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األمير يهنئ رئيس نيكاراغوا

األمير يهنئ رئيس المكسيك

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
ببرقية تهنئة، إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
الــواليــات  الــرئــيــس أنــدريــس مــانــويــل لوبيز اوبــــرادور رئــيــس  ببرقية تهنئة، إلــى 

املتحدة املكسيكية، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
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نائب األمير يهنئ رئيس نيكاراغوا

رئيس الوزراء يهنئ رئيس نيكاراغوا

نائب األمير يهنئ رئيس المكسيك

رئيس الوزراء يهنئ رئيس المكسيك

المريخي يبحث مع األمين العام 
لرئاسة مدغشقر تعزيز التعاون

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة، إلى الرئيس 
دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الــوزراء  آل ثاني، رئيس مجلس  الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة  بعث معالي 
الــرئــيــس دانــيــيــل أورتــيــغــا ســافــيــدرا رئيس  إلـــى  الــداخــلــيــة، ببرقية تهنئة،  ــر  ووزيــ

جمهورية نيكاراغوا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة، إلى الرئيس 
املتحدة املكسيكية، بمناسبة  الواليات  اوبـــرادور رئيس  لوبيز  أندريس مانويل 

ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 
اوبـــرادور  لوبيز  أنــدريــس مانويل  الرئيس  إلــى  الداخلية، ببرقية تهنئة،  ووزيـــر 

رئيس الواليات املتحدة املكسيكية، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الخارجية،  الدولة للشؤون  املريخي وزيــر  السيد سلطان بن سعد  اجتمع سعادة 
أمس، مع راماتجافيلو ماناماهواكا فاليري فيتزقرالد األمني العام لرئاسة جمهورية 
مدغشقر، الذي يزور البالد حاليًا. تم خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون 

الثنائي بني البلدين، باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

رئيس الوزراء يستعرض عالقات التعاون
مع سفيري المملكة المتحدة وسريالنكا

استقبل معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر 
بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ووزير الداخلية، صباح أمس، أجاي شارما 

سفير اململكة املتحدة لدى الدولة.
جــــرى خــــال املــقــابــلــة اســـتـــعـــراض عــاقــات 
الـــتـــعـــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــعــزيــزهــا 

وتطويرها في مختلف املجاالت.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اســــتــــقــــبــــل مــــعــــالــــيــــه كـــيـــشـــيـــري 
اثــوالثــمــودالــي سفير جمهورية سريانكا 

الديمقراطية االشتراكية لدى الدولة.
جــــرى خــــال املــقــابــلــة اســـتـــعـــراض عــاقــات 
ــاون بــــن الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تــطــويــرهــا  ــعـ ــتـ الـ

وتنميتها.

الدوحة - قنا

م. الكعبي يبحث مع مسؤولين لبنانيين التعاون في الطاقة

د. الحمادي يشارك في منتدى االبتكار التقني بالتعليم في مسقط

الـــتـــقـــى ســــعــــادة املـــهـــنـــدس ســـعـــد بــــن شـــريـــده 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، في  ــ الــكــعــبــي، وزيـ
ــري، رئــيــس  ــريــ ــحــ ــع ســـعـــد الــ ــروت أمـــــس مــ ــيــ بــ

مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية.
والــتــقــى ســعــادة املــهــنــدس الــكــعــبــي أيــضــا مع 
جــبــران باسيل، وزيــر الخارجية واملغتربن، 
ومع ندى بستاني، وزيرة الطاقة واملياه خال 

زيارته للعاصمة اللبنانية.
ــقــــام األول عــلــى  وتــــركــــزت املــــحــــادثــــات فــــي املــ
التعاون بن دولة قطر والجمهورية اللبنانية 
ــد الــطــرفــان التزامهما  فــي مــجــال الــطــاقــة، وأكـ

املشترك بتعزيز العاقات بن البلدين.

شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد 
ــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي  الــحــمــادي وزيــ
بمنتدى االبتكار التقني في التعليم بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا خال الفترة 
15 - 17 سبتمبر 2019 بمسقط وذلــك تلبية 
لــلــدعــوة املــوجــهــة مــن الــدكــتــورة راويــــة بنت 
سعود البوسعيدية وزيـــرة التعليم العالي 
ــمــــان. يـــأتـــي هــــذا املـــنـــتـــدى تحت  بــســلــطــنــة ُعــ
مواكبة قطاع التعليم للتطور املتسارع في 

قطاع التكنولوجيا واالبتكار.
وهو املنتدى املخصص للشراكات التجارية 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــال تـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ واالبــــــــتــــــــكــــــــارات فـ
املـــعـــلـــومـــات واالتـــــــصـــــــاالت، بــــهــــدف تــطــويــر 
ُبــنــى أســاســيــة تعليمية قــــادرة عــلــى الــوفــاء 
القائمة على التطور  باملتطلبات املستقبلية 

التكنولوجي.
ويشارك في املنتدى وزراء التعليم والتعليم 

العالي وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
من العديد من الدول العربية، إضافة ملشاركة 

العديد من الجامعات.
ألـــقـــى املـــنـــتـــدى الـــضـــوء عــلــى مـــواكـــبـــة قــطــاع 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم بــــــــدول مـــنـــطـــقـــة الـ
ــلـــومـــاتـــيـــة  ــا لــــلــــثــــورة املـــعـ ــيــ ــقــ ــريــ وشـــــمـــــال إفــ

الــحــادي  الــقــرن  ومـــدى استجابته ملتطلبات 
والعشرين على مستوى املناهج واملــهــارات 
الــواقــع املستقبلي فــي ضــوء  الــتــي يفرضها 
التطور التكنولوجي املتسارع وبروز الذكاء 
االصطناعي كأحد مظاهر الثورة الصناعية 

الرابعة.

الدوحة -

الدوحة -

»صلتك«: فعالية دولية لمعالجة نقص األيدي العاملة في القطاع الصحي

تقيم مؤسسة صلتك ومنظمة الصحة العاملية 
بالتعاون مــع وزارة الخارجية فــي قطر، فعالية 
وحلقة نقاش إستراتيجية رفيعة املستوى على 
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
لتسريع العمل في سد عجز األيــدي العاملة في 
القطاع الصحي والذي يقدر بـ 18 مليونا بحلول 

عام 2030.
ــــوف تــعــقــد الــفــعــالــيــة رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى يـــوم  وســ
الحادي والعشرين من سبتمبر 2019 من الساعة 
الثالثة وحتى الرابعة والنصف مــســاًء بتوقيت 
نيويورك في القاعة الجنوبية بمقر األمم املتحدة.
ــي تـــحـــت عـــنـــوان  ــأتــ ــي تــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــفـــعـ ــــدف الـ ــهـ ــ وتـ
»االســتــثــمــار فــي الــتــعــلــيــم واملـــهـــارات والــوظــائــف 

في القطاع الصحي« إلى توضيح أهمية تطوير 
الــتــعــلــيــم وتــنــمــيــة مـــهـــارات الــشــبــاب فـــي الــقــطــاع 

الصحي وخاصة املرأة.
ــيــــاغــــة  ــــدف إلــــــــــى املـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي صــ ــ ــهـ ــ ــ كـــــمـــــا تـ
إستراتيجيات تمويل دولية لتعزيز االستثمار 
فــي التعليم والــصــحــة واملـــهـــارات والــتــي سيكون 

لها أكبر األثر على األجيال القادمة.
وتـــضـــم قــائــمــة املــتــحــدثــن فـــي الــفــعــالــيــة رفــيــعــة 
املستوى وحلقة النقاش كــا مــن ســعــادة السيد 
الــدولــة للشؤون  سلطان بن سعد املريخي وزيــر 
ــوم  ــانــ ــــدروس أدهــ ــيـ ــ تـ ــقــــطــــري، ود.  الــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
غيبريسوس املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 
وسعادة السيدة إلن جونسون سيرليف رئيسة 
ــرة الــــنــــوايــــا الــحــســنــة  ــيـ ــفـ لــيــبــيــريــا الـــســـابـــقـــة وسـ
ملــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة واملــخــتــصــة بـــاأليـــدي 

العاملة في الصحة، وسعادة السيد بينت هاوي 
ــاذة صــبــاح  ــ ــتـ ــ وزيـــــر الــصــحــة الـــنـــرويـــجـــي، واألسـ
إسماعيل الهيدوس الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
ــايـــول نـــائـــب رئــيــس  ــبــــرواز فـ صــلــتــك، والـــســـيـــد أمــ
بــنــك االســتــثــمــار األوروبـــــي، والــســيــد محمد علي 
باتيه املدير العاملي للصحة والتغذية والسكان 
ومدير وحــدة التمويل الدولية للمرأة واألطفال 

واملراهقن بالبنك الدولي.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العاملية إلى أن 
57 دولــــة حـــول الــعــالــم تــعــانــي بــشــكــل خــطــيــر من 
الــعــجــز فــي األيــــدي الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الصحي 
بــمــا يــعــادل 2.4 مــلــيــون مــن األطــبــاء واملــمــرضــات 

والقابات.
وتـــوضـــح الــتــقــديــرات أن 36 مـــن هــــذه الـــــدول في 
الــصــحــراء ســوف تحتاج  منطقة أفريقيا جــنــوب 
إلــــى زيـــــادة عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
الـــكـــافـــيـــة  ــة  ــيـ ــغـــطـ ــتـ الـ لـــتـــحـــقـــيـــق  بـــنـــســـبـــة %140 

للتدخات الصحية األساسية.
كما أن سد العجز في العمالة بالقطاع الصحي 
قدر بـ 18 مليونا سوف يساعد أيضا في منع 

ُ
وامل

واحتواء الكوارث الصحية مثل اإليبوال واملاريا 
والحصبة التي تنتشر في القارة األفريقية.

الدوحة -

وزير الخارجية: ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية
أدان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الهجمات على املرافق 
الحيوية واملدنية، وغرد سعادته على موقع »تويتر«: »ندين الهجمات على املرافق الحيوية واملدنية وآخرها البقيق. 

يجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق األمن الجماعي املشترك في املنطقة«.
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أصـــدر حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
القانون  حمد آل ثاني أمير البالد املفدى أمــس، 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام  لــســنــة 2019   ) رقــــم )22 
القانون رقم ) 15( لسنة 2010 بشأن حظر سكن 

تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائالت.
وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة 

الرسمية.
وأصدر حضرة صاحب السمو مرسومًا بقانون 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام  لــســنــة 2019  رقــــم )23( 
الــقــانــون رقـــم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخــول 

وخروج الوافدين وإقامتهم.
وبـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل يـــجـــوز لــلــجــهــة املــخــتــصــة 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة إصــــدار ســمــات دخــــول ومنح 
بـــدون مــســتــقــدم للمستثمرين  إقــامــة  تــراخــيــص 
الــخــاضــعــن ألحــكــام الــقــانــون املــنــظــم الستثمار 
املــال غير القطري في النشاط االقتصادي  رأس 
ملــــدة خــمــس ســـنـــوات قــابــلــة لــلــتــجــديــد، ومــالــكــي 
العقارات واملنتفعن بها وفقا ألحكام القانون 
املنظم لتملك غير القطرين للعقارات واالنتفاع 
بها ملدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة 
تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات 

أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وقــضــى الــقــانــون بتنفيذه والــعــمــل بــه مــن اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلى ذلك، صادق حضرة صاحب السمو على قرار 
ــــوزراء رقـــم )23( لسنة 2019 بــشــروط  الـ مجلس 
وضوابط مشاركة الشركات والكيانات املؤسسة 
واملسجلة لدى هيئة املناطق الحرة ومركز قطر 
للمال أو لدى غيرهما من الجهات التي يرخص 
ــدات  لــهــا قـــانـــونـــا بـــذلـــك فـــي املـــنـــاقـــصـــات واملــــزايــ

واملمارسات واملسابقات واالتفاق املباشر.
وصادق سمو أمير البالد املفدى أمس على قرار 
الـــــوزراء رقـــم )24( لــســنــة 2019 بــإنــشــاء  مــجــلــس 
اللجنة الوطنية الستضافة دولــة قطر ملعرض 

إكسبو الحدائق 2021.
الـــقـــراران بتنفيذهما والــعــمــل بهما من  وقــضــى 
ــاريــــخ صـــدورهـــمـــا وأن يـــنـــشـــرا فــــي الـــجـــريـــدة  تــ

الرسميـة.
ــرار  ــمـــو، عـــلـــى قــ وصـــــــادق حـــضـــرة صـــاحـــب الـــسـ
ــــوزراء رقـــم )25( لسنة 2019 بتعديل  الـ مجلس 

تــنــظــيــم بــعــض الـــوحـــدات اإلداريــــــة الــتــي تتألف 
الــعــالــي وتعين  منها وزارة التعليم والتعليم 

اختصاصاتها.
 وصــادق سمو األمير على قــرار مجلس الــوزراء 
رقــم )26( لسنة 2019 بــإنــشــاء اللجنة الوطنية 
ــبــــار الــســن  املــعــنــيــة بــــشــــؤون املـــــــرأة والـــطـــفـــل وكــ

واألشخاص ذوي اإلعاقة.
ــوزراء رقم   وصـــادق ســمــوه على قـــرار مجلس الــ
بـــشـــروط وضـــوابـــط حــصــول  لــســنــة 2019   )27(
ــة عـــلـــى الـــعـــالج  ــمـ ــدائـ ــة الـ ــامــ حـــامـــلـــي بـــطـــاقـــة اإلقــ

والتعليم في املؤسسات الحكومية داخل الدولة.
 وصــادق سمو األمير على قــرار مجلس الــوزراء 
رقم )28( لسنة 2019 بتحديد شروط وضوابط 
الترخيص لشركات ومكاتب الوساطة العقارية 

غير القطرية بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
 كما صــادق سمو أمير البالد املفدى على قرار 
ــوزراء رقــم )29( لسنة 2019 بتشكيل  الــ مجلس 
لجنة شؤون الوسطاء العقارين ونظام عملها 

ومكافآتها.
ــوزراء رقم   وصـــادق ســمــوه على قـــرار مجلس الــ

)30( لسنة 2019 بتحديد مــدة ترخيص املحال 
التجارية والصناعية والعامة املماثلة والباعة 

املتجولن.
 وبــمــوجــب الـــقـــرار تــكــون مـــدة تــرخــيــص املــحــال 
التجارية والصناعية والعامة املماثلة والباعة 
املتجولن، بما ال يقل عن سنة وال يجاوز خمس 
ســـنـــوات بــالــنــســبــة لــتــرخــيــص املـــحـــال الــتــجــاريــة 
والصناعية والعامة املماثلة وسنتن بالنسبة 

لترخيص الباعة املتجولن.
املـــدة قابلة للتجديد ملــدة أو مدد   وتــكــون هــذه 
أخــرى مماثلة وفقا لحكم املــادة )8( من القانون 
الــتــجــاريــة  ــال  ــحـ املـ بـــشـــأن  لــســنــة 2015  رقــــم )5( 
والصناعية والعامة واملماثلة والباعة املتجولن 

املعدل بالقانون رقم ) 6( لسنة 2018.
 وصـــــادق ســمــو أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى عــلــى قـــرار 
الــــوزراء رقــم )31( لسنة 2019 بتحديد  مجلس 

مدة القيد في السجل التجاري.
ــــي الــســجــل  ــد فـ ــيـ ــقـ ــكــــون الـ  وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــرار يــ
الـــتـــجـــاري ملــــدة ال تــقــل عـــن ســنــة وال تـــزيـــد على 
خمس سنوات، وتكون هذه املدة قابلة للتجديد 

ملدة أو مدد أخرى مماثلة.
الــشــركــات األجنبية ومكاتب  فـــروع  ويــكــون قيد 
املــدة املرخص بها  التمثيل التجاري في حــدود 
للشركة أو املكتب بممارسة نشاطه في الدولة. 
وفي جميع األحوال تكون مدة القيد أو تجديده 

في حدود مدة الشركة.
 وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من اليوم 

التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسميـة.
إلى ذلك، أصدر حضرة صاحب السمو القانون 
رقم )21( لسنة 2019 بشأن مد االمتياز املمنوح 
لشركة قطر للوقود )وقود( لتسويق وبيع ونقل 

وتوزيع الغاز واملنتجات البترولية.
 ونــــص الـــقـــانـــون عــلــى أن ُيــمــد امــتــيــاز تــســويــق 
وبيع ونقل وتوزيع الغاز واملنتجات البترولية، 
فيما عــدا البيتومن، داخــل الــدولــة، بما في ذلك 
ــــالل مــحــطــات  ــــئ وذلــــــك مــــن خـ ــوانـ ــ ــارات واملـ ــ ــطـ ــ املـ
وشـــبـــكـــات الـــتـــوزيـــع والـــنـــقـــل والـــبـــيـــع املــخــتــلــفــة، 
واملمنوح لشركة قطر للوقود )وقـــود( بموجب 
إلــيــه، ملــدة  الــقــانــون رقـــم )4( لسنة 2003 املــشــار 

خمس سنوات.
 وقضى القانون بتنفيذه والعمل بــه مــن اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

األمير يصدر قانونا بتعديل »حظر سكن 
تجمعات العمال« داخل مناطق سكن العائالت

مرسوم أميري بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

الدوحة-قنا

صاحب السمو يصادق 
على قرارات لمجلس الوزراء

منح المستثمرين األجانب إقامة 
يدعم التدفقات األجنبية

»الوساطة العقارية« حجر األساس لتنظيم 
القطاع والقضاء على العشوائية

أكد رجال أعمال وخبراء أن تعديل بعض أحكام 
قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم 
ينسجم مع جملة القوانن التي تم إقرارها خالل 

الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة بـــهـــدف جــذب 
املستثمرين األجانب باإلضافة 
إلى إتاحة املجال أمام األجانب 
ــمـــوجـــب  ــك الــــــعــــــقــــــارات. وبـ ــلـ ــمـ تـ
التعديل يجوز للجهة املختصة 
بــوزارة الداخلية إصــدار سمات 
دخــــول ومــنــح تــراخــيــص إقــامــة 
ــــدون مــســتــقــدم للمستثمرين  بـ
ــام الـــقـــانـــون  ــكــ الـــخـــاضـــعـــن ألحــ
املنظم الستثمار رأس املال غير 
القطري في النشاط االقتصادي 
ــة  ــلـ ــابـ ملــــــــدة خــــمــــس ســــــنــــــوات قـ
لــلــتــجــديــد، ومـــالـــكـــي الـــعـــقـــارات 

واملــنــتــفــعــن بــهــا وفـــقـــا ألحـــكـــام الـــقـــانـــون املــنــظــم 
لتملك غير القطرين للعقارات واالنتفاع بها ملدة 
خمس سنوات تجدد تلقائيا طــوال مدة تملكهم 
للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد 

بقرار من مجلس الوزراء.
ــل” أن مــنــح  ــ ــيـ ــ ــــوسـ وبــــيــــنــــوا فـــــي حـــديـــثـــهـــم لــــــ “لـ
الــعــقــارات إقــامــة دائــمــة في  املستثمرين ومــالــكــي 
ابــرز العوامل التي مــن شأنها جذب  الــدولــة يعد 
املستثمرين وتــعــزيــز اســتــقــرارهــم فــي االقــتــصــاد 
ــــول االســـتـــثـــمـــارات  ــــى أن دخــ ــتـــن إلـ ــنـــي، الفـ الـــوطـ
ــفـــرص  ــــن الـ ــد مـ ــزيــ ــي يــ ــلـ ــحـ ــلـــســـوق املـ ــة لـ ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
االســتــثــمــاريــة املــتــاحــة والــنــشــاط فــي الــســوق من 

البيع والشراء السيما في القطاع العقاري.
إلــى ذلــك اكــد رجــل األعمال حسن يوسف الحكيم 
أن تــعــديــل أحــكــام قــانــون تنظيم دخـــول وخـــروج 

الــــوافــــديــــن وإقـــامـــتـــهـــم بـــمـــا يـــخـــص املــســتــثــمــريــن 
ومالكي العقارات في الدولة ومنحهم إقامة طوال 
فترة تملكهم عقارات أو خالل فترة استثماراتهم 
ــا فـــي الــتــعــامــل مع  بـــالـــدولـــة يــعــد تــقــدمــا واضـــحـ
املستثمرين األجــانــب وزيـــادة فــرص استقرارهم 
في الدولة، الفتا إلى اإلجراءات 
ــا مـــــن قــبــل  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ ــــي تـــــم اتـ ــتـ ــ الـ
الــجــهــات املــعــنــيــة خـــالل الــفــتــرة 
املـــاضـــيـــة بـــخـــصـــوص تــشــجــيــع 
االستثمار إيجابية واستطاعت 

تقديم بيئة االستثمار املحلي.
إقــــــــرار  ــيــــم أن  ــكــ الــــحــ وأوضــــــــــــح 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد بـــمـــا يــخــص 
االستثمار األجنبي في النشاط 
ــه أثـــر  ــ ــــادي ســـيـــكـــون لـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
كبير على مستقبل االستثمار 
فــي الــســوق املحلي خــاصــة وأن 
التعديالت التي شملها القانون 
الجديد تتيح زيادة نسبة تملك غير القطري إلى 
100% في املشاريع والشركات االقتصادية، الفتا 
إلى قانون تملك غير القطرين للعقارات سيكون 

له دور مباشر في تحريك السوق العقاري.
وحدد قانون تملك العقارات املناطق التي يمكن 
الــقــرار كحق  الــتــي حــددهــا  الــــ 16 منطقة  تملكها 
انتفاع ملدة 99 سنة هي مناطق: مشيرب )منطقة 
ــة  الـــعـــزيـــز )14(، والـــدوحـ ــريـــج عــبــد  ــم 13(، وفـ رقــ
الـــعـــتـــيـــق)16(، والـــرفـــاع  الــجــديــدة )15(، والــغــانــم 
والــهــتــمــي العتيق )17(، والــســلــطــة )18(، وفــريــج 
الــخــيــل )24(،  بـــن مــحــمــود )22( و)23(، روضـــــة 
واملــنــصــورة فــريــج بــن درهـــم )25(، ونجمة )26(، 
وأم غويلينا )27(، والخليفات )28(، والسد )38(، 
الــجــديــد وفــريــج النصر )39(، ومنطقة  واملــرقــاب 

مطار الدوحة الدوحة )48(.

أكد الخبير واملثمن العقاري خليفة املسلماني أن قانون 
تنظيم أعمال الوساطة والداللة والتثمن العقاري وما 
يــتــبــعــه مـــن قـــــرارات تــنــفــيــذيــة متعلقة بــتــحــديــد شـــروط 

ــــص لــــشــــركــــات  ــيـ ــ ــرخـ ــ ــتـ ــ وضــــــــوابــــــــط الـ
ــة الـــعـــقـــاريـــة غــيــر  ــاطــ ومـــكـــاتـــب الــــوســ
الــقــطــريــة بـــمـــزاولـــة أعـــمـــال الــوســاطــة 
الـــعـــقـــاريـــة أو تــشــكــيــل لــجــنــة شــــؤون 
الــعــقــاريــن ونـــظـــام عملها  الـــوســـطـــاء 
ومــكــافــآتــهــا يـــأتـــي لــيــعــالــج ســلــبــيــات 
مـــرحـــلـــة مــــضــــت، مـــتـــمـــنـــيـــًا أن يــعــمــل 
ــــى تـــفـــعـــيـــل  ــلـ ــ ــع الـــــجـــــديـــــد عـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة لـــضـــبـــط الـــســـوق  ــ ــــالزمـ الــــضــــوابــــط الـ
ــوال الــفــتــرة  ــ ــــذي عـــانـــى طــ ــاري الــ ــقـ ــعـ الـ
املاضية من اآلثار السلبية املتمثلة في 
التضخم والتالعب بأسعار العقارات.

ــع  ــ ــواقــ ــ الــ املــــســــلــــمــــانــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
االقتصادي اليوم وما يشهده من طفرة عمرانية كبيرة 
يتطلب وجــود شركات عقارية متخصصة، تعمل على 
تحقيق الــتــوازن فــي الــســوق الــعــقــاري ولــتــكــون وسيطًا 
الــشــراء، خــاصــة مــع زيــادة  نزيهًا فــي عمليات البيع أو 
ــة، حـــيـــث يــعــتــبــر الـــســـوق  ــ ــدولـ ــ ــاع اإلنـــــشـــــاءات فــــي الـ ــطـ قـ
العقاري في دولة قطر واحدًا من أكثر األسواق العقارية 

استقرارا في املنطقة ويحقق معدالت نمو مرتفعة.
ويــؤكــد املــهــنــدس أحــمــد الــعــروقــي املــديــر الــعــام لشركة 
روتس العقارية أن قانون الوساطة العقارية قادر على 
تحسن السوق والقضاء على السماسرة العشوائين 
بالتدريج وسيعتمد على الخدمة املقدمة مــن املكاتب 
املرخصة والتي إذا أصبحت جيدة وأمينة وصحيحة 
فستصبح تلك الشركات مصدر ثقة، ســواء مــن ناحية 
الدولة أو املتعاملن داخل القطاع، وبالتالي سيختفي 

تجار الشنطة والسماسرة تلقائيا من السوق.

وأضاف أن التعاون بن الدولة واملكاتب أيضا سيكون 
لــه دور مــهــم وكــذلــك نــشــر تــلــك الــثــقــافــة داخـــل املجتمع، 
ــدوا أن  ــ ــاس وإذا وجــ ــ ألن املـــشـــتـــري والـــبـــائـــع هــمــا األســ
مصلحتهم من خــالل الشركات املرخصة التي ستنجز 
لـــهـــم مـــعـــامـــالتـــهـــم الـــعـــقـــاريـــة بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وســلــس 
تـــكـــلـــفـــة مـــعـــقـــولـــة  ــات ذات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ وبــ
فــبــالــتــالــي ســتــخــتــفــي تــدريــجــيــا تلك 
ــل الــقــطــاع،  الــظــواهــر الــعــشــوائــيــة داخــ
الــدولــة مسؤوليتها تتمحور  كما أن 
حــــــول مـــنـــع اإلعــــــالنــــــات الـــعـــشـــوائـــيـــة 
وحظر نشرها إال عن طريق الجهات 
املرخصة على أساس أن تلك الجهات 
ــتــــراخــــيــــص ورســــــوم  ــع رســــــــوم الــ ــدفــ تــ

مكاتب وموظفن.
وأكــــد أن الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة لها 
دور مــهــم فـــي تــســهــيــل الــعــمــلــيــات من 
خــالل تخفيف الضغط على الجهات 
الــحــكــومــيــة وتــســهــيــل الــعــمــلــيــة أمـــام 

البائع واملشتري.
املــديــر التنفيذي لشركة يوتوبيا  ويــرى محمد فرغلي 
للعقارات أن قطاع العقارات عانى من العشوائية وغياب 
الــتــنــظــيــم عـــن تـــداوالتـــه خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، مما 
تسبب في تفشي ظاهرة تجار الشنطة والسماسرة ممن 
يــمــارســون املهنة بــدون أي خــبــرات أو مــؤهــالت علمية، 
مضيفا »أصبح كل ما يحتاجه الفرد ليصبح سمسار 
عقارات رقم هاتف جوال وصفحة على مواقع التواصل 
االجتماعي يبيع ويشتري من خاللها دون رقيب«. وأكد 
أن جانبا كبيرا من تــداوالت العقارات ســواء اإليجارات 
أو التمليك تتم عبر وسطاء غير مرخص لهم، ويعملون 
بشكل متعمد على إيــجــاد حــالــة مــن املــضــاربــات داخــل 
الـــســـوق مــمــا أدى لـــوصـــول أســـعـــار الـــوحـــدات الــعــقــاريــة 
واألراضــي إلى مستويات ارتفاع غير مسبوقة كان لها 

تأثير سلبي كبير على القطاع.

محمد السقاعمر القضاه

■ خليفة المسلماني ■ حسن يوسف حسن الحكيم
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»الرابطة« تبحث مع وفد كوبا 
تعزيز العالقات التجارية

قطر تنضم لنظام نشر 
البيانات العام المعزز

»الشورى« يشارك في ندوة »دور المجالس 
التشريعية في التنمية« بمسقط

سفارة قطر لدى إندونيسيا تشارك في المؤتمر 
اإلقليمي األول للدبلوماسية الرقمية

سفير قطر يبحث مع أعضاء الحلقة االقتصادية 
القطرية - الفرنسية تعزيز التعاون

60 ألف طالب  2600 حافلة لنقل 
وطالبة بمختلف مناطق الدولة

مدير األمن العام يستقبل مدير 
إدارة اإلطفاء الكويتية

بحثت رابطة رجال األعمال القطريني مع نائب 
الــزراعــة الكوبي السيد مــوري هيكافاريا  وزيــر 
الــعــاقــات االقتصادية  بــيــرمــوديــز سبل تعزيز 
والتجارية، بحضور الوفد املرافق: مدير إدارة 
شمال إفريقيا والشرق األوسط بوزارة خارجية 
كوبا، مدير العاقات التجارية بوزارة التجارة 
واالســتــثــمــارات الخارجية، نائب رئيس تنمية 
بـــوزارة السياحة الكوبية، مدير إدارة  األعــمــال 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة بــــــوزارة الــطــاقــة والــتــعــديــن، 
الــبــنــاء والتنمية العقارية  وممثلني مــن وزارة 
ومــمــثــلــني مـــن شـــركـــات صــنــاعــيــة فـــي مــجــاالت 
التكنولوجيا العضوية وصناعة السكر، وذلك 

بحضور سفير كوبا بقطر ايميليو رودريجز.
كما شـــارك مــن رابــطــة رجـــال األعــمــال القطريني 
سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس 
الرابطة: الشيخ  الرابطة وأعضاء  مجلس إدارة 
فيصل بن فهد آل ثاني، مقبول حبيب خلفان، 
إحــســان الخيمي، مـــازن السبتي عــن مجموعة 

الخياط.
ورحـــب الــشــيــخ فيصل بــالــوفــد الــكــوبــي، وأثــنــى 

عـــلـــى زيـــارتـــهـــم الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى بـــحـــث ســبــل 
تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين، والعمل 
على تنشيط العاقات االقتصادية والتجارية، 
ــمــــال الــقــطــريــني  وأكـــــد عــلــى اهـــتـــمـــام رجـــــال األعــ
باالستفادة من فرص األعمال املتوفرة في كوبا 
ودعــم الــتــعــاون املشترك بــني رجــال األعــمــال في 

البلدين.
وتــوجــه بيرموديز بشكر أعــضــاء الرابطة على 
هــــذا الـــلـــقـــاء، مــقــدمــا فـــي بـــدايـــة حــديــثــه أعــضــاء 
ــد، كــمــا تــحــدث عـــن زيـــارتـــهـــم للمستشفى  ــوفـ الـ
الكوبي حيث أعرب عن سعادته بالنجاح الذي 
حققه املستشفى في القطاع الصحي القطري، 
ــن الـــخـــبـــرات  ــد مــ ــزيــ ــدا أن كـــوبـــا لـــديـــهـــا املــ ــؤكــ مــ
ــذا الــقــطــاع  الــتــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا لــقــطــر فــي هـ
بالتحديد. وتحدث الشيخ فيصل من جانبه عن 
النهضة االقتصادية التي تشهدها قطر والتي 
إلــى البحث عــن فرص  الــخــاص  دفعت بالقطاع 
االستثمار في السوق املحلي واإلقليمي وكذلك 
العاملي. وفي ختام هذا اللقاء دعا رئيس الوفد 
الكوبي أعضاء الرابطة لزيارة كوبا والتعرف 
على الــفــرص االســتــثــمــاريــة عــن قـــرب، واالطـــاع 

على البيئة االقتصادية بها.

الــبــيــانــات الوطنية  أطــلــقــت قــطــر صفحة ملخص 
الــنــقــد  ــــدوق  ــنـ ــ لـــتـــوصـــيـــات صـ تـــنـــفـــيـــذًا   )NSDP(
الــــدولــــي الـــخـــاصـــة بــنــظــام نــشــر الـــبـــيـــانـــات الــعــام 
املعزز )e-GDDS(. وهو نظام تم إنشاؤه بواسطة 
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي مـــايـــو 2015 بــهــدف  صـ
دعــم تحسني شفافية البيانات وتشجيع تطوير 

البيانات اإلحصائية.
ووفــقــا لــصــنــدوق النقد الــدولــي فــإن أهـــداف نظام 
نــشــر الــبــيــانــات الــعــام املــعــزز تتمثل فـــي: تحسني 
جـــودة الــبــيــانــات، إرشـــاد الـــدول األعــضــاء لتوفير 
اإلحـــصـــاءات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة واالجتماعية 
والديموغرافية الشاملة واملوثوق بها في الوقت 
املناسب وتمكني كافة املستخدمني من الوصول 
إليها، توفير إطار عمل لتقييم متطلبات تحسني 
 عــن تحديد األولــويــات، 

ً
البيانات ونشرها فضا

توفير منصة نشر لرصد وقياس التقدم املحرز.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن إنـــشـــاء صــفــحــة ملخص 
الـــبـــيـــانـــات الـــوطـــنـــيـــة لــــدولــــة قـــطـــر يـــتـــم مــــن خـــال 
الــتــنــســيــق بــــني الـــشـــركـــاء الــرئــيــســيــني املــتــمــثــلــني 
فــي كــل مــن وزارة املــالــيــة ومــصــرف قــطــر املــركــزي 
يــقــوم جهاز  وجــهــاز التخطيط واإلحــصــاء، حيث 

التخطيط واإلحــصــاء باستضافة الصفحة عبر 
مــوقــعــه اإللـــكـــتـــرونـــي مــســتــخــدمــا فـــي ذلــــك آلــيــات 
تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية 
إلـــيـــهـــا عــبــر  الــــوصــــول  )SDMX(، وكــــذلــــك يــمــكــن 
لوحة نشرة معايير النشر )DSBB( التي يعدها 
ــدولـــي. تــشــمــل صــفــحــة ملخص  صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
البيانات الوطنية روابط إلى البيانات اإلحصائية 
ــادرة مـــن قــبــل مــنــتــجــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة  الــــصــ
بالدولة وهم جهاز التخطيط واإلحصاء ومصرف 

قطر املركزي ووزارة املالية.
إلــى الصفحة بمثابة وسيلة نشر  ويمكن النظر 
شـــامـــلـــة لـــبـــيـــانـــات االقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي األســـاســـيـــة 
ــة بـــالـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة والـــعـــمـــلـــيـــات  الــــخــــاصــ
الــحــكــومــيــة املـــالـــيـــة واملـــديـــونـــيـــة والـــقـــطـــاع املــالــي 
ومـــيـــزان املـــدفـــوعـــات وســــوف يــتــيــح نــشــر بــيــانــات 
االقتصاد الكلي األساسية لصانعي السياسات 
بـــالـــدولـــة والـــشـــركـــاء بـــالـــداخـــل والــــخــــارج بــمــا في 
ذلــــك املــســتــثــمــرون ووكــــــاالت الــتــصــنــيــف الــدولــيــة 
الـــوصـــول الــســهــل إلـــى بــيــانــات مــهــمــة وضـــروريـــة 
لــرصــد الـــظـــروف والــســيــاســات االقــتــصــاديــة كما 
أن دولــة قطر ســوف تستفيد مــن اســتــخــدام نظام 
نشر البيانات املعزز كإطار عمل لزيادة الشفافية 

ومواصلة تطوير نظامها اإلحصائي.

يــشــارك مجلس الــشــورى فــي نـــدوة بعنوان /دور 
املجالس التشريعية فــي تحقيق أهـــداف التنمية 
املــســتــدامــة/ واملــقــرر عقدها الــيــوم /الــثــاثــاء/ في 

العاصمة العمانية مسقط.
ــذه الـــنـــدوة ســعــادة  يــمــثــل مــجــلــس الـــشـــورى فـــي هـ
ــادة الــســيــد  الــســيــد صــقــر بـــن فــهــد املــريــخــي وســـعـ

يوسف بن أحمد الكواري وسعادة السيد عبدالله 
بن خالد النعيمي أعضاء املجلس.

يـــأتـــي اخــتــيــار مـــوضـــوع الـــنـــدوة بـــنـــاًء عــلــى قـــرار 
ــادة رؤســـــــاء مــجــالــس  ــعــ ــســ ــالـــي والــ ــعـ ــاب املـ ــحــ أصــ
الــشــورى والــنــواب والوطني واألمــة بــدول مجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة فـــي اجتماعهم 
الثاني عشر، في مدينة جــدة بتاريخ 28  الـــدوري 

مارس املاضي.

ــــدى جــمــهــوريــة  ــر لــ شــــاركــــت ســــفــــارة دولـــــــة قـــطـ
ــيــــمــــي األول  ــلــ املــــؤتــــمــــر اإلقــ فـــــي  ــا،  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ إنــ
لــدعــوة مــن وزارة  للدبلوماسية الرقمية تلبية 

الشؤون الخارجية اإلندونيسية.
ــادل األفــــكــــار  ــ ــبـ ــ ــر إلــــــى تـــعـــزيـــز تـ ــمــ ــؤتــ يــــهــــدف املــ
ــــرص لـــلـــتـــعـــاون فــي  والــــخــــبــــرات والـــبـــحـــث عــــن فـ
املستقبل فــي مجال الدبلوماسية الرقمية بني 

دول املنطقة.

التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير 
لــدى الجمهورية الفرنسية مع أعضاء  دولــة قطر 
الحلقة االقتصادية القطرية – الفرنسية )كادران(.

تـــم خـــال االجــتــمــاع بــحــث ســبــل تــطــويــر وتــعــزيــز 

الــعــاقــات االقتصادية والتجارية بــني دولــة قطر 
وفرنسا.

حــضــر الــلــقــاء رئــيــس مــجــمــوعــة تـــوتـــال، ورئــيــس 
شركة سكك الحديد الفرنسية، ورئيس مجموعة 
 ACCOR لــلــمــقــاوالت، ورئـــيـــس مــجــمــوعــة  Vinci

للفنادق والسياحة.

اســتــعــرضــت لــجــنــة املــتــابــعــة املــنــبــثــقــة عـــن الــلــجــنــة 
ــة مــــع مــمــثــلــي شــركــة  ــ ــروريــ ــ ــة لـــلـــســـامـــة املــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
مواصات )كروة( الخطط املنبثقة عن اإلستراتيجية 
الوطنية للسامة املرورية، والبالغ عددها 15 خطة، 
الــتــعــلــيــم والتعليم  الــشــركــة ووزارة  والــتــعــاون بــني 

العالي في هذا الصدد.
ــــح مــمــثــلــو )كـــــروة( خـــال االجــتــمــاع بــرئــاســة  وأوضـ
الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة 
الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، نائب رئيس 
لجنة املتابعة، أن الشركة قامت بتأمني 2600 حافلة 
لنقل حوالي 60000 طالب بمختلف مناطق الدولة، 
فــضــا عـــن جــهــودهــا فـــي تــشــجــيــع اســتــخــدام النقل 
العام لتخفيف االزدحام املروري والتقليل من نسبة 

الحوادث.
كــمــا تـــم اســـتـــعـــراض مــجــمــوعــة مـــن املـــشـــاريـــع منها 
إطاق تطبيق )حافات كروة( الذي يوضح مسارات 
الباصات، ويرتبط بشكل تفاعلي مع املستخدمني، 
وكذلك غرفة التحكم لضبط سير الباصات وجودة 

أداء السائقني.
وأكد ممثلو الشركة على األهمية التي توليها فيما 

يعنى بتأهيل وإعداد سائقني على مستوى عاٍل من 
الكفاءة بإخضاعهم لسلسلة من البرامج والدورات 
لــلــحــصــول عــلــى الــرخــصــة والـــتـــعـــرف عــلــى األمــاكــن 
السياحية واملعالم الهامة فــي قطر، وكــذلــك دورات 
فن التعامل مع الركاب، وأخــرى لتحديث معرفتهم 
بالقوانني والتشريعات املرورية بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور، إلى جانب عمل الشركة بتغذية مترو 

الدوحة من خال مشروع /مترولينك/.
وتـــم فــي خــتــام االجــتــمــاع الــتــوصــيــة بأهمية العمل 
ــــوزارات والــجــهــات املختلفة  املــشــتــرك والــفــاعــل مــع الـ
ــداف اإلســتــراتــيــجــيــة الوطنية  بــالــدولــة لتحقيق أهــ
للسامة املرورية، ما يسهم في تقليل نسبة الحوادث 
املرورية وضحاياها على مستوى قطر، إضافة إلى 
التوصية بضرورة اتخاذ بعض اإلجراءات املتعلقة 

بمواقف باصات كروة على الطرق.
ــارة إلـــى أن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة للسامة  ــ تــجــدر اإلشــ
ــة تــســعــى إلـــى الــحــد مــن حــــوادث الــطــرق من  املـــروريـ
الــدولــة عبر البرامج  خــال توظيف كافة إمكانيات 
التثقيفية والتأهيلية، لرفع مستوى الوعي املروري 
لــلــمــجــتــمــع، وتــعــزيــز دور املــؤســســات الــوطــنــيــة من 
الــرؤيــة القطرية  خــال تنفيذ أهدافها نحو تحقيق 

طويلة املدى للسامة املرورية.

اســتــقــبــل ســـعـــادة الـــلـــواء الـــركـــن ســعــد بـــن جــاســم 
الخليفي مدير األمــن العام، صباح أمــس اإلثنني، 

ــكـــراد مــديــر عـــام اإلدارة  ســـعـــادة الــفــريــق خــالــد املـ
الــعــامــة لــإطــفــاء بـــدولـــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة، جــرى 
خــــال املــقــابــلــة بــحــث عــــدد مـــن املـــوضـــوعـــات ذات 

االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.
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احـــتـــفـــلـــت املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 
للكهرباء واملاء »كهرماء«، أمس، باليوم 
لــحــفــظ طــبــقــة األوزون والــــذي  الــعــاملــي 
يصادف السادس عشر من سبتمبر من 
كــل عـــام وذلـــك مــن خـــال عـــدة فعاليات 
بــالــتــعــاون مـــع إدارة الصحة  أطــلــقــتــهــا 
والسامة والبيئة والبرنامج الوطني 

للترشيد وكفاءة الطاقة »ترشيد«.
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ وفــــــــي إطـــــــــار دعــــــــم املـ
ــاء »كـــهـــرمـــاء«  ــ ــ الـــقـــطـــريـــة لــلــكــهــربــاء واملـ
الـــدائـــم، تــؤكــد املــؤســســة حــرصــهــا على 
االهتمام بالبيئة واالمتثال للمتطلبات 
البيئية، وذلك من خال تشييد سلسلة 
مــن الــفــعــالــيــات املــخــتــلــفــة لـــدى مختلف 
تــأكــيــدًا على دور  تــأتــي  اإلدارات والــتــي 
املؤسسة كإحدى املؤسسات الرائدة في 
الــوعــي بأهمية الحفاظ  لــزيــادة  الــدولــة 

على البيئة.
ــيـــســـى بــن  ــنــــدس عـ ــهــ وقــــــــال ســـــعـــــادة املــ
هــال الــكــواري، رئيس »كــهــرمــاء« بهذه 
املــنــاســبــة: »تــحــتــفــل »كـــهـــرمـــاء« بــالــيــوم 
لــحــفــظ طــبــقــة األوزون، والـــذي  الــعــاملــي 
ــــي ســـبـــيـــل حــمــايــة  يـــجـــســـد الــــتــــعــــاون فـ
بـــروتـــوكـــول  بـــمـــوجـــب  طـــبـــقـــة األوزون 
مونتريال، والذي صدر في 16 سبتمبر 
1987، وتقيم »كــهــرمــاء« فــي هــذا اليوم 
الــعــديــد مــن األنــشــطــة والفعاليات التي 
إلــى التوعية والتذكير بأهمية  تــهــدف 
االســـتـــمـــرار فـــي بـــذل الــجــهــود لتحقيق 
االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة، وفــــق رؤيـــــة قطر 
الــوطــنــي  الـــبـــرنـــامـــج  نــجــح  2030، وقــــد 
ة الـــطـــاقـــة »تـــرشـــيـــد«  لــلــتــرشــيــد وكــــفــــاء
فــتــرتــه الثانية  الــعــام األول مــن  بنهاية 
في خف 3.66 مليون طن من االنبعاثات 

الكربونية.
ويـــكـــمـــن شـــعـــار احـــتـــفـــالـــيـــة هـــــذا الـــعـــام 
االحتفاء بمرور عقود ثاثة من التعاون 
الــرائــع فــي سبيل حماية طبقة  الــدولــي 

ــاخ بــمــوجــب بــروتــوكــول  ــنـ األوزون واملـ
مونتريال.

وفي إطــار ذلــك، نظم البرنامج الوطني 
ة الـــطـــاقـــة »تـــرشـــيـــد«  لــلــتــرشــيــد وكــــفــــاء
فعالية للتوعية بأهمية الحفاظ على 
طبقة األوزون وذلــك من خــال التعاون 
ــئــــة وذلـــــك  ــيــ ــبــ ــلــــديــــة والــ ــبــ الــ مـــــع وزارة 
لــعــرض مساهماتهم وخــدمــاتــهــم التي 
ساعدت في الحفاظ على طبقة األوزون 
وتضمنت الفعالية كذلك جولة توعوية 
فــــي أرجـــــــاء حـــديـــقـــة كـــهـــرمـــاء لــلــتــوعــيــة 

وأنشطة تفاعلية.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني 
ة الـــطـــاقـــة »تـــرشـــيـــد«  لــلــتــرشــيــد وكــــفــــاء
يــحــرص كـــل عـــام عــلــى تــســلــيــط الــضــوء 
ــهـــات الـــتـــي تــســعــى لــلــحــفــاظ  عـــلـــى الـــجـ
ــام املــــاضــــي تــم  ــعــ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، فـــفـــي الــ
لــعــرض  الــداخــلــيــة  الـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
تطبيق مطراش الذي ساهم في خفض 

االنبعاثات الكربونية الضارة.
إلــى ذلـــك، أطلقت إدارة الصحة  إضــافــة 
والـــســـامـــة والــبــيــئــة مــســابــقــة تثقيفية 
ــفـــن  بــــهــــدف نــــشــــر الـــــوعـــــي لـــــــدى املـــوظـ
بــأهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى طــبــقــة األوزون 

وإلــى ضـــرورة التخلص التدريجي من 
االستخدامات الخاضعة للرقابة للمواد 
املستنفدة لــأوزون وما يتصل بها من 
تخفيضات فــي حــمــايــة طبقة األوزون 
لهذا الجيل ولأجيال املقبلة وملعالجة 
تغير املــنــاخ، إضافة إلــى ذلــك تم تقديم 
محاضرة توعوية عن ثقب األوزون في 
حديقة كهرماء للتوعية وذلك للحد من 
امللوثات التي قد تؤدي إلى تلوث الهواء 
والـــــذي بـــــدوره يــعــتــبــر مــســبــبــا التــســاع 

ثقب طبقة األوزون واستنزافها.

كأس العالم 2022 

وقــال املهندس محمد خالد الشرشني، 
رئيس قسم تكنولوجيا الترشيد بإدارة 
ة الـــطـــاقـــة بــاملــؤســســة  ــفــــاء الــتــرشــيــد وكــ
ــة لــــلــــكــــهــــربــــاء واملـــــــاء  ــريــ ــطــ ــقــ الــــعــــامــــة الــ
»كهرماء«، إن كأس العالم 2022 سوف 
يكون أخضر، بما يتفرد به من خدمات 
مــتــكــامــلــة لــلــجــمــهــور صــديــقــة لــلــبــيــئــة، 
مــن حيث األجــهــزة الكهربائية وجميع 
ــرافـــق الــحــيــويــة، حــيــث يــعــنــى الــقــســم  املـ
بــتــوفــيــر أفـــضـــل الـــحـــلـــول واإلجـــــــــراءات 

لــلــخــدمــات، ومن  الــكــفــاءة البيئية  لــرفــع 
أبرز املشاريع محطات شحن السيارات 
الكهربائية الخضراء، ومشروع نجوم 

الترشيد لأجهزة الكهربائية املنزلية.

الرؤية الوطنية 

وقالت منى الساعي من إدارة النظافة 
الـــعـــامـــة بـــــــوزارة الــبــلــديــة والـــبـــيـــئـــة، إن 
ــا املــخــتــلــفــة  ــ ــهـ ــ الــــــــوزارة مـــن خــــال إداراتـ
تسعى دائما إلى تحقيق رؤية التنمية 
الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر 2030، مـــن خــال 
ــــج واألنــــظــــمــــة  ــرامـ ــ ــبـ ــ تـــطـــبـــيـــق أحــــــــدث الـ
ــة، عــلــى  ــفـ ــلـ ــتـ ــتـــطـــويـــر خـــدمـــاتـــهـــا املـــخـ لـ
مـــســـتـــوى جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات املـــقـــدمـــة، 
ومــنــهــا املــحــافــظــة عــلــى صــحــة وســامــة 
البيئة. مضيفة أن إدارة النظافة العامة 
مــــن وقـــــت مــبــكــر بــــــدأت بــتــنــفــيــذ حــمــلــة 
الــتــي تعنى بتعريف  ــوهــا نظيفة( 

ّ
)خــل

الجمهور قانون النظافة العامة، والذي 
يتواكب مع النهضة العمرانية الشاملة 
بالدولة والحياة االجتماعية واختاف 
الثقافات في املجتمع، كما له دور كبير 
ــاظ عــلــى  ــفـ ــحـ ــات والـ ــدمـ فــــي تـــعـــزيـــز الـــخـ

الــنــظــافــة الــعــامــة والــبــيــئــة الــقــطــريــة من 
خال الحد من السلوكيات الخاطئة.

أنشطة متعددة 

وأوضحت عائشة العلي، ممثلة حديقة 
الــتــوعــيــة بــاملــؤســســة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 
للكهرباء واملاء »كهرماء«، أن الفعاليات 
واألنشطة املصاحبة لاحتفال باليوم 
الــعــاملــي لــلــحــفــاظ عــلــى طــبــقــة األوزون 
تعزز من وعي النشء بأهمية املحافظة 
على البيئة بمختلف الطرق، وذلــك من 
خال إلقاء محاضرات وأنشطة عديدة 
الــجــهــات،  الــحــديــقــة بــمــشــاركــة  تنظمها 
ــقــــة الـــتـــوعـــيـــة  حــــيــــث تـــســـتـــضـــيـــف حــــديــ
هــــذا الـــعـــام طــــاب مـــدرســـة عــبــدالــلــه بن 
ـــة االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــن لــلــمــشــاركــة  ــ رواحـ
ــامــــة، واالســـتـــمـــاع  ــقــ فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات املــ
ملـــحـــاضـــرات الـــضـــيـــوف مــــن »كـــهـــرمـــاء« 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة« والــتــعــرف  و»وزارة 
ــي أطـــلـــقـــت  ــ ــتـ ــ ــى آخـــــــر املــــــــبــــــــادرات الـ ــلــ عــ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، وحــثــهــم على 
تــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة الــبــيــئــيــة وتــرشــيــد 

االستهاك.

»كهرماء« تحتفل باليوم العالمي لحفظ طبقة األوزون.. الكواري:

 2030  جهود كبيرة لدعم االستدامة البيئية وفقًا لرؤية 

¶  محمد خالد الشرشني¶  م. عيسى بن هالل الكواري ¶  جانب من االحتفالية

شوقي مهدي
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تتواصل أعمال القمة اإلقليمية للنزاهة 
الـــدوحـــة 2019 صــبــاح  الـــريـــاضـــة –  فـــي 
ــوم بـــعـــد أن افـــتـــتـــحـــت عــشــيــة أمـــس  ــيــ الــ
اإلثنني بحضور ورعاية سعادة السيد 
ــن غـــانـــم الــعــلــي وزيـــــر الــثــقــافــة  صــــاح بـ
والرياضة وبحضور محمد بن حنزاب 
رئــيــس املــركــز الــدولــي لــأمــن الــريــاضــي، 
الــدولــيــة للنزاهة  نــائــب رئــيــس املنظمة 
في الرياضة )سيغا(، وجاسم بن راشد 
البوعينني األمني العام للجنة األوملبية 
القطرية وبال أردوغــان رئيس االتحاد 
ــي لـــألـــعـــاب الــشــعــبــيــة ودحـــــان  ــ ــدولـ ــ الـ
الحمد رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب 
الـــقـــوى، نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد الـــدولـــي 
أللعاب القوى وســعــادة فرانك فراتيني 
رئــيــس مــجــلــس إدارة املــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة )ســيــغــا(، وســام 
الــشــوا النائب األول للرئيس التنفيذي 
لــلــتــســويــق واالتـــــصـــــاالت واإلعــــــــام فــي 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، وســـعـــادة 
الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني 
 Ooredoo رئــيــس األعــمــال التجارية فــي
وقد توجه سعادة أكبر الباكر الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 

القطرية، بكلمة مسجلة إلى القمة.
ونــوه محمد بــن حــنــزاب رئيس مجلس 
إدارة املـــركـــز الـــدولـــي لــأمــن الــريــاضــي، 
املــنــظــمــة  نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــريــاضــة )سيغا(  الــدولــيــة للنزاهة فــي 
إلـــى أهــمــيــة الــنــزاهــة فــي الــريــاضــة األمــر 
إلـــى تنظيم قــمــة تحتضنها  ــا  الــــذي دعـ
دولة قطر ألول مرة في الشرق األوسط، 
مــوضــحــا أنــــه جــــاء بـــمـــبـــادرة مـــن املــركــز 
ــة أن  ــن الــــريــــاضــــي، خـــاصـ الــــدولــــي لـــأمـ
الــــريــــاضــــة أصـــبـــحـــت قــــــوة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية وثقافية مؤثرة تمثل قطاع 
أعمال يعادل تريليونات من الدوالرات، 
ــــن لــــأســــف طـــريـــق  ــكـ ــ ــائــــا »ولـ ــــع قــ ــابـ ــ وتـ
الــريــاضــة أصــبــح مــلــيــئــا بــكــل مسببات 
الفساد من تاعب في نتائج املباريات 
ــات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ وانــــتــــشــــار املـ
واألنشطة املتعلقة باملنشطات والعنف 
والتطرف والجرائم ذات الصفة والعديد 
من الجرائم املنظمة، حيث بلغ إجمالي 
املراهنات 500 مليار يــورو ونحو 80% 
يتم بصفة غير قانونية وضمن عمليات 

غسل أموال«.

وبني أنه بناء على الدراسة التي قام بها 
املــركــز بــالــتــعــاون مــع جــامــعــة الــســربــون 
تم إطاق صفارة إنــذار للعالم بأن هذه 
األفـــعـــال وجـــرائـــم الــفــســاد تــدمــر جــوهــر 

النزاهة وسمعة االتحادات الرياضية.
وأشار إلى ما حققه املركز منذ تأسيسه 
حــيــث أصــبــح يــنــظــر إلــــى صــــورة أشــمــل 
عـــلـــى نـــحـــو يــحــمــي الـــريـــاضـــة الــعــاملــيــة 
ــقـــرر تـــأســـيـــس قـــســـم لـــلـــنـــزاهـــة فــي  ــتـ ــيـ لـ
الــــريــــاضــــة. أمـــــا عــــن )ســـيـــغـــا( فـــقـــد قـــال 
ــنـــزاب إن )ســيــغــا( حققت  مــحــمــد بـــن حـ
الكثير في زمن قصير، حيث نجحت في 
اســتــقــطــاب شــركــاء رئــيــســيــني وعــامــات 
تــجــاريــة كــبــيــرة مــن شــتــى أنــحــاء العالم 
ــــات لــتــصــبــح  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ومــــــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
ــا لــلــتــحــالــف والـــجـــهـــد الـــدولـــي  نـــمـــوذجـ
املنسق، وتابع قائا: »ونحن في املركز 

ــــي لـــأمـــن الــــريــــاضــــي نــفــخــر بـــأن  ــــدولـ الـ
نــكــون أعـــضـــاء مــؤســســني فـــي )ســيــغــا(، 
واملـــركـــز الـــدولـــي الــيــوم يعمل مــن خــال 
10 محاور متناسقة بعد أن نجحنا في 
تنويع أعمالنا التي تتمحور جميعها 
حـــول الــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة والــســامــة 
واألمــن الرياضي«. وتوجه بالشكر إلى 
كـــل مـــن ســـاهـــم فـــي تــنــظــيــم هــــذه الــقــمــة، 
قــائــا »وال يفوتني أن أتــوجــه بالشكر 
إلى كل من ساهم في تنظيم هذه القمة 
وفــي مقدمتهم ســعــادة صــاح بــن غانم 
الــعــلــي وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، على 
تفضله برعاية هذه القمة وأيضا نشكر 
كـــل الـــحـــضـــور وفــــي مــقــدمــتــهــم ســعــادة 
ــام الــلــجــنــة  ــ ــــني عـ ــم الــبــوعــيــنــني أمـ ــاسـ جـ
األوملبية القطرية وكل السفراء والوفود 

والحضور من دولة قطر وخارجها«.

أعرب سعادة أكبر الباكر الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية األمني 
العام للمجلس الوطني للسياحة في كلمة 
مــســجــلــة عـــن فـــخـــره بــــأن تـــكـــون الــخــطــوط 
الجوية القطرية راعيا لهذه القمة، مشيرا 
إلى أن الرياضة تعد ركيزة أساسية لرؤية 
قطر 2030، معربا عن فخره بهذه الشراكة 
مــع املنظمة الدولية )سيغا(، حيث نؤمن 
بـــالـــريـــاضـــة وأهــمــيــتــهــا فــــي املــجــتــمــعــات، 
وأيضا أهمية مكافحة الفساد الذي يجعل 
الرياضة تتراجع عن أهدافها، وتابع قائا: 
نحن فخورون بدعم )سيغا( من خال هذه 
القمة التي تجرى هنا في الدوحة خاصة 
أننا في انتظار واحدة من أكبر الفعاليات 
الرياضية مثل بطولة العالم أللعاب القوى 
وكأس العالم لأندية 2019 وكأس الخليج 

وأيضا مونديال قطر عام 2022.

وقالت ســام الشوا النائب األول للرئيس 
التنفيذي للتسويق واالتصاالت واإلعام 
في الخطوط الجوية القطرية إن القطرية 
تـــرعـــى الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
حــتــى نــظــهــر قــــــدرات دولـــتـــنـــا الــغــالــيــة في 
استضافة البطوالت الكبرى حتى تصبح 
ــم، ونــشــارك فــي جــلــب هــذه  فــي مــقــدمــة األمــ
الفعاليات املختلفة للدوحة والتي ستصل 
ذروتـــهـــا بــاســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس العالم 

لكرة القدم 2022.
ونوهت الشوا قائلة: من دواعــي سرورنا 
أن نـــدعـــم هــــذه الــقــمــة الـــتـــي نــقــر بـــدورهـــا 
ــل تـــوحـــيـــد املـــمـــارســـات  ــ األســــاســــي مــــن أجـ
الــريــاضــة ونعلم ما  ومكافحة الفساد فــي 
تم تحقيقه، خاصة أن أكبر الباكر الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

القطرية هو عضو في )سيغا(.

وأكــــدت أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود لتحقيق 
أعلى مستوى للنزاهة والشفافية ملكافحة 

أشكال ووسائل الفساد.
وقــــال ســعــادة الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد بن 
نــاصــر آل ثــانــي، رئــيــس األعــمــال التجارية 
فــي Ooredoo قطر: إن رعــايــة ودعــم شركة 
أوريدو للقمة العاملية للنزاهة في الرياضة 
ــن إيــــمــــان الــــشــــركــــة بــأهــمــيــة  ــمـ يــــنــــدرج ضـ
الـــريـــاضـــة فــــي املــجــتــمــعــات والـــقـــيـــمـــة إلـــى 
جانب أهمية تحقيق النزاهة فــي القطاع 
ــة قطر  ــ ــى تــمــيــز دولـ ــريـــاضـــي، مــنــوهــا إلــ الـ
بــأن تصبح عاصمة للرياضة وتستقطب 
العديد من التظاهرات واألحداث الرياضية 
العاملية، موضحا أن رعــايــة القمة تندرج 
ــة املــجــتــمــعــيــة  ــيـ كـــذلـــك فــــي إطــــــار املـــســـؤولـ
لــلــشــركــة الـــتـــي تـــقـــوم بـــرعـــايـــة الـــعـــديـــد من 

األنشطة املختلفة على مدار العام.

النزاهة عامل أساسي في                           تطوير الرياضة.. بن حنزاب:

        الرياضة قوة اقتصادية واجتماعية         مؤثرة تدير تريليونات الدوالرات

¶ صالح بن غانم العلي وجانب من الحضور                                                                                                                                                            تصوير: عمرو دياب¶  بن حنزاب

¶  سالم الشوا ¶  الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني

أحمد فضلي

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس 
غـــرفـــة قــطــر أهــمــيــة الــقــمــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــنــزاهــة في 

الرياضة.
وشدد في تصريحات صحفية على العاقة الوطيدة 
إلــى أن  التي تربط بني الرياضة واالقتصاد، الفتا 
تكامل األنشطة الرياضية مع املصالح االقتصادية 
قـــد أدى إلــــى احـــتـــال الـــريـــاضـــة مــكــانــة رفــيــعــة في 
الحياة االجتماعية للشعوب والحكومات، وذلك ألن 
الرياضة تقوم بشكل كبير على دعائم اقتصادية 
مختلفة وتــعــتــمــد بشكل رئــيــســي عــلــى االقــتــصــاد، 

فــالــغــرض األول للعاقة بــني الــريــاضــة واالقــتــصــاد 
يتمثل في اعتماد الرياضة على االقتصاد لتمويل 
ــه الــنــشــاط بــهــا، أمـــا الـــغـــرض الــثــانــي  مــخــتــلــف أوجــ
فيتمثل في رعاية املصالح التجارية واالستهاكية 
للرياضة كمصدر للربح ووسيلة دعــايــة ناجحة. 
وأشار إلى أن الرياضة في عاملنا املعاصر، أصبحت 
أحــد أهــم أركـــان اقتصاديات كثير مــن دول العالم، 
 في التنمية االقتصادية 

ً
كما أنها تلعب دورا فاعا

لكثير من البلدان، وتمثل حافزًا استثماريًا لجذب 
مزيد من االستثمارات وإنشاء مزيد من األعمال.

قال محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب األول 
لــرئــيــس غــرفــة قــطــر إن مــشــاركــة الــغــرفــة فــي القمة 
الــريــاضــة »الــدوحــة 2019«  اإلقليمية للنزاهة فــي 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــواصــل مــع الــقــطــاع الــخــاص 

املحلي لاستفادة من املشاريع الرياضية.
وأشـــار بــن طـــوار فــي تصريحات صحفية إلــى أن 
اخــتــيــار املــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة 
)سيغا( لدولة قطر لكي تكون أول دولة في الشرق 
األوســـط وآســيــا وأفريقيا الستضافة هــذه القمة، 
يــعــكــس مــــدى ثــقــة املــجــتــمــع الــــدولــــي بــإمــكــانــيــات 

دولـــــة قــطــر وقـــدرتـــهـــا عــلــى اســتــضــافــة مــثــل هــذه 
املــؤتــمــرات الــدولــيــة الــكــبــرى، كما يعكس ثقة هذه 
املنظمة الدولية بما تقوم به قطر من جهود داعمة 

لتحقيق النزاهة في الرياضة.
وأكــــــد اهـــتـــمـــام دولــــــة قـــطـــر بــنــشــر الــــريــــاضــــة بــني 
جميع فــئــات املــجــتــمــع، حــيــث تــعــد قــطــر أول دولــة 
عربية تخصص يوما للرياضة، وقــال إن القطاع 
ا مهما مــن االقــتــصــاد،  الــريــاضــي بـــات يمثل جـــزء
ومحركا رئيسيا لعجلة املشروعات االقتصادية 

والتنموية.

دحالن الحمد: قطر تستعد 
الستضافة العالم بأسره

نـــوه دحــــان جــمــعــان الــحــمــد رئــيــس االتـــحـــاد اآلســـيـــوي أللــعــاب الــقــوى 
الــدولــي وعــضــو اللجنة األوملــبــيــة القطرية إلى  ونــائــب رئــيــس االتــحــاد 
أهمية قمة النزاهة في الرياضة واملناقشات التي من املنتظر أن تفضي 

إلى إيجاد حلول من أجل محاربة الفساد في الرياضة.
العالم بأسره في بطولة  إن دولة قطر تستعد الستضافة  الحمد  وقال 
العالم أللعاب القوى، مؤكدا في ذات اإلطار أنه تم العمل على أن تكون 
بطولة نظيفة وخالية من أي شوائب قد تضر بروح التنافس النزيه من 
أن نكافح  أو غيرها، وتابع قائا: نحن يجب  املنشطات  خــال تعاطي 
الــفــســاد دون ادخـــار أي جــهــد ومــن خــال الــهــيــئــات الــريــاضــيــة بتثقيف 

األجيال القادمة لابتعاد عن املنشطات وأي أمور فيها فساد رياضي.
وقـــال إن دولـــة قــطــر لــديــهــا خــبــرة فــي اســتــضــافــة الــفــعــالــيــات الرياضية 
الــكــبــرى، ضــمــن رؤيـــة مستقبلية لــلــقــيــادة والــريــاضــة ضــمــن رؤيـــة قطر 
2030، وتــابــع قــائــا: هـــذه الــبــطــولــة ســتــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة وهـــي تنظم 
ألول مــرة فــي الــشــرق األوســـط مما يعطي فــرصــة أســاســيــة وفــريــدة من 
العدائني  نوعها للجماهير واملشجعني، وهذا سيلهم جيا جديدا من 
إرثــا كبيرا وستساهم  البطولة ستترك  الشرق األوســط، وهــذه  هنا في 
الــقــوى، خــاصــة أن قطر بلد متعدد  ألــعــاب  الــعــاملــي بمجال  الــتــطــور  فــي 
الثقافات وسيكون لكل عداء جماهير تدعمه داخل امللعب، وهذه تجربة 
للغاية، حيث ستشهد مشاركة ضخمة من حوالي  فريدة واستثنائية 
230 بلدا وسيكون هناك 3300 عداء، وأكثر من 3000 إعامي بمن فيهم 
الصحفيون والناقلون الرسميون، وأكثر من 4000 متطوع من 99 دولة، 
املاراثوان ليا على  املنافسات على إستاد خليفة، سيكون  وفيما تقام 
القوى، وسيكون  العالم أللعاب  الكورنيش ألول مرة في تاريخ بطولة 
ــنـــافـــســـات وســتــتــاح  ــذه املـ ــ الـــكـــورنـــيـــش فـــضـــاء مــفــتــوحــا يــســتــضــيــف هـ

للمشجعني املتابعة واالستمتاع بهذه األجواء الرائعة للغاية.

قــال محمد هجاج الشهواني إن منظمة )سيغا( تعتبر أول 
تحالف دولي في النزاهة الرياضية يضم مختلف القطاعات 
الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة ومــنــظــمــات املــجــتــمــع الـــدولـــي 
وتــهــدف ملــحــاربــة الــفــســاد فــي الــقــطــاع الــريــاضــي، مــشــيــرا إلــى 
أهمية القمة وأن )سيغا( أوكلت للمعهد البريطاني للمعايير 
واملقاييس بــإجــراء بنود القمة وذلــك قبل 3 أشهر باإلضافة 

إلــــى تــحــديــد آلـــيـــات االنـــضـــمـــام لــلــمــنــظــمــة ومـــحـــاربـــة الــفــســاد 
ســــواء عــلــى املــســتــوى الــشــعــبــي أو الــحــكــومــي ونــحــن اآلن في 
مرحلة إعداد امليثاق النهائي الذي سيتم اإلعان عنه قريبا، 
مشيرا إلــى امــتــاك تخويل تــام مــن البيت األبــيــض األمريكي 
لدخول األراضي األمريكية من أجل البحث في قضايا الفساد 

الرياضي.

قــال فرانكو فراتيني رئيس مجلس إدارة املنظمة الدولية 
لـــلـــنـــزاهـــة فــــي الـــريـــاضـــة )ســـيـــغـــا( إن الـــريـــاضـــة هــــي هــويــة 
الشعوب، والوسيلة األفضل في تواصل الثقافات، معتبرا 
أن الــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة مـــن الــقــيــم الــكــونــيــة، مــوضــحــا أن 
الدفاع عن النزاهة في الرياضة وسيادة القانون هو التزام 
ــدد عــلــى أهــمــيــة مــحــاربــة  ــة الـــقـــانـــون. وشــ مــؤســســي فـــي دولــ
الجريمة املنظمة بكافة أشكالها التي تسعى لتحقيق الربح 
السريع في مختلف قطاعات الرياضة التي استغلتها املافيا 
لتحقيق العديد مــن الجرائم املنظمة ومنها غسل األمــوال 

واملراهنات غير املشروعة.
وقـــال رئــيــس )سيغا( إن الــنــزاهــة فــي الــريــاضــة ال تتعارض 
مع االستقالية على اإلطاق حيث إنهما يكمان بعضهما 
اآلخــــــر، خـــاصـــة أن اســـتـــقـــال الـــريـــاضـــة يــعــنــي خــلــوهــا من 
الفساد، موضحا أن )سيغا( ستعمل من خال قمة الدوحة 
على إيجاد أفضل املمارسات واملعايير التي من شأنها أن 
الــقــانــون املنظم للرياضة وتكافح شتى  تساهم فــي تنفيذ 
أنواع اإلفات من العقاب في مجال قضايا الفساد الرياضي، 

وكذلك الجرائم املرتبطة بالنزاهة في الرياضة.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أشــــــاد إيـــمـــانـــويـــل مـــيـــديـــريـــوس الــرئــيــس 
التنفيذي لسيغا بما تتمتع بــه دولــة قطر مــن أسبقية في 
مجال تحقيق النزاهة الرياضية والحوكمة الرياضية التي 
تطبقها، وتابع قائا »تعيش دولة قطر اليوم تطورا كبيرا 
في مجال الرياضة في العديد من املستويات وفي مقدمتها 

البنية التحتية التي تدخل ضمن االستعدادات لكأس العالم 
2022. كما أشار في ذات اإلطار إلى املجهودات الكبيرة التي 
تبذلها دولــة قطر واملركز الدولي لأمن الرياضي من أجل 

تحقيق النزاهة الرياضية ومحاربة الفساد الرياضي.
إلــى التحديات التي تواجهها النزاهة  وتطرق ميديريوس 
في الرياضة في العالم وفي مقدمتها تحدي إنفاذ القانون، 
مـــشـــددا عــلــى ضــــــرورة املــنــاضــلــة مـــن أجــــل وضــــع الــحــلــول 
واملقترحات التي تحد من الفساد الرياضي وتوجيه رسالة 
قــويــة لــلــجــمــيــع مــفــادهــا وضـــع تــشــريــعــات وقـــوانـــني تحقق 
النزاهة في الرياضة. واعتبر ميديريوس أن القمة اإلقليمية 
للنزاهة في الرياضة بالدوحة فرصة مهمة من أجل إيجاد 
قــوانــني مــلــزمــة ملــحــاربــة الــفــســاد فــي الــريــاضــة، مــنــوهــا إلــى 
توقيع )سيغا( اتفاقيتني جديدتني مع مؤسسة دوري نجوم 

قطر، ومجلس الواليات املتحدة للرياضة.
من جهته، قال بال أردوغان رئيس االتحاد الدولي لألعاب 
الشعبية التركية إنه من الضروري اتخاذ القرارات املناسبة 
وتسليط الضوء على التحديات من أجــل مواجهتها حتى 
نــصــل إلـــى الـــســـام تــحــت مــظــلــة )ســيــغــا(، مــوضــحــا أنـــه في 
الـــوقـــت الــحــالــي نــخــوض مــرحــلــة مــهــمــة فـــي عــالــم الــريــاضــة 
والــتــي تلعب دورا أساسيا وتمثل ثقافات العالم بالوقت 
الحالي على كافة األصعدة، ونحن نحاول من خال تطبيق 
فلسفة مستدامة تــامــة حتى يتم التطور بشكل أفــضــل في 

الفترة املقبلة.

الشهواني: نعمل على إيجاد آليات تكافح الفساد 

فراتيني: ضرورة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة المنظمة في الرياضة 

أكبر الباكر: »القطرية« داعم أساسي للرياضة في قطر 

خليفة بن جاسم: دور فاعل للرياضة 
في تحقيق التنمية االقتصادية 

بن طوار: دعم مشاركة القطاع الخاص 
في المشاريع الرياضية 

¶  دحالن الحمد

اتفاقية تعاون بين دوري 
النجوم و)سيغا( 

وقعت مؤسسة دوري نجوم قطر اتفاقية تعاون مع املنظمة الدولية 
للنزاهة في الرياضة )سيغا( كأول دوري في آسيا ينضم للتحالف 
الدولي للنزاهة في الرياضة، بحضور هاني طالب بــان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة دوري نـــجـــوم قــطــر وإيـــمـــانـــويـــل مــيــديــريــوس 
الرئيس التنفيذي لـ )سيغا(، وهي االتفاقية التي تهدف إلى العمل 
املشترك وتبادل الخبرات وأفضل املمارسات كخطوة رائدة ملؤسسة 
دوري النجوم تستهدف مزيدا من التطوير لدوري النجوم من خال 

الشراكات مع املنظمات الدولية املختلفة ومن بينها )سيغا(.
وأعرب هاني بان عن سعادته بتوقيع هذه االتفاقية مع )سيغا(، 
إلــى أن هــذه االتفاقية مع املنظمة الدولية لم تــأت من فراغ  مشيرا 
ولكن نتيجة اإليمان بأهمية النزاهة في لعب دور كبير في إرساء 

العدل في الرياضة من خال إرساء قواعد الفوز في الرياضة.

أنجيال ميلو: 
الفساد يخلف 

العديد من 
المشاكل على 
مستوى اإلدارة 

الرياضية 
قــالــت أنــجــيــال مــيــلــو مــديــر عــام 
للتربية  املــتــحــدة  األمــــم  منظمة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة إن الــفــســاد 
ــن املــشــاكــل  يــخــلــف الـــعـــديـــد مــ
على مستوى اإلدارة الرياضية 
ــريــاضــي  ــاخ ال ــنــ فـــي الـــعـــالـــم واملــ
ــة، مـــوضـــحـــة أنـــه  ــ ــامـ ــ بـــصـــفـــة عـ
اليوم  الجهود  البد من تضافر 
مــن أجــل الــوصــول إلــى أرضية 
صــلــبــة تـــســـاهـــم فــــي مــكــافــحــة 
ــه فــي  ــ ــواعــ ــ ــ ــاد بـــشـــتـــى أن ــســ ــفــ ــ ال
إلى  الــريــاضــي، مشيرة  املــجــال 
التعاون القائم بني األمم املتحدة 
ــا( مـــن أجــــل مــكــافــحــة  ــغـ ــيـ و)سـ
الــفــســاد فـــي الــريــاضــة وتــأمــني 
الرياضية كعامل دولي  النزاهة 
لــتــطــويــر الــريــاضــة وتــحــريــرهــا 
ــت إلـــى  ــ ــوهـ ــ ــب. ونـ ــ ــوائـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ مـ
للنزاهة في  الــدوحــة  أهمية قمة 

الرياضة.

ــن غـــانـــم الـــعـــلـــي،  ــادة الـــســـيـــد صـــــاح بــ ــعــ الـــتـــقـــى ســ
فرانكو  السيد  أمــس، مع  والرياضة،  الثقافة  وزيــر 
الــدولــيــة  املــنــظــمــة  فــراتــيــنــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
لــلــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة »ســيــغــا« وزيــــر الــخــارجــيــة 
إيمانويل ميديريوس،  األسبق والسيد  اإليطالي 
املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــنــزاهــة في 
الــريــاضــة، وســـعـــادة الــســيــد بــاســكــوالــي ســالــزانــو، 
الدولة، وذلك خال  لدى  إيطاليا  سفير جمهورية 
مــشــاركــتــهــم فـــي الـــيـــوم األول مـــن الــقــمــة اإلقــلــيــمــيــة 

للنزاهة في الرياضة )الدوحة 2019(.
ــــى من  ــة قــطــر حــالــيــا الــقــمــة األولـ وتــســتــضــيــف دولــ
املركز  التي ينظمها  واإلقــلــيــم،  املنطقة  فــي  نوعها 
ــوط الـــجـــويـــة  ــطــ ــخــ ــي والــ ــاضــ ــريــ ــن الــ الـــــدولـــــي لــــأمــ
القطرية بالتعاون مع املنظمة الدولية للنزاهة في 
الرياضة، بهدف إلقاء الضوء على خطورة الفساد 
فـــي الــريــاضــة ووضــــع الــحــلــول مـــن خـــال تشجيع 
التي  القياسية  الدولية  التشريعات  لتبني  الــدول 

وضعتها »سيغا«.

على هامش قمة النزاهة في الرياضة

وزير الثقافة والرياضة 
يلتقي عددا من 

المسؤولين

الدوحة - قنا
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أعـــلـــنـــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، 
أمــــس، عــن تــدشــن 5 رحــــات مــبــاشــرة 
ــــى أوســــاكــــا فــــي الـــيـــابـــان  أســـبـــوعـــيـــا إلـ

اعتبارًا من 6 أبريل 2020.
وستصبح أوساكا بذلك ثالث وجهات 
الناقلة في اليابان، حيث تسّير الناقلة 
رحات مباشرة من مطار حمد الدولي 
إلــى مطار طوكيو ناريتا  الــدوحــة  فــي 
مــنــذ عــــام 2010، وإلــــى مــطــار طــوكــيــو 

هانيدا منذ عام 2014.
وستشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر 
 900-A350 طــائــرة مــن طـــراز إيــربــاص
عــلــى الــرحــات الــجــديــدة إلـــى أوســاكــا، 
حــيــث تــضــم هــــذه الـــطـــائـــرة 36 مــقــعــدًا 
على درجة رجال األعمال و247 مقعدًا 
ــة الــســيــاحــيــة، وســـيـــزداد  ــدرجــ عــلــى الــ
عــدد رحــات القطرية إلــى أوســاكــا من 
5 رحـــات أســبــوعــيــا إلـــى رحــلــة يوميا 

اعتبارًا من 23 يونيو 2020.
ــبـــاكـــر،  ــبــــر الـ وقـــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد أكــ
الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية: »يسعدنا اإلعان عن 
إطاق رحاتنا الجديدة الحائزة على 
جوائز عاملية إلى أوساكا في اليابان 
ــبــــارًا مــــن شـــهـــر أبــــريــــل مــــن الـــعـــام  ــتــ اعــ

القادم، وبا شك سوف تصبح أوساكا 
إحـــــدى املـــحـــطـــات املــهــمــة عــلــى شبكة 
وجــهــاتــنــا الــعــاملــيــة، ويــســعــدنــا إتــاحــة 
الفرصة أمام املسافرين من 160 وجهة 

عاملية لزيارة واكتشاف هذه املدينة«.
ــا الـــقـــوة االقــتــصــاديــة  ــاكـ وتــعــتــبــر أوسـ

ــــرون. وتــضــم  ملــنــطــقــة كــانــســاي لــعــدة قـ
الــعــديــد مــن املقاصد  منطقة كــانــســاي 
السياحية، مثل ينبوع أريــمــا أونسن 
الــــذي يــعــد أكــثــر يــنــبــوع مــيــاه ساخنة 
ــــي الــــيــــابــــان وأقــــدمــــهــــا عــلــى   فـ

ً
ــرة ــ ــهـ ــ شـ

اإلطاق، كما بإمكان الزّوار االستمتاع 

بـــزيـــارة الــعــديــد مـــن املــعــالــم الــشــهــيــرة 
والــقــديــمــة الــحــائــزة عــلــى لــقــب »مــوقــع 
ــراث الـــعـــاملـــي مــــن يـــونـــســـكـــو« فــي  ــ ــتـ ــ الـ

أوساكا مثل قلعة هيميجي.
ــل الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 

ّ
وتــشــغ

إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في 

الــعــالــم، أســطــول طــائــرات حديث يضم 
أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 
160 وجهة عاملية عبر مقر عملياتها 

في مطار حمد الدولي.
لــدولــة قطر  وأطــلــقــت الناقلة الوطنية 
رحــاتــهــا مـــؤخـــرًا إلـــى كـــل مـــن الــربــاط 
في املغرب، وإزمير في تركيا، ومالطا، 
ــي الـــفـــلـــبـــن، ولـــشـــبـــونـــة فــي  ودافـــــــــاو فــ
الــبــرتــغــال، ومــقــديــشــو فـــي الــصــومــال؛ 
إلـــى لنكاوي  ــن رحــاتــهــا 

ّ
فيما ســتــدش

في ماليزيا وغــابــورون في بوتسوانا 
لـــعـــام 2019، وإلـــى  فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر 
لواندا في أنجوال في شهر مارس لعام 

.2020
وحــــــازت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
عــلــى جــائــزة أفــضــل شــركــة طــيــران في 
العالم خال حفل توزيع جوائز سكاي 
تـــراكـــس الــعــاملــيــة 2019، كــمــا حــصــدت 
الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر جــائــزة 
أفضل شركة طيران في الشرق األوسط 
وجائزة أفضل درجــة رجــال أعمال في 
العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة 
رجــال األعمال عن مقاعد كيو سويت، 
ــبـــحـــت الـــنـــاقـــلـــة الـــقـــطـــريـــة شــركــة  وأصـ
الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة 
أفضل شركة طيران في العالم خمس 

مرات.

5 رحالت مباشرة أسبوعيًا إلى »أوساكا« أبريل 2020
الوجهة الثالثة للناقلة في اليابان.. »القطرية«:

الدوحة -  

تــقــضــي مــجــمــوعــة مـــن الـــطـــاب مـــن حـــرم جامعة 
نـــورثـــويـــســـتـــرن بـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
 دراســًيــا فــي الــحــرم الجامعي الــدولــي في 

ً
فــصــا

قــطــر، حــيــث يــنــهــلــون فــي ثــقــافــة الــشــرق األوســـط 
ويتعرفون على املنطقة بشعوبها وسياساتها 

وتاريخها.
وقد قطع طاب برنامج التبادل األربعة، ميغيل 
أبونتي، وليسلي بونيا، ومارتن هيرمان، وإليزا 
ــن يـــتـــشـــاركـــون حـــب اســتــكــشــاف  ــذيــ بـــوســـنـــر، والــ
العالم، مسافة 7000 ميل لقضاء الفصل الدراسي 
فــي تجربة مــن العمر كطاب فــي منطقة الشرق 

األوسط في جامعة نورثويسترن في قطر.
ــــي مـــجـــال  ــتــــي تـــتـــخـــصـــص فـ ــيــــا، الــ ــــت بــــونــ ــالـ ــ وقـ
الصحافة والعلوم السياسية واللغة اإلسبانية: 
»عــلــمــت أنــنــي أريـــد املــجــيء إلـــى قــطــر مــنــذ عامي 
ــا ســـمـــعـــت عــــن هـــذا  ــنـــدمـ ــة عـ ــعـ ــامـ الـــجـ فــــي  األول 
أنــهــا طريقة رائــعــة لتجربة  البرنامج واعــتــقــدت 
ثقافة مختلفة تماًما دون االضطرار إلى إيقاف 

دراستي.«
وفي تعليق له، قال عميد جامعة نورثويسترن 

إيــفــيــرت دينيس:  فــي قطر ورئيسها التنفيذي، 
»يجذب برنامجنا الدراسي الفصلي في قطر، في 
عامه الثامن اآلن، طاًبا مميزين من حرم جامعة 
نورثويسترن في الواليات املتحدة إلى الدوحة، 
حيث يحصلون على تجربة شخصية ومباشرة 
فــي الــفــصــل الـــدراســـي وفـــي املــجــتــمــع عــلــى نطاق 
ــع، مــمــا يــعــزز فهمهم تقاليد قــطــر والــشــرق  أوســ
األوســط بشكل معمق. ويتميز طاب هذا العام، 
الــتــي تضم التواصل  بــاخــتــاف اختصاصاتهم 
والــصــحــافــة والــفــنــون الليبرالية، كما يتعلمون 
مــن زمــائــهــم فــي حـــرم الــجــامــعــة فــي قــطــر بينما 

يجلبون معهم تجربة إيفانستون.«
ا 

ً
الــتــبــادل سينضمون أيض إلــى أن طــاب  يــشــار 

إلـــى نـــدوة الـــدوحـــة، أثــنــاء تــواجــدهــم فــي جامعة 
نورثويسترن، وهي دورة متعددة التخصصات 
تقدم رؤيــة أكاديمية شاملة عــن قطر والخليج، 
وتـــغـــطـــي مــــواضــــيــــع األســــــــرة والــــفــــن والــــتــــاريــــخ 
ــقــــافــــة والــــنــــزعــــة االســـتـــهـــاكـــيـــة والــبــيــئــيــة  ــثــ والــ
والـــشـــؤون الــخــارجــيــة. كــمــا يــوفــر هـــذا البرنامج 
الذي يضم رحات ميدانية، فرصة نادرة ملشاركة 
األفكار مع نخبة من الطاب والعلماء والقادة من 

خارج الجامعة.

أطلقت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو قطاع 
الــدورة  البحوث والتطوير واالبتكار بمؤسسة قطر، 
الثامنة من برنامجها الرائد تسريع تطوير املشاريع 
التكنولوجية »أكسيليريت«، الذي يهدف إللهام رواد 
األعــمــال التكنولوجية الطامحن ومساعدتهم على 
تحويل أفكارهم إلى منتجات قادرة على إحداث تأثير 

تجاري ملموس.
وتــســتــضــيــف الـــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة مــــن هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
الــذي يمتد على مدار  التدريبي والتوجيهي املكثف، 
10 أســابــيــع ويــعــد عنصرا أســاســيــا فــي رســالــة واحــة 
قــطــر الــرامــيــة لــبــنــاء مــنــظــومــة ابــتــكــار وريـــــادة أعــمــال 
تكنولوجية مــزدهــرة في قطر، متسابقن في املوسم 
الـــحـــادي عــشــر مــن نــجــوم الــعــلــوم، بــرنــامــج تلفزيون 
الــذي تقدمه مؤسسة قطر، ومنذ تأسيسه في  الواقع 
عام 2008، فقد ألهم »نجوم العلوم« الشباب العربي 
ومكنه من إيجاد حلول إبداعية للمعضات اإلقليمية 

من خال استخدام العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
وســيــتــعــرف 20 فــريــقــا مــمــن تــأهــلــوا إلـــى هـــذه الـــدورة 
من برنامج أكسيليريت، ومتسابقو »نجوم العلوم« 
على كيفية تطوير النموذج األولــي ألفكارهم وجذب 

العماء، والعمل تحت إشراف باقة من أبرز املوجهن 
في قطر والعالم، لتطوير مهاراتهم في مجاالت عرض 
الــعــبــدالــلــه، مديرة  األفــكــار وتسويقها. وقــالــت هيفاء 
االبتكار في واحــة قطر:»نستقبل في دورة هــذا العام 
مجموعة استثنائية من رواد األعمال الناشئن، كما 
نفخر للغاية بــوجــود متسابقن مــن بــرنــامــج نجوم 
الــعــلــوم ضــمــنــهــا.. ونــحــن ننظر قــدمــا للعمل مــع هــذه 
العقول الشابة والامعة، لنتابع خطواتها األولى على 

درب ريادة األعمال الناجحة في واحة قطر«.
وأضافت: »لقد تمكن برنامج أكسيليريت من إحداث 
تــأثــيــر إيــجــابــي لــجــهــة تفعيل مــنــظــومــة االبــتــكــار في 
قطر، كما يبرهن عن ذلك عدد الشركات الناشئة التي 
تــخــرجــت فــيــه، وقـــد اســتــطــاعــت بــعــض هـــذه الــشــركــات 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى فـــــرص خــــارج  تـــوســـيـــع أعـــمـــالـــهـــا واالســ

السوق املحلي«.
وتجمع الــدورة الحالية من برنامج أكسيليريت أكثر 
من 20 فريقا ستحصل على التوجيه الازم من شبكة 
تــضــم 30 مــوجــهــا مــتــمــرســا مــمــن يتمتعون بــخــبــرات 
عملية موثوقة في مجال تطوير األفكار وطرحها في 
املــشــاريــع،  بــيــوم عـــروض  الــســوق.. ويختتم البرنامج 
حيث ستعرض الفرق املختلفة أفكارها أمام الجمهور 

الذي قد يشمل مستثمرين محتملن.

طالب نورثويسترن يقضون الفصل الدراسي 
في حرم الجامعة في قطر

من برنامج   8 »واحة العلوم« تطلق الدورة الـ
تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية

 

ــال  ــقــ ــتــ ــيــــجــــي عــــــن انــ ــلــ ــــك الــــخــ ــنـ ــ أعـــــلـــــن بـ
املـــجـــمـــوعـــة مــــن مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي إلـــى 
لوسيل. وتأتي هذه الخطوة في سياق 
الطموحة، ومواصلة  الخليجي  خطط 
ــة قطر  عــمــلــيــاتــه املــركــزيــة فـــي قــلــب رؤيــ

للمستقبل الذكي واملستدام.
ــال ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بـــن فيصل  ــ وقـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــي، رئـ ــانــ ــ ــــي آل ثــ ــانـ ــ ــن ثـ ــ بــ
نــا ورؤيــتــنــا  إدارة الــخــلــيــجــي:»إن عــمــاء
ملستقبل قطر املشرق يشكلون قوة الدفع 
الرئيسية لتطورنا ونمو استثماراتنا. 
واليوم، فإن هذه القوة تنطلق بتميزنا 
نحو أفق جديد في إرث أمتنا: لوسيل، 
مــــنــــارة الـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة ونــــمــــوذج 

التعدد الثقافي في قطر.
ونــحــن ال نــبــالــغ إذ نــقــول بــــأن لــوســيــل 
ستؤدي دورًا محوريا في عملية تحول 
املشهد االقتصادي في قطر، عاوة على 
مساهمتها بكل قوة وفعالية في إنجاز 
الـــوطـــنـــيـــة 2030. وبــفــضــل  قـــطـــر  رؤيــــــة 
التحول،  تنامي دورنــا في تحقيق هــذا 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــ ــأن هـ ــ ــ ــلــــى ثــــقــــة بـ فــــإنــــنــــا عــ
ــام نــمــو غــيــر مــحــدود  ستفتح اآلفــــاق أمـ

ــلـــيـــجـــي بــــوعــــده  ــى وفــــــــاء الـــخـ ــ ــ يــــقــــود إلـ
القادم في قطر. نشعر بحماس  للجيل 
التي  املميزة  الــفــرص  كبير للكشف عــن 
ــا عـــلـــى عــمــلــيــاتــنــا  ــابــ ــجــ ســـتـــنـــعـــكـــس إيــ
وشركائنا في ضوء استعداد قطر لعام 

2022 وما بعده.«
وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
ملـــجـــمـــوعـــة الـــخـــلـــيـــجـــي »تــــبــــدأ رحــلــتــنــا 
وتــتــطــور مـــن خــــال الــتــزامــنــا املــســتــمــر 
بــتــقــديــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات واملــنــتــجــات 
أينما  الحالين واملستقبلين  لعمائنا 

فــي تعزيز عملياتنا،  كــانــوا. سنستمر 
رفـــع مــســتــوى بــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة وبــنــاء 
الــــبــــشــــري والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  املـــــــال  رأس 
املــتــطــورة  احــتــيــاجــات عــمــائــنــا  لتلبية 
ــــق طــــمــــوحــــات  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ وتـــــــجـــــــاوزهـــــــا وتـ
ــة فــي  ــالـ ــعـ ــفـ مـــســـاهـــمـــيـــنـــا واملــــشــــاركــــة الـ
القطاع املصرفي في قطر.  تسريع نمو 
قــلــب مــديــنــة املستقبل  إلـــى  إن اإلنــتــقــال 
القائمة على االستدامة والتكنولوجيا 
في قطر تمثل إنجازًا تاريخيا وخطوة 

نوعية أخرى للخليجي.

»الخليجي« ينقل مقره الرئيسي إلى لوسيل
الدوحة -  الدوحة -  

الدوحة -  

¶   فهد آل خليفة¶  الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

تنظم مكتبة قطر الوطنية في 21 سبتمبر محاضرة عامة بعنوان 
»رحــلــة فــي عــالــم األملــــاس« يــتــبــادل فيها أشــهــر خــبــراء ومصممي 
األملــاس مع الجمهور النصائح واملعلومات حــول صناعة الحلي 

واملجوهرات من هذا الحجر الثمن.
خــال املحاضرة، تتحدث ُمصّممة املجوهرات إيناس محمد عن 
ولعها بهذا الحجر الثمن ومسيرتها املهنية في مجال تصميم 
الحلي واملجوهرات من األملــاس واملعرفة التي اكتسبتها في هذا 
املجال، كما تسلط الضوء على أصل األملــاس وعملية استخراجه 
مـــن بـــاطـــن األرض بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــعــلــومــات عـــن أشـــهـــر الــبــلــدان 
املنتجة له، وهي روسيا، التي تتبوأ املركز األول في إنتاج األملاس 
الــجــودة، وأنــغــوال وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا  النقي عالي 
التي تشتهر بــاألملــاس األصــفــر. يتعرف هــواة وعشاق املجوهرات 
من خــال املحاضرة ومــا يليها من مناقشات تفاعلية بن خبراء 
األملاس واملتخصصن على العديد من النصائح واإلرشادات حول 

كيفية شراء األملاس وتقييم صقله ومدى صفائه ونقائه.
وقالت رنــا أحمد العاني، أخصائية املعلومات باملكتبة: »نتطلع 
من خال هذه املحاضرة إلى إتاحة الفرصة لجمهور الحاضرين 
لصقل معارفهم باملعلومات القيمة حول هذا الحجر النفيس، أحد 
عجائب الطبيعة، وتوسيع منظورهم الثقافي. وهــذه املحاضرة 
مــثــالــيــة لـــهـــواة املـــجـــوهـــرات الـــفـــاخـــرة وعـــشـــاق الـــجـــواهـــر والــحــلــي 
النفيسة، وكذلك كل من يرغب في إثراء معلوماتهم العامة. ويسرُّ 
املكتبة أن تدعو املجتمع وسائر املهتمن لاستفادة من املعلومات 
املــجــوهــرات  الــتــي سيقدمها خــبــراء متخصصون فــي  والــنــصــائــح 

واألملاس«.

محاضرة حول األلماس 
في مكتبة قطر الوطنية
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قـــال عــبــدالــحــكــيــم دلــيــلــي ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أفغانستان اإلسالمية لدى الدولة إن بالده 
ستوقع 3 اتفاقيات مع الدوحة في املستقبل 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املــــــجــــــاالت، مــشــيــدًا  ــقــــريــــب فـ الــ

بالعالقات القطرية األفغانية.
ــاد الــســفــيــر األفـــغـــانـــي خــــالل احــتــفــال  ــ  وأشــ
الــســفــارة بــاالســتــقــالل أمـــس االول، بموقف 
قــطــر وقـــال خـــالل االحــتــفــالــيــة، »وقــفــت قطر 
 وشــعــبــا مــع أفــغــانــســتــان 

ً
الــشــقــيــقــة حــكــومــة

ال ســيــمــا فـــي مــجــال الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
الــالزمــة خــالل السنوات  وتقديم املساعدات 

املاضية«.
واحــتــفــلــت ســـفـــارة جــمــهــوريــة أفــغــانــســتــان 
اإلسالمية بمرور 100 عام على استقاللها، 
بحضور ســعــادة الدكتور عيسى بــن سعد 
الـــجـــفـــالـــي الــنــعــيــمــي، وزيــــــر الــــعــــدل الــقــائــم 
ــــؤون مــجــلــس  ــشـ ــ ــة لـ ــ ــدولــ ــ ــال وزيــــــــر الــ ــمــ ــأعــ بــ
ــه بــن  ــلـ ــدالـ ــبـ  الــــســــيــــْد عـ

ُ
الـــــــــــــوزراء، وســــــعــــــادة

عبدالعزيز تركي السبيعي، وزيـــِر البلدية 
والبيئة، وســعــادة الشيخ علي بــن عبدالله 
بن ثاني آل ثاني، وسعادة السفير إبراهيم 
يــوســف فــخــرو، مــديــر إدارة املــراســم بـــوزارة 
الــخــارجــيــة، وســـعـــادة الــســفــيــر الــســيــد علي 
إبراهيم أحمد، عميد السلك الدبلوماسي، 
وأعــضــاء الجالية األفغانية املقيمة بدولة 

قطر.  وأشار سعادته إلى املساعدات املالية 
الــتــي قدمتها الحكومة القطرية مــن خالل 
صندوقها ألفغانستان في مجاالت أهمها: 
الــتــعــلــيــم وطــبــاعــة الــكــتــب املــدرســيــة وبــنــاء 
مركز لتدريب املعلمني، الصحة وإمـــدادات 
املياه الصالحة للشرب ومساعدات إنسانية 
ــرى. ولــفــت إلـــى أنـــه مــنــذ خــمــس ســنــوات  أخــ
بـــــــدأت جــمــعــيــة الــــهــــالل األحــــمــــر الــقــطــريــة 
ــل أفــغــانــســتــان  ــ أنــشــطــتــهــا اإلنـــســـانـــيـــة داخــ
بالتعاون مع الهالل األحمر األفغاني، وال 

زالت تواصل فعالياتها.
إلــى تقديم خــالــص الشكر  وخــلــص السفير 
والـــتـــقـــديـــر لــلــحــكــومــة الـــقـــطـــريـــة، والــشــعــب 
الـــقـــطـــري، املـــضـــيـــاف، وعـــلـــى رأســـــه حــضــرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ــر، عـــلـــى اســتــضــافــة  ــطـ ــر دولــــــة قـ ــيـ ــانــــي، أمـ ثــ
محادثات السالم، وعلى حسن اإلستضافة 
للجالية األفغانية، حيث لدينا جالية تقدر 
يــتــمــتــعــون  ــانـــي،  ــغـ أفـ بــنــحــو 5000 مـــواطـــن 

بكافة الحقوق«.

ــــي مـــعـــرض  أكـــــــدت الــــجــــهــــات الــــعــــارضــــة فـ
الـــــــذي  قــــــطــــــر‘ 2019  ’ســـــيـــــتـــــي ســــكــــيــــب 
تــنــظــمــه »إنـــفـــورمـــا مــاركــيــتــس« اســتــكــمــال 
استعدادها للمشاركة في النسخة الثامنة 
مــن فــعــالــيــات املــعــرض واملــؤتــمــر الــوحــيــد 
املــتــخــصــص بــمــجــال الـــعـــقـــارات فـــي قــطــر، 
واملـــزمـــع عــقــده خـــالل الــفــتــرة املــمــتــدة بني 
22 و24 أكتوبر املقبل برعاية كريمة من 
معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــر 
الــداخــلــيــة، فـــي مــركــز الـــدوحـــة لــلــمــعــارض 

واملؤتمرات.
ــعـــرض  ــة مــــن املـ ــنـ ــامـ ــثـ ــد الــــــــــدورة الـ ــهـ وتـــشـ
إقـــبـــااًل واســعــا مــن أهـــم شــركــات التطوير 
ــة مـــن ثــمــانــي دول في  ــاركـ ــقـــاري املـــشـ ــعـ الـ
الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا،  منطقة 
وآســـيـــا وأوروبـــــــا، بــهــدف طـــرح مجموعة 
ــفـــرص االســتــثــمــاريــة الـــفـــريـــدة أمـــام  مـــن الـ
املستثمرين ومشتري املنازل في األسواق 
العقارية املحلية والعاملية على حد سواء. 
ويــأتــي جــنــاح تــونــس فــي مقدمة الجهات 
العارضة إلى جانب أبرز الشركات الرائدة 
في القطاع العقاري القطري املتنامي، بما 
فيها الديار القطرية وقطيفان للمشاريع، 
ومجموعة من شركات التطوير العقاري 
األجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــســعــى إلـــــى اســتــقــطــاب 
االســـتـــثـــمـــارات نــحــو حــزمــة مـــن املــشــاريــع 

الخاصة بها.
وفــي سياق تعليقه، قــال كارلو شيمبري، 
ــيـــب قــــطــــر‘:  ــكـ مــــديــــر مــــعــــرض ’ســــيــــتــــي سـ
»تــســعــى مــخــتــلــف الــجــهــات املـــشـــاركـــة في 
املـــعـــرض لـــجـــذب املــســتــثــمــريــن الــقــطــريــني 
ــة، نــظــرًا  ــيـ لــلــمــشــاريــع الـــعـــقـــاريـــة الـــخـــارجـ
لـــكـــونـــهـــم مــــن أصــــحــــاب رؤوس األمـــــــوال 
والـــدخـــل املــرتــفــع، إذ يــصــل نــصــيــب الــفــرد 

إلــى 134,620  في قطر من الدخل القومي 
 عن سهولة الوصول 

ً
دوالرا أمريكيا، فضال

مـــن وإلــــى مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم بفضل 
املــســارات الجوية املتعددة التي تشغلها 
الخطوط الجوية القطرية. وأسهمت هذه 
الــعــوامــل فــي استقطاب شــركــات التطوير 
الـــعـــقـــاري مــــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج وتـــونـــس 
وتركيا وماليزيا وسويسرا للمشاركة في 
املعرض والترويج لعروضها من املنازل 
والــعــقــارات املناسبة للعطالت«. وأضــاف 
شــيــمــبــري: »ُيـــتـــيـــح املـــعـــرض بــمــا يــقــدمــه 
مـــن فــــرص تــجــاريــة ومــنــصــات الكــتــســاب 
وتبادل املعارف والخبرات، للمستثمرين 
واملشترين وخــبــراء القطاع فرصا مميزة 
للتفاعل ضمن بيئة حيوية تمنحهم ملحة 
واضحة عن مستقبل قطاع العقارات في 

قطر ومنطقة الشرق األوسط«.
وتشمل محفظة العروض الخارجية التي 
تــشــهــدهــا الــفــعــالــيــة مــنــتــجــعــا واقـــعـــا على 
ضــفــاف إحــــدى الــبــحــيــرات فـــي ســويــســرا، 
ــز لـــيـــك‘  ــنــ ــوريــ ــلــ ــتـــح مـــنـــتـــجـــع ’فــ ــفـ حــــيــــث يـ
ــام الـــــزوار في  الــصــحــي الــفــاخــر أبـــوابـــه أمــ
إنــتــرالكــن عـــام 2021، ومـــن املتأمل  بــلــديــة 
أن يستقطب املشروع املواطنني القطريني 
بفضل شققه الفارهة واملخصصة لقضاء 
العطالت. وأوضح إدوين هانسن، املسؤول 
 تفضيل القطريني لقضاء 

ّ
عن املنتجع، بأن

عطالتهم في سويسرا كان واحدًا من أهم 
األســبــاب الــتــي دفــعــت الــشــركــة للمشاركة 

في املعرض.
وأوضح هانسن »أتاح لنا االستثناء الذي 
نص عليه القانون االتحادي السويسري 

بــشــأن امــتــالك األراضــــي لــأجــانــب فرصة 
مميزة لبيع الشقق للمشترين القطريني. 
وسيستمتع أصحاب هذه الشقق الفاخرة 
ــا بــمــوقــعــهــا الــقــريــب مــن املــنــاطــق  ــ وزوارهــ
املخصصة ملمارسة الرياضات الشتوية، 
كــمــا ســتــتــاح أمــامــهــم الــفــرصــة الســتــخــدام 
الرصيف البحري الخاص باملنتجع على 
بحيرة برينز. ويتميز املــشــروع بشاطئ 
ــــالالت  فـــريـــد يــمــتــد ملــســافــة 800 مــتــر وإطـ
خــالبــة عــلــى الــبــحــيــرة وجــبــال األلــــب، كما 
يضم باقة مــن املطاعم ومنتجعا صحيا 
ومنشآت للياقة البدنية وناديا لأطفال. 
ــثـــمـــرون مــــن مــفــهــوم  ــتـ وســيــســتــفــيــد املـــسـ
الــتــأجــيــر الـــفـــريـــد الـــــذي يــتــيــحــه املــنــتــجــع 
لــضــمــان حصولهم عــلــى عــائــدات مجزية 
ــذه آخـــر  ــ ــكـــون هـ ــد تـ ــ ــار. وقـ ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى االسـ

ــتـــريـــن األجــــانــــب  ــتــــاح أمـــــــام املـــشـ فــــرصــــة تــ
لشراء شقة مخّدمة ومخصصة للعطالت 
ــرة عـــلـــى الـــبـــحـــيـــرة فــي  ــ ــاحـ ــ وبــــإطــــاللــــة سـ
ســويــســرا«. وتتوقع ’سيتي سكيب قطر‘ 
و’إعــــــــالن إيـــفـــيـــنـــتـــس‘، الـــجـــهـــات املــنــظــمــة 
ــر‘، تسجيل  ــطـ ملـــعـــرض ’ســيــتــي ســكــيــب قـ
مــســتــويــات إقـــبـــال عــالــيــة خــــالل املــعــرض 
الـــذي ينطلق الــشــهــر املــقــبــل، ال ســّيــمــا في 
أعــقــاب االنــطــبــاعــات اإليــجــابــيــة والــواعــدة 
التي أعرب عنها العارضون والزوار خالل 
نسخة العام املاضي من الفعالية، والتي 
نجحت في استقطاب أكثر من تسعة آالف 
مـــشـــارك اســتــعــرضــوا مـــا تــقــدمــه 40 جهة 

عارضة.
وتــتــضــمــن أجــنــدة أعــمــال »ســيــتــي سكيب 
ــا يــســتــقــطــب  ــيــ ــتــــاحــ ــتــ ــرًا افــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ قـــــطـــــر« مـ
مـــشـــاركـــات رفــيــعــة املـــســـتـــوى، إلــــى جــانــب 
سلسلة حوارات ’سيتي سكيب‘ الشهيرة 
التي ستنطلق في اليوم الثاني وتستمر 
لغاية اليوم الثالث واألخير 23- 24 أكتوبر 
2019. وستقدم حـــوارات ’سيتي سكيب‘ 
ــعــقــد عــلــى مــــدى يــومــني 

ُ
املــجــانــيــة الـــتـــي ت

مجموعة واسعة من العروض التقديمية 
حــول الــعــديــد مــن املــواضــيــع الــتــي تناقش 
سبل تعزيز الفرص االستثمارية وأحدث 

التوجهات في قطاع العقارات.
ــــى عــلــى اإلطــــــالق، سينعقد  ولــلــمــرة األولــ
’إندكس قطر‘، املعرض التجاري الحصري 
بــقــطــاع التصميم  املــتــخــصــص  والــوحــيــد 
الــداخــلــي فــي قــطــر، بــالــتــزامــن مــع معرض 
’ســيــتــي ســكــيــب قــطــر‘.واخــتــتــم شيمبري 
»ستزّود الفعاليتان الزوار بمنصٍة مثالية 
للتفاعل بني قطاعي التصميم والعقارات 
ــســهــم هـــذه الخطوة 

ُ
فــي مــكــان واحــــد، إذ ت

فــي تــعــزيــز قــيــمــة كــلــتــا الــفــعــالــيــتــني ومنح 
الزوار فرصة الستغالل وقتهم على النحو 

األمثل عند زيارتهم لها«.

22 و24 أكتوبر المقبل يعقد خالل الفترة بين 

»سيتي سكيب قطر« يسلط الضوء على فرص االستثمار العقاري محليًا وعالميًا

¶  النسخة السابقة من المعرض 

¶  السفير عبدالحكيم دليلي

الدوحة -  

الــذي يقام  الــدوحــة اعمال منتدى قطر األول لتجارب املرضى  تنطلق في 
خالل الفترة من 16-17 نوفمبر 2019. الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية 
الــدولــيــة املتخصصة فــي االســتــشــارات  بــالــشــراكــة مــع مــؤســســة بلينتري 
الصحية. ويركز املؤتمر على منهجيات تطوير مسارات الرعاية التي ترتكز 
على املــريــض وأهمية إشـــراك املــرضــى وأســرهــم فــي كافة مــراحــل الرعاية 
الصحية. وقال ناصر النعيمي، نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد 
الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية أن املنتدى يوفر فرصة 

لــبــحــث الــقــضــايــا الـــهـــامـــة الـــتـــي تتعلق 
ــايـــة املـــرتـــكـــزة عـــلـــى املـــريـــض  ــالـــرعـ بـ
واألســــرة. واضــــاف: »يعتبر منتدى 
نــوعــه  مــــن  املــــرضــــى األول  تــــجــــارب 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــر حـــيـــث يــســلــط 
الــضــوء على مسألة صحية يتزايد 
الــتــركــيــز عليها عــاملــيــا وهـــي أهمية 
إشـــراك املــرضــى وأســرهــم فــي كافة 
خـــطـــوات الـــعـــالج. ولــضــمــان أفــضــل 
نــتــيــجــة عــالجــيــة مــمــكــنــة، ال يمكن 
االكــتــفــاء بــالــتــكــنــولــوجــيــا واألجـــهـــزة 
بــل ينبغي على  املــتــطــورة فــحــســب، 
العاملني في املجال الصحي الحفاظ 
الــحــوار مــع املرضى  على اســتــمــرار 
واألســر، ومن خالل التشارك معهم 
ــذا األســـــلـــــوب نـــضـــمـــن إيـــصـــال  ــهــ بــ

الرعاية بصورة تتماشى مع احتياجات املرضى ورغباتهم ومعتقداتهم 
وإشراكهم في عملية صنع القرار.«

ويــتــضــمــن بــرنــامــج املــنــتــدى ثــالثــة مــحــاور رئــيــســيــة هـــي: تــجــارب أفــضــل، 
إلى  املنتدى  أفــضــل، ثقافة أفضل ومجتمعات صحية، ويــهــدف  مشاركة 
للمريض، كما  الــتــي يمكن تقديمها  املتميزة  الــرعــايــة  تعزيز فهم ماهية 
املهارات املطلوبة  الرعاية على تطوير  املنتدى في مساعدة مقدمي  يسهم 
لضمان تجربة رعاية إيجابية للمريض. ويركز محور »التجارب األفضل« 
املريض  التي تعتمد بشكل رئيسي على  الرعاية  املنتدى على نموذج  في 
مــن خــالل ضــمــان عمل مقدمي الــرعــايــة بالشراكة مــع املــرضــى وأســرهــم 
املنتدى واملتمثل  الثاني من  أمــا املحور  لتطوير خطط رعاية خاصة بهم، 
الثنائي خالل مسار  التواصل  في »املشاركة األفضل« فيركز على أهمية 
العالج، بينما يركز املحور الثالث واملتمثل في »الثقافة األفضل واملجتمعات 
الصحية« على تحديد وتعريف الجوانب الهامة بالنسبة للمريض وأسرته 
من خالل استخدام أدوات التعلم لتطوير أنظمة رعاية تسهم في تحسني كل 
املريض والنتائج الصحية. ويتضمن منتدى تجارب املرضى  من خبرات 
جلسات عامة يقدمها خبراء في مجال خبرات املرضى إلى جانب ورش 
العمل واملحاضرات والعروض التقديمية التي تركز على أهمية الرعاية التي 
العاملني في  املنتدى اهتمام  املتوقع أن يجذب  املــريــض، ومــن  ترتكز على 

الرعاية الصحية من قطر واملنطقة.

انطالق مؤتمر قطر األول 
لتجارب المرضى نوفمبر المقبل

¶  ناصر النعيمي

الدوحة -  

نــجــحــت فـــــرق الـــــطـــــوارئ بـــاملـــؤســـســـة الــعــامــة 
القطرية للكهرباء واملــاء »كهرماء«، في إعادة 
التيار لكافة املناطق املتضررة نتيجة الخلل 

الفني بإحدى محطات اإلنتاج.
وقـــالـــت »كـــهـــرمـــاء« فـــي حــســابــهــا عــلــى تويتر 
امــس إن املؤسسة تلقت عــدة بالغات بوجود 
حـــاالت انــقــطــاعــات فــرديــة، وتــمــت معالجتها، 
وقــالــت »تلقينا عـــدة بــالغــات بــوجــود حــاالت 
انــقــطــاعــات فـــرديـــة بــعــدد مـــن املــنــاطــق، ونـــود 

أن نطمئن مشتركينا أن مركز التحكم وفرق 
التيار الكهربائي  الطوارئ تعمل على إرجاع 
لــكــافــة الـــحـــاالت فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن. نــقــدر 

دعمكم وتفهمكم«.
وأضــافــت املــؤســســة فــي تــغــريــدة تالية مؤكدًا 
نــجــاح فـــرق الـــطـــوارئ فــي إعــــادة الــتــيــار قائلة 
»نجحت فــرق الــطــوارئ في كهرماء في إعــادة 
التيار لكافة املناطق املتضررة نتيجة الخلل 
الــفــنــي بـــإحـــدى مــحــطــات اإلنــــتــــاج«. وأضــافــت 
»نـــعـــتـــذر لـــجـــمـــهـــور مــشــتــركــيــنــا عــــن الــعــطــل 
الخارج عن اإلرادة، ونقدر دعمهم وتفهمهم«.

الــعــامــة القطرية للكهرباء  ونــوهــت املــؤســســة 
واملاء »كهرماء« الجمهور الكريم للتبليغ عن 
أي حالة انقطاع عن طريق وسائل التواصل 
املــعــروفــة وهــي االتــصــال على 991 أو اإلبــالغ 
من خالل تطبيق كهرماء للهواتف الذكية علي 
رقم )واتساب( 30303991 أو عبر صفحتها في 
موقع التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك.

وكــــان مــركــز اتــصــال كــهــرمــاء تــلــقــى اتــصــاالت 
مكرره عن انقطاع التيار الكهربائي ببعض 
ــارج عن  ــخــ املـــنـــاطـــق نــتــيــجــة الــخــلــل الــفــنــي الــ

اإلرادة.

3 اتفاقيات جديدة بين قطر وأفغانستان قريبًا

فريق طوارئ كهرماء ينجح في إعادة التيار لمناطق متضررة
نتيجة لخلل فني بإحدى محطات اإلنتاج:

خالل احتفال السفارة باالستقالل.. السفير األفغاني:

الدوحة -  

شوقي مهدي
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فــي إطـــار الــخــطــة الــشــامــلــة الــتــي بــدأت 
تــنــفــيــذهــا  الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة  وزارة 
ــر األخــــيــــرة وتــســتــهــدف  ــهــ خـــــال األشــ
ــن جــمــيــع مـــــزارع  ــات مــ ــفـ ــالـ إزالــــــــة املـــخـ
الــدولــة، وفــي تحذير نهائي للطرفني 
»الحائزين للمزارع، وماك الشركات« 
قبل بــدء تنفيذ املرحلة األكــثــر حسمًا 
ــن الـــخـــطـــة لــلــتــخــلــص مــن  وشــــمــــواًل مــ
الــتــعــديــات عــلــى املـــــزارع، عـــادت وزارة 
الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة يـــــوم الــــثــــاثــــاء 28 
اغسطس املاضي لكي تنشر اعانات 
موجهة ألصحاب الشركات تحذرهم 
من ابرام عقود وصفتها بـ »الباطلة مع 
اصــحــاب املــــزارع الســتــثــمــار اراضــيــهــا 
في انشطة تجارية وصناعية«. وهو 
ــــذي اعــتــبــرتــه الـــــــوزارة يشكل  ــر الـ ــ األمـ
»مخالفة للقانون رقم 2 لسنة 2013«. 
ــى انـــه  ــ واشــــــــارت الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة الـ
ــن عــقــد مــضــى تــنــامــت  »خـــــال أكـــثـــر مـ
تلك الــظــاهــرة الــى الــدرجــة الــتــي باتت 
ــزارع تستغل كــورش  ــ فــيــهــا غــالــبــيــة املـ
ومــســاكــن لــلــعــمــال عــلــى حــســاب االمــن 
الغذائي للدولة، في ظل وجود قانون 
يحظر استغال الوحدات االنتاجية«.

ــلــــديــــة والـــبـــيـــئـــة  ــبــ الــ واهــــــابــــــت وزارة 
ــائــــزي املــــــــزارع »ضــــــرورة  بـــالـــســـادة حــ
ــزام بــالــقــوانــني املــنــظــمــة لــنــشــاط  ــتــ االلــ
وعــمــل املـــــزارع، وعـــدم إقــامــة أي مبان 
الـــتـــأكـــيـــد  ــع  ــ أو مـــنـــشـــآت مـــخـــالـــفـــة، مـ
ــغـــال هـــــذه املــــــزارع  ــتـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة اسـ
فـــي الــنــشــاط الــــزراعــــي وخـــاصـــة فيما 
يـــلـــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات األمـــــــن الــــغــــذائــــي«. 
وعلمت لوسيل »إن 5 اجــراءات رادعة 
تتخذها الوزارة حيال املزارع املخالفة 
لـــلـــقـــانـــون تــتــضــمــن: تـــحـــريـــر مــحــضــر 
ضـــبـــط بـــاملـــخـــالـــفـــة، إنـــــــــذار املـــخـــالـــف 
بـــإزالـــة املــخــالــفــة، وإخـــــاء الــســكــن من 
الــــعــــمــــال، تــنــفــيــذ اإلزالــــــــة بــاســتــخــدام 
ــة امـــتـــنـــاع  ــالــ ــــي حــ ــوة الـــجـــبـــريـــة فـ ــ ــقـ ــ الـ
املخالف عن اإلخاء. وفي حالة رفض 
املخالف التصالح، يتم إحالة املحضر 
واإلجراءات املتخذة للجهات األمنية«.

الربح السريع

وفـــي مــعــرض تــعــلــيــقــه عــلــى تــحــركــات 
البلدية، أوضح مدير تنفيذي الحدى 
الـــشـــركـــات فـــي املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة لـ 
»لــوســيــل«: أن بعض اصــحــاب املـــزارع 
يسعون وراء الربح السريع، وبدال من 
زراعتها يقومون بتأجيرها ألصحاب 
الشركات لكي يشيدوا فيها تجمعات 
لـــانـــتـــاج، واصـــحـــاب  لــلــعــمــال وورش 
الـــشـــركـــات يــســتــفــيــدون مـــن وراء ذلــك 
الن ايــجــار تلك املــبــانــي بــالــعــزب يوفر 
ــا نــســبــتــه 50% عــــن ايـــجـــار  عــلــيــهــم مــ
املــبــانــي واملــنــشــآت والــــورش باملنطقة 
الصناعية واالمــاكــن العمرانية، وهو 
الــذي يكبد املستثمرين في تلك  األمــر 
املنشآت في تلك املنطقة وما يماثلها 
ــر. ويـــســـتـــطـــرد  ــائــ ــن الــــخــــســ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
ــاب املـــــــــزارع  ــ ــحــ ــ ــًا اصــ ــ ــــضــ ــدر »ايــ ــ ــــصــ املــ
يفضلون هذا النوع من الربح السريع 
عن زراعة االرض وما يرشح عنها من 
تكاليف انتاج، مقابل انهم يحصلون 
على ربــح ســريــع جـــراء تأجير املـــزارع 

مقابل الشيء من التكاليف«.
ويستطرد املدير التنفيذي الذي طلب 
عــــدم نــشــر اســـمـــه »ولـــــو نـــفـــذت وزارة 
البلدية والبيئة تحذيراتها وطبقت 
الــقــانــون بــازالــة تلك املــبــانــي والـــورش 
ــزارع فــان الخاسر  املـ والتعديات على 
االكبر با شك اصحاب تلك الشركات 
افــتــرضــنــا ان هـــنـــاك 500 شــركــة  فــلــو 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة جـــــــادة ومــنــتــجــة 
ــقـــوم بــتــأجــيــر  بـــالـــدولـــة 50% مــنــهــا تـ
املــــــــزارع،  فــــي  ورش ومـــســـاكـــن عــــمــــال 
ــو ان مــتــوســط  ــنــــوال لـ وعـــلـــى نــفــس املــ
لــكــل  ــزارع 100 عــــامــــل  ــ ــاملــ ــ بــ الـــتـــســـكـــني 
شركة فإن متوسط عدد العمال الذين 
ــزارع يــصــل الــــى 25 الــف  ــ ــ يــســكــنــون املـ
عامل مع افتراض وجود ما يقرب من 
الــف ورشــة بمتوسط ورشتني في كل 

مزرعة متوقفة فقط«.

مزارع متعثرة

وحـــــــــول املــــــوقــــــف الـــــــراهـــــــن لــــلــــمــــزارع 
ــة  ــ ــي دولـ ــ ــة فـ ــتـــجـ ــنـ ــة وغــــيــــر املـ ــتـــجـ ــنـ املـ
قـــطـــر، يــكــشــف تــقــريــر رســـمـــي لــجــهــاز 
مـــســـاحـــة  ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ »اجـ ان  الـــتـــخـــطـــيـــط 
الف  اراضـــي دولـــة قطر مليون و149 
هكتار الصالح منها للزراعة 65 الف 
للمزارع حتى  هكتار مخصص منها 
الــفــا و590 هــكــتــارا وبالتالي   11 االن 
يكون هناك 53 الفا و410 هكتار غير 

مزروعة«.
ووفـــق ســجــات تــجــاريــة غير رسمية 
ــتـــطـــورات الـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي  ــلـ ــرا لـ ــظــ »نــ
ــة قــطــر خــــال الــعــامــني  ــ شــهــدتــهــا دولـ
ــاع  ــ ــفـ ــ ــــدالت االرتـ ــعـ ــ املــــاضــــيــــني، فــــــإن مـ
ــاحـــات املــــــــزارع تـــنـــامـــت ويــتــوقــع  مـــسـ
وصولها الى 12.5 الف هكتار بنسبة 

تصل الى %12«. 
بيد انه وفقًا للسجات الرسمية للعام 
قبل املــاضــي فــان »االعـــاف الخضراء 
تغطي 57% مــن املــســاحــات املــزروعــة، 
والــنــخــيــل 20%، والــخــضــروات %18، 

والحبوب 3% والفاكهة 2 %«.
الــواقــع، حسب بيانات وزارة  لكن في 
الــبــلــديــة املــتــعــلــقــة بـــالـــرقـــم الــحــقــيــقــي 
ــر  ــى اخـ ــ ــر الــ ــريـ ــقـ ــعــــدد املــــــــــزارع مــــن تـ لــ
»ينحصر بني 1236 مزرعة الى 1400 
مــزرعــة مسجلة، وتــوجــد 900 مزرعة 
املــــزارع املنتجة تلك  تــنــتــج، ومــن بــني 
اكثر من 400 مزرعة منتجة ومسوقة، 
ان تورد  من بينها 200 مزرعة يمكن 
ــتــــديــــم خــــال  لـــــــاســـــــواق بــــشــــكــــل مــــســ
املـــوســـم الــــزراعــــي، بــيــد ان 20 مــزرعــة 
ــــورد بعض  مــنــهــا يــمــكــن ان تــنــتــج وتـ
انــواع الخضار لألسواق خــال فصل 

الصيف«. 
وعلمت »لوسيل« ان 25% من املزارع 
مــا خصصت الجله  غــيــر  فــي  تستغل 
او مــتــعــثــرة، وتــــم تــحــويــل غــالــبــيــتــهــا 
الى ورش ومساكن للعمال وان وزارة 
البلدية والبيئة نجحت حتى االن في 
ات عــلــى 10% مــن تلك  ــة االعـــتـــداء ازالــ
املــــــزارع فـــي 3 بــلــديــات ضــمــن جــهــود 
ــا بــــاطــــار االنــــتــــاج،  ــهــ ــالــ الــــــــــوزارة ادخــ
الــبــلــديــة والــبــيــئــة عمليات  وتـــواصـــل 
االزالة وفق خطة جاري العمل عليها 
بــعــد ان وجـــهـــت تـــحـــذيـــرات لــلــمــزارع 
ولـــلـــشـــركـــات وحــثــتــهــا عـــلـــى االلــــتــــزام 
بالقانون والكف عن تعاقدات باطلة 
ــــني الــــجــــانــــبــــني، واتـــــخـــــذت حــيــالــهــا  بـ
كــافــة الــطــرق الــقــانــونــيــة قــبــيــل تنفيذ 

االزاالت«. 
ــاري نــفــذت  ــ ــجـ ــ ومــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الـ

الــبــلــديــة والــبــيــئــة عـــدة حمات  وزارة 
ازالــــة تــعــديــات تتمثل في  اســتــهــدفــت 
ورش ومــســاكــن عــمــال على اعـــداد من 
املــزارع، وعلى سبيل املثال ال الحصر 
فــــي مــنــتــصــف يـــولـــيـــو املــــاضــــي جـــرى 
فــــي بـــلـــديـــة الــشــيــحــانــيــة وبـــالـــتـــعـــاون 
الـــعـــامـــة وإدارة  ــنـــظـــافـــة  الـ مــــع إدارة 
األعتدة امليكانيكية والجهات األمنية، 
تنفيذ حملة إلزالـــة جميع املخالفات 
ــعـــة ضــمــن الـــحـــدود  فـــي املـــــــزارع الـــواقـ
لــلــبــلــديــة، وذلـــــك تطبيقًا  الــجــغــرافــيــة 
ألحـــكـــام قـــانـــون أمــــاك الـــدولـــة الــعــامــة 

والخاصة، وقانون تنظيم املباني. 
وعـــلـــى هـــامـــش تــنــفــيــذ الـــحـــمـــلـــة، قـــال 
ــر بــلــديــة  ــديــ ــر مــ ــابــ ــر حـــســـن الــــجــ ــابــ جــ
الــحــمــلــة ســتــســتــمــر  الــشــيــحــانــيــة »ان 
فــي أعــمــالــهــا حــتــى االنــتــهــاء مــن إزالـــة 
جــمــيــع املــخــالــفــات قــبــل نــهــايــة الــعــام 
ــــة  ــاري )2019(،و تــســتــهــدف إزالـ ــجــ الــ
كــافــة املخالفات املــوجــودة فــي املـــزارع 
ــبــــان لــســكــن  واملـــتـــمـــثـــلـــة فــــي إنــــشــــاء مــ
الــعــمــال ومــخــازن وكــراجــات وغيرها، 
املـــزارع فــي غير  باملخالفة الســتــخــدام 
أغـــــراض الــنــشــاط الــــزراعــــي ومــخــالــفــة 
شــهــادة الــحــيــازة املــمــنــوحــة لصاحب 
املزرعة«. واكد ان من بني »267 مزرعة 
مـــرخـــصـــة، أثــبــتــت جـــــوالت الــتــفــتــيــش 
أن 28 مــزرعــة فــقــط هــي الــتــي تخالف 

النشاط الزراعي«. 
واوضــح »ان وزارة البلدية توفر لكل 
شـــركـــة يــعــمــل بــهــا 100 عـــامـــل فــرصــة 
لــتــقــديــم طـــلـــب عـــبـــر املــــوقــــع الــرســمــي 
ــلـــى أرض مــن  لـــلـــحـــصـــول عـ لــلــبــلــديــة 
أجــل إنــشــاء سكن للعمال فــي مناطق 
ــــي  ــددة، مـــوضـــحـــا تـــوفـــيـــر األراضــ ــحــ مــ
لــلــشــركــات طــبــقــا إلجـــــــراءات واضــحــة 

وسهلة«.
وقد ساهمت جهود الوزارة بالتعاون 
مــع الــجــهــات املعنية إلـــى خــفــض عــدد 
العمال الذين يسكنون املزارع املخالفة 
طبقا لإلحصائية التي أعلنتها شركة 
ألــف عــامــل انتقلوا  بـــروة حيث أن 15 

من املزارع إلى سكن بروة. 

 

األمن الغذائي

اكد  التطورات  وفي تعقيبه على تلك 
الكعبي  علي بن احمد سعد منصور 
الدائمة للمزارع ومالك  اللجنة  عضو 
املزارع العاملية لـ »لوسيل« »ان املزارع 
ــثـــرة بــــاتــــت تـــمـــثـــل حـــجـــر عــثــرة  ــعـ ــتـ املـ
الــدولــة لتحقيق االكتفاء  امــام جهود 
ــن  ــن الـــســـلـــع الــــزراعــــيــــة، ودعــــــم االمــ مــ
لــلــدولــة، فــمــن غــيــر املنطقي  الــغــذائــي 
انه في الوقت الذي يطالب فيه بعض 
الجادين بتوسعة مزارعهم  املزارعني 
ــــات  ــــاحـ ــــسـ ــن املـ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ومــــنــــحــــهــــم املـ
ــا، فـــانـــنـــا نـــجـــد مـــســـاحـــات  ــهــ ــتــ ــزراعــ لــ
ــرى بــالــدولــة  ــــزارع االخــ واســعــة مــن املـ
كــان البد  غير مستغلة باملرة، ولذلك 
مـــن الـــتـــوجـــه لــزراعــتــهــا اوال وصــــواًل 

لاكتفاء، وهذا تفكير منطقي«.
ــبـــي  ــكـــعـ واشــــــــــــاد عــــلــــي بــــــن احـــــمـــــد الـ
ــلــــديــــة والـــبـــيـــئـــة  ــبــ الــ بــــجــــهــــود وزارة 
الـــشـــؤون  ــي وادارة  ــزراعــ الــ والـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــيــــة تـــحـــت قــــيــــادة يــــوســــف بــن 
ــر  ــــي ال تـــدخـ ــتــ ــ ــد الـــخـــلـــيـــفـــي والــ ــ ــالـ ــ خـ
ــم االنــــتــــاج والــتــســويــق  جـــهـــدا فـــي دعــ
ورفــع معدالته، ووصــف قــرارات ازالــة 
املــهــمــومــني بتحقيق  بـــان  الــتــعــديــات 
انتظروها  الــغــذائــي  االكــتــفــاء واالمـــن 

ان هناك توجهًا جادًا  ، ويبدو 
ً
طويا

ــــن قـــبـــل ســـعـــادة  ــدًا مـــخـــلـــصـــا مـ ــ ــهـ ــ وجـ
بــن عبدالعزيز بن  املهندس عبدالله 
تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة 
وكبار مساعديه ومن بينهم سعادة 
الـــدكـــتـــور فـــالـــح بــــن نـــاصـــر ال ثــانــي 
وكيل مساعد الوزارة لشؤون الزراعة 
الحيوانية والسمكية بازالة  والثروة 
الــتــعــديــات عــلــى البيئة  كــافــة اشــكــال 
ــم قــضــيــة االمــن  واراضــــي الــدولــة ودعـ

الغذائي. 

تجمعات العزب

ــة اخــــــــــرى، كـــثـــفـــت الـــجـــهـــات  ــهــ مـــــن جــ
الــبــلــديــة والــبــيــئــة  فـــي وزارة  املــعــنــيــة 
5 االف و15 عزبة  عــلــى  رقــابــتــهــا  مــن 
في 9 تجمعات للعزب اضافة للعزب 
ــر 3 اســـالـــيـــب  ــبــ ــة وذلـــــــــك عــ ــركــ ــحــ ــتــ املــ
لعمليات التفتيش اال وهي »الدوري، 

و الجوي، ومعاينات التجديد«. 
وعـــن تــلــك االســـالـــيـــب يــقــول مــحــمــدى 
ــد الـــعـــزب بــاحــدى  بـــن احــمــد مــالــك احـ
ــم  الـــتـــجـــمـــعـــات لــــــ »لـــــوســـــيـــــل«: يــــداهــ
املـــفـــتـــشـــون الـــتـــابـــعـــون لــقــســم الـــعـــزب 
ــة لـــلـــحـــال فــي  ــيــ ــتــــاجــ الــــــوحــــــدات االنــ
الــى جانب  حمات تفتيش مفاجئة، 
كــل 3  عمليات تفتيش دوريـــة تجري 

التفتيش  عـــن حــمــات  أشـــهـــر، فــضــا 
الجوي التي يلتقط من خالها صورا 
اطــقــم فنية  الــعــزب، وتــقــوم  ملجمعات 
الــعــزب  بتحليلها وضــبــط مــخــالــفــات 

غير املستغلة في تربية الحال«.
ووفق بيانات لجنة العزب »تم سحب 
املنتفعني خــال اخر  200 قسيمة من 
30 شـــهـــرا، وذلـــــك بـــمـــا يـــقـــدر بــنــســبــة 
4% مــن الـــعـــزب، فــي حــني ان مــصــادر 
الــعــزب غير  تــقــدر نسبة  غير رسمية 
املستغلة بانها تقترب من 20 % عدد 
كبير منها تلقت انذارات بالسحب ان 

لم توفق اوضاعها. 

نوعية المخالفات

وفي تصريحات سبق وادلى بها اكد 
الــســيــد حــســن املـــهـــنـــدي، رئــيــس قسم 
شئون العزب بوزارة البلدية والبيئة، 
ــإن  ــــون الـــــعـــــزب فــ ــئـ ــ ــــس لـــجـــنـــة شـ ــيـ ــ رئـ
ألف طلب للحصول   40 اللجنة تلقت 
يـــجـــري  ــام 2012  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ ــزب  ــ عــ ــلـــى  عـ
ــمـــان اســـتـــغـــال  ــامـــل مـــعـــهـــا لـــضـ ــتـــعـ الـ

العزب في تربية الحال. 
وبني املهندي، في تصريحات سابقة 
ــبـــيـــب صـــبـــاح  ــي الـــحـ ــنــ لـــبـــرنـــامـــج وطــ
أن مساحات  قــطــر،  اذاعـــة  الخير عبر 
50 مترا،   * 50 السابقة كانت  الــعــزب 

لـــلـــعـــزب  ــة  ــيــ ــالــ ــحــ الــ املـــــســـــاحـــــات  وأن 
فــي  مـــتـــرا   50  * 25 تـــبـــلـــغ  املـــقـــتـــرحـــة 
إلــى عدم  مختلف املجمعات، مشيرا 
الــســمــاح بــتــأجــيــر الـــعـــزب بــــأي شكل 
من األشكال طبقا للقانون، حيث يتم 
القانونية ضــد أي  ات  اتــخــاذ اإلجــــراء

عزبة مؤجرة.
وتطرق املهندي إلى نوعية املخلفات 
الــتــي يتم رصــدهــا فــي الــعــزب، مبينا 
أنها تتضمن السيارات املهملة وبرك 
ــع مــخــلــفــات الــبــنــاء،  ــ الــســبــاحــة ووضـ
مــشــيــرا إلـــى اســتــمــرار مــراقــبــة الــعــزب 

لرصد املخلفات. 
 ووفـــق مــســؤولــني بالبلدية والبيئة 
تجدد الوزارة طلب االنتفاع بالعزبة 
كــــل 4 اعـــــــوام وتـــخـــضـــع الـــعـــزبـــة قــبــل 
الــتــجــديــد لــعــمــلــيــات تــفــتــيــش دقــيــقــة 
للتأكد من التزامها بشروط االنتفاع، 
املفتشني لفحص  إلى توجيه  إضافة 

أي شكاوى ترد إلى قسم العزب.
الــــــــوزارة  ــد  تــــؤكــ ــيــــاق  الــــســ ـــي ذات  وفـــ
املــتــقــدمــني والــحــائــزيــن على  للمربني 
العزب بأن الهدف الوحيد من توزيع 
الــــعــــزب تــنــمــيــة الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة، 
وهي: اإلبل، األبقار، األغنام، واملاعز. 
لم  وعلمت »لوسيل« بأنه حتى اآلن 
يــتــم تــحــديــد تـــاريـــخ لـــتـــوزيـــع الــعــزب 
انتظارا لاستغال االمثل  الجديدة 

ــة، واالنــــــتــــــهــــــاء مــن  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ لــــلــــعــــزب الـ
تــوصــيــل الــخــدمــات واملـــرافـــق لــلــعــزب 

املقترحة.
 والـــجـــديـــر بــالــذكــر ان عــقــد االنــتــفــاع 
بــالــعــزبــة املــوقــع مــع الــــوزارة يتضمن 
بندا يشير الــى انــه »مــن حــق الـــوزارة 
ســحــب قــســيــمــة الـــعـــزبـــة فـــي أي وقــت 
تــشــاء دون الــحــق فــي طــلــب تعويض 
فــي قسم  املنتفع«. ويعمل  مــن جانب 
العزب بالوزارة 56 موظفا من بينهم 
الدولة  بــارجــاء  43 مفتشا ينتشرون 

للمرور على العزب.

 تطبيق القانون

التعديات على  ازالـــة   وتستند خطة 
الــتــي تنفذها وزارة  الــشــامــلــة  املــــزارع 
الــبــلــديــة والـــبـــيـــئـــة، ألحـــكـــام الــقــانــون 
لــســنــة 1987 وتـــعـــديـــاتـــه  ــم )10(  ــ رقـ
بشأن أماك الدولة العامة والخاصة، 
)4( لسنة 1985  القانون رقم  وأحكام 
وتـــعـــديـــاتـــه بـــشـــأن تــنــظــيــم املـــبـــانـــي، 
الــتــي تــتــضــمــن: »ال يــجــوز إقـــامـــة أيــة 
ات أو البدء في تنفيذ  مباٍن أو إنشاء
هــــذه األعـــمـــال داخــــل املــــــزارع إال بعد 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة مــســبــقــة مــن 
الجهة املعنية بوزارة البلدية والبيئة 
)إدارة الــشــؤون الــزراعــيــة( وذلــك قبل 
البناء سواًء كانت سكنًا  الشروع في 
خاصًا أو سكنًا لعمال املزرعة أو أية 

ات أخرى«.  إنشاء
)2( لسنة 2013  القانون رقم  وحسب 
بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام الــقــانــون رقــم 
الدولة  أمــاك  )10( لسنة 1987 بشأن 
 ) املــادة )14  العامة والخاصة، تنص 

مكرر على: 
»تـــــكـــــون شـــــهـــــادة حـــــيـــــازة األراضــــــــي 
الــــــزراعــــــيــــــة ســـــنـــــدًا لــــلــــحــــيــــازة وفـــقـــا 
ــلـــشـــروط والــــضــــوابــــط الـــتـــي يــصــدر  لـ
ستغل 

ُ
ت أن  الوزير، على  قــرار من  بها 

الحيازة في  الزراعية محل  األراضـــي 
أغـــراض الــنــشــاط الــزراعــي دون غيره 
وال يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى 

نشاط آخر«. 
املـــادة )21( مــكــرر مــن هذا  كما تنص 
القانون على: »مــع عــدم اإلخــال بأي 
عقوبة أشــد ينص عليها قانون آخر 
ُيــعــاقــب بــالــغــرامــة الــتــي ال تــزيــد على 
100 ألــــف ريـــــال كـــل مـــن خـــالـــف حــكــم 
ــذا الــقــانــون  ــرر( مـــن هــ ــكـ ــادة )14 مـ ــ املــ
بإزالة أسباب   عن ذلك 

ً
وُيحكم فضا

املخالفة على نفقة املخالف مــع عدم 
ــرار  ــ ــــال بــمــســؤولــيــتــه عــــن األضــ ــ اإلخـ

املترتبة على ذلك«.

             »البلدية« تتصدى للمخالفين                       في إطار خطة تحرك شاملة

          عقوبات رادعة ألصحاب مزارع         تحولت لمخازن وورش

¶  12 % أراضي جديدة تضاف للمزارع خالل الخطة الراهنة

¶  جابر حسن الجابر¶  علي بن احمد سعد منصور الكعبي 

¶  5 إجراءات رادعة تتخذها »البلدية« للتصدي للمزارع المخالفة¶  العزب يفترض ان تستغل لتربية الحالل

¶  10 % من المخالفات تمت إزالتها.. و100 ألف ريال غرامة المخالف بنص القانون

50 % االنخفاض بإيجار 
مساكن عمال المزارع 

عن العمران

4 % من العزب 
جرى سحبها خالل

 الـ ٣0 شهرا الماضية

صالح بديوي
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6.7 مليار ريال مكاسب رسملة السوق

مؤشر البورصة يواصل كسر حواجز المقاومة

108 % نموًا بالسيولة

ــــس إلــــى  ــ ــلـــســـة أمـ ــــال جـ ــ قــــفــــزت الـــــــتـــــــداوالت خـ
مستويات قــويــة، مــع ارتــفــاع السيولة بنسبة 
إلــــى 337 مــلــيــون ريـــــال، ونـــمـــو كــمــيــات   %108
األسهم املتداولة بنسبة 26% إلى 95.4 مليون 
ســـهـــم، كــمــا قـــفـــزت الــصــفــقــات املـــنـــفـــذة بنسبة 

205% إلى 9092 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شــهــد تـــداول 
31 مليونا و454 ألفا و140 سهما بقيمة 142 
مليونا و838 ألفا و147.735 ريال نتيجة تنفيذ 
بــمــقــدار 33.48  ارتـــفـــاعـــا  2695 صــفــقــة، ســجــل 
نقطة، أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 4 آالف 

و058.52 نقطة.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهاكية، الذي شهد تداول مليونني و395 
ألفا و921 سهما بقيمة 20 مليونا و977 ألفا 
تــنــفــيــذ 501 صــفــقــة،  نــتــيــجــة  ــال  ــ و373.788 ريـ
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  ارتــفــاعــا بــمــقــدار 88.45 

1.04% ليصل إلى 8 آالف و600.77 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 
27 مليونا و565 ألفا و310 أسهم بقيمة 100 
مليون و747 ألفا و732.127 ريال نتيجة تنفيذ 
2554 صفقة، ارتفاعا بمقدار 56.66 نقطة، أي 

إلــى 3 آالف و154.53  ما نسبته 1.83% ليصل 
نقطة.

كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــني، الـــذي شهد 
تداول 3 مايني 899 ألفا و978 سهما بقيمة 11 
مليونا و751 ألفا و295.780 ريال نتيجة تنفيذ 
600 صفقة، ارتفاعا بمقدار 78.15 نقطة، أي ما 
نسبته 2.71% ليصل إلى ألفني و957.71 نقطة.

ــــذي شهد  وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، الـ
تداول 20 مليونا و300 ألف و838 سهما بقيمة 
24 مليونا و180 ألفا و863.563 ريــال نتيجة 
بــمــقــدار 17.12  ارتــفــاعــا  تــنــفــيــذ 1449 صــفــقــة، 
ألــف  إلـــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مــا نسبته %1.13 

و528.39 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تداول مليونني و936 ألفا و302 سهم بقيمة 17 
مليونا و578 ألفا و206.040 ريال نتيجة تنفيذ 
995 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.98 نقطة، أي ما 

نسبته 0.20% ليصل 968.79 نقطة.
الــذي شهد تــداول  وسجل مؤشر قطاع النقل، 
بــقــيــمــة 18  ألــفــا و294 ســهــمــا  6 مــايــني و813 
مليونا و953 ألفا و139.480 ريال نتيجة تنفيذ 
298 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.34 نقطة، أي ما 
نسبته 0.05% ليصل إلى ألفني و534.69 نقطة.

الصفقات المنفذة خالل 
% 205 الجلسة تقفز بنسبة 

قفز املؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.12% بنهاية 
جلسة أمــس رابحًا 116.7 نقطة ليغلق عند مستوى 
10511.6 نقطة، وبذلك واصل املؤشر العام للبورصة 
كسر املــزيــد مــن نقاط املــقــاومــة، وســط نمو قــوي على 
مستوى التداوالت، وتسجيل رسملة السوق مكاسب 

قوية بلغت 6.7 مليار ريال.
ــدت الـــجـــلـــســـة ارتــــفــــاعــــا جـــمـــاعـــيـــا عـــلـــى صــعــيــد  ــهــ وشــ
ــادة الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــأمـــني  ــيـ ــقـ ــقـــطـــاعـــات بـ مــــؤشــــرات الـ
والــبــنــوك، كــمــا ارتــفــعــت أســهــم 22 شــركــة وانخفضت 
ــة عـــلـــى ســعــر  ــركـ ــة وحـــافـــظـــت 11 شـ ــركـ أســــعــــار 13 شـ

إغاقها السابق.
وتصدر سهم داللة القابضة القائمة الخضراء بنسبة 
5.4% وتـــاه قــطــر للتأمني بنسبة 3.4% ثــم الخليج 
الــدوحــة  الــدولــيــة بنسبة 2.98%، بينما تــصــدر سهم 
للتأمني قائمة التراجعات بنسبة 3.6% ثم التحويلية 

بنسبة 3.3% وقطر األول بنسبة %2.2.
وخال جلسة أمس جرى التداول على 9 شركات عبر 
املــطــلــعــني، حــيــث جــــرى شــــراء 5.43 مــلــيــون ســهــم من 
شركة ناقات وشــراء 1.072 مليون سهم من مصرف 
الريان وشراء 100 ألف سهم من املاحة القطرية و40 
ألف سهم من شركة قطر وعمان لاستثمار و36 ألف 

سهم مــن العامة للتأمني، بينما جــرى بيع 760 ألف 
ألــف سهم من  الــتــجــاري و100  سهم مــن بنك الخليج 
شركة قطر للتأمني و8160 سهما من شركة مسيعيد 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات و5 آالف ســهــم مـــن شـــركـــة املــيــرة 

للمواد الغذائية.
الــشــراء الوحيد  سجلت املــؤســســات األجنبية صــافــي 

خال جلسة أمس وبلغت قيمته 136.9 مليون ريال، 
ليبلغ صافي استثماراتها في البورصة خال الشهر 
الجاري 258 مليون ريــال، وخــال العام الجاري 4.86 

مليار ريال.
وتـــصـــدرت املــؤســســات الــقــطــريــة قــائــمــة صــافــي البيع 
ــراد الــقــطــريــون  ــ بــنــحــو 77.8 مــلــيــون ريــــال وتــاهــا األفـ

بنحو 55.5 مليون ريال واألفراد األجانب بقرابة 2.26 
مليون ريال ثم األفراد الخليجيون بنحو مليون ريال 
وسجلت املؤسسات الخليجية أقل صافي بيع وبلغ 

282.3 ألف ريال.
وخــال جلسة أمــس استحوذ املساهمون القطريون 
ــراء و45.8% مـــن نسب  ــشــ الــ نــســب  عــلــى 42.5% مـــن 
البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون على %6.7 
الــشــراء و3.9% مــن نسب البيع، واستحوذ  مــن نسب 
املــســاهــمــون األجـــانـــب عــلــى 50.8% مــن نــســب الــشــراء 

و50.3% من نسب البيع.
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مؤشرات الجلسة

76.76514.8% 5.4
قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة 

التأمني والبنوك
مليار ريال مكاسب 

رسملة السوق بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »إزدان« 

متصدر الكميات
 نمو سهم »داللة« 

متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع الصناعة خالل جلسة أمس

تشمل إعادة تصنيف عدد من الشركات.. بورصة قطر:

تطبيق المراجعة نصف السنوية 
لفوتسي مع إغالق جلسة الخميس

أعلنت بورصة قطر أن نتيجة املراجعة التي أجرتها فوتسي 
املــدرجــة ضمن مؤشرها  القطرية  الــشــركــات  FTSE على 
ــواق الــنــاشــئــة والـــتـــي ســبــق أن أعــلــنــتــهــا بــتــاريــخ 23  لـــأسـ
أغسطس املاضي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من إغالق 

السوق يوم الخميس املقبل املوافق 19 سبتمبر الجاري.
وكانت املراجعة التي أجرتها فوتسي قد أسفرت عن نتائج 
للوقود  الشركات كقطر  التصنيف لعدد من  إعــادة  منها: 
والتي انتقلت من قائمة الشركات ذات رأس املال املتوسط 
)Mid Cap( إلى مؤشرات الشركات ذات رأس املال الكبير 
)Large Cap(، وانتقال بروة العقارية من قائمة الشركات 
الشركات  إلى قائمة   )Large Cap( الكبير املــال  ذات رأس 
ذات رأس املال املتوسط )Mid Cap(، وانتقال امليرة للمواد 
املــال املتوسط  الشركات ذات رأس  االستهالكية من قائمة 
 Small( إلى الشركات ذات رأس املال الصغير )Mid Cap(
ــفـــرت املـــراجـــعـــات أيــضــا عـــن دخــــول وخــــروج  Cap(. وأسـ
عــدد مــن الــشــركــات، فقد دخلت الــســالم العاملية فــي قائمة 
املال األصغر )Micro Cap(، ودخلت  الشركات ذات رأس 
قطر وعمان لالستثمار في قائمة الشركات ذات رأس املال 
األصغر )Micro Cap(، وخرجت املالحة القطرية من قائمة 

املــتــوســط )Mid Cap(، وكذلك  املـــال  الــشــركــات ذات رأس 
خرجت اإلسالمية القابضة من قائمة الشركات ذات رأس 

.)Micro Cap( املال األصغر
ــادة  تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن دخـــول وخــــروج الــشــركــات وإعـ
الدولية تخضع لعدة معايير من  تصنيفها لدى املؤشرات 
أهمها حجم رأس مال الشركة القابل لالستثمار والسيولة 
ــعــــدالت دورانــــهــــا عــلــى أســــس شــهــريــة  عــلــى أســهــمــهــا ومــ
ــتــي تــجــريــهــا الــجــهــات  وســنــويــة، وأن عــمــلــيــات املــراجــعــة ال
املصدرة لتلك املؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم 
عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها 

أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.
العاملية  املــؤشــرات  لــدى  الشركات  إعـــادة تصنيف  وتعتبر 
ودخــولــهــا وخــروجــهــا منها، مــن الــعــوامــل الــتــي تــؤثــر على 
الدوليني ومديري املحافظ االستثمارية  إقبال املستثمرين 
على تــداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند 
بــإقــبــال من  لــديــهــا  املـــؤشـــرات أو رفـــع تصنيفها  دخــولــهــا 
الخارجة  الشركات  جانب املستثمرين. وعـــادة مــا تشهد 
الــدوريــة نشاطا ملحوظا  املراجعة  والداخلة نتيجة عملية 

على أسهمها.

137 مليون ريال استثمارات 
صافية للمؤسسات األجنبية 

ارتفاع جماعي 
لمؤشرات القطاعات بقيادة 

الصناعة والتأمين والبنوك

% 65 بنك قطر األول يخفض رأس ماله 

لبنك قطر األول  العادية  العمومية غير  الجمعية  صــادقــت 
املدفوع  على توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس ماله 
للبنك ولوائح  النظام األساسي  بنسبة 65% بالتوافق مع 
هــيــئــة قــطــر لـــأســـواق املــالــيــة ومـــركـــز قــطــر لــلــمــال والــهــيــئــة 
الرقابية ملركز قطر للمال. وقال سعادة الشيخ فيصل بن 
ثاني آل ثاني، رئيس مجلس اإلدارة »لقد كان قرارًا صعبًا 
للغاية على مجلس اإلدارة الحالي أن يدعوكم اليوم للموافقة 
على تخفيض رأس املال بنسبة 65%، ولكن جاء اتخاذنا 
املتراكمة سابقًا في  الخسائر  الــقــرار بإطفاء جميع  لهذا 
لــأمــام على أرضية  لنا بالتحرك  البنك بما يسمح  دفــاتــر 
صلبة. مضيفا »أوكد لكم أن مجلس اإلدارة الحالي سيبذل 
للبنك.  النمو والربحية  الجهد لتصحيح منحنى  قصارى 
القادمة عن  القليلة  وأبشركم بأننا سنعلن خالل األشهر 
أن  منتجات ومــشــاريــع جــديــدة وإعـــادة هيكلة مــن شأنها 

تمثل أولى خطوات البنك على املسار الصحيح بإذن الله«.
وتعد عملية تخفيض رأس املال عملية مرتبطة في األساس 
العمومية، ويــتــم إجــراؤهــا عــن طــريــق تعديالت  بامليزانية 
مــحــاســبــيــة ضــمــن بــنــد »إجــمــالــي حــقــوق املــلــكــيــة« بحيث 
سيبقى صافي حقوق امللكية ثابتا وغير متغير قبل وبعد 
املــال ولن يكون لها أي تأثير على السيولة  تخفيض رأس 

النقدية للبنك. 
وقــــال عــلــي مــحــمــد الــعــبــيــدلــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للبنك، 
»سنمضي في تنفيذ خطة خفض رأس املال املعتمدة من 
النمو املستقبلي  الجمعية والتي سيكون لها دور هام في 
للبنك. ورغم ذلك تظل نظرتنا املستقبلية إيجابية ومتفائلة. 
وال شك أن تدشني االستراتيجية املراجعة وتعيني مجلس 
إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن 

يحسن األداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية«.

مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية في موعدها الثاني
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

قــامــت قــطــر الــخــيــريــة بــدعــم كــريــم من 
أهل الخير في قطر، بتوزيع مساعدات 
غذائية على 456 أسرة من األسر التي 
تــعــانــي مـــن ظـــــروف مــعــيــشــيــة صعبة 
في عــدد من مخيمات الضفة الغربية 
بفلسطني، وذلـــك بالتعاون مــع وزارة 

التنمية االجتماعية.
ــع هـــــذه املــــســــاعــــدات، الــتــي  ــوزيــ وتـــــم تــ
استفاد منها 2736 شخصا، بموجب 
كــوبــونــات أتــاحــت لهم الــحــصــول على 
ــة الــتــي  ــيــ ــاســ املــــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة األســ
تــعــيــنــهــم عـــلـــى تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم 

األساسية من املأكل واملشرب.
وشملت عملية توزيع هذه الكوبونات 
كــا مــن مخيم جنني بمحافظة جنني 
ومخيم عسكر ومخيم باطة بمحافظة 
نابلس، حيث تم ذلك من خال مكتب 
قطر الخيرية وفــق كشوفات األسماء 
التي قامت وزارة التنمية بتزويدهم 
بـــهـــا ضـــمـــن املـــعـــايـــيـــر املـــتـــفـــق عــلــيــهــا. 
ــدات أهــمــيــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــتـــســـب هــــــذه املـ ــكـ وتـ
ــة فــــي ظــــل األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة  خـــاصـ
الـــتـــي يــمــر بــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
خصوصا مع االرتفاع املتزايد للمواد 
الــغــذائــيــة وأزمــــة عـــدم صـــرف الــرواتــب 

للموظفني بشكل منتظم.
وكانت قطر الخيرية قد قامت مؤخرا 
ــيــــة  بـــــتـــــوزيـــــع 2560 حـــقـــيـــبـــة مــــدرســ
بمستلزماتها على طلبة األسر الفقيرة 
ــهــــدف تـــلـــبـــيـــة بــعــض  ــــي فـــلـــســـطـــني، بــ فـ
احتياجاتهم فــي العملية التعليمية 
وتــخــفــيــف األعــــبــــاء االقـــتـــصـــاديـــة عــن 

ــك بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ ــم، وذلــ ــرهــ كـــاهـــل أســ
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة ووزارة  وزارة 

التربية والتعليم.
وشـــمـــلـــت مـــنـــاطـــق الــــتــــوزيــــع الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة كـــامـــلـــة بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــقـــدس 
ــــدارس واملــراكــز  الــشــريــف، مــن خـــال املـ
لــلــوزارات الشريكة باملشروع،  التابعة 

إضافة إلى مقر قطر الخيرية.
وتعمل قطر الخيرية في فلسطني منذ 
التسعينيات من القرن املاضي ولديها 
الله  مكتبان ميدانيان فــي كــل مــن رام 
وقطاع غــزة تشرف من خالهما على 
مــشــاريــعــهــا بــشــكــل مــبــاشــر، وتــضــمــن 
ــات،  ــ ــات األزمــ ــ ســـرعـــة تــدخــلــهــا فـــي أوقــ
وتعاونها مع شركاء العمل اإلنساني 
ــيـــمـــيـــني واملـــحـــلـــيـــني،  ــلـ ــيــــني واإلقـ الــــدولــ
لتنفيذ مشاريع تنموية كبيرة، حيث 
تمكنت قطر الخيرية خال الفترة من 
)2008 - 2018( بــدعــم مــن أهـــل الخير 
فـــي قــطــر وكــحــصــيــلــة لــشــراكــاتــهــا مع 

الــدولــيــة والــجــهــات الداعمة  املنظمات 
ــا إغــاثــيــا  ــروعـ تــنــفــيــذ 1,462 مـــشـ ــن  مــ
وتــنــمــويــا، بقيمة إجــمــالــيــة تــصــل إلــى 

ــال، اســتــفــاد  ــ أكـــثـــر مـــن 662 مــلــيــون ريــ
ــــني شــخــص  ــــايـ ــر مـــــن 8 مـ ــ ــثـ ــ مـــنـــهـــا أكـ

وأسرة.

456 أسرة مستفيدة في مخيمات الضفة الغربية

قطر الخيرية توزع مساعدات غذائية في المخيمات الفلسطينية
الدوحة -  

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

الشريك اإلستراتيجيالبرنامج اإلذاعـي

الداعم اإلعالمي:

تقديم

د.عبدالرحمن الحرمي

ضيف الحلقة

الشيخ خالد بوموزة

 الثالثاء 17 سبتمبر 

تمام الساعة 08:00 مساًء

103.4FM عبر أثير إذاعة القرآن الكريم

 حاالت إنسانية ُملّحة
 تحتاج إلى مساعدة عاجلة
كن سببا في تفريج كربهم
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1462 مشروعا إغاثيا 
وتنمويا بقيمة إجمالية 

662 مليون ريال

2560 حقيبة مدرسية 
ومستلزماتها لطلبة 

األسر الفقيرة



15 آراء وآراء

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

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.qa 

w w w. lus a i lnews .qa

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560
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واين آلين روت

»موقع نيوز 18 الهندي«
* صحفي وكاتب رأي هندي

السياسة سبب تباطؤ النمو الهندي

ــــة على  ــــدول ــفــقــر هـــي »الــــدوالنــــيــــة«- ســيــطــرة ال مــســتــويــات ال
أو االثنني معا. ويصف  السياسة االجتماعية  أو  االقتصاد 
الحالة بأنها »تركز الضوابط  معجم »ميريام-ويبستر« تلك 
االقتصادية والتخطيط في أيدي الحكومة املركزية، وغالبا ما 
الحكومية للصناعة«، والفاشية  إلى ملكية  التركز  يمتد هذا 
نــمــاذج، ونموذجنا  الشيوعيون هــم بالطبع  والــنــازيــة وكــذلــك 
ليس »دوالنيا«. و»الدوالنية« قائمة على مجموعة من املبادئ 
الــتــكــمــيــلــيــة: األفـــــراد لــيــســوا قـــادريـــن عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرارات 
الصحيحة، السيما حينما يتعلق األمر باألمور االقتصادية.

وفــقــط القليل مــن األشــخــاص ذات الــعــقــول املــتــنــورة هــي من 
إلخ،  للناس، واملجتمع والشعوب،  تعرف ما هو جيد وصالح 
وهؤالء األشخاص هم من ينبغي أن يكونوا في قلب صناعة 

القرارات. 
وقد يكون ثمة فروقات في األشكال والتفاصيل الدقيقة، لكن 
املبادئ األساسية واحدة. واملبادئ في كلتا الحالتني خاطئة، 
حيث أن األشخاص يقدرون، ليس فقط، على اتخاذ القرارات 
السليمة، ولكن أيضا على صناعة املعجزات. ووفقا لـ ميلتون 
فريدمان، الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد، »املنجزات 
العظيمة للحضارة لم تأت من املكاتب الحكومية. فأينشتني 
لم يتوصل إلى نظريته بأمر من شخص بيروقراطي، وهنري 
الطريقة،  ثــورة في صناعة السيارات بنفس  فــورد لم يحدث 
والــحــاالت الــوحــيــدة الــتــي تجنب فيها الــنــاس الــوقــوع فــي هذا 
الــنــوع مــن الــفــقــر املــدقــع كــانــت حينما كـــان لــديــهــم رأسمالية 

وتجارة حرة بوجه عام«.
وال عجب في ذلك فالدول األكثر ثراء ونظيرتها األكثر فقرا 
سحق فيها الحرية الفردية، وتوفر لها الحماية 

ُ
هي تلك التي ت

في آن واحد.

نــاريــنــدرا مــودي يعمل وقتا  الهندي  الـــوزراء  أن رئيس  يبدو 
إضــافــيــا مــن أجــل عــاج املعضلة االقــتــصــاديــة الــتــي تتفاقم 
يوما تلو اآلخر. وبالفعل فثمة تباطؤ في النمو االقتصادي، 
وهبوط في الصادرات، ومعدالت بطالة مرتفعة )واآلن فقدان 
الوظائف(، ومستويات طلب محلي متدنية، وبيئة عمل  في 
صعبة، وضرائب مرتفعة، وثقة مستثمر منخفضة. ومع ذلك 
فــإن أصــل املشكلة ليست اقتصادية في حد ذاتــهــا، ولكنها 
املــشــكــلــة تتعلق بالفلسفة  فـــإن  أدق  ســيــاســيــة. وعــلــى وجـــه 

السياسية.
ــــراحــــل املـــعـــروف  ــبــريــطــانــي ال ــادي ال ــتـــصـ ــول الـــعـــالـــم االقـ ــقـ ويـ
»كينز« إن األشخاص العمليني الذين يعتقدون أنهم معفون 
مــن أي تــأثــيــر فــكــري، هــم فــي الـــعـــادة عبيد لبعض الــخــبــراء 
االقتصاديني. وبالفعل فقد كان »كينز« يحالفه الصواب في 
ذلك الــرأي، باستثناء أنه كان ينبغي عليه أن يستبعد عبارة 
الخبراء االقتصاديني ويستبدلها بعبارة الخبراء الفلسفيني. 
وبــالــفــعــل فـــإن الــخــبــراء االقــتــصــاديــني أنــفــســهــم، ومـــن بينهم 
»كينز«، يتبعون الفاسفة ويسيرون على خطاهم. والفلسفة 
ــتــــي أســـهـــمـــت فــــي اســـتـــدامـــة  ــ ــانـــت ســـبـــب حـــزنـــنـــا، وال ــتـــي كـ الـ

رافي شانكر كابور

“ خوفك من الفشل يجعل حياتك محاطة به  ”
elwali.mamdouh@gmail.com

مشاكل اقتصادية تونسية مزمنة
يواجه الرئيس التونسي الجديد حزمة من املشاكل االقتصادية 
ارتفاع  التي تؤثر على االستقرار االجتماعي، بسبب  املزمنة 
معدالت البطالة خاصة بني املتعلمني وارتفاع معدالت التضخم 
واتساع الفوارق االجتماعية، مما يعني إمكانية استمرار حالة 
عدم االستقرار األمني واالجتماعي التي تشهدها الباد منذ 

فترة.
السلعي،  التجاري  العجز املستمر بامليزان  ومن تلك املشاكل 
الذي يفوق الفائض بامليزان التجاري الخدمي، ويفوق كذلك ما 
يرد من تحويات من العمالة التونسية بالخارج، مما يصيب 
ميزان املعامات الجارية بالعجز منذ سنوات، وبنسب مرتفعة 

متصاعدة بالقياس للناتج املحلي.
ويـــُحـــول الــعــجــز املــزمــن بــاملــوازنــة مــن تــوجــيــه املـــــوارد لعملية 
الخدمات باملحافظات  البطالة وزيـــادة  التنمية وتخفيف حــدة 
الشعبية، حيث تستحوذ  الجنوبية األكثر حرمانا وباألحياء 
مخصصات أجور العاملني بالقطاع العام على حوالي نصف 

املصروفات بخاف دعم السلع.
التونسية نظير  الدولي للحكومة  النقد  ورغم مطالبة صندوق 
إقراضه لها، بخفض األجــور وتقليل نفقات الدعم إال أن ذلك 
الفئوية، ومع  صعب تنفيذه فــي ظــل اســتــمــرار االحــتــجــاجــات 
املفترض أيضا أن  الخارجي كــان من  االقــتــراض  التوسع في 
تتجه القروض لعملية التنمية، إال أن معظمها يتجه لسد عجز 
املوازنة ولسداد تكلفة الدين الخارجي من فوائد وأقساط، بعد 
أن زاد حجمها في ضوء تخطي الدين الخارجي رقم الثاثني 

مليار دوالر عام 2017.
ــان مـــن املــقــتــرض أيــضــا أن يــســاهــم االســتــثــمــار األجــنــبــي  وكــ
املباشر بتوفير فرص العمل لخفض البطالة وإتاحة املزيد من 
السلع لتهدئة التضخم، إال أن حالة عدم االستقرار االجتماعي 
لتراجع قيمته باملقارنة ملا كــان عليه قبل سبع  واألمــنــي أدت 

سنوات، رغم إصدار قانون جديد لاستثمار.
الدولية والعربية في  املعونات  املفترض أن تساهم  وكــان من 
سد فجوة املــوارد الدوالرية بتونس، إال أن كثيرا من الــدول لم 
السنوي  املتوسط  تــِف بتعهداتها ملساعدة تونس، حيث بلغ 
املمتدة بني  الخمس  للمعونات 705 مايني دوالر بالسنوات 
املــتــصــور أن تساهم  مـــن  كـــان  عــامــي 2013 و2017، كــذلــك 
الــدوالريــة خــاصــة مع  لــلــمــوارد  السياحة فــي ســد تلك الفجوة 
زيادة عدد السياح ألكثر من 8 مايني شخص بالعام املاضي، 
السياحة بلغت 1.7 مليار دوالر فقط، بسبب  إال أن حصيلة 
الــجــزائــر وليبيا عــلــى النسبة األكــبــر  الــقــادمــني مــن  اســتــحــواذ 
السائح بتونس ألقــل من  السياحة، واقتصار فترة بقاء  مــن 
ثاث لياٍل. ولقد انعكست تلك املشاكل على تدني معدل النمو 
النسبي بالعام  التونسي بالسنوات األخــيــرة، ورغــم تحسنه 
بالعام  النقد بلوغه %2.7  إلى 2.5% وتوقع صندوق  املاضي 
الحالي و3,2% بالعام القادم، إال أن احتياجات املجتمع تتطلب 
معدل نمو أكثر. حيث تتخطى نسبة البطالة 15% بالسنوات 
األربــعــة األخــيــرة وترتفع بني اإلنــاث ألكثر من 22%، وترتفع 
العليا ألكــثــر مــن %30  الــشــهــادات  بــني حاملي  البطالة  نسبة 
العاطلني بالعام  إلــى 40% بــني اإلنـــاث، حيث بلغ عــدد  وتــزيــد 

املاضي 645 ألف شخص ببلد يسكنه 11.5 مليون شخص.

ممدوح الولي

اقتصادي - مصري

نظام حماية األجور ومسؤولية 
الشركات تجاه العمال

إلكتروني متكامل  نظام حماية األجــور هو نظام 
التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون  أطلقته وزارة 
االجتماعية بالتعاون مــع مصرف قطر املركزي 

إلدارة وتوثيق دفع رواتب العمال لدى الشركات.
الفئة  إلــى حماية  كما يهدف نظام حماية األجــور 
العمالية من التاعب بمستحقاتها املالية، وتعزيز 
األمان واالستقرار في الدولة من خال إيجاد بيئة 
آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق اإلنسان في دولة  عمل 
قطر، وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى 
أمــاكــن عملهم تكون  االحــتــفــاظ بمبالغ نقدية فــي 

عرضة للضياع أو السرقة.
أنه ساهم في تقليص  النظام  ومن إيجابيات هذا 
عدد النزاعات والقضايا العمالية بني أرباب العمل 
أنه  الوقت والجهد، كما  الكثير من  والعمال ووفــر 
سهل على السلطة القضائية في إصــدار األحكام 

أو التسويات املتعلقة بمستحقات العمال.
اإلداريــة والعمل اإلجــراءات  التنمية  واتخذت وزارة 
الــقــانــونــيــة ضـــد املــنــشــآت املــخــالــفــة لــنــظــام حماية 
املنشأة  التعامل مــع صــاحــب  ــور، مثل وقــف  األجــ
ومنع استقدام عمالة من خــال تحرير محاضر 
بــاملــخــالــفــات وإحــالــتــهــا إلـــى الــجــهــات األمــنــيــة ومــن 
القانونية  ــراءات  العامة التخاذ اإلجـ النيابة  إلــى  ثم 
الشركات املخالفة،  وتحريك دعــوى جنائية ضــد 
وبــلــغ عــدد الــشــركــات الــتــي تــم حظرها خــال عام 

2018 بسبب نظام حماية األجور 28351 شركة.
كما أن التشريعات والقوانني القطرية حرصت على 
العمال ومنها على سبيل  املحافظة على حــقــوق 
املــثــال مــا نصت عليه املـــادة 66 مــن الــقــانــون رقم 
العمل )تــؤدى  قــانــون  بــإصــدار  )14( لسنة 2004 
ــور وغــيــرهــا مـــن املــبــالــغ املــســتــحــقــة لــلــعــامــل  ــ األجــ
بــالــعــمــلــة الــقــطــريــة وتــــؤدى أجــــور الــعــمــال املعينني 
بأجر سنوي أو شهري مرة على األقل في الشهر، 

وتؤدى أجور جميع العمال اآلخرين مرة على األقل 
كل أسبوعني.

ــر إلــى  ــ ويـــجـــب عــلــى صـــاحـــب الــعــمــل تــحــويــل األجـ
حساب العامل في إحدى املؤسسات املالية بالدولة، 
املــقــرر وفقًا  املــوعــد  لــه خــال  بما يسمح بصرفه 
السابقتني، وال تبرأ ذمــة صاحب  الفقرتني  لحكم 

العمل من أجر العامل إال بذلك(..
كما نصت املادة )145( مكرر من ذات القانون على 
الحبس مدة ال تزيد على شهر، وبالغرامة  عقوبة 
التي ال تقل عن ألفي ريال وال تتجاوز ستة آالف 
ــال، أو بــإحــدى هــاتــني الــعــقــوبــتــني، عــلــى كــل من  ريــ

يخالف أحكام نص املادة )66( املشار إليها.
التنمية اإلداريـــة والعمل  أنــه يؤخذ على وزارة  إال 
الحظر  والشؤون االجتماعية تسرعها في فرض 
أن تقوم شركة  إنــه بمجرد  الشركات، حيث  على 
باستقدام عمالة وتخليص إجراءاتها أو نقلها على 
كفالتها تقوم بحظرها في نفس الشهر في حالة 
عدم تحويل رواتــب العمال عن طريق البنك، وذلك 
إلكتروني بينها وبــني مصرف قطر  لوجود ربــط 
املركزي، ووزارة الداخلية، وكان من األجدر إعطاء 
الشركات فرصة ال تقل عن ثاثة أشهر الستكمال 
كــافــة اإلجـــــــراءات وفــتــح حــســابــات بــنــكــيــة للعمال 

واستخراج بطاقات الصراف اآللي لهم.
لــم تسجل فــي نظام حماية  التي  الشركات  وعلى 
األجـــــور تــعــديــل أوضـــاعـــهـــا تــجــنــبــا لــحــظــرهــا من 
اإلداريــة والعمل، وكذلك تفاديا  التنمية  قبل وزارة 
التي  العامة  النيابة  القانونية عن طريق  للمساءلة 
تقوم بإحالة الشركات املخالفة إلى محكمة الجنح 
وبــالــتــالــي صـــدور أحــكــام جــنــائــيــة ضــدهــا وهــنــاك 
بالفعل الكثير من الشركات صدرت ضدها أحكام 
جنائية بفرض غرامات مالية عليها كان باإلمكان 
تفاديها عن طريق التسجيل بنظام حماية األجور.

خليفة الكواري

ترجمة – سمر عبد الرحمن
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 ،
ً
لــــم تــنــتــظــر تــكــلــفــة الـــتـــأمـــن عـــلـــى الــــديــــن طـــويـــا

إذ ارتــفــعــت تــكــلــفــة تــأمــن االنــكــشــاف عــلــى ديـــون 
الحكومة السعودية ألعلى مستوى في أسبوعن 
ــقـــاب هـــجـــوم يــــوم الــســبــت. وبــحــســب  أمــــس فـــي أعـ
»آي.إتــــــــش.إس مـــاركـــت« فـــإن تــكــلــفــة الــتــأمــن على 
الــديــون السعودية ألجــل 5 سنوات قفزت 5 نقاط 
أســـاس مــقــارنــة مــع إغـــاق الجمعة إلـــى 65 نقطة 
أســاس. وعلى الرغم من توقعات وكالة »موديز« 
ــأن الـــحـــادثـــة لــــن تــتــرك  ــ لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي بـ
تــأثــيــرًا كــبــيــرًا عــلــى املـــدى الــطــويــل، إال أنــهــا أكــدت 
على أن هجمات الطائرات املسيرة على املنشآت 
النفطية السعودية سيكون لها تأثير سلبي على 
التصنيف االئتماني، وإن تعطل اإلنتاج »كبير«. 
وهـــو مـــا قــالــه ريـــحـــان أكــبــر نــائــب رئــيــس مــوديــز 
»ال نتوقع أن يترك ذلــك تأثيرا طويل األجــل على 
املركز املالي ألرامكو السعودية، نظرا مليزانيتها 
العمومية املتينة واالحتياطيات القوية لديها«. 
وتــابــع »رغــم ذلــك، سلط هــذا الــحــدث الــضــوء على 
الروابط االئتمانية بن الشركة واململكة من حيث 

التركيز الجغرافي، واألكثر أهمية االنكشاف على 
املخاطر جيوسياسية«.

تراجع السندات

الــديــن، نزلت سندات ُمقومة  على صعيد سندات 
بــالــدوالر أصــدرتــهــا الحكومة السعودية وشركة 
أرامكو السعودية النفطية التابعة للدولة ألدنى 
مستوى في عــدة أسابيع أمــس. وأظهرت بيانات 
مـــن »تـــريـــدويـــب« أن ســـنـــدات ألرامـــكـــو الــســعــوديــة 
آلجــــال أطــــول تــحــمــلــت الـــعـــبء األكـــبـــر لـــلـــنـــزول، إذ 
نــزل إصـــدار ُيستحق فــي 2049 حــوالــي 3 سنتات 

ليامس أدنى مستوى منذ أوائل أغسطس.
ــاديـــة  ــيـ ــة الـــسـ ــيـ ــومـ ــكـ ــت الــــســــنــــدات الـــحـ ــعــــرضــ  وتــ
أيــضــا لــضــغــوط، إذ نــزلــت إصــــدارات آلجـــال أطــول 
ــا لــوكــالــة  ــقـ ــا يــــتــــراوح بـــن ســنــت وســـنـــتـــن. ووفـ مـ
»رويــتــرز«، قــال باتريك واكــر مــن يــو.أو.بــي إلدارة 
األصــول »كــان تفاؤل كبير قد ســاد األســـواق على 
مـــــدار األشـــهـــر الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة حـــيـــال املــخــاطــر 

الـــدول املتحالفة مع  الجيوسياسية التي تــواجــه 
الــواليــات املتحدة ضد إيـــران، مع كــون السعودية 

بالتحديد عرضة للخطر.
بينما ال تزال األسس السيادية للسعودية ثابتة، 
ستحتاج أسعار السندات أن تأخذ في الحسبان 

وجود مخاطر جيوسياسية أكبر مستقبا.
 وقالت مونيكا مالك كبيرة االقتصادين لدى بنك 
ــران الحاسمان بالنسبة  الــتــجــاري »األمــ أبوظبي 
للسعودية وسوق النفط العاملية هما مدى الضرر 
والوقت الازم الستعادة إمدادات أرامكو من النفط 
والغاز« مضيفة أن التأثير على املدى القصير قد 
تخف وطأته بعض الشيء بسبب سحب اململكة 

من احتياطيات النفط اإلستراتيجية.
املــالــي للسعودية قد   وقــالــت »تقديرنا أن العجز 
يـــزداد بما يــدور بــن 0.9 % و1 % وفقا للتصور 
املـــذكـــور آنـــفـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن إيــــــرادات النفط 
ــفــــاع أســعــار  ــدعـــم نــتــيــجــة ارتــ ــد تــشــهــد بــعــض الـ قـ
النفط مع عــودة اإلنتاج والــصــادرات إلــى الوضع 

الطبيعي«.

 وتشير تــقــديــرات صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى أن 
السعودية قــد تسجل عــجــزا فــي امليزانية بنسبة 
6.5 % مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي مــقــارنــة مع 
ارتــفــاع  املــرجــح أن يكبح  5.9 % فــي 2018، إذ مــن 
فــي اإلنــفــاق الــحــكــومــي االتــجــاه الــصــعــودي لنمو 

اقتصادي غير نفطي أقوى.

السعودية تستورد الديزل

فــيــمــا يــكــشــف حـــجـــم املـــشـــكـــلـــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
سيواجهها االقتصاد السعودي جــراء توقف أكثر 
مـــن نــصــف انــتــاجــه الــنــفــطــي ولـــو إلـــى حـــن، طلبت 
الــتــجــارة التابعة لشركة أرامــكــو السعودية  وحـــدة 
ــــس، بــحــســب  ــوري أمــ ــفــ مــنــتــجــات نـــفـــط لــلــتــســلــيــم الــ
لـ »رويترز«. هذا يتسق مع كشفته  مصادر مطلعة 
مصادر مطلعة من أن عودة إنتاج النفط السعودي 
بــشــكــل كــامــل إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي قـــد تستغرق 
شهورا، وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أسابيع.
 وكانت شركة إنرجي أسبكتس لاستشارات قد 

تــتــرقــب الــعــديــد مـــن الـــــدول الـــتـــي تــمــلــك مــخــزونــا 
الــنــفــط، مــجــريــات األحــــداث التخاذ  احتياطيا مــن 
قرار بالسحب من ذلك االحتياطي إذا ما استدعى 
ــر. وتــســبــبــت األضـــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــهــجــوم  ــ األمـ
الــحــوثــي عــلــى مــنــشــآت أرامـــكـــو الــنــفــطــيــة، والـــذي 
عــطــل 5 % مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط الـــخـــام الــعــاملــي في 

ارتفاع أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ عام 1991.
 وصــعــدت أســعــار النفط بنسبة 19 % لنحو 72 
دوالرًا للبرميل قبل أن تنخفض عن ذلك املستوى 
املرتفع. وكانت هذه القفزة خال الجلسة هي أكبر 

زيادة منذ حرب الخليج عام 1991.
وانخفضت األســعــار بعد إعـــان تــرامــب السماح 
بالسحب من مخزون اإلمدادات األمريكية الطارئة 
وبـــعـــدمـــا أعــــلــــن مـــنـــتـــجـــون حـــــول الـــعـــالـــم وجــــود 

مخزونات كافية من النفط لتعويض النقص.
ــبـــرى مـــثـــل الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــكـ ولــــــدى الـــــــدول الـ
هدف ملواجهة تعطل كبير 

ُ
والصن احتياطيات ت

في األمد القصير، لكن استمرار ذلك لفترة أطول 
قـــد يــجــعــل األســــــواق عـــرضـــة لــتــقــلــبــات قـــد تـــؤدي 

لزعزعة استقرار االقتصاد العاملي.
وقــال وزيــر الطاقة األمــريــكــي ريــك بيري أمــس إن 
سوق النفط متينة وإن استجابتها للهجوم على 

قطاع النفط السعودي ستكون إيجابية.
وقــال بيري في كلمة أمــام املؤتمر العام السنوي 
ــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  لــــلــــدول األعــــضــــاء فــــي الـــوكـــالـــة الـ
الذرية »رغم جهود إيران الخبيثة، واثقون بشدة 
الــســوق وفـــي أن استجابتها ستكون  مــن مــتــانــة 

إيجابية«.

 وكرر موقف حكومته بأنها مستعدة الستخدام 
االحتياطي البترولي االستراتيجي، الذي يحوي 
ما يعادل استهاك الواليات املتحدة النفطي في 

شهر.
 وقــال »الرئيس دونــالــد ترامب سمح باستخدام 
النفط من االحتياطي البترولي االستراتيجي إذا 
اقتضت الضرورة. ووزارتي مستعدة لاستجابة.

ــي ألــكــســنــدر نــوفــاك  وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــــروســ
للصحفين أمس إن هناك مخزونات عاملية كافية 
لتعويض إمدادات النفط التي فقدتها السعودية 
مؤقتا بفعل الهجمات على املنشأتن النفطيتن 

لشركة أرامكو.
ولـــــدى ســـؤالـــه عــمــا إذا كـــانـــت روســـيـــا مــســتــعــدة 
لزيادة إنتاجها، قال نوفاك إن على السعودية أن 

تقدم أوال تقديرها لتبعات الهجوم.
وأضــاف »لكن اآلن، نعلم أن العالم لديه مخزون 
ــلـــى األجــــل  ــاف لــتــغــطــيــة الــــنــــقــــص... عـ ــ تــــجــــاري كــ
املــتــوســط«، مضيفا أنــه يعتزم إجـــراء اتــصــال مع 
نــظــيــره الــســعــودي الـــذي عــن حــديــثــا األمــيــر عبد 

العزيز بن سلمان.
وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة تماما بتعهداتها 
ــه مــن املبكر  وفـــق اتــفــاق عــاملــي إلنــتــاج الــنــفــط وإنـ
الــحــديــث عـــن أي تــغــيــيــر مــحــتــمــل فـــي مــســتــويــات 

اإلنتاج.
ــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــنــســق  ــاقـ ــة الـــطـ ــالــ وتـــنـــصـــح وكــ
ــــدول الــصــنــاعــيــة الــــدول  ســيــاســات الــطــاقــة فـــي الــ
األعضاء بأن يكون لديها مخزون يعادل صافي 

وارداتها من النفط ملدة 90 يوما.

قــالــت فــي مــذكــرة األحـــد إن الــســعــوديــة تتجه ألن 
تــصــبــح مــشــتــريــا كــبــيــرا لــلــمــنــتــجــات املـــكـــررة بعد 
الهجمات التي أجبرتها على وقف أكثر من نصف 

إنتاجها من الخام وبعض إنتاج الغاز.
ــالـــت إنـــرجـــي أســبــكــتــس أيـــضـــا إن الــهــجــمــات   وقـ
ربــمــا قــلــصــت طــاقــة الــتــكــريــر بــأرامــكــو بــمــا يصل 
إلى مليون برميل يوميا. وذكر اثنان من املصادر 
أن أرامـــكـــو لــلــتــجــارة تــطــلــب شــــراء شــحــنــات ديــزل 
للتسليم الفوري. وتصدر السعودية عادة الديزل 
أكثر مما تستورد. وقال أحد املصادر رافضا ذكر 
اســمــه ألنــه غير مــخــول للحديث لوسائل اإلعــام 
»يــبــحــثــون )عــــن مــنــتــجــات نــفــطــيــة( مــنــذ تقليص 

العمل في بعض املصافي«.
 وقــال إنه لم يتضح على الفور إجمالي الكميات 
الــتــي تــطــلــبــهــا الــســعــوديــة، لــكــن ســــوق املــشــتــقــات 

الفوري شهد ارتفاعا أمس األول.
 وقــال تاجر ثــان إن أرامــكــو للتجارة تطلب ديــزل 
بــنــســبــة كـــبـــريـــت عــــشــــرة أجــــــــزاء فــــي املـــلـــيـــون فــي 

مناقشات خاصة، طالبة »أي كميات فورية«.

 وقال جارى روس مؤسس باك جولد انفستورز 
لرويترز »سيتجلى الشح في الديزل الذي يحتوي 
على نسبة منخفضة جدا من الكبريت خصوصا 
ألن مصافي التصدير السعودية الجديدة تنتج 
ديزل منخفض الكبريت بنسبة من 40 إلى 45 %«.

إغالق خط البحرين

أول مــا اتجهت إليه الشركة الوطنية السعودية 
للنفط »أرامكو« هو إغاق خط أنابيب لنقل النفط 
الخام إلى البحرين بعد الهجمات. ونقلت رويترز 
عن مصدر إن الخط الذي ينقل بن 220 و230 ألف 
برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة 
أرامـــكـــو الــســعــوديــة الــحــكــومــيــة لــبــابــكــو البحرين 
غلق عقب هجوم يوم السبت الذي خفض اإلنتاج 

ُ
أ

من درجات الخام الخفيف بصفة أساسية. وصرح 
مصدر آخر أن بابكو تعمل على إتاحة سفن لجلب 
نحو مليوني برميل من الخام السعودي نتيجة 

إغاق خط األنابيب. 

أربكت حسابات اإلمدادات العالمية

الضربة الحوثية تشل عصب االقتصـــــــاد السعودي
تجاوزت الضربة الحوثية األخيرة الرسائل السياسية التي كانت تحملها صواريخها 
وطائراتها املسيرة من حني آلخر، باستهدافها ملنشآت عسكرية وحيوية، إلى 
إصابة عصب االقتصاد السعودي بقوة. أحدثت الضربة آثارا فورية باقتصاد اململكة 
هذا غير اآلثار بعيدة املدى التي ستنجم عن قدرة القوة العسكرية الحوثية تكرار 
ضرباتها مرة أخرى، وإن بدرجات أقل من القوة. فاألمر ال يتوقف عند حدود توقف 
انتاج أكثر من 50 % من انتاج اململكة من النفط يوميًا، وإنما امتدت آثاره إلى 
مؤشرات ترفع من حالة عدم اليقني وترفع بالتالي درجة املخاطر إلى أعلى مستوى.
أول اآلثار املباشرة هي ما اتخذته السلطات السعودية من خطوة إلى الخلف بإعادة 
دراسة إمكان تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للنفط لالكتتاب العام. وكانت 
أرامكو تخطط ألن يكون أول طرح في نوفمبر في سوق األوراق املالية املحلية 
قبل إدراجها دوليا في 2020، حسبما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس األسبوع 

املاضي.

الدوحة -

وقـــال مــصــدر فــي أوبـــك إن األمـــن الــعــام للمنظمة 
محمد باركيندو بحث تــطــورات ســوق النفط مع 
رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول. وأضاف 
املصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما عن 

»سيطرة السلطات السعودية على املوقف«.
 وأبلغ ديمتري بيسكوف املتحدث باسم الكرملن 
الصحفين أمس بأنه يتعن على روسيا االنتظار 
ملعرفة كيف سيتطور املوقف قبل اتخاذ أي إجراء 

بشأن اإلنتاج.
اتــفــاقــا عامليا بشأن  وتــقــود السعودية وروســيــا 
ــدول األعــضــاء  ــ إنـــتـــاج الــنــفــط وافـــقـــت بــمــوجــبــه الـ
وغــيــر األعـــضـــاء فــي أوبـــك عــلــى خــفــض إنتاجها 
بــنــحــو 1.2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بـــهـــدف دعـــم 

األسعار.
 قال مصدر بأوبك لرويترز إن أمن عام املنظمة 
محمد باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع 
بــيــرول أمس  رئيس وكــالــة الطاقة الدولية فاتح 
بعد هجمات على منشأتي النفط في السعودية.

 وقــال مصدران آخــران في أوبــك إنــه في ظل وفرة 
مــخــزونــات النفط العاملية وغــيــاب دالئـــل على أي 
الــســوق حتى اآلن، ال توجد حاجة ألن  نقص فــي 
تــبــحــث أوبـــــك بــشــكــل رســـمـــي تــحــركــا فـــي الــوقــت 
الراهن. وذكر أحدهما »ال يزال مبكرا الحديث في 

هذا الصدد«.
 وقال مصدر ثالث إن نطاق أي تحرك ألوبك لدعم 
ــــدون الــســعــوديــة ســيــكــون مـــحـــدودا.  اإلمــــــــدادات بـ
وتمتلك الــســعــوديــة، أكــبــر منتج فــي أوبـــك، الجزء 

االكبر من طاقة اإلنتاج غير املستغلة.

العمالت والذهب
ارتفعت العمات املرتبطة بسعر النفط أمــس بعد 
إمـــدادات الخام  هجوم السبت، مما أدى الضــطــراب 
العاملية بينما زاد الن الياباني والفرنك السويسري 

مع سعي املستثمرين القلقن إلى ماذ آمن.
وكان أداء عمات الدول املستوردة للخام مثل تركيا 
والــهــنــد ضعيفا ولــكــن رد فــعــل اســــواق العملة كــان 

محدودا.
ــانــــي وهــــــو االخــــتــــيــــار املـــعـــتـــاد  ــابــ ــيــ ــدم الــــــن الــ ــ ــقـ ــ وتـ
ــــاذ فــــي ظــل  لــلــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن مـ
إلـــى 107.85 ين  الـــن 0.2%  الـــســـوق. وزاد  ضــبــابــيــة 

مقابل الدوالر.
ونـــزل الـــدوالر 0.1 % مقابل سلة مــن الــعــمــات. ولم 

يطرأ عليه تغير مقابل اليورو عند 1.1079 دوالر.
ونــزل الجنيه االسترليني 0.3 % الي 1.2466 دوالر 

ومقابل اليورو فقد 0.3 % إلى 88.970 بنس.
وقفز الذهب 1 % أمــس، إذ أدت الهجمات للعزوف 
ــززت الــطــلــب عــلــى املــعــدن األصــفــر  عــن املــخــاطــرة وعــ
الذي ُيعد ماذا آمنا بينما ينتظر مستثمرون دالئل 
بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي 

رئيسية هذا األسبوع.
 وارتـــفـــع الـــذهـــب 1 % فـــي املـــعـــامـــات الـــفـــوريـــة إلــى 
1503.60 دوالر لألوقية. ونزلت األسعار 1.2 % في 
األسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخاف 

التجاري بن الصن والواليات املتحدة.
 وزاد الذهب في العقود اآلجلة األمريكية 0.8 % إلى 

1511.40 دوالر لألوقية.

% 20 اضطــراب األســــواق              والنفط يرتفع 

عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي وجـــهـــت الــــواليــــات 
املــتــحــدة اتــهــامــا مــبــاشــرًا إليـــران بالضلوع في 
الهجوم على معملي أرامكو شرقي السعودية. 
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب األحد إن 
الهجمات  لــرد محتمل على  بــاده »مستعدة« 
على منشأتي النفط السعوديتني. واتهم وزير 
الخارجية مايك بومبيو السبت إيران بالوقوف 

خلف الهجمات.
وفي إيران، رأى املتحدث باسم وزارة الخارجية 
أن »هــذه االتهامات ووجهات  عباس موسوي 
النظر الباطلة وغير الائقة« تهدف إلى »تبرير 

أي خطوات ضد باده«.
ــرة الــدولــيــة  مــن جــانــبــهــا حـــذرت مــوســكــو األســ
ــال  ــ ــة« وقــ ــرعــ ــتــــســ مــ ــن أي »اســــتــــنــــتــــاجــــات  ــ مــ
الكرملني ديميتري بيسكوف  املتحدث باسم 
للصحافيني »ندعو جميع البلدان إلى اإلحجام 
عــن أي عــمــل أو اســتــنــتــاج مــن شــأنــه التسبب 

بتفاقم الوضع«.
وردا عــلــى ســــؤال عــن الــبــيــان األمــريــكــي، قــال 
الكرملني ديــمــتــري بيسكوف  بــاســم  املــتــحــدث 
للصحفيني »موقفنا رافض لتصاعد التوتر في 
املنطقة وندعو كل الدول في املنطقة وخارجها 
إلى تجنب أي خطوات أو استنتاجات متسرعة 

قد تسهم في زيادة عدم االستقرار«.
وفي بيان منفصل أمس، قالت وزارة الخارجية 
الروسية إنها ترى في تبادل الضربات الجوية 
عــلــى أهــــداف مــدنــيــة »نــتــيــجــة مــبــاشــرة لــأزمــة 

العسكرية والسياسية الشديدة في اليمن«.
وأضافت الوزارة »نعتقد أن استغال ما حدث 
لزيادة التوتر حول إيران تماشيا مع السياسة 

األمريكية املعروفة، أمر غير بناء«.
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ وطـــالـــبـــت الـــصـــني كــــا مــــن الـ
وإيران بـ »ضبط النفس« وتفادي »أي تصعيد 
للتوتر في املنطقة. وقالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية هوا شونيينغ إنه »في غياب تحقيق 
نهائي يسمح باستخاص استنتاجات، قد ال 
التي ينبغي  الجهة  يكون من املسؤول تصور 

تحميلها مسؤولية« الهجوم.
وقالت هوا شونيينغ التي تشغل بادها مقعدا 

دائما في مجلس األمن، خال مؤتمر صحافي 
ــراف املــعــنــيــة إلــى  ــ روتــيــنــي »نـــدعـــو جــمــيــع األطــ
إلــى تصعيد  اتــخــاذ تدابير تقود  االمتناع عــن 

التوتر في املنطقة«.
كــذلــك دعــا االتــحــاد األوروبــــي إلــى لـــزوم »أكبر 
قـــدر مــمــكــن مــن ضــبــط الــنــفــس وخــفــض حــدة 
التوتر«، وقالت املتحدثة باسم وزيرة الخارجية 
ــة فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي »مــــن املــهــم  ــيــ ــ األوروب
التثبت بوضوح من الوقائع وتحديد املسؤولية 

في هذا الهجوم املؤسف«.
ــر فــي  ــوتـ ــتـ وأضــــافــــت »فـــــي وقـــــت يــتــصــاعــد الـ
املنطقة، فإن هذا الهجوم يقوض جهود خفض 

التوتر والحوار الجارية«.
د ولي العهد السعودي األمير محمد 

ّ
من جهته، أك

أّن »للمملكة اإلرادة والـــقـــدرة على  بــن ســلــمــان 
مواجهة هذا العدوان اإلرهابي والتعامل معه«.

ــط فـــي مــعــهــد »س.  ــ لــكــن خــبــيــر الـــشـــرق األوسـ
الدولية« في سنغافورة  للدراسات  راجاراتنام 
جيمس دورسي استبعد شن عمليات انتقامية 
إيرانية، وقــال إن  أهــداف نفطية  مباشرة على 
»الــســعــوديــة ال تــرغــب بــنــزاع مفتوح مــع إيـــران. 
ــل الــســعــودّيــون أن يــخــوض آخـــرون هذه 

ّ
ُيــفــض

الحرب، واآلخرون مترّددون إزاء ذلك«.
وفـــي الـــعـــراق الــتــي طــالــتــهــا االتــهــامــات بــانــطــاق 
الـــطـــائـــرات املــســيــرة مـــن اراضـــيـــهـــا، أكــــد رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي عــــــادل عـــبـــد املــــهــــدي، خـــال 
اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيـــر الــخــارجــيــة االمــيــركــي 
مايك بومبيو، عدم استخدام أراضــي بــاده في 
الهجوم الذي نفذته طائرات مسيرة ضد منشآت 

سعودية، حسبما نقل بيان رسمي أمس.
ــــعــــراق فـــي بـــيـــان األحـــــد أي عـــاقـــة له  ونـــفـــى ال
ــهـــدف مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة  ــتـ بـــالـــهـــجـــوم الــــــذي اسـ
ســعــوديــة بــعــدمــا تــحــدثــت وســـائـــل إعــــام عن 
انطاقا من األراضــي  أن يكون جــرى  احتمال 
ــــرغــــم مــــن تــبــنــي املــتــمــرديــن  الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى ال

الحوثيني اليمنيني العملية.
السعودية، املصدر  الــذي أجبر  الهجوم  وقوبل 
الرئيسي للنفط في العالم الى خفض انتاجها، 

بتنديد من قبل الواليات املتحدة.

اتهامات إليران ودعوات لضبط النفس

■ محمد باركيندو■ ريك بيري ■  فاتح بيرول■ ألكسندر نوفاك
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ســحــبــت أمـــس اإلثــنــن قــرعــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة 
ــفــــرت عـــن مــواجــهــات  ــررة فـــي قــطــر وأســ ــقــ 2019 املــ

مرتقبة.
أفرزت القرعة عن مواجهات منتظرة، حيث سيلعب 
الـــدوري القطري  الــســد مستضيف البطولة وبــطــل 
الــدور األول مع هينغن سبورت من كالدونيا  في 

الجديدة بطل أوقيانوسيا.
ووفقًا للقرعة فإن الفائز من مباراة السد وهينغن 
سيلعب مع مونتيري املكسيكي بطل الكونكاكاف 
فــي الـــدور الــثــانــي، ليصعد الــفــريــق املــتــأهــل ملالقاة 
بــطــل دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي. 
وفـــي ذات الــــدور ســيــالقــي الــفــائــز مــن دوري أبــطــال 

آسيا الذي لم يعرف بعد في الدور الثاني الترجي 
التونسي املتّوج بدوري أبطال أفريقيا، والفائز من 
املــواجــهــة سيالقي بطل كــأس ليبرتادوريس  هــذه 
ــًا. وتــنــطــلــق مـــبـــاريـــات  ــعـــرف بـــعـــد أيــــضــ الــــــذي لــــم يـ
البطولة في الحادي عشر من ديسمبر املقبل على 

أن يكون النهائي في الواحد والعشرين منه.
ويــبــقــى لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي بــطــل دوري أبــطــال 
أوروبا أقوى املرشحن للفوز بالبطولة، إذ هيمنت 
األندية األوروبية على آخر ست نسخ من املسابقة.

وأجـــريـــت الــقــرعــة قــبــل حـــوالـــي 3 أشــهــر مـــن مــوعــد 
انطالق نسخة العام الحالي، التي ستقام في قطر 

ألول مرة، بن 11 و21 ديسمبر املقبل.

ضــمــن الــزعــيــم تــأهــلــه إلــــى نــصــف نــهــائــي 
الــقــدم 2019 بعد  أبــطــال آسيا لكرة  دوري 
تـــجـــاوز عــقــبــة نــظــيــره الــنــصــر الــســعــودي 
فـــي مــواجــهــة إيــــاب ربــــع نــهــائــي الــبــطــولــة 
اآلسيوية بثالثة أهداف مقابل هدف واحد 
فــي مــبــاراة قــويــة أمــنــت فــرجــة جماهيرية 
على ملعب الــبــطــوالت )اســتــاد جــاســم بن 

حمد ( بنادي السد.
ــبـــادر بــالــتــســجــيــل عن   وكــــان الــســد هـــو املـ
ـــ26، لكن  الـ أكــرم عفيف فــي الدقيقة  طريق 
ــــدل الـــكـــفـــة فــي  عـــبـــد الــــــــرزاق الـــحـــمـــدالـــلـــه عـ
ــــح حــســن الــهــيــدوس  ــنـ ــ ـــ33...ومـ ــ الــدقــيــقــة الـ
األســبــقــيــة مـــرة أخــــرى لــلــســد فـــي الــدقــيــقــة 
الــــــــ59، وفــــي الــدقــيــقــة الـــــــ82 ســجــل بــغــداد 

بونجاح الهدف الثالث من ركلة جزاء.
 جــــاءت املـــبـــاراة قــويــة مــثــيــرة فـــي الكثير 
من فتراتها، قــدم خاللها الفريقان عرضًا 
ممتعًا، وإن كانت الغلبة لفريق السد الذي 
كــــان األكـــثـــر وصــــوال لــلــمــرمــى الــســعــودي، 
إلــى فوز  ونجح في ترجمة تلك السيطرة 
غـــــاٍل وثــــمــــن.  الـــبـــدايـــة الــهــجــومــيــة كــانــت 
مــن نصيب الــنــصــر الــســعــودي مــن هجمة 
منظمة انــطــلــقــت عــلــى األطـــــراف ووصــلــت 
الــرزاق الحمدالله لكنه سدد  للهداف عبد 
كــرة ردهــا الــدفــاع... لتعود الهجمة مرتدة 
لــلــســد بــســرعــة مـــن الــجــهــة الــيــســرى حيث 
توغل أكــرم عفيف لكن دفــاع النصر حول 
الــكــرة إلــى ركلة ركــنــيــة... ليمسك بعد ذلك 
صاحب األرض والجمهور بــزمــام األمــور 
مـــن أجــــل تــســجــيــل هــــدف مــبــكــر يـــربـــك به 

خصمه ويبعثر أوراقه.
ــتــــواصــــال عــلــى  ــد ضـــغـــطـــا مــ ــل الــــســ ــكــ  وشــ
دفاعات النصر الذي الزم مناطقه الدفاعية 
خــوفــا مــن تسجيل الــســد الــهــدف فــي وقت 
مبكر لذلك استعان بمصيدة التسلل في 
بعض األحيان، مع االعتماد على ارتكاب 
الــســد... لكن رغم  تــقــدم  املخالفات إليــقــاف 

ــم يــتــوقــف هـــجـــوم الـــســـد الـــــذي كــان  ذلــــك لـ
قــريــبــا فـــي مــنــاســبــتــن األولـــــى عـــن طــريــق 
بونجاح من كرة رأسية صدها الحارس، 
ــة أضــــاعــــهــــا حــــســــن الــــهــــيــــدوس  ــيــ ــانــ ــثــ والــ
بغرابة أمام املرمى.  وكانت خطورة السد 
املتواصلة من الجهة اليسرى مكان تواجد 
أكرم عفيف الذي أقلق كثيرا دفاع النصر 
بفضل سرعته ومهارته الفنية في تجاوز 
ـــ11 لـــم يستغل  ــ الـــالعـــبـــن... فـــي الــدقــيــقــة الـ
بغداد بونجاح موقفه بعد خطأ من مدافع 
النصر في إرجاع الكرة ليخطفها مهاجم 
السد لكنه لم يستغلها كما يجب وتضيع 

فرصة افتتاح النتيجة.
 وفي الدقيقة الـ15 سنحت فرصة خطيرة 
للنصر كــاد على إثرها أن يسجل الهدف 
األول، لـــوال بــراعــة الــحــارس ســعــد الشيب 
ــكــــرة فــــي الــلــحــظــات  الــــــذي ارتــــمــــى عـــلـــى الــ
ــام الــحــمــد الـــلـــه... كــمــا قــاد  األخـــيـــرة مـــن أمــ
ــرابــــط هــجــمــة عــلــى الــجــهــة  نــــور الـــديـــن امــ

اليسرى متجاوزا عبد الكريم حسن لكن 
عرضيته أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.  
استفاق النصر قليال وأصبح يبادل السد 
الهجمات وكانت أخطر الفرص من نصيبه 
في الدقيقة ال22، حن انفرد جوليانو بعد 
أن كــســر حــاجــز التسلل وســـدد كـــرة قوية 
صــدهــا حــــارس الــســد عــلــى مــــرتــــن... لكن 
رد السد جــاء قاسيا وسريعا حيث نجح 
أكــرم عفيف في وضــع حد إلخفاقاته بعد 
محاوالت كثيرة لتستقر كرته الرأسية في 
الــشــبــاك مهديا فريقه األفضلية والتقدم 

في النتيجة في الدقيقة الـ26.

صحوة الزعيم االيجابية 

 واصــــل الــســد صــحــوتــه اإليــجــابــيــة وكـــاد 
ــعـــد أن صــنــع  يـــخـــطـــف الــــهــــدف الــــثــــانــــي بـ
بــونــجــاح كــرة وضــعــت عبد الــكــريــم حسن 
وجها لوجه مــع الــحــارس لكنه ســدد كرة 

أبــعــدهــا األخـــيـــر إلــــى ركــلــة ركــنــيــة حملت 
الرقم ستة للفريق السداوي وهو ما يثبت 
سيطرة السد. وتحصل النصر السعودي 
على ركلة حــرة مباشرة وفــي مكان قريب 
جــــدا مـــن املـــرمـــى لــيــتــولــى هـــــداف الــفــريــق 
عبد الرزاق الحمد الله تنفيذها ويحولها 
ـــ33  ــ ــ ــة ال ــقـ ــيـ ــادل فــــي الـــدقـ ــعــ ــتــ ــــدف الــ ــى هــ ــ إلــ
ويضع فريقه في املقدمة بفارق األهــداف 
إلــــى حـــن انــتــهــاء املـــواجـــهـــة.  امــــا الــشــوط 
ــدأ بــحــذر كبير  ــاراة فــقــد بـ ــبـ الــثــانــي مـــن املـ
بــن الفريقن وخــاصــة مــن جــانــب النصر 
الــبــاحــث عــن خــطــف نقطة الــتــعــادل وعــدم 
استقبال شباكه هدفا جديدا، في حن أن 
السد كالعادة هو املتحكم في سير الكرة 
لــم يغفل على الجانب  وظــل يهاجم لكنه 
الدفاعي. وقاد السد هجمة محكمة الصنع 
تــدرجــت فــيــهــا الــكــرة عــلــى األطـــــراف حتى 
وصــولــهــا لــحــســن الــهــيــدوس الــــذي بــاغــت 
الــحــارس وأطلق  دافــع النصر وبما فيهم 

كرة قوية بعيدة املــدى استقرت في زاوية 
صعبة مانحة فريقه العودة في النتيجة 
مــن جــديــد فــي الدقيقة الـــ59...مــنــح الهدف 
ــزا مــعــنــويــا لــالعــبــي الـــفـــريـــق فــكــانــوا  ــافـ حـ
قريبن مــن مضاعفة النتيجة لكن يقظة 
حـــارس النصر وقــفــت حــاجــزا أمــامــهــم في 

مناسبتن متتاليتن.
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــــ78 تـــوغـــل أكــــــرم عــفــيــف 
متجاوزا مدافع النصر ليسقط في األخير 
ويــعــلــن الــحــكــم عـــن ركـــلـــة جـــــزاء ملصلحة 
الــســد، لــكــن قــبــل ذلـــك تــوجــه ملنطقة بــدالء 
ــراء فـــي وجــه  ــمـ ــر بــطــاقــة حـ ــهـ الــنــصــر وأشـ
الــفــريــق بسبب احتجاجه  مــســاعــد مـــدرب 
عــلــى احـــتـــســـاب الـــركـــلـــة... لــيــتــولــى بــغــداد 
بـــونـــجـــاح تــنــفــيــذهــا بــنــجــاح فـــي الــدقــيــقــة 
ال82، ويضع فريقه في نصف النهائي ان 

انتهت املباراة على هذه النتيجة.
الـــــ85 تقدم  املـــبـــاراة دقيقتها  ومـــع دخــــول 
ــن أجـــل  ــهـــجـــوم مــ الـــســـد بـــكـــل ثــقــلــه إلـــــى الـ
تأمن النتيجة وتجنب عــودة النصر من 
جــديــد بــهــدف سيقلب بــه املـــوازيـــن... فكان 
الهيدوس نجم املباراة قريبا من تسجيل 
الهدف الرابع عندما سدد كرة قوية ردها 
حــارس النصر بصعوبة، بدأ العبو السد 
في االحتفاظ أكثر بالكرة على أمــل خلق 
ــتـــي ســيــتــركــهــا  املـــســـاحـــات والــــفــــراغــــات الـ
العــبــو الــنــصــر، لــكــن رغـــم ذلـــك كـــاد الحمد 
الله أن يعيد األفضلية لفريقه بكرة رأسية 

وجدت حارس السد في املكان املناسب.
وأعــلــن الحكم عــن أربــع دقــائــق كوقت بدل 
ضائع حيث تراجع النصر قليال للخلف 
لـــلـــحـــد مــــن خــــطــــورة الــــســــد مــــع االعـــتـــمـــاد 
على الهجمات املرتدة، لكنه لم يقدر على 
تـــجـــاوز الــحــاجــز الـــدفـــاعـــي املــنــظــم لــلــســد، 
لتمر الدقائق والثواني في مصلحة السد 
الــــذي مــر عــن جــــدارة واســتــحــقــاق لنصف 
أبــطــال آســيــا 2019 بثالثية  نهائي دوري 
مــقــابــل هــــدف واحـــــد ويــــواجــــه الـــفـــائـــز من 
مباراة الهالل السعودي ومواطنه االتحاد.

أصدر كل من االتحاد الدولي FIFA واالتحاد اآلسيوي 
واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي والـــــــــدوري األملــــانــــي والـــــــدوري 
اإلســـبـــانـــي والـــــــدوري اإليـــطـــالـــي والـــــــدوري الــفــرنــســي 
والدوري اإلنجليزي املمتاز بيانا مشتركا حول نشر 
 ،beoutQ تقرير التحقيق بــشــأن عــربــســات وعمليات
بصفتنا أصحاب حقوق فعاليات رياضية عاملية ممن 
تم انتهاك حقوقهم للملكية الفكرية بطريقة ممنهجة 
قــنــاة القرصنة املعروفة  وعــلــى نــطــاق واســـع مــن قبل 
باسم »beoutQ«، قمنا بتكليف MarkMonitor، وهي 
مــؤســســة رائـــــدة فـــي مــجــالــهــا، إلجـــــراء بــحــث وإنـــتـــاج 

.beoutQ تحليل فني مستقل ومفصل لعمليات
 beoutQ يؤكد التقرير دون أدنى شك أن قناة القرصنة
تقوم بنقل البث باستخدام أقمار صناعية تمتلكها 
وتشغلها »عــربــســات«. وتــم نشر محتويات التقرير 
املــواقــع اإللكترونية ألصحاب الحقوق  بالكامل على 

لــتــوفــيــر الــشــفــافــيــة حــــول حــقــائــق الــقــضــيــة وإلظـــهـــار 
الخطورة التي ننظر بها نحن أصحاب الحقوق حول 

العالم إلى هذه املسألة.
وكما ذكــرنــا سابقًا، فقد تــم إحــبــاط محاوالتنا لرفع 
دعــوى بشأن حقوق امللكية الفكرية ضد beoutQ في 
اململكة العربية السعودية. لقد تلقينا تقارير تفيد 
بتعطيل بث قناة beoutQ حاليًا، ومع ذلك فإننا ندعو 
عربسات وجميع مــزودي خدمات األقمار الصناعية 
إلــى وقــف توفير منصة للقرصنة واملــوافــقــة مــن اآلن 
وصاعدًا على االمتناع عن ذلك ملا يسببه هذا األمر من 
ضــرر ليس فقط للجهات املــرخــص لها شرعيًا ولكن 
أيضًا لعشاق الرياضة والرياضين والرياضات التي 
 منع وصول قناة beoutQ إلى 

ّ
يتم انتهاك حقوقها. إن

خدمات البث سيكون خطوة كبيرة وهامة في املعركة 
إليقاف هذه القناة. ونحن جميعًا، فرادى ومجتمعن، 
ســنــبــقــى مــلــتــزمــن بـــوضـــع حـــد لــقــرصــنــة الــريــاضــات 

العاملية.

أعــلــن الـــعـــداء الــكــيــنــي ألــيــجــاه مــانــانــغــوي بطل 
العالم لسباق 1500 م، غيابه عن بطولة العالم 
أللــعــاب الــقــوى التي تنطلق فــي الــدوحــة أواخــر 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــســبــب تــعــرضــه إلصـــابـــة في 

الكاحل أثناء مرانه.
 وكتب العداء الــذي عــاود مؤخرا تمارينه بعد 
ــار الــركــبــة عــبــر صــفــحــتــه على  ــ إصـــابـــة فـــي أوتــ
فيسبوك »أنــا حزين ألني لن اتمكن من الدفاع 
عــن لقبي فــي سباق 1500 م فــي بطولة العالم 

أللعاب القوى في الدوحة«.
أضـــاف إبــن الــــ26 عــامــا »لــيــس أمــامــي أي خيار 

آخر«.
ولم يشارك مانانغوي في التصفيات الوطنية 
املؤهلة الى البطولة، والتي أقيمت في نيروبي 

األسبوع املاضي، ولكن تم اختياره ضمن فريق 
من اربعة عدائن مخولن املشاركة في سباق 
1500 م، ملنحه فرصة الدفاع عن لقبه في بطولة 

الدوحة 27 سبتمبر-6 أكتوبر.
في املقابل أفاد مدربه برنار أوما وكالة فراس 
بـــرس انـــه »قــــرار صــعــب«، وتــابــع »مـــن األفــضــل 
لـــه ان يــعــلــن انــســحــابــه مـــن الــبــطــولــة الــعــاملــيــة 
والــتــحــضــيــر لـــألـــعـــاب االوملـــبـــيـــة فــــي طــوكــيــو 
العام املقبل«، مشيرا إلى أن مانانغوي يحتاج 
الــوقــت للتعافي مــن االصــابــة التي  للمزيد مــن 

تعرض لها.
وسيقع على عاتق الفائز بالدوري املاسي 2019 
تيموثي شــيــرويــوت ورونــالــد كويموي وبطل 
العالم للشباب جورج مانانغوي، األخ األصغر 
الليجاه، مهمة تمثيل كينيا في سباق 1500 م 

في العاصمة القطرية.

قمة آسيوية إفريقية مرتقبة
في كأس العالم لألندية

بيان مشترك التحادات رياضية
beoutQاإلصابة تحرم الكيني مانانغوي الدفاع عن لقبه كبرى حول عربسات و

تقام بالدوحة ألول مرة بين 11 و21 ديسمبر المقبل

يتناول خفايا قرصنة »بي إن«

لعدم مشاركته في مونديال القوى 2019 بالدوحة

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة - قنا

الدوحة -  

بثالثية في شباك النصر السعودي

السد يخطف بطاقة العبور لنصف نهائي أبطال آسيا

¶  السد يطيح بالنصر السعودي من االسيوية
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العربي اإلقليمي  املؤتمر  القطرية في  الكشافة واملرشدات  تشارك جمعية 
الثاني والعشرين للمرشدات الذي يعقد بمدينة الحمامات التونسية خالل 
الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري تحت شعار »بسمة وعطاء من أجل 
السياسة  املؤتمر جملة من املوضوعات من بينها رســم  النماء«. يناقش 
العربية ووضع إستراتيجيات وخطط  العامة لحركة املرشدات في املنطقة 
املنظمات اإلرشــاديــة وتنميتها، وتأهيل  إقليمية تلبي حاجيات وأولــويــات 
وبناء قدرات القيادات النسائية الكشفية لتولي مناصب قيادية على النطاق 

العربي وغير ذلك من األمور ذات الصلة. يذكر أن املؤتمر اإلقليمي الحادي 
والعشرين كان قد عقد بالدوحة في سبتمبر 2016. وعلى صعيد متصل 
الشابات للحوكمة  املــرشــدات فــي منتدى  الجمعية بمجموعة مــن  تــشــارك 
التعليم والنمو والــقــيــادة«. يهدف  املــقــام حاليا بتونس تحت شعار »نحو 
الــشــابــات عــلــى املــســتــويــات املختلفة وتعريفهن  إلـــى بــنــاء قــــدرات  املــنــتــدى 
القيادية  للمناصب  الــوصــول  الحوكمة وخصائصها وتــحــديــات  بقضايا 

والتخطيط اإلستراتيجي والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

»حشرة« تكشف المخدرات واأللغام

أرقام وحقائق

تــمــكــن فـــريـــق بــحــثــي مـــن تــولــيــد 
الكهرباء لتشغيل  مــا يكفي مــن 
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ  LED مــــصــــبــــاح
مــعــدات بقيمة 30 دوالرا، وذلــك 
ــا يـــســـمـــى بـــالـــتـــبـــريـــد  ــ بـــفـــضـــل مـ
اإلشعاعي، بحسب ما ذكر موقع 

»جيزمود«.
وشرح مؤلف الدراسة، شانهوي 
الكهربائية  الهندسة  فــان، أستاذ 
في ستانفورد، ملوقع »جيزمود« 
ــهـــذه الـــطـــاقـــة،  كــيــفــيــة تـــولـــيـــدهـــم لـ
ــال: »يـــجـــب أن تـــكـــون كــمــيــة  ــائــ قــ
ــــن الــشــمــس  ــة الــــقــــادمــــة مـ ــاقــ ــــطــ ال
الخارجة  للكمية  مساوية تقريبا 
ــراري.،  ــ كــإشــعــاع حــ مـــن األرض 
فــكــمــيــة الــطــاقــة املــتــاحــة فـــي هــذه 

الحالة كبيرة جدا«.
وأشـــار الــبــاحــثــون فــي مــقــال لهم 
مـــلـــيـــار شـــخـــص ال  أن 1.3  إلـــــى 
تصلهم الكهرباء، وأن البطاريات، 
التي تنتج كهرباء ليال من األلواح 
ــد تـــكـــون مــرتــفــعــة  الــشــمــســيــة قــ
الـــــذي جعلهم  األمـــــر  ــيــف،  ــتــكــال ال
يبتكرون وسيلة لتوليد الكهرباء 

ليال.
 وعادة ما تولد األلواح الشمسية 
الكهرباء من الشمس من خالل 
التأثير  عملية فيزيائية تسمى 
ــــكــــهــــروضــــوئــــي، بــيــنــمــا يــعــمــل  ال
البعض اآلخر من خالل العمليات 
الـــــحـــــراريـــــة، الــــتــــي تــــكــــون فــيــهــا 
أكـــثـــر حـــــرارة واألرض  الــشــمــس 
أكــثــر بــــرودة، ويــمــكــن أن يتحول 
هذا االختالف في درجة الحرارة 
إلى طاقة قابلة لالستخدام، ومن 

هنا جاءت مهمة الباحثني.
ويـــتـــكـــون ابـــتـــكـــار الــبــاحــثــني من 
ــم )8  ــ ــنــــيــــوم 20 سـ ــــومــ أل قــــــرص 
باللون األســود  بــوصــات( مطلي 
الكهرباء  ويتم توصيله بمولدات 
ــراص هي  ــ ــ ــذه األقـ ــ الـــحـــراريـــة، وهـ
بواعث لإلشعاع، وعادة ما تكون 
ــات من  ــ ــرودة بـــعـــدة درجــ ــ ــ أكـــثـــر ب

الهواء املحيط.
العملية من خالل تدفق  وتجرى 
الحرارة من األرض إلى الهواء، ثم 
الكهرباء  الهواء عبر مولدات  من 
الحرارية ومنها إلى القرص الذي 

يشع الحرارة إلى األعلى.

أمـــس، عــن تقديم  لــأفــالم  الــدوحــة  أعلنت مؤسسة 
سلسلة من األفالم املوسيقية تحت شعار »اإليقاع 
الـــجـــاري في  إلـــى 23 سبتمبر  مـــن 18  والــتــنــاغــم« 
ــي، وذلــــــك تــقــديــرًا  ــ ــالمـ ــ ــن اإلسـ ــفـ ــرح مــتــحــف الـ ــسـ مـ

للسينما املوسيقية دائمة التطور.
ــاع والـــتـــنـــاغـــم«، الــتــي  ــ ــقـ ــ ــتـــعـــرض ســلــســلــة »اإليـ وسـ
أفــالم حائزة  أيـــام، ستة  ستستمر على مــدى ستة 
أنــحــاء  عــلــى جــوائــز وفيلمني قصيرين مــن جميع 
الدائم للفيلم املوسيقي كشكل  العالم، توضح األثر 
فــنــي تــعــاونــي يجمع بــني الــرقــص والــســرد مــع قــوة 
التأليف املوسيقي لتقديم تجربة فريدة من نوعها 

تتجاوز حدود اللغة والثقافة.

وقــالــت الــســيــدة فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، الرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة ملــؤســســة الـــدوحـــة لــأفــالم فــي تصريح 
ــتـــراع الـــصـــور املــتــحــركــة، أصبحت  أمــــس: »مــنــذ اخـ
األفـــــالم املــوســيــقــيــة تــتــمــتــع بــمــكــانــة خــاصــة كــنــوع 
مــســتــقــل ضــمــن صــنــاعــة األفــــــالم، إذ تـــتـــراوح من 
مـــوســـيـــقـــى مــقــتــبــســة مــــن الـــــــروايـــــــات، إلــــــى أفــــالم 
ــالم كــالســيــكــيــة حــديــثــة.. يــحــدد املــزيــج  ــ طــويــلــة وأفـ
السينما  الــفــريــد للحركة واملــوســيــقــى تجربة رواد 
ويــتــرك املــشــاهــديــن فــي اتــصــال عــاطــفــي أعــمــق مع 
الرميحي، أن مؤسسة  الشخصيات«. وأوضــحــت 
ــة لـــأفـــالم تــتــطــلــع مـــن خـــالل هـــذه الــفــعــالــيــة،  الـــدوحـ
ــالم  ـــى تــعــريــف الــجــمــاهــيــر بـــمـــواهـــب صـــنـــاع األفــ إلـ

التي ساهمت فــي نهضة  الكالسيكية واملــعــاصــرة 
األفالم املوسيقية على مدى عقود.

الثامن عشر من  العروض مساء  وتنطلق سلسلة 
الجاري مع فيلم /فاصل صيفي/ )1951(  الشهر 
للمخرج واملنتج والكاتب السويدي إنغمار بيرغمان، 
بــدايــة حقبة جــديــدة في  الفيلم نقطة  ُيعتبر هــذا  إذ 
الليلة ذاتها، سيتم عرض  السويدية. وفي  السينما 
القصير »طيور في األرض«،  الفيلم اإلسكندنافي 
من خالل قصة قائمة على الباليه. أما فيلم داميان 
الجوائز عامليا، »ال  العديد من  الحائز على  شازيل، 
ال الند« )2016(، فسيعرض يوم 19 سبتمبر، وهو 
مقتبس من أفالم هوليود الكالسيكية الرومانسية.

السليطي  إبراهيم  بــن  الدكتور خالد  افتتح ســعــادة 
الثقافي كتارا  العامة للحي  العام للمؤسسة  املدير 
أمـــــس، مـــعـــرض صـــخـــور زكـــريـــت لــلــفــنــانــة سهيلة 
الحارب وذلك في استديوهات كتارا للفن، مبنى 19.

وأكـــد ســعــادة الــدكــتــور خــالــد بــن إبــراهــيــم السليطي 
أن  الثقافي كتارا  العامة للحي  مدير عــام املؤسسة 
الفنان  املعرض يتنزل ضمن توجه كتارا في دعــم 
الفنية،  لتقديم تجربته  أمــامــه  االفـــاق  القطري وفتح 
يــبــرز أهمية صــخــور زكريت  املــعــرض  أن  موضحًا 

ومالها من قيمة. 
ويضم املعرض مجموعة من األحجار التي قدمتها 
الفنانة بطريقة فنية جميلة وهي عبارة عن مجموعة 

بــورق  أو  الــذهــب  بــورق  تصاميم كالسيكية مذهبة 
الفضة ومطعمة بحجر شوارفسكي األبيض.

الدولوميت وهو  إلــى مجموعة من حجر  باإلضافة 
السياق، تقول  الجيري، وفــي هــذا  الحجر  جــزء مــن 
ــارب: مــن خـــالل مــعــرضــي هــذا  الــفــنــانــة سهيلة الـــحـ
الــتــعــريــف بــصــخــور زكــريــت بطريقة جــديــدة  وددت 
إلى أهميتها، فهي صخور ذات قيمة  ولفت االنتباه 
عــالــيــة، لــذلــك عــمــلــت عــلــى تــقــديــمــهــا كــاكــســســوارات 
واحجار وديكور وقد قمت بتغليفها باوراق الذاهب 

والفضة.
وتجدر اإلشارة الى أن املعرض يتواصل الى غاية 22 

سبتمبر الجاري.

افتتاح معرض »صخور زكريت« في »كتارا«

علماء يولدون 
الكهرباء من 

الظالم

ابتكار  املتطرفة في  الجماعات  الهجمات اإلرهابية، وتفنن  مع تصاعد 
التكنولوجيا مالحقة تلك  التخريبية، تحاول  أساليب تنفيذ عملياتها 
إلى توفير  التكنولوجيا  للحد منها. ويسعى خبراء  األفكار اإلجرامية 
تقنيات استباقية تساعد في إجهاض العمليات التخريبية، وإنقاذ حياة 

آالف األرواح التي تروح ضحية ملثل هذه األفعال.
وفي مشروع طموح، يأمل الخبراء في تدريب النحل ليحل يوما ما محل 
الكالب البوليسية في البحث عن األغراض غير املشروعة، مثل املخدرات 

أو حتى األلغام.

الدوحة لألفالم تحتفل بـ »اإليقاع والتناغم«

»الكشافة القطرية« في »العربي اإلقليمي« للمرشدات

175.94

161.28

153.95

131.96

102.63

الصـالة
  الفـجـــر: 04:04

  الشروق: 05:20

  الظهـــر: 11:28

 العصـــر: 02:56

  المغرب: 05:38

  العشـاء: 07:08

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,504.5018.2066.3460.51

      4.170003.64      4.63900     3.75800
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

لطاملا استعان املحتل بحكومات محلية 
تنوب عنه في التعامل مع شعوب البالد 
املحتلة من اجل تحقيق أهدافه بعيدًا عن 
أي اعتبار ألهل البالد التي تم احتاللها، 
ولــطــاملــا كـــان هــنــالــك مــن اهـــل الــبــالد من 
يــحــلــم بـــإعـــتـــالء الــســلــطــة بــعــيــدًا عـــن أي 
اعتبارات للصالح العام للشعب او للبالد، 
الطرفني املستعمر من  التقت رغبة  وملــا 
جــهــة وعــبــيــد الــســلــطــة، عــنــدهــا سقطت 
العباد  الــبــالد وتــبــددت حــقــوق  مصلحة 
ــاد الـــفـــســـاد، فــمــنــذ الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ــ وسـ
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن جــغــرافــيــا  ــ االولـــــــى ومـ
الثانية  العاملية  الحرب  سياسية وبعدها 
ومــــا تــمــخــض عــنــهــا مـــن دول جـــديـــدة، 
الوسيطة وتطور  الحكومات  تعزز مبدأ 
التبعية من جهة وفــي تعزيز نفسه  في 
امام املستعمر من جهة اخرى، بل وبدأت 
الحكومات الوسيطة مع التطور بتشكيل 
هــيــاكــل اداريــــة وســيــاســيــة إلدارة الــبــالد 
وبدأ ايضًا الناس بتصديق ان حكومات 
الــوســاطــة االســتــعــمــاريــة هـــي حــكــومــات 
وطنية تسعى لتحقيق الصالح املحلي 
بمعزل عن املستعمر، مما ادى بطبيعة 
الــــحــــال الـــــى االصـــــطـــــدام بــــني الـــشـــعـــوب 

والحكومات مع تطور الزمن.
الحقيقي  الفهم  الطرح وهو  وهنا مكمن 
ــلــدور الــــذي تــقــوم بــه الــحــكــومــة فــي ظل  ل
استقاللها التام او تبعيتها التامة او حالة 
الفكرتني، وأنــه  بــني  الوسطية واملــراوحــة 
الفهم فقط يمكن توجيه  بناء على هــذا 

طاقة التغيير والحداثة،
الـــدول على اإلطــالق  اكبر مكتسبات  ان 
ودون مــقــارنــة هـــي حـــالـــة االســتــقــاللــيــة 
السياسية والتحرر من تبعية املستعمر 
الكالسيكي لالستعمار  ســواء باملفهوم 
الـــنـــســـبـــي، الن  ــر  ــاصــ ــعــ املــ ــوم  ــهــ ــفــ املــ او 
استقاللية القرار هي وحدها امليزة التي 
القيادة والتمكني،  الحكومة صفة  تعطي 
النظر واالســتــغــراب مــن توجهات  فقبل 
وقــرارات الدول البد من النظر الى درجة 
ــرار ونـــســـبـــيـــة تــحــقــيــق  ــ ــقـ ــ اســـتـــقـــاللـــيـــة الـ

املصالح بني املحلي والدولي.
كما ان هذا النموذج يمكن اسقاطه على 
املــؤســســات املــســاهــمــة الــعــمــالقــة والــتــي 
تعمل في ظل تبعية لكيان آخر، فتكون 
قـــــــرارات مــجــالــســهــا مـــقـــرونـــة بــمــصــالــح 
مخفية غير مصالح الشركة األساسية، 
ومــنــهــا وصــــوال الـــى صــغــرى الــشــركــات 
وإلى األفراد ليطبق نفس املنهج والنظرية 
وهي حكومة الوساطة التي ال تغني وال 

تسمن من جوع.

الحكومات الوسيطة
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