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قلب آسيا النابض

وكمــا نعلــم جميعــا، كان هــذا العــام صعبًــا 
بســبب تفشــي جائحــة  كوفيــد-19، وال يزال 
مــن املهــم تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة منها 
احلفاظ على التباعد اجلسدي لتقليل فرص 
نظــل  أن  عينــا  ويجــب  الفيــروس،  انتشــار 
حذرين ويقظني. وبناًء عليه، قررت بعثتنا 
في الدوحة أيضا عدم تنظيم حفل استقبال 
بشــكل  الوطنــي  باليــوم  واالحتفــال  ســنوي 
ســتثنائي مــع مراعاة اإلجــراءات االحترازية 
املتبعــة. وآمــل بصــدق فــي أن نتمكــن مــن 
يكــون  حينمــا  أخــرى  مــرة  معــاً  االحتفــال 
التــي  الســطور  هــذه  وفــي  مناســباً.  الوقــت 
أتواصل من خاللها مع شــركائنا وأصدقائنا 
الكــرام فــي قطــر. أود أن أغتنــم الفرصــة 
الشــكر حلضــرة صاحــب  بخالــص  ألتقــدم 
الســمو الشــيخ متيــم بن حمــد آل ثاني، أمير 
البــالد املفــدى، وحكومــة دولــة قطــر علــى 
حســن تعاونهما ودعمهما املســتمر للســفارة 

الكورية واجلالية الكورية في قطر.
لقــد أثــرت جائحة كوفيــد-19 على حياة كل 
فــرد منــا فــي العالــم كلــه. لكــن اســتجاباتنا 
كانــت  كورونــا  فيــروس  جلائحــة  املبكــرة 
ناجحــة. حيــث قدمــت كوريــا برامــج جيــدة 
ذلــك  فــي  مبــا  الوبــاء  ملكافحــة  التنظيــم 
االختبــارات الســريعة واملكثفــة وجنحت في 
فــرض  دون  الفيــروس  انتشــار  مــن  احلــد 
تدابيــر صارمــة لإلغــالق فــي جميــع أرجــاء 
البلــد. وأيًضــا، واجهــت احلكومــة القطريــة 
هــذه اجلائحة مبرونة كبيرة. ومتكنت من 

التعامل مع اجلائحة من خالل نظام رعاية 
صحيــة  رعايــة  وتقــدمي  مناســب،  صحيــة 
فعالــة واتخــاذ تدابيــر للتحفيــز االقتصادي. 
وســاعد نهجها التدريجي الناس على اجتياز 
وأود  ومرونــة.  بثقــة  الصعبــة  األوقــات 
تقديــري  الفرصــة ألجــدد  هــذه  أغتنــم  أن 
حلكومــة دولــة قطــر والعاملــني فــي مجال 
الرعايــة الصحيــة والطــب علــى خلــق بيئــة 
آمنة ومساعدة الناس على البقاء في أمان.

تعتبــر دولــة قطــر مــن أهــم أصدقــاء كوريا 
البلديــن بصداقــات قويــة  يتمتــع كال  حيــث 
نعلــق  ونحــن  عقــود،  مــدى  علــى  ودائمــة 
أهمية كبيرة على هذه الشراكة ذات املنفعة 

املتبادلة.
قطر هي أكبر مصدر لتوريد الغاز الطبيعي 
املســال إلــى كوريــا، وكوريــا هــي ثانــي أكبــر 
الغــاز  جتــارة  إن  لقطــر.  تصديــر  وجهــة 
الطبيعــي املســال هــي بالطبــع اجلــزء األكثــر 
أهميــة لكننا نواصل املضي قدما. وفي هذه 
الســنة، وقعت ثالث شــركات كورية جنوبية 
مختصة في بناء الســفن صفقات مع شركة 
قطر للبترول حلجز ســعة لبناء ســفن الغاز 
الطبيعي املســال الســتخدامها فــي متطلبات 
مســتقبلية لنقل الغاز الطبيعي املســال. وكما 
أوضحــت شــركة قطر للبتــرول، فهذه هي 
أكبر طلبية لســفن الغاز الطبيعي املســال في 
تاريــخ هــذه الصناعــة. ويكشــف هــذا العقــد 
الوديــة  العالقــات  تكــون  أن  ميكــن  كيــف 
لبعضهمــا  البلديــن مفيــدة  بــني  والتعاونيــة 

البعــض. قطــر هــي أيضــا ثامــن أكبــر ســوق 
تــزال  وال  لكوريــا.  بالنســبة  أجنبيــة  تشــييد 
العديــد مــن الشــركات الكوريــة تشــارك فــي 
مختلف مشــاريع اإلنشــاءات والبنية التحتية 
مما يؤســس ملعالــم مســتقبلية أخرى لقطر 

في ظل جائحة  كوفيد-19  .
فــي النصــف األول مــن ســنة 2020، كانــت 
أدوات اختبار ومعدات  كوفيد-19 من أهم 
املواد التي مت تصديرها إلى قطر من كوريا 
ممــا يــدل علــى أن البلديــن تعمــالن معا في 
املعركــة العامليــة ضــد اجلائحــة. وحتــى فــي 
للتعــاون  أكبــر  إمكانيــة  وجدنــا  األزمــات، 
أن  إال  يســعني  ال  البعــض.   بعضنــا  لصالــح 
أذكر االتصاالت رفيعة املستوى التي وصلت 
زيــارة حضــرة  عقــب  مســتوى،  أعلــى  إلــى 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أميــر البالد املفــدى لكوريا اجلنوبية وزيارة 

رئيــس الــوزراء لــي نــاك يــون لقطر فــي عام 
2019، حيث أجرى سعادة السيد محمد بن 
عبــد الرحمــن آل ثاني، نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر اخلارجيــة، وســعادة الســيدة/ 
كانــغ كيونــغ هوا، وزيــرة اخلارجيــة الكورية 
الثنائيــة  العالقــات  لبحــث  هاتفيــة  مكاملــة 
والتعــاون في ظل هذه اجلائحة. ويســعدني 
بشــكل خــاص أن كوريــا دخلــت فــي شــراكة 
مــع قطــر في جهدنــا املشــترك ملكافحة هذا 
الفيــروس ويشــرفني حقــا أن أكــون جــزءا 
مــن هــذه الصداقــة والشــراكة بــني البلديــن. 
إلــى  والوصــول  عالقتنــا  تعزيــز  وســنواصل 

املجتمــع احمللــي في قطر من خالل القنوات 
التــي ميكننــا االســتفادة منهــا علــى أحســن 
وجــه فــي عصــر »املعتــاد اجلديــد«، بالرغم 
من أن هذه اجلائحة قد أثرت على طريقة 
تعاملنــا مــع بعضنا البعــض. أعتقد أن هناك 
العديــد مــن مجــاالت التعــاون التــي ميكــن 
لبلدينا تطويرها بشــكل أكبر للمساهمة في 
انتعاش اقتصادينا ورفاهية شعبينا. احتفاال 
بيــوم التأســيس الوطنــي، أتأمــل فــي اجلالية 
قطــر  فــي  الكوريــة  والشــركات  الكوريــة 

التــي تعمــل بجــد وتســاهم فــي تنميــة قطــر 

وازدهارهــا. وكمــا أن الســفارة تعمــل دائمــا 
علــى تقريــب بلدينــا مــن بعضهمــا البعــض، 
الكوريــة هــي  جنــد أن اجلاليــة والشــركات 
جســور حقيقيــة بــني بلدينــا. إنهــم يجعلــون 
عالقتنــا أقــوى. وأشــعر باالمتنــان لعملهــم 
اجلــاد ودعمهــم. وأنا، كســفير، أمتنى أيضا 
أن تســاهم جميــع التطــورات اإليجابيــة فــي 
ظــروف  حتســني  فــي  الثنائيــة  العالقــات 
اجلاليــة الكوريــة فــي قطر. وأهنــئ اجلالية 
التأســيس  يــوم  فــي  أخــرى  مــرة  الكوريــة 
الطيبــة  متنياتــي  وأقــدم  امليمــون  الوطنــي 
للجميــع. وأتطلــع إلى العمــل معكم من أجل 

الصداقة واالزدهار لبلدينا.

قطـــر وكوريـــا اجلنوبيـــة
منـوذج يحتـذى فـي العالقـات الثنائيـة

العمــل علـى مـــد جســور التواصـــل بيـــن البلديــن

مع احتفاالت
اليوم الوطني لعام 2020

جلمهورية كوريا اجلنوبية
تنتهز الشركات الكورية في قطر

الفرصة لتثمن املساعي املشتركة
التي تهدف لتعزيز

عالقات الصداقة والتعاون بني
دولــة قطــر

وجمهورية كوريا اجلنوبية
واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب

بداية، إنه ملن دواعي سروري أن أبعث بتحياتي القلبية إلى اجلالية الكورية وأصدقاء كوريا في 
دولة قطر مبناسبة حلول »جيه تشون جول« 4353، يوم التأسيس الوطني الكوري الذي يوافق 

يوم 3 أكتوبر.  وكلمة »جيه تشون جول« -االسم الكوري لهذا العيد- تعني حرفياً »يوم افتتاح 
اجلنة«، والدة »غوجوسون« التي هي أول مملكة في شبه اجلزيرة الكورية، ويعتبر الكوريون 

»جيه تشون جول« اليوم الذي بدأ فيه تاريخ األمة الطويل، فكانت فلسفة هذه اململكة األولى 
هي »هونكيك إنغان«، والتي تهدف إلى إفادة البشرية جمعاء. هذا اليوم الوطني يجعلنا نعكس 

التاريخ الطويل لكوريا ونعيد التفكير في رؤيتنا املستقبلية التي ستفيد اجلميع.

بقلــــم :

سعادة السيد كيم تشانغ مو
سفير جمهورية كوريا اجلنوبية

)كوتـــــرا( تديـــــر أعمـــــالك فـــــي كوريـــــا
التجــارة  تنميــة  )وكالــة  كوتــرا   تعمــل 
واالســتثمار الكوريــة( بصفتهــا منظمــة 
حكوميــة كوريــة غيــر ربحيــة، كمنصــة 
أعمــال عامليــة لزيادة الشــراكة التجارية 
واالســتثمارية بــني كوريــا ودول أخــرى 
من خالل 129 مكتبًا متواجدين في 84 
دولــة. ومنــذ عــام 1962، ولعبــت كوترا 
دوًرا مهًمــا فــي أن تصبــح كوريا واحدة 

من أكبر الدول التجارية.
ولتلبيــة االحتياجــات املتزايــدة مــن كل 
كوريــا،  جمهوريــة  و  قطــر  دولــة  مــن 
مكتــب   2012 ســنة  كوتــرا  افتتحــت 
لســفارة  تابــع  جتــاري  كقســم  الدوحــة 

قطــر.  دولــة  لــدى  كوريــا  جمهوريــة 
ومنــذ ذلــك احلــني، تعمــل كوتــرا فــرع 
الدوحــة كجســر أعمــال قــوي وموثــوق 
بــني  واالســتثمار  التجــارة  لتســهيل  بــه 
مــن  العديــد  عبــر  الصديقــني  البلديــن 

برامج األعمال.

ومــع ســعينا جلعل كوتــرا منصة أعمال 
عاملية جديرة بالثقة، يوفر فرع الدوحة 
مجموعــة واســعة مــن الفــرص ملجتمــع 
بشــركاء  االلتقــاء  و  القطــري  األعمــال 
األعمــال الكوريــني املناســبني مــن خالل 
واملشــاركة  األعمــال  وفــود  اســتضافة 
إلــى   والدعــوة  الدوليــة،  املعــارض  فــي 
حضوراملناســبات التجاريــة فــي كوريــا، 
وترتيــب التوافــق بــني األعمــال، ونشــر 

املعلومــات املفيــدة. وما إلى 
املثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك، 
 Sourcing« يوفــر برنامج

Trip to Korea« »خدمــة 

القطريــة  للشــركات  الواحــدة«  احملطــة 
التــي تبحــث عــن مورديــن كوريــني من 
خــالل البرنامج املخصــص مبا في ذلك 

استشارات األعمال وإيجاد الشركاء 
املناسبني وترتيب االجتماعات مع 

خدمة الترجمة الفورية.

توســيع  مت  األنشــطة،  لهــذه  ونتيجــة 
نطــاق التعــاون التجاري مــن الصناعات 
وبنــاء  والبنــاء  الطاقــة  مثــل  التقليديــة 
الســفن إلــى الصناعــات اجلديــدة مثل 
واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا 
والتعليــم  الصحيــة  والرعايــة 
كمــا  الــخ.  واألمــن،  والدفــاع 
نقــوم، في عصر كوفيد 19، 
فظــة  احملــا  و  بــإدارة  
اســتمرارية  علــى 
تنميــة اقتصــاد 

البلديــن مــن خــالل الواقــع االفتراضي ، 
واجتماعات الفيديو عبر اإلنترنت ، وما 

إلى ذلك.
ســتكون الشــراكة التجاريــة القويــة بــني 
فــي  بكثيــر  أقــوى  الصديقــني  البلديــن 
املستقبل، وســتبذل كوترا جهوًدا دؤوبة 
مــن أجــل حتقيق ذلــك. إذا كنــت تبحث 
جمهوريــة  مــع   جتاريــة  فــرص  عــن 
كوريــا، يرجــى طــرق بــاب فــرع كوتــرا 
لتقــدمي  اســتعداد  علــى  نحــن  الدوحــة. 

املساعدة ألعمالك.

كوريا اجلنوبية
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بالتعــاون مــع سفـــارة جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيــــة
ملحق خاص تصدره إدارة التسويق واإلعالنات بــ

تزويد قطاعات النقل 
واالتصاالت والكهرباء واملاء 
بأحدث التقنيات

شركة هيونداي
للهندسة واإلنشاءات

بدأت شــركة هيونداي للهندســة واإلنشاءات عملياتها 
تأسيســها متكنــت  عــام 1979 ومنــذ  فــي  فــي قطــر 
التنميــة  مــن  جــزًءا  تكــون   أن  اقتــدار  بــكل  الشــركة 
الشــاملة فــي قطــر مــن خــالل تنفيذهــا  عــدد مــن 
املشاريع الرائدة في دولة قطر، وعملت الشركة على 
مشــروعات منهــا: فنــدق الشــيراتون – 1981-1979، 
ومتحــف قطــر الوطنــي، وبــرج لوســيل بــالزا – 2020 
-2022، ومشروع طريق لوسيل السريع 2020-2012.

سامسوجن سي أند تي 
كوربرشن  للهندسة 

واإلنشاءات 
على مر الســنني  تطورت شــركة  سامســوجن ســي آند 
تي للهندســة واإلنشــاءات لتكون مقاواًل عاملًيا  ورائداً 
متعــدد التخصصــات يتمتــع بدوافــع عاليــة. حتــرص  
شــركة سامســوجن  ســي آند تي للهندســة واإلنشــاءات 
دائما  على توسيع عملياتها التجارية في قطر لتصبح 
شريًكا استراتيجًيا للمشاريع الكبرى. وعملت الشركة 
علــى مجموعــة مــن املشــاريع الهامــة منهــا: مشــروع 
محطــة ام احلــول  ) مرفــق D( مــن 2015 – 2018 ، 
ومشــروع توســعة RO من 2019 – 2021، ومشــروع 
قطــر،  احلــول  ام   ، واملــاء  الكهربــاء  إلنتــاج  مســتقل 

.RO مشروع توسعة

شركة ال اس للكابالت 
واألنظمة

مكانــة  واألنظمــة  للكابــالت  اس  ال  شــركة  اكتســبت 
مميــزة فــي الســوق القطــري لكونهــا قــوة تكنولوجيــة 
عاليــة املســتوى في صناعات الطاقــة واالتصاالت من 
خالل كابالت نقل وتوزيع الطاقة والكابالت البحرية 
التي ســتقود ســوق الطاقة للجيل القادم. تقوم شركة 
ال اس للكابــالت واألنظمــة بتوفيــر منتجــات عاليــة 
اجلــودة وتوفير خدمات التركيــب للكابالت البحرية 
عالية اجلهد والكابالت األرضية وكابالت االتصاالت 
لهيئــات الطاقــة وشــركات النقــل العامــة فــي قطــر، 
وتضم قائمة عمالء الشركة املؤسسة العامة القطرية 

للكهربــاء واملاء )كهرماء( وقطــر للبترول وفودافون 
قطر والشركة القطرية لشبكة احلزمة العريضة.

شركة دايو للهندسة 
واإلنشاءات

تعد شركة رائدة في صناعة البناء في كوريا اجلنوبية 
منذ تأسيســها في عام 1973، أما أعمالها وأنشــطتها 
فــي دولــة قطر فقد بدأت في عام 2007، واســتهلت 
الشركة باكورة أعمالها في قطر بإنشاء مصفاة راس 
لفــان PJ. ثــم تبــع ذلــك بنجــاح عــدة مشــاريع منهــا 
 Nakilat Dry Dock & و    PJ اثيلــني   2 كيوكيــم 
Ship Repair Yard PJ    والطريق املداري اجلديد 
ألشــغال والــذي اكتمــل  عــام 2018، وحالًيــا  تشــارك 
شــركة  دايــو للهندســة واإلنشــاءات  فــي بنــاء وتطوير 
الطريق الدائري اخلامس - الرابط الشمالي / اجلنوبي 

)C2-P008( والذي سيتم االنتهاء منه العام املقبل.

جي أس للهندسة 
واإلنشاءات 

الكــي  مجموعــة  مظلــة  حتــت   1969 عــام  تأسســت 
قامــت  للتطويــر،  الخــي  اســم   حتــت  جولدســتار  
الشــركة  بتنفيــذ  عــدد مــن املشــاريع التــي ال مثيل لها 

في جميع أنحاء العالم، كما تواصل جي اس للهندسة 
واإلنشاءات حتقيق منو قوي في مصانعها وهندستها 
والصناعــات  التحتيــة  والبنيــة  والطاقــة  املعماريــة 
الترفيهيــة لتمثــل بذلــك منوذًجــا جديــًدا فــي صناعــة 

البناء.

شركة اس كيه للهندسة 
واملقاوالت 

منــذ تأسيســها فــي عــام 1977 ، ســعت شــركة اس 
كيــه للهندســة واملقــاوالت والتابعــة ملجموعــة اس 
املســتدامني.  واالســتقرار  النمــو  حتقيــق  فــي  كيــه 
وعملــت الشــركة فــي قطر على مشــروعات اخلط 
الشــمال  باجتــاه  الدوحــة  ملتــرو  الشــمالي  األحمــر 
مــن محطــة مشــيرب بطــول 13 كم تقريبــاً عبر 7 

محطات مترو.

شركة هيسوجن للصناعات 
الثقيلة 

منــذ بــدء عملياتها ألول مــرة في عام 2008 ، متتلك 
شــركة هيســوجن للصناعــات الثقيلــة أفضــل التقنيــات 
فــي املعــدات الكهربائية الثقيلة، وهــي جوهر الطاقة 

الصناعية في قطر.

شركة هانلم للهندسة 
واإلنشاءات 

تأسســت شــركة هانلم للهندسة واإلنشاءات 
فــي نوفمبــر 2000 فــي ســيول، كوريــا أمــا 
فــي الدوحــة فقد بــدأت عملياتها فــي يوليو 
2012 ، وتعــد أول شــركة رائــدة فــي جلــب 
اخلاصــة  املعدنيــة  البنــاء  أســاليب  وتبنــي  
فــي مختلــف مجــاالت الهندســة املعماريــة 
فــي كوريــا وقطــر وكانــت القــوة الرئيســية 
فــي إعــادة كتابــة تاريــخ العمــارة فــي كوريــا 
وقطــر. بفضــل ســجالت اإلجنــازات املثبتــة 
جلــزء البنــاء املتخصص في أعمال التكســية 
املعدنية واألشغال املعدنية، واحتلت الشركة 
مراكــز متقدمــة بكوريــا اجلنوبيــة بأكملهــا  

لسنوات على التوالي.

شركة هيونداي روتيم 
عــام  فــي  قطــر  روتيــم  فــرع هيونــداي  تأســس 
2015 ويعمــل علــى بنــاء محطــة معاجلــة ميــاه 
الصرف الصحي ومحطة ضخ النقل في منطقة 

الذخيرة.

 Heerim  شركة
 Architects & Planners

مــن خــالل  1200 موظفــا علــى أعلــى كفــاءة، إضافــة إلــى 
التفكير اإلبداعي واملعرفة التقنية املبتكرة ومجموعة من 
املهنيــني املوهوبــني من جميع التخصصات، تقدم الشــركة 
مجموعــة حلــول تصاميــم قياســية عامليــة فــي كل جانــب 
 Heerim Architects  من جوانب املشروع، تعمل شركة
Planners &علــى تعزيــز تواجدهــا  فــي  دولــة قطــر من 
خــالل تنفيــذ مشــاريع بــارزة مبــا في ذلــك اســتاد  الثمامة 
- لــكأس العالــم لكــرة القــدم 2022 )كمستشــار تصميــم( ، 
وأبــراج لوســيل بــالزا - القطعــة 3 و 4 )كمصمــم رئيســي 
للمقــاول( ، والتــي ســتكتمل فــي ديســمبر 2020 وأكتوبــر 
2022 علــى التوالــي، ممــا حفــز الشــركة على املشــاركة في 
مشــاريع إضافية في قطر بناًء على خبراتها في التصميم 

واملعرفة واخلبرة الفنية في مختلف املجاالت.

شركة هيونداي ليفارت 
ملجموعــة  تابعــة  شــركة  ليفــارت  هيونــداي  تعــد 
مشــاريع  مــن  الكثيــر  فــي  شــاركت  وقــد  هيونــداي، 
التصميــم الداخلــي للعديــد مــن العمــالء الرائعني مثل 

أشغال ومؤسسة حمد الطبية.

    Hanwha Techwin شركة
منــذ أن قامــت الشــركة بإطــالق أول كاميــرا مراقبــة 
 Hanwha Techwin  فــي عــام 1990، ركــزت شــركة
علــى أعمــال املراقبــة بالفيديــو على مــدار الثالثني عاًما 
املاضية. وقد قام فرع Hanwha Techwin  في قطر 
بتركيــب أكثــر مــن 10000 كاميــرا و SSM وأجهــزة 
شــبكات IP أخــرى فــي مشــيرب قلــب الدوحــة وفًقــا 
للمعاييــر الصارمــة لــوزارة الداخليــة، لــذا تعــد الشــركة 

اسما رائدا في مجال كاميرات املراقبة وأنظمتها.

 شركة تايهان الكتريك واير 

تأسست شركة تايهان الكتريك وير عام 1955 كأول 
فــي كوريــا، وفــي  الطاقــة  لكابــالت  شــركة مصنعــة 
مايــو 2020 ، فــازت تايهــان الكتريــك ويــر بعقد لبناء 
مشــروع نظام الكابالت 220 كيلو فولت )جهد فائق( 
للعميل  كهرماء والتي تعد املالك الوحيد لنظام النقل 

والتوزيع واملشغل لقطاع الكهرباء واملياه في قطر.

الشركات الكورية تساهم في نهضة قطر
تعمل على تشييد املشاريع احليوية وتزويدها بأحدث األنظمة الذكية

الشركات تسعى لتوسيع 
عملياتها لتصبح شريكا 

استراتيجيا للمشاريع الكبرى
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بالتعــاون مــع سفـــارة جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيــــة
ملحق خاص تصدره إدارة التسويق واإلعالنات بــ

مهرجـان الفيلـم الكـوري
باقـة ثريـة مـن األفـالم الكالسيكيــة واحلديثــة

)مشاة البحرية الذين لم يعودوا أبًدا( يحيي الذكرى السبعني للحرب الكورية

تقيمــه السفــارة الكوريــة عبــر اإلنترنـت مــن تاريـخ 1- 25 أكتوبــر 

اجلنوبيــة  كوريــا  جمهوريــة  ســفارة  تقيــم 
الكــوري  الفيلــم  مهرجــان  الدوحــة،  فــي 
2020 عبــر اإلنترنــت. وســيفتتح املهرجــان 
»املغنــي«،  أو   ”The Singer“ بفيلــم 
الكــوري  املوســيقي  التــراث  يعكــس  والــذي 

العريق، Pansori. وســيقدم مهرجان هذا 
العــام مجموعــة غنيــة من األفــالم الكورية 
الكالسيكية واحلديثة من مختلف األنواع.

وحتت عنوان »األدب على الشاشــة”، متت 
مشــاركة أفــالم مختــارة مثــل »قصــة جيل 

األدب  قيمــة  ملشــاركة   « و«بطلنــا  دونــغ« 
»مشــاة  فيلــم  عــرض  وســيتم  الكــوري. 
أبــًدا« إلحيــاء  يعــودوا  لــم  الذيــن  البحريــة 
الذكــرى  تاريــخ كوريــا، مــع حلــول  ذكــرى 

السبعني للحرب الكورية.

The Singer
من 1 حتى 3 أكتوبر 

فــي عصــر الفســاد، يغنــي هــاك غيــو ويــروي قصًصا فــي فرقة 
الشارع مع فرقته. في يوم من األيام، اختطف رجال العصابات 
زوجــة هاك-كيــو، غان-نــان، وفقدت ابنته تشــيونغ بصرها بعد 
احلــادث. يقــرر الســفر بحثًــا عــن زوجتــه املفقــودة ويعلــم أن 

الفاسدين من النبالء وراء ذلك.

 I Can Speak
من 5 حتى 7 أكتوبر 

بينمــا تقــوم »نــا اوك بــون « بالتدقيــق فــي جميــع أنحــاء املدينــة وتقــدم 
شــكاوى مدنيــة مســتمرة ، تُعــرف باســم »Goblin Granny«. فهــي 
كابــوس لتجــار الســوق وموظفــي اخلدمــة املدنيــة فــي مكتــب املقاطعــة. 
Granny Na ليست فقط متحمسة لتقدمي شكاوى مدنية ولكن أيًضا 
لتعلــم اللغــة اإلجنليزيــة. عندمــا تكتشــف أن “مــني جــو” قــد درس فــي 

اخلارج وشغوف باللغة اإلجنليزية ، فإنها تتمسك به لطلب املساعدة.

A Story of Hong Gil-dong
من 9 حتى 11 أكتوبر 

أول رسوم متحركة مميزة في كوريا تعود إلى الشاشة.
ُولــد “جيــل دونــغ” كإبن غير شــرعي لرئيس الــوزراء “هونغ” ، 
وينشــأ لًصــا شــهًما يقف في وجــه النظام اإلقطاعــي. فهو ينظم 
جماعــة »Hwalbindang” ملعاقبــة املســؤولني الفاســدين عــن 

طريق سلبهم ثرواتهم غير الشريفة ومساعدة الفقراء.

Microhabitat
من 13 حتى 15 أكتوبر 

تعيــش “ميســو” مــن يــوم آلخــر عــن طريــق التدبيــر املنزلــي. 
“ميســو”  تقــرر  الســجائر،  ســعر  احلكومــة  تضاعــف  وعندمــا 
التخلــي عــن منزلهــا لشــراء الســجائر وطلبــت مــن صديقاتهــا 
توفيــر غرفــة في منازلهم لتنام فيها. كما تزور أعضاء فرقتها 

السابقني الذين لم ترهم منذ فترة طويلة.

 Our Twisted Hero
من 17 حتى 19 أكتوبر 

إلــى  انتقالــه  بعــد  احملليــة  باملدرســة   ”byung-tae“ يلتحــق 
منطقــة ريفيــة. هنــاك يلتقــي مــع “أم ســوك داي” ، مراقــب و 
متنمرالفصل . في البداية كان هناك صراع بني الصبيني ولكن 

في النهاية يستسلم »بيوجن تاي” للقمع.

 Fengshui
من 21 حتى 23 أكتوبر 

فــي عهــد »Joseon” ، كان هنــاك الـــ”Geomancers”، و هــم 
األشــخاص الذيــن يســاعدون فــي حتديــد املواقــع املناســبة لبنــاء 
املنــازل؛ املتاجــر وحتى القبور على أســاس االعتقــاد بأن القبر في 
موقــع جيــد ســيجلب ثــروة فــي املســتقبل لألحفــاد. “بــارك جــاي 
سانغ” أحد رواد الـ “ “Geomancers ، يفقد عائلته أمام عينيه 
ألنه كشف مؤامرة “كيم جوا غوين” حول موقع قبر ولي العهد .

 The Marines Who Never Returned
من 3 حتى 5 أكتوبر 

خــالل احلــرب الكوريــة ، قاتلــت فرقــة مــن مشــاة البحرية من 
اجلنــوب فــي الشــمال. جنــود كوريــا اجلنوبيــة قامــوا بانقــاذ فتاة 
صغيــرة تدعــى يونــغ هــوي، ويصبحــون مجموعــة مــن اآلبــاء 
بالتبنــي لهــذه الفتــاة الصغيــرة. لكنهــم مضطــرون إلــى تركهــا 

والتوجه ملتابعة القتال.

 The Odd Family
من 7 حتى 9 أكتوبر 

فــي كوريــا  أدويــة  أكبــر شــركة   ،  Human Bio تقــوم شــركة 
بإجــراء جتــارب غير قانونية على البشــر، في أحد األيام، حدث 
خطأ ما أدى إلى تكوين زومبي. يواجه الزومبي الســاذج أعظم 
خطر في حياته بعد مقابلة عائلة “بارك” التي تخطط لكسب 

املال منه.

 Memoir of a Murderer
من 11 حتى 13 أكتوبر 

مبــرض  ســو”  »بيونــغ  الســابق  احملتــرف  القاتــل  تشــخيص  يتــم 
الزهاميــر. أثــر احلــادث املــروري الــذي تعــرض لــه منــذ 17 عاًما. 
نفــس احلــادث الذي منعه من االســتمرار في القتل وســمح له بأن 
يعيــش حيــاة طبيعيــة مــع ابنتــه. ولكن حتــدث سلســلة جديدة من 
جرائــم القتــل بالقــرب مــن بلدتــه ، يقلــق “بيونــغ ســو” علــى ابنتــه 
ويحاول احلفاظ على سالمتها من خالل غرائزه كقاتل محترف.

 The King’s Letters
من 15 حتى 17 أكتوبر 

فــي عهــد »جوســون” ، علــى الرغــم مــن العديد مــن اإلجنازات 
التي حققها للناس، إال أن أكبر هدف للملك “سيجونغ” كان ال 
يــزال قائمــاً؛ و هو اختراع احلروف األصلية التي ميكن قراءتها 
وكتابتها من قبل جميع الناس. لكن الدول التي تريد الســيطرة 

على املعرفة والسلطة كانت ضد إرادته وتثني عن إميانه.

 Money
من 19 حتى 21 أكتوبر 

يحلم سمسار األوراق املالية الطموح “إل هيون” بجني أموال طائلة. 
لكــن كونــه مبتدئًا وال ميتلك العالقات الصحيحة يجعل من الصعب 
عليــه النجــاة فــي عالــم ســوق االوراق املاليــة . عندمــا يتعــرف عليــه 
»رجل التذاكر« وهو العقل املدبر الذي يتحكم سًرا في سوق األوراق 

املالية، فإنه يغتنم الفرصة على الرغم من العواقب الوخيمة.

8 Juror
من 23 حتى 25 أكتوبر 

 8 اســتدعاء  مت   ، املواطنــني  ملشــاركة  األولــى  احملاكمــة  يــوم  فــي 
يتــم  فــي قضيــة قتــل و  للبــت  اختيارهــم عشــوائًيا  مواطنــني مت 
حتديدهــا تقريبًــا بأدلة قاطعة ، في حني ينتظر القاضي تصويت 
8 مــن احمللفــني باإلجمــاع بقــرار اإلدانــة ، تبدأ هيئــة احمللفني في 
إلغاء القضية مما يثير أسئلة لم يتم طرحها مطلًقا في احملكمة.

)The Singer(
يعكس التراث املوسيقي 

الكــوري العريــق

)Money(
يحكي قصة سمسار األوراق 

املالية الطموح )إل هيون( 



الخميس 1٤ صفــر 1٤٤٢ هـ 1 أكتوبر ٢٠٢٠ م
قلب آسيا النابض4

كوريا اجلنوبية

بالتعــاون مــع سفـــارة جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيــــة
ملحق خاص تصدره إدارة التسويق واإلعالنات بــ


