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رئيس الوزراء يستعرض التعاون 
مع منظمة الطيران المدني

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس، الدكتورة فانغ 
لــيــو األمـــن الــعــام ملنظمة الــطــيــران املــدنــي / إيـــكـــاو/  والــوفــد 
املرافق بمناسبة زيارتهم للبالد للمشاركة في أعمال منتدى 
الــطــيــران وبرنامج  اإليــكــاو الخامس للتدريب العاملي على 

»ترينير بالس« املنعقد بالدوحة حاليا.
جــرى خــالل املقابلة اســتــعــراض مــجــاالت الــتــعــاون بــن دولــة 
إلــى بحث عــدد من  قطر ومنظمة الطيران املدني، باإلضافة 

املوضوعات املدرجة على جدول أعمال املنتدى.

الدوحة-قنا

وزير الثقافة يلتقي مديرة 
مكتب اليونسكو اإلقليمي

التقى سعادة صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، بالسيدة 
أنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو اإلقليمي بالدوحة وفريق املكتب، 
اللقاء العمل املشترك من  في اليوم العاملي لحقوق اإلنــســان، وبحث 
أجــل تعزيز القيم اإلنسانية وتحقيق الرسالة املشتركة لليونسكو 

وللمجتمع القطري.

الدوحة - 

األمير يرعى تدشين مشروع الخزانات االستراتيجية اليوم

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 
ــــدى، فــيــشــمــل بـــرعـــايـــتـــه الــكــريــمــة  ــفـ ــ املـ

صـــبـــاح الـــيـــوم حــفــل تـــدشـــن مــشــروع 
ــة الـــكـــبـــرى  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الــــخــــزانــــات االسـ
لــتــأمــن املـــيـــاه، الــــذي تقيمه املــؤســســة 
ــاء واملــــــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــلـ ــة الـــقـــطـــريـــة لـ ــامــ ــعــ الــ
ــزيـــن املــــيــــاه فــــي مــنــطــقــة  بــمــحــطــة تـــخـ

»أم صـــالل عــلــي«. ويــعــد هـــذا املــشــروع 
االستراتيجي لألمن املائي في قطر من 
األكبر من نوعه على مستوى العالم، 
وقد تم وضع حجر أساس املشروع في 

مايو 2015.

الدوحة-قنا

نائب األمير يعزي الرئيس السوداني

رئيس الوزراء يعزي الرئيس السوداني

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، برقية 
إلــى الرئيس املشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية 
السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا تحطم 
الله العزيز أن  الــســودان، سائال  طائرة بوالية القضارف شرقي 

يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

بعث معالي الشيخ عبدالله بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
الــــوزراء ووزيـــر الــداخــلــيــة، برقية إلــى الــرئــيــس املشير عمر  مجلس 
الــســودان الشقيق، ضمنها  حسن أحمد البشير رئيس جمهورية 
تعازيه ومواساته في ضحايا تحطم طائرة بوالية القضارف شرقي 

السودان، سائال الله العزيز أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

صاحب السمو يجري
 اتصاال بأمير الكويت

األمير يعزي الرئيس السوداني

أجـــرى حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، اتصاال هاتفيا مساء أمــس، بأخيه صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 
الــشــقــيــقــة، اطـــمـــأن خــاللــه عــلــى صــحــة ســمــوه بــعــد الــفــحــوصــات 
الله تعالى  الطبية املعتادة التي أجــراهــا والــتــي تكللت بفضل 
بالنجاح، داعيا الله عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة 

ودوام العافية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، ببرقية إلى أخيه الرئيس املشير عمر حسن أحمد 
الــشــقــيــق، ضمنها تعازيه  الـــســـودان  البشير رئــيــس جــمــهــوريــة 
ومــواســاتــه فــي ضحايا تحطم طــائــرة بــواليــة القضارف شرقي 
السودان، سائال الله العزيز أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.

الدوحة-قنا

الدوحة-قنا

الدوحة-قنا

الدوحة-قنا
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في حفل أقامه المركز العربي بمعهد الدوحة للدراسات العليا

األمير يطلق معجم الدوحة 
التاريخي للغة العربية

أطلق حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــفــدى، البوابة اإللكترونية ملعجم 
الـــدوحـــة الــتــاريــخــي لــلــغــة الــعــربــيــة، 
في الحفل الذي أقامه املركز العربي 
لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات في 
ــلـــدراســـات الــعــلــيــا  مــعــهــد الــــدوحــــة لـ

صباح أمس.
حضر الحفل معالي الشيخ عبدالله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
ــر الــداخــلــيــة،  ــ مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
وســعــادة السيد أحــمــد بــن عبدالله 
بــن زيـــد آل مــحــمــود رئــيــس مجلس 
الـــــــــشـــــــــورى وعــــــــــــدد مــــــــن أصـــــحـــــاب 
الـــوزراء وكــبــار املسؤولني  السعادة 
ــيـــني واملـــثـــقـــفـــني، ونــخــبــة  ــمـ واألكـــاديـ
مـــن أســـاتـــذة الــجــامــعــات والــخــبــراء 
وعلماء اللغة واملعاجم في عدد من 

الدول العربية.
وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم 
عقب ذلك تم عرض عدد من األفالم، 
الــدوحــة  تتحدث عــن أهمية معجم 
الــتــاريــخــي للغة الــعــربــيــة، ومــراحــل 
ــائـــص  تــــطــــور الــــعــــمــــل فــــيــــه، وخـــصـ
املــرحــلــة األولـــــى الــتــي تـــم إنــجــازهــا 
ــة الــــى مــعــلــومــات حــول  ــافـ مـــنـــه، إضـ

البوابة اإللكترونية للمعجم.
الــعــام للمركز العربي  وألــقــى املــديــر 
لأبحاث ودراسة السياسات، وعدد 
من أعضاء املجلس العلمي للمعجم 
كــلــمــات بــهــذه املــنــاســبــة، أوضــحــوا 
الــتــاريــخــيــة واللغوية  فيها القيمة 

لهذا املعجم.

أول محاولة عربية ناجحة للتأريخ للغة األمة

المعجم مشروع األمة ويظهر حرص قطر على الهوية العربية

ــيـــســـي، عــضــو  ــبـ ــكـ قــــــال الــــدكــــتــــور عـــلـــي الـ
املجلس العلمي ملعجم الدوحة، في الكلمة 
الــبــوابــة اإللكترونية  االفتتاحية إلطـــالق 
الــتــاريــخــي للغة العربية،  الــدوحــة  ملعجم 
الـــــــذي أقــــامــــه املــــركــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث 
ــة الــســيــاســات فـــي مــعــهــد الــدوحــة  ــ ودراســ
الـــدوحـــة  ـــي 

ّ
تـــبـــن  

ّ
الـــعـــلـــيـــا، إن لــــلــــدراســــات 

مــشــروع املعجم التاريخي للغة العربّية 
ــل األّمـــة 

ِّ
ورعــايــتــهــا لـــه، وهـــو مــشــروع يــمــث

ويــظــهــر حــــرص قــطــر عــلــى تــعــزيــز هــوّيــة 
األّمــة العربية من خالل النهوض بلغتها 
التي هــي عــنــوان وجــودهــا ورمــز كيانها. 
 مــعــجــم الـــدوحـــة ُيــعــدُّ 

ّ
ــد الــكــبــيــســي أن ــ وأّكـ

 نوعّية في خدمة اللغة العربّية، وهو 
ً
نقلة

أّول محاولة عربية ناجحة للتأريخ للغة 
األّمة. 

كفاءات عربية

ــــور عــــزمــــي بـــــشـــــارة املــــديــــر  ــتـ ــ ــدكـ ــ وأكــــــــد الـ
الــعــام للمركز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
الــعــام ملــشــروع معجم  السياسات واملــديــر 
الــــدوحــــة الـــتـــاريـــخـــي لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، فــي 
 هذا املشروع 

ّ
كلمٍة ألقاها خالل الحفل، أن

العظيم والحدث التاريخي إلطالقه لم يكن 

ليرى النور لوال الرؤية واإليمان بالعمل 
ــرك والــــكــــفــــاءات الــعــربــيــة  ــتـ ــشـ ــربـــي املـ ــعـ الـ
الـــنـــجـــاح  لــــه  فـــكـــتـــب  الـــســـلـــيـــمـــة.  واإلدارة 
بواسطة التعاون بني العلماء والهيئات 
الــحــاســويــة، وذلــك  التنفيذية والــخــبــرات 
بــعــد أن تــوقــفــت مــــبــــادرات أخــــرى لــوضــع 
معجٍم تاريخي للغة العربية في منتصف 

الطريق في السنوات املاضية.
وقـــال الــدكــتــور بــشــارة رغــم الــجــهــود التي 
بذلت في السابق اال انها لم تصل إلصدار 
ــغــة الـــعـــربـــيـــة، وآيـــس 

ّ
مــعــجــم تـــاريـــخـــي لــل

إلــى أن  اللغويون العرب تحقيق حلمهم، 

ــة  ــى املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
ّ
تــبــن

السياسات وطرحها فــي عــام 2012 على 
يــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املـــفـــدى، 
الـــذي كـــان حينها ولــًيــا للعهد، فتحمس 
لها وساندها منذ بداية العمل. وأضاف 
: »لـــســـنـــا أصــــحــــاب الــفــكــرة 

ً
بــــشــــارة قــــائــــال

الــجــرأة  الــذيــن امتلكنا  ــنــا نــحــن 
ّ
ا، ولــكــن

ً
إذ

عــلــى بـــنـــاء هــــذا املـــركـــب واإلبــــحــــار بـــه في 
ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، وأثــبــتــنــا  بـــحـــر تــــاريــــخ الـ
بـــاملـــنـــهـــج الـــعـــلـــمـــي واملـــــــهـــــــارات اإلداريـــــــــة 
والعمل الجماعي املمأسس، في املجلس 

ــرق  ــ ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وفــ ــئــ ــيــ ــهــ الــــعــــلــــمــــي والــ
املعالجة املعجمية، أنها ممكنة التنفيذ«. 
 املسلَك وعٌر، 

ّ
واستطرد بالقول: »َعِلمنا أن

 مــعــقــدة دونـــهـــا مــشــقــاٌت أدركــنــا 
َ
واملـــهـــمـــة

ها وجهلنا غــيــَره فــي تلك املرحلة. 
َ

بعض
ا، وتوافرت 

َ
 توافرت

َ
 والعزيمة

َ
ولكن الرؤية

 الكريمة واملتفهمة التي منحتها 
ُ
الرعاية

ــة.   قــطــريــة صــاحــبــة رؤيـ
ٌ
لــلــمــشــروع قـــيـــادة

ــقــــدرات والـــكـــفـــاءات  ــالــ ــرت الـــثـــقـــة بــ ــ ــوافـ ــ وتـ
الــعــربــيــة والـــعـــمـــل الــجــمــاعــي املــمــأســس، 
وتــســخــيــر الــتــقــنــيــات الـــحـــاســـوبـــيـــة عــلــى 
نحٍو غير مسبوق، وتطوير ما لم يتوافر 

منها في خدمة العربية«.  وشــدد بشارة 
على أن ما حققه مشروع معجم الدوحة 
غة العربية في خمس سنوات 

ّ
التاريخي لل

ــْدء الــعــمــل فـــيـــه، اســـتـــغـــرق خــاللــهــا  ــ مــنــذ بـ
وضـــع األســــس واملــنــهــج وإعـــــداد الــقــاعــدة 
ــيـــة عــــامــــني كـــامـــلـــني،  ــيـــة الـــرقـــمـ الـــحـــاســـوبـ
ا كبيًرا وفــريــًدا على املستوى 

ً
يعد إنــجــاز

العربي وحتى الدولي؛ ففي ثالث سنواٍت 
تّم إنجاز مئة ألف مدخل معجمي تغطي 
سبعمئة سنة إلى غاية عام 200 للهجرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن خــصــوصــيــة الــصــعــوبــات 
 الصعوبات 

ّ
التي تميز العربية. علًما أن

فـــي حـــالـــة الــلــغــة الــعــربــّيــة تـــفـــوق أّي لغة 
ّرخ لها معجمًيا. 

ُ
أخرى أ

التراث األدبي والديني

وقــــــــال عـــــز الـــــديـــــن الــــبــــوشــــيــــخــــي، املــــديــــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــعـــجـــم الـــــدوحـــــة الـــتـــاريـــخـــي 
 »األّمــة أصبحت بوجود 

ّ
للغة العربية إن

 عــلــى أن 
ً
مــعــجــٍم تــاريــخــي لــلــغــتــهــا، قـــــادرة

تــراثــهــا األدبـــي والــديــنــي والعلمي  تجمع 
والــثــقــافــي املــبــثــوث فــي الــنــصــوص جمًعا 
واحــًدا؛ ينبني على ذلك أن األّمــة العربية 
أصبحت قادرة على إضفاء طابع النظام 
على فكرها في سيرورته التاريخية، كما 

انعكس في مرآة لغِتها. 

الدوحة - 

الدوحة - قنا

معجم الدوحة في سطور
اعتبر خبراء وباحثون أن إطالق البوابة اإللكترونية ملعجم الدوحة التاريخي 
للغة العربية حدثًا مفصليا في تاريخ املعاجم العربية وربما العاملية، آخذا 
بعني االعتبار تاريخ اللغة العربية الطويل وعراقتها وصعوبة إعداد معجم 

يؤرخ أللفاظها وتأكيد التواريخ والتحقق من املصادر.
وينفرد هذا املعجم برصد ألفاظ اللغة العربية منذ بدايات استعمالها في 
النقوش والنصوص، ومــا طــرأ عليها من تغيرات في مبانيها ومعانيها 
داخل سياقاتها النصية متتبعا الخط الزمني لهذا التطور، وبالنظر لتاريخ 
اللغة العربية الطويل وضخامة حجم نصوصها يجري إنجاز املعجم على 

مراحل.

وســتــعــرض مـــواد املــرحــلــة األولـــى املــمــتــدة مــن أقـــدم نــص عــربــي مــوثــق إلى 
نصوص العام 200 للهجرة، واملتضمنة زهاء مئة ألف مدخل معجمي عبر 
بوابة إلكترونية متطورة تقدم أنواعا عدة من الخدمات اللغوية واملعجمية 

واإلحصائية غير املسبوقة.
وشارك في بناء املعجم املستند إلى أكبر مدونة للغة العربية ودون العودة 
ألي قاموس قائم قرابة ثالثمئة من أساتذة الجامعات والخبراء والعلماء في 
عدد من الدول العربية، من األردن واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية 
وسوريا والعراق وفلسطني وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر واملغرب 

وموريتانيا واليمن.

األمير: معجم الدوحة األول من نوعه في تاريخ العرب والعربية
أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى أهمية معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وغرد صاحب السمو على تويتر 

قائال »شاركت اليوم في حفل إطالق #معجم_الدوحة_التاريخي للغة العربية وهو األول من نوعه في تاريخ العرب والعربية ويعد عالمة فارقة حيث 

يرصد تاريخ تطور ألفاظ لغتنا العربية. أبارك للقائمني عليه وألبناء العربية جميعًا هذا املنجز النهضوي املهم والكبير«.
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الموافقة على إنشاء كلية طب أسنان وتطوير مركز العلوم اإلنسانية

نائب األمير يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة قطر

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، 
ــر، رئـــيـــس مــجــلــس أمــــنــــاء جــامــعــة  ــيــ نـــائـــب األمــ
قــطــر، االجــتــمــاع الــثــانــي ملجلس األمــنــاء للعام 
الــذي عقد بالديوان  الجامعي )2018 - 2019(، 

ــة االجـــتـــمـــاع،  ــدايـ ــــس. فـــي بـ األمــــيــــري صـــبـــاح أمـ
ــعــــرض املـــجـــلـــس مـــــا أنــــجــــز مـــــن قـــــراراتـــــه  ــتــ اســ
لــلــعــام الجامعي  وتــوصــيــاتــه لــاجــتــمــاع األول 

.)2019 /2018(
ثـــم نـــاقـــش املـــوضـــوعـــات املــــدرجــــة عــلــى جـــدول 
أعماله، وقد وافق املجلس على إنشاء كلية طب 

األسنان وذلــك تماشًيا مع رؤيــة قطر الوطنية 
2030 وإستراتيجيات قطر الوطنية للصحة 
الـــتـــي أوصـــت  2011 - 2016 و2018 - 2022، 
بإنشاء القدرة التعليمية والتدريبية ملمارسي 
ــان فــــي قـــطـــر لـــتـــوفـــيـــر قـــــوة عــامــلــة  ــ ــنـ ــ طــــب األسـ

مستدامة في هذا املجال.

ــلــــى مـــــشـــــروع تـــطـــويـــر  كــــمــــا وافــــــــق املــــجــــلــــس عــ
مــركــز الــعــلــوم اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة والـــذي 
يــخــتــص بــتــطــويــرهــا وتــوظــيــفــهــا فــي املــشــاريــع 
الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة لـــدى الــبــاحــثــن فـــي جامعة 
قطر وخــارجــهــا بما يتماشى ورؤيـــة ورســالــة 

الجامعة.

الدوحة - قنا

دعم القطاع الطبي بالكوادر المؤهلة.. أكاديميون:

إنشاء كلية طب األسنان قرار حيوي وإستراتيجي

أشار املواطن حسن البوحليقة إلى أن 
هذا القرار جاء في وقته تماما، وننتظر 
بـــفـــارغ الــصــبــر تــخــريــج أولــــى الــدفــعــات 

من أطباء األسنان من جامعة 
ــى يــــســــهــــمــــوا فـــي  ــ ــتـ ــ ــر حـ ــ ــطـ ــ قـ
تطوير هذا القطاع خصوصا 
وأن دراسة الطب تعتمد على 
املـــهـــارة والــتــمــكــن وهـــي التي 
تـــصـــنـــع الـــــفـــــارق بــــن طــبــيــب 
وآخـــــر، مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك 
جــهــات ذات صلة مــنــوط بها 
تحديد أسعار عاج األسنان 

وتحديد إذا ما كانت مقبولة 
إلــــى أن  الـــوقـــت  فـــي ذات  أم ال، مــشــيــرا 
تــوفــيــر مـــقـــومـــات الــعــمــل مــثــل اإليـــجـــار 
وغـــيـــره بــأســعــار مــعــقــولــة ســيــســهــم با 

شك في جعل تكلفة العاج مقبولة.
تـــعـــتـــبـــر  ــر  ــ ــطـ ــ قـ ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وأضـــــــــــــاف أن جـ
ــداث الــكــلــيــات  ــا بـــاســـتـــحـ ــ ــ ــادرة دومـ ــ ــبـ ــ مـ
الــتــي تعتبر  املتخصصة 
ــــى  إضـــــــافـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة إلـ
كليات الجامعة وتعتبر 
ــة بـــقـــوة لــاقــتــصــاد  ــمـ داعـ
ــل، وأن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ وســـــــــــــوق 
بــــرنــــامــــج طـــــب األســــنــــان 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ســـيـــضـــيـــف الــ
ــبـــاء مـــن شــبــاب قطر  األطـ
الـــــذيـــــن يـــضـــعـــون نــصــب 
أعــيــنــهــم تـــطـــويـــر الــقــطــاع 
والتمرس والتمكن فيه، خصوصا أنهم 
يدرسون داخل بادهم بدال من التغرب 

في الخارج.

¶ محمد عبد الرحمن
¶ حسين البوحليقة

اعتبر أكــاديــمــيــون وتــربــويــون أن قــرار 
املــوافــقــة عــلــى إنــشــاء كلية طــب أســنــان 
حــيــوي وإســتــراتــيــجــي ويــتــمــاشــى مع 
الــذي تشهده الباد  النهضة والتطور 

على كافة األصعدة.
وقــــــال الــــدكــــتــــور مــحــمــد ســـعـــد عــثــمــان 

أســتــاذ فــي كلية التربية جامعة قطر: 
»ال شـــك أن إنـــشـــاء كــلــيــة طـــب األســنــان 
ــيــــوي  ــم وحــ ــهــ ــر قـــــــــرار مــ ــطــ بـــجـــامـــعـــة قــ
وإســتــراتــيــجــي وجــــاء فـــي وقــــت تشهد 
فــيــه الـــبـــاد نــهــضــة فـــي جــمــيــع مناحي 
الحياة، فا غرو أن يطال هذا التطوير 
والــعــصــرنــة جــامــعــة قـــطـــر، وأن الـــقـــرار 
ــة فــي  ــالـ ــعـ ــورة كـــبـــيـــرة وفـ يـــســـاهـــم بــــصــ

إكمال منظومة الخدمات الطبية التي 
يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان فـــي كـــل مــجــاالت 
الطب، حيث تشهد العديد من التقارير 
ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــــي قـــطـــر يــحــتــل  أن الـ
املراكز األولى في العالم في العديد من 

قطاعاته«.
ــــاف أن الـــقـــرار ســيــمــنــح كــلــيــة طب  وأضـ
تـــكـــون أول كــلــيــة وطــنــيــة  ــان أن  ــنــ األســ

ــاء أســـنـــان  ــ ــبـ ــ قـــــــــادرة عـــلـــى تـــخـــريـــج أطـ
قــطــريــن يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر وتــقــدم 
الطب في هذا املجال، وأن يعملوا على 
ســد النقص فــي مــجــال أطــبــاء األســنــان 
انــتــظــار حصول  وأن يقلل ذلـــك أوقــــات 
املــرضــى على مواعيد للعاج، السيما 
الــتــي تعمل فــي املستشفيات واملــراكــز 

الصحية الحكومية.

وأضــاف أن جامعة قطر بما لديها من 
إمكانات ضخمة سواء مادية أو بشرية 
ــادرة عــلــى أن  ــ وســمــعــة عــاملــيــة رفــيــعــة قـ
توفر لهذه الكلية الوليدة كافة أسباب 
النجاح لتكون رائدة في مجالها محليا 
وعــاملــيــا، وتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــكــوادر 
الطبية املؤهلة والقادرة على أن تكون 
إضافة حقيقية للطب عموما في الباد.

الصادق البديري

أكــد األســتــاذ محمد عبد الرحمن فــخــرو مــديــر مدرسة 
عبد الرحمن بن جاسم اإلعدادية للبنن أن التخصص 

في مجال طب األسنان مهم جــدًا، مشيرا 
ــال طــب  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ الـــتـــخـــصـــص فــ إلـــــــى أن 
ــان ضـــــرورة ال غــنــى عــنــهــا، حتى  ــنـ األسـ
تــســاهــم كــلــيــة طــب األســـنـــان فــي تطوير 
الــحــديــثــة والدقيقة  املــعــلــومــات  وتــوفــيــر 
إلـــى طلبة  الــعــاج املختلفة  حـــول طـــرق 

طب األسنان.
وفيما يتعلق بأثر التخصص في طب 
األسنان على الناحية العاجية، أوضح 
أن كلية طــب األســـنـــان فــي جــامــعــة قطر 

ستسهم بالتأكيد في تدريب طلبة طب األسنان عمليًا 
أنــواع  على جميع تخصصات طــب األســنــان ومختلف 
إلــى أن كلية  املــجــال، مشيرا  الخدمة العاجية فــي هــذا 
طب األسنان من الكليات القليلة التي يصحب الدراسة 

النظرية بها تدريب عملي يقوم به الطلبة تحت إشراف 
هيئة التدريس. ويشمل ذلــك التدريب على كل خطوة 
مــــن خــــطــــوات الــــعــــاج حـــتـــى يــتــقــنــهــا الــطــالــب 
تمامًا، وال يسمح له بالتخرج من الكلية قبل 
تحقيقه مستوى معينًا من الكفاءة العملية 
يضمن قيامه بنواحي العاج املختلفة على 

أكمل وجه.
ــك، فــي  ــ وأضـــــــاف أن الــــقــــرار ســيــســهــم، بــــا شـ
دعــــم الــقــطــاع الــطــبــي بــشــريــا بــتــوفــيــر كــــوادر 
مؤهلة وقـــادرة على ممارسة عــاج األسنان 
ــاك طــبــيــب  ــنــ ــكــــون هــ يــ الـــتـــخـــصـــصـــي )أي أن 
متخصص في الجراحة فقط، وآخر في حشو 
األسنان، وثالث في عاج الجذور أو عاج اللثة، ورابع 
الــذي  إلـــخ( األمـــر  املــتــحــركــة...  الثابتة أو  فــي التركيبات 
سيساهم في توطن هذا القطاع الطبي ويقلل األعباء 

املادية الباهظة على كاهل املرضى.

البوحليقة: فخرو: قرار في وقته ستسهم في دعم القطاع الطبي 

تشمل منحا للطالب واستكمال بنية تحتية للجامعة

12.5 مليون دوالر دعم »قطر للتنمية« 
لجامعة بيرزيت الفلسطينية

اتفاقية  للتنمية  قــطــر  وقـــع صــنــدوق 
تعاون مع جامعة بيرزيت الفلسطينية 
ــتــقــديــم مـــنـــح دراســــيــــة لــلــطــلــبــة غــيــر  ل
املــقــتــدريــن مــالــيــا، واســتــكــمــال أعــمــال 
للجامعة، بمبلغ قيمته  التحتية  البنية 
ــلـــيـــون دوالر خـــــال خــمــس  مـ  12.5

سنوات.
ووقـــــع االتـــفـــاقـــيـــة خــلــيــفــة بـــن جــاســم 
الــــكــــواري مـــديـــر عــــام صـــنـــدوق قطر 
ــور عــبــدالــلــطــيــف  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، والـ
أبــــو حــجــلــة رئـــيـــس جــامــعــة بــيــرزيــت 
بــحــضــور ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
إدارة صـــنـــدوق قطر  رئــيــس مــجــلــس 
للتنمية والدكتور ناصر حنا رئيس 
مجلس األمناء بالجامعة وممثلني عن 

الصندوق والجامعة.
تــهــدف املــنــحــة املــقــدمــة مــن الــصــنــدوق 
ــدرة االســتــيــعــابــيــة  ــ ــقـ ــ إلـــــى تـــوســـعـــة الـ
للجامعة وتقديم منح دراسية للطاب 
غير القادرين بما يتيح للفلسطينيني 
ــمــــال دراســــاتــــهــــم  ــكــ ــتــ الــــفــــرصــــة الســ
الــجــامــعــيــة والــعــلــيــا ضــمــن الــجــامــعــات 
الــصــنــدوق فــي برنامج  لــدى  املعتمدة 

دولة قطر للمنح الدراسية.
املنحة  كذلك، تم تخصيص جــزء من 
ــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــجــامــعــة  لـــتـــطـــويـــر الـ

الداخلية  الــطــرق  والــتــي تشمل شبكة 
والــخــارجــيــة، بما يعود بالفائدة على 
الــجــامــعــة والــكــادر  الــطــلــبــة ومنتسبي 
ــن يبلغ  ــذيــ ــ الــتــعــلــيــمــي والـــوظـــيـــفـــي وال

عددهم أكثر من 15 ألفا.
ــح خليفة بــن جــاســم الــكــواري  وأوضــ
 
ً
ــة تـــعـــد اســـتـــكـــمـــاال ــيـ ــاقـ ــفـ أن هـــــذه االتـ
ــفــعــال فـــي تــطــويــر  لــــدور دولــــة قــطــر ال
قــطــاع الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي وتــوفــيــر 
تعليم جيد وشــامــل للجميع، مؤكدا 
القطرية ســـواء بشكل  املــســاعــدات  أن 
مــبــاشــر أو بــالــتــعــاون األمـــمـــي تصل 
فـــي جميع  الفلسطيني  الــشــعــب  ــى  إلـ
أو الضفة  ــواء فــي غـــزة  مناطقهم، سـ

رغـــم وجــــود الــعــديــد مـــن الــصــعــوبــات 
والتحديات.

ــتــعــاون بـــني الــصــنــدوق  ــــاف أن ال وأضـ
والجامعة قديم ومستمر وأن التركيز 
ــتــعــلــيــم من  عــلــى املـــنـــح الـــدراســـيـــة وال
لدولة  الخارجية  املــســاعــدات  أولــويــات 
ــذه االتــفــاقــيــة  قــطــر، مــشــيــرا إلـــى أن هـ
ــار مـــســـانـــدة املـــســـيـــرة  ــ ــ تــــأتــــي فــــي إطـ
الرائدة وتأكيد  الفلسطينية  التعليمية 
حق الشباب الفلسطيني في الحصول 
على تعليم عالي الجودة وتوفير حياة 

كريمة ومستقبل واعد لهم.
أبــو حجلة  الدكتور عبداللطيف  وأكــد 
أن هــذه االتفاقية تستكمل دور دولة 

قطر الداعم لجامعة بيرزيت منذ عام 
1996، حيث قدمت دولــة قطر وقفية 
التعليم  الجامعة بهدف تطوير  لدعم 
التابع  الــحــقــوق  فــيــهــا، وإنــشــاء معهد 
القطرية  بــدور املساعدات  لها. وأشــاد 
في الحفاظ على املؤسسات التعليمية 
التي تخرج قادة النضال الفلسطيني 
لقيادة  الفلسطينية  الــكــوادر  وتــؤهــل 
الدولة ومؤسساتها وتساعد الشباب 
ــم، مـــؤكـــدا  ــ ــــادهـ ــي الـــتـــعـــلـــم داخــــــل بـ فــ
ــافــــزا كــبــيــرا  ــــدعــــم يــمــثــل حــ ــذا ال ــ أن هـ
للمؤسسات واألفراد من مختلف دول 
الــــازم للشباب  الــدعــم  لتقديم  الــعــالــم 

الفلسطيني.

¶ خليفة بن جاسم الكواري ود. عبداللطيف أبو حجلة يوقعان االتفاقية

شوقي مهدي

مراكش - 

وزير التنمية يؤكد أهمية إيجاد 
حلول عاجلة للنزاعات واألزمات

بـــــدأت فـــي مــديــنــة مـــراكـــش املــغــربــيــة 
ــمـــر الـــحـــكـــومـــي الـــدولـــي  ــال املـــؤتـ ــمــ أعــ
ــتـــمـــاد االتــــفــــاق الـــعـــاملـــي لــلــهــجــرة  العـ
ويستمر يــومــني وقـــد تـــرأس ســعــادة 
الــســيــد يــوســف بـــن مــحــمــد الــعــثــمــان 
اإلداريـــة والعمل  التنمية  فخرو وزيــر 
والشؤون االجتماعية وفد دولة قطر 
ــارك فـــي أعـــمـــال املـــؤتـــمـــر وأكـــد  املــــشــ
ســـعـــادة الــســيــد يـــوســـف بـــن محمد 
العثمان فخرو في كلمة له في افتتاح 
املــؤتــمــر عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
الدولي إليجاد بيئة دولية آمنة لتنظيم 
الـــهـــجـــرة وكـــفـــالـــة الـــســـامـــة واألمـــــن 
ــالــة  لــلــمــهــاجــريــن، واتـــخـــاذ تــدابــيــر فــعَّ
لحماية حقوقهم اإلنسانية، انطاقا 
مــــن اآلثـــــــار اإليـــجـــابـــيـــة لــلــهــجــرة فــي 
الــدول  التنمية املستدامة في  تحقيق 
دتُه األمم 

َّ
ة، وما أك

َ
ستقِبل

ُ
رسلة أو امل

ُ
امل

التنمية املستدامة  املتحدة فــي خطة 
.2030

ــدد ســعــادتــه عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد  وشــ
حـــلـــول ســيــاســيــة عــاجــلــة لــلــنــزاعــات 

ـــب أحـــيـــانـــا  ــتــــي تـــتـــســـبَّ ــ واألزمــــــــــــات، ال
ــات الـــكـــبـــيـــرة لــاجــئــني  ــقــ ــدفــ ــتــ ــ ــي ال ــ فـ
واملــهــاجــريــن داعــيــا فــي الــوقــت نفسه 
إلى تكثيف التعاون ملعالجة األسباب 
ــة لــه مــجــددا الــتــأكــيــد أن دولــة  الــجــذريَّ
قطر لن تتوانى عن مواصلة العمل مع 
الشركاء في املجموعة الدولية إليجاد 
حلول لها. وقال إنه ومع تعدد أنماط 
الهجرة في عاملنا وكون النمط السائد 
فــي دولـــة قــطــر هــو الــعــمــالــة املــهــاجــرة 
ــذا املــفــهــوم  املــؤقــتــة الــنــظــامــيــة ومـــن هـ
واســتــنــادا إلـــى االتـــفـــاق الــعــاملــي، فــإن 
دولــة قطر تؤكد على دعم ومواصلة 
املــشــاركــة فــي تعزيز الــتــعــاون بشأن 
تــوفــيــر الــهــجــرة اآلمـــنـــة واملــنــظــمــة مع 

الشركاء الدوليني.
ومن املقرر أن يشهد مؤتمر مراكش 
الـــــذي يــعــقــد تــحــت رعـــايـــة الــجــمــعــيــة 
ــتــــحــــدة، املـــصـــادقـــة  ــة لـــأمـــم املــ ــامـ ــعـ الـ
الرسمية على االتفاق العاملي من أجل 
اآلمــنــة واملــنــظــمــة والنظامية،  الــهــجــرة 
الذي يشكل حسب وثيقة »أساسية« 
من أجل ضمان تدبير أفضل لقضية 

الهجرة.
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قــال سعادته فــي تصريح خــاص لوكالة األنــبــاء 
ــا«، إن ذكــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي تــّهــل  ــنـ الــقــطــريــة »قـ
علينا والبالد تمضي على طريق التنمية والبناء 
وتــســيــر بخطى واســعــة وواثــقــة نــحــو املستقبل، 
الــوفــي وقــدرتــه على  مستندة على وعــي شعبنا 
الخلق واإلبـــداع واالبــتــكــار ومواجهة التحديات 
بــالــعــزم والــثــبــات واإلصــــــرار والــثــقــة فـــي النفس 
وااللــتــفــاف حــول قائد مسيرته والــوقــوف خلفه، 

صفًا واحدًا وإرادة موّحدة.
ــــذه املــنــاســبــة  ــــي هـ وأضـــــــاف ســـعـــادتـــه: »إنــــنــــا وفـ
املــجــيــدة نستذكر وبــكــل االعــتــزاز مآثر  الوطنية 
وتــضــحــيــات املــؤســس الــشــيــخ جــاســم بــن محمد 
الــذي أرســى دعائم دولتنا  الله،  بن ثاني، رحمه 
الحديثة ووضع أسس بنائها ونهضتها وحافظ 
على سيادتها، وصان كرامة شعبها، وجعل من 
قطر الغالية دولة موحدة ومتماسكة ومستقلة، 
ــداء، وتحتضن األشــقــاء واألصــدقــاء،  يهابها األعـ
تــغــيــث املــلــهــوف وتــحــتــرم الــعــهــود وتـــراعـــي حق 

الجوار وتتمسك بالقيم واألخالق واملبادئ«.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن هذا اإلرث 
العظيم كــان أحــد األسباب الرئيسية في قدرتنا 
عــلــى تـــجـــاوز الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات الــتــي مــرت 
بها بالدنا وفــي مقدمتها هــذا الحصار الجائر، 

بكل ما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي 
واألعــراف اإلنسانية والتعاليم اإلسالمية، وبكل 
ما يعنيه من عدم مراعاة ألبسط حقوق الجوار 

والقربى والقيم العربية األصيلة.
وقال سعادته إننا عندما نسترجع وبكل الفخر 
أمجاد املاضي فإننا وفي ذات الوقت نستحضر 
وبكل االعــتــزاز نجاحات الحاضر التي تحققت 
الله وبحكمة وتوجيهات وسياسات  بفضل من 
ــا وفـــــي مـــدى  ــا، »فـــلـــقـــد أصـــبـــحـــت بــــالدنــ ــنـ ــادتـ ــيـ قـ
ــنـــارات الــتــنــمــيــة والــتــقــدم  زمــنــي قــصــيــر إحــــدى مـ
والــتــطــور، لــيــس فــي املــنــطــقــة وحـــدهـــا، بــل وعلى 
امــتــداد الــعــالــم، وتكفي اإلشـــارة إلــى مــا نشاهده 
اآلن مــــن مــــشــــروعــــات عـــمـــالقـــة اكـــتـــمـــل بــعــضــهــا 
والــبــعــض اآلخــــر فــي طــريــقــه لــالكــتــمــال فــي إطــار 
إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــيـــة ورؤيـــــــة قــطــر 
الوطنية 2030، ووفــق الخطط املــرســومــة والتي 
ة وانضباط رغم الحصار 

ّ
يسير تنفيذها بكل دق

الجائر والحمالت املغرضة، كذلك تكفي اإلشارة 
إلى ما حققته البالد من مكانة مرموقة ومتميزة 
إقليميًا ودوليًا، وما تتمتع به من عالقات وثيقة 
وصداقات متينة مع مختلف دول العالم قوامها 
ــتــــرام املــتــبــادل واملــصــالــح املــشــتــركــة  الــثــقــة واالحــ
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة والــحــرص 

املـــشـــتـــرك عــلــى األمـــــن والــــســــالم واالســـتـــقـــرار في 
املنطقة والعالم«.

ــنــــي فــــي هـــــذه املــنــاســبــة  وأضـــــــاف ســــعــــادتــــه: »إنــ
ــــورى عــلــى  ــــشـ الــــعــــزيــــزة أؤكــــــد حـــــرص مــجــلــس الـ
الــذي تسير عليه عجلة  مواكبة اإليــقــاع السريع 
التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
ــة املــعــمــقــة  ــدراســ فـــي الــــبــــالد، وذلـــــك عـــن طـــريـــق الــ
والوافية ملشروعات القوانني والتشريعات التي 
يتم عرضها على املجلس والتقدم بالتوصيات 
املــنــاســبــة بــشــأنــهــا، وكـــذلـــك عـــن طــريــق الــتــعــاون 
اء مع الحكومة املوقرة والتجاوب 

ّ
الوثيق والبن

مـــع تــطــلــعــات وطــمــوحــات املــواطــنــني واالهــتــمــام 
بقضاياهم والعمل على حلها«.

وأشــاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالشعار 
الذي تم اختياره لليوم الوطني لهذا العام وهو 
صدر بيت شعر للمؤسس قال فيه »فيا طاملا قد 
زينتها أفعالنا«، إضافة للشعار املصاحب وهو 

»قطر ستبقى حرة«.
وقـــال ســعــادتــه فــي هـــذا الــصــدد إن الــشــعــار جــاء 
متناغمًا ومنسجمًا مــع خطاب حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى في افتتاح دور االنعقاد 
ــــني ملــجــلــس  ــعــ ــ ــادي الـــحـــالـــي الـــســـابـــع واألربــ الـــــعـــ
الــشــورى، حيث ركــز ســمــّوه فــي خطابه السامي 

على ُحسن األخالق وضرورة االلتزام بها في كل 
أعمالنا، وعلى التواضع واإلحــســاس بالواجب 
والشعور باملسؤولية، وتقدير قيمة العمل وكل 
ــار إلــيــهــا  ــ ــال الـــتـــي أشــ ــعــ ــــك هــــو مــــن حـــســـن األفــ ذلـ

املؤسس في أشعاره.
ودعــا سعادته إلى أن يجعل جميع أبناء الوطن 
ــيـــوم الــوطــنــي مــنــاســبــة  مـــن االحـــتـــفـــال بـــذكـــرى الـ
رة واألهداف النبيلة التي  الستلهام املعاني الخيِّ
عمل لها ودافع عنها املؤسس وضحى من أجلها 
األجـــداد واآلبــــاء، ولتجديد العهد والـــوالء لقائد 
املسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، ودافعًا وحافزًا 
لتحقيق املــزيــد مــن الــنــمــاء والــبــنــاء والــعــطــاء من 

أجل قطر العزيزة ورفعتها وتقدمها.

إحالة التوصيات إلى الحكومة

اليوم الوطني حافز للمزيد 
من العطاء ألجل رفعة قطر وتقدمها 

»الشورى« يوافق على مرسومين حول 
»قانون المحاماة« و»هيئة األسواق المالية«

جاء في مستهل التقرير أن السكرتارية 
الــشــورى تلقت مذكرة  العامة ملجلس 
مـــن األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الــــــوزراء، 
بــتــاريــخ 8 - 11 - 2018 مــرفــق معها 
صــــورة مـــن املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم 19 
بـــعـــض أحـــكـــام  بــتــعــديــل  لــســنــة 2018 
ــاة الـــــصـــــادر بـــقـــانـــون  ــامــ ــــون املــــحــ ــانـ ــ قـ
لــســنــة 2006، وقـــــد تــســلــمــت  رقـــــم 23 
الــســكــرتــاريــة الــعــامــة ملجلس الــشــورى 
املذكرة واملرسوم بقانون بتاريخ 8 – 
11 – 2018، وفي جلسة 3 – 12 – 2018 
أحال مجلس الشورى املرسوم بقانون 
املــذكــور إلــى لجنة الــشــؤون القانونية 
والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير 
بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعا 
بــتــاريــخ 3 – 12 – 2018 درســـت  لــهــا 
خــاللــه املـــرســـوم بــقــانــون املــشــار إلــيــه، 
يـــتـــولـــى  بـــمـــوجـــبـــه أن  الــــــــذي أصــــبــــح 
ــــوا  مــوظــفــو قــطــر لــلــبــتــرول، مــمــن زاولـ
عمال قانونيا ملــدة سنتني على األقــل، 
مـــبـــاشـــرة أعــــمــــال املـــهـــنـــة املـــنـــصـــوص 

عليها في املادة 3 من القانون.
اشتمل املرسوم بقانون على مادتني، 
أهم ما تضمنتاه: املــادة )1(: استبدال 
ــادة )5( فــقــرة أولـــى مــن قانون  نــص املـ
ــادة )2( هي  ــ املــحــامــاة املـــشـــار إلـــيـــه. املـ
ــة، وقـــــد نــــص املـــرســـوم  ــيــ ــرائــ مــــــادة إجــ
بقانون املرفق بالتقرير وبعد االطالع 
على املرسوم بقانون ومناقشة مواده، 
وبعد املناقشات التي دارت حوله، رأت 

اللجنة: 

¶ أحمد بن عبد الله آل محمود

¶ محمد بن عبد الله السليطي

أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى، أن احتفال دولة 
قطر بذكرى اليوم الوطني هذا العام يكتسب معاني جديدة في ظل اإلنجازات الكبيرة التي 

تحققها البالد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، وبفضل توجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة داخليًا وخارجيًا.

وسام السعايدة - قنا

 نسير بخطى واثقة نحو المستقبل.. آل محمود:

نستذكر بكل االعتزاز تضحيات 
المؤسس الشيخ جاسم بن 

محمد بن ثاني

أوال: أن مشروع القانون رقم 19 لسنة 
قــانــون  بــعــض أحـــكـــام  بــتــعــديــل   2018
املحاماة الصادر بقانون رقم 23 لسنة 

2006 صدرت أثناء عطلة املجلس.
ثانيا: أن املرسوم بقانون املذكور صدر 
ــيـــر  مــــن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو األمـ
املــفــدى وفــقــا ألحــكــام الــدســتــور والــتــي 
تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه 

املراسيم بقوانني.

التوصيات

وأوصـــــــت لــجــنــة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة 
والتشريعية، بــاملــوافــقــة على املــرســوم 
لــســنــة 2018 بــشــأن  ــانـــون رقـــــم 19  ــقـ بـ
تــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون املــحــامــاة 

الصادر بقانون رقم 23 لسنة 2006.
ــــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عـــلـــى املـــرســـوم  وفـ
بــقــانــون املــذكــور قــال السيد نــاصــر بن 
ــد الــكــعــبــي، مـــقـــرر لــجــنــة الـــشـــؤون  ــ راشـ

الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة، أن األخــيــرة 
بــتــاريــخ 3 - 12 –  عــقــدت اجتماعا لها 
املــرســوم  2018 قــامــت خاللها بــدراســة 
بــقــانــون املـــشـــار إلـــيـــه، وتـــوصـــي لجنة 
ــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــشــ ــ الــ
الــشــورى املوقر باملوافقة على  مجلس 
املـــرســـوم بــقــانــون رقـــم 19 لــســنــة 2018 
بتعديل بعض أحكام قانون املحاماة 
بــقــانــون رقـــم 23 لسنة 2006،  الــصــادر 

وهو ما حدث بالفعل.

األسواق المالية

كــمــا نــاقــش املــجــلــس املـــرســـوم بــقــانــون 
رقـــم )22( لسنة 2018 بتعديل بعض 
الـــقـــانـــون رقــــم )8( لــســنــة 2012  أحـــكـــام 

بشأن هيئة قطر لألسواق املالية.
ووافـــــــــــق املــــجــــلــــس عــــلــــى املــــرســــومــــني 
املــــذكــــوريــــن وقـــــــرر إحــــالــــة تــوصــيــاتــه 

بشأنهما إلى الحكومة املوقرة.
واطــلــع مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى تــقــاريــر 
عـــدد مــن وفـــود املــجــلــس الــتــي شــاركــت 
مــــؤخــــرًا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات ومـــنـــتـــديـــات 

برملانية إقليمية ودولية.
وأوضــحــت التقارير املــشــاركــة الفاعلة 
لــوفــود املــجــلــس فــي هـــذه االجــتــمــاعــات 
واملـــنـــتـــديـــات، والـــتـــي تـــم خــاللــهــا طــرح 
وجهات نظر املجلس في املوضوعات 
التي تمت مناقشتها، وذلك إلى جانب 
اللقاءات الثنائية مع الوفود املشاركة 

ــات  ــالقــ ــعــ ــت لــــتــــوثــــيــــق الــ ــ ــدفـ ــ ــتــــــي هـ والــــ
ــلــــس الـــــشـــــورى  الــــبــــرملــــانــــيــــة بــــــني مــــجــ
واملجالس البرملانية في الدول الشقيقة 

والصديقة.

التنمية المستدامة

اســـتـــعـــرض الـــدكـــتـــور يـــوســـف عــبــيــدان 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــــــــشــــــــــورى، تــــقــــريــــر 
وفــــــد مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى املـــــشـــــارك فــي 
الـــنـــدوة اإلقــلــيــمــيــة لــالتــحــاد الــبــرملــانــي 
الــدولــي بشأن تحقيق أهــداف التنمية 
ــاواة بـــني الــجــنــســني  ــ ــسـ ــ املـــســـتـــدامـــة واملـ
ــانـــات الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال  ــبـــرملـ لـ

إفريقيا، والتي أقيمت باإلسكندرية.
وأشــــار إلـــى أن املــنــاقــشــات ركـــزت على 
ــــني الـــجـــنـــســـني  ــوع املـــــــســـــــاواة بــ ــ ــــوضــ مــ
كنعصر حيوي في التنمية املستدامة، 
وكــــشــــفــــت الـــــــنـــــــدوة عــــــن عــــــــدم وجــــــود 
لــجــان للتنمية املــســتــدامــة فــي غالبية 
بــــرملــــانــــات الـــــــــدول املــــشــــاركــــة وركــــــزت 
املناقشات على موضوع املساواة بني 
الجنسني ومــدى تحقيق وتعزيز دور 
املـــــرأة فـــي املــجــتــمــع، وقــــال إنــــه وخـــالل 
الـــنـــدوة أوضــــح مـــا اتــجــهــت إلــيــه دولـــة 
قطر فــي اآلونـــة األخــيــرة بــشــأن تعيني 
4 مـــن الــنــســاء الــقــطــريــات فـــي مجلس 
الشورى، والتأكيد على اهتمام حكومة 
ــي مــنــصــب  ــ ــي تـــعـــيـــني نــــســــاء فـ ــ قـــطـــر فـ
الــوزارة وعضوية الجمعيات املختلفة 

واملناصب القيادية املرموقة.
الــحــنــزاب  وفـــي مــداخــلــة للسيد محمد 
عضو مجلس الشورى اقترح أن تشهد 
الــقــادمــة شــرحــًا مختصرًا عن  الجلسة 
التنمية املستدامة وأهدافها للتوضيح 

والتثقيف في هذا الجانب.

الجمعية البرلمانية اآلسيوية

وقدم السيد راشد بن حمد املعضادي 
مـــراقـــب مــجــلــس الـــشـــورى، تــقــريــر وفــد 
املجلس املشارك في اجتماع الجمعية 
ــة فـــي جــمــهــوريــة  ــيـــويـ الــبــرملــانــيــة اآلسـ
باكستان اإلسالمية، وأوضــح أن هذه 
الــجــمــعــيــة تــعــتــبــر بــرملــانــيــة آســيــويــة، 
أنــشــئــت مــنــذ عـــدة ســـنـــوات وتــضــم في 
عــضــويــتــهــا مــعــظــم الــــــدول اآلســـيـــويـــة، 
ونوه بأن هذه الجمعية بصدد التحول 
إلــى برملان آسيوي، ويــرى أن من املهم 
ملــجــلــس الـــشـــورى الــقــطــري االنــضــمــام 
إلى هذه الجمعية ليكون من الشركاء 

املؤسسني لهذا البرملان.
ــتـــي تـــمـــت مــع  ــــى مــقــابــلــتــه الـ وأشـــــــار إلـ
األمــني العام للجمعية اآلسيوية الذي 
ــة  ــ ــمــــام دولـ ــة مـــلـــحـــة النــــضــ ــبــ أبـــــــدى رغــ
قــطــر لــلــجــمــعــيــة لــلــجــمــعــيــة الــبــرملــانــيــة 
اآلســـيـــويـــة، الفـــتـــا إلــــى تـــوجـــه مجلس 
الشورى لالنضمام للجمعية بعضوية 
ــكــــون مــــشــــاركــــًا ومـــؤســـســـًا  ــيــ ــة لــ ــلــ ــامــ كــ

لالتحاد البرملاني اآلسيوي. 

المجلس يبحث المشاركة 
في تأسيس االتحاد 
البرلماني اآلسيوي 

عقد مجلس الشورى جلسته األسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس املجلس.
استهل املجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول املرسوم بقانون رقم )19( لسنة 2018 بتعديل 

بعض أحكام قانون املحاماة الصادر بالقانون رقم )23( لسنة 2006.
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»المركزي« يستعد إلطالق 
إستراتيجيات التكنولوجيا 
والتثقيف والشمول المالي

أكد سعادة محافظ مصرف قطر املركزي 
أن املوازنة العامة للدولة حققت فائضا 
بنهاية النصف األول من العام الجاري 
ــال مـــقـــارنـــة  ــ ــ قـــــدر بـــنـــحـــو 7.1 مـــلـــيـــار ريـ
ــال بنهاية  ــدره 35.4 مــلــيــار ريــ قــ بــعــجــز 
املــاضــي، مضيفا  نفس الفترة من العام 
فـــي كــلــمــتــه خــــال أعـــمـــال الـــيـــوم الــثــانــي 
مــن مــؤتــمــر يــورومــونــي قــطــر 2018، أن 
الــحــســاب الـــجـــاري بــمــيــزان املــدفــوعــات 
شــهــد خــــال نــفــس الـــفـــتـــرة فــائــضــا بلغ 
7.25 مليار ريال أي ما نسبته 7.6% من 
الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة بفائض 
4.5 مليار ريال أي ما نسبته 1.5% فقط 

خال نفس الفترة من عام 2017.
ــدد مــحــافــظ مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي  ــ وشـ
ــة قــطــر تــمــكــنــت مـــن تــجــاوز  عــلــى أن دولــ
الــحــصــار الــجــائــر عــلــيــهــا واألزمــــــة ككل 
ومـــعـــالـــجـــة اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لــلــحــصــار. 
ــه ســبــحــانــه  ــلــ ــــن الــ ــيـــق مـ ــوفـ ــتـ ــــع »بـ ــابـ ــ وتـ
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ وتـــعـــالـــى وبـــفـــضـــل الــ
لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى 
الــلــه«... وبفضل تضافر جهود  »حفظه 
ــالـــدولـــة،  ــات بـ ــاعـ ــطـ ــقـ ــة الـــجـــهـــات والـ ــافـ كـ
فــقــد تــم تــجــاوز األزمــــة ومــعــالــجــة اآلثـــار 
السلبية للحصار الجائر، بل إننا اليوم 
أصبحنا أكثر قــوة عما مضى وأصبح 
اقـــتـــصـــادنـــا أقـــــوى مــمــا كــــان عــلــيــه قبل 

الخامس من يونيو 2017«.

الناتج المحلي 

كما أشار سعادته إلى بعض املؤشرات 
االقــتــصــاديــة الــتــي تـــم تــحــقــيــقــهــا خــال 
األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة ومــــن بينها 
الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي الذي 
شهد نموا خــال النصف األول من عام 
2018 يقدر بنحو 2.5% مقارنة بـ %1.6 
فــي عـــام 2017، كــمــا قــفــز الــنــاتــج املحلي 
اإلجــمــالــي االســمــي لـــذات الــفــتــرة بنحو 
14.6% مع استمرار معدل التضخم في 

مــســتــواه املــنــخــفــض والـــــذي ال يــتــجــاوز 
1%، وهو ما انعكس إيجابا في تحسني 

املوازين الداخلية والخارجية.
وفـــي حــديــثــه عــن الــوضــع املــصــرفــي في 
الــدولــة والــســيــولــة املحلية وغــيــرهــا من 
املـــؤشـــرات املــصــرفــيــة، فــقــد أكـــد ســعــادة 
ــر املـــــركـــــزي عــلــى  ــطـ ــافـــظ مــــصــــرف قـ مـــحـ
تـــحـــقـــيـــق قـــــفـــــزات عــــالــــيــــة فـــــي مـــســـتـــوى 

ــة والـــســـيـــولـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ االحــ
لــدى مــصــرف قطر  بالعمات األجنبية 
املركزي والتي كانت قد تراجعت بأكثر 
مـــــن 20% خـــــــال األشـــــهـــــر األولــــــــــى مــن 
الــحــصــار. وتــابــع قــائــا »لــقــد اســتــعــادت 
ــتــــواهــــا  ــا وعـــــــــــــادت إلـــــــــى مــــســ ــهــ ــتــ ــيــ ــافــ عــ
الطبيعي، بل إنها فاقت هــذا املستوى، 
إذ سجلت في نهاية سبتمبر من العام 

الجاري 46.5 مليار دوالر وهو مستوى 
يــفــوق مــا سجلته قــبــل فـــرض الــحــصــار 
الجائر والذي كان يبلغ في نهاية مايو 

من العام املاضي45.7 مليار دوالر«.
ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود 
آل ثاني إلى اإلجــراءات االحترازية التي 
اتــخــذهــا مــصــرف قطر املــركــزي مــن أجل 
املــالــي واملصرفي  تدعيم مــرونــة النظام 
وتطويره في دولة قطر، وبشكل خاص 
التشريعات املنظمة للقطاعات املالية 
ــة فـــــي الــــــدولــــــة إلـــــــى جـــانـــب  ــيــ ــرفــ واملــــصــ
ــبـــات الــــدولــــيــــة وفــــــي مــقــدمــتــهــا  ــلـ ــتـــطـ املـ
ــنـــة بـــــازل  ــادرة عـــــن لـــجـ ــ ــ ــــصـ ــ املــــعــــايــــيــــر الـ
وهــيــئــة املــحــاســبــة لــلــمــؤســســات املــالــيــة 
واإلسامية، حيث قــال سعادته إن تلك 
اإلجــراءات والتشريعات ساعدت بشكل 
كبير في جعل القطاع املالي واملصرفي 
أكــثــر مــرونــة وتــابــع قــائــا »ومـــن جانب 
الــنــقــديــة للمصرف  الــســيــاســة  آخـــر أدت 
الــتــي اتــخــذهــا فــي ظــل الــحــصــار الجائر 
إلى إدارة فعالة لهذه األزمة مما انعكس 
كــل ذلـــك إيــجــابــا عــلــى الــقــطــاع املصرفي 

واملالي«.

نمو الموجودات 

وقــال محافظ مصرف قطر املركزي إن 
الــبــنــوك التجارية  إجــمــالــي مــوجــودات 
الــعــامــلــة فــي دولـــة قــطــر خـــال الشهور 
قــفــز  مــــن عـــــام 2018  الـــتـــســـعـــة األولــــــــى 
بنسبة تصل إلى نحو 5%، كما شهدت 
ودائـــع الــعــمــاء لــدى الــبــنــوك التجارية 
حــتــى ســبــتــمــبــر 2018 نـــمـــوا تـــجـــاوزت 
ارتـــفـــعـــت  ــا  ــمـ ــقـــف 2.5%، كـ نـــســـبـــتـــه سـ
بالتوازي مع ذلك مستويات التوظيف 
ــتـــســـهـــيـــات  الـ ــــي، حــــيــــث زادت  ــلـ ــ ــحـ ــ املـ

االئتمانية املقدمة من البنوك التجارية 
لعمائها حتى سبتمبر 2018 بنسبة 
تـــدعـــمـــت نــســبــة  كـــمـــا  تــــجــــاوزت %8.1 
لــدى البنوك العاملة  املـــال  كفاية رأس 
في دولة قطر في نهاية سبتمبر 2018 
أكــثــر مــن 15.5%، فــي حني  إلـــى  لتصل 
الـــقـــروض غــيــر املنتظمة  ــدرت نــســبــة  قــ
إلــــى إجــمــالــي الـــقـــروض والــتــســهــيــات 
الـــذي  نــحــو 1.7 % األمـــــر  االئــتــمــانــيــة 
ــــودة املــــوجــــودات لــدى  يــعــكــس مــــدى جـ
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــامـــلـــة بـــالـــدولـــة 
فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 2018 فــــي وقـــت 
ــافـــي الــــربــــح حـــتـــى نــهــايــة  بـــلـــغ فـــيـــه صـ
إلــــى مــتــوســط حــقــوق  ســبــتــمــبــر 2018 
املــســاهــمــني نــحــو 11.6% كــمــا بــلــغ إلــى 
إجمالي املــوجــودات نحو 1.2% وذلــك 
في نهاية سبتمبر 2017 وبلغت نسبة 
لــدى البنوك الوطنية  تغطية السيولة 
فــي نــهــايــة أغــســطــس 2018، نــحــو 140 
بــاملــائــة، كما بلغت بالنسبة إلجمالي 
البنوك العاملة بدولة قطر خال نفس 

الفترة نحو 142% في عام 2017.
وأضــــــــاف ســــعــــادتــــه أن مــــصــــرف قــطــر 
ــزي عـــمـــل خـــــال فــــتــــرة الـــحـــصـــار  ــ ــركـ ــ املـ
الجائر على زيادة قوة وكفاءة القطاع 
املالي في الدولة، مذكرا بقيام مصرف 
الــعــام املاضي  املــركــزي فــي نهاية  قطر 
بإطاق الخطة اإلستراتيجية الثانية 
املــــالــــي 2017 - 2022، وذلــــك  لــلــقــطــاع 
بــالــتــنــســيــق مـــع هــيــئــة قــطــر لـــأســـواق 
املالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، 
حيث أوضــح أن الخطة اإلستراتيجية 
تتمثل في وضــع خارطة طريق بشأن 
ــاع املـــالـــي  ــقـــطـ تـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـ
وتــطــويــر األســــــواق املـــالـــيـــة، فــضــا عن 
ــة الـــنـــظـــام املـــالـــي  ــزاهــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى نــ

والثقة فيه.

¶ محافظ المركزي مخاطبا المؤتمر

جانب من الحضور

¶ جانب من الجلسة األولى

ــقــــدت جـــلـــســـة حـــــواريـــــة حــــــول الـــبـــلـــوكـــتـــشـــني وأهـــمـــيـــة  عــ
ــمـــع املـــتـــحـــدثـــون عــلــى  الــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـــيـــة، حـــيـــث أجـ
أهمية االعتماد على التكنولوجيا املالية في القطاعات 
ــل تـــطـــور املــــعــــامــــات وتـــطـــور  ــي ظــ املـــصـــرفـــيـــة خـــاصـــة فــ
ــال  ــمـ ــزا فــــي مـــجـــال األعـ ــيـ ــــذت حـ ــتـــي أخــ الــتــكــنــولــوجــيــا الـ
وساعدت على خفض التكلفة، مضيفني أن هناك تحوال 
مرتقبا من الثورة األولى »الكمبيوتر« إلى الثورة الثانية 

»الفنتك«.
وأشاروا إلى توقعات بحدوث تحوالت كبيرة في القطاع 
املــصــرفــي واملــالــي حيث سيكون االعــتــمــاد شيئا فشيئا 
أكــبــر عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة، مــنــوهــني إلـــى مــا تتمتع به 
البنوك القطرية من قــدرة على التوسع واالستثمار في 
التكنولوجيا املالية باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا لتحقيق 

النمو.
ــا الــجــلــســة الــثــانــيــة فــقــد نــاقــشــت مــواضــيــع مــثــل إدارة  أمـ
ــيـــة والــتــمــويــل  ــالـ ثـــــــروات قـــطـــر ومــســتــقــبــل الـــخـــدمـــات املـ
الــضــوء على آخــر املتغيرات  املــســتــدام، حيث تــم تسليط 
التي من شأنها أن تؤثر على الثروات واألصول وإدارتها، 

وتــم التأكيد على أن الفترة املقبلة قــد تتسم بطابع من 
الهدوء مع جذب لبعض االستثمارات خاصة إذا حافظ 
الــنــفــط عــلــى اســتــقــراره فــي األســعــار وتــفــاؤل فــي النظرة 

املستقبلية.
إلــــى ذلــــك، فــقــد اخــتــتــم مــؤتــمــر يـــورومـــونـــي فـــي نسخته 
السابعة أعماله صباح أمس، وقد قالت فيكتوريا بيهن، 
مديرة الشرق األوســط وأفريقيا بمؤتمرات يوروموني 
ــام إلــــى آخــر  إن مــؤتــمــر يـــورومـــونـــي قــطــر يــســجــل مـــن عــ
نجاحا، الفتة إلى أن دورة هذا العام اكتست أهمية كبيرة 
الــذي يأتي بعد انقضاء حــوالــي عــام ونصف  لتوقيتها 
تقريبا على الحصار، وتابعت قائلة »لقد تغيرت قطر 
وتطور اقتصادها بشكل كبير منذ ذلك الحني، فكان البد 
لنا من استحضار منصة تجمع أهم الشخصيات التي 
تمثل القطاع املالي املحلي الستعراض هــذه التطورات 
ومناقشتها بشفافية تامة، ودراســة رد فعل املؤسسات 
املالية والطريقة التي تعاملت بها مع الوضع السياسي، 
وهــو ما سيساعدنا في التحضير بشكل أفضل للفترة 

القادمة واالستعداد لها«.

2018.. عبداهلل بن سعود: 7.1 مليار ريال فائض موازنة النصف األول من 

كشف سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر املركزي عن القيام باالستعدادات إلطالق 
إستراتيجية التكنولوجيا املالية املعروفة )Fintech( وذلك خالل الفترة القليلة املقبلة، مشددا على أهمية هذه 

اإلستراتيجية في تطوير القطاعات املالية واملصرفية في دولة قطر. كما أكد أن دولة قطر تقوم باإلعداد إلطالق 
الخطة اإلستراتيجية للتثقيف والشمول املالي على مستوى الدولة، كما نعمل على تطوير رأس املال البشري عبر 
التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتوافق مع أفضل املعايير واملمارسات الدولية بحيث تصبح دولة قطر مركزا 
عامليا رائدا في مجال الخدمات واألسواق واألنشطة املالية وصوال للغايات املستهدفة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 

.2030
أحمد فضلي

تـــطـــرق مــحــافــظ مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي 
إلــى اإلجــــراءات واملـــبـــادرات الــتــي اتخذتها 
ــات  ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــــب الـ ــانـ ــ ــر إلـــــــى جـ ــطــ دولـــــــــة قــ
والقوانني والقرارات لتطوير بيئة األعمال 
واالســتــثــمــار فــي الـــدولـــة مــن أجـــل تعزيز 
القطاع  االقــتــصــادي وتوسيع دور  النمو 
الخاص في مختلف األنشطة، إلى جانب 
الــازمــة بشأن تملك  التشريعات  إصــدار 
األجــانــب لــلــعــقــارات وتــأســيــس الــشــركــات 
واإلقامة الدائمة، كما تم استثناء مواطني 
80 دولة حول العالم من تأشيرة الدخول، 
وإنـــشـــاء املــنــطــقــة الـــحـــرة بــهــدف تشجيع 
العالم.  البينية مــع مختلف دول  الــتــجــارة 
وأعــــرب ســعــادتــه عــن تــوقــعــات بـــأن يقوم 
الــخــاص بــدور رئيسي فــي زيــادة  القطاع 

معدالت النمو االقتصادي خال السنوات 
املقبلة.

أما بالنسبة الستضافة مؤتمر يوروموني 
سنويا وتنظيمه فــي قطر، فقال سعادة 
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ 
مـــصـــرف قـــطـــر املــــركــــزي إن دولــــــة قــطــر 
املؤتمر كل  تحرص على استضافة هــذا 
الظروف االستثنائية  الرغم من  عام على 
التي تمر بها املنطقة حاليا وعلى رأسها 
ــفـــروض  ــائـــر املـ اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار الـــجـ
عــلــيــهــا، األمـــر الـــذي يعكس اهــتــمــام دولــة 
الحوارات واللقاءات  قطر ودعمها إلجــراء 
واملــنــتــديــات الــعــاملــيــة الــتــي تــتــنــاول األمـــور 
التطورات في  البحثية واملناقشات بشأن 

االقتصاد املحلي واإلقليمي والعاملي.

تشريعات وقوانين لتطوير 
بيئة األعمال واالستثمار 

تحول مرتقب من الثورة األولى »الكمبيوتر« إلى الثانية »الفنتك« 
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3 أيام في »قطر للمعارض والمؤتمرات« 800 مشارك ويستمر 

 »5 انطالق منتدى »إيكاو 
للتدريب على الطيران 

و»ترينر بالس«

قــــــال ســـــعـــــادة الـــســـيـــد جــــاســــم بـــــن ســيــف 
السليطي، إن صناعة الطيران تلعب دورا 
هامًا في نقل البضائع واملسافرين، وتوفر 

قرابة 63 مليون فرصة عمل حول العالم.
وأضــــاف ســعــادتــه خـــال كلمته بافتتاح 
املــــنــــتــــدى، أنــــــه خــــــال الــــســــنــــوات املــقــبــلــة 
سيشهد قطاع الطيران التجاري في العالم 
ــذه الــنــوعــيــة مــن الــنــدوات  نــمــوًا كــبــيــرًا، وهـ
ــكـــون مــنــصــة  ــم أن تـ ــهـ ــرات مــــن املـ ــمــ ــؤتــ واملــ
املــبــادرات واآلراء،  كبيرة للتشاور وتبني 
املــعــلــومــات وتنظيمها،  يــتــم جــمــع  بحيث 
يــتــم جــمــعــهــا من  الـــتـــي  الــبــيــانــات  وإدارة 
ــادر مــــتــــعــــددة، لــتــحــديــد املــعــلــومــات  مــــصــ
املناسبة لتوفير البدائل والحلول املثلى 
ألمن الطيران لكل من األفراد واملجموعات.

إلــى أن دولـــة قطر تستضيف هذا  ــار  وأشـ
ــهـــدف إتــــاحــــة الــفــرصــة  الــتــجــمــع الــــهــــام، بـ
ــال الـــطـــيـــران  ــجـ لـــلـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــن فــــي مـ
لتسليط الــضــوء عــلــى أفــضــل املــمــارســات 
التدريبية التي يمكن أن تسهم في تطوير 
الــجــوانــب املــتــعــلــقــة بــالــتــدريــب فـــي مــجــال 

الطيران.
وأوضــح أن قطاع النقل بدولة قطر شهد 
الــتــي يقودها  فــي ظــل النهضة التنموية 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
ــفـــدى، نقلة  حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املـ
نوعية كبيرة، وبفضل املتابعة الحثيثة 
ملعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــر 
الداخلية، استطاعت صناعة الطيران في 

قطر تحقيق النمو املتواصل.
الــطــيــران جهودًا  وبــذلــت كلية قطر لعلوم 
الـــتـــي تستحقها،  املــكــانــة  لــتــتــبــوأ   

ً
كــبــيــرة

ــرام الـــعـــديـــد مـــن االتــفــاقــيــات  ــ مـــن خــــال إبــ
ــرات الـــتـــفـــاهـــم، واالعـــــتـــــمـــــادات مــن  ــ ــذكــ ــ ومــ
الـــجـــامـــعـــات الـــخـــارجـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــرفــع 
املــتــوفــرة واملقدمة  مستوى التخصصات 
ــا الـــــــطـــــــاب، وإتـــــــاحـــــــة الـــفـــرصـــة  ــنــ ــائــ ــنــ ألبــ
ــلـــوم الـــطـــيـــران فــي  ــال عـ لـــهـــم لــــدراســــة مـــجـ

تخصصات متعددة، حسب »السليطي«.
وأكـــد أن دولـــة قطر لــن تتوانى عــن تقديم 

الــدعــم الــــازم ملنظمة )إيـــكـــاو(، واالتــحــاد 
الــدولــي )IATA(، ومجلس  الــجــوي  النقل 
ــيـــرهـــا مــن  الــــدولــــي )ACI(، وغـ ــارات  ــ ــطـ ــ املـ
املنظمات الدولية، ملساعدة دول العالم في 
تطبيق مــعــايــيــرهــا الــعــاملــيــة الــخــاصــة في 
الطيران املدني واملمارسات املوصى بها 

بما في ذلك مجال التدريب على الطيران.
وقــالــت الــدكــتــورة فــانــغ لــيــو، األمـــن الــعــام 
للمنظمة الدولية للطيران املدني )إيكاو(، 
إن تــأثــيــر الــطــيــران الــتــجــاري عــلــى قــطــاع 

الــتــجــارة اإللكترونية زاد بشكل ملحوظ 
مــن 16 إلــى 38% خــال 6 ســنــوات مــن عام 

2010 إلى 2016.
وأضافت: »تضاعف حجم قطاع الطيران 
التجاري من حيث عدد الرحات والركاب 
مرة كل 15 عامًا منذ بدأنا بجمع وتحليل 
هذه البيانات في منتصف السبعينيات، 
حيث نقلت الرحات التجارية خال العام 
املـــاضـــي عــلــى ســبــيــل املـــثـــال أكــثــر مـــن 4.1 
مليار مسافر على منت أكثر من 37 مليون 

طــــائــــرة«، وأوضــــحــــت أن شــبــكــة الــطــيــران 
الــعــاملــيــة تــقــوم بـــــإدارة أكــثــر مـــن 100 ألــف 
رحلة يوميًا، تحمل على متنها 10 ماين 
مسافر وأطنانا من الشحنات القيمة حول 

العالم.
وأشـــارت إلــى أن أجــنــدة 2030 وضعت 17 
هدفًا للتنمية املستدامة، تتأثر 15 منها 
إيجابيًا بشكل مباشر عن طريق تطوير 

النقل الجوي.
ــيـــات تــتــطــلــب  ــطـ ــعـ ــلـــك املـ وأكــــــــدت أن كــــل تـ

ــتــــعــــاون بــن  ضــــــــرورة تـــطـــويـــر وزيـــــــــادة الــ
الـــدول فــي مــجــال االحــتــيــاجــات التدريبية 
والـــــــدورات املــقــدمــة، عــلــى نــطــاق دولــــي أو 
إلــــى جـــانـــب تسليط  إقــلــيــمــي أو مــحــلــي، 
الــــضــــوء عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــشــكــيــل مــنــظــمــات 
ــــز وجـــهـــات  ــراكـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة فـــاعـــلـــة تـــضـــم مـ

التدريب.
وشـــهـــد حـــفـــل االفــــتــــتــــاح تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
شــــراكــــة بــــن كــلــيــة قـــطـــر لـــعـــلـــوم الـــطـــيـــران 
والــجــامــعــة الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة لــلــطــيــران 
املدني )إيناك(، لطرح برنامج املاجستير 
املــتــقــدم فــي إدارة الــســامــة الــجــويــة الــذي 
سيتمكن الــطــاب مــن االنــضــمــام إلــيــه في 

كلية قطر لعلوم الطيران.
الــيــوم األول مــن املنتدى  شملت فعاليات 
جلسة حــواريــة بعنوان »جمع املعلومات 
عن التدريب في مجال الطيران«، وجلسة 
ثــانــيــة بـــعـــنـــوان »تـــطـــويـــر شــبــكــة تــريــنــيــر 
بــــاس مـــن خــــال جــمــع املـــعـــلـــومـــات«، إلــى 
جــــانــــب جـــلـــســـة عـــمـــل حـــضـــرهـــا مــمــثــلــون 
املــراكــز التدريبية والجهات املشاركة  عــن 
وأعضاء برنامج ترينير باس في املنتدى 
ــاء املــحــتــمــلــن في  ــركـ بـــهـــدف تــحــديــد الـــشـ
مجال التدريب، ومناقشة إمكانية وفوائد 
تنظيم أنشطة تدريبية مشتركة وتشكيل 

تجمعات ذات اهتمام مشترك.

■  السليطي متحدثا للحضور

■ خالل توقيع االتفاقية■  جانب من الحضور

■ عبد الله بن ناصر تركي السبيعي

السبيعي: المنتدى إضافة 
حقيقية لـ »الطيران القطري« 

سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران املدني، قال إن 
انعقاد املنتدى الخامس للمنظمة العاملية للطيران املدني ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 
في قطر له دالئل هامة، تشير إلى مكانة وأهمية الدوحة كدولة متطورة في قطاع الطيران 
املدني. وأضاف السبيعي، في تصريحات صحفية على هامش حفل االفتتاح، أن هذا املنتدى 
يشكل إضافة حقيقية لقطاع الطيران املتطور واملتنامي في الدولة. وأوضح أن االتفاقية التي 
الفرنسية للطيران وكلية  الوطنية  الهام بني املدرسة  افتتاح الحدث  التوقيع عليها خالل  تم 
قطر لعلوم الطيران تعتبر خطوة إيجابية جديدة تقوم بها الكلية حيث تعد إضافة هامة في 
مجال التدريب، ستنعكس بشكل إيجابي على املستوى العام للتدريب في »علوم الطيران«.

محمد عبدالعال  - )تصوير- عمرو دياب(

انطلقت أعمال املنتدى العاملي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج »ترينر بالس« 2018، أمس، بحفل افتتاحي 
في مركز قطر للمعارض واملؤتمرات، تاله تعيني األعضاء الجدد في البرنامج، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف 

السليطي، وزير املواصالت واالتصاالت، وأكثر من 800 مشارك.
ويعقد املنتدى ألول مرة في قطر وفي الشرق األوسط تحت رعاية وزارة املواصالت واالتصاالت واستضافة وتنظيم كلية 

قطر لعلوم الطيران بالتعاون مع املنظمة الدولية للطيران املدني )إيكاو(، خالل الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

كشف سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير املواصالت 
واالتـــصـــاالت، عــن تــقــدم دولـــة قطر بطلب تــرشــح رســمــي لعضوية 

مجلس منظمة الطيران الدولية »إيكاو« الدائم.
وقال السليطي، في تصريحات صحفية على هامش املنتدى، أمس: 
»قطر ستكون مرشحة في السنة املقبلة لعضوية دائمة في مجلس 
 أن تكون عضوا في منظمة تضم 36 دولة تمثل 

ً
املنظمة، ليس سهال

192 دولة حول العالم أعضاء في اتفاقية شيكاغو، األمر الذي يعني 
وجود منافسة كبيرة للغاية، لكننا متأكدون من قدراتنا وواثقون 

في إمكانياتنا ونأمل التوفيق في مطلبنا«.
وأوضح أن انعقاد املنتدى الخامس للمنظمة العاملية للطيران املدني 
»اإليــكــاو« للمرة األولـــى فــي الــشــرق األوســـط بــدولــة قطر حــدث هام 

لــه أهــمــيــة قــصــوى وهـــو اعــتــراف رســمــي مــن املنظمة بمكانة قطر 
التدريب واألمن والسالمة وغيرها من املجاالت املتعلقة  في مجال 

بقطاع الطيران.
في سياق متصل، اجتمع السليطي مع الدكتورة فانغ ليو أمني عام 

املنظمة الدولية للطيران املدني )ICAO(، أمس، في مقر الوزارة.
املدني  الطيران  وناقش االجتماع ترشح دولــة قطر ملجلس منظمة 
)ICAO(، باإلضافة إلى بحث أحدث املستجدات املتعلقة بالطيران 

املدني، وتعزيز التعاون بني املنظمة ودولة قطر.
وثمن سعادته خالل االجتماع الذي حضره سعادة السيد عبد الله 
بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران املدني، الدور 

الذي تقوم به املنظمة في الحفاظ على األمن والسالمة الجوية.

تكنولوجيا متقدمة لتطوير التدريب بـ »علوم الطيران«
آل ثاني  بــن حمد  الشيخ جبر  قــال ســعــادة 
املــنــتــدى يمثل منصة  الكلية، إن  مــديــر عــام 
عــاملــيــة مــهــمــة لــبــحــث آلـــيـــات لــتــطــويــر بــرامــج 

التدريب املختلفة.
ــاف فـــي كــلــمــتــه بــافــتــتــاح املـــنـــتـــدى، أن  ــ وأضــ
الــتــكــنــولــوجــيــا تعتبر وســيــلــة إستراتيجية 
الطيران  التعليم والتدريب في قطاع  لتطوير 

املدني.
الـــتـــدريـــب ال تــقــتــصــر على  ــد أن أهــمــيــة  ــ وأكـ
الحديثة، قائال:  املعارف والتقنيات  اكتساب 
نــقــاط الضعف ورفــع  لتقوية  »أصــبــح مهما 
كــفــاءة املــتــدربــني ويــحــتــاج كــذلــك إلــى أن يتم 
ــلـــبـــات صـــنـــاعـــة  تـــخـــصـــيـــصـــه حــــســــب مـــتـــطـ
التدريب على املهام  التركيز في  الطيران مع 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة الــرئــيــســيــة لــلــبــرامــج  ــبـ والـــواجـ
التدريبية إضافة إلى استحداث البرامج التي 

يحتاج إليها املتدربون في بيئة العمل املشابهة لبيئة العمل الحقيقية«.
وطرحت اإليكاو برنامج ترينر بالس وهو برنامج هام عملت كلية 
قطر لعلوم الطيران على تطبيقه في أقسامها التخصصية باعتبارها 
الــعــام 2013 أن تحصل على  عــضــوا مــشــاركــا لــه واســتــطــاعــت فــي 

الذهبية  الــدرع  له واستلمت  الكاملة  العضوية 
أن  إلــى  العام 2017. ولفت  البرنامج في  لهذا 
التدريبية  البرامج  إلــى تطوير  الكلية تسعى 
املتطورة، عبر خطة  التكنولوجيا  باستخدام 

متكاملة متناغمة مع املعايير الدولية.
ــح أن شــعــار املــنــتــدى لــهــذا الــعــام يركز  وأوضـ
التدريب في مجال  املعلومات عن  على جمع 
ــــذي  ــذا املــــوضــــوع ال ــ ــة أن هـ ــاصـ ــيــــران، خـ ــــطــ ال
يــعــرضــه املــنــتــدى لــهــذا الــعــام ســيــكــون هاما 
جدا في السنوات املقبلة ملؤسسات التدريب، 
التوسع  نظرًا ألنــه مــن شأنه اكتشاف سبل 
فــي الــطــرق واألســالــيــب اإلداريــــة لــقــادة مراكز 
الــذي  الفعال  الــقــرار  الــتــدريــب ملمارسة صنع 
سيؤدي إلى تعزيز عملياتها والتأكد من أنها 
الــتــي تستهدف  الــتــدريــب  مبنية عــلــى خــطــط 

تلبية احتياجاتها ومتطلباتها التدريبية.
وكشف الشيخ جبر بن حمد، في تصريحات صحفية على هامش 
االفتتاح، أن الكلية أتمت استالم 14 طائرة من شركة الدايموند العاملية 
العام املاضي، حيث تستخدم تلك  الكلية طلبتها خالل  والتي كانت 

الطائرات حاليًا في التدريب.

14 طائرة ألغراض التدريب.. الشيخ جبر بن حمد:  استالم 

قطر تترشح لعضوية دائمة في »إيكاو« 2019 

■ الشيخ جبر بن حمد آل ثاني
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توسعة لمساحات الفعاليات وزيادة                  عدد الخدمــات المقدمـــة للــزوار

اكتمال استعدادات »درب الساعي«        الحتضـان فعاليات اليـوم الوطني
نظمت اللجنة املنظمة لفعاليات اليوم الوطني عبر اللجنة 
اإلعالمية جولة خاصة لوسائل اإلعالم داخل »درب الساعي« 
وذلــك للوقوف على آخر االستعداد الستقبال فعاليات 

اليوم الوطني.
وتجولت »لوسيل« داخــل »درب الساعي«، الــذي يستعد 
الستقبال أبرز وأهم الفعاليات املتعلقة باليوم الوطني 
للدولة 2018، بدءًا من غد األربعاء وحتى يوم 20 ديسمبر 
الجاري، عبر فعاليات متعددة تشارك بها أبرز الوزارات 

والهيئات واملؤسسات بالدولة.

استعداد مبكر

إلــى خلية نحل تعمل على  وتحولت شـــوارع »درب الساعي« 
مدار الساعة، وهو ما كان ظاهرا عبر حجم االستعداد الكبير 
لفعاليات اليوم الوطني، والتي قاربت على االنتهاء قبل أقل 
من يوم على انطالق الفعاليات، كما كان ظاهرا إعادة ترتيب 
ألمــاكــن بعض الفعاليات وتــوســعــة لفعاليات أخـــرى تجاوبًا 
مع الضغط الجماهيري الكبير املتوقع عليها، وكذلك توسعة 
أماكن الصالة واملطاعم وغيرها من الخدمات لخدمة مرتادي 

»درب الساعي«.
وتشهد فعاليات هذا العام في درب الساعي توسعا واضحا 
من حيث املساحات املخصصة للجهات املشاركة، إضافة إلى 

مشاركات جديدة من عدة جهات.
وكشفت جولتنا داخل »درب الساعي« عن اكتمال االستعدادات 

ملهرجان درب الساعي، وأن املوقع بات جاهزًا الستقبال الزوار 
غدًا بصورة توصل الرسائل املنشودة من فعالياته املتنوعة.

المسرح الرئيسي

وســيــتــوســط مــســرح درب الــســاعــي مــوقــع الــفــعــالــيــات فـــى درب 
الساعي، ليكون بالقرب من سارية العلم، وبالقرب منه سيارات 
إسعاف ملساعدة أي حالة تحتاج إلى تدخل عاجل، وتم توزيع 
نقاط اإلسعاف على ثالثة نقاط في درب الساعي. وعلى صعيد 
ــادي »درب الــســاعــي« فــتــتــواجــد  ــرتـ ــــزوار ومـ الــخــدمــات املــقــدمــة لـ
املطاعم الرئيسية في درب الساعي فى فعالية »امليس« وتبلغ 18 
مطعما، موزعة على صفني متقابلني وسط املوقع، وتم تصميم 
مسجدين بمساحات أكبر عن األعوام املاضية، أحدهما للرجال 

واآلخر للنساء، ما يسهم في استيعاب أكبر عدد من املصلني.

مشاركات جديدة

ويشهد »درب الساعي« هــذا العام العديد من املشاركات 
الــــجــــديــــدة، بــيــنــهــا مـــشـــاركـــة املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 
للكهرباء واملاء »كهرماء«، والتي تشارك بخيمة منفصلة 
ا مــــن خــيــمــة  ذات تــصــمــيــم مــتــمــيــز، بـــعـــد أن كـــانـــت جــــــزء
الدوحة في األعــوام املاضية، وينتظر أن تشهد فعاليات 
متنوعة تتماشى مع النهضة الكبيرة على صعيد أنشطة 

املؤسسة.
وكـــذلـــك جــامــعــة قــطــر أيـــضـــًا تـــشـــارك هــــذا الـــعـــام بخيمة 
منفصلة بعد أن كانت داخل خيمة الدوحة العام املاضي، 
الــعــام قــويــة عن  ويتوقع أن تــكــون مشاركة الجامعة هــذا 
األعـــوام املاضية، وذلــك بعد توسعة املساحة املخصصة 

لها، واالقبال الكبير املتوقع عليها.

ومـــن املــؤســســات الــتــي خــصــصــت لــهــا مــســاحــة أكــبــر هــذا 
العام، فعالية كلية الشرطة، ومن املشاركات الجديدة هذا 
الــداخــلــيــة بــعــدد مــن اإلدارات تحت  الــعــام مــشــاركــة وزارة 
مظلتها، فــي خــطــوة تــهــدف لتعريف الجمهور بخدمات 
وزارة الداخلية وما تقدمه للسكان من مواطنني ومقيمني، 
ــا فـــي قسم  وســـيـــكـــون لـــــــإدارة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور تـــواجـــدهـ

منفصل كاألعوام السابقة.
وبالنسبة لفعالية العزبة فقد تغير مكانها، لتكون بني 
بوابة 8 وبوابة 9، وهي الفعالية التي يمكن للزوار فيها 

ركوب الهجن ومشاهدة الحيوانات البرية.
وتشارك وزارة الدفاع بمساحة متميزة في درب الساعي 
هذا العام، أما اللجنة العليا للمشاريع واإلرث فلها خيمة 
كبيرة منفصلة هذا العام، والتى ينتظر أن تشهد انشطة 

تفاعلية متعلقة بكأس العالم ومالعب املونديال.

سوق واقف

وينتظر أن تشهد فعالية سوق واقــف، تواجدا مكثفا للعديد من 
املحال التجارية فضال عن مشاركة العديد من مشروعات األسر 
املنتجة، سيكون لها حضور بنفس الصورة املتميزة التي كانت 
عليها األعوام السابقة. وتعتبر فعالية الشقب من اكثر الفعاليات 
جذبًا للجمهور وستكون على مساحة أكبر عن األعوام السابقة، 
وتم توسعة املكان ليصبح اكثر قدرة على استقبال عدد أكبر من 
الخيول املشاركة في فعاليات املهرجان، كما تشارك هيئة األعمال 
الخيرية ألول مرة في فعاليات درب الساعي هذا العام. وبالنسبة 
فعالية قــطــار الــريــل والــتــي تشهد مــشــاركــة مــن مختلف األعــمــار، 
هذا العام، ومن الفعاليات الجديدة التي تشارك هذا العام أيضًا 
مزاد القطع األثرية، وتستمر فعالية »مواتر« في عرض السيارات 

الكالسيكية لزوار درب الساعي في نسخة العام من املهرجان.

قـــال الــفــنــان صـــالح املـــال املـــشـــرف الــفــنــي عــلــى فعالية 
»عيالنا على املــســرح« أن فكرة اطــالق فعالية خاصة 
بــاملــســرح ضــمــن فــعــالــيــات الـــيـــوم الــوطــنــي بــــدأت منذ 
3 ســنــوات بفكرة مشتركة بــني مــركــز قطر للفعاليات 
الثقافة والرياضة واملمثلة  الثقافية والتراثية ووزارة 
في مركز شئون املسرح، والهدف من تلك الفعالية هو 

تفعيل دور املسرح فى املدارس.
وعــلــى اســـاس ذلـــك تــم اعــتــمــاد آلــيــة عــمــل بحيث تبدأ 
الفعالية مع املرحلة االبتدائية ســواء مــدارس البنات 
أو البنني، وتكون هناك تصفيات اولية ويتم اختيار 
املــتــمــيــزيــن مـــن الـــكـــوادر الــطــالبــيــة املـــوجـــودة فـــى تلك 
ــدارس وعــلــى ضــوئــهــا يــتــم اخــتــيــار افــضــل املــــدارس  ــ املـ
ــن مـــــدارس  ــع 3 مــ ــواقــ ــى الـــتـــصـــفـــيـــات، بــ الـــتـــي تـــفـــوز فــ
البنني و3 مــن مـــدارس الــبــنــات، وبعد ذلــك يقوم مركز 
شــؤون املسرح بتقديم النصوص والدعم اللوجستي 
والفني واملــادي مع مركز قطر للفعاليات، عبر تكوين 
تــقــوم باختيار املخرجني ومصممي  املــركــز  لجنة فــي 
الــديــكــور وامللحنني والــشــعــراء والــكــتــاب والــنــصــوص، 

وعبر مسابقة مختصة للنصوص الختيار افضلها 
وتــوزيــعــهــا عــلــى املـــــــدارس، حــســب مــنــاســبــتــهــا ســـواء 
للبنني أو البنات. وبعد ذلك يكون هناك تصفية بشكل 
احترافي، وتقدم العروض الستة ويتم اختيار افضل 
عــرضــني بــواقــع عـــرض مــن مــــدارس الــبــنــات واخــــر من 

البنني، ويتم عرضهما وتكريمهما يوم الجمعة املقبل 
في درب الساعي. وأكد أن هذه املدارس الستة جميعها 
فائزة الن هذه املدارس الستة هي افراز وتصفية من 25 
مدرسة وبالتالي هم فائزون، ولكن بعد ذلك التحدى 

بينهم للنهائي الفضل عرضني.

وخــالل املوسمني املاضيني كــان االعــتــمــاد الكلي على 
املــخــرجــني املــحــتــرفــني مــن خــــارج املـــــدارس، ولــكــن هــذه 
السنة تغيرت بأنه تم االعتماد على الطلبة واملدرسني 
ــم االســـــــاس مــــن الــنــاحــيــة  ــ الـــقـــائـــمـــني فــــى املــــــــدارس وهـ
االخراجية والديكور والتدريب، ولم يتم تحقيق ذلك 
بشكل كــامــل خـــالل الــتــجــربــة األولــــى وهـــو أمـــر متوقع 
ومــنــطــقــي، خــاصــة وأن الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة واالخــراجــيــة 
والفنية للمسرحيات بحاجة لخبرات ممتدة، وبالتالى 
كان هناك دعم مقدم لتلك املدارس عبر وجود مشرفني 
مــن قــبــل لــجــنــة فــعــالــيــة »عــيــالــنــا عــلــى املـــســـرح« بــواقــع 
مشرف لكل مدرستني، عبر تدخالت فى التعديل وليس 
فى جوهر املسرحية بحيث يكون املــدرس أو املدرسة 
هم أساس العملية االخراجية أو الديكور، وخالل هذا 
العام فازت مدرستان االولى للبنني هي أكاديمية املها 
فــــازت مــدرســة حليمة السعدية  الــبــنــات  ومـــن نــاحــيــة 
للبنات، وسوف يعرضون الساعة السابعة مساء يوم 
الجمعة املقبل على املسرح الرئيسي فى درب الساعي، 

وعقب ذلك سوف يتم تكريم هاتني املدرستني.

محمد السقا - )تصوير: عمرو دياب(

تهدف لتفعيل دور المسرح فى المدارس.. صالح المال:

االعتماد على الكوادر المدرسية فى فعالية »عيالنا على المسرح«
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محافظ المركزي: اليوم أصبحنا أكثر قوة
 واليوم الوطني مناسبة لنتذكر الجهد والتضحيات

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل 
ثــانــي محافظ مــصــرف قطر املــركــزي أنه 
على الرغم من استمرار الحصار الجائر 
ــة قــطــر مــنــذ أكــثــر من  املــفــروض عــلــى دولـ
ــيـــوم أصــبــحــنــا  عــــام ونـــصـــف، إال أنـــنـــا الـ
ــا مــــضــــى، فـــبـــتـــوفـــيـــق مــن  ــمـ ــوة مـ ــ ــر قــ ــثــ أكــ
الــلــه سبحانه وتــعــالــى وبفضل القيادة 
الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــفــدى »حــفــظــه الــلــه«، وبــتــضــافــر جهود 
بــالــدولــة وبدعم  كــافــة السلطات املعنية 
الدولة لكافة القطاعات، تمكنا من تجاوز 
ــة حــيــث تــالشــت تــمــامــا اآلثـــار  ــ تــلــك األزمـ
الــســلــبــيــة لـــهـــذا الـــحـــصـــار، بـــل وأضــحــى 
اقتصادنا اليوم أقوى مما كان عليه قبل 
فــرض الحصار فــي الخامس مــن يونيو 

.2017
ــه فـــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة  ــادتــ ــعــ وقــــــــال ســ
األنــبــاء القطرية /قــنــا/ بمناسبة اليوم 
الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة »إنـــــه مــمــا ال شـــك فيه 
أن مــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي تــعــنــي لنا 
ــة قـــطـــر الـــكـــثـــيـــر والـــكـــثـــيـــر فــهــي  ــ ــ فــــي دولـ
ــتــــي قــدمــتــهــا  تــــذكــــرنــــا بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الــ
األجــيــال املــؤســســة لــلــدولــة ومــا تحملوه 
مــن صــعــاب فــي سبيل تحقيق وحدتنا 
ــيــــة، لـــيـــنـــعـــم مــجــتــمــعــنــا بـــاألمـــن  ــنــ الــــوطــ
والنظام ويتحول من مجتمع بدائي إلى 

دولــــة حــديــثــة تــســودهــا املــحــبــة والــســالم 
الــصــادق  فهي مناسبة لنتذكر جهدهم 
وتضحياتهم الغالية فــي سبيل تعبيد 
طــريــق املستقبل لنا ولــأجــيــال القادمة 

من بعدنا«.
وأضاف نحن في احتفالنا بتلك املناسبة 
الوطنية العظيمة نمنح الفرصة للشباب 
ــن كـــثـــب عـــلـــى تــــــراث آبــائــهــم  لــلــتــعــرف عــ
وأجدادهم، ونذكرهم باملثل واآلمال التي 
بنيت عليها دولتنا الحبيبة قطر مما 
يساهم في تعزيز مشاعر الــوالء والحب 

لهذا الوطن املعطاء.
ونوه سعادته بضرورة أن يعمل الجميع 
ــفـــوا مــعــا  ــاتـ ــكـ ــتـ يـ بـــجـــد وإخــــــــــالص، وأن 
الــقــيــادة الحكيمة لسيدي حضرة  خلف 

صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى، وأن يعلموا 
الــتــي تتبوأها  أن املحافظة على املكانة 
قطر حاليا تتطلب بذل الكثير من الجهد 
واالجـــتـــهـــاد فـــي الــعــمــل، فــالــكــل مــطــلــوب 
منه أن يجتهد فــي مجاله ويتفانى في 
أداء واجباته سواء الطالب في مدرسته 
أو جــامــعــتــه، أو الــعــامــل فــي مــزرعــتــه أو 
مــصــنــعــه، أو املـــوظـــف فـــي مــصــلــحــتــه أو 
هيئته، أو البائع في متجره... الكل عليه 
ــل رفــعــة  أن يـــبـــذل أقـــصـــى طــاقــتــه مـــن أجــ
هــذا الوطن العزيز الغالي دون راحــة أو 
ــداد  ــ ــاء واألجـ ــ تــكــاســل، تــأســيــا بــجــيــل اآلبـ
الذين لم يــدخــروا جهدًا في سبيل رفعة 

دولتنا الحبيبة قطر.

19.5 مليار قدم مكعب يوميا معدل إنتاج الغاز من حقل الشمال

»قطر للعمل االجتماعي« تشارك بفعاليات درب الساعي

تشارك املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي واملراكز املنضوية 
تحت مظلتها بفعاليات متنوعة وأنشطة توعوية ومسابقات 
تفاعلية مع الجمهور في فعاليات اليوم الوطني بدرب الساعي 
الــتــي تنطلق تحت شــعــار »قــطــر ستبقى حـــرة«، وذلـــك تحقيقا 
لرؤية قطر لليوم الوطني التي تهدف لتعزيز الوالء والتكاتف 

والوحدة واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية.
وقالت الشيخة نجالء بنت أحمد آل ثاني مدير مكتب االتصال 
الــقــطــريــة للعمل االجــتــمــاعــي إن مــشــاركــة املؤسسة  بــاملــؤســســة 
ستكون من خــالل فعالية خاصة لأطفال »أطــفــال قطر« وهي 
تضم عددا من األلعاب املختلفة والخاصة بكل مركز من مراكز 

املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي بتكنولوجيا متطورة.
وأوضــــحــــت الــشــيــخــه نـــجـــالء آل ثـــانـــي حــــرص املـــؤســـســـة على 
التعاون مع كافة املراكز االجتماعية املنضوية تحت مظلتها 
ــة فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة  ــالــ ــال الــــرؤيــــة والــــرســ إليــــصــ

واالجتماعية لالرتقاء بمنظمات املجتمع املدني، والتي تهتم 
بكافة أفراد األسرة لتعزيز وجود مجتمع متماسك.

وأكــدت على أن الدستور ركــز على مكانة األســـرة، فهي أساس 
املــجــتــمــع، فــالــيــوم الــوطــنــي يــجــســد مــشــاعــر الــتــكــاتــف والــــوالء 
لوطننا الغالي الذي يستدعي منا العمل بجد واجتهاد لرفعة 

دولة قطر.
وقامت املؤسسة بإضافة لعبة )من وين في قطر( التي تعرض 
خريطة قطر ومن خاللها يقوم الطفل بتحديد أسماء املناطق 

على الخريطة.
وتقدم األجنحة التعريفية باملؤسسة واملراكز املنضوية تحت 
لـــلـــزوار، بــاإلضــافــة ألسئلة  مظلتها رســالــة تــوعــويــة تثقيفية 

متنوعة لجميع الفئات األطفال والكبار.
وتـــم تــخــصــيــص مــســرح تــفــاعــلــي خـــاص بــالــجــمــهــور يــقــدم من 
خالله فقرات توعوية أسرية، باإلضافة إلى سينما 9D تفاعليه 
حديثة مخصصة لفئة عمرية معينة، تقدم من خاللها عروض 

تعليمية وتثقيفية لأطفال بأسلوب مرح وجذاب.

»قطر للبترول«.. إنجازات ورؤى مستقبلية لقطاع النفط والغاز

ــرول خــــــــالل اآلونــــــــة  ــتــ ــبــ ــلــ ــر لــ ــطــ ــنـــت قــ ــكـ ــمـ تـ
ــيـــرة مـــن تــحــقــيــق خـــطـــوات مــتــســارعــة  األخـ
ــيـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاعــي  مــحــلــيــا وعـــاملـ
النفط والغاز خاصة خالل العام الحالي، 
فــفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــشـــاط االســتــكــشــافــي 
ــيــــا الــتــخــطــيــط  ــالــ داخــــــــل قــــطــــر يــــجــــري حــ
لــتــنــفــيــذ مــســح زلـــزالـــي )ســـيـــزمـــي( بــحــري 
الــواقــعــة جنوب  ثــالثــي األبـــعـــاد للمنطقة 
حقل الخليج النفطي، حيث تــم اكتشاف 
مصيدة بترولية بطبقات املشرف وسيتم 
ــــات الــــالزمــــة، لــتــقــيــيــم هــذا  ــــدراسـ تــنــفــيــذ الـ
ــكـــشـــاف واالحــــتــــمــــاالت الــبــتــرولــيــة  ــتـ االسـ
باملنطقة. كما تم االنتهاء من اإلعداد لحفر 
بئر فــي املنطقة البرية جــنــوب دولـــة قطر 
الستكشاف اإلمــكــانــات الهيدروكربونية 

غير التقليدية في الدولة.
ــنـــشـــاط االســـتـــكـــشـــافـــي  ــلـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الــدولــي فــإن قطر للبترول أنــجــزت دراســة 
فــنــيــة دولـــيـــة لــتــقــيــيــم مــخــتــلــف األحــــواض 

الرسوبية على مستوى العالم بالتعاون 
مع الشركة االستشارية الفرنسية أي إف 
ــة في  بـــي، وســــوف تــســتــخــدم هـــذه الـــدراسـ
توجيه خطط قطر للبترول املستقبلية في 

مجال االستكشاف واإلنتاج الدولي.
 وأما على صعيد االستحواذ واالتفاقيات 
الــبــرازيــل فاز  الــدولــيــة ففي  االستكشافية 
تحالف يضم قطر للبترول )25%( وشركة 
ــروع(  ــشــ املــ الـــعـــاملـــيـــة )55%- مــشــغــل  ــل  شــ
الــصــيــنــيــة )20%( بعقد  وشـــركـــة ســيــنــوك 
االستكشاف واإلنــتــاج للمنطقة البحرية 
املــســمــاة )ألـــتـــو دي كــابــو فـــريـــو( الــواقــعــة 
فـــي الـــحـــوض الــرســوبــي ســانــتــوس وذلـــك 
في املناقصة االستكشافية التي نظمتها 

حكومة البرازيل في أكتوبر 2017.
ــوذت قــطــر  ــحــ ــتــ وفــــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، اســ
ــــن حــصــة  لـــلـــبـــتـــرول عـــلـــى نـــســـبـــة 30% مـ
شركة إيني اإليطالية املقاول في اتفاقية 
االستكشاف واملشاركة باإلنتاج للمنطقة 
الــواقــعــة فــي بحر  االستكشافية البحرية 

العرب قبالة الشواطئ العمانية.

وفــي املكسيك، فــاز تحالف قطر للبترول 
وشــركــة شــل العاملية )قطر للبترول %40 
وشل 60%( بعقد االستكشاف واملشاركة 
بــــاإلنــــتــــاج ألربـــــــع مـــنـــاطـــق اســتــكــشــافــيــة 
بــحــريــة فـــي حــــوض بـــيـــرديـــدو فـــي الــجــهــة 
الشرقية من خليج املكسيك في املناقصة 
االســتــكــشــافــيــة الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــحــكــومــة 

املكسيكية في يناير 2018.
أمـــا فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا فــقــد اســتــحــوذت 
قطر للبترول على 25% من حصة املقاول 
ــاف واإلنـــــــتـــــــاج لــلــمــنــطــقــة  ــشــ ــكــ ــتــ فـــــي االســ
ــة قــبــالــة  ــعـ االســتــكــشــافــيــة الــبــحــريــة الـــواقـ

الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا.
وعلى صعيد اإلنتاج والتطوير بلغ إنتاج 

قطر للبترول خــالل عــام 2017 نحو 1.76 
بــلــيــون بــرمــيــل مــكــافــئ مــنــهــا حـــوالـــي 7.3 
الــغــاز الطبيعي  تــريــلــيــون قـــدم مكعب مــن 
و210 مــاليــن بــرمــيــل مــن املــكــثــفــات و232 
مليون برميل من النفط، حيث شمل هذا 
اإلنتاج حصة قطر للبترول في العمليات 
ــيــــة. وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــاإلنــــجــــازات  ــاملــ الــــعــ
الــخــاصــة بــالــبــرامــج واملــشــاريــع فــي قطاع 
النفط والغاز وقعت قطر للبترول وشركة 
شل للغاز والطاقة اتفاقا لتطوير البنية 
الــتــحــتــيــة فــــي مــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
ــاء الــعــالــم الســتــخــدام الــغــاز  ــ مــخــتــلــف أرجـ
الطبيعي املسال كوقود للشحن البحري، 
ــتـــرول عــــن تــوفــيــر  ــبـ ــلـ ــر لـ ــنـــت قـــطـ ــلـ ــا أعـ ــمـ كـ
بــالــوقــود لسفن الشحن  الـــتـــزود  عــمــلــيــات 
البحري التي تزور املوانئ القطرية والتي 
ــــى وهـــامـــة نــحــو مــزيــد  شــكــلــت خـــطـــوة أولـ
مــن االعــتــمــاد على النفس لتزويد السفن 
الــســفــن القطرية  بــالــوقــود، بــعــد أن كــانــت 
والسفن املتجهة إلى قطر تستخدم ميناء 

الفجيرة.

الدوحة - 

الدوحة-قنا

   
 السفير اللبناني:

قطر من أكثر الدول 
ازدهارا وأمنا واستقرارا

الجمهورية  أكــد حسن نجم سفير 
ــــة قطر  الــلــبــنــانــيــة لـــدى الـــدولـــة أن دول
الرشيدة  أصبحت بفضل قيادتها 
ــر الـــــــــدول ازدهــــــــــــارا وأمـــنـــا  ــثــ ــن أكــ ــ مـ
ــقـــرارا فـــي الــعــالــم، فــضــا عن  ــتـ واسـ
الــفــاعــل واملــؤثــر إقليميا  حــضــورهــا 

وعامليا.
»قنا« بمناسبة اليوم  وقال سعادته لـ
إلى  للدولة إن قطر تحولت  الوطني 
واحدة من أكثر بقاع العالم ازدهارًا، 
ــقــيــادة الــرشــيــدة  وتــمــكــنــت بــفــضــل ال
مــــن تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــاريـــع 
املــتــطــورة  التحتية  الضخمة والــبــنــى 
والــــبــــرامــــج املـــخـــتـــلـــفـــة فــــي مـــجـــاالت 
التعليم والصحة واألمــن والتخطيط 
الــعــمــرانــي، يــضــاف إلــيــهــا الــتــجــارب 
اإلعامية الرائدة على مستوى عاملنا 

العربي.
ــادة الــســفــيــر الــلــبــنــانــي  ــعـ ــه سـ ــوجـ وتـ
الــتــهــانــي والتبريكات  آيـــات  بــأســمــى 
ملقام حضرة صاحب السمو الشيخ 
الباد  أمــيــر  ثــانــي  آل  بــن حمد  تميم 
املفدى وللحكومة الرشيدة وللشعب 
الكريم واملقيمني على هذه  القطري 

األرض بمناسبة اليوم الوطني.
ــا الـــســـفـــيـــر حــــســــن نــجــم  ــيــ ــا حــ ــمــ كــ
الــــروح الــوطــنــيــة الــعــالــيــة الــتــي يتمتع 
بــهــا كـــل مـــواطـــن ومــقــيــم عــلــى هــذه 
األرض، وقــــال »كـــل مـــن يــعــيــش في 
الــروح السامية  هذا البلد يلمس هذه 
لــدى أبــنــاء الــدولــة فــي االنــتــمــاء لقطر 
ووفائهم لتضحيات األجــداد واآلباء 
وحـــرصـــهـــم عــلــى املــكــتــســبــات الــتــي 
الوطن  تحققت واالستمرار في بناء 
وتــدعــيــم ركــائــزه بــاالســتــنــاد إلـــى ما 
أرساه الشيخ املؤسس طيب الله ثراه 
الحديثة وجسدها  الــدولــة  مــن فكرة 
أكــثــر وضــوحــا سمو األمير  بشكل 
ــــد الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل  ــوال ــ ال
ثاني، وأجاد سمو أمير الباد املفدى 
فــي استكمال هــذه املسيرة بجدارة 

ونجاح«.
وأوضح »أن االحتفاء باليوم الوطني 
موعد مميز يحمل الكثير من املعاني 

تــحــتــفــل فيه  ــة  ــ ــدول ــ ال والــــــــدالالت ألن 
إلى دولــة مكتملة  بمولدها وتحولها 
ــيــــادة«.. مــضــيــفــا »فــي  الــكــيــان والــــســ
هـــذا الــيــوم املــهــيــب يــنــضــوي الشعب 
والــقــيــادة فــي جــســم واحــــد للتعبير 
ــة الــفــيــاضــة  ــيـ ــنـ ــوطـ عــــن املــــشــــاعــــر الـ
وتــأكــيــد عزمهما عــلــى إظــهــار عمق 
إحــســاســهــم بــالــوطــنــيــة واإلخــــاص 
ــة الــقــائــمــة عــلــى أســس  ــدولـ ملــفــهــوم الـ
ــاف »بــنــاء عــلــى تلك  راســـخـــة«. وأضــ
املعطيات كان من الطبيعي أن يكون 
مستوى الحياة مرتفعا بل ويضرب 
بـــه املــثــل عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي من 
حيث النوعية واألداء، وباستطاعتي، 
أقــــــول  أن  تــــجــــربــــتــــي،  مــــــن خــــــــال 
بصراحة ووضوح إن قطر من أكثر 
أمانا واستقرارا وانتظاما في  الدول 

العالم«.
أن دولــة قطر تمكنت باملقابل  وأكــد 
ــنـــاء عــــاقــــات مــــع جــمــيــع دول  مــــن بـ
العالم على أساس املصالح املشتركة 
واملـــشـــاركـــة بــفــاعــلــيــة فـــي مــنــظــومــة 
املــجــتــمــع الــــدولــــي، بــحــيــث أصــبــحــت 
 
ً
جــزًءا من هذا العالم وشريكا فاعا

في اهتماماته وأولوياته وحاجاته.
اللبنانية،  القطرية  الــعــاقــات  وحـــول 
أكد سعادته أن هذه العاقات نموذج 
تـــكـــون عليه  أن  يــنــبــغــي  ملـــا  مــتــقــدم 
الـــدول، مؤكدا  العاقات األخــويــة بني 
التام على تطوير هذه  لبنان  حرص 
ــدى يمكن  ــى أقـــصـــى مــ ــ الـــعـــاقـــات إل
تصوره »ألنــه ببساطة يحقق رغبة 
شعبينا في رؤيــة هذا األمــر يتحقق 

بحذافيره«.

¶ السفير حسن نجم
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صندوق يضم أدوات لـ 5 مهن في الهندسة والطب واألعمال واإلعالم والفن

2030 هدية اليوم الوطني لألطفال وعائالتهم تتماشى مع رؤية 

تقدم اللجنة املنظمة الحــتــفــاالت اليوم 
الـــوطـــنـــي هـــديـــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي 2018، 
بــشــكــل مــمــيــز، وذات أهــــــداف واضـــحـــة، 
ــة الــوطــنــيــة لــلــدولــة  تــتــمــاشــى مـــع الـــرؤيـ
2030، وذلـــك بتأكيد أهمية االستثمار 
فـــي الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، وتــنــمــيــة الــفــرد 
 وذا ركــيــزة قــويــة يبني 

ً
فــاعــا ليصبح 

 لدولة قوية وناهضة، 
ً
عليها مستقبا

وذلــك من خــال تنمية الــقــدرات العلمية 
ــبــــشــــري،  والــــفــــكــــريــــة لـــــــدى الـــعـــنـــصـــر الــ
وبــــالــــشــــكــــل الــــــــــذي يــــخــــاطــــب مــحــيــطــه 
املتطور، ويعزز لديه االنتماء الوطني، 

ويغرس في وجدانه الهوية الوطنية.
واســتــلــهــمــت الــهــديــة فــكــرتــهــا الــرســمــيــة 
ــة  الــــرؤيــ ــهــــذه  لــ تـــجـــســـيـــدًا  ــام 2018  ــعـ ــلـ لـ
مـــن خــــال تــلــك الــــــروح الـــوطـــنـــيـــة، الــتــي 
إلــى تعزيزها وإبــرازهــا  الــهــديــة  تسعى 
فـــي وظـــائـــف فــاعــلــة عــبــر هــــذه الــحــركــة 

النهضوية.
وتــم اختيار بعض هــذه الوظائف ليتم 
ــن خـــــال أدواتـــــهـــــا إبـــــــراز تـــلـــك الـــــروح  مــ
الــوطــنــيــة وذلــــك االنــتــمــاء بــشــكــل مــبــدع، 
يجذب معه األطفال والعائات عمومًا، 
ــفـــال بــهــذه  ــتـ ــك بــمــا يــتــنــاســب واالحـ ــ وذلـ
املناسبة الوطنية، ما يعكس أن الهدية 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق الـــرســـالـــة املـــرجـــوة 
مــنــهــا، كــونــهــا رســـالـــة ســامــيــة، وليست 
ــقــــط، ويــتــم  ســـلـــعـــة أو مـــــــادة دعــــائــــيــــة فــ
توزيعها خال احتفاالت اليوم الوطني.
ويحتوي صندوق هدية اليوم الوطني 
2018 عــلــى 5 هــدايــا ممثلة بمهنة لكل 
هــديــة، وهـــي مــهــن: املــهــنــدس والطبيب 

ــــل األعـــمـــال واإلعـــامـــيـــة والــفــنــانــة،  ورجـ
ويــظــل »األدعــــــم« حـــاضـــرًا فـــي كـــل هــديــة 
مــن هــدايــا الــيــوم الــوطــنــي 2018، وذلــك 
فــــي انـــعـــكـــاس واضــــــح لــتــعــزيــز الــهــويــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وتــعــمــيــق الـــشـــعـــور الــوطــنــي 
ــم مــن  ــهـ ــائـــاتـ ــال وعـ ــ ــفـ ــ ــي أوســــــــاط األطـ فــ
مستقبلي هــذه الــهــديــة، مــا يــعــزز أيضًا 

من الدالالت الوطنية التي تحملها.
ويتزين صــنــدوق الهدية بشعار اليوم 
ــرة«،  الــوطــنــي 2018، »قـــطـــر ســتــبــقــى حــ
وذلـــــك فـــي قــلــب ســـاعـــة، مــزيــلــة بــعــبــارة 
ــــارة  ــك فــــي إشـ ــ ــــب«، وذلــ ــ ــوقــــت مــــن ذهـ »الــ
واضـــحـــة ألهــمــيــة الـــوقـــت، وأهــمــيــتــه في 
إنـــجـــاز األعـــمـــال، كـــون نــهــضــة الــشــعــوب 

واألمم تقاس بما تنجزه وتستثمره من 
أوقات.

وفـــي أدوات املــهــنــدس، ســيــجــد األطــفــال 
وعائاتهم األدوات التي تحفزهم على 
الــبــنــاء والــعــمــل، بــغــيــة إنــجــاز التطوير 
ــكـــاس واضــــح  ــعـ املــــنــــشــــود، وذلــــــك فــــي انـ
لتحقيق نهضة قــطــر، وتــأكــيــد رؤيتها 
الــوطــنــيــة 2030. كــمــا ســيــجــدون هــديــة 
ــيــــب، وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن ســـمـــاعـــة  ــبــ الــــطــ
ــم،  لــلــفــحــص الــطــبــي، مــلــونــة بــلــون األدعــ
لــدى األطــفــال حلم  الـــذي ينمي  بالشكل 
االلــــتــــحــــاق بـــمـــهـــنـــة الـــــطـــــب، لـــاهـــتـــمـــام 
ــة الــــعــــامــــة، وعــــــــاج املــــرضــــى،  ــالـــصـــحـ بـ
انطاقًا من أن املجتمع يبنيه األصحاء.

كــمــا سيجد األطـــفـــال وعــائــاتــهــم داخــل 
ــيـــوم الـــوطـــنـــي 2018  ــا الـ ــدايـ ــنـــدوق هـ صـ
حقيبة رجل األعمال، بما يحفزهم على 
الــقــدرة فــي طــرح املــبــادرات واألفــكــار من 
أجل تطوير املجتمع، وتحقيق نهضته.

فــتــســاعــد األطـــفـــال  ــان،  ــنـ ــفـ الـ أمــــا أدوات 
الــعــديــد مــن معالم  وعائاتهم فــي رســم 
ــة قــطــر األثـــريـــة والــتــاريــخــيــة، وذلـــك  دولــ
لتعريفهم بتراث قطر العريق، وجذوره 

املمتدة عبر التاريخ.
وتـــــوفـــــر األدوات اإلعـــــامـــــيـــــة، أدوات 
االستخدام اإلعامي من »ميكروفون«، 
فــي إشـــارة واضــحــة ألهمية اإلعـــام في 
تشكيل الوعي، كونه يبني املجتمعات، 

وتنطلق الهدية من شعار اليوم الوطني 
2018 »فــيــا طــاملــا قــد زّيــنــتــهــا أفــعــالــنــا.. 
قــطــر ستبقى حــــّرة«، والــــذي يجمع بني 
أحد األبيات الشعرية للمؤسس الشيخ 
الله،  ثــانــي، رحمه  جاسم بــن محمد بــن 

والنشيد الوطني.
كما تأتي الهدية لتعكس رؤيــة اللجنة 
ــفــــاالت الــــيــــوم الـــوطـــنـــي،  ــتــ املـــنـــظـــمـــة الحــ
واملــتــمــثــلــة فــي تــعــزيــز الــــوالء والــتــكــاتــف 
والـــوحـــدة واالعـــتـــزاز بــالــهــويــة الوطنية 
لــدولــة قــطــر، وتــأكــيــدًا عــلــى قــيــم اللجنة 
ــفــــاالت الــــيــــوم الـــوطـــنـــي،  ــتــ املـــنـــظـــمـــة الحــ
ــام  ــ ــهـ ــ ــي تـــتـــضـــمـــن املــــشــــاركــــة واإللـ ــ ــتـ ــ والـ

واإلبداع والشفافية.

الدوحة - 

2022 كلية الشرطة تقدم أكبر مجسم لكرة القدم يرمز لكأس العالم 

»الداخلية« تعرض أحدث تقنيات العمل بدرب الساعي

الــرائــد فهد سعيد السبيعي مدير إدارة  قــال 
»لــوســيــل« إن  الـــتـــدريـــب فـــي كــلــيــة الــشــرطــة لـــ
الكلية تشارك بفعاليات درب الساعي احتفااًل 
بــالــيــوم الــوطــنــي لــهــذا الــعــام 2018 بــعــدد من 
الــفــعــالــيــات الــجــديــدة، بــالــتــعــاون مــع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث، ومن أبرز املشاركات 
سعي الكلية لكسر الرقم القياسي العاملي في 
موسوعة غينيس لــأرقــام القياسة، بصنع 
مجسم لكرة القدم يرمز لكأس العالم 2022 
التي تقام بدولة قطر، يشارك فيها عدد كبير 
ــدارس،  ــ ــــاب املــ مـــن املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني وطـ
مشيرًا إلى أن هناك ) 33,500 ( قطعة خشبية 
ملونة سيتم تركيبها لتكتمل اللوحة الفنية، 
وقــــال إن املـــشـــاركـــة فـــي إنـــجـــاز هــــذه الــلــوحــة 
مــتــاحــة لــلــجــمــهــور مـــن املــواطــنــني واملــقــيــمــني 
من مختلف األعــمــار، مبينا أن الرقم العاملي 
املسجل في موسوعة غينيس ملثل هذا العمل 
شــارك فيه 4000 شخص وأن الكلية تسعى 
لكسر هــذا الــرقــم، وقـــال إن املــكــان املخصص 

للكلية بــدرب الساعي سيضم كذلك أجنحة 
الــتــي تستخدمها  الــتــقــنــيــات  تــعــرض أحــــدث 
وزارة الداخلية فيما تقدمه من خدمات أمنية 
وإنــســانــيــة لــلــجــمــهــور، إضـــافـــة إلــــى نــمــوذج 

ملتحف الشرطة.
وأضــــاف - خـــال املــؤتــمــر الصحفي لــإعــان 
عـــن الــفــعــالــيــات الـــتـــي تـــشـــارك فــيــهــا الــكــلــيــة 
بــدرب الساعي هــذا العام والــذي عقد بنادي 
املــدنــي- إن  بــــاإلدارة العامة للدفاع  الضباط 

الكلية تقيم فعالياتها هذا العام تحت شعار 
)قطر تجمعنا 2022(، وأن هناك العديد من 
املــفــاجــآت الــتــي تقدمها كلية الــشــرطــة بــدرب 
الــســاعــي، مــؤكــدًا على حــرص الكلية بإتاحة 
املشاركة في الفعاليات للجميع، مشيرا إلى 
تخصيص جــوائــز يومية يصل عــددهــا إلى 
1500 جـــائـــزة ســيــتــم تــوزيــعــهــا عــلــى طــاب 

املدارس وزوار درب الساعي. 
وقال النقيب راشد علي التميمي رئيس قسم 
بـــإدارة التدريب ورئيس  التدريب الرياضي 
ــــدرب الــســاعــي إن  فــعــالــيــات كــلــيــة الــشــرطــة بـ
ــة الـــوطـــن  مـــشـــاركـــة الــكــلــيــة فــــي مــــيــــدان خـــدمـ
بـــدرب الــســاعــي ستشمل 3 فــعــالــيــات، األولــى 
تستهدف طــاب املــدارس ويشارك فيها 380 
طالبًا من املــدارس اإلبتدائية، مشيرًا إلــى أن 
الــطــاب سيخضعون للتدريبات األساسية 
الــضــابــط بالكلية،  لــهــا مــرشــح  الــتــي يخضع 
وذلـــك مــثــل املــشــاة الــعــســكــريــة وتــعــلــم املسير 
الــتــحــيــة العسكرية،  الــعــســكــري وكــيــفــيــة أداء 
باإلضافة إلى بعض املهارات العسكرية التي 
املــشــاة العسكرية، فضا  تــدخــل ضمن إطـــار 
عن تعليمهم مهارات الدفاع عن النفس، من 

قبل مدربني مختصني في هذا املجال.
ــك يـــتـــم تـــخـــريـــج مــجــمــوعــة  ــ وأضـــــــاف بـــعـــد ذلـ
الــطــاب املــشــاركــني، واالنــتــقــال إلـــى ممارسة 
الــعــمــل الــشــرطــي فـــي مــركــز الــشــرطــة ليتعلم 
الـــطـــالـــب كــيــفــيــة قــــيــــام رجـــــل األمـــــــن بــعــمــلــه، 
كــمــا ســيــتــم إضـــافـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات جــديــدة 
لــتــقــديــمــهــا لــلــطــاب تــخــتــلــف عـــن الــبــاغــات 
املــداهــمــات ومسرح  التي قدمت سابقًا، مثل 
الــوالء  الجريمة، وكــل ذلــك بهدف تعزيز قيم 
واالنــتــمــاء وتعليم األطــفــال مــبــادئ أساسية 

بسيطة في العلوم العسكرية الشرطية.
¶ جانب من المؤتمر الصحفي

¶ الرائد فهد السبيعي

الصادق البديري

تقدم أنشطة وفعاليات وبرامج 
تفاعلية متنوعة ومتميزة

»التجارة والصناعة« 
تشارك في فعاليات 

درب الساعي

تشارك وزارة التجارة والصناعة في االحتفال باليوم الوطني من 
خالل عدد من الفعاليات والبرامج املنوعة، والتي تنطلق يوم غد 
األربعاء املوافق 12 ديسمبر 2018، وتستمر حتى العشرين من 

الشهر الجاري بدرب الساعي.
ــذي يــقــام عــلــى فترتني  ــ ويــتــضــمــن بــرنــامــج فــعــالــيــات الــــــوزارة ال
صــبــاحــيــة ومــســائــيــة فـــي جــنــاحــهــا بــخــيــمــة الــــدوحــــة فـــي درب 
املبتكرة والــتــي تعتمد  الفعاليات واألنشطة  الساعي، عــددا مــن 
على التكنولوجيا الحديثة واملتطورة، لتوعية وتثقيف الجمهور 
بــرامــج ومسابقات  تــقــديــم  إلـــى جــانــب  بشكل مميز ومــخــتــلــف، 
التركيز  العمرية، مع  الفئات  مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع 
عــلــى فــئــة األطـــفـــال، بــهــدف تسليط الــضــوء بــصــورة أكــبــر على 
قطاعات الوزارة الثالثة وهي شؤون التجارة، والصناعة، وحماية 
اليوم  الــــوزارة ويــتــوافــق مــع رؤيـــة  أهـــداف  املستهلك، بما يحقق 

الوطني.
بــرامــج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة  الفعاليات  وتشمل 
مــخــتــلــفــة لــعــامــة الــجــمــهــور واألطــــفــــال، تــعــتــمــد عــلــى اســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، والـــتـــي تــركــز عــلــى كــيــفــيــة االســتــثــمــار، 
التي تغطي محوري  التفاعلية املطورة  باإلضافة إلى الشاشات 
حماية املستهلك والــتــجــارة واالســتــثــمــار، بشكل مبتكر، حيث 
الذكي  التسوق  األلــعــاب معلومات مبسطة عن  توفر من خــالل 
وحـــقـــوق املــســتــهــلــك والــتــاجــر وغــيــرهــا مـــن املــواضــيــع املتعلقة 

باملستهلك.
الـــذي يوثق  ــزوار  ــ ال الــــوزارة على مــكــان لسجل  ويشتمل جــنــاح 

توقيعاتهم وكتاباتهم املعبرة في حب الوطن.
الجمهور  فــئــات  كــافــة  الــتــجــارة والصناعة  تــدعــو وزارة  بــدورهــا 
ــدرب الــســاعــي  ــ ــ ــارة جــنــاحــهــا املــــقــــام فــــي خــيــمــة الــــدوحــــة ب لــــزيــ

لالستفادة واالستمتاع ببرامجها وفعالياتها.

الدوحة - 
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م. الكعبي: قضايا الطاقة تأخذ مكانًا 
بارزًا في مناقشات هذا العام

قطر للبترول و QNB راعيان 
رسميان لمنتدى الدوحة

لــلــبــتــرول وQNB سيكونان  الــدوحــة أن قــطــر  أعــلــن مــنــتــدى 
راعيني رسميني للنسخة الـ 18 من املنتدى، والذي ُيقام تحت 
رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البالد املفدى، ومن املقرر أن تنطلق أعمال هذا امللتقى 
السنوي املعِني بالسياسات حول العالم، يومي 15 و16 من 

ديسمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة.
قال سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة 
لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر 
للبترول »يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا املنبر العاملي الهام 
لــلــحــوار حــول التحديات الــحــرجــة الــتــي تــواجــه عــاملــنــا. كما 
يسعدنا أن تأخذ قضايا الطاقة مكانًا بــارزًا في مناقشات 
هذا العام في محاولة لبحث طرق التعاون بني دول العالم 
لــضــمــان تــــــوازن ســلــيــم بـــني الــطــلــب الـــعـــاملـــي املـــتـــزايـــد على 
الطاقة والحاجة إلى الحد من انبعاثات غــازات االحتباس 

الحراري«.
وقال عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي ملجموعة 
QNB بــاإلنــابــة »يــســرنــا أن نــكــون راعــيــا بــالتــيــنــيــا ملنتدى 
الـــدوحـــة، هـــذا املــنــتــدى الــهــام فــي مــجــال ابــتــكــار السياسات 
في الساحة اإلقليمية والدولية والــذي يمثل فرصة مميزة 
لتبادل املعرفة والخبرات بني مؤسساتنا القطرية والعديد 
من املؤسسات الدولية املرموقة، مما يعود بالفائدة على 
دولــتــنــا قــطــر وعــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي بـــأســـره. كــمــا نتعهد 
بأن نكون دائما في مقدمة املؤسسات الوطنية التي تدعم 
األحـــداث والفعاليات من هــذا القبيل التي تساعد في دعم 
الــتــطــور محليًا وعــاملــيــًا وتــبــرز مــكــانــة قــطــر كوجهة  عجلة 
عــاملــيــة لــصــنــاع الــقــرار والـــقـــادة وكــبــار املــســؤولــني مــن حــول 

جميع أنحاء العالم وكوسيط عاملي للسالم واالستقرار«.
الــخــاطــر، املتحدث الرسمي  لــولــوة  قت ســعــادة السيدة 

َّ
وعل

 QNBلــوزارة الخارجية، »يشرفنا أن تنضم قطر للبترول و
وهــمــا مــن أعــمــدة االقــتــصــاد الــوطــنــي الــقــطــري، بصفتهما 
راعيني رسميني ملنتدى الدوحة. وباعتبارهما مؤسستني 
رائـــدتـــني فـــي مــجــالــيــهــمــا، فـــإن املــؤســســتــني ســـوف تــدعــمــان 
مكانة املنتدى وتعززان من فرص مشاركة وتبادل املعرفة 
وهـــو أمـــر غــايــة فـــي األهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا وللشخصيات 

الدولية التي سوف تجتمع في قطر قريبًا«.

أكد دعمها لقضايا التنمية في العالم

رئيس الوزراء الماليزي يشيد 
بدور قطر في مكافحة الفساد

ــور مــهــاتــيــر  ــتـ ــدكـ ــة الـ ــ ــاد دولــ ــ أشــ
الـــوزراء املاليزي  محمد، رئيس 
بـــــدور دولـــــة قــطــر فـــي مــحــاربــة 
الــفــســاد ودعـــم قــضــايــا التنمية 
فــي دول الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى /
جـــائـــزة الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
ــة لــلــتــمــيــز فــي  ــيـ ــدولـ آل ثـــانـــي الـ
مكافحة الفساد/، والتي جاءت 
بمبادرة من سموه لدعم جهود 
ــــي مـــحـــاربـــة  األمـــــــــم املــــتــــحــــدة فــ
الفساد، ودعــم وتشجيع الذين 

يسهمون في مكافحته.
جــاء ذلــك فــي خــتــام ورشـــة عمل 
عـــن الــفــائــزيــن بــجــائــزة الــشــيــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي للعام 
املــعــهــد  نــظــمــهــا  2018 والــــتــــي 
ــزي لــــلــــنــــزاهــــة واملـــــركـــــز  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ املــ
ــزي الـــــــدولـــــــي لـــلـــنـــزاهـــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ املــ
والــشــفــافــيــة والــهــيــئــة املــالــيــزيــة 
بــالــتــعــاون مع  الــفــســاد  ملكافحة 
مــركــز حــكــم الــقــانــون ومــحــاربــة 
ــــادة  ــعـ ــ ــــور سـ ــــحـــــضـ الــــــفــــــســــــاد، بـ
الــدكــتــور علي بــن فطيس املــري 
املحامي الخاص لألمم املتحدة 

ملحاربة الفساد.
وعــبــر رئــيــس الـــــوزراء املــالــيــزي 
عــن شكره لــدولــة قطر وحضرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
املفدى، على دعم الجهد الدولي 
ملحاربة الفساد من خالل إنشاء 
مــركــز حــكــم الــقــانــون ومــحــاربــة 
الفساد وتدشني جائزة التميز 
في مكافحة الفساد، معربا عن 
ــــالده بـــاســـتـــضـــافـــة هـــذا  ــ فـــخـــر بـ

الحدث الكبير.
وأكــــد الــدكــتــور مــهــاتــيــر محمد 
التزامه التام بدعم هذه الجهود 
ــا دول  ــ ــيـ ــ ــا، داعـ ــيـ ــلـ ــحـ ــا ومـ ــ ــيـ ــ دولـ
الــعــالــم إلــى االنــضــمــام التفاقية 
األمــم املتحدة ملكافحة الفساد، 
والــشــبــاب املــالــيــزي إلــى السعي 
بـــالـــجـــائـــزة، مستعرضا  لــلــفــوز 
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا بــالده 
ملواجهة الفساد، ومنها إنشاء 
مركز الحوكمة والنزاهة ووضع 
قوانني مكافحة الرشوة وإنشاء 
وحـــــدات مــالــيــة فـــي املــؤســســات 

الخاصة ملحاربة الفساد.
وشدد على أهمية حكم القانون 
الـــحـــكـــومـــات  وســـــيـــــادتـــــه، وأن 

ــر أبــــــدا بــــــدون نـــزاهـــة  ــزدهــ ــن تــ لــ
ــائـــزة  وشـــفـــافـــيـــة، مـــعـــتـــبـــرا الـــجـ
ــرا لـــلـــحـــكـــومـــات  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــزا كـ ــ ــفـ ــ ــــحـ مـ
واملــــــــــــــــبــــــــــــــــادرات الــــشــــخــــصــــيــــة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ واملــــــــؤســــــــســــــــات األكــ
والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة ومــــــؤســــــســــــات 
املــدنــي للمضي قدما  املــجــتــمــع 
ــاد، خــاصــة  ــفـــسـ فـــي مـــواجـــهـــة الـ
وأن هذه اآلفة هي سبب سقوط 

الحضارات.
الــدكــتــور مهاتير  وأثـــنـــى دولــــة 
ــد عـــــــلـــــــى مــــــــركــــــــز حــــكــــم  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ مــ
ــاد  ــفـــسـ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــــون ومـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
املــــنــــظــــم الــــرئــــيــــســــي لـــلـــجـــائـــزة، 
وكذلك املركز القومي للحوكمة 
والــــنــــزاهــــة ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 

فـــي مــالــيــزيــا واملــعــهــد املــالــيــزي 
ــيـــزيـــة  ــالـ لـــلـــنـــزاهـــة والـــهـــيـــئـــة املـ

ملكافحة الفساد.
وعقب ورشــة العمل قــام رئيس 
الـــــــــــــوزراء املـــــالـــــيـــــزي، بــصــحــبــة 
سعادة الدكتور علي بن فطيس 
نــائــبــة  املـــــري، وان عـــزيـــزة وان، 
رئــيــس الـــــــوزراء ورئـــيـــس هيئة 
ــاد املــــالــــيــــزيــــة،  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـ
وعــــــــدد مـــــن الــــــــــــــوزراء، بـــإطـــالق 
ــة ملـــكـــافـــحـــة  ــيــ ــنــ املـــــــبـــــــادرة الــــوطــ
ــاد، واإلرشـــــــــــــادات بــشــأن  ــفــــســ الــ
اإلجــــــــــــــراءات الـــســـلـــيـــمـــة والـــتـــي 
تساعد املؤسسات املالية على 
مــنــع املـــمـــارســـات الـــفـــاســـدة في 

القطاعني الخاص والعام.

¶ رئيس الوزراء الماليزي ود. علي بن فطيس المري

مدير األمن العام يجتمع مع 
قائد الشرطة في البرتغال

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير األمن 
العام، بمكتبه صباح أمس، لويس ما نويل فارينها قائد شرطة 
األمــن العام بالجمهورية البرتغالية، جرى خالل املقابلة بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.

خالل احتفال السفارة.. سفير إندونيسيا:

977 مليون دوالر التجارة بين الدوحة 
9 أشهر وجاكرتا في 

قــــال مــحــمــد بـــصـــري ســيــديــهــابــي، سفير 
جــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا لـــدى الـــدوحـــة، إن 
الــتــجــارة الثنائية بــني البلدين بلغ  حجم 
977.8 مليون دوالر خــالل التسعة أشهر 
أيـــضـــا زيــــادة  األولــــــى مـــن 2018. وهـــنـــاك 
إلـــــى إنــدونــيــســيــا  قـــطـــر  كـــبـــيـــرة مــــن زوار 
ــا زادت قــطــر  ــمــ كــ ــكــــس.  ــعــ ــالــ بــ ــكـــــس  ــ ــعـ ــ والـ
ــن خــــالل  ــ ــا مــ ــيــ ــســ ــيــ ــي إنــــدونــ ــ وجــــــودهــــــا فــ
االستثمارات من خالل قطاعات مختلفة، 
ــارة الــتــجــزئــة  ــاقـــة وتــــجــ االتــــصــــاالت والـــطـ
والـــبـــنـــوك، فــعــمــلــت إنــدونــيــســيــا دورًا في 

تطوير دولة قطر. 

وأكد السفير في كلمته باحتفال السفارة 
بــعــيــد االســـتـــقـــالل أن الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
بــــني الـــبـــلـــديـــن مـــتـــطـــورة وعـــالـــيـــة فــــي كــل 
األوقات، الفتًا إلى زيارة رئيس جمهورية 
إندونيسيا لدولة قطر في سبتمبر 2015، 
وزيــــــارة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى 
ــــى إنـــدونـــيـــســـيـــا فــــي أكـــتـــوبـــر مــــن الـــعـــام  إلـ

املاضي.
ــــس االول بــعــيــد  أمــ ــارة  ــفــ ــســ الــ ــلـــت  ــفـ ــتـ واحـ
ـــ 37، إلنــدونــيــســيــا بحضور  الـ االســتــقــالل 
سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري، 
وزيـــــــر األوقــــــــــاف والــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة، 
والدكتور أحمد بن حسن الحمادي، أمني 

الــخــارجــيــة، والسفير إبراهيم  عــام وزارة 
يوسف عبد الله فخرو، مدير إدارة املراسم 
بــوزارة الخارجية، والسفير علي إبراهيم 

أحمد، عميد السلك الدبلوماسي.
وبــني السفير أن هناك 8 آالف إندونيسي 
يعملون كمحترفني ومهنيني فــي جميع 

أنحاء دولة قطر وعائالتهم.
ــام وفــــــــد قــــــــوي مــن  ــ ــمـ ــ ــــضـ وأشــــــــــــار إلــــــــى انـ
املسؤولني اإلندونيسيني وعدد من ممثلي 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة اإلندونيسية،  غــرفــة 
حــضــروا إلـــى قــطــر ملــنــاقــشــة املــســائــل ذات 
االهتمام املشترك مع نظرائهم، وباإلضافة 
إلــى متابعة الــروابــط الــجــديــدة مــع شعب 

دولة قطر.

¶ محمد بصري سيديهابي

»الخارجية« تشارك في 
االحتفال باليوم العالمي 

لحقوق اإلنسان

أضــاءت وزارة الخارجية مبانيها باللون األزرق، مساء أمس، 
مــشــاركــة منها فــي االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــاملــي لــحــقــوق اإلنــســان 
الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي 
اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة في عام 1948 لإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان.
وتأتي مشاركة وزارة الخارجية في االحتفال ألهمية اإلعــالن 
العاملي لحقوق اإلنسان وما يتضمنه من مبادئ مشتركة بني 

جميع الدول والشعوب.
الجدير بالذكر أن هذا العام يصادف الذكرى السبعني العتماد 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

كوااللمبور - قنا
الدوحة - 

شوقي مهدي

الدوحة - 

الدوحة - 
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خالل غداء عمل أقامته غرفة قطر لوزير التجارة العراقي

مناقشة تأسيس شركة استثمار قطرية عراقية مشتركة

ــداء عــمــل لــوفــد  أقـــامـــت غــرفــة قــطــر أمـــس غــ
رفــــيــــع املـــســـتـــوى مــــن جـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراق 
برئاسة سعادة الدكتور املهندس محمد 
هــاشــم عبد املجيد العاني وزيـــر التجارة 
ــعـــاون  ــتـ الــــعــــراقــــي، وذلـــــــك لـــبـــحـــث آفـــــــاق الـ
ــة قــطــر  ــ االقــــتــــصــــادي والــــتــــجــــاري بــــن دولــ
ــة الــــــعــــــراق الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــك  ــوريــ ــهــ ــمــ وجــ
بــحــضــور عـــدد مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة 
غــرفــة قــطــر وحــشــد مـــن أصـــحـــاب األعــمــال 

القطرين، بفندق شيراتون الدوحة.
ــر عــــددًا مـــن املــســؤولــن  ــزائـ وضــــم الـــوفـــد الـ
الــحــكــومــن الــعــراقــيــن، ومــمــثــلــي الــجــهــات 
الرسمية املعنية باالستثمار في العراق، 
وعددا من أصحاب األعمال واملستثمرين، 
وتــــم خــــال الــلــقــاء بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون 
التجاري بن البلدين، والتعريف بالفرص 
الــقــطــاعــات، وبحث  أبـــرز  االستثمارية فــي 

سبل إقــامــة شــراكــات بــن القطاع الخاص 
في قطر والعراق، كما ناقش اللقاء إمكانية 
إقــــامــــة شــــركــــة قـــطـــريـــة عـــراقـــيـــة مــشــتــركــة 
لاستثمار وإقــامــة مشروعات فــي كــل من 

قطر والعراق.
وقــــال مــحــمــد بـــن أحــمــد بـــن طــــوار الــنــائــب 
لــرئــيــس مــجــلــس إدارة غـــرفـــة قطر  األول 
الــذي تــرأس الجانب القطري في اللقاء إن 
الــعــاقــات األخـــويـــة الــتــي تــربــط بــن دولــة 
قطر والجمهورية العراقية، أحرزت تقدما 
مــلــمــوســا خــــال الــفــتــرة األخــــيــــرة، فـــي ظل 
رغــبــة الــبــلــديــن فــي تــطــويــر آفــــاق الــتــعــاون 
املــشــتــرك، وعــاقــات الــتــعــاون فــي املــجــاالت 

االقتصادية والتجارية.
وأضاف أن ممثلي القطاع الخاص القطري 
ــتـــبـــرون أن انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  يـــعـ
الــعــلــيــا الــقــطــريــة – الــعــراقــيــة فــي الــدوحــة، 
فـــرصـــة كــبــيــرة لــتــعــزيــز عـــاقـــات الــتــعــاون 
بن البلدين الشقيقن بمختلف املجاالت، 

ــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون بـــن رجـــال  ــ وفـــتـــح آفـ
األعمال القطرين والعراقين، بما يسهم 
فــي إنــشــاء شــركــات واستثمارات مشتركة 

في كا البلدين.
وأكـــد وزيـــر الــتــجــارة الــعــراقــي على أهمية 
عـــقـــد الــــلــــقــــاءات املـــشـــتـــركـــة بــــن الــجــانــبــن 
وتـــفـــعـــيـــل الــــتــــواصــــل بــــن رجــــــال األعـــمـــال 
ــفــــرص  ــالــ ــتــــعــــريــــف بــ ــلــ واملــــســــتــــثــــمــــريــــن، لــ
ــة، خـــــاصـــــة وأن  ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ املــ ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــــراق لـــديـــه بــنــيــة تــشــريــعــيــة مــشــجــعــة  ــعـ ــ الـ
عــلــى االســتــثــمــار، بــاإلضــافــة للتسهيات 
املــمــنــوحــة لــلــراغــبــن فـــي الـــدخـــول للسوق 
العراقي، وأشــار إلى أن العاقات القطرية 
ــقـــدم،  ــتـ الـــعـــراقـــيـــة ســتــشــهــد مــــزيــــدا مــــن الـ
انطاقًا من عودة اجتماعات اللجنة العليا 
القطرية العراقية، ودعــا العاني أصحاب 
ــريـــن إلـــى  ــقـــطـ األعـــــمـــــال واملـــســـتـــثـــمـــريـــن الـ
التعرف على الفرص االستثمارية املتاحة 

في باده.
¶ تبادل الهدايا التذكارية

الدوحة - 

الدوحة - 

خالل لقاء غرفة قطر مع وفد المحافظة

دعوة رجال األعمال القطريين 
لالستثمار في دوزجي التركية

دعـــا زلــكــيــف داغــلــي حــاكــم محافظة دوزجـــي 
التركي أصحاب األعمال القطرين لاستثمار 
في باده، وفي املحافظة التي تزخر بالكثير 
من الفرص االستثمارية املتاحة في مجاالت 

كثيرة خاصة في السياحة والعقارات.
ــــب  ــــرحـ تـ مـــــحـــــافـــــظـــــة دوزجـــــــــــــــــي  وقــــــــــــــال إن 
باالستثمارات القطرية في كافة القطاعات، 
ــر مـــــن الـــحـــوافـــز  ــيـ ــثـ ــكـ مـــنـــوهـــًا بــــــأن هــــنــــاك الـ
والــتــســهــيــات الــتــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة لدعم 

مناخ االستثمار في املحافظة.
وأشاد داغلي بالعاقات املتميزة التي تربط 
تركيا وقطر سواء على املستوى االقتصادي 
أو الــتــجــاري أو فـــي كــافــة مـــجـــاالت الــتــعــاون 

األخرى.
جـــاء ذلـــك خـــال االجــتــمــاع الـــذي استضافته 
غــرفــة قــطــر أمـــس اإلثــنــن تــنــاول اســتــعــراض 
ــم  مـــامـــح األعــــمــــال فـــي املـــديـــنـــة الــتــركــيــة وأهـ

مجاالت االستثمار املتاحة فيها.
وقــال النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد 
بن أحمد بن طــوار إن دولــة قطر وجمهورية 
تركيا تربطهما عاقات تعاون وطيدة تغطي 
كافة القطاعات، منوهًا بالعاقات املتميزة 

التي تربط القيادة الرشيدة في كا البلدين.
وأشار بن طوار إلى أن الفترة املاضية شهدت 
زيــــادة فــي عـــدد الــشــركــات الــتــركــيــة بــالــســوق 
الـــقـــطـــري، وتــنــوعــت أنــشــطــتــهــا فـــي مــجــاالت 
ــــاوالت واإلنـــــشـــــاءات،  ــقـ ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، املـ

الــتــجــارة، واألعــمــال  االســتــشــارات الهندسية، 
الــكــهــربــائــيــة وقــطــع غــيــار الــســيــارات واملــــواد 

الغذائية وغيرها.
وشــدد بن طــوار خال اللقاء الــذي عقد بمقر 
الغرفة على حرص الغرفة على إقامة عاقات 
اقتصادية قطرية-تركية قوية وقائمة على 
املصلحة املــتــبــادلــة، كــمــا أكـــد عــلــى اســتــعــداد 
الــغــرفــة لـــدعـــم ومـــعـــاونـــة الـــشـــركـــات الــتــركــيــة 
الــدخــول للسوق القطرية للمرة  الــراغــبــة فــي 

األولى.
وأكد أن القطاع السياحي هو أحد القطاعات 
االقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا.. 
املــجــاالت  الثنائية فــي  الــعــاقــات  منوها بــأن 

ــة خــــال  ــمـ ــــدت قـــــفـــــزات مـــهـ ــهـ ــ الـــســـيـــاحـــيـــة شـ
الــســنــوات املــاضــيــة، إذ ارتــفــع عــدد القطرين 

الذين يزورون تركيا سنويا.
اللقاء كل من تونجاي شاهن رئيس  حضر 
الــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة  مــجــلــس إدارة غـــرفـــة 
بـــاملـــحـــافـــظـــة، ورســـــــول تـــســـتـــان مـــديـــر إدارة 

السياحة والثقافة.
ــافــــظــــة دوزجـــــــــــه هــــــي إحــــــدى  يـــــذكـــــر أن مــــحــ
مــحــافــظــات تــركــيــا وتــقــع فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
األســود ويمر بها الطريق السريع الرئيسي 
ــرة، عــاصــمــتــهــا مــديــنــة  ــقــ بـــن إســطــنــبــول وأنــ
دوزجــــه، ويــوجــد باملحافظة أطـــال يونانية 

قديمة.

وصفه بأنه يدعم األمن الغذائي 
في البلدين.. السادة:

 % 20 »حصاد« تستثمر 
في الشركة العالمية 
لإلنتاج البحري بعمان

كشفت شركة حصاد عن مساهمتها بنسبة 20% في مشروع 
استثماري في القطاع السمكي في سلطنة ُعمان، وذلــك ضمن 
مشروع يحمل اسم »الشركة العاملية لإلنتاج البحري«، وبهذا 
يتجاوز حجم استثمارات الشركة في السلطنة 500 مليون ريال. 
وقال بيان للشركة أنه »تم التوقيع النهائي على هذا االستثمار 
الجديد امس في مسقط، حيث قام بالتوقيع كل من محمد بن 
بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، وصالح الشنفري، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، لــلــشــركــة الــعــمــانــيــة لــاســتــثــمــار الــغــذائــي 

القابضة«. 
ووفق البيان، من املقرر ان يدخل املشروع الجديد حيز اإلنتاج 
خال العامن القادمن، وسيستهدف السوق املحلي واألسواق 
الــعــاملــيــة، حيث يعد هــذا االســتــثــمــار الــجــديــد إضــافــة قــويــة إلى 
اســتــثــمــارات الــشــركــة الــثــاثــة الــحــالــيــة، فـــي ســلــطــنــة ُعـــمـــان في 

القطاع الغذائي واللوجيستي. 
وأكد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن 
»هــذا املشروع االستراتيجي الضخم في قطاع األسماك، حيث 

يهدف املشروع إلى دعم األمن الغذائي للدولتن«. 
ــادة »يــعــتــبــر هــــذا االســتــثــمــار الــجــديــد فـــي قــطــاع  وأضـــــاف الـــسـ
ُعــمــان، بمثابة خــطــوة هــامــة فــي تحقيق  األســمــاك فــي سلطنة 
رؤيــتــنــا، فــي ان تصبح شــركــة حــصــاد مستثمًرا استراتيجًيا 

ناجًحا في املجال اإلنتاج الغذائي والزراعي عاملًيا«. 
واشار السادة الى سعي الشركة »إلى التوسع في استثماراتنا 
الخارجية من خال االنخراط في شراكات مع مؤسسات عاملية، 

تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل بالنجاحات« 
كما أعلنت شركة حــصــاد، عــن قيام شركة الصفا لألغذية في 
ســلــطــنــة ُعـــمـــان حــالــًيــا بــتــوســعــات ضــخــمــة ملــضــاعــفــة إنــتــاجــهــا 
بحلول العام القادم، حيث سيصل إنتاج الشركة إلى 44 مليون 
طائر سنوًيا، لتصبح شركة الصفا من أكبر منتجي الدواجن 

في املنطقة. 
يــذكــر أن شــركــة حــصــاد تــمــتــلــك نــســبــة 33% مـــن شــركــة الصفا 
لألغذية، حيث تعتبر شركة الصفا أكبر مشروع دواجن متكامل 
في سلطنة ُعمان، وتقع املزرعة ذات الـ 40 كيلومترا مربعا في 
ثمريت جنوب ُعمان، وتشمل منتجات الصفاء الدجاج الطازج 

واملجمد.

¶ محمد السادة وصالح الشنفري يوقعان االتفاقية

الدوحة - 

2018 اإلنجاز الجديد تحقق في نوفمبر 

Ooredoo توصل خدمة األلياف الضوئية 
400 ألف منزل إلى 

أعلنت Ooredoo أمس عن تحقيق إنجاز جديد 
األلــيــاف الضوئية  بنجاحها فــي توصيل خدمة 

إلى أكثر من 400 ألف منزل في قطر. 
وتم تحقيق هذا اإلنجاز املهم في نوفمبر 2018، 
 Ooredoo وهــــو مـــا مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز مــكــانــة
كشركة رائدة في قطاع االتصاالت ويمثل خطوة 
ــة قــطــر لــتــكــون واحــــدة من  ــ مــهــمــة فــي ســعــي دول

أفضل دول العالم في مجال االتصاالت. 
 Ooredoo األلــيــاف الضوئية مــن وتــوفــر شبكة 
لعمائها تجربة اســتــخــدام رائـــدة مــن خــال ما 
تتمتع به من ميزات متطورة مثل توفير خدمة 
اإلنترنت بسرعات فائقة تصل إلى 10 غيغابت 
في الثانية، باإلضافة إلى خدمات صوتية عالية 
الـــوضـــوح ومــحــتــوى تــرفــيــهــي بـــجـــودة 4K عبر 

 .Ooredoo tv خدمة
الوطنية 2030 في عملية  وتحقيقًا لرؤية قطر 
التحول الرقمي على مستوى الدولة، فقد ساهم 

 Ooredoo نــشــر شــبــكــة األلـــيـــاف الــضــوئــيــة مــن
في تسجيل دولــة قطر ألعلى سرعات لأللياف 
الــضــوئــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تــصــل إلـــى 10 
غــيــغــابــت بــالــثــانــيــة، مــع الــعــلــم أن أعــلــى ســرعــات 
للبرودباند ضمن فئة »غيغابت بالثانية« متوفرة 
العالم،  تجاريًا فــي 10 دول فقط على مستوى 
 Arthur D. وذلك وفقًا لتقرير نشرته مجموعة
الــربــع االول  العاملية لاستشارات خــال   Little

مــن عـــام 2018. وأشــــار الــتــقــريــر أيــضــًا بـــأن 99 
املــنــازل في قطر قد تم تغطيتها بشبكة  % من 
الـــزيـــادة بمقدار  الــضــوئــيــة، وهـــذا يعني  األلــيــاف 
الــضــعــف مــقــارنــة بــعــام 2012، وال يــعــادل هــذه 
الــعــالــم ســوى سنغافورة  النسبة على مستوى 
املنازل  أن 88 باملائة من  والتفيا وليتوانيا. كما 
في قطر متصلة بخدمة األلياف الضوئية، وهي 
أعلى نسبة على مستوى العالم أيضًا إلى جانب 

سنغافورة فقط.
 Ooredooلـــ وقال وليد السيد، الرئيس التنفيذي 
الهام  اإلنــجــاز  أن نعلن عــن هــذا  قطر: »يسعدنا 
بالوصول إلى 400,000 منزل متصل بشبكتنا 
لــأللــيــاف الــضــوئــيــة، ونــحــن نعتز بــتــزويــد جميع 
ــذه الــخــدمــات  ــراد املــجــتــمــع فـــي قــطــر بــمــثــل هــ ــ أفــ
املــتــطــورة ذات املــواصــفــات الــعــاملــيــة. ونــأمــل بــأن 
الــتــقــنــيــات ألقــصــى  ــذه  يستفيد عــمــاؤنــا مـــن هـ
املزيد من  العمل وتحقيق  حد، ونتطلع ملواصلة 
ــنــجــاحــات لـــــــــOoredoo ولــدولــتــنــا  ــازات وال اإلنــــجــ

الحبيبة قطر«.

الدوحة - 

¶ وليد السيد

¶ جانب من االجتماع
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 أول جريدة محلية تتفقد موقع اإلنشاءات قبل التشغيل

تدشين خزانات »أم صالل« اليوم 
يتوافق مع شعار اليوم الوطني

                                            ¶ تصوير عمرو دياب

وتعد الجولة التي أجرتها »لوسيل« 
هي أول جولة مصورة لجريدة ورقية 
داخــــــــل مــــوقــــع أم صــــــال عـــلـــى وجـــه 
الـــتـــحـــديـــد. تـــدشـــن املـــؤســـســـة الــعــامــة 
الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــــاء »كــهــرمــاء« 
مــــشــــروع الــــخــــزانــــات االســتــراتــيــجــيــة 
ــبـــرى بـــمـــوقـــع خــــزانــــات أم صـــال  ــكـ الـ
أيــام مــن انطاق  الــيــوم الثاثاء قبيل 

احتفاالت اليوم الوطني للدولة.
ويــأتــي ذلـــك تــوافــقــا مــع شــعــار الــيــوم 
الوطني للعام الحالي، فالجزء األول 
مـــن الـــشـــعـــار »فـــيـــا طـــاملـــا قـــد زيــنــتــهــا 
ــه-،  ــلـ ــه الـ ــمــ أفـــعـــالـــنـــا« لــلــمــؤســس -رحــ
والذي يشير فيه إلى خصلة جوهرّية 
ى بها الجيل األول، تقوم عليها 

ّ
تحل

األوطـــــان وهـــي ُحــســن األفـــعـــال، فيما 
يــعــد اإلنــجــاز الــضــخــم لــلــخــزانــات من 
حــســن األفـــعـــال الـــتـــي يــســتــفــيــد منها 
الجيل الحالي، وتمتد لخدمة األجيال 

القادمة على مدار 100 عام.
ويرتبط املشروع كونه يتعلق باملياه 
بـــالـــجـــزء الـــثـــانـــي مــــن الـــشـــعـــار »قــطــر 
ســـتـــبـــقـــى حــــــــرة« فـــــاملـــــاء هـــــو مـــصـــدر 
الحياة وضرورة للبقاء، واألمن املائي 
الــخــطــوة األولــــى لتحقيق األمــن  هــي 
الـــغـــذائـــي، وتــحــقــيــق األمـــــن الــغــذائــي 

ضرورة الستقالية القرار.

ولــتــشــغــيــل مــوقــع خـــزانـــات أم صــال 
فــي هــذا التوقيت داللــة رمــزيــة كبيرة 
كأحد أكبر املشروعات الوطنية التي 
تسهم في دعــم العديد من القطاعات 
ــيــــه زراعــــــــــات  ــلــ الــــوطــــنــــيــــة وتــــــقــــــوم عــ

وصناعات عدة.

سعة الخزان

ــاع مـــبـــانـــي الـــخـــزانـــات  ــ ــفـ ــ لــــم يـــكـــن ارتـ
ــة الــعــمــاقــة بــمــوقــع املـــشـــروع  ــعــ األربــ
ــال،  ــ ــذي تــبــلــغ تــكــلــفــتــه 2 مـــلـــيـــار ريـ ــ الــ
التي نراها ونقف بجوارها حقيقيا، 
إلــى 6  فالخزانات تمتد أيضا لتصل 
مترات تحت األرض، من إجمالي 12 
مــتــرًا االرتـــفـــاع اإلجــمــالــي لــكــل خـــزان، 
أي أن أكثر من نصف الخزان مدفون 

تحت الرمال.
ويبلغ طــول الخزان الواحد 300 متر 

والعرض 150 مترا تقريبا.
الــتــي يستوعبها  املــيــاه  وتــبــلــغ كمية 
الــخــزان الــواحــد 100 مــلــيــون جــالــون، 
وهــي تــعــادل 20 مليون زجــاجــة مياه 
ســعــة 5 جــالــون وهـــي الــزجــاجــة التي 
تستخدم أعلى البرادات في املنازل أو 
املــؤســســات الــعــامــة، كما تــعــادل سعة 
الخزان الواحد 294 مليون من زجاجة 
املـــيـــاه ســعــة 1.5 لــتــر، حــيــث يــســاوي 

0.34 من الجالون الواحد 1.5 لتر.
ويحتوي كل خزان من الخزانات على 
4 أقسام داخلية، تضمن تدفق حركة 

املياه باستمرار. 
وتمنح سماكة جـــدران الــخــزان وقــوة 
ــانـــات والـــحـــديـــد املــســتــخــدم،  الـــخـــرسـ
وتصميمه قوة كبيرة يجعل من عمر 

الـــخـــزان االفــتــراضــي 100 ســنــة، فيما 
يــتــم تــغــلــيــف الـــخـــزانـــات مـــن الـــخـــارج 
لتخفيف الــحــرارة عــن هــذه الــجــدران، 

بواسطة حجب أشعة الشمس.
ــات بـــن 1.2  ــزانـ ــخـ ويــــتــــراوح ســمــك الـ
متر أســفــل الــخــزان إلــى 60 ســم أعلى 
الــــخــــزان، وذلــــك ألن ضــغــط املـــيـــاه في 
األســـفـــل تــكــون أعــلــى وتــحــتــاج سمك 
أكـــبـــر. فــيــمــا يــتــم فــحــص املـــيـــاه داخـــل 

الخزانات باستمرار.
بــــإحــــدى  ــــال  ــ ــز مــــوقــــع أم صـ ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
مــحــطــات الــضــخ الــكــبــرى بـــن مــواقــع 

الخزانات الخمسة.

من محطة التحلية 
إلى المستهلك

تبدأ رحلة املياه من محطة راس لفان 
على اعتبار أنها املحطة األقرب ملوقع 
خزانات »أم صال«، عبر عدة أنابيب 
ضخمة واملمتدة ملسافة كبيرة حيث 
تقدر املسافة بينهما 60 كيلو مترا 
الــتــي يمكن أن  تقريبا وهــي املــســافــة 
تقطعها ســيــارة فــي خمسن دقيقة، 
لتبدأ رحلتها الجديدة املعقدة نوعا 
داخل خزانات أم صال، حيث تتدفق 

ــدة أنـــابـــيـــب، لـــتـــقـــوم أنــابــيــب  ــ عـــبـــر عـ
أخــــــرى بــالــتــوصــيــل بــــن الـــخـــزانـــات 
األربـــعـــة حـــال اكــتــمــال الـــخـــزان األول 
والـــــثـــــانـــــي. وتــــتــــدفــــق املـــــيـــــاه داخـــــل 
الــغــرفــتــن املــخــصــصــتــن الســتــقــبــال 
املياه في الخزانن األول والثاني،ثم 
تبدأ في توزيع املياه بشكل منتظم 
ــة،  ــيــ عــــبــــر جــــــــــــدران الـــــــخـــــــزان الــــطــــولــ
بالخزانن رقمي »3« و»4«، ومــن ثم 
إلــى مرحلة أخـــرى والتأكد  الــخــروج 
من خالها على جودة املياه، ومنها 
إلــــى الـــخـــارج لــتــصــل إلــــى الــخــزانــات 

القائمة.

¶ مخطط كامل للمشروع

¶ غرفة المضخات

¶ الخزانات محاطة بالعازل الحراري

¶ أحواض الستقبال المياه الزائدة أثناء تجربة الخزانات

وسط الصحراء الشاسعة، تحت أشعة الشمس الخافتة في فصل الشتاء، امتدت الطرق املمهدة لتوصلنا إلى البوابة الرئيسية ألحد املواقع 
الخمس للخزانات االستراتيجية الكبرى، أحد مشروعات »املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء«، واملعروف بموقع خزانات »أم صالل«.

لم يكن الوصول صعبًا فضخامة اإلنشاءات تظهر املوقع على بعد بضعة كيلومترات. 
بعد وصولنا تطلب األمر التسجيل كزائرين، لالنضمام إلى 1650 عامال وموظفا يعملون في املوقع، ومن ثم ارتداء سترة وقبعة األمان، لتبدأ 

الجولة باستخدام سيارة الدفع الرباعي تارة، واملشي تارة أخرى والصعود على درج أحيانًا والهبوط أحيانًا أخرى والتجول بني أنابيب ومضخات 
تعلو الشخص، ويقارب ارتفاع بعضها ارتفاع طابق كامل.

مصطفى شاهين 

2 مليار ريال الكلفة 
و100 عام العمر 

االفتراضي

¶ محرر لوسيل يطلع على تكنولوجيا غرفة التحكم

¶ الخزانات من الداخل وأثناء البناء  ) أرشيفية(
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◗ هــل يمكن أن نتحدث فــي الــبــدايــة عــن الــفــرق بني 
الحصول على مياه الشرب في املاضي والحاضر؟

◗ فــي الــســابــق كــانــت املــيــاه تــأتــي مــن منطقة 
املــيــاه من  نعيجه، وكــانــت »الــتــنــاكــر« تجلب 
اآلبار ويتم نقلها إلى جميع مناطق الدوحة، 
لم تكن محطات التحلية متوفرة بكثرة، وفي 
ــو فنطاس  ــام 2000 م تـــم إنـــشـــاء مــحــطــة أبـ عـ
ورأس أبــو عبود ودخـــان، وفــي عــام 2001 تم 

إنشاء محطة »راس للفان أ«.

◗ ماذا عن تطور وتنوع طرق تحلية املياه؟
◗ معظم املــحــطــات تستخدم تــوربــيــنــات الغاز 
الــحــول تتم  فــي التحلية، باستثناء محطة أم 
تحلية املياه بتكنولوجيا التناضح العكسي 
والـــتـــي بـــــدأت الـــعـــام الـــحـــالـــي، وســيــتــم إنــشــاء 
مشروع »فاسيلتي E« ويعمل على استخدام 
تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية مياه 

الشرب.

◗ مشروع الخزانات الكبرى للمياه من أكبر مشروعات 
املياه في قطر.. ما هي نسبة إنجاز مشروع الخزانات 

الكبرى ومتى يتوقع تشغيل املشروع؟
◗ تـــم تــشــغــيــل املـــشـــروع بــالــكــامــل، لــكــن تظل 
بعض أعمال املشروع قائمة إلى الربع األول 
من العام القادم كإشارات وتخطيط الشوارع 
الداخلية ملواقع املشروع، واألصباغ والعوازل 
الــحــراريــة، أمــا كهدف رئيسي للمشروع فتم 

تشغيله.

◗ كم تبلغ تكلفة املشروع وماذا عن التغير الحاصل 
في التكلفة؟

◗ املشروع وقت التخطيط كانت تكلفته 17.2 
مليار ريال، وبعد اعادة هندسة املشروع تم 

تخفيض كلفته إلى 14.5 مليار ريال.

◗ 2.7 مليار ريال وفرًا ماليا في املشروع مقارنة ملا 
خطط له.. كيف تمكنتم من تحقيق ذلك؟

◗ إعـــــــادة هـــنـــدســـة املــــشــــروع مــــن قـــبـــل فــريــق 
املشروع ساهم في تحقيق هذا الوفر.

◗ حدثنا عن كيفية نقل األنابيب العمالقة إلى قطر؟
◗ نجحنا بالتعاون مع أحد املوردين في نقل 
األنــابــيــب العمالقة املستخدمة فــي املــشــروع 
عبر أكبر طائرة شحن في العالم قادمة من 

فرنسا دون أي تكاليف إضافية.

◗ مـــا هـــي تــكــلــفــة كـــل مـــوقـــع مـــن مـــواقـــع املـــشـــروع 
الخمسة؟ وما هي السعة اإلجمالية للمشروع؟

◗ تـــم اخــتــيــار 5 مـــواقـــع إســتــراتــيــجــيــة لــهــذه 
الخزانات وهــي: منطقة أم بركة في الشمال، 
ثــم أم صــالل، ثــم أبــو نخلة، ثــم روضــة راشــد، 
والثمامة، بسعة إجمالية 1.5 مليار جالون 

من املياه.
وتــبــلــغ تــكــلــفــة مـــشـــروع خـــزانـــات أم صـــالل 2 
مليار ريال، وموقع الثمامة بلغت تكلفته 1.6 
مليار، أمــا موقع أم بركة فقد بلغت تكلفته 
1.5 مــلــيــار، وبلغت تكلفة روضـــة راشـــد 1.9 
مليار ريال، في حني بلغت تكلفة خزانات أبو 

نخلة 1.5 مليار ريال.

املــواقــع  وبلغت كلفة خــطــوط التوصيل بــني 
الخمسة 5.6 مليار ريال.

◗ كيف يتم وصل املواقع الخمسة للخزانات بعضها 
ببعض؟

أنــابــيــب ضخمة تبلغ أطــوالــهــا 650  ◗ هــنــاك 
كــم، وهــي عــدة خــطــوط ذات اقــطــار كبيرة تم 
تــمــديــدهــا فـــي حــــرم خـــدمـــات الــــدولــــة، وذلـــك 
لــضــمــان اســتــمــراريــة تــدفــق املــيــاه فــي جميع 

االتجاهات.
ــــط املــــــواقــــــع الـــخـــمـــســـة  ــربـ ــ هـــــــذه الــــخــــطــــوط تـ
لــلــخــزانــات وتــشــكــل حلقة وصـــل مــن الشمال 
إلى الجنوب، ففي السابق كانت املياه املحالة 
الــشــمــال ال تصل للجنوب والــعــكــس، مع  فــي 
وجود مشروع الخزنات اآلن املياه تصل من 
الشمال إلى الجنوب، وهناك مرونة كبيرة في 

التشغيل ألي ظرف طارئ.
وتــمــت دراســــة هـــذه املـــواقـــع مــع اســتــشــاريــني 
عــاملــيــني، ويــعــد مــوقــع روضــــة راشــــد مــن أهــم 
ــــخ املـــيـــاه  ــا تـــعـــمـــل عـــلـــى ضـ ــهــ املــــحــــطــــات، ألنــ
بالجاذبية في حال انقطاع التيار الكهربائي 

عنها.

املــائــي  املــشــروع فــي تحقيق األمـــن  ◗ كــيــف يسهم 
والغذائي؟

◗ باستثناء الدول التي تمتلك مصادر للمياه 
ــة  ــار، فــــإن قــطــر هـــي أول دولـ ــهـ ــاألنـ الـــعـــذبـــة كـ
فـــي الـــشـــرق األوســـــط تــقــوم بــإنــشــاء مــشــروع 
لــتــخــزيــن املـــيـــاه بـــهـــذا الــحــجــم، املـــشـــروع هو 

األضخم في املنطقة لتخزين املياه.
 ورأت الــدولــة أن يــكــون هــنــاك مــخــزون مياه 
إستراتيجي من املياه، شرعنا في الدراسات 
لـــزيـــادة  فــــي 2014. وذلــــــك  الــتــنــفــيــذ  وبــــدأنــــا 

مخزون الدولة االستراتيجي من املياه.
نحن نعتمد على املياه املحالة بنسبة %99.9 
مـــن الــبــحــر، وبــالــتــالــي إذا حــــدث أي تــســرب 
تــلــوث فــي البحر، ستشكل هذه  إشعاعي أو 
املــيــاه مــخــزونــا إســتــراتــيــجــيــا لــحــني التغلب 

على مثل هذه املشاكل.

ــام فقط  ◗ ســعــة الـــخـــزانـــات مـــن املـــيـــاه تــكــفــي 10 أيــ
ــعـــادي وتــمــتــد ألشــهــر فـــي الــظــروف  لــالســتــخــدام الـ

الطارئة.. كيف يمكن تفسير ذلك؟
الــعــادي وبنفس االستهالك  ◗ فــي التشغيل 
الــيــومــي الـــعـــادي لــلــحــيــاة الــيــومــيــة مــخــزون 

املـــيـــاه يــكــفــي 10 أيـــــام، أمـــا فـــي حــالــة حـــدوث 
ظــرف طــارئ في الــدولــة، ال قــدر الله، سيكون 
ــــرى فـــي الــتــرشــيــد ليكفي  هـــنـــاك تــقــنــيــات أخـ
نفس املــخــزون مــن املــيــاه ألشــهــر على حسب 
الحاجة، وهناك عدة دراسات وطرق مختلفة 

لتطبيق ذلك.

◗ كــيــف تسهم هـــذه الــوفــرة مــن مــخــزون املــيــاه في 
تحقيق األمن الغذائي؟ وما الصناعات التي يمكن أن 

تستفيد من ذلك؟
◗ كـــل املـــنـــاطـــق الــلــوجــســتــيــة فـــي دولـــــة قطر 
ــريــــق الــــخــــزانــــات  ــاه، عــــن طــ ــيــ ــاملــ مــــوصــــولــــة بــ
وغيرها، هناك مساحات كبيرة من املصانع 
واملــخــازن واألراضـــي تقوم الدولة بتوزيعها 
وهــــــذه كــلــهــا تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــيـــاه وكـــهـــربـــاء، 
واملـــــؤســـــســـــة تــــغــــطــــي كــــــل هــــــــذه املــــســــاحــــات 
بــإمــدادات املياه أو الكهرباء على حد ســواء، 
وتـــواكـــب أيـــضـــا الــنــمــو الــســكــانــي والــتــوســع 

العمراني والطفرة الكبيرة في قطر.
وسيسهم املــشــروع فــي ضــمــان توفير املياه 
إلى القطاع الصناعي والزراعي الذي يشهد 
نــمــوًا لتأمني بعض االحــتــيــاجــات الرئيسية 

في مجاالت الصناعات الغذائية.
وطبقًا للمخطط املستقبلي للدولة في املياه 
فـــإن املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــشــروع الــخــزانــات 
إنــــشــــاء 25 خــــزانــــا آخـــــر عـــــام 2036،  ســـيـــتـــم 

باإلضافة إلى املوجود حاليًا.

◗ مــا هــي تكلفة املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــخــزانــات إذا 
افترضنا ثبات كلفة املواد الخام؟

◗ الــتــكــلــفــة تـــتـــراوح بـــني 7 إلــــى 10 مــلــيــارات 
ريال ألن املشروع عبارة عن إنشاء 25 خزانا 
فقط واالستفادة من باقي إمكانات املشروع 

القائم.

◗ ما هي ضمانات عدم حدوث ركود؟
◗ املــشــروع تــم تصميمه مــن قــبــل اســتــشــاري 
ــبــــة  ــيـــم واســــــتــــــشــــــاري ملــــراقــ ــلـــتـــصـــمـ عـــــاملـــــي لـ
التصميم، واستخدمنا فيه تقنية تتضمن 
سريان املياه بطريقة حلزونية دون الحاجة 
للطاقة بمجرد دخولها للخزان إلى أن تخرج، 
وبالتالي تضمن عدم ركود املياه عالوة على 

قياس جودة املياه بأفضل أجهزة.
وتــغــذي الــخــزانــات الــضــخــمــة خـــزانـــات املــدن 

واملناطق ثم خزانات البيوت.

أعلن املهندس محمد سالم املنصوري مدير إدارة مشاريع املياه باملؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
واملاء »كهرماء« عن تشغيل مشروع الخزانات الكبرى، مضيفًا أن املشروع يعد العمود الفقري لألمن املائي 

في قطر، حيث يسهم في توفير املياه لجميع قطاعات الدولة.
وأضاف املنصوري خالل حوار خاص أجرته »لوسيل« أن السعة اإلجمالية ملشروع الخزانات في مرحلته األولى 

تبلغ 1500 مليون جالون، بتكلفة 14.5 مليار ريال، فيما تتراوح التكلفة املتوقعة للمرحلة الثانية من 
املشروع 7 إلى 10 مليارات ريال، وتتضمن توسعة املشروع إنشاء 25 خزانا آخر من املياه في نفس املواقع 

الخمسة الحالية للمشروع حتى 2036.
وبني املنصوري أن موقع روضة راشد من أهم مواقع املشروع حيث يعمل على ضخ املياه بالجاذبية في حال 

انقطاع التيار الكهربائي عنها.. وفيما يلي نص الحوار:

مصطفى شاهين  - )تصوير:عمرو دياب(

10 مليارات ريال كلفة 
توسعة الخزانات الكبرى

2036.. م. المنصوري: 25 خزانًا إضافيًا بحلول 

سيرة ذاتية
ــالــــم  ــد ســ ــمــ ــحــ ــــدس مــ ــنــ ــ ــهــ ــ تــــــخــــــرج املــ
املــدنــي بكلية  املــنــصــوري مــن القسم 
ــام 1998،  الــهــنــدســة جــامــعــة قــطــر عــ
بــوزارة الكهرباء  والتحق عــام 1999 
واملـــــــاء ســـابـــقـــًا، وتـــــــدرج املـــنـــصـــوري 
فـــي الــســلــك الــوظــيــفــي مـــن مــهــنــدس 
مواقع، إلى مهندس مشاريع، بعدها 
مــهــنــدس أول مـــشـــاريـــع، ثـــم رئــيــســا 
لقسم املشاريع الثانوية، ثم رئيسًا 
لــقــســم املـــشـــاريـــع الــرئــيــســيــة، إلــــى أن 
إلـــــى مــــديــــر إدارة  فــــي 2009  وصـــــل 

مشاريع املياه في »كهرماء«.

1500 مليون جالون
من المياه المحالة 

سعة الخزانات

2.7 مليار ريال مقدار 
الوفر من كلفة 

المشروع

يوفر المياه للقطاعين 
الصناعي والزراعي 
وجميع قطاعات 

الدولة

■ المنصوري متحدثا لـ »لوسيل«
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35 دولة 200 عارض من  استقطب أكثر من 

»المتحدة للتنمية« تشارك في معرض شانجهاي

ــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة،  انـــضـــمـــت الـــشـــركـــة املـ
إحـــدى الــشــركــات املساهمة الــعــامــة في 
دولة قطر واملطور الرئيسي لجزيرتي 
الـــلـــؤلـــؤة-قـــطـــر وجـــــيـــــوان، إلـــــى الئــحــة 
مرموقة من شركات التطوير العقاري 
العاملية للمشاركة في معرض العقارات 
الفاخرة الذي أقيم في مدينة شنجهاي 
الــصــيــنــيــة مـــن 7 ولـــغـــايـــة 9 ديــســمــبــر، 

.2018
تـــواصـــلـــت الـــشـــركـــة املـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة، 
ــلــــمــــعــــرض، مــع  الــــــراعــــــي الـــبـــاتـــيـــنـــي لــ
نخبة من رجــال األعــمــال واملستثمرين 
ــيـــن والــــعــــاملــــيــــن لــتــعــريــفــهــم  ــنـ ــيـ الـــصـ
الــعــوائــد املــجــزيــة،  باستثماراتها ذات 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــــــوحــــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة 
والــتــجــاريــة فـــي جـــزيـــرة الــلــؤلــؤة-قــطــر 

وجزيرة جيوان املحاذية لها.
واستقطب املعرض أكثر من 200 شركة 
تــطــويــر عــقــاري رائــــدة مــن كــافــة أنــحــاء 
لــلــتــســويــق ملــشــاريــعــهــا الفخمة  الــعــالــم 
ــام نــخــبــة مـــن مــســتــثــمــري الــعــقــارات  ــ أمـ

الراقية من الصن والعالم.
وتم تنظيم هذا املعرض، الــذي اقتصر 
حــضــوره عــلــى الـــدعـــوات املـــحـــددة فقط 

لنخبة من رجال األعمال واملستثمرين 
الــعــاملــيــن بــالــتــعــاون مـــع حـــوالـــي 200 
ــاالت  ــجــ ــي مــ ــ ــل فــ ــ ــامـ ــ ــي عـ ــ ــمـ ــ ــك رسـ ــ ــريـ ــ شـ
ــر مــنــصــة  ــيـ ــتـــوفـ ــــرض، لـ ــ ــعـ ــ ــ اإلعــــــــــام والـ
راقية للمستثمرين الكبار للتفاعل مع 

العارضن من نحو 35 دولة مختلفة.
وقال إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس 
املــتــحــدة للتنمية  لــلــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
: »تؤمن الشركة املتحدة للتنمية 

ً
قائا

بأن دولة قطر تمثل وجهة استثمارية 
مــــغــــريــــة لـــــم يـــســـتـــغـــلـــهـــا املـــســـتـــثـــمـــرون 

ــافــــي حــتــى  ــكــ ــنـــيـــون بـــالـــشـــكـــل الــ ــيـ الـــصـ
الــيــوم ولــهــذا الــســبــب، قــررنــا املــشــاركــة 
ــفــــاخــــرة فــي  فــــي مــــعــــرض الــــعــــقــــارات الــ
ــار  ــبــ ــــاي بــــــهــــــدف تـــــعـــــريـــــف كــ ــهـ ــ ــــجـ ــنـ ــ شـ
املــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــن بـــمـــا تـــوفـــره 
الـــشـــركـــة املـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة مـــن فــرص 
استثمارية واعــدة في املجال العقاري 

القطري«.
ــئــــة  ــيــ ــبــ الــ ــان »إن  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــعــ ــ الــ وأضــــــــــــــــاف 
ــتـــي تــتــمــتــع  ــاذبـــة الـ ــجـ االســـتـــثـــمـــاريـــة الـ
ــات  ــيـ ــالـ ــــر، ووجــــــــــود جـ ــــطـ ــهــــا دولـــــــــة قـ بــ
كـــبـــيـــرة مــقــيــمــة فـــيـــهـــا، ونـــمـــو الــقــطــاع 
الــســيــاحــي، بــدعــم مــن اقــتــصــاد متنوع 
ومـــزدهـــر ونــحــو 200 مــلــيــار دوالر من 
االســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
التحتية املمهدة لبطولة كــأس العالم 
ــلـــى ســـوق  إيـــجـــابـــا عـ يــنــعــكــس   ،2022

العقارات في الدولة«.
ــقـــول: »ان  ــالـ وخـــتـــم الــســيــد الــعــثــمــان بـ
الشركة املتحدة للتنمية هي واحدة من 
الرائدة  أبرز شركات التطوير العقاري 
في الشرق األوســط، وتعتبر من أفضل 
الــقــنــوات لــاســتــفــادة مــن االســتــثــمــارات 
املجزية في السوق العقاري القطري من 
خــال املشاريع االستثمارية املختلفة 

التي تقدمها«.

■ إبراهيم جاسم العثمان

مارتن اورنشه نائبا لرئيس المحتوى 
الرياضي في beIN اإلعالمية

 30 »التجارة« تستدعي انفينيتي كيو 
2018  - 2017 موديل 

اإلعـــامـــيـــة عـــن تعيني   beIN أعــلــنــت مــجــمــوعــة
الرياضي  مارتن اورنشه نائبا لرئيس املحتوى 
واملـــســـؤول عــن االســتــحــواذات وتــوزيــع الحقوق 

اإلعامية في أنحاء العالم.
الــخــطــوة اإلستراتيجية بعد أسابيع  تــأتــي هــذه 
الــشــركــة ناصر  إدارة  قـــرار رئــيــس مجلس  مــن 
الــخــلــيــفــي تــعــيــني يـــوســـف الـــعـــبـــيـــدلـــي الــرئــيــس 
التنفيذي ملجموعة beIN اإلعامية، لتبدأ مرحلة 
جديدة من تطور هذه الشركة اإلعامية العاملية 
الـــتـــي تــمــتــلــك أكـــبـــر مــجــمــوعــة مـــن حـــقـــوق الــبــث 
العالم. ولعب مارتن اورنشه دورًا  الرياضي في 
هامًا في نجاح وتوسع املجموعة خال السنوات 
إنـــه يعمل مــع املجموعة  املــاضــيــة حــيــث  القليلة 
منذ بدايتها عندما أطلقت قناتها فــي فرنسا 
الرئيسية مع  بـــإدارة عاقاتها  عــام 2012 وقــام 
مالكي الحقوق الدوليني والتفاوض على عمليات 

االستحواذ الضخمة.
ــه فــي  ــقـ ــدأ اورنــــشــــه وفـــريـ ــ ــهـــر، بـ ــذا الـــشـ ــ ــي هـ ــ وفـ
الثانية  الدرجة  التفاوض على حقوق بث دوري 
ــوات، لــتــضــاف إلــى  ــنــ فـــي فــرنــســا ملــــدة أربـــــع ســ
الفترة،  األولـــى لنفس  الــدرجــة  بــث دوري  حقوق 
كــمــا حــصــل عــلــى حــقــوق بـــث مـــبـــاريـــات بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري األوروبي 

ــرع beIN وأكــبــر  ــنـــوات »ديـــجـــيـــتـــرك«، فــ عــلــى قـ
شبكة تــلــفــزيــون مــدفــوع فــي تــركــيــا، حــتــى عــام 
2021. وهــذا الــعــام أيــضــا، أشــرف اورنــشــه على 
العديد من كبار مالكي  مناقصات متعددة مع 
البث ومــن بينها االتحاد األوروبـــي لكرة  حقوق 
الـــقـــدم، والـــــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز، واالتــحــاد 
الدولي لكرة اليد. وقال يوسف العبيدلي الرئيس 
التنفيذي ملجموعة beIN اإلعامية »يسرني أن 
أعــلــن عــن تعيني مــارتــن نائبا لرئيس املحتوى 
لقد  الــريــاضــي فــي مجموعة beIN اإلعــامــيــة. 
عملت عن قرب مع مارتن خال السنوات السبع 
ــول إن معرفته  أقــ أن  بــحــيــث يمكنني  املــاضــيــة 
الــقــطــاع ال تضاهى،  وخــبــرتــه وسمعته فــي هــذا 
ــًا لــلــمــجــمــوعــة فــي  ــيــ ــيــــكــــون داعــــمــــًا أســــاســ وســ
انطاقها نحو املرحلة التالية من نموها الدولي«.

بــالــتــعــاون  الــتــجــارة والــصــنــاعــة  أعــلــنــت وزارة 
املــانــع وكيل سيارات  الحمد  مــع شركة صالح 
انفينيتي عن استدعاء مركبات انفينيتي كيو 
30 موديل 2017 - 2018 وذلــك لوجود خطأ 
األمـــان لألطفال(  مطبعي فــي إرشـــادات )قفل 
فــي دلــيــل املــالــك، ويــأتــي هــذا االجــــراء فــي إطــار 
التنسيق واملتابعة املستمرة من وزارة التجارة 
ــزام وتــقــيــد  ــتــ ــ ــلــتــأكــد مـــن مــــدى ال والـــصـــنـــاعـــة ل

ــاء الـــســـيـــارات بــمــتــابــعــة عــيــوب الــســيــارات  وكــ
وتــصــحــيــحــهــا لــحــمــايــة حـــقـــوق املــســتــهــلــكــني. 
التنسيق مــع وكيل  أنــه سيتم  الــــوزارة  وأكـــدت 
الــشــركــة ملتابعة عمليات الصيانة والتصليح 
ــعـــمـــاء لــلــتــأكــد مــــن تــنــفــيــذ  ــع الـ ــتــــواصــــل مــ ــ وال
ــوب فــي  ــيـ ــعـ اإلجــــــــــراءات وتــصــحــيــح الـــخـــلـــل والـ

السيارات التي تشملها العيوب.
بـــاإلبـــاغ عــن أي  الــــــوزارة املستهلكني  وتــحــث 
تـــجـــاوزات أو مــخــالــفــات بــالــتــواصــل مـــع إدارة 

حماية املستهلك ومكافحة الغش التجاري.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -
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ارتفاع السيولة وتقلص أحجام التداول

10556 نقطة 0.46 % إلى  المؤشر العام يتراجع 

3708 صفقات في جلسة تنفيذ 

ــــس،  ــداوالت خــــــال جـــلـــســـة أمـ تـــبـــايـــنـــت الـــــــتـــــ
وارتـــفـــعـــت الــســيــولــة بــنــســبــة 48% إلــــى 160 
مــلــيــون ريــــــال، مــقــابــل 108.2 مــلــيــون ريـــال 
بالجلسة السابقة، بينما تراجعت أحجام 
التداول عند 6.1 مليون سهم، مقارنة بـ 6.7 
مليون سهم فــي الجلسة السابقة، وتنفيذ 

3708 صفقات.
وذكــرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع 
البنوك والخدمات املالية، الذي شهد تداول 
مليونني و184 ألفا و483 سهما بقيمة 64 
ألــفــا و527.19 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و231 
تنفيذ 1486 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
4.37 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 

3 آالف و884.20 نقطة.
وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
ــداول 291 ألــفــا  ــ االســتــهــاكــيــة، الــــذي شــهــد تـ
و532 ســهــمــا بقيمة 13 مــلــيــونــا و891 ألفا 
و569.24 ريــــال نتيجة تنفيذ 281 صفقة، 
انخفاضا بمقدار 71.22 نقطة، أي ما نسبته 

1.03% ليصل إلى 6 آالف و847.34 نقطة.
وســجــل قــطــاع الــصــنــاعــة، الـــذي شهد تــداول 
582 ألفا و363 سهما بقيمة 21 مليونا و519 
ألفا و001.48 ريال نتيجة تنفيذ 575 صفقة، 
انخفاضا بمقدار 24.05 نقطة، أي ما نسبته 

0.72% ليصل إلى 3 آالف و317.78 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــني، الــــذي شهد 
تداول 190 ألفا و819 سهما بقيمة 7 مايني 
و034 ألفا و562.80 ريال نتيجة تنفيذ 210 
صفقات، ارتفاعا بمقدار 33.56 نقطة، أي ما 
إلــى 3 آالف و128.60  نسبته 1.08% ليصل 
نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي 
تـــداول مليون و284 ألفا و078 سهما  شهد 
بقيمة 23 مليونا و208 آالف و774.33 ريال 
نتيجة تنفيذ 757 صفقة، انخفاضا بمقدار 
9.55 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 

ألفني و186.80 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد 
تداول 351 ألفا و709 أسهم بقيمة 5 مايني 
و590 ألفا و830.00 ريال نتيجة تنفيذ 193 
صفقة، انخفاضا بــمــقــدار 11.43 نقطة، أي 
ألــف و070.25  إلــى  ما نسبته 1.06% ليصل 

نقطة.
ــل، الــــــذي شــهــد  ــقـ ــنـ وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـ
تــداول مليون و230 ألفا و677 سهما بقيمة 
24 مليونا و628 ألفا و628.92 ريــال نتيجة 
تنفيذ 206 صفقات، انخفاضا بمقدار 18.01 
نقطة، أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى ألفني 

و136.22 نقطة.

48 % نموا بالسيولة
160 مليون ريال  إلى 

الدعم اللوجستي
يعني فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة واملعلومات واملوارد األخرى كاملنتجات والخدمات 
وحــتــى الــبــشــر مــن منطقة اإلنـــتـــاج إلـــى منطقة االســتــهــاك، أو فــن تــحــريــك الــجــيــوش وإمـــدادهـــا 
باستمرار كونها ذات صلة بالشؤون العسكرية، وأيضًا ُيعرف بــاإلمــداد والتموين والتسليح 
واإلخـــاء وغيرها من األعــمــال غير القتالية، والعاملون بهذا املجال عبارة عن مجموعات غير 

قتالية لكنها مدربة تدريبا عاليا جدا، ويتحولون إلى القتال إذا تطلب املوقف منهم ذلك.
وقد توسع املعنى مع اتساع نطاق األعمال ملفهوم اإلستراتيجية وعممت على األعمال املدنية 
كالحركة والنقل والتخزين وغيرها لتشابه األعمال، لكن الفرق عادة يكون هنا بالوضع اآلمن 

للسلك املدني والوضع غير اآلمن للسلك العسكري.
املــال واألعمال أصبح هناك شركات عاملية ومحلية متخصصة  مع التطور الحالي في مجاالت 

بتقديم الخدمات اللوجستية للزبائن سواء شركات كانوا أو أفرادا.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات

ــلـــق املــــؤشــــر الــــعــــام لـــبـــورصـــة قـــطـــر بــنــهــايــة  أغـ
إلــى  جلسة أمـــس عــلــى تــراجــع بنسبة %0.46 
ارتـــفـــاع نسبي  نــقــطــة، وســـط  مــســتــوى 10556 
ــــدد الــصــفــقــات املــنــفــذة  فـــي قــيــم الــــتــــداوالت وعـ
وتقلص في كميات األسهم مقارنة بالجلسة 
السابقة وسجلت رسملة السوق 594.1 مليار 
ريــــــال، وشـــهـــدت الــجــلــســة تـــراجـــع 6 قــطــاعــات 
بـــ 1.06%، متأثرًا بهبوط  تقدمها االتــصــاالت 
سهمي فودافون وأوريدو، وانخفض الصناعة 
تــــراجــــع 7 أســـهـــم تــصــدرهــا  0.72%، بــضــغــط 
املــســتــثــمــريــن، وهـــبـــط مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك 
لــتــراجــع 9  املــالــيــة بنسبة %0.11،  والــخــدمــات 
أسهم على رأسها اإلجــارة، كما تراجع مؤشر 
بــنــســبــة 1.03% والــصــنــاعــة  الـــخـــدمـــات  قـــطـــاع 
بنسبة 0.72% والنقل 0.84%، وعلى الجانب 
اآلخر ارتفع التأمني 1.08%، بدعم أساسي من 

سهم قطر للتأمني متصدر القائمة الخضراء.
وســـجـــل مـــؤشـــر الـــعـــائـــد اإلجـــمـــالـــي انــخــفــاضــا 
نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.46  بــمــقــدار 85.39 
نــقــطــة، وســجــل مــؤشــر  إلـــى 18598.17  لــيــصــل 
ــي الـــســـعـــري  ــ ــامــ ــ ــان اإلســ ــ ــريــ ــ بـــــورصـــــة قـــطـــر الــ

انخفاضا بمقدار 17.46 نقطة، أي مــا نسبته 
إلــــى 2453.69 نــقــطــة، وســجــل  لــيــصــل   %0.71
مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي انخفاضا 
نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.71  بــمــقــدار 28.33 
نــقــطــة، وســـجـــل مــؤشــر  إلــــى 3981.17  لــيــصــل 
جــمــيــع األســـهـــم املـــتـــداولـــة انــخــفــاضــا بــمــقــدار 

11.43 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 
3143.30 نقطة.

وفـــي جــلــســة أمــــس، ارتــفــعــت أســهــم 4 شــركــات 
وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار 31 شـــركـــة وحـــافـــظـــت 4 
شــركــات على سعر إغــاقــهــا الــســابــق، وتــراجــع 
سهم »اإلجـــارة« بنسبة 2.8% عند سعر 9.01 

ريال، تبعه سهم »مزايا قطر« بـ 2.3% عند 8.05 
ريال، ومن ثم سهم »قطر للوقود« بـ 1.4% عند 
169 رياال، وسهم »فودافون قطر« بـ 1.3% عند 

8.48 ريال.
كما هبط سهم »امليرة« بـ 1% عند 147.50 ريال، 
تاه سهما »أوريدو« و»مسيعيد« بـ 0.9% عند 
81.16 ريال لألول و16.30 ريال للثاني، من ثم 

سهم »صناعات قطر« بـ 0.7% عند 137 ريااًل.
عــلــى نــفــس املـــنـــوال انــخــفــض ســهــم »بــنــك قطر 
األول« بنحو 0.7% عند 4.56 ريــال، تاه سهم 
»مصرف الريان« بـ 0.5% عند 42 ريااًل، ومن ثم 
سهم »إزدان القابضة« بنحو 0.4% عند 12.90 
ريال، وتراوحت نسب انخفاض كل من »بروة« 
و»نــاقــات« و»اإلســامــيــة القابضة« بني %0.4 
و0.1% عند 40.54 ريــال و18.58 ريــال و23.11 

ريال على الترتيب.
ــفـــع ســهــم »بـــنـــك قــطــر الــوطــنــي«  فـــي املــقــابــل ارتـ
بنحو 0.3% عند 196.99 ريال، تاه سهم »ودام« 
ثـــم سهم  ــال، ومـــن  ــ بــنــحــو 0.2% عــنــد 67.61 ريـ

»البنك التجاري« بـ 0.1% عند 41.02 ريال.
وتــصــدر QNB املرتفع 0.25% السيولة بقيمة 
24.5 مليون ريال، بينما جاء ناقات على رأس 

الكميات بـ 1.2 مليون سهم، متراجعًا %0.11.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

6% 3724.51.2% 2.8
قطاعات سجلت تراجعًا بقيادة 

االتصاالت والخدمات
 ارتفاعًا في عدد الصفقات املنفذة 

إلى 3708 صفقات
مليون ريال إجمالي التداوالت 
على »QNB« متصدر السيولة

مليون سهم التداوالت 
على »ناقالت« متصدر الكميات

 تراجع سهم شركة اإلجارة 
متصدر قائمة التراجعات

  أعــلــنــت شـــركـــة الــخــلــيــج الـــدولـــيـــة لــلــخــدمــات أن شــركــتــهــا 
التابعة، الخليج العاملية للحفر، قد عينت وليام سيبي رئيسًا 

تنفيذيًا جديدًا لها اعتبارًا من 6 ديسمبر 2018.
يذكر أن سيبي قد شغل مؤخرًا منصب نائب الرئيس لتطوير 

األعمال في شركة »باراجون أوفشور«، ولديه سجل حافل بالنجاحات في تطوير ودعم األعمال على 
الــعــاملــي، فيما يتمتع أيضًا بخبرة شاملة فــي التسويق والــنــواحــي التجارية مــع مختلف  الصعيد 

الشركات الرائدة في قطاع الحفر.
وبهذه املناسبة قال سعد راشد املهندي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العاملية للحفر: »يسعدنا 
انضمام سيبي إلى فريقنا اإلداري للمشاركة في الجهود املبذولة نحو التغلب على التحديات التي 
يفرضها هذا القطاع في وقت نسعى خاله إلى زيادة التركيز على النمو واملزيد من تلبية احتياجات 
العماء. وال شك أن املعرفة الكبيرة التي يتمتع بها السيد سيبي في هذا القطاع وخبرته التجارية 
وعاقاته مع العماء في مختلف أنحاء العالم ستسهم مؤكدًا في تعزيز مسيرة الشركة نحو التنمية 

والتطوير«.

  قرر مجلس إدارة شركة املجموعة للرعاية الطبية إنشاء 
مشروع عيادات الوكرة – التابعة للمستشفى األهلي، وتفصح 
الشركة استكمااًل لذلك عن قرب افتتاح فرعها عيادات الوكرة 
الـــحـــاالت املستعجلة - املستشفى األهـــلـــي، والــكــائــن  ــدة  ووحــ
بمنطقة الوكرة، وأنها قد حصلت على املوافقات من الجهات 

انــتــظــار التفتيش النهائي مــن قبل وزارة  بــالــدولــة وأصــبــحــت جــاهــزة للتشغيل وذلـــك فــي  املختصة 
الصحة العامة إلصدار املوافقة النهائية لافتتاح الرسمي.

وحققت »الرعاية« أرباحًا بقيمة 7.5 مليون ريال في التسعة أشهر األولى من العام الجاري، بارتفاع 
نسبته 105% على أساس سنوي.

  أعلنت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة أن مجلس إدارتها 
املــوافــق 12 ديسمبر 2018 النتخاب  سيعقد اجتماعه يــوم غــد األربــعــاء 

نائب لرئيس مجلس اإلدارة ومناقشة سير األعمال بالشركة.
كــانــت »داللـــــة« تــحــولــت لــلــخــســارة فــي الــتــســعــة أشــهــر األولــــى مــن الــعــام 
الجاري، بقيمة 16.06 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 16.13 مليون ريال 

بذات الفترة عام 2017.
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الشركة القطاع
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ــنــــي، أمــــس،  ــــم مـــتـــحـــف قـــطـــر الــــوطــ
ّ
نــــظ

أول لــقــاء إعــامــي رســمــي للكشف عن 
آخــر مستجدات هــذا الصرح العماق 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أبـــــرز مــامــح 

التجربة املتحفية التي تنتظر الزوار.
ويقبع في قلب املتحف الجديد، القصُر 
التاريخيُّ للشيخ عبدالله بن جاسم 
ثــانــي )1880-1957( نجل مؤسس  آل 
دولــة قطر الحديثة، وهــو قصر قديم 
ــَد تــرمــيــمــه، وكـــــان ُيـــســـتـــخـــَدم في  ــيــ عــ

ُ
أ

ا للعائلة املالكة ومقًرا 
ً
السابق مسكن

ــا ملتحف  ـ
ً
ــق ــّول الحـ ــم تـــحـ لــلــحــكــومــة، ثـ

ــــى جــانــب  قـــطـــر الـــوطـــنـــي الـــقـــديـــم، وإلــ
القصر، يضم املتحف الجديد، املمتد 
 

ً
على مساحة 52 ألف متر مربع، أعماال
فنية مبتكرة ُصِمَمت خصيًصا على 
يد فنانني قطريني ودوليني لعرضها 
باملتحف، بــاإلضــافــة ملقتنيات نــادرة 
ــواد وثــائــقــيــة، وأنــشــطــة  ــ وثــمــيــنــة، ومــ

للتعلم التفاعلي.
قــالــت ســـعـــادة الــشــيــخــة املــيــاســة بنت 
ــــي، رئـــيـــس  ــانـ ــ ــن خـــلـــيـــفـــة آل ثـ ــ حـــمـــد بـ
مجلس أمناء متاحف قطر: »قطر بلٌد 
عــريــق، يــزخــُر بــعــادات أهـــل الــصــحــراء 
 للعديد 

ٌ
ــا مــوطــن

ً
والــبــحــر، وهـــو أيــض

من الحضارات القديمة، وال تزال قطر 
 لــقــيــمــهــا الــثــقــافــيــة 

ً
ـــة حــتــى الـــيـــوم وفـــيَّ

ر  األصيلة، برغم تيار الحداثة الذي غيَّ
معالَم بنيتها التحتية، ونحن نتطلع 
إلهداء هذه التجربة املتحفية الجديدة 
في ربيع العام املقبل ملجتمعنا الثري 
بــبــاده ولضيوف  بتنوعه والــفــخــور 
الــدوحــة الــذيــن نــرحــب بهم مــن جميع 

أنحاء العالم«.
استعرض عدد من مسؤولي متاحف 
ــف ألول مـــرة عن 

َ
ــكــش

ُ
قــطــر تــفــاصــيــل ت

مــتــحــف قــطــر الـــوطـــنـــي قــبــل افــتــتــاحــه 
الــرســمــي املـــقـــرر لـــه 28 مــــارس املــقــبــل، 
حــيــث تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن نــقــل أكـــثـــر من 
التاريخية  2000 قطعة من املقتنيات 

والثمينة إلى املتحف.
آمــنــة بنت  قــالــت الشيخة  مــن جهتها، 
ثــانــي، مدير  آل  عبدالعزيز بــن جاسم 

متحف قطر الوطني: »سيوفر املتحف 
الـــوطـــنـــي لـــــــزواره تــجــربــة مــتــحــفــيــة ال 

نــظــيــر لـــهـــا، بــفــضــل رؤيـــتـــه وأســـلـــوب 
الــلــذيــن يــراعــيــان احتياجات  تــطــويــره 

الجمهور في املقام األول؛ فهذا متحف 
يــــــروي قـــصـــة قـــطـــر ويــنــقــلــهــا لــلــنــاس 

بــأســلــوب مبتكر ومتكامل وتفاعلي، 
م أمام 

ّ
كما يوفر املتحف فرًصا للتعل

البرامج  الجميع، صغاًرا وكباًرا، عبر 
ــيـــة واملـــــعـــــارض  ــلـ ــفـــاعـ ــتـ ــة الـ ــ ــــطـ ــــشـ واألنـ
بــمــوضــوعــاتــهــا املــخــتــلــفــة، حــيــث تعد 
التعليمية مــن أهــم عناصر  الــتــجــربــة 
رؤيـــــة املـــتـــحـــف، وســـيـــكـــون لــأرشــيــف 
الرقمي دور مهم للغاية في معارضنا 
الدائمة املتاحة للجميع، حيث سيضم 
آالف الصور والفيديوهات والوثائق 
مـــن قــطــر والـــعـــالـــم، وســـُيـــتـــاح كـــل ذلــك 

ألكبر عدد ممكن من الناس«. 
بـــــدورهـــــا، أوضــــحــــت الــــدكــــتــــورة هــيــا 
آل ثــانــي، نــائــب مــديــر شــــؤون تنظيم 
املـــعـــارض بــمــتــحــف قــطــر الــوطــنــي، أن 
املتحف تــعــاون مــع عــدد مــن الشركاء 
ــة لـــأفـــام  ــ ــدوحـ ــ مــــن بــيــنــهــم مـــعـــهـــد الـ
على مــدار 5 أعــوام لتسجيل املرويات 
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــشـــفـــهـــيـــة وحـــفـــظـــهـــا، 
وترجمتها فــي شكل عــدد مــن األفــام 
عَرض باملتحف، حيث تجاوز 

ُ
التي ست

عــــدد األفـــــام الــتــي تـــم إنــتــاجــهــا أكــثــر 
مــــن 70 فـــيـــلـــًمـــا، بــيــنــمــا بـــلـــغ مــجــمــوع 
الــذيــن ســجــلــوا ذكرياتهم  األشــخــاص 

أكثر من 300 شخص من العامة. 
وأوضـــحـــت فـــي تــصــريــحــات صحفية 
عــلــى هــامــش الــلــقــاء، أن عــمــلــيــات نقل 
املـــقـــتـــنـــيـــات تـــجـــري عـــلـــى قـــــدم وســــاق 
ــر مــــن 2000  ــثـ ــــرض أكـ حـــيـــث ســيــتــم عـ
قطعة من املقتنيات في املبنى الجديد 

للمتحف.
وقـــالـــت إنــــه تـــم الــتــركــيــز عــلــى إتــاحــة 
وعـــرض الــقــطــع األثــريــة املـــوجـــودة في 
قـــطـــر الـــتـــي تــعــكــس مــخــتــلــف الــحــقــب 
الــدولــة، إلى  القديمة في  والحضارات 
ــتـــي تــعــكــس الــحــيــاة  ــانـــب الـــقـــطـــع الـ جـ
االجــتــمــاعــيــة فــي الــدولــة، وغــيــرهــا من 
الــقــطــع الـــخـــاصـــة بــالــتــاريــخ الــحــديــث 

لقطر.
وأشــــارت إلـــى أنـــه يــتــم نــقــل املقتنيات 
عــــلــــى مــــــراحــــــل وفـــــقـــــا ملــــــــدى ســـهـــولـــة 
ــة الـــتـــركـــيـــب بـــحـــيـــث تـــكـــون  ــوبــ ــعــ وصــ
ــي الـــنـــقـــل لــلــقــطــع صــعــبــة  األولـــــويـــــة فــ
الـــتـــركـــيـــب تـــلـــيـــهـــا املـــقـــتـــنـــيـــات ســهــلــة 

التركيب.

فيلمًا للمرويات التاريخية 52 ألف متر مربع المساحة.. و70 

عرض 2000 قطعة مقتنيات بـ»قطر الوطني«

¶  متحف قطر الوطني                        

محمد عبدالعال

الــخــاص لسعادة  إبراهيم آل محمود، املستشار  بــن  السيد منصور  قــال 
الــشــيــخــة املــيــاســة بــنــت حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
الــذي  الــشــامــخ  الــصــرح  الــوطــنــي هــذا  متاحف قــطــر: »يحتفي متحف قطر 
الوطنية وثقافتنا وشعبنا، بتراثنا وثقافتنا  يمثل أهمية بالغة لهويتنا 
التي كان للبر والبحر دور كبير في تشكيلها، وفي الوقت نفسه، يعكس 
، بتصميمه املعماري وبما يحتويه من تقنيات حديثة مبتكرة روح 

ُ
املتحف

العصر الحالي وقدرتنا على املضي قدمًا في أن نكون جزءا ال يتجزأ من 
املشهد الثقافي العاملي«. وأضــاف: »ركزنا في إنشاء هذا الصرح على أن 
القطري، واستحضاًرا ملاضيه ولألحداث  لذاكرة املجتمع  انعكاًسا  يكون 
العزيز، وبذلنا جهوًدا مضنية للحفاظ  ة بلدنا  التي شكلت هويَّ التاريخية 
على القصر القديم للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني وترميمه، باعتباره 
معلًما قريًبا من القلب وله منزلة خاصة في تاريخنا، وتواجد القصر وسط 
ا للمتحف 

ً
املتحف الجديد يعني أن املتحف الوطني القديم صار قلًبا نابض

الــجــديــد«. وأوضـــح أن املتحف الــجــديــد يقع وســط حلقة مــن أبـــرز املــراكــز 
الثقافية في قطر في مقدمتها متحف الفن اإلسالمي وقاعة الرواق للفنون 

الــتــزام متاحف قطر  فــي  أنــه يمثل نقطة مضيئة  قــطــر، كما  فــي متاحف 
املتمثل في تعزيز الهوية الثقافية لقطر من خالل إشراك املجتمع والتركيز 

على التعليم واالبداع، باإلضافة لتطوير بيئة ثقافية لجمهور متنوع.

آل محمود: المتحف نقطة مضيئة
 في التزام تعزيز الهوية الثقافية

تصميم املتحف مستلهم من وردة الصحراء، على هيئة أقراص كبيرة متشابكة 
ذات أقطار ومنحنيات مختلفة، فبعضها »رأسي« يدعم املبنى، وبعضها »أفقي« 
التي  القالدة  األقــراص، وتشكل في مجموعها ما يشبه  يستند على غيره من 

تحيط بالقصر التاريخي.
الــعــرض فناء مــركــزي )حـــوش( يمثل ساحة خارجية  ويتوسط حلقة صــاالت 
للمتحف  الخرساني  الثقافية، ويتناغم طــالء السطح  الفعاليات  للتجمع خــالل 
ا شبيًها بالرمال، ليبدو املبنى وكأنه نبت 

ً
مع الصحراء القطرية، حيث يأخذ لون

 تقي 
ً

الناتئة ظالال لقي أقــراص املتحف 
ُ
خارج من األرض ومتوحد معها. كما ت

الزائرين من حرارة الشمس وهم يترّجلون في الخارج، وفي الوقت نفسه توفر 
غطاًء ملن هم في الداخل لتقيهم من الحرارة.

وعــلــى غــــرار الــتــصــمــيــم الـــخـــارجـــّي، يــأخــذ الــتــصــمــيــم الــداخــلــي شــكــل األقــــراص 
ا شبيًها بالرمال، 

ً
املتشابكة بألوان محايدة أو أحادية اللون، وتأخذ األرضيات لون

أما الحوائط »الرأسية« فمطلية بجص تقليدي وجص ممزوج بالجير، وتتباين 
املساحات الداخلية في أحجامها بشكل ملحوظ، ما يمنح كل صالة عرض طابًعا 
خاًصا يختلف عن غيرها، ويضفي نوًعا من املغامرة ويعزز عنصر املفاجأة 

في رحلة الزائر داخل املتحف.

سر التصميم المعماري؟

عمل فني يضم 114 نافورة بالحديقة

الكواري: منافذ للشركات وتجارب 
تثقيفية للعائالت واألطفال

العمليات في  الكواري، نائب مدير  السيد سيف 
متحف قطر الوطني، قال إن فريق عمل املتحف 
أجــــرى دراســـــة مــتــأنــيــة لــلــغــايــة لــضــمــان تــوفــيــر 
الــتــي تــســمــح للجمهور  الـــفـــرص  مــجــمــوعــة مـــن 
ــذب أكــبــر  ــ بــالــتــفــاعــل مــــع املـــتـــحـــف لــيــتــَســنــى َجــ

شريَحة ُممكنة من املجتمع.
ــقـــديـــم شـــــيء يــجــذب  وأضـــــــــاف: »هـــدفـــنـــا هــــو تـ
الجمهور من جميع األعمار والخلفيات، ويناسب 
العائالت وجميع األعمار ويلبي  املتحف جميع 
بــهــا مـــســـارات رائــعــة  جــمــيــع األذواق، فــحــديــقــتــه 

للمشي والجري وركوب الدراجات، ويقدم املتحف 
الجميع«.  وتابع:  املطاعم تناسب  العائلية، وبــه سلسلة من  باقة متنوعة من األنشطة 
»بداية باملنطقة الخارجية للمتحف، تحيط باملتحف حديقة جميلة، وتعكس هذه املساحة 
البديعة التنوع البيئي والنباتي األصيل في قطر، وتعمل ساحات اللعب التي تم إنشاؤها 
أهــم جوانب  إبــداعــيــة حيث يمكن لألطفال اكتشاف  خصيًصا باعتبارها مساحات 
الحياة في قطر، هذا ما يخلق تجربة ممتعة وتثقيفية للعائالت واألطفال«. تضم األعمال 
ا ضخًما للفنان الفرنسي جان ميشيل أوثونيل يقدم   تركيبّيً

ً
الفنية في الحديقة عمال

فيه 114 نافورة فردية داخل بحيرة، وُصمِمت النوافير على نحو يحاكي أشكال الخط 
العربي برشاقته املعهودة، حسب الكواري. واستطرد: »سيكون هناك مقهى يطل على 
الردهة الرئيسية وسيقدم مجموعة واسعة من األطعمة القطرية، باإلضافة إلى مطعم 
آخر يقع في منتصف طريق الزوار، ونفخر بتشجيعنا للشركات الصغيرة ومتوسطة 
املنافذ، كما سيكون هناك متاجر  إدارة عــدد من هــذه  للمشاركة في  الحجم في قطر 

للهدايا بها العديد من الهدايا التي تناسب املعلمني واآلباء والزوار«.

¶  سيف الكواري

أول  الــدكــتــورة كــاريــن إكسيل، أخصائي تطوير متاحف 
بمتحف قــطــر الــوطــنــي، قــالــت إن املــتــحــف يــطــمــح إلحــيــاء 
تــاريــخ قطر وتراثها وثقافتها بطريقة مبتكرة بالكامل 
التي تقدم تجربة تفاعلية تجريبية  عبر صــاالت عرضه 

ــوانـــب.  وأضـــافـــت أنــــه مـــن خــــالل الــعــمــل مع  مــتــعــددة الـــجـ
الــعــالــم، تــم صنع  أنــحــاء  حــرفــّيــني متمّرسني مــن مختلف 
أكثر من 1400 مجّسم بديع للعرض في املتحف، تشمل 
التاريخ الطبيعي واملعماري واألثري، ونسخا متطابقة من 

مستندات، ونماذج قوارب، ومجسمات تعتمد على اللمس، 
أكــثــر مــن 150  »أنتجنا  لــألطــفــال.  وتــابــعــت:  ومجسمات 
ا رقمًيا لدعم صاالت العرض في املتحف، وتسهم 

ً
عرض

هذه العروض في صنع تجربة تفاعلية متعددة الجوانب«.

يــنــقــســم مــتــحــف قــطــر الـــوطـــنـــي إلــــى 3 أقـــســـام وهـــي: 
البدايات، والحياة في قطر، وبناء األمة. 

عَرض محتويات هــذه األقسام في 11 صالة عرض، 
ُ
ت

حــيــث يــنــطــلــق الـــزائـــر فـــي رحــلــة زمــنــيــة يــقــطــع خاللها 
الجيولوجية  الحقبة  مسافة 1.5 كيلو متر، يبدأها مع 
العربية، ثم ينتقل من محطة  الجزيرة  قبل استيطان 
ــــى وقـــتـــنـــا الـــحـــالـــي،   إلـ

ً
ــرى عـــبـــر الـــتـــاريـــخ وصـــــــوال ــ ألخــ

ا على طول الطريق محتويات مدهشة حتى 
ً
مستكشف

يصل إلى درة تاج املتحف، وهي قصر الشيخ عبدالله 
الذي يمثل جوهر الهوية القطرية الوطنية. 

كل صالة من الصاالت اإلحــدى عشرة تتميز ببيئتها 
 من فصول القصة الكبيرة 

ً
الشاملة، حيث تروي فصال

لــلــمــتــحــف مـــن خــــالل مــزيــج بــديــع مـــن الــعــنــاصــر مثل 
املرويات التاريخية والصور األرشيفية واألعمال الفنية 
وسماع الحكايات والروائح املرتبطة بالذكريات. تحتوي 
املقتنيات  الــعــرض على مجموعة مذهلة مــن  صـــاالت 

الشهيرة  ــارودة  بـ األثــريــة والتراثية مــن بينها ســجــادة 
مـــَر بتصميمها فــي عام 

ُ
أ اللؤلؤ والــتــي  املصنوعة مــن 

لؤلؤة خليجية  1865 واملــطــرزة بأكثر من 1.5 مليون 
عــالــيــة الـــجـــودة ومــزيــنــة بـــالـــزمـــرد واملـــــاس والـــيـــاقـــوت، 
إلــى جــانــب املــخــطــوطــات والــوثــائــق والــصــور والــجــواهــر 
للعامة تمتد على  واألزيـــــاء.  تحيط باملتحف حديقة 
مساحة 112 ألف متر مربع، وتشمل ساحات تعليمية 

تفاعلية ترحب بالعائالت، وممرات للمشي، وبحيرة.

1400 مجسم و150 عرضًا رقميًا في الصاالت

11 صالة لعرض محتويات 3 أقسام
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تحليل

أقوال

قراءات

كين هوبارد

خبير إستراتيجي في مؤسسة »ريفر فالي أسيت مانجمنت« 
ومقرها سنغافورة - »موقع اليفمنت الهندي« 

الصين والهند والتوازن االقتصادي

شيء سوى أن الفجوة في الناتج املحلي اإلجمالي بالنسبة 
للفرد في كال االقتصادين، كان أقل من 40 دوالرا في العام 

.1990
الناتج  الــصــن كــانــت تمتلك نفس  أن  للدهشة  املثير  ومــن 
الهند اآلن،  به  الــذي تتمتع  للفرد  املحلي اإلجمالي بالنسبة 
وذلك في العام 2006، أي أن ثمة فجوة قوامها 12 عاما بن 

البلدين في هذا الخصوص.

للفرد في  الناتج املحلي اإلجــمــالــي بالنسبة  فــإن  ومــع ذلــك 
الصن قد سجل ارتفاعا أقل قليال من 5 مرات خالل الفترة 
الناتج املحلي  العام 2006 والــعــام 2008، فيما زاد  ما بن 
بــواقــع مرتن ونصف  الهند  للفرد فــي  اإلجــمــالــي بالنسبة 
املرة. والصن بالطبع قد استفادت كثيرا من دخولها منظمة 

التجارة العاملية في العام 2001.
الــصــادرات  القائم على  التنمية  نــمــوذج  قــد طبقت  والــصــن 
وتكيفت معه، وركزت بقوة على اإلبقاء على سعر الصرف 

بها عند مستويات منخفضة.
وقد أصبحت الهند بلدا يميل بصورة أكبر نحو الصادرات، 
ومندمجا بدرجة أكبر في التجارة وتدفقات رؤوس األموال 
مع باقي دول العالم. ومع ذلك فإن القلق املتكرر إزاء حجم 
العجز في حسابها الجاري، وأيضا إزاء تمويلها املستقر 

أحيانا يتسبب في تقويض النمو بها.
ــتـــوازن فــي كــال البلدين  وفـــي الــنــهــايــة فـــإن وتــيــرة إعــــادة الـ
ــة أكــــبــــر مـــمـــا يــتــوقــعــه  ــ ــدرجـ ــ ســتــســتــمــر فــــي تــبــاطــئــهــا وبـ

املستثمرون.

تمثل الصن والهند حالتي دراسة متناقضتن - وإن كانتا 
مذهلتن - على اإلدارة االقتصادية في االقتصادات الناشئة، 
البلدين قد ُصممت من  السياسات في كل من  واستجابة 
أجل مالءمة الهيكل السياسي لها، والتحديات االقتصادية 
التي تواجهها كل من البلدين، وكذا قائمة الحلول، ومع ذلك 
فإن صانعي السياسات في كال البلدين يكافحان من أجل 

إعادة التوازن وبسرعة إلى اقتصادها.
والصن التي تشهد قيودا على الطلب، تحاول جاهدة وقف 
تباطئها الهيكلي، فيما تكافح الهند التي تشهد قيودا على 
لديها من إمكانات لتحفيز  العرض، من أجل استغالل ما 

معدالت النمو االقتصادي.
قــاطــرة اإلصــالحــات االقتصادية فــي الصن في  وانطلقت 
العام 1978، فيما بدأ نفس القطار في السير في الهند بعد 
ذلك بكثير، حيث شرعت نيودلهي في تطبيق إصالحات 
ــة الـــتـــي شــهــدهــا مــيــزان  ــ ــقـــاب األزمــ هــيــكــلــيــة كــبــيــرة فـــي أعـ

املدفوعات في الهند في العام 1991.
ــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  ــي ال ــدولـ ويــضــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
بالنسبة للفرد في الهند هذا العام عند 2.135 دوالر. وهذا 
مس الناتج املحلي اإلجمالي بالنسبة 

ُ
يعادل قرابة حوالي خ

الــصــن )10 آالف دوالر(. ومــن الصعب تخيل  للفرد فــي 

راجيف مالك

“ اإلنجازات والنتائج مقياس صادق لما تقوم به 
من أنشطة وإجراءات، وهذا جوهر اإلدارة الفعالة  ”

elwali.mamdouh@gmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

ما الذي يقوض االقتصاد الصيني؟
الرئيس األمريكي دونــالــد ترامب ونظيره الصيني شي 
جن-بينج توصال إلى اتفاقية مؤخرا خالل لقائهما على 
هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة 
التجاري،  الحوار  آيــرس، حول إطار  األرجنتينية بوينس 
والتي من شأنها أن ترجئ فرض رسوم جمركية جديدة 
من قبل واشنطن. وبرغم كونها أفضل بالتأكيد من أي 
بــديــل آخـــر، فــإن تلك الــخــطــوة ال تتعامل مــع أيــة تــوتــرات 
أســاســيــة فــي الــعــالقــة االقــتــصــاديــة بــن الــواليــات املتحدة 

والصن- القوتن االقتصاديتن األكبر في العالم.
وقــلــيــل مــن املــراقــبــن تــســاورهــم الــشــكــوك فــي أن الصن 
بحاجة ماسة إلى إجراء تغييرات كبيرة في مجاالت مثل 
امللكية الفكرية وحقوق املستثمرين األجانب والدعم املقدم 
إذا ما كــان يتوجب عليها  للدولة  اململوكة  الشركات  إلــى 
املمارسات  الــدولــيــة. وكــراهــيــة  املعايير  االمــتــثــال لتطبيق 

االقتصادية الصينية نادرا ما تقتصر على ترامب.
ــدت هـــجـــمـــات عـــلـــى الـــعـــالقـــة  ــهــ والــــشــــهــــور األخـــــيـــــرة شــ
األمــريــكــيــة  أعـــضـــاء اإلدارات  مـــن  الــقــائــمــة  االقـــتـــصـــاديـــة 
الــســابــقــة. وبــالــفــعــل فــإنــه مــن املــمــكــن الــقــول إنـــه ال يوجد 
للعالقات مع بكن. وحينما  له فكرة االرتــيــاح  تــروق  من 
إدارة  السابقة مع  تتجاوز حكومات أجنبية إحباطاتها 
املمارسات  تــرامــب، فإنها تقر بأنها، أيضا، محبطة من 

التجارية الصينية.
ومع ذلك فإنه من السهل أيضا إبداء التضامن مع القادة 
ــنــظــام الــســيــاســي  الــصــيــنــيــن الـــذيـــن يـــصـــرون عــلــى أن ال
االقــتــصــاديــة  املــفــاوضــات  الصيني عليه االخــتــيــار، وأن 
ينبغي أن تركز على التحديد البراجماتي للفرص املثمرة 

لكال الطرفن، بدال من األسئلة املتعلقة باأليديولوجية.
في غضون ذلك فإنه من الصعب رؤية كيف يمكن ألحد 
املتزايد تجاه  يتمتع بمعرفة تاريخية أال يشعر بالقلق 
القوة، ويسعى  القمع املحلي وتركيز  شخص يجمع بن 
دائما إلى زيادة اإلنفاق العسكري لبالده، ويتحدث كثيرا 

عن دور الصن في العالم.
والواليات املتحدة األمريكية تحتاج إلى إستراتيجية غير 
أن  الطالع  الحالية. ومــن ســوء  تقليدية ملواجهة ظروفها 

الغضب ال ينبغي أن يشكل تلك اإلستراتيجية.
وال يمكن القول إن املمارسات التجارية الظاملة للصن قد 
أثرت سلبا على النمو االقتصادي األمريكي بنسبة حتى 
أن الصن ال تمثل تهديدا  0.1% سنويا. وال يعني هــذا 

للنظام العاملي.
تــرامــب استغالل سلطته  والــســؤال اآلن هــل سيستطيع 
بالتأكيد على  ونــفــوذه إلنــجــاز شــيء مهم. وهــذا يعتمد 
قدرته على إقناع الصن بأن الواليات املتحدة قادرة على 

فعل كل شيء وفي أي وقت.

لورانس إتش. سمرز

الرئيس السابق لجامعة هارفارد
»صحيفة واشنطن بوست«

21.5 % بطالة الشباب بفرنسا 

تــعــانــى املــــوازنــــة الــفــرنــســيــة مـــن عــجــز مــزمــن 
استمر طوال السنوات الخمس عشرة املاضية 
ــى قد  ــ بــال إنــقــطــاع، واذا كـــان اإلتــحــاد األوروبـ
للعجز  وضع نسبة 3% كحد أقصى مقبول 
بــاملــوازنــة، فــقــد تخطى الــعــجــز الــفــرنــســي تلك 

النسبة منذ عام 2008 وحتى عام 2016. 
وظلت نسبة العجز التى تخطت نسبة 7% عام 
2009 تقل تدريجيا حتى بلغت 6ر2% بالعام 
املاضى، وتوقع صندوق النقد الدولى إستمرار 
نفس النسبة للعجز بالعام الحالى وارتفاعها 
بــشــكــل مــحــدود بــالــعــام الـــقـــادم واســتــمــرارهــا 

حتى عام 2023 بأكثر من %2. 
ــان تــركــيــز الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة  ومــــن هــنــا كــ
العجز، إال  على تحصيل الضرائب لسد هــذا 
للناتج  الحكومية  إيـــرادات الضرائب  أن نسبة 
املــحــلــى اإلجــمــالــى الــفــرنــســى بــلــغــت 2ر%46 

بالعام املاضى. 
ورغم ذلك فقد اتجه الرئيس الفرنسى لزيادة 
الجديد،  العام  الوقود مع بداية  الضريبة على 
مما أثار اآلالف الذين نزلوا للميادين معبرين 
عن إعتراضهم، خاصة مع نسبة بطالة تبلغ 
9% ليبلغ عدد املتعطلن 2 مليون و658 ألف 
شخص، كما بلغت نسبة البطالة بن الشباب 

األقل من 25 عاما 5ر%21. 
واحتل استهالك الطاقة بفرنسا املركز الثانى 
عــشــر دولـــيـــا بــنــحــو 238 مــلــيــون طـــن بــتــرول 
مكافئ بالعام املاضى، رغم أنها تحتل املركز 
الحادى والثالثن بن سكان العالم، بسكانها 
أنها استقبلت  البالغن 67 مليون نسمة، إال 

أكثر من 80 مليون سائح بالسنوات  سنويا 
الست املاضية. 

النفط بلغت  الــذاتــى مــن  اإلكــتــفــاء  وألن نسبة 
1% فــقــط بــإنــتــاج 16 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
الــخــام واســتــهــالك نفطى بلغ 1 مليون و615 
بــالــغــاز الطبيعى  ألــف بــرمــيــل، ونسبة إكــتــفــاء 
واحد باأللف فقط، فقد أسفر ذلك عن استيراد 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــنــفــط الــخــام واملــشــتــقــات 
التاسع  املــركــز  الطبيعى، حتى احتلت  والــغــاز 
العاشر  الخام واملشتقات واملــركــز  بإستيراد 

دوليا بإستيراد الغاز الطبيعى. 
مما دفعها لتنويع مصادر الطاقة بها لتحتل 
بــنــســبــة %38،  املـــركـــز األول  الــنــوويــة  الــطــاقــة 
الــطــبــيــعــى %16  والـــغـــاز  ــتـــرول 5ر%33  ــبـ والـ
املتجددة  الكهرومائية 5% والــطــاقــة  والــطــاقــة 

4% والفحم أقل من %4. 
املــســتــورد مــن مشكلة  الــوقــود  وزادت تكلفة 
الــعــجــز الــتــجــارى املـــزمـــن، حــيــث بــلــغــت تكلفة 
الـــوقـــود بــالــعــام املــاضــى 60 مليار  إســتــيــراد 
دوالر، بينما بلغ العجز التجارى 5ر89 مليار 
املــزمــن املستمر منذ عام  العجز  دوالر وهــو 

2003 وحتى العام املاضى بال انقطاع. 
ــم الـــفـــائـــض املــســتــمــر بـــاملـــيـــزان الــخــدمــي  ــ ورغـ
ــالوة عــلــى  ــ بــســبــب اإليــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــيـــة، عــ
الفرنسين بالخارج، فقد  العاملن  تحويالت 
أدى كبر العجز التجارى السلعى لوجود عجز 
مــزمــن بــمــيــزان املــعــامــالت الــجــاريــة، مــنــذ عــام 
2005 وحتى اآلن مــع توقع إســتــمــراره حتى 

عام 2023.

ممدوح الولي

إقتصادي مصري

قضية
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استمرار توقيفه بتهمة إضافية

توجيه االتهام رسميا لكارلوس غصن ونيسان
وجه املدعون العامون في طوكيو رسميا تهمة 
ــى كــــارلــــوس غصن  ارتــــكــــاب مــخــالــفــات مــالــيــة إلــ
تتعلق بتصريحه عن راتب أقل وأصدروا مذكرة 
توقيف جديدة متعلقة بتهمة أخرى بحقه، وفق 
ما أفادت وسائل إعالم محلية أمس، ما يعني أن 
نجم صناعة السيارات في العالم سيقضي عيد 

امليالد على األرجح في زنزانته اليابانية.
 واعــتــقــل رئــيــس شــركــة نــيــســان الــســابــق فـــي 19 
نوفمبر في اليابان لالشتباه بعدم تصريحه عن 
جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين )44 
مليون دوالر( بني األعوام 2010 و2015، وأصاب 
ســقــوطــه املـــــدوي عـــن عـــرشـــه فـــي قـــطـــاع األعـــمـــال 

العالم بصدمة.
 ووجه املدعون أمس، تهما رسمية لغصن وأقرب 
معاونيه غريغ كيلي بشأن هذا االتهام الذي يقال 

إنهما أصرا على نفيه.
 وصدرت مذكرة توقيف جديدة بحقهما بتهمة 
لــعــدم اإلفـــصـــاح عن  إضــافــيــة وهـــي تخطيطهما 
أربعة مليارات ين أخــرى خالل السنوات الثالث 

املاضية.
 وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة توقيف 
املشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح 
للمدعني العامني باستجوابهم لفترات طويلة، 

وهو نظام قضائي تعرض النتقادات دولية. 
 وكان يوم امس هو األخير الذي يمكن للمدعني 
ــامــــني االبـــــقـــــاء فـــيـــه عـــلـــى غـــصـــن وكـــيـــلـــي،  ــعــ الــ
موقوفني قبل توجيه االتهام اليهما أو إعــادة 
توقيفهما. وتسمح مذكرة التوقيف الجديدة 
بحقهما للقضاء باستكمال استجوابهما ملدة 

22 يوما. 
 وبــاإلضــافــة إلــى االتــهــامــات املوجهة إلــى غصن 

الياباني وجه التهمة  وكيلي، فإن االدعــاء العام 
إلــى شــركــة نيسان نفسها، وفــقــا لوسائل  أيــضــا 
إعـــــــالم مـــحـــلـــيـــة، ألن الـــشـــركـــة هــــي الــــتــــي قــدمــت 
املــســتــنــدات الــرســمــيــة الــتــي تقلل مــن قيمة دخــل 

غصن.
 وتراجعت أسهم نيسان بمقدار 2,9% لتسجل 
945 ينًا في تعامالت أمس، فيما أعربت الشركة 

عن »أسفها العميق« إزاء القضية.
 وقالت الشركة إنها »ستواصل جهودها لتعزيز 
إدارتها والتزاماتها ومنها ما يشمل التصريح 

الدقيق عن املعلومات الخاصة بالشركة«.
ــيـــســـان ومـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي الـــشـــركـــتـــان   وكــــانــــت نـ
اليابانيتان في التحالف الثالثي مع رينو عزلتا 

غصن رجل األعمال الفرنسي-اللبناني-البرازيلي 
من رئاستيهما.

 لكن وســط تقارير عــن تــوتــرات ضمن التحالف 
الــــــذي تــــجــــاوزت مــبــيــعــاتــه جــمــيــع املــجــمــوعــات 
املنافسة الــعــام املــاضــي، أكـــدت الــشــركــات الثالث 

الشهر املاضي »التزامها التام« بالتحالف. 
ووفـــــق وكـــالـــة أنـــبـــاء »كــــيــــودو« فــقــد أقـــــّر غصن 
بــتــوقــيــع وثــائــق لــتــأخــيــر جـــزء مــن راتــبــه إلـــى ما 
بعد إحالته الى التقاعد، لكنه قال إن هذا املبلغ 
ال يحتاج إلى التصريح عنه ألنه لم يتم تحديده 

بشكل نهائي.
 وذكر مصدر مقّرب من التحقيق أن غصن وكيلي 
ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون جديد يجبر 

أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة 
على التصريح عنها.

 ويشتبه في أن غصن قام بتأخير جزء من دخله 
لتجنب انتقادات املوظفني واملساهمني الرتفاع 

راتبه. 
 وقـــدمـــت نــيــســان الــتــمــاســا ملــحــكــمــة فـــي ريـــو دي 
جـــانـــيـــرو لــلــمــطــالــبــة بـــمـــنـــع مــمــثــلــي غـــصـــن مــن 
دخول شقة فخمة مطلة على شاطئ كوباكابانا 

الشهير. 
 وقــال ســاتــورو تــاكــادا املحلل في شركة »تــي آي 
دبليو« لألبحاث واالستشارات ومقرها طوكيو 
»نــحــن نـــراقـــب عـــن كــثــب إذا مـــا تـــم حــقــا تــوجــيــه 

االتهام اليه واعتباره مذنبا«.
 وأضاف لفرانس برس »إذا أعفي من املحاكمة أو 
ثبتت براءته، فسيؤدي ذلك الى إرباك كبير داخل 

إدارة نيسان«.
اليابان في محكمة محلية.   وتبدأ املحاكمة في 
وبـــإمـــكـــان املـــدعـــني واملــتــهــمــني االســتــئــنــاف بعد 
صــــدور الــحــكــم أمــــام محكمة عــلــيــا، لــكــن هـــذا قد 
يــســتــغــرق عـــدة ســنــوات قــبــل الــتــوصــل إلـــى حكم 

نهائي.
ــال ادانـــــتـــــه قــــد يــــواجــــه غـــصـــن عــقــوبــة  ــ ــي حــ ــ  وفــ

بالسجن تصل الى 10 سنوات.
 وتــمــثــل هـــذه الــقــضــيــة انــقــالبــا مــذهــال لشخص 
إنــقــاذ نيسان  اشتهر عامليا بعد مساهمته فــي 
من اإلفــالس وإعــادة بنائها كشركة ناجحة تدر 

األرباح.
 وبدأت نيسان عملية اختيار خليفة لغصن، ومن 

املتوقع أن يتخذ القرار النهائي في 17 ديسمبر.
ــار تــوقــيــف غــصــن شــكــوكــا فـــي شــركــة ريــنــو  ــ  وأثـ
التي تملك 43% من شركة نيسان. وقالت الشركة 
ع على معلومات مفصلة 

ّ
الفرنسية إنها لم تطل

بشأن االتهامات املوجهة لغصن.

■ تهم أخرى تواجه كارلوس غصن

طوكيو - أ ف ب

الجهة
رقم

 المناقصة / المزايدة
المواد أو األعمال أو الخدمات

 المطلوب التعاقد عليها
قيمة 

المستندات
قيمة التأمين 

المؤقت
تاريخ اإلقفالنظام الطرح

https://monaqasat.mof.gov.qa     ملزيد من التفاصيل: يرجى الرجوع للموقع املوحد للمشتريات الحكومية

مناقصات ومزايدات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم )٢٤( لسنة ٢٠١٥

مناقصة رقم
DKC/T/32/2018

توريد مواد وقطع غيار لعربة النقل الخارجي
تودع رسوم الكراسة بحساب

بنك قطر الوطني رقم
0060-011333-002

57.252
ر.ق

500
ر.ق

األحدمظروف واحد
2018/12/23

قنوات الكاس الرياضية

مناقصة عامة  رقم
MOCS-APD-OP-

121/ 2018

15000
لاير قطري

1٫500٫000
لاير قطري

مظروفين
)فني + مالي(

2018/12/31
الساعة

 12:00 ظهراً

أعمال الصيانة والتشغيل ألنظمة المراقبة 
CCTV لكل األندية الرياضية واالتحادات 

والصاالت المتعددة االستخدامات

وزارة الثقافة 
والرياضة

وزارة الصحة 
العامة

مناقصة رقم
1910-2018

  توريد وتسليم و تركيب وفحص وتشغيل القاطع 
الهوائي الرئيسي )ACB( للوحه الكهرباء الرئيسية 

بمبني القومسيون الطبي 
www.MOPH.gov.qa :لمزيد من التفاصيل -

اإلعالنات

3,500.00
ثالثة االف 

وخمسمائة  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة لاير 
قطري ال غير 

األحد 30 ديسمبر مظروفين
2018 قبل الساعة

ً  12:00 ظهرا

الصندوق العماني لالستثمار 
يتطلع لقطاعات مأمونة

قال فابيو اسكاتشيافيالني رئيس اإلستراتيجية 
العماني لالستثمار إن الصندوق  الــصــنــدوق  لــدى 
ــــى قــطــاعــات مــأمــونــة مــثــل الــرعــايــة  ربـــمـــا يــتــطــلــع إل
الــقــصــيــر، مــع ظهور  الصحية والــتــأمــن فــي األجـــل 
مــزيــد مــن املــخــاطــر الــنــزولــيــة الــتــي تــهــدد االقــتــصــاد 

العاملي.
وقــــال اســكــاتــشــيــافــيــالنــي لـــرويـــتـــرز »فــيــمــا يتعلق 
بالجزء من محفظتنا األكثر انكشافا على األسواق 

العامة، نريد أن نبتعد عن املخاطر.
نعتقد أننا في مرحلة متأخرة من دورة نمو عاملي. 
لن نرى أي تسارع في النمو في املستقبل القريب، 

ودعونا نقول إن املخاطر في االتجاه النزولي.
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو 
العاملي في 2018 و2019، قائال إن الحرب التجارية 
بن الواليات املتحدة والصن تركت آثارا سلبية، وإن 
األسواق الناشئة تعاني في ظل شح السيولة ونزوح 

األموال.
التأمن  قــطــاعــات مثل  وقـــال اسكاتشيافيالني إن 
والرعاية الصحية أقل تعرضا للمخاطر االقتصادية.

ــه بــالــنــســبــة لــلــجــزء املــتــعــلــق بـــاألســـواق  وأضـــــاف أنــ
ــنــــدوق، فـــإنـــه يــفــضــل  ــــصــ ــة فــــي مــحــفــظــة ال الـــخـــاصـ
استهداف قطاعات يمكنها أن تدر عائدات قوية في 

األجل الطويل.
النانو، ليس  وتابع: أريد أن أستثمر في تكنولوجيا 
لتحقيق أربــاح بعد ستة أشهر من اآلن، لكني أريد 
موجة من االبتكارات تدر أمواال بعشرة أمثال املال 

املستثمر في 10 سنوات«.
واتجهت صناديق ثــروة سيادية أخــرى في منطقة 
الخليج، مؤخرا لزيادة انكشافها على شركات تعمل 

في تكنولوجيات جديدة.
الــذي تأسس في  العماني لالستثمار،  والــصــنــدوق 
عام 2006 ويدير نحو 6 مليارات دوالر، هو ثاني 
صندوق سيادي رئيسي في السلطنة بعد صندوق 
االحتياطي العام للدولة، الذي يدير 18 مليار دوالر، 

بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية.
وتدرس الحكومة دمج الصندوقن منذ أشهر، لكنها 

لم تصدر إعالنا رسميا في هذا الشأن حتى اآلن.
ــال إن الــصــنــدوق الــعــمــانــي لــالســتــثــمــار تأسس  وقــ
كصندوق لألجيال القادمة، حيث ال يمكن املساس 

بأمواله.

اتفاق واشنطن وبكين وانخفاض 
المخزون حسنا أسعار النفط

للطاقة  الدولية  العطية  بــن حمد  أرجــعــت مؤسسة عبدالله 
والتنمية املستدامة، تحسن أسعار النفط األسبوع املاضي 
إلى عدة عوامل، منها اتفاق الواليات املتحدة والصن على 
وقف تصعيد الخالف حول التعرفة الجمركية حتى مارس 
القادم، وكذلك انخفاض مخزونات الخام األمريكية، عالوة 
ألبرتا بكندا، واألهم  النفط في مقاطعة  إنتاج  على خفض 
من ذلك اتفاق أوبك وحلفاؤها على خفض اإلنتاج بمقدار 
1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا عـــن مــســتــويــات شــهــر أكــتــوبــر 

اعتبارًا من مطلع يناير القادم.
التقرير األســبــوعــي للمؤسسة إن محللن توقعوا  وقـــال 
أن يــؤدي اتفاق أوبــك وحلفائها إلــى تقليص حجم فائض 
املــعــروض فــي الــســوق، بينما قــد يرتفع اإلنــتــاج مــن خــارج 
ــك الــعــام الــقــادم بــمــعــدل 2.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، في  أوبـ
حن من املتوقع أن ينمو الطلب بمقدار 1.1 مليون برميل 
ــزال األســعــار تــواجــه ضغوطا  ــك، ال تـ يــومــيــا فــقــط. ومـــع ذلـ
بسبب ضعف أداء األســواق املالية واملخاوف بشأن نجاح 
 
ً
الواليات املتحدة والصن، فضال التجارية بن  املفاوضات 

عن الشكوك حول مدى فاعلية قرار أوبك وحلفائها لخفض 
اإلنتاج.

أوبــك وحلفائها على خفض  اتفاق  أن يكون  التقرير  ورجــح 
اإلنتاج يأتي في سياق إعادة التوازن إلى سوق النفط ووضع 
حــد لــتــدنــي األســـعـــار، وفـــي الــوقــت نــفــســه مــحــاولــة عـــدم دفــع 
إليها في  التي وصلت  الـــ 80 دوالرا  إلــى مستويات  األســعــار 
أوائل أكتوبر. وقال إن املحللن يعتبرون أن املستويات الدنيا 
املستهدفة لألسعار هي عند حدود الـ 60 دوالرًا، لكن يبقى 
مدى القدرة على ضبط هذا السعر أمرا غير مؤكد، وسوف 
يعتمد على عوامل عدة تتعلق بشكل أساسي بجانب العرض.
وفــي قــطــاع الــغــاز قــال التقرير إن األســعــار الــفــوريــة للغاز 
ــيــــوي انــخــفــضــت خــــالل األســـبـــوع  ــال اآلســ الــطــبــيــعــي املـــسـ
املاضي بشكل حــاد حتى وصلت إلــى أقــل من 9 دوالرات 
لكل مليون وحــدة حــراريــة بريطانية، وهــذا أدنــى مستوى 
تــصــلــه مــنــذ 6 أشــهــر. وعــــزا االنــخــفــاض لــألســبــوع الــثــالــث 
املعتاد  الطلب املوسمي غير   لضعف 

ً
التوالي نتيجة على 

الذي تسببت به درجــات حــرارة أعلى من املتوسط لفصل 
الشتاء، في حن قام كبار املشترين بتخزين قدر كبير من 

احتياجاتهم الشتوية من الغاز خالل شهر سبتمبر.

الدوحة - رويترز

الدوحة -

مؤسسة العطية الدولية في تقريرها األسبوعي:
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توقف نمو السياحة وتباطؤ 
حركة المسافرين بدبي

السعودية تراجع رسوم الوافدين 
بعد فشل خططها الحكومية

تباطأ النمو في حركة الركاب بمطار دبي الدولي 
هذا العام بعد 15 عاما من تسجيل زيادات كبيرة، 
فــيــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة تـــوقـــف نــمــو عــدد 
الزائرين األجانب إلمارة دبي في الشهور التسعة 
ــى مــن الــعــام الـــجـــاري وذلـــك فــي تــبــاطــؤ حــاد  األولــ

بقطاع السياحة.
وبحسب ما ذكرته شركة »مطارات دبي« املشغلة 
ملطار دبي الدولي أمس اإلثنني إن عدد املسافرين 
عــبــر املــطــار ارتــفــع بنسبة 2.1% فــي أكــتــوبــر، في 
وقت بلغت فيه نسبة النمو 6.9% في أكتوبر 2017 
رغم تراجع حركة الطائرات التي هبطت في املطار. 
واعتبر مراقبون أن هناك تراجعًا كبيرًا في نسبة 
الــنــمــو. فــقــد ارتــفــعــت أعــــداد املــســافــريــن عــبــر مطار 
دبي في أكتوبر 2017 إلى 6.9 مليون بنسبة زيادة 
3% مقارنة بذات الشهر في العام الذي سبقه »أي 
بزيادة 500 ألف مسافر«، فيما بلغت الزيادة في 

أكتوبر املاضي 100 ألف مسافر فقط.
وبــلــغ عـــدد املــســافــريــن عــبــر املـــطـــار فـــي أكــتــوبــر 7 
مــايــني مــقــارنــة مــع 6.9 مــلــيــون مــســافــر فــي نفس 

الشهر من العام املاضي.
وزاد عدد املسافرين في األشهر العشرة األولى من 
إلــى 74.5 مليون راكـــب، فيما  الــعــام بنسبة %1.5 
بلغ عدد املسافرين 73.43 مليون راكب في الفترة 
من يناير إلى أكتوبر 2017 بزيادة 5.9 % مقارنة 

بأول 10 أشهر من العام 2016.
وتباطأ نمو حركة املسافرين في مطار دبي، املطار 
األكثر ازدحاما في العالم بالرحات الدولية، هذا 
الــعــام بــعــد زيـــــادات قــويــة حققتها عــلــى مـــدى 15 

عاما.

ألـــفـــا و499 طــنــا من  بــمــنــاولــة 237  املـــطـــار  وقـــــام 
بــــزيــــادة 2.5%. وقـــالـــت  أكـــتـــوبـــر،  فــــي  الـــشـــحـــنـــات 
مـــطـــارات دبـــي إن إجــمــالــي حــجــم الــشــحــنــات منذ 

بداية العام انخفض 0.9% إلى 2.1 مليون طن.
كما يتعامل مطار آخــر في اإلمـــارة وهــو مطار آل 
مكتوم الدولي مع الشحنات املنقولة جوا في دبي.
وكانت بيانات رسمية أظهرت أمس األول توقف 
نمو عدد الزائرين األجانب إلمارة دبي في الشهور 
التسعة األولى من العام الجاري وذلك في تباطؤ 

حاد بقطاع السياحة.
وذكـــر املكتب اإلعــامــي لحكومة دبــي أن اإلمـــارة، 
التي أنفقت مليارات الــدوالرات لبناء مراكز جذب 
سياحية مثل برج خليفة أطــول بناية في العالم، 
الــشــهــور التسعة  ــر فــي  سجلت 11.58 مــلــيــون زائـ

األولى حتى 30 سبتمبر 2018.
ولم يقدم املكتب رقما سابقا للمقارنة لكن دائرة 
ــي أعــلــنــت فـــي الــعــام  الــســيــاحــة والـــتـــســـوق فـــي دبــ
ــر بنفس  املـــاضـــي عـــن تــســجــيــل 11.58 مــلــيــون زائــ

الفترة وبزيادة 7.5 باملئة عن العام السابق.
وتشهد دبي تباطؤا في بعض القطاعات خاصة 
الـــعـــقـــارات بــعــد ســـنـــوات مـــن الــنــمــو الــكــبــيــر. وبــلــغ 
حجم قــطــاع السياحة 109 مــلــيــارات درهـــم )29.7 
مليار دوالر( في نهاية 2017 وفقا لبيانات دائرة 

السياحة.
وقــال املكتب اإلعــامــي لحكومة دبــي فــي تغريدة 
عـــلـــى تـــويـــتـــر إن مــعــظــم الــــزائــــريــــن الــــوافــــديــــن مــن 
الخارج هــذا العام حتى اآلن قدموا من الهند، ثم 

السعودية واململكة املتحدة.
ــيــــرات  ــتــــأشــ ــنــــح الــ ــفــــت اإلمــــــــــــــارات قـــــواعـــــد مــ ــفــ وخــ
للصينيني والــروس في السنوات األخيرة بهدف 

دعم السياحة.

ــوم الـــخـــاصـــة  ــ ــرســ ــ ــة الــ ــعــ ــراجــ ــة مــ ــعــــوديــ تـــعـــتـــزم الــــســ
ــك بــعــد أن أثــبــتــت الــســيــاســة الــتــي  ــ بـــالـــوافـــديـــن، وذلـ
ــمـــدت مـــنـــذ عـــامـــني فــشــلــهــا فــــي تــخــفــيــف نــســبــة  ــتـ اعـ
البطالة بني السعوديني وفاقمت من أزمات االقتصاد 
املحلي املتعثر. وذكرت وكالة بلومبيرغ أن السلطات 
الــرســوم الخاصة  لــدراســة  الــســعــوديــة شكلت لجنة 
بالوافدين تمهيدا ملراجعتها أو إعادة بناء سياسة 

جديدة للرسوم.
وأوضــحــت الــوكــالــة أنــه مــن غير املــتــوقــع أن تتراجع 
ــوم على  ــرســ الـــســـعـــوديـــة بــشــكــل كـــامـــل عـــن فــــرض الــ
الوافدين، وقالت إن القرار الخاص بهذا املوضوع قد 

يصدر خال األسابيع القليلة املقبلة.
وأشـــــارت إلـــى أن الـــهـــدف األســـاســـي مـــن الــتــعــديــات 
املتوقعة هو االستجابة لحاجات رفع املوارد املالية 
الــقــطــاع الخاص  التأثير فــي نــشــاط  للباد مــن دون 
وقــدراتــه على النمو. واعتمدت السعودية بداية من 
يــولــيــو 2017 رســومــا جــديــدة عــلــى الــوافــديــن وذلــك 
ضمن خطط ولــي العهد محمد بــن سلمان لتعزيز 

موارد الباد من خارج املحروقات.
وقوبلت تلك الرسوم باعتراض من أصحاب األعمال 
ــبــــاط أعــمــالــهــم بــالــعــمــالــة الــــوافــــدة الــتــي  بــســبــب ارتــ
تقلصت أعــدادهــا بشكل كبير عقب اعتماد الرسوم 

الجديدة.
ــة أيــــضــــا رســــومــــا  ــعــــوديــ وفـــــرضـــــت الــــســــلــــطــــات الــــســ
ألصحاب األعمال مقابل كل عامل وافد، وذلك ضمن 

خطة لتشجيع توظيف السعوديني.
وتسببت هــذه الــرســوم في مــغــادرة مئات اآلالف من 
الوافدين الــبــاد، مما أثــر بشكل واضــح في عــدد من 
األنشطة املرتبطة بوجودهم مثل املطاعم وشركات 

االتصاالت. ولم تنجح السياسة الجديدة في تقليص 
البطالة بني السعوديني، بل أظهرت األرقــام ارتفاعا 
إلــى 12.9% فــي أعــلــى مستوى منذ  لنسبة البطالة 

نحو 10 سنوات.
ألــف أجنبي  وبحسب تقارير صحفية فقد نحو 94 
وظــائــفــهــم خـــال الــربــع الــثــالــث لــلــعــام 2017، بــعــد أن 
فرضت عليهم رسومًا كبيرة، تطبيع مع مطلع العام 
املــوازنــة،  الحالي، في محاولة منها لسد العجز في 
ويقول خبراء إن خروج هذه األعــداد الكبيرة، والتي 
لــه تأثيراته على  يتوقع أن ترتفع، مــن ســوق العمل 

االقتصاد السعودي الذي يعاني من الركود.
وكــثــفــت الــســعــوديــة مــن تــوطــني الــعــمــالــة املحلية في 
العديد من القطاعات االقتصادية، واشترطت عمالة 
محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمني واالتصاالت 
واملــــواصــــات، مــع بــلــوغ نــســب بــطــالــة املــواطــنــني في 
اململكة 12.8%. وطبقت السلطات في الباد، رسومًا 
على مرافقي العمالة األجنبية بنحو 100 ريال )26.7 
دوالر( عن كل مرافق شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2017، 
إلــى 400 ريــال )106 دوالرات(  ترتفع سنويًا لتصل 

شهريًا، عن كل مرافق في 2020.
الــســعــوديــة، تحصيل مقابل مالي  وبـــدأت الحكومة 
عــلــى الــعــمــالــة الـــوافـــدة يــتــراوح بــني 300 - 400 ريــال 
)80 إلى 106.7 دوالر( شهريًا، حسب أعــداد العمالة 

األجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.
وتوقعت وزارة املالية، أن يحقق بند اإليــــرادات من 
املــقــابــل املــالــي عــلــى الــوافــديــن )رســــوم األجـــانـــب( في 

2018، نحو 28 مليار ريال )7.5 مليار دوالر(.
ــــني الــــســــعــــوديــــني عــنــد  ــدل الـــبـــطـــالـــة بـ ــعــ واســــتــــقــــرَّ مــ
مــســتــويــات مــرتــفــعــة، ليبلغ خـــال الــربــع الــثــالــث من 
العام املاضي 2017، نفس مستواه السابق في الربع 

الثاني، بنسبة %12.8.

وكاالت -رويترز -

ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة في صادرات حقل الشرارة
قالت املؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا فــي بــيــان أمـــس، إنــهــا أعلنت 
الــصــادرات  حالة القوة القاهرة في 
مــن حــقــل الـــشـــرارة الــنــفــطــي بــعــد أن 
سيطرت مجموعة مسلحة محلية 

على الحقل.
وقالت املؤسسة في بيان إن إغاق 
الــنــفــطــيــة سيتسبب  أكــبــر حــقــولــهــا 
قدر 

ُ
في خسائر يومية في اإلنتاج ت

بحوالي 315 ألف برميل، وخسارة 
ــــف بــرمــيــل  إضــــافــــيــــة قــــدرهــــا 73 ألــ

يوميا في حقل الفيل النفطي.
وأضــافــت أن هــذا األمــر قــد يكون له 
تــداعــيــات سلبية عــلــى اإلنـــتـــاج في 
مــصــفــاة الـــزاويـــة بــســبــب اعــتــمــادهــا 
ــــن حــقــل  ــام مــ ــ ــخــ ــ ــلــــى إمــــــــــــــدادات الــ عــ

الشرارة.
ــال الـــبـــيـــان »تـــطـــالـــب املـــؤســـســـة  ــ ــ وقـ
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط هـــذه املــجــمــوعــات 
بــإخــاء الحقل النفطي على الفور 
دون قيد أو شرط«. وقالت املؤسسة 
إنها تراجع خطط إجــاء لعامليها 
لكنها لم تذكر ما إذا كان املوظفون 

غادروا الحقل بالفعل.
قالت املؤسسة في بيان أمس األول 
اقــتــحــمــت  ــة مـــســـلـــحـــة  ــمـــوعـ إن مـــجـ
مــنــشــآت الــحــقــل يــــوم الــســبــت بعد 
أن فـــتـــح بـــعـــض الــــحــــراس وســـكـــان 

مــحــلــيــون يـــزعـــمـــون صــلــتــهــم بــقــوة 
حــرس املنشآت النفطية البوابات، 
أفـــراد املجموعة دخلوا  مضيفة أن 
بــــســــيــــاراتــــهــــم الــــجــــيــــب وصــــــــــوروا 
أنفسهم في مقاطع فيديو أرسلوها 
ــيــــني. وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر  ــفــ ــحــ ــلــــصــ لــ
لــرويــتــرز إن املجموعة تضم أيضا 

رجال قبائل محلية.
ومــــكــــث املـــقـــتـــحـــمـــون فـــــي املــنــطــقــة 
الــشــاســعــة غــيــر اآلمــنــة أثــنــاء الليل، 
لــيــنــفــذوا تــهــديــدا أطــلــق فــي أكتوبر 

بوقف اإلنتاج ما لم تقدم السلطات 
ــن األمـــــــــــــوال املـــخـــصـــصـــة  ــ ــدا مــ ــ ــزيــ ــ مــ

للتنمية في منطقتهم الفقيرة.
وألـــقـــت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
ــلــــوم عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة  ــالــ بــ
قالت إنها »تدعي انتماءها لحرس 
عينني لحراسة 

ُ
املنشآت النفطية« امل

ــرارة. وفــــي لــيــبــيــا يغلق  ــ ــشـ ــ حــقــل الـ
رجال مسلحون، وغالبا ما يكونون 
مــــن أصـــــدقـــــاء أو أقــــــــارب الــــحــــراس 
ــفـــط بــصــفــة  ــنـ ــقــــول الـ الــــحــــالــــيــــني، حــ

مستمرة لكي يحصلوا على رواتب 
حكومية.

وقالت املؤسسة في بيان إنها »لن 
تــشــارك فــي أي مــفــاوضــات مــع تلك 
ــــي غـــيـــر مــســتــعــدة  املــيــلــيــشــيــات وهـ
ــنــــازالت، خـــاصـــة بعد  لــتــقــديــم أي تــ
اســـتـــخـــدام الــعــنــف وإهـــانـــة الــعــمــال 

وسرقة هواتفهم«.
ــا مـــقـــســـمـــة بـــــني حــكــومــتــني  ــيـ ــبـ ــيـ ولـ
ضــــعــــيــــفــــتــــني، وعــــــــــــــادة مـــــــا تـــصـــب 
املجموعات املسلحة ورجال القبائل 

واملـــواطـــنـــون الــلــيــبــيــون الـــعـــاديـــون 
ارتــفــاع التضخم  جــام غضبهم مــن 
ــيـــة عــلــى  ــتـ ــتـــحـ ــــف الـــبـــنـــيـــة الـ ــعـ ــ وضـ
املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، الــتــي 
يــعــتــبــرونــهــا جــهــة مـــــدرة ملــلــيــارات 
الدوالرات من إيرادات النفط والغاز 

سنويا.
وقــبــل إعــــان حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة، 
كانت ليبيا تنتج ما يصل إلى 1.3 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن الــنــفــط، 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ 2013،  وهـــــو 
حـــــني بــــــــدأت مــــوجــــة مـــــن إغــــاقــــات 
ــار االضــطــراب  حــقــول الــنــفــط فــي إطـ
التي تشهدها الباد منذ اإلطاحة 

بمعمر القذافي في 2011.
ــلـــطـــات فــي  وعــــــــادة مــــا تـــنـــجـــح الـــسـ
إعــــــادة فــتــح حـــقـــول الــنــفــط ســريــعــا 
بعد عمليات اإلغـــاق مثل اإلغــاق 
ــزيـــد  ــنـــح املـ ــي، عــــن طــــريــــق مـ ــالــ ــحــ الــ
مــن األمــــوال لــلــحــراس أو املــواطــنــني 
املحليني القاطنني بالقرب من املكان 

لضمان مغادرتهم للموقع.
وقــــــــــد يــــــكــــــون حــــــــل هــــــــــذا اإلغــــــــــاق 
أكـــثـــر تــعــقــيــدا ألن املــجــمــوعــة الــتــي 
ســيــطــرت عــلــى الــحــقــل تــضــم رجـــال 
ــدون  ــ ــريـ ــ ـــم يـ ـــهــ ــــون إنــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــل يـ ــائــ ــبــ قــ
أمــــــواال لــلــتــنــمــيــة مـــن أجــــل تحسني 
املستشفيات وغيرها من الخدمات 
الــحــكــومــيــة، وهــــو مـــا قـــد يستغرق 

وقتا لتحقيقه.

315 ألف برميل خسائر يومية

عواصم - رويترز

■ حقل شرارة النفطي
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الحوثيون يربطون انسحابهم من المدينة باتفاق شامل

األمم المتحدة تقترح 
إدارة عسكرية مشتركة للحديدة

قوة إسرائيلية تقتحم مقر وكالة األنباء الفلسطينية

تقّدمت األمم املتحدة خالل املحادثات اليمنية 
الجارية في السويد باقتراح لوقف الحرب في 
مدينة الحديدة، ينص على انسحاب املتمردين 
الــقــوات  مــن املــديــنــة الساحلية فــي مقابل وقــف 
الــحــكــومــيــة هــجــومــهــا، ثــم تشكيل لجنة أمنية 

وعسكرية مشتركة.
ــم املــتــحــدة  ــ  األمــ

ّ
ــإن ــ وبـــحـــســـب نــــص املـــــبـــــادرة، فــ

تــــعــــرض نـــشـــر مـــراقـــبـــن فــــي مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
وموانئ أخرى في املحافظة التي تحمل االسم 
ــفــــاق. وقـــال  ــه لــلــمــســاعــدة عــلــى تــطــبــيــق االتــ ــ ذاتـ
عضو وفد الحكومة املعترف بها دوليا هادي 
هيج لفرانس برس تعليقا على املبادرة »الورقة 

قيد الدراسة، والجواب سيصدر قريبا«.
بدوره، أشار عضو وفد الحوثين سليم مغلس 
إلى أن »النقاشات في هذا امللف ال تزال كبيرة«، 
مكّررا موقف الحوثين القائل بــأن االنسحاب 
مــن مــديــنــة الــحــديــدة يــجــب أن يــكــون جــــزءًا من 

اتفاق سالم شامل.
ل مصير مدينة الحديدة في غــرب اليمن 

ّ
ويمث

أحد البنود األكثر تعقيدا في محادثات السالم 
الــتــي بــــدأت الــخــمــيــس فـــي ريــمــبــو فـــي الــســويــد 
بـــوســـاطـــة مـــن مــبــعــوث األمـــــم املـــتـــحـــدة مــارتــن 
غــريــفــيــث، وهـــي األولــــى بــن الــحــكــومــة اليمنية 
واملتمّردين منذ 2016. سيطر الحوثيون على 
مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا 
حيويا تمر عبره غالبية اإلمدادات الغذائية إلى 
الــيــمــن، حــن بــســطــوا سلطتهم عــلــى مساحات 

شاسعة من اليمن في 2014.
ــالـــف بـــحـــركـــة دخـــــــول املــــوانــــئ  ــتـــحـ ويـــتـــحـــكـــم الـ
اليمنية والخروج منها، بما في ذلك املساعدات 
اإلنــســانــيــة. وينتشر املــقــاتــلــون الــحــوثــيــون في 
الــتــي يبلغ عــددهــا  األحـــيـــاء السكنية للمدينة 
سكانها نحو 600 ألف شخص، ملقاتلة القوات 

الحكومية ومنع تقدمها.

وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها 
باتجاه امليناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثين 
بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها 

العسكرية، وهو ما يرفضه الحوثيون.
وتــهــّدد املــعــارك فــي الــحــديــدة حــركــة املــيــنــاء في 
بلد قتل فيه نحو 10 آالف شخص معظمهم من 
املدنين منذ بــدء عمليات التحالف السعودي 
اإلمـــاراتـــي فــي 2015، فــي وقــت يــواجــه نحو 14 

مليونا من سكانه خطر املجاعة.
تنص مبادرة األمــم املتحدة على »وقــف شامل 
لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة ومــحــافــظــة 
ــخ  ــواريــ الــــحــــديــــدة عـــلـــى أن يـــشـــمـــل ذلــــــك الــــصــ
ــة«،  ــات الـــجـــويـ ــربــ ــرة والــــضــ ــيـ والــــطــــائــــرات املـــسـ
وأن تلتزم األطــــراف »بــعــدم اســتــقــدام تعزيزات 

عسكرية« إلى املحافظة.
إلــى »انسحاب متزامن لكافة الوحدات  وتدعو 
واملــيــلــيــشــيــات واملــجــمــوعــات املــســلــحــة لــخــارج 
ــارة  ــن مــيــنــائــهــا، فـــي إشــ ــديـــدة« ومــ مــديــنــة الـــحـ

خصوصا إلى املتمردين.
وبعيد وقــف العمليات العسكرية، وانسحاب 
املتمردين، يتم تشكيل »لجنة أمنية وعسكرية 
مشتركة ومتفق عليها للحديدة مــن الطرفن 

املــتــحــدة لــإشــراف على تنفيذ  بمشاركة األمـــم 
الترتيبات األمنية« الخاصة باملدينة.

وتطالب املــبــادرة بــأن تتولى األمــن فــي املدينة 
ــراف مــــن الــلــجــنــة  ــ ــإشـ ــ »قــــــــوات أمـــــن مـــحـــلـــيـــة«، بـ
املشتركة، وأن تلتزم األطـــراف بإنهاء املظاهر 

املسلحة وبتسليم خرائط األلغام للمدينة.
ــإن املــبــادرة  وبــالــنــســبــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، فـ
تـــنـــص عـــلـــى أن يــخــضــع إداريـــــــــا لــلــمــســؤولــن 
املعينن قبل سيطرة الحوثين على املدينة، 
بينما تــقــوم األمـــم املــتــحــدة بـــدور »قــيــادي« في 
اإلشــراف على عمليات التشغيل والتفيش في 

امليناء واملوانئ األخرى في املحافظة.
وستقوم األمم املتحدة بنشر »عدد من مراقبي 
آلــيــة األمــــم املــتــحــدة لــلــتــحــقــق والــتــفــتــيــش« في 
املـــوانـــئ، وفـــق تــفــويــض مــن قــبــل مجلس االمــن 

الدولي.
ــم املــتــحــدة  ــ ــا إيـــــــرادات املــــوانــــئ، فــتــقــتــرح األمـ أمــ
تحويلها إلى فرع للمصرف املركزي اليمني في 

الحديدة لدفع رواتب املوظفن.
ومن املقرر أن يواصل وفدا الحكومة والحوثين 
محادثاتهما في ريمبو في السويد حتى نهاية 

األسبوع الحالي.

اقــتــحــمــت الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة أمــــس، مــبــنــى وكــالــة األنـــبـــاء واملــعــلــومــات 
الــلــه، ومنعت املتواجدين بداخله من  الفلسطينية »وفـــا« فــي مدينة رام 
املغادرة بحسب ما أعلنت الوكالة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان.

ــد الــبــيــان »اقــتــحــمــت قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي مبنى الــوكــالــة في   وأكـ
حي املصايف بمدينة رام الله، واستهدفت املوظفن بقنابل الغاز املسيل 
للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي 

التصوير والتحرير ومقر اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية«.
 وأضافت أن القوات »دققت في هويات املوظفن املتواجدين في مكاتبهم 
ومنعتهم من مغادرته، واحتجزتهم في مكتب التحرير كما اقتحمت غرفة 
الخوادم اإللكترونية في قاعة التحرير واستعرضت تسجيالت كاميرات 

املراقبة في الوكالة، واتخذت من غرف الوكالة مواقع إلطــالق الرصاص 
الــذيــن يحيطون  الــغــاز والــصــوت تجاه الشبان  الحي واملــطــاطــي وقنابل 

باملبنى« احتجاجًا على دخول الجيش إلى املدينة.
ــــادر الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي فــجــر أمـــــس، كـــامـــيـــرات مــراقــبــة مـــن مــنــازل   صـ
الــلــه الخاضعة  الــلــه واقــتــحــم مدينة رام  فلسطينين فــي قــرى شــمــال رام 
للسلطة الفلسطينية، فــي اطــار بحثه عــن مسلحن فلسطينين فتحوا 
الــنــار بالقرب مــن مستوطنة عــوفــرا بالضفة الغربية املحتلة، وجــرحــوا 

سبعة إسرائيلين بينهم حامل.
وكــان اطــالق الــنــار االحــد قــرب عــوفــرا شمال الــقــدس مــن أخطر الهجمات 
الــتــي شهدتها الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر عندما أطــلــق الفلسطيني 
أشرف نعالوة النار على اسرائيلَين وأرداهما في منطقة صناعية تابعة 

ملستوطنة قريبة.

خـــارج السيــاق

السيسي: ال جدوى 
من دراسات الجدوى 

جدل جديد أثاره الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي يتعلق 
هذه املرة باعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي 
تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عامال حاسما ما 

تم إنجاز نحو ثالثة أرباع هذه املشروعات.
املنعقد بمدينة شرم  وخـــالل حديثه بمنتدى أفريقيا 2018 
ــق تــقــديــري فـــي مــصــر لـــو مشيت  الــشــيــخ، قـــال الــســيــســي »وفــ
بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل املسائل كنا 

هنحقق 20 - 25% فقط مما حققناه«.
لكن الرئيس املصري نفى أن يكون مقصد حديثه إغفال املسار 
العلمي، مبررا ذلك بأنه كان يهدف لتشغيل املواطنني، وتحقيق 

االستقرار عبر إعطاء األمل في مشروعات في البنية التحتية.
الــجــدوى سخرية  أثــارت تصريحات السيسي بشأن دراســـات 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، فغرد محمد عجالن بقوله 

»رئيس بال جدوى، طبيعي أن يتجاهل دراسات الجدوى«.

سفارة اإلمارات قريبًا بدمشق 
بموافقة الرياض 

قال الدكتور عمار األسد، نائب رئيس لجنة العالقات الخارجية 
ــادة فتح  بمجلس الــشــعــب الـــســـوري، إن مــا يــتــم تـــداولـــه عــن إعــ

السفارة اإلماراتية في دمشق ليس غريبا.
ــد، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك«  ــ ــاف األسـ ــ وأضـ
الروسية: »هناك الكثير من الدول ومنها إيطاليا واليونان أعادت 
تــجــديــد، لكنني ال أستطيع  بعض موظفيها وتــقــوم بعمليات 

التأكيد أو نفي ذلك«.
وتابع: »من وجهة نظري، هناك الكثير من الــدول تتفاوض من 
تحت الطاولة في سوريا ابتداء من أمريكا، ومجرد تجديد مبنى 
السفارات ووجود موظفني لإلشراف على التجديد هو مؤشر 
كبير على نية العودة واالفتتاح الرسمي وربما يكون ذلك قريبا 

أو بعيدا«.
وأكد: »الحديث عن فتح سفارات بعض الدول العربية في دمشق 
لــيــس تــســريــبــات وإن كــانــت شــائــعــات فــهــى لــيــســت مــن الــعــدم، 

وأعتقد أنه بالفعل هناك شيء يجري التحضير له«.

طيران إسرائيل في سماء الخرطوم 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي أمــــس إن شـــركـــات الــطــيــران  ــ ــ قــــال رئــيــس الـ
الــســودان في طريقها  فــوق  التحليق  اإلسرائيلية ستتمكن من 
ألمريكا الجنوبية في إطار مساع لتحسني العالقات مع الدول 

املسلمة وعزل إيران.
وأضــــاف وهـــو يشير إلـــى خــريــطــة »فـــي الــوقــت الــراهــن يمكننا 
التحليق فــوق تشاد وتــم االتفاق  التحليق فــوق مصر. يمكننا 
أننا يمكننا كذلك  إلــى  الــظــواهــر  على ذلــك بالفعل. وتشير كــل 

التحليق فوق السودان«.
اتــصــاالت على مستوى  ويقول دبلوماسيون إسرائيليون إن 
منخفض مع السودان جرت في السنوات األخيرة لكن السلطات 

هناك أحجمت عن االعتراف بها علنا.
وكانت إسرائيل تعتبر السودان حليفا إليران واتهمته بتسهيل 
للفلسطينيني فــي غـــزة. ويــقــول دبلوماسيون  الــســالح  تهريب 
نــأى بنفسه عن  الــســودان  أن  إنهم يعتقدون  إسرائيليون اآلن 

طهران.

ماي تعلن تأجيل التصويت على مسودة اتفاق بريكست

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تــيــريــزا مــاي أمــام 
مجلس العموم أمس، تأجيل التصويت على اتفاق 
بــريــكــســت الـــذي كـــان مــقــررًا الــيــوم الــثــالثــاء بسبب 
االنــقــســامــات الــعــمــيــقــة فــي صــفــوف الـــنـــواب الــذيــن 

هددوا برفضه.
وقـــالـــت مــــاي »ســـنـــؤجـــل الــتــصــويــت املـــقـــرر غــــدًا«، 
الــنــواب بشكل خــاص الحل  مشيرة إلــى مــعــارضــة 
الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه ملــنــع عـــودة الــحــدود فعليا 
أيــرلــنــدا،  أيــرلــنــدا الشمالية وجمهورية  بــن إقليم 

املعروف باسم »شبكة األمان«.
وأضافت أنها ستسعى للحصول على »تطمينات« 
ــادة االتـــحـــاد األوروبــــــي بــشــأن اتـــفـــاق خـــروج  مـــن قــ

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقــالــت أمـــام الــبــرملــان »ســأذهــب للقاء نــظــرائــي في 
دول أخــرى أعضاء... سأناقش املخاوف الواضحة 
التي عبر عنها هذا املجلس« مضيفة أنها ستسعى 

»للحصول على مزيد من التطمينات«.
ــادا أمــام  وســّجــل الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي تــراجــعــا حــ
الــــدوالر على خلفية الــتــقــاريــر، مــا زاد مــن األجـــواء 
الــضــبــابــيــة املــحــيــطــة بــإمــكــانــيــة مــوافــقــة بريطانيا 
على أي اتفاق مع االتحاد األوروبي قبل خروجها 

مـــن الــتــكــتــل فـــي مــــارس مـــن الـــعـــام املــقــبــل. تــزامــنــا، 
ــأن لبريطانيا  بـ الــعــدل األوروبـــيـــة  قــضــت محكمة 
الـــحـــق فــــي الـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا االنـــســـحـــاب مــن 
االتحاد األوروبي دون الحصول على موافقة دوله 
ــــال مــعــارضــي الـــخـــروج من  األعــــضــــاء، مـــا أحـــيـــا آمـ
التكتل. وواجهت ماي على خلفية اتفاق االنسحاب 
الـــذي أبــرمــتــه فــي بــروكــســل الــشــهــر املــاضــي، حركة 
تــمــّرد كبرى مــن داخــل حزبها املحافظ ومعارضة 

شرسة من خارجه.
ويــطــالــبــهــا كــثــر بــــإعــــادة الـــتـــفـــاوض عــلــى االتـــفـــاق 

ملــحــاولــة الــحــصــول عــلــى مــزيــد مــن الــتــنــازالت قبل 
قــمــة مـــقـــررة الــخــمــيــس والــجــمــعــة مـــع 27 مـــن قـــادة 
االتحاد األوروبي. وفي نهاية األسبوع أجرت ماي 
محادثات مع عدد من القادة بينهم رئيس االتحاد 
األوروبـــــــي دونـــالـــد تـــوســـك واملـــســـتـــشـــارة األملــانــيــة 
أنــغــيــال مـــيـــركـــل، مـــا أثـــــار تــكــهــنــات حــــول سعيها 

لتعديل االتفاق في ربع الساعة األخير.
ــعـــارض جيريمي  ووصــــف زعــيــم حـــزب الــعــمــال املـ

كوربن إرجاء التصويت بأنه »خطوة يائسة«.
وقــال كــوربــن »نــعــرف منذ أسبوعن على األقــل أن 

البرملان سيرفض االتفاق األسوأ على اإلطالق الذي 
أبرمته تيريزا ماي ألنه يضر ببريطانيا«.

ومـــن شـــأن رفـــض مــجــلــس الــعــمــوم املــصــادقــة على 
ــاق أن يــدخــل مــــاي فـــي مــــأزق ســيــاســي كبير  ــفـ االتـ
همها املشككون في الوحدة 

ّ
داخل حزبها، حيث يت

األوروبــيــة بمحاولة تحوير بريكست، ومــع حزب 
العمال. لكن إرجاء التصويت يعّرض ماي ملخاطر، 

ويرى فيه النقاد مؤشرا إلى ضعفها.
وتفيد تقارير بأن أكثر من 100 نائب محافظ، أي 
ثــلــث ممثلي الــحــزب تــقــريــبــا، يــعــارضــون االتــفــاق، 
على غرار الحزب الديمقراطي الوحدوي األيرلندي 

الشمالي الذي دعم حكومتها ألكثر من عام.
وكــان وزيــر البيئة مايكل غــوف، وهو أحد مؤيدي 
بريكست املــؤثــريــن، حــذر مــن أن »إعـــادة فتح ملف 
التفاوض في أمــور أساسية يضع بريطانيا أمام 
بــقــيــام دول االتـــحـــاد األوروبــــــي بتغيير  املــجــازفــة 
االتفاق بطريقة قد ال تكون بالضرورة لصالحنا«.

واستبعد مــســؤولــو االتــحــاد األوروبــــي أي تغيير 
في صفقة بريكست، لكن بعض مسؤولي االتحاد 
ــي تــحــدثــوا عــن إمــكــانــيــة حـــدوث تغييرات  ــ األوروبـ
فــي اإلعـــالن السياسي املــصــاحــب بــشــأن العالقات 
ــاد  الــتــجــاريــة املــســتــقــبــلــيــة بـــن بــريــطــانــيــا واالتـــحـ

األوروبي بعد الخروج.

خشية إسقاط الحكومة بعد تهديد البرلمان برفضه

لندن - أ ف ب

رئيسة الوزراء البريطانية أمام النواب

ريمبو - أ ف ب

رام اهلل - أ ف ب
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تركيا أكملت االستعدادات لتدويل قضية خاشقجي
ـــــــل، فــي 

ُ
ــد الـــحـــمـــيـــد غ ــبـ ــتــــركــــي عـ ــــدل الــ ــعـ ــ قــــــال وزيـــــــر الـ

تصريحات صحفية أمس، إن بالده استكملت جميع 
القانونية والتقنية الالزمة، لنقل  أنواع االستعدادات 
قضية مقتل جمال خاشقجي، إلى املحافل الدولية، في 

ضوء املوقف السعودي.
ل، أن جريمة قتل خاشقجي، اعتداء صارخ 

ُ
وأضاف غ

على الــحــق فــي الــحــيــاة، إضــافــة إلــى أنــهــا جريمة قتل 
وحشية ال يمكن التغطية عليها.

ُبــعــًدا دولــًيــا بقيادة رئيس  وتــابــع: اكتسبت القضية 
ــذي صــــّرح  ــ ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان(، الــ الـــجـــمـــهـــوريـــة )رجــ

بضرورة إكساب امللف ُبعًدا دولًيا.
الــتــركــي، بتصريحات وزيـــر الخارجية  الــوزيــر  ـــر  وذكَّ
الــســعــودي عـــادل الــجــبــيــر، األحــــد، إن بـــالده لــن تسلم 
تــركــيــا مــواطــنــن مــتــهــمــن بــالــتــورط فـــي جــريــمــة قتل 
ــال: قــدمــت الــســعــوديــة بـــادئ ذي بــدء  خــاشــقــجــي، ثــم قـ
تصريحات متناقضة )حــول مقتل خاشقجي( ولكن 

إصرار تركيا، كشف تفاصيل هذه الحادثة بوضوح.
وشــدد على مشروعية املطالب التركية، وانسجامها 

مع القانون الدولي، وقال: نؤّكد مجدًدا على مطالبنا 
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــة فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــجـــب عـ ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ
الــســعــودي أن يــكــون بــنــاًء وعــنــصــًرا مــســاعــًدا، لكننا 
الــتــعــاون منهم، وعليه، سنحاول  لــم نشهد مثل هــذا 
بــالــتــعــاون مع  إلــى نتيجة فــي هــذه القضية  أن نصل 

املجتمع الدولي.
ولــفــت وزيــــر الـــعـــدل الـــتـــركـــي، أن الــســعــوديــة لـــم تــقــدم 
الــدعــم الـــالزم ألنــقــرة فــي إطـــار التحقيقات فــي قضية 

خاشقجي، والتزمت الصمت إزاء املطالب التركية.
مـــن جــهــة أخـــــرى ذكـــــرت قـــنـــاة ســـــــــي.إن.إن األمــريــكــيــة 
اإلخبارية أمس أن جمال خاشقجي قال مرارا لقتلته 
»ال أستطيع التنفس« في اللحظات األخيرة له داخل 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
إنــه قــرأ تفريغا كامال  ونقلت القناة عن مصدر قالت 
مترجما لتسجيل صوتي أن خاشقجي تعرف على 
أحـــد الــرجــال وهـــو العقيد مــاهــر مــطــرب الـــذي قـــال له 
»ستعود«. ورد خاشقجي قائال »ال يمكنك ذلك... هناك 
من ينتظر بالخارج«. وقال املصدر لسي.إن.إن: إنه لم 
ترد حــوارات أخرى في املقتطف القصير نسبيا الذي 

أعدته السلطات التركية.

وعــنــدمــا هــاجــمــوه، بـــدأ خــاشــقــجــي يــبــحــث عـــن هـــواء 
يــتــنــفــســه وقـــــال »ال أســتــطــيــع الــتــنــفــس« ثــــالث مـــرات 
عـــلـــى األقـــــــل. واســــتــــخــــدم الـــتـــفـــريـــغ بـــعـــد ذلـــــك كــلــمــات 
منفردة لوصف الضوضاء ومنها »صــراخ« و»لهاث« 

و»منشار« و»تقطيع«.
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة لــرويــتــرز إن مــنــشــارا للعظم 

استخدم في تقطيع أوصال الصحفي.
ولم يشتمل تفريغ التسجيل الصوتي على أي إشارة 
أخرى إلى إعادة خاشقجي للسعودية أو إلى أنه جرى 

تخديره كما قال النائب العام السعودي في نوفمبر.
وقالت )ســـي.إن.إن( إن السلطات التركية تعرفت على 
صوت أحد املوجودين مضيفة أنه طبيب يدعى صالح 
الطبيقي وهو خبير في الطب الشرعي متخصص في 

التشريح لدى وزارة الداخلية السعودية.
وقــــال املــصــدر إن الــطــبــيــقــي طــلــب مــن اآلخـــريـــن وضــع 
سماعات األذن أو االستماع للموسيقى كما يفعل هو.

واتصل مطرب، وهو ضابط مخابرات بارز وعضو في 
الفريق األمني لولي العهد األمير محمد بن سلمان، 
بمسوؤلن وأورد تفاصيل العملية خــطــوة بخطوة 

وقال في النهاية »تم األمر«.

ــراك األســـبـــوع املـــاضـــي إن مكتب  ــ وقــــال مــســؤولــون أتـ
ــــى أن هــنــاك  املــــدعــــي الــــعــــام فــــي إســـطـــنـــبـــول خـــلـــص إلـ
»اشــتــبــاهــا قـــويـــا« فـــي أن يــكــون ســعــود الــقــحــطــانــي، 
املساعد البارز السابق البن سلمان، وأحمد عسيري، 
ــق لــــرئــــيــــس االســـــتـــــخـــــبـــــارات، ضــمــن  ــابــ ــســ ــب الــ ــائــ ــنــ الــ

املخططن لقتل خاشقجي.
وبعد أن قدمت العديد من التفسيرات املتناقضة، قالت 
ــتــل وقطعت 

ُ
الــريــاض فــي وقـــت الحـــق إن خاشقجي ق

أوصــالــه بعد فشل مــفــاوضــات إلقــنــاعــه بــالــعــودة إلى 
السعودية.

وأصبحت أنشطة السعودية تحت املجهر مع تواتر 
ظهور التفاصيل عن قتل خاشقجي. ووجه مشرعون 
جمهوريون وديمقراطيون أمريكيون بعضا من أشد 
إنــهــم مــا زالـــوا يــريــدون  اتهاماتهم حتى اآلن وقــالــوا 
إقــــرار تــشــريــع يــوجــه رســالــة إلـــى الــســعــوديــة مــفــادهــا 
املــتــحــدة تستنكر قــتــل خاشقجي كاتب  الـــواليـــات  أن 

املقاالت في صحيفة واشنطن بوست.
وقــال مسؤول تركي إن السلطات السعودية يمكنها 
تهدئة مخاوف املجتمع الدولي بتسليم املشتبه بهم 

إلى تركيا.

وكاالت -

أموال طائلة الختراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية ودولية

تقرير دولي يكشف تجسس 
أبوظبي على اإلماراتيين

ــن« الــدولــيــة،  كــشــفــت مــؤســســة »ســـكـــاي اليــ
أمس اإلثنن، عن دفع اإلمارات مبالغ مالية 
طائلة ألغراض التجسس على مواطنيها، 
واخــتــراق مؤسسات إلكترونية وإقليمية 

ودولية.
ــــك فــــي تـــقـــريـــر مـــفـــّصـــل لــلــمــؤســســة  ــاء ذلـ ــ جـ
الــتــي تتخذ مــن ستوكهولم مقرًا  الــدولــيــة 
لــهــا، ويــرصــد إجـــــراءات مــن جــانــب أجــهــزة 
األمـــــــن مــــن أجــــــل الـــتـــجـــســـس واالخــــــتــــــراق، 

بحسب موقع »اإلمارات 71«.
ــزلـــت عـــطـــاءات  وأوضــــحــــت أن اإلمـــــــارات أنـ
لعروض عمل من خالل شركة »دارك ماتر« 
املمولة حكوميًا، بهدف استقطاب أصحاب 
الــخــبــرة فــي مــجــال القرصنة اإللكترونية، 

وذلك بحجة محاربة الهجمات الضارة.
وكــشــف الــتــقــريــر أيــضــًا عـــن قــيــام الــشــركــة 
باستئجار 400 خبير من خــارج اإلمــارات 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات تــجــســس ضــخــمــة على 
مواطنيها بشكل رئيسي، ومن ثم محاولة 

اختراق حسابات النشطاء في الخارج.
ووفــــقــــًا لـــلـــمـــصـــادر الـــتـــي رفـــضـــت »ســـكـــاي 
اليــــن« كــشــفــهــا، فـــإن تــعــاونــًا وثــيــقــًا يجري 
بــن الــشــركــة وقــراصــنــة أمــريــكــيــن ألهـــداف 
ــداف  ــ ــرب أهــ ــ ــثـــل ضــ ســـيـــبـــرانـــيـــة عــــاملــــيــــة، مـ
مــعــيــنــة، أو بـــنـــاء أنــظــمــة تــجــســس عــاملــيــة 

لتعقب بعض األشخاص أو األعمال.
والـــشـــركـــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا فــيــصــل الــبــنــاي، 

استطاعت اجــتــذاب عــدد كبير من مواهب 
الشركات العاملية مثل »ماكافي« الشهيرة 
)أنظمة الحماية من الفيروسات(، واملصنع 
الــكــوري الجنوبي »ســامــســونــغ«، ومحرك 

»غوغل«.
ووفق معلومات »سكاي الين«، فإن الشركة 
تجري عمليات زرع لبرمجيات خبيثة بداًل 
مـــن تــعــزيــز الـــدفـــاعـــات ضـــد جــمــيــع أشــكــال 
االخـــتـــراق، وهــو مــا يسمح لها بالوصول 
إلى كاميرات املراقبة، وأجهزة الكومبيوتر 

واالتصاالت الالسلكية.
وتعتقد املؤسسة أن العاملن في الشركة 
املـــذكـــورة غــيــر مــدركــن تــمــامــًا ملــا يحصل، 
بينما املسؤولون فيها متورطون، فهم من 
يقومون بتجنيد القراصنة حــول العالم، 
وإجـــــــــراء مـــقـــابـــالت شــخــصــيــة مـــعـــهـــم فــي 

مقرها بأبو ظبي.
وأوضحت أن مكتب الشركة يقع في مبنى 
ــن اإللـــكـــتـــرونـــي  ــ يـــحـــتـــوي عـــلـــى مــكــتــب األمــ
الوطني التابع للمخابرات اإلماراتية في 

الطابق الـ 15 قرب دوار الدار.
وقالت: الرواتب الخيالية التي تم عرضها 
ــنـــيـــن  ــثــــن األمـ ــاحــ ــبــ عــــلــــى املــــخــــتــــرقــــن والــ
كانت كافية إلسالة اللعاب، حيث وصلت 
الرواتب إلى أكثر من نصف مليون دوالر 
ــان الـــهـــدف الــرئــيــســي تجنيد  ــ ســنــويــًا، وكـ
مــا ال يــقــل عــن 250 شــخــصــا مــن الــعــبــاقــرة 

املخترقن.
وأكدت أن عمليات التجنيد الواسعة التي 

قــامــت بها اإلمــــارات لــهــؤالء الــخــبــراء، ومن 
ــــي إلنــــشــــاء قـــواعـــد  ــــى دبـ ثــــم إحـــضـــارهـــم إلـ
عــمــلــيــاتــيــة لــلــتــجــســس حــيــث يــتــم اخــتــراق 
تليفون أي شخص يتصل بــهــذه الشركة 

ومن ثم تعقبه وجمع البيانات عنه.
الــــخــــطــــورة  إلــــــــى أن  ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ املـ أشــــــــــــارت 
مـــــحـــــاوالت »دارك  فــــي  تـــكـــمـــن  الــحــقــيــقــيــة 
إلــى العاملية ونــشــر الثقة  مــاتــر« للوصول 
الــكــبــرى مــثــل مايكروسفت  الــشــركــات  بــن 
وفيسبوك ومــوزيــال، وهــي موثوقة دوليًا 

بسبب استخدامها ملعايير إلكترونية.
ــــذرت »ســـكـــاي اليــــن« مـــن الــتــعــاون بن  وحـ
واشــنــطــن والــشــركــة اإلمــاراتــيــة الــتــي تقوم 
ــــى حــصــول  بــتــســهــيــل عـــمـــلـــهـــا، إضــــافــــة إلــ
الشركة اإلماراتية أدوات أمريكية لالختراق 
وهو ما كشفته صحيفة«واشنطن بوست« 

األمريكية في وقت سابق.
وعــــّبــــرت املـــؤســـســـة عــــن قــلــقــهــا مــــن تــطــور 
عــمــلــيــات املــالحــقــة واملـــراقـــبـــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــارات، بسبب سجلها فــي مجال  ــ لـــدى اإلمــ
ــــذي تــتــجــاهــلــه الـــدول  حــقــوق اإلنـــســـان، والـ

الغربية وخصوصًا الواليات املتحدة.
ــد الـــشـــركـــة،  ــ ــبــــت بـــفـــتـــح تـــحـــقـــيـــق ضـ ــالــ وطــ
والـــكـــشـــف عـــن حــجــم املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تم 
جــمــعــهــا بــطــريــقــة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، ووقــــف 
استهداف املواطنن والصحفين واختراق 
أجهزتهم وتتبعهم، بحسب مقتطفات من 
التقرير نشرتها مواقع على صلة باألزمة 

الخليجية.

واشنطن والرياض متقاعستان
عن مكافحة التغير المناخي

أفــاد باحثون أمس أن الواليات املتحدة والسعودية تأتيان في أدنى 
الــذي يتضمن 56 دولــة تساهم  مراتب سلم الحد من التغير املناخي 
بـ90 % من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب برفع درجة حرارة 

األرض.
ــر الــبــاحــثــون عــلــى هــامــش مــحــادثــات األمــــم املــتــحــدة   وبــحــســب مــا ذكـ
بــاملــنــاخ فــي كاتوفيتسه ببولندا، فــإن وجـــود عــدد كبير من  املتعلقة 
املستنكفن في هذا املجال يعني أن العالم خرج عن املسار الصحيح 
بشكل خطير بشأن الحد مــن التلوث الناجم عــن انبعاثات الكربون 
وهــــو مـــا تــســبــب مــنــذ اآلن بــــازديــــاد حـــــاالت الـــجـــفـــاف والــفــيــضــانــات 

وموجات الحر القاتلة في أنحاء العالم.
 وأفاد معهد »نيوكاليميت« لألبحاث ومنظمة »جرمان ووتش« غير 
الحكومية في بيان أن »دوال قليلة فقط بــدأت تطبيق استراتيجيات 
للحد من االحتباس الحراري ألقل بكثير من درجتن مئويتن،« وهو 

الهدف األساسي التفاقية باريس للمناخ.
الــالزمــة  إلـــى اإلرادة السياسية  الــحــكــومــات »تفتقد   وأكــــدا أن معظم 

للتخلص التدريجي من الوقود األحفوري بالسرعة املطلوبة«. 
 وأكد علماء األسبوع املاضي أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي 
تساهم بـ80 % من االحتباس الحراري الذي يعاني منه العالم، ستزداد 

بنسبة 3 % تقريبا في 2018. 
 وبعدما حافظت على مستوياتها من العام 2014 حتى 2016، ما عزز 
اآلمـــال بــشــأن حـــدوث تحسن فــي مــجــال التغير املــنــاخــي، عــاد التلوث 
الناجم عن االنبعاثات الكربونية إلى االرتفاع مجددا العام املاضي، 

مدفوعا بتزايد استخدام النفط والغاز والفحم.
 وتركت املراكز الثالثة األولى في القائمة فارغة لعدم وجود دولة تعد 

سياساتها وتحركاتها كافية في هذا اإلطار. 
القائمة   بعد ذلــك، أظــهــرت االحصائية أن السويد واملــغــرب تصدرتا 
السنوية املتعلقة بالحد من التغير املناخي، تتبعهما في رأس القائمة 

بريطانيا والهند والنروج والبرتغال واالتحاد األوروبي ككل.
درجــت إيــران وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وروسيا وتركيا 

ُ
 وأ

واليابان في أسفل القائمة. 
 وفي تصنيفه، استند مؤشر أداء التغير املناخي إلى التقدم الذي تم 
إحــرازه في كل بلد في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ودعم قطاع 
الطاقة املتجددة على غرار استخدام الرياح والطاقة الشمسية إضافة 

إلى السياسات املتبعة في هذه الدول حيال املناخ. 
ارتــفــاع درجة  إلــى أن األرض تتجه نحو   وتشير االتجاهات الحالية 
حــرارتــهــا بنحو أربـــع أو خمس درجـــات مئوية بحلول نهاية القرن 

الحالي. 
 وانخفضت االنبعاثات بن العامن 2011 و2016 في 40 من الدول الـ56 

الواردة في اإلحصائية. 
 لكن في الوقت ذاتــه، ازدادت االستثمارات بالبنى التحتية املرتبطة 

بالوقود األحفوري.
 وألـــغـــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب الــكــثــيــر مـــن الــســيــاســات 
ــاراك أوبــامــا. ودعــم  الــخــاصــة بالتغير املــنــاخــي الــتــي وضعها سلفه بـ
كذلك استخدام الوقود األحفوري وحاول التراجع عن معايير الوقود 

الصارمة املفروضة على املركبات.

كاتوفيتسه - أ ف ب

الدوحة -

كلماته األخيرة »ال أستطيع التنفس«
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ثبتت تصنيفه االئتماني

»ستاندرد آند بورز« ترفع النظرة المستقبلية 
لـ »قطر اإلسالمي« لـ»مستقرة«

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العاملية للتصنيف 
ــتــــمــــانــــي، الـــنـــظـــرة املــســتــقــبــلــيــة ملــــصــــرف قــطــر  االئــ
اإلســـامـــي »املــــصــــرف« ووضــعــتــهــا عــنــد مــســتــوى 
»مستقر« وثبتت التصنيف االئتماني للمصرف 

.2-A-/A عند مستوى
وقــالــت الــوكــالــة فــي تــقــريــرهــا: »يــعــكــس تصنيفنا 
نـــظـــرتـــنـــا لـــلـــنـــشـــاط الــــقــــوي لـــلـــمـــصـــرف فــــي مــجــال 
الخدمات املصرفية للشركات واملكانة املميزة له 
كــأكــبــر مــصــرف إســامــي فــي قــطــر، يــمــتــاز بــمــاءة 
مــالــيــة قـــويـــة تـــدعـــم تــصــنــيــفــه. ويـــواصـــل املــصــرف 
إظهار مؤشرات قوية نظرًا لجودة املوجودات. كما 
لــدى املصرف أكثر توازنًا،  باتت محفظة التمويل 
حــيــث حــلــت مــحــل ودائــــــع دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي ودائـــــع أســاســيــة مــحــلــيــة. وبـــلـــغ مــعــدل 
التمويل املستقر للمصرف نسبة 111%، وهناك 
ــاٍف مــن الــســيــولــة املــالــيــة، حــيــث يتوفر  مــســتــوى كــ
ما نسبته 6% من املــوجــودات تم توظيفها بشكل 
أصول تتميز بالسيولة، و20% على شكل صكوك 

للحكومة القطرية«.
ــة ســــتــــانــــدرد آنـــــد بــــورز  ــالــ كـــمـــا تـــحـــدث تـــقـــريـــر وكــ
عـــن مـــرونـــة املـــصـــارف الــقــطــريــة الـــتـــي تــمــكــنــت من 
اســتــيــعــاب الـــصـــدمـــة األولــــــى لـــأزمـــة الــخــلــيــجــيــة، 
الــحــكــيــمــة والــفــعــالــة لحكومة  وكـــذلـــك عـــن اإلدارة 
دولة قطر في معالجة القضايا املتعلقة بالتجارة 

والتدفقات املالية.

وتــعــلــيــقــًا عــلــى هـــذا الــتــصــنــيــف قـــال بــاســل جــمــال، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة املـــصـــرف: »يــســرنــا 
تـــعـــديـــل الـــنـــظـــرة املــســتــقــبــلــيــة لــلــمــصــرف وتــأكــيــد 
تصنيفه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العاملية. 
ــــودات  ــــوجـ وهــــــذه تــــأكــــيــــدات قـــويـــة عـــلـــى جــــــودة املـ

للمصرف ووضعه القوي من ناحية رأس املال«.
وأضــــــاف بـــاســـل جـــمـــال: »إن املـــصـــرف قـــــادر على 
مواصلة تحقيق نمو مستقر وصحي على جميع 
الــتــصــنــيــفــات  الــرئــيــســيــة. وتـــؤكـــد  ــرات األداء  مـــؤشـ
نجاح املصرف في سعيه لتحقيق أهدافه في النمو 
واألداء املالي القوي على املدى الطويل، كما تعكس 
هذه التقارير متانة االقتصاد القطري، وقوة قطاع 
الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة فـــي الـــبـــاد مـــن خــــال الــدعــم 

املستمر من الدولة«.
وفــي األشــهــر التسعة األولـــى مــن عــام 2018، حقق 
بــلــغــت 2,005.3 مــلــيــون  ــًا صــافــيــة  ــاحـ أربـ املـــصـــرف 
ريــال قــطــري، بنسبة نمو 13% عــن الفترة نفسها 
من عــام 2017. كما ارتفع إجمالي أصــول املصرف 
بــنــســبــة 1.4% مــقــارنــة مـــع ديــســمــبــر 2017، حيث 
وصلت إلى مستوى 152.5 مليار ريال. وبلغ حجم 
الــتــمــويــل 106.4 مــلــيــار ريــــال، بنسبة نمو  أنــشــطــة 
3.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي 
إيــــــرادات املـــصـــرف لــفــتــرة الــتــســعــة أشــهــر املنتهية 
 نموًا 

ً
في 30 سبتمبر 5,108 مليون ريــال، مسجا

بنسبة 8.2% مقارنة بـ 4,722 مليون ريــال لنفس 
الفترة من عام 2017، مما يعكس نموًا صحيًا في 

¶  مصرف قطر اإلسالمي المقر الرئيسيأنشطة التشغيل الرئيسية للمصرف.

¶  جانب من المحاضرة

¶  مسؤولو »التقاعد« يتسلمون الشهادة

شــاركــت قــطــر لــلــبــتــرول فــي فــعــالــيــات معرض 
»صنع في قطر 2018« الذي عقد في عاصمة 
سلطنة عمان الشقيقة، مسقط، في الفترة بني 

3- 6 ديسمبر.
ــلــبــتــرول فـــي جــنــاح  وتــمــثــلــت مـــشـــاركـــة قــطــر ل
ــلــبــتــرول فـــي صــنــاعــتــي  يـــبـــرز عــمــلــيــات قــطــر ل
ــذي تــلــعــبــه فـــي النمو  ــ الــنــفــط والـــغـــاز، والـــــدور ال
ــة  ــادي والــصــنــاعــي فـــي دولـ ــتـــصـ والـــتـــطـــور االقـ
ــي املــســاهــمــة بــتــلــبــيــة الــطــلــب الــعــاملــي  قـــطـــر، وفــ
الجناح أهم منجزات كل  الطاقة. وتضمن  على 
الكيماويات  مــن شركة قطر لتسويق وتــوزيــع 

والــبــتــروكــيــمــاويــات »مــنــتــجــات« وشـــركـــة قطر 
ــو« وشــــركــــة قــطــر  ــكــ ــابــ لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات »قــ
ــدودة »كـــيـــوكـــيـــم« وشـــركـــة  ــ ــحـ ــ لــلــكــيــمــاويــات املـ
ألومنيوم قطر. وكانت قطر للبترول راعي قطاع 
الطاقة في معرض صنع في قطر وهي الرعاية 
ــــذي يــقــدم دعــمــا هاما  الــثــانــيــة لــهــذا املــعــرض ال
للمنتج  الترويج  الوطنية من خــالل  للصناعات 

القطري في األسواق املحلية والخارجية.
وحـــضـــر املـــعـــرض والـــــذي اشــتــمــل عــلــى طيف 
ــع ومــتــنــوع مــن الــصــنــاعــات الــقــطــريــة، عــدد  واسـ
القطريني  كبير من املسؤولني ورجــال األعمال 
والعمانيني، باإلضافة إلى حشود من املواطنني 

العمانيني واملقيمني في السلطنة.

ــال مـــوقـــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــقــاعــد والــتــأمــيــنــات  نــ
 www.grsia.gov.qa اإللــكــتــرونــي االجــتــمــاعــيــة 
اعتماد »مدى« للنفاذ الرقمي، بعد تحقيقه ملعايير 
واشتراطات النفاذ إلى محتواه املعرفي، ومراعاته 
لكافة متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة، املعتمدة 

من قبل مركز مدى للتكنولوجيا املساعدة.
وخالل الحفل الذي أقيم بمقر مركز مدى، صباح 
ــنـــني، ســلــمــت مــهــا املـــنـــصـــوري الــرئــيــس  امــــس االثـ
الخلف مدير  ملــركــز مـــدى، علي حسن  التنفيذي 
املعلومات االعــتــمــاد، بحضور محمد  إدارة نظم 
الــعــامــة  الـــعـــالقـــات  املـــالـــكـــي مـــديـــر إدارة  ــلــه  عــبــدال

واالتصال بالهيئة، وعدد من املدعوين.
ــنــــصــــوري، بـــالـــشـــراكـــة الـــقـــائـــمـــة بــني  وأشــــــــادت املــ
النفاذ  الهيئة ومـــدى، والــتــي نتجت عنها تحقيق 
الـــى املـــوقـــع االلــكــتــرونــي للهيئة وتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
»أتواصل«، بهدف تمكني املتقاعدين من النفاذ الى 
املعلومات واالتصاالت، مثمنة جهود  تكنولوجيا 

هــيــئــة الــتــقــاعــد فـــي دعـــم اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
اإللكترونية، واهتمامها بدعم النفاذ الرقمي، حيث 
البرنامج نتائج إيجابية، عــززت من فرص  حقق 
ا منا بحق األشخاص ذوي 

ً
نجاحه. وقالت: إيمان

اإلعاقة في النفاذ إلى كافة املعلومات والتطبيقات 
والخدمات اإللكترونية واملحتوى الرقمي، وتنفيذًا 
لسياسة دولة قطر لسهولة النفاذ الرقمي ومنالية 
الرقمي، والتي  النفاذ  الــويــب، يقدم مــدى خــدمــات 
التقييم واالســـتـــشـــارات والــتــدريــب  تشتمل عــلــى 
الحكومية على  الحكومية وغير  الجهات  ملختلف 
يد خبراء متخصصني لضمان إمكانية الوصول 
ــمـــي، بـــهـــدف تــمــكــني ذوي اإلعـــاقـــة  ــرقـ ــاذ الـ ــفـ ــنـ والـ
واملتقدمني فــي الــســن مــن الــوصــول إلــى املحتوى 
الجهات عبر  الــذي تقدمه هــذه  الرقمي والخدمي 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وعقب تسلمه 
الــشــهــادة، أكـــد الــخــلــف مــواكــبــة الــهــيــئــة الــتــطــورات 
الجميع، ومواصلة  التقنية، وتسخيرها لخدمة 
املساعي لتوفير منظومة تقاعدية رقمية عصرية 
تلبي الطموحات، وتفي باحتياجات فئات املجتمع.

الــذي يوافق الثامن عشر  بمناسبة اليوم الوطني للدولة 
من ديسمبر من كل عام والذي تتجسد فيه معاني الفخر 
واالعتزاز بعطاء األجداد، أصدر QNB، أكبر مؤسسة مالية 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، بطاقة مسبقة الدفع 
ومــحــدودة اإلصـــدار لعمائه تحمل شعار »قطر ستبقى 
حــرة« املستمد من النشيد الوطني والــذي يعبر عن روح 

التحدي والصمود الراسخة عبر التاريخ.
ــذه الـــبـــطـــاقـــة، املـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــا لــتــمــكــن  ــ وتـــتـــمـــيـــز هــ
عــمــاء الــبــنــك مـــن االحــتــفــاء بــهــويــتــهــم الــوطــنــيــة وتخليد 
الــفــريــد املستوحى  الــعــزيــزة، بتصميمها  املــنــاســبــة  هـــذه 
مــــن عـــنـــاصـــر تــعــكــس الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة الــتــي 
تعتز بــاملــاضــي وبــاألصــالــة واالنــتــمــاء وتـــواكـــب الــحــداثــة 
واملــعــاصــرة. ويــأتــي هــذا اإلصـــدار املــحــدود ليؤكد مجددا 
املــزج بن املزايا املصرفية الحديثة التي  نجاح البنك في 
ــة والــقــبــول  ــراحــ ــان والــ ــ ــات األمــ ــ تــمــنــح عـــمـــاءه أعـــلـــى درجــ

العاملي بالثقافة والتقاليد الوطنية بما ينسجم مع رؤيته.
وسيحصل حاملو البطاقة املسبقة الدفع من QNB عند 
إنفاق مبلغ 3000 ريــال قطري لغاية 1 فبراير 2019 على 
2018 نقطة من مكافآت Life، إلى جانب مكافآت حصرية 
ومزايا وخدمات فريدة تمنحهم تجربة مصرفية متميزة 

تفوق توقعاتهم.

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
لــلــعــامــلــن بشركة  مــحــاضــرة تثقيفية 
قطر ستيل حول نشأة حقوق اإلنسان 
واملبادئ، ودور اللجنة الوطنية لحقوق 
ـــي إطــــــار االحـــتـــفـــال  اإلنـــــســـــان، وذلــــــك فـ
بالذكرى الـ 70 لإلعان العاملي لحقوق 
اإلنـــســـان وخــــال املــحــاضــرة أوضــحــت 
الــشــيــخــة نــجــوى آل ثــانــي مــديــر إدارة 
ــدولــــي بــالــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــعـــاون الــ ــتـ الـ
نــــشــــأة حـــقـــوق   

ّ
أن لــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان 

اإلنــــســــان جـــــاءت نــتــاجــا لــتــاقــح كــافــة 
ــقــــافــــات، وقــــالــــت: إن  ــارات والــــثــ الــــحــــضــ
حقوق اإلنسان نضال مستمر للبشرية 
جمعاء ضــد الظلم واالســتــغــال أينما 
وجد فهي إذًا ليست فكرة مستوردة من 
مكان محدد أو مفهوم غربي بحت كما 

قد يدعي البعض.
 فكرة 

ّ
إلــى أن وأشـــارت الشيخة نجوى 

حــقــوق اإلنـــســـان فـــي شــكــلــهــا املــعــاصــر 
كــانــت نــتــيــجــة الـــتـــطـــورات االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية التي جرت في الغرب إبان 
الثورة الصناعية والحربن العامليتن. 
 مـــبـــادئ 

ّ
مــــؤكــــدة فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن

حــقــوق اإلنـــســـان وجـــدت فــي حــضــارات 
قديمة وحديثة، بــدءًا من حضارة باد 
الرافدين وحضارة الفراعنة والحضارة 
الــصــيــنــيــة والـــهـــنـــديـــة، إلــــى الــحــضــارة 
اإلغــــريــــقــــيــــة والــــرومــــانــــيــــة حـــيـــث نــشــأ 
القانون الطبيعي ومبدأ الديمقراطية. 
 جميع العقائد مبادئ 

ّ
إلــى أن ونوهت 

خــالــدة حــول الحق فــي الحياة والعدل 
واملساواة والرحمة.

الـــتـــعـــاون  واســـتـــعـــرضـــت مــــديــــر إدارة 
الــــدولــــي دور نـــشـــأة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــــــحـــــــقـــــــوق اإلنـــــــــــــســـــــــــــان وأهـــــــــدافـــــــــهـــــــــا 

وصاحياتها. وأشــارت إلى أن اللجنة 
الــعــام 2002 بــهــدف حماية  نشئت فــي 

ُ
أ

وتعزيز حقوق اإلنــســان، ونــص قانون 
إنشائها على االستقالية.

وأوضـــحـــت أنـــه مـــن بـــن اخــتــصــاصــات 
الـــلـــجـــنـــة مـــتـــابـــعـــة تـــحـــقـــيـــق األهــــــــداف 
ــــواردة بــاالتــفــاقــيــات الــدولــيــة لحقوق  الـ
اإلنـــســـان الــتــي أصــبــحــت الـــدولـــة طــرفــًا 
فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة 
إلــى جانب  إلــى غيرها من االتفاقيات، 
دراسة التشريعات املحلية واإلجراءات 
التنفيذية وفقًا ملعايير حقوق اإلنسان.

قطر للبترول استعرضت أهم 
منجزاتها بـ»صنع في قطر«

موقع »التقاعد« اإللكتروني ينال 
اعتماد مدى للنفاذ الرقمي

 QNB قطر ستبقى حرة« بطاقة«
بمناسبة اليوم الوطني

»حقوق اإلنسان« تنظم محاضرة تثقيفية 
بشركة »قطر ستيل«
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أكــــد ســـعـــادة الــســيــد حــســن الـــــــذوادي، األمـــن 
الــعــام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، على 
الــــدور اإليــجــابــي لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة 
القدم قطر 2022، مشددًا في الوقت ذاته على 
دور الرياضة في إحــداث تغيير إيجابي في 
حياة األفــراد، وقدرتها على تعزيز العالقات 
الــحــوار بن الشعوب وكسر  الدولية، وإثـــراء 

الحواجز االجتماعية.
جاء ذلك خالل كلمة له ألقاها في قمة نظمتها 
جــامــعــة أوكـــســـفـــورد الــبــريــطــانــيــة الــعــريــقــة، 
إيــــه أس في  بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة أس أو 
لندن، تحت عنوان الرياضة والدبلوماسية 

الرقمية: رؤية مستقبلية.
ونــــوه الـــــــذوادي خــــالل مــشــاركــتــه عــلــى قـــدرة 
ــرة الــــقــــدم تـــحـــديـــدًا -بــوصــفــهــا  ــ ــة وكــ ــريـــاضـ الـ
اللعبة األكثر شعبية في العالم- في توحيد 
الـــشـــعـــوب وتـــخـــطـــي االخــــتــــالفــــات الــثــقــافــيــة، 
مـــؤكـــدًا عــلــى أهــمــيــة الـــفـــرصـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم قــطــر 2022 
لتعريف العالم بالثقافة العربية، حيث قال: 
»سترحب دولــة قطر بمئات آالف املشجعن 
ــاء الــعــالــم فــي 2022، وستكون  مــن كــافــة أرجــ
هذه الزيارة هي األولى لغالبيتهم إلى العالم 
العربي واملنطقة، وأنــا على يقن تام أن هذا 
الحدث الكروي سيسهم في إطالع الجماهير 
والـــــــزوار عــلــى طــبــيــعــة مــنــطــقــتــنــا وثــقــافــتــهــا 
الــصــورة  الغنية وكـــرم الضيافة، لتحل هــذه 
مكان االنطباع السلبي الذي يحمله كثيرون 
الــحــال في  عــن منطقتنا، بالضبط كما كــان 
روسيا 2018 التي غيرت نظرة املالين إليها 

بعد البطولة«.
ترأس القمة كل من الدكتور كورنيليو بجوال، 
مــن جــامــعــة أوكـــســـفـــورد، والــدكــتــور سيمون 
روفـــي، مــن جامعة أس أو إيــه أس فــي لندن. 

وشهدت القمة مشاركة خبراء، ومتخصصن 
ومفكرين، بما في ذلك ممثلن من اليونسكو 
واألمـــم املتحدة، ومنظمة األوملــبــيــاد العاملي 
الــــخــــاص فــــي املــمــلــكــة املــــتــــحــــدة، والــصــلــيــب 
األحمر، حيث ناقشوا عدة جوانب في مجال 
الدبلوماسية الرياضية وأهميتها في العالم 

اليوم.
وفي هذا السياق، سلط الذوادي الضوء على 
ــــدور الــحــيــوي الـــهـــام الــــذي يــلــعــبــه بــرنــامــج  الـ
املسؤولية االجتماعية لــدى اللجنة العليا، 
الجيل املبهر، الذي يهدف إلى إحداث تغيير 
اجــتــمــاعــي إيــجــابــي فــي حــيــاة الــشــبــاب حــول 
ــامـــج الــجــيــل  ــرنـ : »يــســتــثــمــر بـ

ً
ــــال ــائـ ــ ــم قـ ــالـ ــعـ الـ

املبهر الطاقة الكامنة في كرة القدم ملساعدة 
الـــفـــتـــيـــات والـــفـــتـــيـــان فــــي املــجــتــمــعــات األقــــل 
حــظــا مـــن خــــالل صــقــل مـــهـــاراتـــهـــم الــقــيــاديــة 
واالجتماعية، وينشط هــذا البرنامج اليوم 

في سبع دول في املنطقة والعالم«.

ــا تـــحـــدثـــت فـــاطـــمـــة عـــلـــي الــنــعــيــمــي،  ــدورهــ  بــ
مـــديـــرة إدارة االتـــصـــال فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا، 
عن دور اإلعــالم الرقمي في تعزيز الرسائل 
اإليجابية لألحداث الكبرى وضمان مشاركة 
أفـــــراد املــجــتــمــع لــيــس فــقــط فـــي تــنــظــيــم هــذه 
األحــداث بل أيضا في استثمار الفرص التي 
تقدمها للدول املضيفة، حيث قالت: »تسعى 
دولـــة قــطــر لتنظيم الــبــطــولــة األكــثــر اتــصــااًل 
في تاريخ هذا الحدث العاملي، مستفيدة من 
الــتــطــور التقني وانــتــشــار وســائــل التواصل 
االجتماعي التي تسمح لنا بالوصول بشكل 
مباشر لكافة شــرائــح املجتمع، وتضمن أن 
يــكــون الـــتـــواصـــل تــفــاعــلــيــا ولــيــس مـــن طــرف 
واحد فقط كما هو الحال في وسائل اإلعالم 
عد التجربة الرقمية أحــد أهم 

ُ
التقليدية، وت

الــعــنــاصــر الـــتـــي ســتــثــري زيــــــارة املــشــجــعــن 
خالل عام 2022 وستضمن أن تكون تجربة 

استثنائية بكافة جوانبها«.

خالل لقاء في جامعة أوكسفورد البريطانية.. الذوادي: 

سنعرف العالم بثقافة العرب 
2022 في كأس العالم 

¶  الذوادي متحدثا في جامعة أوكسفورد

¶  الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

¶  تشافي

ــاء نـــاديـــا الــســد  ــثـــالثـ يــلــتــقــي الـــيـــوم الـ
والــدحــيــل فــي لــقــاء مــؤجــل يجمعهما 
عــلــى إســـتـــاد جــاســم بـــن حــمــد بــنــادي 
السد يقام في تمام السادسة وثالثن 
ــيـــت املـــحـــلـــي،  ــتـــوقـ ــالـ ــاًء بـ ــ ــسـ ــ دقـــيـــقـــة مـ
ــة بــــن الــفــريــقــن  ــلـ فــــي املـــــبـــــاراة املـــؤجـ
لـــــــ )دوري  ــع  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ مــــــن األســـــــبـــــــوع 
نــجــوم QNB(، بسبب االستحقاقات 

اآلسيوية للنادين.
وتــمــثــل املــواجــهــة قــمــة كـــرويـــة كبيرة 
يترقبها الجميع مــن محبي وعشاق 
الــنــاديــن خــاصــة واملــتــابــعــن لــلــدوري 
الــقــطــري بصفة عــامــة، كــونــهــا تجمع 
قــطــبــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــقـــمـــة، حــيــث 
الــدحــيــل فــي املــركــز األول بــرصــيــد 36 
نقطة، وخلفه مباشرة السد في املركز 
ــفـــارق  ــقـــطـــة، بـ ــيـــد 35 نـ الـــثـــانـــي بـــرصـ
ــدة، حــيــث تــقــلــص الـــفـــارق  ــ ــ نــقــطــة واحـ
إثـــر نــتــائــج الــفــريــقــن فــي األســبــوعــن 
الــرابــع عشر والــخــامــس عــشــر، بعدما 
تــعــادل الــدحــيــل أمــــام الـــريـــان ومـــن ثم 
أمــام نــادي قطر، في مقابل فــوز السد 
في األسبوعن املذكورين على الغرافة 

ومن ثم الشحانية.
الــنــقــاط  فــــي  الـــفـــريـــقـــن  تــــقــــارب  وأدى 
إلــى اشتعال املواجهة بينهما والتي 
ــريـــق بـــمـــزيـــد مــن  يــتــطــلــع إلـــيـــهـــا كــــل فـ
الــحــرص والــتــرقــب وهـــدف كــل منهما 
الفوز وحصد النقاط الثالث، ملواصلة 
ــي الــــــــــدوري هــــــذا املـــوســـم  ــ ــيــــرة فـ املــــســ
ــالــــدرع والــــــذي هـــو الــهــدف  والـــظـــفـــر بــ
ــيــــســــي واألســـــــاســـــــي لــــكــــل فـــريـــق  الــــرئــ
الــتــعــادل سيضمن  الــفــوز أو  حيث إن 
للدحيل مواصلة الصدارة، في حن أن 
االنتصار فقط سيجعل السد يتصدر 
جــــدول الــتــرتــيــب بـــفـــارق نــقــطــتــن عن 

منافسه الدحيل.

ويتوقع أن تكون املواجهة تكتيكية بن 
كــال املــدربــن، البرتغالي جوسفالدو 
ــتــــشــــي  ــنــ ــ

ُ
فـــــيـــــريـــــرا مــــــــــدرب الـــــســـــد وامل

بنتائجه األخـــيـــرة، والــتــونــســي نبيل 
معلول مدرب الدحيل والذي سيسعى 
الــفــوز بعد تعادلن  الســتــعــادة نغمة 
فـــي األســـبـــوعـــن املــاضــيــن مــمــا أفــقــد 

فريقه 4 نقاط.
والحقيقة الواضحة هي أن الفريقن 
يــعــرفــان بعضهما جـــيـــدًا، وال تــوجــد 
أي حــــالــــة غــــمــــوض أو عـــــدم وضــــوح 
بينهما، حيث يعرف كل مــدرب نقاط 
قوة وضعف منافسه، وهو ما يجعل 
ــاراة مــرشــحــة لــلــمــزيــد مــن اإلثــــارة  ــبـ املـ
والــحــمــاس ســـواء بــن املــدربــن خــارج 
الخطوط أو الالعبن داخل املستطيل 
األخــضــر، إال أن اشــتــراطــات التعامل 
ــاراة ومــجــريــاتــهــا هو  ــبــ الــفــنــي فـــي املــ
الـــذي قــد يختلف.. ودائــمــا مــا تحظى 
مواجهات الفريقن بالندية واإلثــارة 
واملـــســـتـــوى الــفــنــي الـــرفـــيـــع وهــــو أمــر 
طــبــيــعــي، نـــظـــرًا ملـــا يــضــمــه كـــل فــريــق 
مــــن نــــجــــوم كــــبــــار مـــحـــتـــرفـــن أجـــانـــب 

ومواطنن.

تــــعــــثــــر فــي  قــــــد  ــل  ــ ــيـ ــ ــدحـ ــ الـ كــــــــان  وإذا 
ــــن مــــــن خــــالل  ــرتــ ــ ــيــ ــ املــــــبــــــاراتــــــن األخــ
تعادلن متتالين، فإن السد نجح في 
التعامل مــع املنافسن وفـــاز بنتائج 
كبيرة وقوية، لذا فالحسبة التكتيكية 
ــــالل مــــا لـــديـــهـــمـــا مــن  ــكـــون مــــن خــ ــتـ سـ
ــيـــث يـــمـــثـــل هــــجــــوم الـــســـد  ــبـــــن، حـ ــ العـ
والدحيل نقطة قوة للفريقن وعنوان 
ــغـــداد  ــــالل تــــواجــــد بـ ــاح، مــــن خــ ــجــ ــنــ الــ
ــيـــدوس وأكــــرم  ــهـ بـــونـــجـــاح وحـــســـن الـ
عــفــيــف فـــي الـــســـد، ويـــوســـف الــعــربــي 

واملعز علي وأدملسون في الدحيل.
وال شك أن كل مدرب سيحاول تعزيز 
الــوســط وتوصيل  املــد الهجومي مــن 
الكرات والبحث عن ثغرات في الخط 
الـــدفـــاعـــي ملــنــافــســه، وفــــي ذات الــوقــت 
العمل على التنظيم الدفاعي والرصد 
املـــيـــدانـــي املــــــــدروس ملــــصــــادر الــخــطــر 
املــــوجــــودة فـــي الـــفـــريـــقـــن، وهـــــذا يقع 
عــلــى بــيــدرو وخــوخــي بــوعــالم حامد 
إسماعيل وعبد الكريم حسن وغيرهم 
فــــي دفــــــاع الــــســــد، ولــــوكــــاس مــيــنــديــز 
ومحمد موسى وبسام الــراوي ومراد 

ناجي وغيرهم في دفاع الدحيل.

حــصــل املــحــتــرف الـــجـــزائـــري بـــغـــداد بــونــجــاح 
السد على جــائــزة أفضل العب  نــادي  مهاجم 
ــي الـــــدوري  ــــجــــوالت الــخــمــس املـــاضـــيـــة فـ ــن ال عـ
 /  QNB نــجــوم الـــقـــدم /دوري  لــكــرة  ــقــطــري  ال

والــتــي لــعــبــت خـــال شــهــر نوفمبر 
املاضي واأليام األولى من الشهر 
الجاري، وذلك وفقًا ملا صدر عن 
الرسمي  شركة STATS املزود 

لــــــــإحــــــــصــــــــائــــــــيــــــــات فــــي 
الــــــدوري بــعــد جــهــوده 

الــكــبــيــرة مـــع الــفــريــق 
الفعالة  ومساهمته 
في تحقيق املزيد 

من االنتصارات.
 وكــــان بــونــجــاح 
قـــــــــــــــــد حــــــصــــــل 
ــزة  ــائــ ــجــ ــ ــى ال ــلــ عــ
هـــذا املــوســم عن 
شـــهـــر أغــســطــس 
2018... وتكشف 
اإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 

الـــــــصـــــــادرة لـــاعـــب 
خــــــــال األســـــابـــــيـــــع ) 

لــــحــــادي عـــشـــر الـــثـــانـــي 
ــــر- الــــثــــالــــث عـــشـــر-  ــــشـ عـ
ــر الـــخـــامـــس  الـــــرابـــــع عـــشـ
ــه تــمــكــن مــن  ــ عـــشـــر (، أنـ
أهـــــــــــداف،  تــــســــجــــيــــل 10 
لــديــه 6 تــمــريــرات  كــمــا أن 

حـــاســـمـــة، وبــلــغــت الــدقــائــق 
ــا خــــــــــال هـــــذه  ــهــ ــبــ ــعــ ــ الــــــتــــــي ل

األسابيع 476 دقيقة.
 ونـــجـــح الــنــجــم الـــجـــزائـــري بــغــداد 

بــونــجــاح فـــي كــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الذي كان ُمسجا باسم العب الغرافة 

البرازيلي كليمرسون، وذلك بوصوله  السابق 
للهدف رقم 28 خال موسم واحد، حيث كان 
ــم كــلــيــمــرســون )27 هـــدفـــا( خــــال مــوســم  رقــ
واحــد، علمًا أن الموسم لم ينته، وأمــام بونجاح 
فرصة لزيادة رصيده من األهداف البالغة حتى 
اآلن )28 هدفا( في دوري نجوم QNB خال 
هذا املوسم.  ويعتبر بغداد بونجاح واحدًا من 
أبرز العبي نادي السد بصفة خاصة ودوري 
ــة، فـــهـــو هــــداف  ــامــ ــوم QNB بــصــفــة عــ ــجـ نـ
مــتــمــيــز ويــجــيــد مـــهـــارة تــســجــيــل األهــــداف 
أو الضربات  التسديدات  ســواء من خال 
التمركز في  أنه يجيد  الرأسية، كما 
امللعب مما يمنح فريقه األفضلية 
فــي غــالــبــيــة املـــبـــاريـــات... ومنذ 
الــســد يقدم  لــنــادي  انضمامه 
مــســتــويــات عــالــيــة وكــبــيــرة 
ومـــتـــمـــيـــزة لــلــغــايــة فــــي كــل 
مـــوســـم، لــيــؤكــد يــومــًا بعد 
ــه مــن أهـــم وأبـــرز  اآلخــــر أنـ
ــد.   ــي الــــــــدوري والـــسـ ــبـ العـ
كـــمـــا حـــصـــل الــبــرتــغــالــي 
جـــوزفـــالـــدو فــيــريــرا مـــدرب 
نــــــــادي الــــســــد عــــلــــى جــــائــــزة 
ــن الـــفـــتـــرة  ــ أفــــضــــل مــــــــدرب عـ
ــــك وفـــقـــًا لـــأرقـــام  نــفــســهــا، وذلـ
ــادرة مــن  ــــصـــ واإلحــــصــــائــــيــــات الـ
شركة STATS.  وكان فيريرا قد 
حصل هذا املوسم على جائزة أفضل 
مــدرب عــن شهر أغسطس 2018.... 
وتكشف اإلحصائيات للسد خال 
األســـابـــيـــع ) الـــحـــادي عــشــر الــثــانــي 
عــشــر- الــثــالــث عــشــر- الـــرابـــع عشر 
الــخــامــس عــشــر (، أن الــفــريــق تمكن 
مــن الــفــوز خـــال املــبــاريــات الخمس 
وحصل على 15 نقطة، كما سجل 
27 هـــدفـــًا واســتــقــبــلــت شــبــاكــه 4 

أهداف.

بغداد بونجاح وفيريراالسد والدحيل.. قمة كروية مرتقبة الليلة
 أفضل العب ومدرب

5 جوالت السابقة من الدوريتفض االشتباك على صدارة الدوري خالل الـ 

الدوحة -  

الدوحة -  

  

فـــاز ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل ثــانــي 
بمنصب رئاسة االتحاد القطري لكرة القدم، بعد حصوله 
ــتـــخـــابـــات الــتــي  ــــالل االنـ ــــل 18 خـ عـــلـــى 17 صـــوتـــا مــــن أصـ
جرت مساء امــس، بفندق شيراتون الدوحة ضمن أعمال 

الجمعية العمومية العادية لالتحاد.
وسيتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئاسة االتحاد 
لـــدورة قــادمــة تمتد ألربــع ســنــوات حتى الــعــام 2022، كما 
تــم انــتــخــاب أعــضــاء املــكــتــب التنفيذي الــجــديــد وضـــم كال 
مــن إبــراهــيــم خليل املــهــنــدي، والــشــيــخ أحــمــد بــن حــمــد آل 
ثاني، وأحمد البوعينن، وسعود املهندي، وعبدالرحمن 

القحطاني وهاني طالب بالن.
وقد ناقش اجتماع الجمعية امــس، العديد من املواضيع 

املهمة بجانب االنتخابات.
يــذكــر أن الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة تــولــى رئــاســة االتــحــاد 
القطري منذ العام 2005، ويتمتع بخبرات عملية عديدة 
الــقــدم إذ كــان العــبــا باملنتخب القطري  حيث مـــارس كــرة 
للشباب، ولعب لناديي الريان والتضامن، وتولى منصب 
الــقــطــريــة، وعضوية  مــديــر التخطيط باللجنة األوملــبــيــة 
ــقـــدم، ثـــم نــائــب رئــيــس االتــحــاد  االتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الـ
الــقــطــري، ثــم رئــاســة االتــحــاد، فضال عــن رئاسته الحالية 

لالتحاد الخليجي لكرة القدم.

الشيخ حمد بن خليفة 
رئيسا التحاد كرة القدم 

حتى 2022
الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

»إندغيم«.. اإلعالن األكثر مشاهدة بالتاريخ!

أرقام وحقائق

أثــمــر الــتــعــاون بــن شركتي 
غوغل وليفايس األميركية 
للمالبس عن إدخال تحديث 
عــلــى جــاكــيــت ذكــــي، بحيث 
تــنــبــيــه مــرتــديــه  يــمــكــنــه اآلن 

تلقائيا حال نسي هاتفه.
وبــحــســب مـــوقـــع »أنـــدرويـــد 
ــيــــس« فــــــإن الـــخـــاصـــيـــة  ــ ــول بــ
ــي أضـــيـــفـــت  ــ ــتـ ــ الـــــجـــــديـــــدة الـ
 Always« للجاكيت تسمى
أو »معا دائما«   »Together
ــوم بــتــنــبــيــه املـــســـتـــخـــدم  ــقــ تــ
أوتوماتيكيا في حال ابتعد 

عن هاتفه ملسافة معينة.
ــنــفــس املــــوقــــع فـــإن  ــا ل ــقــ ووفــ
تــجــري على  التنبيه  عملية 
الجانبن حيث يتم إرســال 
تــنــبــيــه إلـــى الــهــاتــف وأيــضــا 
تـــقـــنـــيـــة صــغــيــرة  أداة  إلــــــى 
ــم الـــجـــاكـــيـــت  ــ ــي كـ ــ مـــثـــبـــتـــة فـ
ســـتـــومـــض وتـــهـــتـــز لــتــنــبــيــه 

املستخدم.
الجديدة  الخاصية  وتعتبر 
بــمــثــابــة تـــحـــديـــث لــخــاصــيــة 
 find your« قديمة تسمى
تــحــتــاج من  كــانــت   »phone
الجاكيت  الشخص مــرتــدي 
بــحــركــة معينة بيده  الــقــيــام 
ــوم الــــهــــاتــــف بـــالـــرنـــن  ــقــ ــيــ ــ ل
بأعلى الصوت في حال كان 

يبحث عنه.

من أكثر اإلشعارات والتنبيهات التي ترن 
في الجوال أو الحاسب املحمول إزعاجًا، 
تلك التي تشير إلى اقتراب نفاد مخزون 
ــادة  ــة الـــجـــهـــاز إلــــى إعــ ــاجـ الـــبـــطـــاريـــة، وحـ
الـــشـــحـــن، مــمــا يــجــعــلــك أســـيـــر الــجــلــوس 
املــغــذي للشاحن،  الكهرباء  قــرب مقبس 
خــاصــة إن كنت على مــوعــد مــع اتصال 
مــهــم، أو كــنــت مــضــطــرًا إلـــى اإلجــابــة عن 

رسائل البريد.
 ويسعى جمهور املستخدمن والعلماء 
إلى بطاريات بديلة تتعدى  الوصول  إلى 
الليثيوم، والتي  الحالية مــن  اإلصــــدارات 

توجد في جميع األجهزة الذكية اليوم.
وفــــي مــحــاولــة لــتــجــاوز هــــذه اإلشــكــالــيــة 
ــدة مــــراكــــز بــحــثــيــة مــشــتــركــة،  ــ أجــــــرت عـ
الفضاء  النفاث في وكالة  الدفع  كمختبر 
األمــريــكــيــة )نــــاســــا(، ومـــركـــز »كــالتــش« 
لألبحاث، وشركة هوندا، أبحاثًا للتوصل 
إلى صنع بطاريات جديدة قابلة للشحن 
 عن 

ً
وتــعــتــمــد عــلــى عــنــصــر الــفــلــور بــــدال

الليثيوم، وفقًا ملا نشره موقع »ساينس 
العلوم« األسبوع   عن »مجلة 

ً
ديلي« نقال

الفائز  املاضي. ويقول روبــرت جروبس، 
الكيمياء عــام 2005:  فــي  نــوبــل  بــجــائــزة 
»يــمــكــن أن تــحــتــوي بــطــاريــات الــفــلــوريــد 
أنها  أعــلــى، مما يعني  على كثافة طــاقــة 
قد تستمر مدة أطــول، تصل إلى ثمانية 
ــات  ــاريـ ــطـ ــبـ ــدام الـ ــخــ ــتــ ــدة اســ ــ أضــــعــــاف مــ
املستخدمة حاليًا، لكن يمكن أن يكون 
التعامل مع الفلوريد صعبًا، ال سيما أنه 

يتسبب في التآكل والتفاعل«.

»جاكيت ذكي« 
ينبه مرتديه حال 

نسي هاتفه

إنهاء مشكلة 
نفاد شحن الهواتف 

الذكية قريبا

املقبل »أفنجرز:  السبت، عن تحقيق إعالن فيلمها  أعلنت ستوديوهات مارفل، 
إندغيم« لنجاح ساحق جعله اإلعــالن األكثر مشاهدة خالل 24 ساعة. مارفل 
أكدت عبر حسابها على تويتر أن مشاهدات اإلعالن بلغت 289 مليون مشاهدة 
ــد، بعد طــرحــه للمرة األولـــى الجمعة. ولــم تــوضــح مــارفــل كيفية  خــالل يــوم واحـ
حساب عدد املشاهدات خصوصا أن عددها على يوتيوب يبلغ 56 مليونا، وفقا 
ملا أورده موقع »ماشبل«. ووفقا ملوقع »هوليوود ريبوتر« أن اإلعالن الجديد تفوق 
إنفينتي  السلسلة »أفنجرز:  السابق من  الجزء  السابقن لكل من  الرقمن  على 
وور« )230 مليون مشاهدة( و»ذا ليون كينغ« )الجديد( )224 مليون مشاهدة(.

حضرت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر وكيل الوزارة 
التعليم والتعليم  ــوزارة  بــ التعليمية  لــلــشــؤون  املــســاعــد 
أقيم ضمن فعاليات  الثقافية والــذي  الليلة  العالي حفل 
الـــ 15 بمدينة غابرون  للناشئن  الدولي  العلوم  أوملبياد 
الفترة مــن 3  عاصمة جمهورية بتسوانا وذلـــك خــالل 
ديسمبر ولغاية 10 من نفس الشهر، بحضور عدد من 
كبار املسؤولن في وزارتي التعليم والثقافة في بتسوانا 
باإلضافة الى جميع رؤساء وطالب الوفود املشاركة في 
األوملبياد.  وقد شاركت قطر بجناح خالل فعاليات الليلة 
الثقافية وذلك للترويج لألوملبياد القادمة في قطر 2019، 
حيث تضمن عرض العديد من البروشورات التعريفية 

القطرية باإلضافة  الوطنية  األغــانــي  الــدولــة وكــذلــك  عــن 
ــى الـــهـــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي تــعــبــر عـــن تـــطـــور وتــقــدم  ــ ال
العلمية واألكاديمية  املــجــاالت  الــدولــة في جميع  مسيرة 
واالقــتــصــاديــة والسياحية والــريــاضــيــة وغــيــرهــا، وذلــك 
التعليم والتعليم  التعاون املشترك بن وزارة  من خالل 
العالي وكل من وزارة الثقافة والرياضة واملجلس الوطني 

للسياحة واللجنة العليا للمشاريع واإلرث. 
كــمــا تــم تــقــديــم الــعــرضــة الــقــطــريــة خـــالل فــقــرات الحفل 
وذلك لتعريف وإعطاء نبذة عن الفنون الشعبية القطرية 
ــــدول املــشــاركــة فــي أوملــبــيــاد بتسوانا  ألعــضــاء وفـــود ال

.2018

اخــتــتــمــت فــي جــامــعــة قــطــر الــنــســخــة الــثــالــثــة ملــســابــقــة »بــطــولــة جــامــعــة قطر 
يــومــن، وتنافس  الــتــي عــقــدت فــي نوفمبر 2018 على مــدى  لــلــريــاضــيــات« 
فيها أكثر من 370 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات في جامعة قطر 

وجامعة كارنيغي ميلون وجامعة تكساس إي أند أم في قطر. 
التابع لقطاع شؤون الطالب  البطولة كل من مركز دعم تعلم الطالب  ونظم 

ــعــلــوم وقــســم  ــاء والــفــيــزيــاء بــكــلــيــة اآلداب وال وقــســم الــريــاضــيــات واإلحـــصـ
الرياضيات التابع للبرنامج التأسيسي بعمادة الدراسات العامة في جامعة 
إلــى مستوين، شمل املستوى  املتسابقن  البطولة توزيع  قطر. وتــم خــالل 
األول طالب البرنامج التأسيسي والتخصصات األدبية في جامعة قطر، أما 

املستوى الثاني فقد ضم التخصصات العلمية في الجامعات الثالثة.

كشفت البيانات الوطنية األخيرة املتعلقة بفيروس اإلنفلونزا 
ــعــام عــن أن عـــدد األشـــخـــاص الــذيــن تلقوا  املــوســمــيــة لــهــذا ال
ألــف شخص،  التطعيم املضاد لإلنفلونزا حتى اآلن بلغ 75 
داعية في الوقت نفسه الجميع من مواطنن ومقيمن لتلقي 
بــات واضــحــا مــدى حــّدة  أن  املــجــانــي، السيما بعد  التطعيم 

العدوى الفيروسية لهذا العام.
وأشــــار الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف الـــخـــال، نــائــب الــرئــيــس الطبي 
ورئيس قسم األمراض املعدية بمؤسسة حمد الطبية، في هذا 
الصدد إلى ارتفاع عدد األشخاص الذين أثبتت الفحوصات 
إصــابــتــهــم بــالــنــزلــة املــوســمــيــة فــي شــهــري أكــتــوبــر ونوفمبر 
املاضين لثالثة أمثال مقارنة بذات الفترة من عام 2017، ما 

يدل على زيادة ملموسة في نشاط فيروسات اإلنفلونزا في 
فصل الشتاء الحالي مقارنة بفصول الشتاء السابقة، وهو 

ما نجم عنه إصابة املزيد من األشخاص بالنزلة املوسمية.
وأوضح أنه خالل شهري أكتوبر ونوفمبر املاضين، تجاوز 
التنفسية والــتــي أثبتت  املــأخــوذة مــن األجــهــزة  العينات  عــدد 
الفيروسية أكثر من  التحاليل إصابتها بعدوى اإلنفلونزا 
الفترة نفسها من عام  6800 عينة، في حن أن عددها في 
الـ 2274، ما يعني أن اإلنفلونزا املوسمية  2017 لم يتجاوز 
السكان في قطر،  أكبر على صحة  العام خطرا  تشكل هــذا 
وتوقع أن يزداد عدد حاالت اإلصابة خالل شهري ديسمبر 

الحالي ويناير املقبل.

الوفد الطالبي القطري
 يشارك في الليلة الثقافية ببتسوانا

اختتام فعاليات بطولة جامعة قطر للرياضيات

75 ألفا تلقوا التطعيم
 المضاد لإلنفلونزا الموسمية

¶  جانب من المشاركة
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