــحــ االتــ
ــز الــــــ 13  ــركــ ــقـــطـــري فــــي املــ الـــثـــنـــائـــي الـ
عــاملــيــا. وكـــان منتخبنا حقق العديد 
من النتائج الجيدة في مشاركاته في 
الجوالت العاملية في العام 2019 حيث 
استطاع ان يصل الى مراحل متقدمة 
في نهائيات بطولة العالم بروما في 
ــام 2019 حــيــث جمع  ســبــتــمــبــر مـــن عــ

مــن خـــال مــشــاركــتــه فيها 600 نقطة 
ومثلها في جولة فيينا ذات تصنيف 
ـــ )5 نــجــوم ( الــتــي شــــارك فــيــهــا في  الــ
شــهــر يــولــيــو املـــاضـــي كــمــا جــمــع 400 
ــده فـــي جــولــة  نــقــطــة مـــن خــــال تــــواجــ
طوكيو فئة 4 نجوم التي أقيمت في 
ذات الشهر )يوليو( ومن قبلها حصد 
ــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي  720 نــقــطــة مــــن خـ
جولة غشتاد )5 نــجــوم( التي اقيمت 
ــا جــمــع  ــمـ ــيـــو كـ ــولـ ــهـــر يـ ــــي شـ ــا فـ أيــــضــ
640 نــقــطــة مـــن مــشــاركــتــه فـــي بطولة 
العالم التي اقيمت هامبورغ في شهر 

يونيو.
 كــمــا جــمــع منتخبنا 600 نــقــطــة من 
خـــال تـــواجـــده فـــي بــطــولــة مــاومــيــنــغ 

)الصن( التي اقيمت خال شهر مايو 
ومن قبلها جمع 640 خال مشاركته 
في بطولة شيامن )الصن( في شهر 
أبــريــل، فــضــا عــن حــصــولــه عــلــى 480 
نقطة خال مشاركته في بطولة كتارا 
العاملية التي اقيمت هنا في الدوحة 

خال شهر مارس املاضي.
الــــنــــرويــــج مـــول  ثـــنـــائـــي  ــر ان  ــ ــذكـ ــ  ويـ
وســيــروم يتصدر التصنيف العاملي 
يــــلــــيــــه فـــي  نــــقــــطــــة  بـــــرصـــــيـــــد 7840 
ــثــــنــــائــــي الــــروســــي  املـــــركـــــز الــــثــــانــــي الــ
كــراســيــلــنــيــكــوف وســتــويــانــوفــســكــي 
الــثــالــث  املـــركـــز  فـــي  ثـــم  نــقــطــة   )6400(
ثــنــائــي الـــبـــرازيـــل ألـــيـــســـون، وألـــفـــارو 

فيلهو )5640(.

بفضل تألق كاسيميرو

الدوحة -  

الدوحة -  

لوزان -قنا
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التاريخية  الــبــيــانــات  الــوطــنــيــة مــحــاضــرة حـــول  قــطــر  نظمت مكتبة 
الخليج،  الهندية في منطقة  الجاليات  املثيرة لالهتمام حــول تواجد 
طت 

ّ
الهند 2019«، وسل الثقافي »قطر -  العام  وذلــك ضمن فعاليات 

املحاضرة، التي ألقاها الدكتور جيمس أونلي، مدير شؤون البحوث 
الجاليات  تــواجــد  بــدء  الــضــوء على  التاريخية والــشــراكــات باملكتبة، 
الهندية في الخليج منذ حوالي 4600 سنة. وبعد املحاضرة، استمتع 
املشاركون بجولة في معرض »قطر والهند والخليج«، الذي افتتح في 

املكتبة في أكتوبر املاضي ويستمر حتى نهاية فبراير.

وحـــول املــحــاضــرة، علق جــيــرد نــونــيــمــان، أســتــاذ الــعــالقــات الدولية 
ودراسات الخليج في جامعة جورجتاون - كلية الشؤون الدولية في 
قطر الذي كان من بني املشاركني بقوله: لطاملا كنت مهتًما بالصالت 
التي تربط منطقة الخليج مع العالم من حوله، ال سيما الدول املجاورة 
الهندي. وقــد كانت املحاضرة ثرية باملعلومات  في منطقة املحيط 
الشاملة حول  املدعومة باألبحاث  الحقائق  وزودتــنــي بالكثير مــن 
الحالي والهند في  الوقت  الخليج في  الوطيدة بني منطقة  العالقات 

فترة ما قبل اكتشاف النفط«.
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عملة ذهبية للملك إدوارد الثامن بمليون استرليني

أرقام وحقائق

لن ينطلق جرس ساعة بيج بن 
الشهيرة في لندن لحظة خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي 
في 31 يناير، بل سيضاء مقر 
إقــامــة رئــيــس الــــوزراء بوريس 
جونسون في داونينج ستريت 
قــبــيــل تــلــك الــلــحــظــة فـــي إطـــار 
عرض ضوئي حسبما أعلنت 
ــة، وكــــــان جــونــســون  الـــحـــكـــومـ
قــد اقــتــرح حملة تــبــرعــات كي 
يتسنى دق جــرس ساعة بيج 
بــــن، الـــتـــي يــمــثــل بــرجــهــا أحــد 
مـــعـــالـــم الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي، 
لــحــظــة خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
االتـــحـــاد )بــريــكــســت( وكــســر 
صمتها معظم الوقت منذ عام 
أعـــمـــال تجديد  بــســبــب   2017

للبرج.
وتـــبـــرع أشـــخـــاص بــأكــثــر من 
ــــف جــنــيــه اســتــرلــيــنــي  ألـ  200
)260580 دوالرا( مـــن مبلغ 
قــــال  ـــــف اســـتـــرلـــيـــنـــي  ــ أل  500
جونسون إنها الزمة النطالق 
الحكومة  الساعة، لكن  جــرس 
البرملان  تقول اآلن إن سلطات 
ال تعتقد أنه سيكون مسموحا 

لها قبول املال. 

تسببت الكوارث الطبيعية بخسائر 
اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة بقيمة 327.1 
ــوان )حـــوالـــي 47.5 مليار  يــ مــلــيــار 
دوالر أمــريــكــي( فــي جــمــيــع أنــحــاء 
ـــــرت  الــــصــــني الــــعــــام املـــــاضـــــي، وذكـ
الــصــيــنــيــة،  الــــطــــوارئ  وزارة إدارة 
الخسائر  أمــس، أن نسبة  في بيان 
الطبيعية في  الــكــوارث  الناتجة عــن 
الناتج املحلي اإلجمالي انخفضت 
بنسبة 24 في املئة في عام 2019، 
بــــاملــــقــــارنــــة مـــــع املــــتــــوســــط خــــالل 
السنوات الخمس املاضية. ولفتت 
القتلى واملفقودين في  إلى أن عدد 
الكوارث الطبيعية بلغ العام املاضي 
ــع تـــأثـــر حــوالــي  909 أشــــخــــاص، مـ
130 مليون شخص آخرين سلًبا، 
ــــك إجــــالء 5.29 مــلــيــون  بــمــا فـــي ذل

شخص.
البالد تأثرت  الـــوزارة إن  كما قالت 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي بـــالـــفـــيـــضـــانـــات 
ــفـــاف والــــــزالزل  واألعـــاصـــيـــر والـــجـ
ــوارث الــجــيــولــوجــيــة فـــي عــام  ــ ــكـ ــ والـ
تــســبــبــت حــرائــق  فـــي حـــني   ،2019
الـــــغـــــابـــــات واألراضــــــــــــــي الـــعـــشـــبـــيـــة 
ــــف الــــبــــرديــــة ودرجـــــــات  ــواصـ ــ ــعـ ــ والـ
الــــــحــــــرارة املـــنـــخـــفـــضـــة والـــــكـــــوارث 
ــيـــة فـــــي أضــــــــــرار بــــدرجــــات  ــلـــجـ ــثـ الـ
ــيـــر الــكــلــي  ــأثـ ــتـ مـــتـــفـــاوتـــة. وكـــــــان الـ
للكوارث الطبيعية في العام املاضي 
أقـــل مــن املــتــوســط خـــالل الــســنــوات 
الخمس املاضية، مع انخفاض عدد 
ــدد املــفــقــوديــن وعـــدد  ــ الـــوفـــيـــات وعـ

املنازل املنهارة.

صدر مؤخرا العدد الثامن من مجلة »رواق التاريخ والتراث«، وهي مجلة 
التاريخية  للدراسات  علمية محكمة تصدر عن مركز حسن بن محمد 
العدد مجموعة من  التاريخية، وتضمن  البحوث  متضمنا مجموعة من 
البحوث التاريخية، لعدد من األكاديميني العرب املتخصصني في التاريخ 
بجامعة قطر وعدد من الجامعات العربية، ففي بحثه أكد الدكتور جمال 
البريطاني باعتباره مصدًرا مهًما لكتابة  حجر، على أهمية األرشيف 

تاريخ قطر وإمارات الخليج الحديث.
وقدم الدكتور األمني أبو سعدة، أستاذ تاريخ العصور الوسطى، دراسة 
تاريخية وترجمة لوثيقة تتارية أمالها حجاج بولنديون في طريقهم 
القانوني  السلطان سليمان  للحج مـــروا بمدينة إسطنبول فــي عصر 
أولئك  بــولــنــدا، وانــطــبــاعــات  أحـــوال املسلمني فــي  )1520-1566(، تصف 

إبراهيم، أستاذ  الدكتور ناصر  العثمانية، فيما عقد  الدولة  الحجاج عن 
التاريخ الحديث واملعاصر، مقاربة نقدية بني نظامي اإللتزام في مصر، 

واإلقطاع في فرنسا، قبيل مجيء الحملة الفرنسية.
ورصد الدكتور محمود هدية، الباحث في التاريخ والحضارة اإلسالمية، 
اقتصاد العوام في األندلس من خالل األمثال العامية، باعتبارها مصدًرا 
ــوروث الحضاري،  املـ الــتــاريــخ االجتماعي، كونها تعكس  لــدراســة  مهًما 
وطبيعة املجتمع وصفاته، فيما ناقش الدكتور عبدالله النجار التأثيرات 
اإلسالمية على كوميديا دانتي اإللهية، التي كتبت في أوائل القرن الرابع 
الباحث في  املــاجــدي،  للدكتور خزعل  املــيــالدي، فضال عن بحث  عشر 
علم وتاريخ الحضارات واألديــان واالستشراق، حول تطور االستشراق 

الجديد، وأدواته.

اضطرت شركة سبيس إكس التابعة للملياردير 
إيــلــون مــاســك أمــس لتأجيل إطـــالق كــان مقررا 
ألحـــد صــواريــخــهــا بــهــدف اخــتــبــار حــالــة توقف 
مفاجئ لألنظمة على كبسولة غير مأهولة وذلك 
ــيــوم األحــــد بــســبــب ســـوء حــالــة الــطــقــس،  حــتــى ال
وكان من املقرر إجراء هذه التجربة امس السبت 
فــي اخــتــبــار نــهــائــي قــبــل إطــــالق إدارة الــطــيــران 
والــفــضــاء األمــريــكــيــة )نـــاســـا( رحــــالت مــأهــولــة 
للفضاء من األراضي األمريكية. وقالت سبيس 
لــن تجري  إنــهــا  إكــس على حسابها فــي تويتر 
اليوم )السبت( تجربة كبسولة الفضاء دراجون 
املنطقة  البحر في  أمــواج  الرياح وارتفاع  لسرعة 

التي كان من املقرر هبوط الكبسولة فيها.
وأضافت أنها تتطلع إلجراء التجربة اليوم األحد 
خــــالل نــطــاق زمــنــي مــدتــه ســـت ســـاعـــات، ومــن 
الفضاء دراجــون،  أن تنطلق من كبسولة  املقرر 
قــوة دفــع بعد  إكــس،  التي بنتها شركة سبيس 
أقــل من دقيقتني من إقالعها من قاعدة بوالية 
لها االنفصال عن  فلوريدا األمريكية بما يتيح 
صــاروخ )فالكون 9( في الجو، وهو ما يحاكي 
حالة توقف مفاجئ ألنظمتها، وذلك في اختبار 
يهدف إلثبات إمكانية عودتها ساملة بمن عليها 

إلى األرض.
فــيــمــا يتعلق بإمكانية  ــذا االخــتــبــار حــاســم  وهــ

نقل بشر إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز 
إتــمــامــه قريبا ربــمــا فــي منتصف  نــاســا  تتوقع 
الحالي. ويأتي ذلك بعد تأجيالت وجهود  العام 
تطوير على مدى سنوات بينما تسعى الواليات 
املأهولة  الفضاء  املتحدة إلحياء برنامج رحالت 
من خالل شراكات خاصة. ومنحت ناسا عقودا 
بقيمة 4.2 مليار دوالر لشركة بوينج و2.5 مليار 
أنظمة  دوالر لسبيس إكــس عــام 2014 لتطوير 
إلى  قـــادرة على نقل رواد  كــبــســوالت منفصلة 
مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة انــطــالقــا مــن األراضــــي 
األمريكية، وذلك للمرة األولى منذ توقف برنامج 
املــكــوكــيــة عـــام 2011. وتعتمد  لــلــرحــالت  نــاســا 

ناسا منذ ذلك الحني على مركبات فضاء روسية 
املــقــرر أن  الفضائية. ومــن  لتوصيلها باملحطة 
تتوقف محركات دفع الصاروخ )فالكون 9( على 
ارتفاع نحو 19 كيلومترا فوق املحيط، على نحو 
يحاكي توقفا مفاجئا لألنظمة تنطلق معه قوة 
دفع للكبسولة دراجــون بسرعة تتجاوز سرعة 
الصوت إذ تصل إلى 2400 كيلومتر في الساعة. 
وســتــخــرج عــن الكبسولة ثـــالث مــظــالت إلبــطــاء 
الدمى  املـــاء، حاملة مجموعتني مــن  إلــى  نزولها 
عــلــى شــكــل بــشــر يــضــعــون أجــهــزة الستشعار 
الحركة بهدف جمع بيانات قّيمة تتعلق بتأثير 
التسارع على الجسم عند توقف محركات الدفع.

األحوال الجوية تؤجل تجربة رحالت مأهولة للفضاء

»بيج بن« لن ترن 
لحظة البريكست

47.5 مليار دوالر 
خسائر الصين من 
الكوارث الطبيعية

امللك  نــادرة عليها صــورة  اشترى أحــد هــواة جمع املقتنيات عملة سيادية 
ــــك مــقــابــل مــلــيــون جنيه  لــعــام 1937 وذل تــعــود  الــثــامــن  الــبــريــطــانــي ادوارد 
أغــلــى عملة بريطانية على  استرليني )1.31 مليون دوالر( مما يجعلها 
اإلطالق، وكانت العملة واحدة من ست عمالت أعدتها مصلحة سك العملة 
الــعــرش فــي عــام 1936 وكـــان مقررا  الــثــامــن  امللكية عندما اعتلى إدوارد 

إنتاجها للتداول اعتبارا من أول يناير عام 1937.
لكن امللك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر عام 1936 ليتزوج األمريكية 

واليس سيمسون األمر الذي أدى إلى إلغاء اإلنتاج الواسع للعملة.

عدد جديد من مجلة »رواق التاريخ والتراث«

»قطر الوطنية« تنظم محاضرة تاريخ الجاليات الهندية في الخليج
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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

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

////////////////
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 05:01

  الشروق: 06:21

  الظهـــر: 11:45

 العصـــر: 02:48

  المغرب: 05:10

  العشـاء: 06:40
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1.553.8317.9264.3458.1

4.08773.644.78403.8028
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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