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سمو األمير يستقبل وزير الخارجية التركيسمو األمير يستقبل وزير الخزانة األمريكي

سمو األمير يهنئ 
رئيس بنما

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، بمكتبه 
بالديوان األميري صباح أمس، سعادة السيد 
الــواليــات  الــخــزانــة فــي  ستيفن منوشن وزيـــر 

املتحدة األمريكية الصديقة، والوفد املرافق.
تم خالل املقابلة استعراض عالقات التعاون 
ــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــن  ــبــ االســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــن الــ
ــــود املــــشــــتــــركــــة فـــــي مــــجــــال مــكــافــحــة  ــهـ ــ ــــجـ والـ
ــتـــطـــورات  ــى مــنــاقــشــة الـ ــ ــة إلـ ــافــ اإلرهـــــــــاب، إضــ

اإلقليمية والدولية.

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، بمكتبه بالديوان 
األميري صباح أمس، سعادة السيد مولود جاويش 
ــلــــو وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة  أوغــ
الشقيقة والــوفــد املــرافــق، وذلــك للسالم على سموه 

بمناسبة زيـــارتـــه لــلــبــالد لــلــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاع 
الـــوزاري لفريق االتــصــال املعني بالصومال التابع 

ملنظمة التعاون اإلسالمي.
جـــرى خـــالل املــقــابــلــة، اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون 
االستراتيجي القائم بن البلدين الشقيقن وآفــاق 
أبــرز املستجدات على  تعزيزها، كما تم استعراض 

الساحتن اإلقليمية والدولية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد املفدى، ببرقية تهنئة، إلى فخامة 
الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخزانة األمريكي

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة األشغال الكويتية

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن 
ناصر بــن خليفة آل ثاني رئيس 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية،  مجلس 
ــــاح أمـــــــــس، ســـــعـــــادة الـــســـيـــد  ــبـ ــ صـ
ــر الــخــزانــة  ــ ســتــيــفــن مــنــوشــن وزيـ
بـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة، 
والوفد املرافق، بمناسبة زيارتهم 

للبالد.
جـــرى خـــالل املــقــابــلــة اســتــعــراض 
ــي  ــائــ ــنــ ــثــ عــــــــالقــــــــات الـــــــتـــــــعـــــــاون الــ

والقضايا اإلقليمية والدولية.

اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
ــانــــي رئـــيـــس  ــن خـــلـــيـــفـــة آل ثــ ــ ــاصــــر بـ نــ
ــيـــة،  ــلـ مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــداخـ
صباح أمــس، ســعــادة الــدكــتــورة جنان 
بوشهري وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولة لشؤون اإلسكان بدولة الكويت 

الشقيقة، التي تزور البالد حاليا.
جــــــــرى خــــــــالل املــــقــــابــــلــــة اســــتــــعــــراض 
العالقات األخوية القائمة بن البلدين 
وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، إضــافــة 

إلى األمور ذات االهتمام املشترك.

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، ببرقية 
تهنئة، إلى فخامة الرئيس لورنتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس لورنتينو 

كورتيزو رئيس جمهورية بنما، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
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نائب األمير يهنئ رئيس بنما

رئيس الوزراء يهنئ رئيس بنما

الدولة ورجـالهـا

وزير الخارجية يجتمع مع نظيريه 
الصومالي واألذربيجاني

المريخي يجتمع مع وكيل 
وزارة الخارجية السوداني

اجتمع ســعــادة الشيخ محمد بــن عبدالرحمن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
ــادة الــســيــد أحـــمـــد عــيــســى عــوض  ــعـ أمـــــس، مـــع سـ
وزيـــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة الــصــومــال الــفــيــدرالــيــة 
ــك عـــلـــى هـــامـــش االجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري لــفــريــق  ــ وذلــ
االتصال املعني بالصومال التابع ملنظمة التعاون 

اإلسالمي املنعقد حاليا بالدوحة.
جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون 

املــواضــيــع ذات االهتمام  إلــى  الثنائي، بــاإلضــافــة 
املــشــتــرك. كــمــا اجــتــمــع ســعــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي، أمــــس، مــع ســعــادة السيد 
إملـــــار مــحــمــد يــــــاروف وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة 
أذربــيــجــان، وذلــك على هامش االجتماع الــوزاري 
التابع ملنظمة  لفريق االتصال املعني بالصومال 

التعاون اإلسالمي املنعقد حاليا بالدوحة.
جرى خالل االجتماع، استعراض عالقات التعاون 
املــواضــيــع ذات االهتمام  إلــى  الثنائي، بــاإلضــافــة 

املشترك.

ــلـــطـــان بــــن ســعــد  ــيـــد سـ ــتـــمـــع ســــعــــادة الـــسـ اجـ
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة،  املــريــخــي وزيــ
أمس، مع سعادة الدكتور الصديق عبدالعزيز 
الــخــارجــيــة بجمهورية  عــبــدالــلــه وكــيــل وزارة 

ــــالل االجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض  الـــــســـــودان. تــــم خـ
عالقات التعاون الثنائي بن البلدين وسبل 
ــاق الــتــعــاون،  دعــمــهــا وتــطــويــرهــا وتــعــزيــز آفــ
ــات ذات االهــتــمــام  بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــوضـــوعـ
املشترك. حضر االجتماع عدد من املسؤولن 

بوزارة الخارجية.
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بدء أعمال اجتماع اللجنة االستراتيجية العليا القطرية التركية

أكــــد ســـعـــادة الــشــيــخ محمد 
ثــانــي  بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ــة، عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وزيـــــــــــر الــ
الــتــطــور الـــافـــت واملــلــحــوظ 
للعاقات الثنائية بني دولة 
قــطــر والــجــمــهــوريــة التركية 
ــلــــف املــــــــجــــــــاالت،  ــتــ ــخــ فــــــــي مــ
مـــشـــيـــدًا بـــالـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم 
والـــزيـــارات رفيعة املستوى 
املتبادلة واللجان املشتركة 

القائمة بني البلدين.
وشــــــــــــــــــــــــــــــدد ســــــــــــعــــــــــــادتــــــــــــه، 
ــتــــاح  ــتــ ــلــــمــــة خــــــــال افــ فــــــي كــ
ــمـــال االجـــتـــمـــاع الــــــوزاري  أعـ
ــــدورة الـــخـــامـــســـة لــلــجــنــة  ــلـ ــ لـ
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ

الــقــطــريــة الــتــركــيــة فــي دولــة 
قطر، على اهتمام ومتابعة 
حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
ــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
ــبــــاد املـــفـــدى  ثـــانـــي أمـــيـــر الــ
ــة الـــرئـــيـــس  ــامــ ــخــ ــه فــ ــ ــيــ ــ وأخــ
رجب طيب أردوغــان رئيس 
الجمهورية التركية ألعمال 
اللجنة، منوها بمساهمتها 
الــعــاقــات الثنائية  فــي نــقــل 
إلــــــــــــى مــــــرحــــــلــــــة الــــــشــــــراكــــــة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــشـــامـــلـــة 
ــتـــح  ــا فــــــــي فـ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
مـــجـــاالت جـــديـــدة لــلــتــعــاون، 
مقدرًا موقف تركيا املشرف 
تـــجـــاه الـــحـــصـــار املـــفـــروض 
ــة قــطــر مــنــذ شهر  ــ عــلــى دولـ
ــو 2017م ودعـــمـــهـــا  ــيــ ــونــ يــ

للوساطة الكويتية.

وزير البلدية والبيئة 
يجتمع مع رئيس »إيفاد«

ــادة املـــهـــنـــدس عـــبـــدالـــلـــه بــن  ــعــ اجـــتـــمـــع ســ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــــن تـــركـــي الــســبــيــعــي وزيــــر 
البلدية والبيئة، أمس، مع سعادة السيد 
جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي 
ــم خـــال  ــاد/. تــ ــ ــفــ ــ ــة /إيــ ــيــ ــزراعــ لــلــتــنــمــيــة الــ

االجتماع مناقشة أوجه التعاون بني دولة 
قطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
/إيفاد/، وتبادل اآلراء والتفاهم املتبادل 
بــشــأن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، 
وتعزيز نطاق التعاون الثنائي املستقبلي 
مع الصندوق في شتى املجاالت التنموية 

والتدريبية التي يقدمها الصندوق.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

وزير المالية يلتقي نظيره األمريكي

التقى سعادة السيد علي شريف 
ــة، مــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــــعـــــمـــــادي، وزيــــــــر املـ
الــســيــد ستيفن منوشن  ســعــادة 
وزيـــر الــخــزانــة األمــريــكــي. وجــاء 
ذلـــك الــلــقــاء خـــال زيــــارة الــوزيــر 

األمريكي للدوحة.
وجرت املحادثات بالتأكيد على 
أهــمــيــة الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــذلـــك تــم  ــة، كـ ــيـ ــكـ ــريـ الـــقـــطـــريـــة األمـ
ــات  ــعــــاقــ اســـــتـــــعـــــراض أوجـــــــــه الــ
الثنائية بني دولة قطر والواليات 
املتحدة األمريكية، فــي مختلف 

الجوانب.

الدوحة - 

»البلدي« يناقش 
السماح ببناء 

دور ثاٍن للمالحق 
الخارجية

البلدي املركزي  يناقش املجلس 
غــــــــدا فــــــي اجــــتــــمــــاعــــه بــــرئــــاســــة 
ــد بـــــن حــــمــــود شــــافــــي آل  ــمـ مـــحـ
شـــافـــي إفــــــــادة لــجــنــة الـــخـــدمـــات 
الــرد على  العامة بشأن  واملــرافــق 
تـــوصـــيـــات املــجــلــس بــخــصــوص 
)السماح ببناء دور ثاٍن للمالحق 
السكنية(  الــفــلــل  فـــي  الــخــارجــيــة 

والصادرة في الدورة الخامسة.
كما يناقش إفادة لجنة الخدمات 
الــرد على  العامة بشأن  واملــرافــق 
تـــوصـــيـــات املــجــلــس بــخــصــوص 
)وضــــــــــع ضــــــوابــــــط لـــلـــتـــصـــريـــح 
ــاهـــي  ــقـ ــع املــــطــــاعــــم واملـ ــاريـ ــشـ ــمـ بـ
الــدورة  املتحركة( والــصــادرة في 
إفــادة لجنة  الخامسة. ومناقشة 
العامة بشأن  الخدمات واملــرافــق 
ــيــــات املــجــلــس  ــى تــــوصــ ــلـ الـــــــرد عـ
الكافية  املياه  بخصوص )توفير 
ــــنــــخــــش(  لـــــإبـــــل فــــــي مـــنـــطـــقـــة ال

والصادرة في الدورة الخامسة.
وكــذلــك يتضمن جـــدول األعــمــال 
مــنــاقــشــة إفـــــادة لــجــنــة الــخــدمــات 
الــرد على  العامة بشأن  واملــرافــق 
تـــوصـــيـــات املــجــلــس بــخــصــوص 
ــات  ــركــ ــحــ )خــــــــطــــــــورة وجـــــــــــود مــ
املكيفات خارج املحالت التجارية 
والصادرة في الدورة الخامسة(.

الدوحة - 



05 محليات
Issue No 1282 - Monday 4 November 2019

العدد 1282
اإلثنين 7 ربيع األول 1441 هـ ــ 4 نوفمبر 2019 محليات 04

Issue No 1282 - Monday 4 November 2019

العدد 1282
اإلثنين 7 ربيع األول 1441 هـ ــ 4 نوفمبر 2019

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ ــانـــي نـ آل ثـ
وزيــر الخارجية، فــي كلمته خــال افتتاح 
أعــمــال االجــتــمــاع على أهميته.. وقـــال إنه 
يأتي في إطــار االهتمام الــذي توليه دولة 
قطر للصومال، وفي إطار دورها كرئيس 
لفريق االتــصــال ولتقديم مختلف أشكال 
الدعم لهذا البلد الشقيق. وتوجه سعادته 
الــعــامــة ملنظمة التعاون  بالشكر لــأمــانــة 
اإلسامي على إعداد تقرير عن الوضع في 
الصومال وهو التقرير املعروض على هذا 
االجتماع. وقــال إن انعقاد هــذا االجتماع 
الــدول األعضاء في منظمة  يجسد توافق 
الـــتـــعـــاون اإلســــامــــي حــــول أهــمــيــة تــأمــن 
مــســتــقــبــل الـــصـــومـــال، مــضــيــفــا »لــقــد حــان 
الوقت ألن يعيش املواطنون الصوماليون 
حــيــاة آمــنــة ومستقرة ولــن يتأتى ذلــك إال 
من خال تحقيق االستقرار وتوفير األمن 
ــدة لــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة  ــديـ ومـــنـــح آفـــــاق جـ
واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة شــامــلــة يستحقها 

الشعب الصومالي«.

تطلعات الشعب الصومالي

ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــ وأكـــــــــد فــ
الــتــي تحققت على  املــكــتــســبــات  اســتــكــمــال 
أرض الواقع واملتمثلة في تحقيق التوافق 
الوطني وتشكيل حكومة اتحادية وإنشاء 
مـــؤســـســـات تــنــفــيــذيــة وتــشــريــعــيــة وبــنــاء 

مؤسسات وطنية قادرة على قيادة الباد 
وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في 

األمن واالستقرار والتنمية.
وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــــر الــخــارجــيــة، عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة 
الــجــهــود الســتــكــمــال دعــائــم الديمقراطية 
في الصومال لتحقيق رؤية 2016 وإجراء 
ــررة فـــي 2020- ــقــ االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة املــ

2021 وصــوال إلى الحكم الرشيد وإرســاء 
وتـــرســـيـــخ مــــبــــادئ الـــشـــفـــافـــيـــة والـــعـــدالـــة 
ــرام حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــ ــتـ ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة واحـ

ودولة القانون.
إلـــى »أن هــنــاك الكثير من  ونــبــه ســعــادتــه 
التحديات الخطيرة التي ما تــزال تواجه 
الصومال والتي يتعن علينا توفير كافة 
أبـــرز هذه  الــدعــم ملواجهتها، ولــعــل  أوجـــه 
التحديات هــو تحدي اإلرهـــاب والتطرف 
الــعــنــيــف«.. مــشــيــرا فـــي هــــذا الــســيــاق إلــى 
ــقـــدم الـــتـــدريـــجـــي فــي  ــتـ ــالـــرغـــم مــــن الـ ــه بـ ــ أنـ
مواجهة سيطرة الجماعات املتشددة إال 
أن الهجمات اإلرهابية ما زالت متواصلة.

ــة  ــ ــذا اإلطــــــــار، إدانـ ــ وجــــــدد ســـعـــادتـــه فــــي هـ
ــداءات اإلجــرامــيــة  ــ ــتـ ــ ــة قــطــر لـــهـــذه االعـ ــ دولـ
ــقــــرار  ــتــ ــهــــدف إلــــــى تـــقـــويـــض االســ ــي تــ ــتــ الــ
والـــوحـــدة الــوطــنــيــة.. مـــؤكـــدا عــلــى أهمية 
الــجــهــود للقضاء عليها وتنفيذ  تكثيف 
االستراتيجية وخــطــة العمل الوطنيتن 

من أجل منع ومكافحة التطرف العنيف.
ــادة الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــ ــعـ ــ كـــمـــا أشــــــــار سـ

عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية، إلى أن التحديات 
ــال ال تــتــوقــف عند  الـــتـــي تـــواجـــه الـــصـــومـ
تحقيق األمـــن واالســتــقــرار بــل تتجاوزها 
الــكــوارث الطبيعية التي من  إلــى مواجهة 
أهــمــهــا مـــوجـــات الــجــفــاف الـــشـــديـــدة الــتــي 

تجتاح الباد باستمرار.
الــدور  وفــي هذ الخصوص، ثمن سعادته 

ــتــــي قــــامــــت بــتــقــديــم  ــابــــي لــــلــــدول الــ ــجــ اإليــ
ــالـــي.. مــشــددا  املـــســـاعـــدة لــلــشــعــب الـــصـــومـ
الــدعــم التنموي واالستثمار  على أهمية 
الــتــي تــدعــم البنية التحتية  فــي املــشــاريــع 

واإلنتاج على املدى الطويل.
وأكـــد على أهمية العمل إلحـــداث وظائف 
وتشغيل الشباب الذين يشكلون القطاع 
الــديــمــوغــرافــي األكــبــر فــي الــصــومــال وذلــك 
ليس بتحفيز النمو االقــتــصــادي فحسب 
ــل ولــلــمــســاهــمــة فـــي الـــتـــصـــدي لــلــتــطــرف  بـ
ــه فـــــي هـــذا  ــادتــ ــعــ الـــعـــنـــيـــف. كـــمـــا ثـــمـــن ســ
الــســيــاق، استضافة دولـــة الكويت ملؤتمر 
املــانــحــن لــدعــم قــطــاع الــتــعــلــيــم املــقــرر في 
الــعــام املــقــبــل.. وأشـــاد بــاقــتــراح جمهورية 
تركيا إليفاد بعثة لتقصي الحقائق إلى 
ــة الــجــفــاف بما  الـــبـــلـــدان املـــتـــضـــررة مـــن آفــ
فيها جمهورية الصومال من أجل تحديد 

االحتياجات.

المساعدات القطرية

وأكــــــــد ســــعــــادتــــه أن دولــــــــة قــــطــــر ســتــظــل 
داعــمــا أســاســيــا لــلــصــومــال الــشــقــيــق، ولــن 
تألو جهدا فــي تقديم املــســاعــدات الازمة 
لــهــا.. الفــتــا فــي هـــذا اإلطــــار إلـــى تقديمها 
معونات لصالح خطط وبرامج الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة فــي عــدة مجاالت  الصومالية 
وذلــك بالشراكة مع األمــم املتحدة والبنك 
الــدولــي. وتــابــع سعادته يــقــول »وفـــي هذا 

الــســيــاق وانــطــاقــا مــن مــبــدأ الــتــكــامــل بن 
األمــن والتنمية وأهمية حماية املنجزات 
التي تمت فقد تــم اإلعـــان عــن االستثمار 
ــتــــن الـــقـــطـــريـــة  ــومــ ــكــ ــحــ املـــــشـــــتـــــرك بــــــن الــ
ــنـــاء »هـــوبـــيـــو«  ــيـ والـــصـــومـــالـــيـــة بــــشــــأن مـ
بــواليــة غلمدغ الصومالية وكــذلــك تقديم 
الدعم لتحديث القطاع العسكري واألمني 
ــم املــتــحــدة  لــلــصــومــال بــالــتــنــســيــق مـــع األمــ
وخاصة البعثة األممية ملساعدة الصومال 
ألهمية املواءمة مع الجهود التي يقودها 
االتـــحـــاد اإلفــريــقــي مـــن خـــال بــعــثــة حفظ 
السام اإلفريقية في الصومال«. كما لفت 
إلــى املنحة العسكرية املقدمة مــن القوات 
املسلحة القطرية لنظيرتها الصومالية.. 
وقــــــــال إن هــــــذه املـــنـــحـــة تــــأتــــي تــجــســيــدا 

للتعاون بن البلدين في هذا املجال.

استقرار سياسي

وثمن سعادة السيد أحمد عيسى عوض 
ــة جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــومـــال  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر خــ
ــة قــطــر لــهــذا  ــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة، اســتــضــافــة دولـ
ــم الـــشـــعـــب  ــ ــدعــ ــ االجــــــتــــــمــــــاع وجـــــهـــــوهـــــا لــ
الصومالي، كما نوه بدور منظمة التعاون 
ــاء فــــي فــريــق  ــ ــــي والـــــــــدول األعـــــضـ ــــامـ اإلسـ
االتصال من أجل إنجاح االجتماع.. وقال 
»إن الشعب الصومالي يعلق آماال عريضة 
على هــذا االجــتــمــاع«. وقــال إن مسار بناء 
الدولة الصومالية يشهد تطورا ملموسًا 

 قـــال ســعــادة أحــمــد عـــوض عــيــســى وزيــر 
خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، 
الـــصـــومـــالـــيـــة  ــة  ــريــ ــطــ ــقــ الــ الـــــعـــــاقـــــات  إن 
مــتــمــيــزة، وبــــــاده تــثــمــن هــــذه الــعــاقــات 
خـــاصـــة وأن قــطــر تـــقـــدم دعـــًمـــا مــســتــمــًرا 
لـــلـــصـــومـــال وبـــشـــكـــل خـــــاص الســـتـــقـــراره 
وأمنه، مشدًدا أن قطر دائًما ما تقف إلى 
جـــــوار الــشــعــب الـــصـــومـــالـــي. وقـــــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــصــومــالــي فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، حــول دعــم قطر للصومال في 
أزمــة الفيضانات األخــيــرة التي اجتاحت 
باده، »إن الفيضانات وقعت في عدد من 
مدن الصومال وأثرت على عدد كبير من 
املــواطــنــن، وقــامــت دول شقيقة مثل قطر 
بتقديم املساعدات السريعة«. وأشاد وزير 
ــالـــدور الــقــطــري  الــخــارجــيــة الــصــومــالــي بـ
 »أرســلــت قــطــر دعــًمــا ســريــًعــا حيث 

ً
قــائــا

أن هــنــاك طــائــرات تــتــوجــه إلـــى الــصــومــال 
لــدعــم املتضررين مــن هــذه الفيضانات«. 
وأضاف: »إن دعم قطر للصومال هو أمر 
معروف وإيجابي جًدا ويشمل هذا الدعم 

الحكومة والشعب على السواء«.
وحـــــــول الــــشــــراكــــات الــــتــــي تـــبـــحـــث عــنــهــا 
الـــصـــومـــال قــــال إن الـــصـــومـــال بــلــد غني 
وهــنــاك فــرص استثمارية، فلدينا أطــول 
ســـاحـــل فـــي إفـــريـــقـــيـــا، وأراضـــــــي زراعـــيـــة 
ــيـــة فــي  ــدد مــــن املـــاشـ ــ ــر عـ ــبــ ــة، وأكــ ــعـ شـــاسـ
الــعــالــم، وأضــــاف، كما أن لدينا املجتمع 
الـــشـــاب املــثــقــف وبــالــتــالــي هــنــاك الــعــديــد 

مــــــن الــــــفــــــرص فــــــي الــــــصــــــومــــــال. وشــــــــّدد 
الــصــومــالــي على أهمية التنمية  الــوزيــر 
ــقـــرار الــســيــاســي كـــأســـاس لجلب  ــتـ واالسـ
االستثمارات للصومال وقــال إن مشكلة 
ــرز  ــن أبــ ــطـــرف الـــعـــنـــيـــف واإلرهــــــــــاب مــ ــتـ الـ
املــشــكــات الــتــي تــواجــه الــصــومــال، إال أن 
الباد تتعافى منها. وأكد أن اإلرهابين 
أساءوا إلى سمعة الصومال ولكن هناك 
تحسن في مواجهة هذا االمــر. وبالتالي 
يجب على الــدول الشقيقة والعالم أجمع 
الـــصـــومـــال، لــيــس فــقــط بتقديم  أن يــدعــم 
ــداث  ــ ــة، وإنــــمــــا إحـ ــيـ ــانـ املــــســــاعــــدات اإلنـــسـ

تنمية واستثمارات.
وأضـــــــــــاف وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة جـــمـــهـــوريـــة 
ــاع  ــمـ ــتـ ــيــــة، أن االجـ ــيــــدرالــ ــفــ الــ ــال  ــومــ الــــصــ
الــوزاري لفريق اإلتصال ملنظمة التعاون 

الــذي عقد  االســامــي املعني بالصومال، 
بالدوحة، أمس، حقق املأمول منه وأكثر، 
مــعــرًبــا عـــن ســعــادتــه بــنــتــائــج االجــتــمــاع 
والــقــرارات التي تمخضت عنه. وأوضــح 
فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، عــلــى هــامــش 
االجــــتــــمــــاع، أن أهـــــم قـــــــــرارات االجـــتـــمـــاع 
تمثلت فــي الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار دعــم 
الــصــومــال، واســتــقــراره الــســيــاســي ودعــم 

قضايا التنمية وسداد الديون. 
ــر الـــصـــومـــالـــي عـــن شــكــره  ــوزيــ وأعــــــرب الــ
لــــــدولــــــة قــــطــــر الســــتــــضــــافــــة االجــــتــــمــــاع 
بالتعاون مع منظمة التعاون االسامي، 
ــا فــي نــجــاح أعــمــالــه مــشــدًدا  وثــمــن دورهــ
على أهمية القرارات التي خرج بها بدعم 
الـــــدول األعـــضـــاء فـــي املــنــظــمــة الســتــقــرار 

وتنمية الصومال.

حــيــث تحقق اســتــقــرار ســيــاســي وتحسن 
أمني وإنــجــازات فــي املــجــال االقــتــصــادي.. 
ــانــــون  ــقــ ــرا إلـــــــى أنـــــــه تـــــم إصــــــــــدار الــ ــيــ مــــشــ
األساسي ملكافحة الفساد وسوء استغال 
السلطة وكذلك القانون األساسي للدخل 
الــــعــــام وإعــــــــــادة تــنــظــيــم هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع 
لــيــكــون بــمــثــابــة منطلقات  لــلــدولــة  املـــالـــي 

استراتيجية ملستقبل مزدهر.
ــال اآلن مــجــلــس  ــومــ الــــصــ ــدى  ــ لــ وذكـــــــر أن 
ــتــــشــــاري وطــــنــــي لــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاد،  اســ
يـــضـــم خــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــن دولــــيــــن مــمــا 
ساهم بشكل ملحوظ في وضع سياسات 
اقتصادية متينة وزيــادة الدخل وتغطية 
مــصــاريــف قــطــاعــات كـــبـــيـــرة.. مــشــيــرا إلــى 
إشــادة املؤسسات املالية الدولية بالنمو 
الـــذي يحققه االقــتــصــاد الوطني  الــســريــع 
الــصــومــالــي وفــقــا لــلــمــعــايــر واملــواصــفــات 
املـــعـــتـــمـــدة عـــاملـــيـــا مـــمـــا ســـاعـــد الــحــكــومــة 
ــا وتـــجـــاوز  الـــصـــومـــالـــيـــة فــــي املـــضـــي قـــدمـ
املــرحــلــة الــرابــعــة ومــفــاوضــاتــهــا فــي إعفاء 
الـــديـــون تــمــهــيــدًا لــلــدخــول فـــي مــشــاركــات 

استثمارية واعدة.
ــح  ــ ــال، أوضـ ــ ــومـ ــ ــــصـ ــي الـ ــ ـــأن األمــــــــن فـ ــشــ ــ وبـ
ــــي يــحــظــى  ــنــ ــ الــــقــــطــــاع األمــ ســــعــــادتــــه أن 
بـــاألولـــويـــة لــــدى الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة.. 
ــال »إن اإلرهـــــــــاب املـــتـــمـــثـــل فــــي حــركــة  ــ ــ وقـ
ــيــــن  ــابــ ــيـــم داعــــــــش اإلرهــ ــنـــظـ ــاب وتـ ــبــ ــشــ الــ
يــأتــي فــي مــقــدمــة الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
ــــة ذلــــك  ــهـ ــ ــــواجـ ــــال وملـ ــــومـ جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـ

ــي  ــرار عــلــى كـــافـــة أراضــ ــقـ ــتـ وتــحــقــيــق االسـ
الصومال أعطت الحكومة األولوية إلعادة 
هيكلة القطاع األمني وتحديثه مما مكن 
من استعادة مناطق واسعة ومــدن هامة 

من اإلرهابين«.

النهوض اإلقتصادي

وشـــــــــدد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــومـــالـــي 
ــة املـــفـــتـــوحـــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــرار املــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــلــــى اســ
ــــن.. قـــائـــا »مــــازلــــنــــا نــحــرر  ــيـ ــ ــابـ ــ ــع اإلرهـ مــ
منطقة بــعــد أخـــرى مــمــا قــلــل مــن هجمات 
اإلرهـــابـــيـــن املـــبـــاشـــرة واســـتـــعـــادة بعض 

املواطن االستراتيجية«.
إلــى جــهــود الحكومة الصومالية  وأشـــار 
فــي بــنــاء مــرتــكــزات الــنــهــوض االقــتــصــادي 
الــذاتــي وتعزيز  وأهمها السعي لاكتفاء 
الـــتـــعـــاون مـــع اآلخـــريـــن مـــن أجــــل الــشــراكــة 
ــثـــمـــار املــــشــــتــــرك.. مــــؤكــــدا فــــي هـــذا  ــتـ واالسـ
السياق حاجة الصومال ملساعدة األشقاء 
واألصــــــدقــــــاء.. وقـــــال إن »املـــســـاعـــدة الــتــي 
نطلبها اليوم هي التضامن الفعلي لدعم 
ــة ورفــــع  ــ ــويـ ــ الــتــنــمــيــة ذات األولـ مـــشـــاريـــع 
القدرات اإلنتاجية لصادرات الباد وفتح 
ــواق ملنتجاتنا والــتــعــاون مــعــنــا في  ــ األسـ
مــســألــة الــديــون واإلعـــفـــاء منها والــدخــول 
معنا في استثمارات هادفة والوقوف مع 
الصومال في حماية أراضيه وما تحويه 

من قدرات وموارد«.

25 مليون دوالر من قطر 
للمساهمة في إسقاط 

ديون الصومال

استثمارات قطرية بميناء 
»هوبيو« وتحديث القطاع 

العسكري واألمني

عوض: االقتصاد الصومالي 
حقق نموًا سريعًا بشهادة 

المؤسسات الدولية

خالل اجتماع وزاري »التعاون                     اإلسالمي«.. وزيــر الخارجيــة:

قطـر داعمـًا أساسيًا للصومـال لتقويـة          قدراتها األمنية وبرامج التمكين االقتصادي
أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة 
قطر ستظل داعما أساسيا للصومال الشقيق، ولن 
تألو جهدا في تقديم املساعدات الالزمة لها.. الفتا 
في هذا اإلطار إلى تقديمها معونات لصالح خطط 
وبرامج الحكومة الصومالية الفيدرالية في عدة 
مجاالت وذلك بالشراكة مع األمم املتحدة والبنك 

الدولي.
وأوضــح سعادة وزيــر الخارجية في إفتتاح أعمال 
االجتماع الوزاري لفريق االتصال ملنظمة التعاون 
اإلسالمي املعني بالصومال بالدوحة أمس، أن دولة 
قطر قدمت مؤخرا دعما للحكومة الصومالية بمبلغ 
25 مليون دوالر للمساهمة في إسقاط الديون عن 

الصومال في البنك الدولي، كما أنها تدعم تنمية 
القدرات األمنية وبرامج التمكني االقتصادي وخلق 
الوظائف للشباب، والصندوق االستئماني ألجل 
السالم واملصالحة وتنفيذ مشاريع تنموية تشمل 
الطرق واملدارس واملستشفيات وغيرها مما يلبي 

احتياجات الشعب الصومالي الشقيق.
وقــد استضافت الدوحة أمــس فعاليات االجتماع 
الوزاري لفريق االتصال ملنظمة التعاون اإلسالمي 
املعني بالصومال، والــذي يهدف إلى حشد مزيد 
من الدعم الدولي إلرســاء دعائم األمــن والتنمية 

واالستقرار للشعب الصومالي.

الضبيعي: 

أوغلو: 

وزير الخارجية الصومالي: 

المريخي:

نجاح االجتماع الوزاري المعني بالصومال

جهود ومبادرات قطرية 
لحشد الدعم الدولي للصومال

بحث القضايا اإلقليمية والدولية 
باجتماع اللجنة االستراتيجية العليا

فرص استثمارية للقطريين بقطاعات حيوية

ــعـــادة الــســيــد ســلــطــان بـــن ســعــد املــريــخــي  ــد سـ أكــ
وزير الدولة للشؤون الخارجية نجاح االجتماع 
ــال ملـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــ ــــصــ الــــــــــــوزاري لـــفـــريـــق االتــ
الــذي اختتم أعماله  اإلسامي املعني بالصومال 
امـــس بــالــدوحــة، قــائــا إن مــا يــدعــو لــاعــتــزاز أن 
جـــمـــيـــع الـــحـــاضـــريـــن فــــي هـــــذا الــــحــــدث داعــــمــــون 
ــيـــون لــتــحــقــيــق االســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة فــي  ــاسـ أسـ

الصومال.
وأوضــح سعادته في تصريحات عقب االجتماع 
أن الهدف األساسي لهذا التجمع هو دعم األشقاء 
فـــي الـــصـــومـــال ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا وتــنــمــويــا 
مشيرا إلى أن الحاضرين اتفقوا على تفعيل عمل 
الصندوق التنموي الذي تم االتفاق على إنشائه 

في االجتماع الوزاري الذي عقد في أبوظبي بناء 
على طلب اإلخوة في الصومال.

ولــفــت ســعــادة وزيـــر الــدولــة لــلــشــؤون الخارجية 
أن مــشــاركــة هـــذا الــعــدد مــن الـــــوزراء واملــســؤولــن 
ــة لــلــصــومــال  ــمـ ــداعـ ــاع وبــيــانــاتــهــم الـ ــمـ ــتـ فـــي االجـ
يؤكد السعي الكبير الستقرار هذا البلد الشقيق 
ــة الــصــومــالــيــة  ويــعــد دعــمــا كــبــيــرا لــجــهــود الـــدولـ
إلــى الدعم  املــنــشــودة مشيرا  فــي تحقيق التنمية 
الــقــطــري الــكــبــيــر لــجــهــود الــصــومــالــيــن وحـــرص 
الـــدولـــة الــقــطــريــة عــلــى املــشــاركــة فــي كــل مــا يدعم 
التنمية واألمن واالستقرار هناك سواء من خال 
املشاركة في االجتماعات السياسية أو املساعدات 

التنموية واالقتصادية املباشرة وغير املباشرة.

أشـــاد السيد يــوســف محمد الضبيعي 
األمن العام املساعد للشؤون السياسية 
ــتــــعــــاون  ــة الــــعــــامــــة ملـــنـــظـــمـــة الــ ــ ــانـ ــ ــاألمـ ــ بـ
اإلسامي، بجهود دولة قطر ومبادرتها 
إلى الدعوة لعقد اجتماع فريق اتصال 
املنظمة املعني بالصومال بهدف حشد 
مزيد من الدعم الدولي املتناسق لبناء 
هيكلة ومؤسسات دولته وإرساء األمن 

واالستقرار على أراضيه.
وأكــد الضبيعي خــال أعمال االجتماع 
الوزاري لفريق االتصال ملنظمة التعاون 
اإلســـامـــي املــعــنــي بـــالـــصـــومـــال، الـــتـــزام 
املــنــظــمــة بـــدعـــم الـــصـــومـــال مــســتــعــرضــا 
جـــهـــودهـــا وأنــشــطــتــهــا فــــي الـــصـــومـــال، 
الـــذي يعد مــن بــن األعــضــاء املؤسسن 
للمنظمة ولعب دور بــارز في جهودها 
على امتداد خمسن سنة ماضية، كما 
أشاد بالجهود التي بذلتها املنظمة في 

الصومال.
ونوه السيد الضبيعي إلى أن الصومال 
الــتــطــورات اإليجابية  الــعــديــد مــن  شهد 

عــلــى الــصــعــيــديــن األمـــنـــي والــســيــاســي 
حيث تنعم الكثير من املدن الصومالية 
بتحسن أمــن ملحوظ بفضل العمليات 
ــــوات الــصــومــالــيــة  ــقـ ــ الـــتـــي خـــاضـــتـــهـــا الـ
والــقــوات اإلفريقية، ونجحت السياسة 
ــقـــديـــم  ــدة فــــــي تـ ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ الــــصــــومــــالــــيــــة الــ
املصلحة الوطنية، وبــدء عملية صعبة 
لـــبـــنـــاء مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
وتكللت هذه الجهود في انتقال سلس 

للسلطة في الباد.
وأضاف أن حكومة الصومال الفيدرالية 
يــنــتــظــرهــا الــكــثــيــر مـــن مــواصــلــة الــبــنــاء 
ومــؤســســات الـــدولـــة وتــشــجــيــع الــحــوار 
ــة جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات  ــاركــ ــشــ الــــوطــــنــــي ومــ
الـــصـــومـــال فـــي كـــافـــة مـــجـــاالت الــحــيــاة، 
ــد  ــديــ وذلــــــــــــك لــــــلــــــدخــــــول فـــــــي عـــــصـــــر جــ
للصومال يختلف عن ماضيه.. وينتظر 
سلطات الــدولــة حــدث كبير وهــو إجــراء 
االنـــتـــخـــابـــات الــــقــــادمــــة، كـــمـــا أكـــــد دعـــم 
املنظمة فــي جــهــودهــا مــن أجــل ترسيخ 
الــديــمــقــراطــيــة مــع أهــمــيــة دعـــم اجــــراءات 
االستعدادات الجارية لعملية التسليم 
ــاد  ــن مــــن بــعــثــة االتـــحـ الـــتـــدريـــجـــي لـــأمـ
اإلفــــريــــقــــي إلـــــى قــــــوات األمــــــن الــوطــنــيــة 
ــــدول األعــضــاء  فـــي الـــصـــومـــال.. داعـــيـــا الـ
الــدولــي لتقديم يــد املساعدة  واملجتمع 
للصومالين حتى يتمكنوا من توحيد 
دولتهم وبنائها، مشددا على استعداد 
املــنــظــمــة ملـــســـاعـــدة الـــصـــومـــال ملــواجــهــة 

التهديدات والتحديات التي تواجهها.

ــر  ــلـــو وزيـ ــعـــادة الــســيــد مـــولـــود شـــاويـــش أوغـ ــد سـ أكــ
خارجية الجمهورية التركية على هامش االجتماع 
الـــوزاري لفريق االتــصــال ملنظمة التعاون اإلسامي 
ــالـــدوحـــة أن  املــعــنــي بـــالـــصـــومـــال الـــــذي عــقــد امــــس بـ
التحضير جـــار اآلن اســتــعــدادا الجــتــمــاعــات اللجنة 
االستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ستشهد 
ــيـــات ومــــذكــــرات  ــاقـ ــفـ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن االتـ

التفاهم التي نعمل عليها ونتفاوض بشأنها. 
ــد أســـبـــاب  ــ ــتـــركـــي »أن أحـ وأكــــــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـ
تـــواجـــدي هــنــا هـــو الــتــحــضــيــر الجــتــمــاعــات الــلــجــنــة 
العليا وأن العمل بن دولة قطر والجمهورية التركية 

الشقيقتن، متواصل لزيادة تعزيز وتعميق روابطنا 
الثنائية وتعاوننا في العديد من القضايا اإلقليمية 

والدولية«.
يـــذكـــر أن الــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة الــعــلــيــا الــقــطــريــة 
التركية يرأسها كل من سمو أمير دولة قطر وفخامة 
رئيس جمهورية تركيا وتعقد مرة واحدة على األقل 
في السنة بالتناوب في كل من قطر وتركيا، وينشئ 
الجانبان لجانا تحضيرية مشتركة، على املستوى 
الـــــوزاري ومــســتــوى كــبــار املــســؤولــن، تــحــت إشـــراف 
وزيــري خارجية البلدين من أجــل إعــداد اجتماعات 

اللجنة العليا.

ياروف: تعاون قطري 
أذربيجاني بجميع المجاالت

أكــد ســعــادة السيد إملـــار محمد يــاروف 
ــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان  ــ وزيـ
ــي االجــتــمــاع  ــاق الــــــدول املـــشـــاركـــة فـ ــفـ اتـ
ــريــــق االتــــــصــــــال ملــنــظــمــة  ــفــ ــ الــــــــــــــوزاري ل
الــتــعــاون اإلســـامـــي املــعــنــي بــالــصــومــال 
على تقديم كــل أنـــواع املــســاعــدة والــدعــم 
لشعب الصومال في سعيه للتغلب على 

املشاكل التي يواجهها.
وقــال سعادته في تصريحات صحفية 
عقب االجتماع أن هناك تفهما واضحا 
وكــبــيــرا الحــتــيــاجــات هـــذا الــبــلــد والعمل 
إلــى مشاركة  تــزويــده بها مشيرا  على 
عدد كبير من الوزراء واملسؤولني ووفود 

أمنها  الـــدول اإلسامية وتأكيدهم وإصــرارهــم على دعــم جمهورية الصومال لتحقيق 
واستقرارها ودعمها اقتصاديا وسياسيا.

ــر الــخــارجــيــة  ــة قــطــر وأذربـــيـــجـــان أوضــــح ســـعـــادة وزيــ ــ ــن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــني دول  وعـ
آل ثاني نائب رئيس  الرحمن  الشيخ محمد بن عبد  أنــه ناقش مع سعادة  األذربيجاني 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية قضايا األمن ومكافحة اإلرهاب وكيفية معالجة التطورات 

اإلقليمية، متابعا بقوله »وبالطبع نحن نقف في نفس الخط بمكافحة اإلرهاب«.
»جيدة جدًا« وأن  ووصف سعادته العاقات بني أذربيجان وقطر على املستوى الثنائي بالـ

هناك مستوى مكثف من التعاون في جميع املجاالت. 
وأعرب وزير الخارجية األذربيجاني عن سعادته بالوفود السياحية الكبيرة من القطريني 
الذين يزورون العاصمة »باكو« الفتا إلى إلغاء العمل بنظام التأشيرات للسائحني القطريني 

حتى ال يواجهوا أي مشاكل في رحاتهم. 
ولفت سعادته إلى أن املستقبل الثنائي بني قطر وأذربيجان جيد للغاية فالتبادل التجاري 
في ازدياد ليس فقط على أساس سنوي ولكن على أساس شهري ويومي وعلى صعيد 
فــأذربــيــجــان وقــطــر، كاهما دولـــة غنية بالطاقة والنفط والــغــاز،  املــتــبــادلــة،  االســتــثــمــارات 

والتعاون قائم ومستمر فيه.

شوقي مهدي - قنا

■ وزير الخارجية الصومالي يتحدث للصحفيين

وزير الخارجية: نتطلع لتشكيل حكومة 

اتحادية تحقق تطلعات الشعب الصومالي
توقع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن يسهم االجتماع 
الــوزاري لفريق االتصال ملنظمة التعاون اإلسامي املعني بالصومال بحشد مزيٍد من الدعم الدولي إلرساء دعائم 
األمن في الصومال، وقال سعادته في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي تويتر: بدأت أعمال االجتماع الوزاري 
لفريق االتصال ملنظمة التعاون اإلسامي املعني بالصومال بالدوحة، ونرحب بجميع املشاركني، ونتطلع في أن يسهم 
هذا االجتماع بحشد مزيٍد من الدعم الدولي إلرساء دعائم األمن والتنمية واالستقرار للشعب الصومالي الشقيق.. 
وأكدت خال االجتماع أهمية استكمال املكتسبات التي تحققت على ارض الواقع واملتمثلة في تحقيق التوافق الوطني 
الباد  قــادرة على قيادة  اتحادية وإنشاء مؤسسات تنفيذية وتشريعية وبناء مؤسسات وطنية  وتشكيل حكومة 

وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في األمن واالستقرار والتنمية.
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                                                                                                                        افتتح فعاليات معرض طريق الحرير                    وسط حضور مميز.. السليطي:

قطر شريك رئيسي في         مبادرة »طريق الحرير«

فخرو: 

المناعي: د. ثاني بن علي: مينج وي:

المقيف:  الجمال:

وسام السعايدة  
 تصوير: عمرو دياب

تـــشـــارك غـــرفـــة قــطــر فـــي الــنــســخــة األولــــــى مـــن مــعــرض 
طــريــق الــحــريــر اإلســتــراتــيــجــي، حــيــث قــدمــت غــرفــة قطر 
الغرفة من  لفعاليات املعرض، كما قامت  الرعاية والدعم 
القطري  الخاص  القطاع  بــدور  بالتعريف  خالل جناحها 
اللوجستية، كذلك  النقل والشحن والــخــدمــات  فــي قطاع 
الغرفة لخدمة مجتمع  التي تقدمها  التعريف بالخدمات 

األعمال في قطر.
وأكــــدت الــغــرفــة حــرصــهــا عــلــى املــشــاركــة فــي الفعاليات 
القطرية  الــشــركــات  الــتــي تجمع  واملـــعـــارض املتخصصة 
العالم، والتي تستهدف إطالع  بنظيراتها من كافة دول 
الخبرات  التطورات وتبادل  مجتمع األعمال املحلي على 
ــراكــــات بني  ــعــاملــيــة، وبـــحـــث فــــرص عــقــد تــحــالــفــات وشــ ال

املستثمرين تعود بالفائدة على الجانبني.

افتتح سعادة السيد جاسم 

بن سيف السليطي، وزير 

املواصالت واالتصاالت، 

أمس معرض طريق الحرير 

ومؤتمر الحزام والطريق، 

الذي تنظمه الشرق لإلدارة 

اإلعالمية، التابعة ملجموعة 

دار الشرق، بمركز الدوحة 

الدولي للمعارض.

حضر االفتتاح سعادة وزيرة 

األشغال العامة وزيرة الدولة 

لشؤون اإلسكان في دولة 

الكويت الشقيقة د. جنان 

بوشهري، وسعادة الشيخ 

الدكتور خالد بن ثاني آل 

ثاني، نائب رئيس مجلس 

إدارة مجموعة دار الشرق، 

بحضور عدد من سفراء 

الدول الشقيقة والصديقة 

ومسؤولي الوزارات وقيادات 

الهيئات والشركات املشاركة 

في املعرض واملؤتمر.

وقال سعادة وزير املواصالت 

واالتصاالت في تصريحات 

صحفية على هامش افتتاح 

املعرض إن دولة قطر تعتبر 

من املشاركني الرئيسيني 

في مبادرة طريق الحرير، 

حيث يتم سنويا شحن نحو 

13800 شحنة على طريق 

الحرير، ونطمح إلى زيادة 

هذه املساهمة.. مضيفا: 

إن قطر والكويت يعتبران 

من الشركاء الرئيسيني في 

مبادرة طريق الحرير.

يـــعـــد االقــــتــــصــــاد الـــقـــطـــري أحـــد 
ــتــــصــــادات اإلقــلــيــمــيــة  أقـــــوى االقــ
الــواعــدة، حيث حافظ  والدولية 
ــــدالت نـــمـــو إيـــجـــابـــيـــة  ــعـ ــ عـــلـــى مـ
ــقــــق نـــجـــاحـــات  ــة، وحــ ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ومـ
جــــــــــاءت تــــرجــــمــــة لــــــرؤيــــــة قــطــر 
إلـــى  ــة  ــادفــ ــهــ الــ ــيـــة 2030  ــنـ الـــوطـ
إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي 
مبني على املعرفة واالستثمار 
فــــي اإلنــــســــان الـــقـــطـــري. ونـــظـــرا 

ا  لكون دولــة قطر واملنطقة جزء
مهما من منظومة مبادرة طريق 
ــاءت فــكــرة  ــ الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد، جـ
إقــــامــــة مـــعـــرض طـــريـــق الــحــريــر 
الــذي من املؤمل أن تكون جسرا 
لــتــدعــيــم الـــعـــاقـــات والـــشـــراكـــات 
بــني مــؤســســات القطاعني العام 
والــخــاص والــشــركــات األجنبية 
ــح  ــالــ ــيــــق املــــصــ ــقــ مـــــــن أجـــــــــل تــــحــ
الــتــي تجمعها  لــلــدول  املشتركة 

املبادرة. ويأتي تنظيم املعرض 
إلتــاحــة الــفــرصــة أمـــام الشركات 
الــقــطــريــة لـــاطـــاع عــلــى كـــل ما 
هو جديد من تطورات وخبرات 
عاملية، فيما سيمكن الشركات 
العاملية مــن االطـــاع على حجم 
الـــــتـــــطـــــور والـــــنـــــمـــــو فــــــي قـــطـــاع 
ــارة  ــتـــجـ ــاوالت الـ ــ ــنــ ــ األعـــــمـــــال ومــ
الــشــركــات واملــوانــئ  العاملية مــع 

القطرية.

قطر منطلق تجاري ونقطة التقاء لدول العالم

قطر تتمتع بموقع إستراتيجي 
عند مفترق طرق التجارة العالمية 

المعرض يسهم في دعم 
مسيرة االقتصاد القطري 

تخليص المعامالت إلكترونيا 
في كافة المنافذ الجمركية  الرئيس  إبراهيم فخرو، مساعد  السيد جاسم  قــال 

الــشــرق، إن قــطــر أصبحت  التنفيذي ملجموعة دار 
رقــمــا صــعــبــا فـــي الــعــديــد مـــن املـــجـــاالت الــســيــاســيــة 
واالقــتــصــاديــة والــريــاضــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة، 
وبات طريقها الحريري يشار إليه بالبنان، وقال في 
كلمة ألقاها نيابة عن السيد عبداللطيف آل محمود 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة دار الـــشـــرق: أضــحــت 
الــدول املحفزة على االستثمار  قطر واحــدة من أهــم 
ــا املــتــمــيــزة ومــوقــعــهــا  ــهــ فـــي املــنــطــقــة، بــفــضــل إدارتــ
الــذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا  اإلستراتيجي 
ونقطة الــتــقــاء لـــدول الــعــالــم، األمـــر الـــذي يتيح بــدوره 
ــام الــشــركــات األجــنــبــيــة الــتــي تتطلع إلــى  الــفــرصــة أمـ

توسيع أعمالها في دولة قطر والدول اإلقليمية.
وأضاف خالل الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض 
»طريق الحرير« أمس: طريق الحرير ُعرف تاريخيا 

بـــأنـــه مــجــمــوعــة طــــرق بـــريـــة وبـــحـــريـــة ربـــطـــت آســيــا 
ــط وأوروبــــــا ملــئــات الــســنــني بــروابــط  ــ والـــشـــرق األوسـ
تجارية وثقافية ودينية، تم من خاللها تبادل السلع 
واملــنــتــجــات الــتــجــاريــة بــني الـــقـــارات، وانــتــقــلــت معها 

العلوم والثقافات املختلفة بني الشعوب.
وأوضح أن الصني أطلقت عام 2013 مبادرة »حزام 
واحد وطريق واحد«، وهو أضخم مشروع اقتصادي 
الحديدية  الــصــني، ويشمل مشاريع للسكك  تطلقه 
والطرق السريعة واملرافئ والطيران وشبكات الطاقة 
تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دوالر، ويغطي مناطق 
الصني وغرب آسيا وأوروبــا، وانضم إليه حتى اآلن 
نحو 65 بلدًا، منها 17 دولة عربية، قطر واحدة منها.

العالم ال ينتظر  أن  أنــه فــي قطر تعلمنا  إلــى  وأشـــار 
أحدًا وأن القطار يسير في طريقه سواء ركبته أم لم 
تركبه، وأن علينا أن نصنع طريقنا الحريري الخاص 

بنا لنكون جــزًءا من الطرق املتعددة التي تؤدي إلى 
ما نصبو إليه لتحقيق بناء الدولة واإلنسان وتحقيق 
 
ً
الرفاهية املطلوبة ولنكون جزًءا ورافدًا مهما وفعاال

في البناء والتعاون الدولي إلثراء البشرية.
ــا  ــهـ ــتـ ــتــخــطــيــط الـــــدولـــــة ورؤيـ ــان ل ــ ــه كــ ــ ــ ــى أن ــ ــ ــفــــت إل ــ ول
االقــتــصــاديــة 2030 تــحــت قـــيـــادة حــضــرة صــاحــب 

البالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو 
املفدى، حفظه الله، أحد تلك الطرق وأهمها، إذ تحقق 
التحتية  منذ إطالقها أن صرفت قطر على بنيتها 
املطار واملــوانــئ والطرق  الـــدوالرات في بناء  مليارات 
الكهرباء واملياه، وأصــدرت نظما وقوانني  وشبكات 
أدت إلـــى تــقــويــة الــفــعــالــيــات والــجــوانــب االقــتــصــاديــة 
ــار  فــي الــدولــة، وتنمية الــتــعــاون االقــتــصــادي واالزدهـ
املشترك بني دول املنطقة والعالم. وقد شهدت بذلك 
صحيفة فايننشال تايمز قبل أســبــوع بقولها: إن 
قطر أنجزت في عامني بنى تحتية تحتاج 20 عاما 

إلنجازها.
ــر املــواصــالت  واخــتــتــم بــقــولــه: »نــشــكــر ســعــادة وزيــ
واالتــــصــــاالت عــلــى رعــايــتــه الــكــريــمــة لـــهـــذا الـــحـــدث، 
ونــشــكــر الــشــركــات الــراعــيــة عــلــى دعــمــهــا، والــشــكــر 

موصول لكم لحضوركم ومشاركتكم الكريمة«.

قــــال لــيــم مــيــنــج وي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــحــرة، إن مــبــادرة طريق  املــنــاطــق  لهيئة 
إدمـــاج قطر  الجديد ستزيد مــن  الحرير 
إلــى تقدم  العاملي، مشيرا  في االقتصاد 
القطري بثبات لتحقيق رؤية  االقتصاد 

.2030
ــــحــــزام والــطــريــق  ــادرة ال ــبــ وأضــــــاف أن مــ
هــي إستراتيجية تنمية عاملية تتبناها 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة وتــتــضــمــن تــطــويــر 
التحتية واالســتــثــمــارات فــي 152  البنية 
دولــــة ومــنــظــمــة دولـــيـــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ولفت إلــى أن هــذه املــبــادرة هــي »محاولة 
لــتــعــزيــز االتـــصـــال اإلقــلــيــمــي واحــتــضــان 
ــو إلــى  ــدعـ ـــــا«. وتـ

ً
مــســتــقــبــل أكـــثـــر إشـــــراق

التعاون االقتصادي الدولي مع االستفادة 

البلدان،  النسبية لجميع  الــقــوة  مــن نقاط 
وتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات اإلنــمــائــيــة لــلــبــلــدان 
املشاركة، وبناء سلسلة صناعية عاملية 
إلــى إنشاء  أكثر توازنا وشمولية تهدف 

ممرات تجارية جديدة.
التجارية ستخلق  املمرات  أن  إلى  وأشــار 
فــرًصــا مــتــعــددة للشركات والصناعات 
واملــســتــهــلــكــني لــتــوســيــع نــطــاقــهــا الــعــاملــي 

وتكون قادرة على الوصول إلى املزيد من 
سوق التجارة العاملية.

وتساءل الرئيس التنفيذي لهيئة املناطق 
الـــحـــرة عـــن اســـتـــفـــادة قــطــر فـــي مـــبـــادرة 
طــريــق الــحــريــر، قــائــال: »مـــن املــهــم تقييم 
الــتــي تمتلكها  االقــتــصــاديــة  اإلمـــكـــانـــات 
لديها عــالقــات وثيقة  الــيــوم، فقطر  قطر 
أنحاء  الرائدة في جميع  مع االقتصادات 
العالم«. وأشار إلى اإلمكانيات التي تتمتع 
ــــى أن قــطــر تمتلك  بــهــا قـــطـــر، مــشــيــرا إل
ثالث أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في 
العالم، باإلضافة إلى كونها أكبر مصدر 
الــعــالــم، حيث  فــي  املــســال  الطبيعي  للغاز 
يــبــلــغ إنــتــاجــهــا 77 مــلــيــون طـــن ســنــوًيــا، 
ومن املتوقع أن تنمو إلى 110 ماليني طن 

سنوًيا بحلول عام 2024.

الدكتور ثاني بن  الشيخ  قــال سعادة 
ثـــانـــي، عــضــو مــجــلــس إدارة  عــلــي آل 
مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 
إن هذا املعرض واملؤتمر املصاحب له 
مــن شأنه أن يسهم فــي دعــم مسيرة 
ــه إلـــى  ــع بــ ــدفــ ــقـــطـــري ويــ االقـــتـــصـــاد الـ
مصاف االقتصادات العاملية املتطورة، 
الفتا إلــى أهمية عقد هــذا املــعــرض ال 
سيما وأن دولة قطر من الدول املوقعة 
عــلــى اتــفــاقــيــة طــريــق الــحــريــر، إضــافــة 
كذلك إلى حرص الجهات ذات العالقة 
فـــي الـــدولـــة عــلــى املـــشـــاركـــة، ال سيما 
املــعــنــيــة بـــاملـــالحـــة الـــبـــحـــريـــة، ملـــا لــهــذا 
التعاون  املؤتمر من أهمية في تعزيز 
مـــع الـــشـــركـــاء وجــــذب االســتــثــمــارات. 
ــاف »يــشــهــد املـــعـــرض مــشــاركــة  ــ وأضـ
واســعــة مــن الــشــركــات ســــواء املحلية 

أو اإلقليمية والعاملية مما يسهم في 
تبادل املعرفة في هذا القطاع الحيوي 
ويدعم التعاون بني كافة األطراف بما 
يحقق املصالح املشتركة للجميع، كما 
اتفاقيات  تــوقــيــع  سيسهم كــذلــك فــي 
بني املستثمرين املحليني والدوليني«. 
وأشــــــار إلــــى فــعــالــيــات الـــيـــوم الــثــانــي 

والـــتـــي ســتــضــم جلستي  ــلــمــعــرض  ل
عــمــل، حــيــث تــتــنــاول الــجــلــســة األولـــى 
البحري بمشاركة  النقل  لوجستيات 
نـــخـــبـــة مــــن الــــخــــبــــراء، فـــيـــمـــا تـــتـــنـــاول 
الــجــلــســة الــثــانــيــة مـــوضـــوع ســالســل 
النقاش مهما من  ــداد، وسيكون  اإلمــ
خـــالل االطــــالع عــلــى بــعــض الــتــجــارب 
ــن الـــخـــبـــراء  ــاع إلـــــى عـــــدد مــ ــمــ ــتــ واالســ
ــيــــني واملـــتـــخـــصـــصـــني فــي  ــمــ ــاديــ واألكــ
الـــقـــانـــون الـــبـــحـــري، وهــــذا فـــي املــجــمــل 
ســيــســهــم فـــي إثــــــراء وتـــدعـــيـــم ثــقــافــة 
ــعــــرف عــلــى  ــتــ ــ ــة وال ــريـ ــبـــحـ ــارة الـ ــجــ ــتــ ــ ال
ــيــات  ــتـــعـــرف عــلــى آل خــصــائــصــهــا والـ
ــة الــــنــــزاعــــات قـــانـــونـــيـــا،  ــويـ طــــــرق تـــسـ
حيث إن دولــة قطر انضمت التفاقية 
لــلــوســاطــة فـــي أغسطس  ســنــغــافــورة 

املاضي.

الــســيــد عــبــدالــرحــمــن عيسى  قــــال 
التنفيذي لشركة  الرئيس  املناعي، 
املـــالحـــة الــقــطــريــة إن هـــذا املــعــرض 
ــة  ــهـــضـ ــنـ ــم فـــــــي مـــــواكـــــبـــــة الـ ــهــ ــســ يــ
االقــتــصــاديــة الــتــي تــشــهــدهــا دولـــة 

قطر في مختلف املجاالت.
وأضـــــاف »تــعــتــبــر مـــالحـــة مـــن أهــم 
البحري  النقل  الشركات في مجال 
اللوجستية في  والــبــري والخدمات 
املنطقة، ونحن مهتمون جــدا بهذا 
املعرض ومشاركتنا ضرورية في 
مـــعـــرض مــتــخــصــص كـــهـــذا، حيث 

يشهد حضورا كبيرا«.
ــدم فـــي مـــالحـــة خــدمــات  ــقـ ــال »نـ ــ وقـ
ــل الــــــبــــــحــــــري والــــــخــــــدمــــــات  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ال
املتطورة، ولدينا مدينة  اللوجستية 
ــتــــطــــورة وأصـــبـــحـــت  لـــوجـــســـتـــيـــة مــ

املعفية  الوحيدة  اللوجستية  املدينة 
من الجمارك، وتبلغ مساحتها أكثر 
من 400 ألف متر مربع ويبلغ حجم 
االســتــثــمــارات فــيــهــا مــئــات مــاليــني 
الرياالت، وتم افتتاح املرحلة األولى 
ــعــام،  مـــن هـــذه املــنــطــقــة فـــي بـــدايـــة ال
وتتضمن مــخــازن متطورة مبردة 
ومثلجة، وحصلت على مجموعة 

ــة  ــداقـ ــتــــدامــــة وصـ مــــن جــــوائــــز االســ
ــبــيــئــة، وكـــذلـــك تــتــضــمــن خــدمــات  ال
متطورة تكنولوجيا تسرع عمليات 
التخزين والتوريد بسهولة ويسر«.

إلــــــى أن مـــالحـــة  ــاعــــي  ــنــ املــ وأشـــــــــار 
دائــــمــــا تــقــتــنــص الــــفــــرص لــتــنــفــيــذ 
ــق نــظــرة  ــ ــد مــــن املـــشـــاريـــع وفـ ــزيــ املــ
إســتــراتــيــجــيــة مــتــوســطــة وطــويــلــة 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ األمـــــــــــــــد، ونـــــــــــــــدرس الـ
املـــــشـــــاريـــــع مــــــن حــــيــــث الــــخــــطــــوط 
والتوسعات اإلستراتيجية، ولدينا 
ــيــــة مـــنـــهـــا الــخــط  مــــشــــاريــــع خــــارجــ
الـــــذي تـــم افــتــتــاحــه بـــني بــنــغــالدش 
أول  افتتحنا  وسيريالنكا، وكــذلــك 
ــو إنــجــاز  خـــط بـــحـــري أوروبــــــي وهــ
يــدل على قــدرة الشركة على  كبير 

املنافسة.

قال الكابنت حسني أحمد املقيف، 
التنفيذي للشؤون  الرئيس  نائب 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي مـــوانـــي قـــطـــر، إن 
مواني قطر توفر عبر املوانئ التي 
تديرها أفضل اإلمكانيات املتاحة 
الـــبـــحـــري للسفن  ــنــقــل  ال لــحــركــة 
بجميع أحجامها وجميع أنواعها، 
ــاء حــمــد  ــنــ ــيــ مــ أن  إلـــــــى  ــرا  ــيــ مــــشــ
يــســتــقــبــل جــمــيــع أنـــــواع وأحــجــام 
السفن دون موانع، وكذلك ميناء 
ــة الــــــذي يــســتــقــبــل أيــضــا  ــ ــــدوحـ الـ
السياحية،  الــســفــن  أنــــواع  جــمــيــع 
املثال فقد استقبل  فعلى سبيل 
امليناء العام املاضي أكبر سفينة 

سياحية في العالم.
ــم الـــــــذي نــقــدمــه  ــ ــدعـ ــ وأضــــــــــاف: الـ
فــــي املــــوانــــئ يــتــمــثــل فــــي تــوفــيــر 
مــتــكــامــلــة، وســهــولــة  بــنــيــة تحتية 
فـــــي اإلجــــــــــــــــراءات، وســـــرعـــــة فــي 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات، والــتــعــامــل مع 
البضائع  السفن والتجار، ومالك 
ــة وتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــهـــم.  بــــســــالســ
مــؤكــدًا أن مــشــاريــع مــوانــي قطر 
ال تتوقف، والشركة لديها خطة 
ــتـــمـــرة لـــلـــتـــوســـعـــة وتـــطـــويـــر  مـــسـ

الخدمات.
ــة فـــــي املــــعــــرض  ــ ــاركـ ــ ــــشـ وعـــــــن املـ
أكـــد املــقــيــف أن املـــعـــرض فــرصــة 
للجلوس مع  لشركة مواني قطر 
املتعلقة بتقديم  الشركات  كبرى 
اللوجستية واملرتبطة  الــخــدمــات 

باملالحة البحرية لتبادل الخبرات، 
 
ً
وزيــادة فرص االستثمار، فضال
ــن املـــؤتـــمـــر  ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــن االســ ــ عــ
ــذي يــتــضــمــن عـــدة  ــ ــ املـــصـــاحـــب ال
ورش تثقيفية وتــوعــويــة لجميع 

الحاضرين.
وتــابــع: طــريــق الحرير كــان يمثل 
ــي،  ــاضــ ــي املــ ــ ــق الــــتــــجــــارة فـ ــريــ طــ
ــة وزارة  ــ ــ ــاي ــ ــحــــت رعــ تــ وحــــالــــيــــا 
املــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت، تمت 
إعــــــادة إحـــيـــاء نـــمـــاذج مــشــابــهــة، 
ــــهــــدف  ــى، ال ــمــ ــســ تــــحــــت نــــفــــس املــ
منها تطوير قطاع النقل البحري 
ــا يــمــثــلــه  ــ والــــــبــــــري والـــــــجـــــــوي، ملــ
ــــرص عــــديــــدة اقـــتـــصـــاديـــة  مــــن فــ
لبلدنا، والــتــي تعتبر  ولوجستية 
ــة قـــطـــر 2030  ــ ــ مــــن أهــــــــداف رؤيـ
ــادر الـــــدخـــــل، ومـــن  ــ ــــصـ لـــتـــنـــوع مـ
النقل  بــمــجــال  االهــتــمــام  ضمنها 
بـــشـــكـــل عـــــــام، والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري 

بشكل خاص.

ــد عـــبـــدالـــلـــه  ــمــ ــادة الـــســـيـــد أحــ ــ ــعـ ــ قــــــال سـ
العامة للجمارك،  الهيئة  الجمال، رئيس 
للجمارك في  العامة  الهيئة  إن مشاركة 
فــعــالــيــات مــعــرض طــريــق الــحــريــر تأتي 
الهيئة كإحدى  انطالقا مــن أهمية دور 
الــجــهــات املــعــنــيــة فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــتــجــاريــة وتــســهــيــل الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــــى أهــمــيــة انــعــقــاد  مـــع الــــــدول، مــشــيــرا إل
الـــذي سيسهم فــي تعزيز  املــؤتــمــر  هـــذا 
ــتــــجــــاري وإنـــشـــاء  ــ ــبــــادل ال ــتــ ــ مـــفـــاهـــيـــم ال
خـــطـــوط تـــجـــاريـــة جــــديــــدة تـــخـــدم كــافــة 
الدول التي يمر بها طريق الحرير، ودولة 
قطر من الــدول التي انضمت إلى طريق 
املميز  نــظــرا ملوقعها اإلقليمي  الــحــريــر 

بــاإلضــافــة إلــى قــوة االقــتــصــاد القطري 
الذي يشهد نموا كبيرا ويعتبر من أهم 

اقتصادات املنطقة.
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  الـــجـــمـــال أن  وأضــــــــاف 

للجمارك تعرض من خالل مشاركتها 
فـــي املـــعـــرض الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
مـــن خـــالل نــظــام الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي 
»الــنــديــب«، الـــذي يــعــد مــن أفــضــل أنظمة 
املنطقة، وهو  الجمركي فــي  التخليص 
نظام مرتبط مع كافة الجهات الحكومية 
ال ســـيـــمـــا الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة بــتــســهــيــل 

التبادل التجاري.
العمل على تطوير  يــجــري  أنــه  وأضـــاف 
ــنـــظـــومـــة الـــتـــخـــلـــيـــص الـــجـــمـــركـــي مــن  مـ
ــادة تـــطـــويـــر مــنــظــومــة املـــخـــاطـــر فــي  ــ ــ إعـ
نــظــام »الـــنـــديـــب«، بــاإلضــافــة إلـــى تقديم 
التعريفية سواء  الخدمات  مجموعة من 
للمخلصني والتجار وذوي االختصاص 

في الشؤون الجمركية.
وردا على سؤال حول أي خدمات جديدة 
املقبلة  الــفــتــرة  الهيئة خـــالل  ستقدمها 
الجمال »نسعى حاليا إلى  السيد  قــال 
الجمركي  التخليص  تسهيل إجــــراءات 
في املنافذ الجمركية، ومع مطلع الشهر 
الـــجـــاري سيتم االنــتــهــاء مــن اســتــخــدام 
الورق في كافة املنافذ الجمركية، وجميع 
الـــجـــهـــات الــعــامــلــة مــعــهــا مــثــل الــصــحــة 
والبيئة واالقتصاد وغيرها من الجهات 
املعامالت  العالقة، وسيتم تحميل  ذات 
إلكترونيا من خالل نظام »النديب« مما 
سيسهل من حركة البضائع سواء في 

االستيراد أو التصدير«.

تفضل ســعــادة الــســيــد جــاســم بن 
سيف السليطي وزيــر املواصات 
ــادة الــشــيــخ  ــ ــعـ ــ ــاالت، وسـ ــ ــ ــــصـ ــ واالتـ
الــدكــتــور خــالــد بــن ثــانــي آل ثاني، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس اإلدارة 
والــعــضــو املــنــتــدب ملــجــمــوعــة دار 

الشرق، بتكريم رعاة املعرض.
حـــيـــث تــــم تـــكـــريـــم كــــل مــــن الـــراعـــي 
ــــي قـــطـــر،  ــوانــ ــ ــة مــ ــ ــركـ ــ الــــرســــمــــي شـ
يمثلها السيد عبدالله الخنجي، 
ــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، والـــــراعـــــي  ــرئــ الــ
ــــوط الــــجــــويــــة  ــطــ ــ ــخــ ــ الــــــذهــــــبــــــي، الــ

الـــقـــطـــريـــة، يــمــثــلــهــا الـــســـيـــد أكــبــر 
الباكر الرئيس التنفيذي، والراعي 
الــذهــبــي، شــركــة املــاحــة القطرية، 
يمثلها السيد عبدالرحمن عيسى 
ــفـــيـــذي،  ــنـ ــتـ ــــي، الــــرئــــيــــس الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ املـ
ــك الـــــحـــــديـــــديـــــة  ــ ــكــ ــ ــســ ــ وشــــــــركــــــــة الــ

القطرية »الـــريـــل«، يمثلها السيد 
ــيـــس  ــد الـــــعـــــنـــــزي، رئـ ــيــ ــــان عــ ــجـ ــ عـ
قــطــاع اإلســتــراتــيــجــيــات وتــطــويــر 
األعمال، والراعي الفضي، الهيئة 
لــلــجــمــارك، يمثلها السيد  الــعــامــة 
أحــمــد عــبــدالــلــه الــجــمــال، الــرئــيــس 

ــر  ــيــــوتــ الــــتــــنــــفــــيــــذي، وشــــــركــــــة »كــ
مينلرز«، يمثلها السيد عبدالله 
الهاجري، رئيس قطاع الخدمات 
الــحــرة،  املــســانــدة، وهيئة املناطق 
يــمــثــلــهــا الـــســـيـــد لـــيـــم مــيــنــج وي، 

الرئيس التنفيذي.

تكريم الرعاة 

حضور مميز للمعرض ومشاركة 
»مالحة« مهمة 

خطة مستمرة لتوسعة 
وتطوير خدمات الموانئ 

»غرفة قطر« تعرف بدور 
القطاع الخاص في قطاعي 

النقل والشحن 
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400 من أصحاب القرار منصة لتبادل األفكار واستكشاف الفرص االستثمارية بحضور 

انطالق ملتقى العودة لألعمال األربعاء المقبل 

ــة  ــيــ ــالــ ــارة اإليــــطــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ أعــــلــــنــــت غـــــرفـــــة ال
بــالــتــعــاون مــع مجلس األعــمــال األملــانــي 
فــــــي قـــــطـــــر، أمــــــــــس، انــــــطــــــاق الـــنـــســـخـــة 
ــودة  ــعــ ــن مـــلـــتـــقـــى الــ ــ الــــســــادســــة عـــشـــر مـ
لألعمال، األربعاء املقبل، بحضور أكثر 
مــن 400 مــن أصــحــاب الـــقـــرار والــخــبــراء 
فـــي مـــجـــال األعــــمــــال مـــن داخـــــل وخــــارج 
قطر، بهدف تبادل الخبرات واملعلومات 
حـــول أحــــدث املــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة 

االقتصادية اإلقليمية والعاملية.
ــة الـــتـــجـــارة  ــرفــ ــــدث غــ ــــحـ ويـــنـــظـــم هــــــذا الـ
ــال  ــ ــــة رجـ ــــطـ ــــن رابـ ــم مـ ــ ــــدعـ اإليــــطــــالــــيــــة وبـ
األعـــــمـــــال الـــقـــطـــريـــن وغـــــــرف الـــتـــجـــارة 
ــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــة واإلسـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ األمـــريـــكـــيـــة والـ
ــتـــجـــاريـــة  ــالــــس الـ ــجــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى املــ
التركية والكندية واألسترالية واملجتمع 

السويدي في قطر.
وأعلن خال املؤتمر الصحفي الذي عقد 
ــــول قــطــاعــات  بـــهـــذه املــنــاســبــة أمــــس دخـ
جديدة ضمن فعاليات امللتقى، وحضر 
املؤتمر الصحفي كل من كارلوتا كولي 
نائب رئيس البعثة بالسفارة اإليطالية 
ــا بــاملــا لــيــبــوت رئيسة  فـــي قــطــر، ومـــاريـ
غـــرفـــة الــــتــــجــــارة اإليـــطـــالـــيـــة، وكـــاثـــريـــن 
ليمكه مديرة مكتب الصناعة والتجارة 
نــائــب رئيس  األملــانــيــة، ويــقــيــت يلتيبي 
جمعية رجـــال األعـــمـــال األتـــــراك، وجــاي 
نــائــب رئــيــس مجلس إدارة غرفة  الــتــرك 

التجارة األمريكية في قطر.

األمن السيبراني

ــا كــــولــــي نــــائــــب رئــيــس  وقــــالــــت كــــارلــــوتــ
ــارة اإليـــطـــالـــيـــة: »يــســر  ــفـ ــالـــسـ الـــبـــعـــثـــة بـ

سفارة إيطاليا أن ترى أن شبكة العودة 
لـــألعـــمـــال قــــد أســـســـت نــفــســهــا عـــلـــى مــر 
الــحــضــور لربط  السنن كمنصة جــيــدة 
ــال األعـــمـــال واملـــســـاعـــدة فـــي تحويل  رجــ
ــافـــت:  ــة«. وأضـ ــراكــ ـــى شــ ــار الــعــمــل إلـ ــكـ أفـ
ــة  الـــتـــي تــبــنــتــهــا دولــ »إن اإلصـــــاحـــــات 
ــأس الــــعــــالــــم تــســاهــم  ــ قـــطـــر ومــــنــــظــــور كــ
ــــال اإلمــــــكــــــانــــــات الـــكـــبـــيـــرة  ــغـ ــ ــتـ ــ فــــــي اسـ
لــلــتــجــارة واالســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــديــد من 
القطاعات بما في ذلك األغذية الزراعية 
والسياحة والضيافة وإدارة النفايات 
ــات والــــرقــــمــــنــــة واألمـــــــن  ــيــ ــتــ ــســ ــلــــوجــ والــ
السيبراني ويوفر حدث العودة لألعمال 
مناسبة للتواصل مع الشركاء املحلين 

والدولين واستكشاف هذه الفرص«.
وأشــارت إلى أن ملتقى العودة لألعمال 
يأتي في توقيت مهم جدًا لقطر خاصة 
وأن الــتــعــاون الــقــطــري اإليــطــالــي تطور 
بشكل جيد، وتسعى إيطاليا للمساهمة 
فــي التحول الرقمي فــي قطر باإلضافة 
الــغــذاء، مــؤكــدة أن  لقطاعات مهمة مثل 
الــتــي نفذتها  الــتــشــريــعــيــة  اإلصـــاحـــات 

قــطــر مـــؤخـــرًا تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
تعزيز بيئة األعــمــال وتبرز أهميته في 
كون قطر في طريقها الستضافة بطولة 
كــأس العالم قطر 2022، وهناك العديد 
مــن الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــتــي نــتــوقــع أن تــتــوســع فــي قــطــر خــال 

الفترة املقبلة.
وقــالــت مــاريــا باملا ليبوت رئيسة غرفة 
التجارة اإليطالية إن استمرار امللتقى 
الـــتـــي يمثلها  ــا بــالــقــيــمــة  ـ

ً
ــراف ــتـ يــمــثــل اعـ

ملتقى العودة لألعمال ملجتمع األعمال 
املحلي والدولي. كما يتيح التواصل مع 
األعــضــاء الــبــارزيــن فــي مجتمع األعمال 
الدولي، ونتوقع حضور حوالي 400 من 
املهنين مــن مختلف قــطــاعــات األعــمــال 
وقـــــادة الــصــنــاعــة املــحــلــيــن والــدولــيــن 
واملديرين التنفيذين للشركات وصناع 

القرار والدبلوماسين.
وأوضــحــت ليبوت أن هناك العديد من 
الــقــطــاعــات الــجــديــدة الــتــي تــدخــل ضمن 
أجندة الفعالية سنويًا، من بينها تقنية 

ــلـــومـــات، ويــــحــــاول املــلــتــقــى تــعــزيــز  ــعـ املـ
ــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي  الـــشـــراكـــة والــ
تشكل قيمة مضافة لقطاع األعمال في 
ــذا املــلــتــقــى أن  قــطــر، ونــريــد مــن خـــال هـ
نصبح منصة لألعمال تحقق املزيد من 

الشراكات.

جهود قطرية

ــالــــت كـــاثـــريـــن لــيــمــكــه مــــديــــرة مــكــتــب  وقــ
ــارة األملــــانــــيــــة »فـــي  ــجـــ ــتـــ الـــصـــنـــاعـــة والـــ
ــيــــن بــــذلــــت الـــحـــكـــومـــة  ــامــــن املــــاضــ ــعــ الــ
ــيــــرة لــتــحــســن  ــبــ الــــقــــطــــريــــة جـــــــهـــــــوًدا كــ
مــــنــــاخ االســـتـــثـــمـــار والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــــي مــن  ــتـ ــ لــلــمــســتــثــمــريــن األجــــــانــــــب، والـ
شـــأنـــهـــا أن تــمــكــن الــــشــــركــــات األملـــانـــيـــة 
ا واالستفادة منها والحصول على 

ً
أيض

وصـــول أســهــل إلـــى الــســوق. وكــجــزء من 
اإلستراتيجية الوطنية للتنويع، تتطور 
الــقــطــاعــات الــجــديــدة وتــقــدم فــرص عمل 
جديدة للشركات الدولية. ومكتبنا هنا 

لدعم مجتمع األعــمــال األملــانــي ونعتبر 
ملتقى الـــعـــودة لــألعــمــال مــنــصــة رائــعــة 
للتواصل مع كل من الشركات الراسخة 

بالفعل وكذلك للوافدين الجدد«.
ــتــــب الـــصـــنـــاعـــة  ــكــ وأعـــــلـــــنـــــت مــــــديــــــرة مــ
والــتــجــارة األملـــانـــي عــن وصــــول حــوالــي 
50 شـــركـــة أملـــانـــيـــة لــقــطــر فــــي ديــســمــبــر 
املقبل والتي تسعى للدخول في السوق 
ــــاالت، مــشــيــدة  ــــجـ الـــقـــطـــري بــمــخــتــلــف املـ
باإلصاحات والتشريعات التي نفذتها 
قطر والــتــي مــن شأنها جــذب الشركات 

األملانية واألجنبية للدوحة.
واعتبر جاي الترك نائب رئيس مجلس 
إدارة غرفة التجارة األمريكية في قطر 
امللتقى فرصة جيدة لتعزيز الشراكات 
بـــن املــؤســســات املــخــتــلــفــة، مــوضــحــًا أن 
مجلس األعمال األمريكي ينظم حوالي 
26 فــعــالــيــة ســنــويــًا وهـــنـــاك الــعــديــد من 
املؤسسات والشركات األمريكية الكبرى 
الـــتـــي تــعــمــل فـــي الـــســـوق الـــقـــطـــري، كما 
تــحــتــضــن املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة عــــددًا من 

الجامعات األمريكية املميزة.

¶ كارلوتا كولي ¶ كاثرين ليمكه¶ جانب من المؤتمر الصحفي

شوقي مهدي

لتقديم آخر ما توصلت إليه العلوم الطبية من حلول للرعاية الصحية الحرجة

»قطر األول للرعاية الحرجة« يطلق 
جمعية متخصصة في المجال

أطلق مؤتمر قطر األول للرعاية الحرجة الذي 
نــظــمــتــه مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة / جــمــعــيــة قطر 
للرعاية الحرجة/  التي ستضم في عضويتها 
ــايـــة  ــارســــن املـــتـــخـــصـــصـــن فــــي الـــرعـ ــمــ ــافــــة املــ كــ
ــــى تـــقـــديـــم آخـــر  ــة، وتــــهــــدف إلـ ــرجـ ــحـ الــصــحــيــة الـ
ــلـــوم الــطــبــيــة مــــن حــلــول  ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه الـــعـ مــ
فـــي مــضــمــار الــرعــايــة املــقــدمــة لــلــمــرضــى الــذيــن 

يحتاجون إلى الرعاية الصحية الحرجة.
ونوهت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة بـــمـــا يـــقـــدمـــه الـــقـــطـــاع 
الـــصـــحـــي مــــن رعــــايــــة صـــحـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة بــكــافــة 
املقاييس ملرضى الرعاية الحرجة في دولة قطر 
الــخــبــرات واملــهــارات العالية التي  وذلـــك بفضل 
تتمتع بها الكوادر الطبية وكذلك مرافق الرعاية 

الصحية املتطورة املتوفرة.
ــافـــت ســعــادتــهــا فـــي تــصــريــح صــحــفــي، أن  وأضـ
الــحــرجــة لنخبة من  الــرعــايــة  استضافة مؤتمر 
خبراء الرعاية الحرجة من مختلف أرجاء العالم 
فــي الــدوحــة وفـــرت فــرصــة لــعــرض الــتــجــارب في 
تــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة وتــعــزز الــخــبــرات في 
تــقــديــم الـــرعـــايـــة املــتــخــصــصــة ملـــرضـــى الــرعــايــة 
الحرجة وهو من املجاالت الطبية دائمة التغير 

والتحول.
ــات مــن  ــئــ ــة املــ ــاركـ ــد شـــهـــد مـــشـ ــر قــ ــمـ ــؤتـ وكــــــان املـ
ــيـــن والـــعـــاملـــيـــن  ــيـــمـ ــلـ ــراء املـــحـــلـــيـــن واإلقـ ــبــ ــخــ الــ
املتخصصن في مجال الرعاية الصحية املقدمة 
ملرضى الحاالت الحرجة مثل مرضى السكتات 
ــى الـــخـــلـــل الـــوظـــيـــفـــي املــتــعــدد  ــرضــ الــقــلــبــيــة ومــ
ــاء الــجــســم وغـــيـــرهـــم مـــن املـــرضـــى الــذيــن  ألعـــضـ

يـــكـــونـــون بــحــاجــة لـــألجـــهـــزة الــطــبــيــة املــســاعــدة 
للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة إلـــى جــانــب خــبــراء في 
مجال الرعاية الحرجة من مختلف أنحاء العالم 
بما فيها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية 

وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
ويــحــظــى هـــذا املــؤتــمــر بــدعــم واعـــتـــراف الكثير 
من املؤسسات والهيئات الدولية مثل االتحاد 
الدولي لجمعيات طب العناية املركزة، وجمعية 
الرعاية الحرجة لألعصاب، والجمعية الكندية 

للرعاية الحرجة، وغيرها.
وقال الدكتور إبراهيم فوزي حسن مدير العناية 
املــركــزة الطبية بمؤسسة حمد الطبية ورئيس 
الــرعــايــة الصحية الحرجة تعد من  املــؤتــمــر، إن 
أكــثــر الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة تــعــقــيــدا مـــن حيث 
املــريــض بــصــورة  إنــهــا تستدعي متابعة حــالــة 
لصيقة مــع التركيز على الكثير مــن التفاصيل 

الــدقــيــقــة وقـــد يــكــون الــفــارق بــن الــحــيــاة واملـــوت 
الــتــطــور فــي تشخيص  إلــى  ثـــوان قليلة، مشيرا 
ومعالجة حاالت الرعاية الحرجة والتي تتراوح 
بن املساندة الطبية البسيطة لعضو من أعضاء 
املريض واملساندة الطبية االصطناعية املعقدة 

ألعضاء مثل القلب والرئتن.
وأوضـــــح فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة، أن مــؤتــمــر 
قطر األول كان منبرا لتبادل الخبرات واملعارف 
ــــب الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــوانـ ــ ــــن جـ ــعــــديــــد مـ ــــي الــ فـ
الــحــرجــة، حيث تضمن الكثير مــن املــحــاضــرات 
والـــورش التدريبية التي تــم اختيارها بعناية 
لــتــغــطــي هـــذه الـــجـــوانـــب، وحــضــرهــا عـــدد كبير 
مـــن املـــشـــاركـــن مـــن قــطــر إلــــى جـــانـــب مــشــاركــن 
مــن ثــاثــن دولـــة أخـــرى مما يــؤكــد على أن قطر 
باتت تحتل مركز الصدارة في الرعاية الصحية 

الحرجة في املنطقة.

التعريف بأهداف التنمية 
المستدامة  في ورشة 

بـ »قطر للتنمية«

قدم صندوق قطر للتنمية ورشة للتعريف بأهداف التنمية املستدامة 
ــداف عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي  ــ ودور الــصــنــدوق فـــي تــحــقــيــق هـــذه األهــ
الــدوحــة الشبابي للعمل التطوعي  وذلـــك مــن ضمن فعاليات مخيم 
واإلنساني الذي يواصل فعالياته حتى السادس من نوفمبر وتهدف 
إلــى التعريف  الــورشــة التي قدمها الصندوق للمشاركن فــي املخيم 
بــأهــداف التنمية املستدامة بشكل عـــام، أهميتها وتاريخها وكذلك 
الــذي تلعبه دولــة قطر في التنمية املستدامة  الــورشــة للدور  تطرقت 

دوليًا من خال نشاطات الصندوق.
الــنــشــاطــات التي  الــورشــة لتعريف املــشــاركــن على  تــأتــي أهمية هــذه 
يقوم بها الصندوق وتصبو إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة من 
أجل القضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعليم ورفع الوعي الصحي 
والعيش في ازدهار اقتصادي وتحقيق السام حيث يركز الصندوق 

على التنمية البشرية بشكل أساسي.
إلــى بناء  الـــذي يسعى  الــعــامــة  الــورشــة مــع أهـــداف املخيم  وتتناسق 
ــوار بـــن شـــبـــاب الــعــالــم اإلســـامـــي لــتــبــادل الــخــبــرات  الـــتـــقـــارب والــــحــ

والتجارب وانخراط الشباب في عملية البناء والتنمية في بلدانهم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن دولـــة قــطــر لعبت دورًا كــبــيــرًا مــن خـــال صــنــدوق 
ــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، وعــلــى وجــه  ــ قــطــر للتنمية فـــي تــحــقــيــق أهـ
الــرابــع: »ضــمــان التعليم الجيد املنصف والشامل  الــهــدف  التحديد 
الثالث:  م مدى الحياة للجميع«. الهدف 

ّ
للجميع وتعزيز فرص التعل

ع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع 
ّ
»ضمان تمت

األعــمــار«. الهدف الثامن: »تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 
للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الائق 
للجميع«، حيث إن هذه األهداف ستخلق وبشكل مباشر حياة كريمة 

للمحتاجن في كافة الدول النامية.

الدوحة -  الدوحة - 

قطر تشارك في األسبوع العربي للتنمية المستدامة

ــة قــطــر فـــي األســـبـــوع الــعــربــي للتنمية  ــ ــاركـــت دولـ شـ
املــســتــدامــة، الـــذي بـــدأت أعــمــالــه أمــس وتنظمه جامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع لــجــنــة األمـــــم املــتــحــدة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــغــربــي آســيــا /اإلســـكـــوا/، 
ــم املــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي، والــبــنــك الـــدولـــي،  ــ وبـــرنـــامـــج األمـ
ــي، تــحــت شــعــار /شــراكــة متكاملة  ــ واالتـــحـــاد األوروبــ

ملستقبل مستدام/.

وتـــرأس وفــد دولــة قطر فــي األســبــوع العربي للتنمية 
املستدامة، سعادة السيد طارق علي األنصاري مدير 
الــخــارجــيــة، بمشاركة  بــــوزارة  الــدولــي  الــتــعــاون  إدارة 
دبــلــومــاســيــن مــن وزارة الــخــارجــيــة ومــشــاركــن من 

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
ــدم األنـــصـــاري، عــرضــا مــطــوال عــن تحقيق دولــة  وقــ
الوطنية  للتنمية املستدامة من خالل رؤيــة قطر  قطر 
الثانية  الوطنية  انطلقت استراتيجيتها  2030 والتي 
قــطــاعــيــة منها  2018-2022 وفــــق اســتــراتــيــجــيــات 

التي تقودها  الدولي  للتعاون  القطاعية  االستراتيجية 
ــداف الــدولــيــة الــــ 17  ــ وزارة الــخــارجــيــة، لــتــحــقــيــق األهــ
العاملية 2030  للتنمية املستدامة اتساقا مع األجندة 

التي أطلقتها األمم املتحدة.
للتنمية املستدامة ورش  العربي  ويتضمن األســبــوع 
ــة عــلــى الــــتــــوازي الكــتــســاب  ــواريــ عــمــل وجـــلـــســـات حــ
الــدول، ومعرفة تجارب  الخبرات بن  املهارات وتبادل 
املــســتــدامــة ومــواكــبــة  التنمية  الــحــكــومــات فــي تحقيق 

تحدياتها.

القاهرة - قنا
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من بينها الجائزة الذهبية ألفضل شركة خالل العام 

Ooredoo تحصد 14 جائزة 
خالل حفل »ستيفي 2019«

أعلنت Ooredoo عــن فــوزهــا بمجموعة 
ــز الـــتـــكـــريـــمـــيـــة خـــــال حــفــل  مــــن الــــجــــوائــ
ــة »ســتــيــفــي«  ــيــ ــدولــ جــــوائــــز األعـــــمـــــال الــ
ــز ســتــيــفــي  ــ ــوائـ ــ ــام حـــفـــل جـ ــ ــقـ ــ 2019، ويـ
سنويًا لتكريم اإلنــجــازات واإلسهامات 
ــة لـــلـــمـــؤســـســـات فـــــي جــمــيــع  ــيــ ــابــ ــجــ اإليــ
بـ   Ooredoo ــــازت فـ الـــعـــالـــم. وقــــد  أنـــحـــاء 
أبــرزهــا جائزة »أفضل  14 جائزة كانت 
الــعــام« ضمن فئة الجوائز  شركة خــال 
الــكــبــرى فـــي قــطــاع االتــــصــــاالت. كــمــا تم 
تكريم Ooredoo بمنحها جائزة ستيفي 
الكبرى لكونها من بني أكثر 10 شركات 
ــالــــجــــوائــــز خــــــال حـــفـــل جـــوائـــز  فــــــــوزًا بــ

األعمال الدولية »ستيفي« 2019. 
وإلى جانب جائزة »أفضل شركة خال 
العام«، فازت Ooredoo بـ 5 جوائز ذهبية 

أخرى. 
فقد فازت 5G من Ooredoo قطر بجائزة 
ــام«  ــعــ ــتــــكــــار تـــقـــنـــي خــــــال الــ ــــل ابــ ــــضـ »أفـ

ضــمــن فــئــة الــجــوائــز الــكــبــرى فـــي قــطــاع 
 عــن فــوزهــا بجائزة 

ً
االتـــصـــاالت، فــضــا

ذهــبــيــة ضــمــن فــئــة خــدمــات االتــصــاالت. 
أيـــضـــًا بــجــائــزة  ــازت Ooredoo قــطــر  ــ وفــ
ــة مـــبـــتـــكـــرة« ضـــمـــن فــئــة  ــركــ ــــل شــ ــــضـ »أفـ
ــثـــر مــــن 2500  ــتـــي تـــضـــم أكـ ــات الـ الـــشـــركـ
 Ooredoo موظف، بينما فازت مجموعة
بــجــائــزة »أفــضــل حملة تسويقية خال 
الـــعـــام«- لــفــئــة اإلنــتــرنــت / االتـــصـــاالت، 
وذلــــك عــن حملتها مــع نــجــم كـــرة الــقــدم 
 Ooredoo الـــعـــاملـــي مـــيـــســـي. وحـــصـــلـــت
الــجــائــزة الذهبية ضمن  املــالــديــف على 
 Digital Resorts فئة السفر، وذلك عن حل

 .Solution
ــلــــى 3 جــــوائــــز  ــلــــت Ooredoo عــ وحــــصــ
ــوعـــة  ــمـ ــجـ ــة، وذلـــــــــــك مـــــــع فـــــــــوز مـ ــ ــيـ ــ ــــضـ فـ
الـــفـــضـــيـــة خـــال  بــــالــــجــــائــــزة   Ooredoo
املؤتمر العاملي للجوال 2019 ضمن فئة 
الــعــامــة الــتــجــاريــة والــتــجــارب - تجربة 
املـــعـــارض. وضــمــن بــرنــامــج املــســؤولــيــة 
االجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات لــهــذا الـــعـــام في 

آســـيـــا وأســـتـــرالـــيـــا ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، فـــازت 
Ooredoo مــيــانــمــار بــجــائــزة فــضــيــة عن 
َعــت  مـــشـــروع »كــلــمــا تــحــدثــَت أكـــثـــر، تــبــرَّ
 The more you speak,“(( »أكثر Ooredoo
the more Ooredoo will donate”، وفازت 
املــالــديــف بــجــائــزة فضية عن   Ooredoo
 NIRU مشروع املدينة الذكية وبرنامج

.Accelerator
ــز  ــ ــــوائـ ــــدت Ooredoo 4 جـ ــــصــ ــا حــ ــ ــمـ ــ كـ
ُعــمــان   Ooredoo فـــــازت فــقــد  بـــرونـــزيـــة، 
بجائزة ضمن فئة األعــمــال/ الحكومية 
عن تطبيقها املخصص لألعمال، وفازت
الــجــزائــر بــجــائــزة ضــمــن فئة   Ooredoo
 ،Haya! Music املوسيقى عــن تطبيقها
بـــجـــائـــزة  ــار  ــمـ ــانـ ــيـ وفــــــــازت Ooredoo مـ
»الـــشـــركـــة األكـــثـــر ابـــتـــكـــارًا خــــال الــعــام« 
ضمن فئة الشركات التي تضم ما يصل 
لغاية 2500 موظف، فيما فازت آسياسل 
الــعــراق، وهــي إحـــدى شــركــات مجموعة 
بــرنــامــج  بـــجـــائـــزة »أفــــضــــل   ،Ooredoo
مــســؤولــيــة اجــتــمــاعــيــة لــلــشــركــات خــال 

العام« في الشرق األوسط وأفريقيا. 
وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى الــــفــــوز بـــهـــذه الـــجـــوائـــز، 
قـــال الــشــيــخ ســعــود بــن نــاصــر آل ثــانــي، 
 :Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة
ــزاز كــبــيــريــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــادة واعـ ــعــ ــســ »نــــشــــعــــر بــ
ــذا الـــتـــكـــريـــم املــمــيــز  ــ لــحــصــولــنــا عـــلـــى هـ
والفوز بهذه الجوائز العاملية املرموقة. 
وما يزيدنا اعتزازًا هذا العام هو فوزنا 
بعدد قياسي من الجوائز الذهبية بما 
في ذلك جائزة أفضل شركة خال العام 
ــرز الــجــوائــز  ــ ــم وأبــ ــــدى أهــ الـــتـــي تــعــد إحـ
ضمن برنامج جوائز ستيفي العاملية. 
كــمــا أن تــنــوع الــجــوائــز الــتــي فــزنــا بها 

يبرهن على جــودة أعمالنا في مختلف 
ــــاع االتــــــصــــــاالت،  ــــطـ املــــــجــــــاالت ضــــمــــن قـ
وال شــك أن فــوزنــا بــمــثــل هـــذه الــجــوائــز 
يــعــد تــقــديــرًا عــاملــيــًا لــجــهــودنــا فــي إثـــراء 
الـــحـــيـــاة الــرقــمــيــة لــعــمــائــنــا فـــي جميع 
الــعــالــم، ويشكل حــافــزًا مهمًا لنا  أنــحــاء 
ملـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل واالجــــتــــهــــاد لــلــحــفــاظ 
فــي قــطــاع التكنولوجيا  عــلــى ريــادتــنــا 
واالتـــصـــاالت، بــمــا فــي ذلـــك ريــادتــنــا في 
شــبــكــة الــجــيــل الـــخـــامـــس 5G، واملــضــي 
قدًما في استراتيجيتنا للتحول الرقمي 
الــكــامــل لــلــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء مستقبل 

االتصاالت.«

الدوحة - 

عبد اهلل: العالمة التجارية األكثر إقبااًل في قطر

80 % زيادة مبيعات »بلدنا« بنهاية أكتوبر 

ارتــفــعــت مــبــيــعــات شــركــة بــلــدنــا بــنــســبــة 80 % 
بــنــهــايــة أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــاملــســتــوى 
املــســجــل بــنــهــايــة يــونــيــو مـــن نــفــس الــــعــــام، مع 
اســتــمــرار تــوقــعــات ارتــفــاع االربــــاح خــال العام 
الــجــاري مع إعــان الشركة البدء في إطــاق 52 

منتجا جديدا حتى نهاية العام الجاري.
وأعلنت شركة بلدنا للصناعات الغذائية التي 
تعتبر أكبر منتج ملنتجات األلبان والعصائر 
الطازجة في قطر، عن زيادة كبيرة في إيراداتها 
ضمن تطبيق برنامجها االستثماري والتحول 
فــي أعــمــالــهــا الــتــجــاريــة، ويــأتــي الــنــمــو السريع 
في اإليــرادات في الوقت الذي حددت فيه شركة 
ــا الـــطـــمـــوحـــة لــلــنــمــو كـــجـــزء مــن  ــهـ ــتـ بـــلـــدنـــا رؤيـ
االكتتاب العام الذي أعلنت عنه، والذي سيمكن 
املواطنني والشركات القطرية من املشاركة في 
الــغــذائــيــة وتوسعها  بــلــدنــا للصناعات  نــجــاح 

في املستقبل.
 ومـــنـــذ عــــام 2017، حــقــقــت شـــركـــة بــلــدنــا نــمــوا 
ســريــعــا بــعــد قــيــامــهــا بــاســتــثــمــارات رأســمــالــيــة 
كـــبـــيـــرة لـــتـــوســـيـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــإنـــتـــاج. 
الــحــويــا،  وتــوســعــت بشكل كبير فــي مــزرعــة أم 
ــر الــــجــــديــــدة،  ــائــ ــبــــر االســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــحــــظــ عــ
والتكنولوجيا، ومصنع للباستيك ومنشاة 
لتعبئة القوارير، واملاشية. يتكون قطيع بلدنا 
اآلن من أكثر من 18000 بقرة وتضاعف إنتاج 
الحليب. وتوضح األرقام الصادرة عن الشركة 

أن برنامجها االستثماري أدى إلى زيادة كبيرة 
في إيــرادات املبيعات، إذ زادت إيــرادات الشركة 
مــن متوسط قــدره 18 مليون ريــال شهرًيا في 
عام 2018 إلى 25 مليون ريال شهرًيا في الربع 
األول من عام 2019 و36 مليون ريال شهريا في 

الربع الثاني من عام 2019.
وتــتــطــلــع شـــركـــة بــلــدنــا إلــــى مـــزيـــد مـــن الــنــمــو 
ــا الـــطـــمـــوحـــة بــــــأن تــصــبــح  ــهــ ــتــ ــن خــــــال رؤيــ ــ مـ
العامة التجارية املفضلة فــي مــجــال األغــذيــة 

واملشروبات الطبيعية والطازجة في قطر. 
وقال الدكتور كامل عبدالله، الرئيس التنفيذي 

لـــشـــركـــة بـــلـــدنـــا »يـــشـــيـــر نـــمـــو مــبــيــعــات بــلــدنــا 
ــوي إلـــــى أن اســـتـــثـــمـــاراتـــنـــا وطــمــوحــاتــنــا  ــقــ الــ
االســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األجـــــل تــحــقــق نــتــائــج 
ملحوظة. تعد شــركــة بلدنا واحـــدة مــن أعظم 
قصص النجاح التجاري في قطر، وأنــا فخور 
بــاســتــمــرار عــامــتــنــا الــتــجــاريــة فــي استقطاب 
السوق القطري، مما يمّكننا من تحقيق رؤيتنا 
بان نصبح العامة التجارية األكثر إقبااًل في 
قــطــر ملــنــتــجــات األلـــبـــان والــعــصــائــر الطبيعية 

والطازجة.«

جانب من جناح بلدنا 

الدوحة - 

في ورشة تنطلق اليوم

»التخطيط واإلحصاء« 
يستكمل أعمال تحديث 

النظام اإلحصائي

ــعــمــل اإلقــلــيــمــيــة بـــشـــأن تــحــديــث  يــنــظــم جـــهـــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــصــــاء ورشـــــة ال
اليوم في فندق رتز كارلتون  اإلحصاءات الرسمية على مدى يومني اعتبارا من 
ــنــابــت- رئــيــس جهاز  بــالــدوحــة، بــحــضــور ســعــادة الــدكــتــور صــالــح بــن مــحــمــد ال
الــورشــة مشاركة دولــيــة وعربية ومحلية،  التخطيط واإلحــصــاء. حيث تتضمن 
يشترك فيها البنك الدولي ومكتب اإلحصاء الدنماركي ومنظمة الصحة العاملية، 
املتحدة للسكان، وبرنامج  األمــم  الدولية، واليونيسف، وصندوق  العمل  ومنظمة 
املتحدة اإلنمائي، واللجنة  البشرية، وبرنامج األمــم  املتحدة للمستوطنات  األمــم 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لغربي آســيــا اإلســكــوا، ومــركــز اإلحــصــاء الخليجي، 
ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
الــكــويــت، بــاإلضــافــة إلــى عــدد من  )ســيــســرك(، واملعهد العربي للتخطيط ومــقــره 
التابع لجامعة حمد بن  الحوسبة  الحكومية، ومركز بحوث  الـــوزارات واألجــهــزة 
خليفة، وقطر الخيرية، وشركة مايكروسوفت. كما يشارك في هذه الورشة عدد 
الوقوف  العربية، بغية  البلدان  كبير من األكاديميني والخبراء واملتخصصني من 

على مستجدات التحديث في اإلحصاءات الرسمية.
وسيقدم جهاز التخطيط واإلحصاء عددًا من العروض املتعلقة بمنهجية تعداد 
السكان واملساكن واملنشآت لعام 2020، الذي يستعد الجهاز لتنفيذه بالشراكة 
مع الوزارات واألجهزة املعنية في الدولة، كما سيقدم الجهاز ملحة عن آفاق عملية 
التحديث الوطنية التي يسعى إليها، وفي مقدمتها استخدام التكنولوجيا املتطورة 
بــهــا مع  الــبــيــانــات وتصنيفها وتحليلها ونــشــرهــا والــتــواصــل  فــي عملية جــمــع 
سائر فئات املستخدمني ومتخذي القرار في الدولة، باستخدام التقنيات الرقمية 

ووسائل التواصل االجتماعي. 
وبــهــذه املــنــاســبــة أكـــد ســعــادة الــدكــتــور صــالــح بــن مــحــمــد الــنــابــت، رئــيــس جهاز 
التخطيط واإلحصاء، على ضرورة املشاركة في ورشة العمل املذكورة واالستفادة 
النقاشات واملـــداوالت بغية اإلسهام في  التي ستقدم، واالشــتــراك في  من املعرفة 
املعنية  الوطنية  الجهات  تــراه  النظام اإلحصائي وفقًا ملا  أولويات تحديث  تحديد 
في الدولة والقطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني والجامعات ومراكز البحوث 

واالبتكار. 

»وقود« تطرح مجموعة جديدة من زيوت 
المحركات الممتازة

ــــود« بــطــرح  قــامــت شــركــة قــطــر لــلــوقــود »وقــ
ــركــــات  أحـــــــــدث مـــجـــمـــوعـــة مـــــن زيـــــــــوت املــــحــ
ــم »أوتــــو« )OTO(، في  املــمــتــازة تحمل االسـ
جميع محطات وقود املزودة بخدمة تغيير 

الزيوت.
وتشمل املجموعة الجديدة زيوت محركات 
 ،)OTO MOTIV( »البنزين »أوتـــو مــوتــيــف
وزيــــــوت مـــحـــركـــات الــــديــــزل »أوتــــــو مــاكــس« 
ــو  املــكــمــلــة »أوتــ )OTO MAX( واملــنــتــجــات 

.)OTO PRO( »برو
وتأتي هذه املبادرة استمرارا لجهود الشركة 
في تقديم قيمة جديدة لعمائها وتزويدهم 
املــزايــا املحّسنة. وتتميز هذه  بالعديد مــن 
لــلــمــواصــفــات العاملية  الـــزيـــوت بمطابقتها 
املــعــدات  الــتــي يضعها مصنعو  الــرئــيــســيــة 
أنـــهـــا مــثــالــيــة للمستهلكني  األصـــلـــيـــة، كــمــا 

الذين يبحثون عن أداء عال من محركاتهم.
املــهــنــدي، الرئيس  وقـــال السيد سعد راشـــد 
املــنــتــدب لشركة وقــود:  التنفيذي والــعــضــو 
»يسعدنا أن نقدم إلى السوق القطري هذه 
ــــوت املـــحـــركـــات  املـــجـــمـــوعـــة املـــبـــتـــكـــرة مــــن زيــ
نــــا أداًء  ــنـــح عــــمــــاء ــمـ تـ املـــــمـــــتـــــازة، والـــــتـــــي 
استثنائيًا وحماية إضافية ملركباتهم حتى 
الــظــروف«. وأضــاف  عندما تعمل في أقسى 
»تــأتــي مجموعة أوتـــو مــن زيـــوت املحركات 
ــيــــجــــي بــني  ــراتــ ــتــ كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــحـــالـــف اإلســ
وقـــود وشــركــة شــل، بــاإلضــافــة إلــى تميزها 
بــمــنــتــجــات صــنــعــت مـــن أنـــقـــى زيــــت أســـاس 
 GTL )Gas To إلــــى ســائــل قــطــري مــتــحــول 
الــغــاز الطبيعي  نــاتــج عــن تحويل   ،)Liquid
إلـــى زيـــوت أســاســيــة عــديــمــة الــلــون وخالية 
تقريًبا مــن الــشــوائــب الــتــي تــوجــد عـــادة في 
الزيت الخام، مما ينتج عنه زيوت محركات 

عالية الجودة«.

خالل الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019

»البلدية« تنجز 472 ألف معاملة

أنجزت وزارة البلدية والبيئة 472 ألفًا و 274 
معاملة على مستوى الــوزارة، خال الفترة من 
بــدايــة يناير وحــتــى نهاية سبتمبر مــن العام 

الحالي 2019. 
ــيــــات املــــعــــامــــات املـــنـــجـــزة  ــائــ وأشـــــــــــارت إحــــصــ
الــــصــــادرة عـــن إدارة نــظــم املـــعـــلـــومـــات بــقــطــاع 
ــة إلــــــى إن قــطــاع  ــركـ ــتـ ــات املـــشـ ــدمــ ــخــ شـــــــؤون الــ
البلديات أنجز حوالي 443 ألفًا و 449 معاملة، 
إدارة مجمع رخص البناء 8270 معاملة، قطاع 
ــؤون الــبــيــئــة 6835 مــعــامــلــة، مــكــتــب ســعــادة  شــ
الـــوزيـــر 4956 مــعــامــلــة، قــطــاع شــــؤون الـــزراعـــة 
والثروة السمكية 3396 معاملة، قطاع شؤون 
الــخــدمــات العامة 2475 معاملة، قطاع شــؤون 
الخدمات املشتركة 1455 معاملة، قطاع شؤون 

التخطيط العمراني 1438 معاملة. 
ــــح الــتــقــريــر إن املــعــامــات املــنــجــزة على  وأوضـ

الـــبـــلـــديـــات شــمــلــت: 139,342  قـــطـــاع  مــســتــوى 
الــــريــــان، 90,670 مــعــامــلــة  بــلــديــة  فـــي  مــعــامــلــة 
بــبــلــديــة  بــبــلــديــة أم صــــــال، 77,094 مــعــامــلــة 
الــظــعــايــن،  بــبــلــديــة  ــة، 70,610 مــعــامــلــة  الــــدوحــ
الــــــوكــــــرة، 16,851 بــبــلــديــة  بـــبـــلـــديـــة   29,050
الــخــور  بــبــلــديــة  الــشــيــحــانــيــة، 10,941 مــعــامــلــة 
والــذخــيــرة، 8,101 معاملة ببلدية الشمال، 75 
معاملة بقسم الخدمات املساندة )الصناعية( 

التابع لبلدية الدوحة. 
وعلى مستوى الخدمات البلدية، ذكر التقرير 
الــبــلــديــات شــمــلــت: 308,512 طلب  إن خــدمــات 
ــي، 55,786 طــلــب  ــحــ ــاه صــــــرف صــ ــيــ ســـحـــب مــ
قــــوارض، 48,347 توثيق  مكافحة حــشــرات أو 
عقود اإليجار، 17,016 رخص اإلعــان، 10,328 
طلب تسليك مناهل صرف صحي، 1,607 طلب 
تقليم أشجار، 1,076 سحب سيارة مهملة، 465 
باغا عن سكن عمال في منطقة العائات، 301 
طوارئ وأمطار، 11 طلب تركيب لوحة عنواني.

الدوحة - 

الدوحة - 
الدوحة - 
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»كيتكوم 2019«.. مدن آمنة وذكية »كيتكوم 2019«.. مدن آمنة وذكية

فاز بجائزة »أفضل تطبيق للهاتف الذكي للعام«

ضمن برنامج »التواصل األفضل«

»حمد الدولي« يختتم مشاركته
»2019 في »كيتكوم 

شراكة بين »القطرية« و»المواصالت 
واالتصاالت« خالل »كيتكوم 2019«

الــدولــي مشاركته فــي مؤتمر  اختتم مطار حمد 
ومعرض قطر لتكنولوجيا املعلومات )كيتكوم 
ــدم عــرضــا تــوضــيــحــيــا للعناصر  قـ 2019( حــيــث 
الرئيسية لبرنامجه املتطور »املطار الذكي«. وقد 
قيمت النسخة الخامسة من املؤتمر واملعرض 

ُ
أ

الــرعــايــة الكريمة لحضرة صــاحــب السمو  تحت 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى، 
املــــواصــــالت واالتـــصـــاالت  فــيــمــا نــظــمــتــهــا وزارة 
خالل الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019 
فـــي مــركــز قــطــر الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات بــالــدوحــة، 
ــات  ــركـ ــــة شـــمـــلـــت شـ ــعـ ــ ــة واسـ ــاركـ ــشـ ــمـ ــيـــت بـ ــظـ وحـ
ناشئة عاملية ورواد أعــمــال ومبتكرين عامليني 
وقـــادة أعــمــال وأكاديميني ومستثمرين بــارزيــن. 
وتماشيا مع شعار النسخة الخامسة من كيتكوم 
م مــطــار حمد  2019 وهـــو »مـــدن ذكــيــة آمـــنـــة«، قـــدَّ
الــدولــي عبر جناحه عــرضــا توضيحيا لتجربة 
إلــى أي أوراق،  الــحــاجــة  السفر عبر مــرافــقــه دون 
وبــمــوجــب هــــذا الــنــظــام يــتــم الــتــحــقــق مـــن هــويــة 
املسافرين بكل سالسة عبر تكنولوجيا التعرف 
عـــلـــى الــــوجــــه خـــــالل عــمــلــيــة تــســجــيــل الـــوصـــول 
وتسليم األمتعة والفحص األمني والصعود إلى 
الطائرة. وســوف يكون بإمكان املسافرين الذين 
يــصــلــون إلـــى املـــطـــار اســتــخــدام أكـــشـــاك تسجيل 
زة بتكنولوجيا السمات الحيوية 

َّ
الوصول املعز

إنشاء هوية رقمية عبر التقاط صورة شخصية 
 إنشاء 

ً
ألنفسهم. كما سيكون بوسعهم مستقبال

هوية رقمية آمنة وقابلة إلعادة االستخدام عبر 
هواتفهم الذكية، ما يجعل تجاربهم أسرع وأكثر 

راحة.
وفــــي إطــــار جـــهـــوده املــســتــمــرة ألن يــكــون مــطــارًا 
ــي عــن  ــ ــدولــ ــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، كـــشـــف مــــطــــار حـــمـــد الــ
نظامه الــجــديــد إلرشـــاد املــســافــريــن داخـــل املطار 
وتــزويــدهــم بــاملــعــلــومــات وذلـــك عــبــر الــتــوجــه إلــى 
شاشات املعلومات الجديدة املزودة بتكنولوجيا 
الــتــعــرف عــلــى الــوجــه والــحــصــول عــلــى البيانات 
الــخــاصــة بــرحــالتــهــم وبــوابــة الــصــعــود للطائرة، 
ر الكثير مــن زوار الجناح عــن انبهارهم  وقــد عبَّ

بهذه التكنولوجيا. 
الــدولــي الحائز على تصنيف  م مــطــار حمد  وقـــدَّ
ــا عــرضــا  ــه أيــــضــ ــنـــاحـ الـــخـــمـــس نــــجــــوم لــــــــزوار جـ
ــالــــهــــواتــــف  تـــوضـــيـــحـــيـــا لـــتـــطـــبـــيـــقـــه الــــــخــــــاص بــ
يـــقـــدم اســتــعــراضــا  الـــــذي   »HIA Qatar« الـــذكـــيـــة
الــبــلــوتــوث  لــلــمــطــار اعــتــمــادًا عــلــى تقنية  لحظيا 
وتــوفــيــر املــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــرحــلــة وبــوابــة 

الــســريــع عــن املعلومات  السفر وخــدمــات البحث 
واملرافق واملتاجر واملقاهي واملطاعم، بما يتيح 

للمسافرين االستمتاع بأوقاتهم داخل املطار.
وتقديرًا للمزايا املبتكرة واملحتوى املتنوع الذي 
الــخــاص باملطار،  الــذكــي  الــهــاتــف  يــوفــره تطبيق 
فــقــد فــــاز مـــطـــار حــمــد الــــدولــــي بـــجـــائـــزة »أفــضــل 
تطبيق للهواتف الذكية للعام« تسلمها املهندس 
بدر محمد املير، الرئيس التنفيذي للعمليات من 
سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير 
املواصالت واالتصاالت خالل عشاء وحفل توزيع 

جوائز قطر لألعمال الرقمية 2019. 
ــيـــا لتطبيق  ــــَرض املـــطـــار أيـــضـــا نــمــوذجــا أولـ وعــ
»الـــتـــوأم الــرقــمــي« الــــذي تـــم تــصــمــيــمــه كـــي يــوفــر 
ــا ثـــالثـــي األبــــعــــاد لــتــعــزيــز الـــوعـــي  عـــرضـــا فــــوريــ
الظرفي باألداء داخل املطار ورصد جوانب األداء 
التي قد تحتاج بعض التدخل، وذلك حفاظا على 
التميز التشغيلي أو تجربة السفر املمتازة التي 

ُيعرف بها مطار حمد الدولي. 
وحظيت أجهزة الروبوت املزودة بالتكنولوجيا 
الــفــائــقــة ملــســاعــدة املــســافــريــن بــإقــبــال واســــع من 
زوار الجناح، وال سيما من طالب املدارس الذين 
عبروا عن انبهارهم بتوظيف هذه التكنولوجيا 

ملساعدة املسافرين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إبرام شراكة جديدة 
بـــهـــدف تسهيل  املــــواصــــالت واالتــــصــــاالت  مـــع وزارة 
وصول العمالة الوافدة ضمن عملياتها في قطر إلى 
الوسائل الرقمية. ووقــع على مذكرة التفاهم لتفعيل 
هـــذه الــشــراكــة ســـعـــادة الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، الــرئــيــس 
ــة الــقــطــريــة،  الـــتـــنـــفـــيـــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـ
وسعادة السيدة ريم املنصوري، وكيل الوزارة املساعد 
لـــشـــؤون تــنــمــيــة املــجــتــمــع الـــرقـــمـــي، بــحــضــور ســعــادة 
املــواصــالت  السيد جــاســم بــن سيف السليطي، وزيـــر 
الــيــوم االفتتاحي  واالتــصــاالت، وذلــك خــالل فعاليات 
ملعرض قطر لتكنولوجيا املعلومات »كيتكوم 2019«.

وتأتي هذه االتفاقية ضمن برنامج التواصل األفضل 
لـــوزارة املــواصــالت واالتــصــاالت، وتنص على  التابع 
تركيب املئات من أجهزة الكمبيوتر في أماكن سكن 
الــعــامــلــني فــي الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، مــع إقــامــة 
دورات تدريبية وورش عمل فــي مــجــال تكنولوجيا 
ــهـــم، وتـــطـــويـــر املــــــــوارد الـــرقـــمـــيـــة بــهــدف  املـــعـــلـــومـــات لـ
مــســاعــدتــهــم فــــي فـــهـــم حــقــوقــهــم الــوظــيــفــيــة وإجــــــراء 

العمليات اإلدارية الرئيسية.
وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير 

ــاالت: »يــســعــدنــا الـــيـــوم الــتــعــاون  املـــواصـــالت واالتــــصــ
مـــع الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة مـــن خــــالل توقيعنا 
القيام بدور  ملذكرة التفاهم هذه والتي ستمكننا من 
كبير في تحقيق الشمولية الرقمية وتسهيل أدوات 
التواصل وتيسير الوصول إلى املعلومة اإللكترونية 
الــوافــدة داخــل مقار سكنهم بما يسهم  لفئة العمالة 

ــاج فـــي الــعــالــم  ــدمــ فـــي تــحــســني ظــــروف حــيــاتــهــم واالنــ
املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت  الــرقــمــي، مــضــيــفــا أن وزارة 
ستواصل العمل وبناء شراكات مع مختلف الجهات 
لــزيــادة  الــدولــة سعيا منها  واملــؤســســات املعنية فــي 
عدد العمال املستفيدين من البرنامج في إطار تحقيق 
املزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية لجميع 

شرائح املجتمع«.
الباكر: »يسعدنا العمل مع  وقــال سعادة السيد أكبر 
وزارة املــواصــالت واالتــصــاالت لتنفيذ هــذه املــبــادرة. 
ومـــن خـــالل تــســهــيــل وصــــول الــعــامــلــني إلـــى الــوســائــل 
الرقمية وتدريبهم على استخدامها، ســوف نتمكن 
من تحقيق تغيير حقيقي في حياة اآلالف من العمالة 
الــذي سيحظون بالفرصة إليجاد املعلومات  الوافدة 
الـــتـــي تـــحـــوز عــلــى اهــتــمــامــهــم بــشــكــل ســهــل وســلــس، 
وأتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الوزارة لتنفيذ هذه 

املبادرة خالل األسابيع واألشهر القادمة«.
ــتــــكــــوم أكـــــبـــــر مـــــعـــــرض يــخــتــص  ــيــ ويـــــعـــــد مـــــعـــــرض كــ
املــعــلــومــات والــتــواصــل فــي دولــــة قطر،  بتكنولوجيا 
املــواصــالت واالتــصــاالت،  ويحظى بتنظيم مــن وزارة 
وانــتــهــزت الــــــوزارة فــرصــة تــنــظــيــم املـــعـــرض لــلــتــرويــج 
ــادرة  ــبــ ــل الــــــــذي يـــعـــد مــ ــ ــــضـ لـــبـــرنـــامـــج الــــتــــواصــــل األفـ
أطلقتها الــوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية 
ــن أجـــــل تـــدريـــب  والـــعـــمـــل والـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
الــعــمــال وتمكينهم مــن اســتــخــدام أجــهــزة الكمبيوتر، 
والوصول إلى الخدمات اإللكترونية. ويهدف برنامج 
التواصل األفضل إلى إتاحة الفرصة أمام العمال لفهم 
الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة، وتعليمهم أساسيات  فــوائــد 

تكنولوجيا املعلومات.

الدوحة -

3 مشاريع إلكترونية خالل »كيتكوم« »دكاكين جروب« تطرح 
التابعة ملجموعة ناس  استعرضت »دكاكني جــروب« 
عددًا من الحلول الذكية وخدمات التجارة اإللكترونية 
من خالل جناحها الخاص في مؤتمر ومعرض قطر 
لتكنولوجيا املعلومات »كيتكوم 2019« والذي نظمته 
وزارة املواصالت واالتصاالت تحت شعار »مدن آمنة 
للمؤتمرات وقد تمّيزت  الوطني  وذكية« بمركز قطر 
ــروب« بــاســتــعــراضــهــا لثالثة  ــ ــاكـــني جـ مــشــاركــة »دكـ
مشاريع إلكترونية حديثة وهي: )دكاكني – اودير – 
مرشد( والتي تقدم من خاللها مختلف الخدمات في 
التجارة اإللكترونية والتواصل االجتماعي  مجاالت 
بــأســلــوب حـــديـــث وبـــامـــتـــيـــازات أكـــثـــر تــنــوعــا وأمـــانـــا 
للشركات والعمالء على حد ســواء، والقــت املشاريع 
الـــزوار واملهتمني وبلغ عدد  إقــبــاال كبيرا مــن  الثالثة 
زوار املوقع خالل أيام املعرض نحو 14000 زائر من 

بينهم مشاركون جدد وتجار ومستهلكون.
ومـــن جــانــبــه أوضــــح نــاصــر حــســن الــجــابــر الــرئــيــس 
التنفيذي ملجموعة ناس ودكاكني جروب أننا حرصنا 
على املــشــاركــة فــي هــذا الــحــدث الــهــام واملساهمة في 
اإللكترونية ملختلف  الذكية والخدمات  الحلول  تقديم 
ــقــطــاعــات داخــــل دولــــة قــطــر وخـــارجـــهـــا مـــن خــالل  ال

املشاريع الثالثة )دكاكني – اودير – مرشد(.
الجابر أن تطبيق وموقع دكاكني هو عبارة  وأوضــح 
ــّوق إلـــكـــتـــرونـــي تـــقـــدم مــنــتــجــات من  ــن خـــدمـــة تـــسـ عـ
العالم يتيح فرصة تحويل أي مشروع  مختلف دول 
تجاري من التجارة التقليدية إلى اإللكترونية ويعتبر 
هو أضخم مشروع تجارة إلكترونية عامليا يقوم على 
أساس سعر وجودة املنتج بطرق دفع آمنة وضمانات 

لصالح املستهلك والتاجر على حد سواء لضمان ثقة 
املتبعة عامليا  األمــان  املستفيدين وفــق أعلى معايير 
العمل في  املــجــال، واستطعنا توسيع نطاق  في هــذا 
التطبيق من خالل فتح مكاتب وفــروع في عدة دول 
مثل فرنسا وتركيا وسلطنة عمان وتونس، وهناك 
. أما عن ميزات املشروع 

ً
خطة للتوسع أكثر مستقبال

فهو يراعي وسائل الدفع اآلمنة عن طريق الفيزا كارد 
والباي بال واألمريكان إكسبرس، إلى جانب حماية 
للمستهلكني والتجار  املعلومات واملعطيات بالنسبة 
عــلــى حــد ســـواء عــن طــريــق وحــــدات تــخــزيــن دكــاكــني 

الخاصة وخدمة عمالء تعمل على مدار الساعة.
الثاني »اوديـــر« فهو عبارة عن  وبالنسبة للمشروع 
موقع وتطبيق يوفر منصة تواصل اجتماعي يعتبر 
تــواصــل اجتماعي عربي وقطري  أول تجربة موقع 
بــــني األصــــدقــــاء  ــل  ــواصـ ــتـ الـ ــة  فـــرصـ %100، ويـــتـــيـــح 
والـــتـــعـــرف عــلــى مــشــتــركــني جــــدد مـــن مــخــتــلــف دول 

الــعــالــم وفـــي مــجــاالت مختلفة ومــجــمــوعــات عــامــة أو 
املــعــلــومــات والبيانات  متخصصة، ويتميز بحماية 
ــتـــحـــدي بــالــنــســبــة  ــيـــر خـــاصـــيـــة الـ الــشــخــصــيــة وتـــوفـ
للمبدعني فــي شتى املــجــاالت، وتــقــدم خــدمــات املوقع 
العربية واإلنجليزية  لــغــات عاملية وهـــي:  عبر عشر 
والفرنسية واإلسبانية واألملانية واإليطالية والروسية 
املوقع أيضا  والهولندية والبرتغالية والتركية، ويقدم 
جوائز شهرية للفائزين في التحديات عبر تصنيفات 
معينة. أمــا مــشــروع »مــرشــد« فهو عــبــارة عــن دليل 
سياحي وتجاري وإعالمي للمستفيدين داخل قطر 
فــي شتى املــجــاالت ويستعرض كــل مــا يستجد في 
الساحة من أخبار وخدمات ومنتجات يضعها بني 
يدي املستهلك ويشمل األخبار والرياضة والصحة 
البيع والشراء والتأجير  إلى جانب عروض  والترفيه 
العقارات والسيارات واملنتجات واملقتنيات  ملختلف 

الشخصية.

ألتمتة إجراءات اإلسكان الحكومي
شراكة بين »التنمية اإلدارية« و»معلوماتية«

أعـــلـــنـــت شـــركـــة مــعــلــومــاتــيــة خـــالل 
مؤتمر ومــعــرض قطر لتكنولوجيا 
املــعــلــومــات )كيتكوم 2019( والــذي 
اختتم في األول من نوفمبر الجاري، 
عن شراكة مع وزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية لتنفيذ 
مـــشـــروع أتــمــتــة إجـــــــراءات اإلســـكـــان 

الحكومي.
يهدف املشروع إلى أتمتة إجراءات 
عمل إدارة اإلسكان الحكومي عن 
إلكترونية،  طــريــق تقديم خــدمــات 
ــن،  ــكــ ــســ ــ ــيــــص ال ــة تــــخــــصــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ كـ
ــكــــن، طـــلـــب صـــيـــانـــة،  ــــســ تـــغـــيـــيـــر ال
إنـــهـــاء الــســكــن، بـــدل أثـــــاث، عــرض 
ــار، تــغــيــيــر املـــالـــك،  وحــــــدات لـــإيـــجـ
ــاء اإليــــــجــــــار، تـــغـــيـــيـــر الــقــيــمــة  ــ ــهـ ــ إنـ
اإليـــجـــاريـــة، الــخــدمــات املــالــيــة. كما 
الحكومية  الــجــهــات  الــنــظــام  ــن 

ّ
يــمــك

من تقديم ومتابعة الطلبات آلًيا عن 

الحكومية. ويتّمع  طــريــق الشبكة 
الــنــظــام بــالــربــط املــبــاشــر مــع جميع 
ختصة بإتمام اإلجراءات 

ُ
الجهات امل

الــتــجــارة،  الــداخــلــيــة، وزارة  ــوزارة  كــ
املـــواصـــالت  ــــعــــدل، وزارة  ال وزارة 
واالتصاالت، وزارة البلدية والبيئة، 
للكهرباء واملاء،  القطرية  املؤسسة 

املــركــزي، بنك قطر  مــصــرف قطر 
للتنمية ووزارة املالية.

أشــــارت ُمــنــى الــفــضــلــي مــديــر إدارة 
ــلــــومــــات بـــــــالـــــــوزارة أثـــنـــاء  ــعــ نـــظـــم املــ
ــن الـــشـــراكـــة،  حـــضـــورهـــا اإلعــــــالن عـ
التنمية اإلداريــــة والعمل  بــأن وزارة 
والــشــؤون االجتماعية، تعمل دائًما 

الــجــودة والــتــمــّيــز عبر  عــلــى تحقيق 
ــوى مـــــن ثـــــورة  ــقــــصــ ــ االســـــتـــــفـــــادة ال
الوزارة  التكنولوجيا لتحقيق رسالة 
فـــي تــرقــيــة أداء الــجــهــاز الــحــكــومــي، 
العمل،  أداء ســـوق  وضــبــط وتــطــويــر 
وضمان رفاهية واستقرار املجتمع 

ا لرؤية قطر الوطنية 2030.
ً
تحقيق

وتـــحـــّدث يــوســف الــنــعــمــة عــن الــتــزام 
شــركــة مــعــلــومــاتــيــة بــتــوفــيــر أفــضــل 
التكنولوجية  الــخــبــرات واملــمــارســات 
ا لرؤية قطر الوطنية 

ً
الحديثة تحقيق

فــي بــنــاء مجتمع مــتــطــّور قــائــم على 
املعرفة.

: بما نمثله نحن كشركات 
ً

وأكد قائال
مــحــلــيــة رائـــــــــدة، وعــــبــــر االســـتـــفـــادة 
ــن خـــبـــرتـــنـــا ومـــعـــرفـــتـــنـــا الــعــمــيــقــة  مــ
السوق املحلي، سنقوم  باحتياجات 
بــتــوفــيــر أحــــدث الــخــدمــات والــحــلــول 

العاملية، لشركائنا املحليني

■ منى الفضلي ويوسف النعمة عقب توقيع الشراكة

2030 للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 

Ooredoo تفوز بعقد شراكة ضمن مشروع »تسمو«
أعـــلـــنـــت Ooredoo خــــــالل مـــؤتـــمـــر ومـــــعـــــرض قــطــر 
لتكنولوجيا املعلومات »كيتكوم 2019« عن فوزها 
بعقد مهم مع وزارة املــواصــالت واالتــصــاالت للعمل 
ــادرة  ــبـ ــو مـ ــ مـــعـــا فــــي مــنــصــة مــــشــــروع »تـــســـمـــو«، وهـ
صممت لتسهيل وتسريع العمل في جميع محاور 
رؤية قطر الوطنية 2030، والسعي ألن تصبح دولة 

قطر أول دولة ذكية في العالم.
والــهــدف مــن مــشــروع »تــســمــو« هــو أن يــكــون املحرك 
إلــى دولــة مستدامة تدعمها  الرئيسي لتحويل قطر 
الــتــكــنــولــوجــيــا وذلـــــك وفـــقـــا ملـــا جــــاء فـــي رؤيـــــة قطر 
الوطنية 2030. ويهدف مشروع »تسمو« إلى اإلدارة 
واإلشــــراف على التنمية الرقمية فــي دولـــة قطر من 
خـــالل تــوفــيــر البنية والــحــوكــمــة والــتــمــكــني لتطبيق 
التكنولوجيا الذكية عبر 5 قطاعات تعد أولــويــات 
وطــنــيــة مــهــمــة هــــي: الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة 

والرعاية الصحية والبيئة والرياضة.
وتعد منصة »تسمو« املركزية، محور هذا املشروع 
املــهــم، وســتــكــون األســــاس املــتــني للتحول الــذكــي في 
قطر. كما ستمكن جميع الجهات من التواصل فيما 
بينها، وإدخــال البيانات في مخزن بيانات مركزي 
وســحــابــي، مـــا يــســهــل الــتــعــاون املــشــتــرك ومــشــاركــة 

البيانات بني مختلف القطاعات.
املــركــزيــة«  وقــد تــم منح عقد تطوير »منصة تسمو 

وعملياتها وتسويقها بصفة تجارية إلى تحالف من 
.Ooredoo الشركات تقوده

وللمساهمة في تحويل دولــة قطر إلى دولــة رقمية، 
وضمان أن يتم العمل في مدنها بطريقة ذكية، سيتم 

التوقيع لتحويل أكثر من 100 استخدام رقمي إلى 
مــشــروع »تــســمــو« بــغــرض تــطــويــر حــلــول تسهم في 
التغلب على التحديات الوطنية التي تم تحديدها 
ضــمــن الــقــطــاعــات الــوطــنــيــة الــخــمــســة الـــتـــي منحت 

األولوية. وسيتم ربط جميع االستخدامات »بمنصة 
تسمو املركزية« وستقوم بتبادل املعلومات مع بنك 
املعلومات الشامل املوجود على السحابة، ما يدعم 
تقييم مدى التطور ويؤدي إلى تمكني الدولة الذكية. 
وفي النهاية، سيتمكن السكان في قطر من استخدام 
إلــى حياة رقمية،  تطبيق لتحويل حياتهم اليومية 
ســـواء عــنــد الــبــحــث عــن مــوقــف لــلــســيــارة إلـــى ضمان 
أن يـــكـــون نـــظـــام الــتــكــيــيــف فـــي املـــنـــزل يــعــمــل بشكل 

اقتصادي ومستدام.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذا الــتــوقــيــع مـــع وزارة املـــواصـــالت 
واالتصاالت قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل 
ثاني، رئيس األعمال التجارية في Ooredoo: »نعتز 
املــواصــالت واالتــصــاالت لتسريع  بالعمل مــع وزارة 
تـــطـــور رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030، ولــلــقــيــام بـــدور 
أســاســي فــي املــســاهــمــة بــجــعــل قــطــر أول دولــــة ذكية 
فــي الــعــالــم. كما أن قيامنا بـــدور أســاســي ومــحــوري 
فـــي إنـــشـــاء وإدارة مـــشـــروع »تــســمــو« لــتــحــويــل قطر 
 ،Ooredoo ُيــعــُد شــرفــا كبيرًا لنا فــي إلــى دولـــة ذكــيــة 
وهو دور ينسجم تماما مع التزامنا املطلق بضمان 
تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نتطلع إلى 
أن نسخر أحدث التكنولوجيا في إنشاء املدن الذكية 
واالرتقاء بالحياة اليومية للمواطنني والسكان في 

دولة قطر«.

لتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة

»قطر للمال« يتعاون مع مايكروسوفت

ــم مــع  ــاهــ ــفــ ــرة تــ ــ ــذكــ ــ ــال مــ ــمــ ــ ــل ــ ــر ل ــطــ ــز قــ ــ ــركـ ــ وقـــــــع مـ
الــتــعــاون اإلستراتيجي  مــايــكــروســوفــت، لتسهيل 
بينهما مــن خـــالل دعـــم األعــمــال وتــبــادل املــعــرفــة، 
ــيــــة والــــشــــركــــات  ــــرقــــمــ ــات ال ــ ــركـ ــ ــــشـ ــتــــقــــطــــاب الـ الســ
للعمل في  املعلومات  املتخصصة في تكنولوجيا 

قطر.
تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر 
املعلومات  ومعرض قطر لالتصاالت وتكنولوجيا 
الجيدة،  )كيتكوم 2019(، من قبل يوسف محمد 
للمال، والنــا  التنفيذي لهيئة مــركــز قطر  الرئيس 

خلف املدير العام ملايكروسوفت قطر.
بــمــوجــب االتــفــاقــيــة، ســيــوحــد الــطــرفــان جهودهما 
الــتــي تهدف  للعمل عــلــى مــجــمــوعــة مــن املـــبـــادرات 
القدرة  الذكي لدولة قطر، وتعزيز  التحول  إلى دعم 

التنافسية الرقمية للدولة.
وقــــال يــوســف مــحــمــد الــجــيــدة، الــرئــيــس التنفيذي 
التعاون  اتفاقية  للمال »تتماشى  لهيئة مركز قطر 
للمال مــع مايكروسوفت  بــني مــركــز قطر  املــوقــعــة 
ا، والتي تركز على 

ً
مع إستراتيجيتنا املعلنة حديث

نــؤمــن بقدرتها على  الرئيسية، والــتــي  الــقــطــاعــات 
تحقيق نــمــو كــبــيــر، بــمــا فــي ذلـــك الــقــطــاع الــرقــمــي. 
النطاق  أكبر تكنولوجيا واسعة  وباعتبارها توفر 
ــم، فــإنــنــا عــلــى ثــقــة مـــن أن هـــذه الــشــراكــة  ــعــال فـــي ال
التكنولوجيا  ستعزز جهودنا فــي جــذب شــركــات 
والرقمية وتكنولوجيا املعلومات الرائدة إلى قطر«.

ــعـــام ملــايــكــروســوفــت  ــر الـ ــالـــت النــــا خـــلـــف، املـــديـ وقـ
قطر: »تلتزم مايكروسوفت بتعزيز بيئة األعمال 
قــطــر. ونــحــن متحمسون  لشركائنا املحليني فــي 
لــلــتــعــاون مــع مــركــز قــطــر لــلــمــال بــهــدف استقطاب 

شركائنا اإلقليميني والدوليني للعمل واالبتكار في 
الدولة، مع املساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية 

املستدامة في قطر«.
وقالت سارة الدوراني، الرئيس التنفيذي للتسويق 
واالتصال املؤسسي بمركز قطر للمال: »إن شراكة 
مركز قطر للمال مع مايكروسوفت تعكس التزامنا 
القوي بدعم االبتكار واالستدامة في قطر، والقدرة 
التنافسية الرقمية على الساحة العاملية، إذ ستعزز 
سمعة وشبكة وخبرة مايكروسوفت الرائدة عامليا 
مـــن أنــشــطــة أعـــمـــال مــركــز قــطــر لــلــمــال فـــي جميع 
املالية والرقمية، حيث نجتذب شركات  القطاعات 
الرقمية في قطر«. ويشارك  إلــى الصناعة  جديدة 
مركز قطر للمال كراٍع رئيسي للدورة األحدث من 
لــالتــصــاالت وتكنولوجيا  قــطــر  مــؤتــمــر ومــعــرض 
املعلومات )كيتكوم 2019(، من خالل املشاركة في 
التي تجمع   ،B2B »تنظيم منصة »تالقي األعمال
رجـــال األعـــمـــال واملــســؤولــني الــحــكــومــيــني والــوفــود 

الدولية.
كما شارك يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي 
لهيئة مركز قطر للمال، في جلسة نقاشية بعنوان 
إلــى جانب  املـــدن«،  فــي  »تعزيز االبتكار الحضري 
كــل مــن الــســيــد عــبــدالــعــزيــز بــن نــاصــر آل خليفة، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، والــســيــد 
فيصل الكواري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في 
شركة »ميزة«. خالل الجلسة، ناقش الجيدة رؤية 
مركز قطر للمال لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية 
التزام مركز  إلــى  وتجارية عاملية رائــدة، باإلضافة 
للمال بدعم االبتكار الحضري مــع االنتقال  قطر 

املرتقب إلى مشيرب قلب الدوحة.

■ وزير المواصالت واالتصاالت يشهد توقيع المذكرة

حازت خدمة الشحن الدولي للتجارة اإللكترونية »كونيكتيد« من الشركة 
القطرية للخدمات البريدية )بريد قطر( على وسم التميز »ثقة« من وزارة 

املواصالت واالتصاالت.
التميز األحــدث  وتــم اإلعــالن عن حصول خدمة »كونيكتيد« على ختم 
انعقاد »كيتكوم 2019« مؤتمر ومــعــرض تكنولوجيا  مــن نوعه خــالل 
املــعــلــومــات األكــبــر مــن نــوعــه فــي قــطــر، الــــذي نظمته وزارة املــواصــالت 
واالتـــصـــاالت على مــدى أربــعــة أيـــام وأطــلــقــت خــاللــه بــرنــامــج وســم الثقة 

الجديد.
الربحي مــن أجــل دعــم قطاع  الحكومي غير  »ثــقــة«  تــم تأسيس برنامج 
الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة فـــي قــطــر عــبــر تــرســيــخ الــثــقــة واملـــصـــداقـــيـــة بني 
قــبــل وزارة  املستهلكني والــشــركــات. وســـم »ثــقــة« هــو خــتــم معتمد مــن 
املواصالت واالتصاالت وُيمنح لشركات التجارة اإللكترونية املحلية التي 

تلتزم بمعايير السالمة واألمن الصارمة.
وبهذه املناسبة، قال السيد فالح النعيمي، رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لبريد قطر: »نحن فخورون بالحصول على هذا الوسم من أعلى 
التجارة اإللكترونية في قطر،  هيئة حكومية قطرية داعمة ملسار تنمية 
وعندما يتعلق األمر بمنصة تمنح املستهلكني في قطر قنوات للتسوق 
العالم، فإن  التجارة اإللكترونية فــي  التجزئة وأســـواق  أكبر متاجر  مــن 
تركيزنا األساسي ينصب على وضــع معايير صارمة لحماية بيانات 
العمالء وأنظمة أمن وسالمة عمليات خدمة كونيكتيد، ووســم ثقة هو 
 عن كونه يمثل محطة 

ً
خير دليل على نجاحنا في هــذا اإلطـــار، فضال

مهمة فــي مسيرتنا نحو توسيع شبكتنا لتشمل أســواقــا جــديــدة في 
أنحاء العالم«.

أطلقت كونيكتيد في عام 2016 كأول خدمة تجارة إلكترونية متكاملة 
اإللــكــتــرونــيــة في  املــتــاجــر  للتسوق مــن  أمـــام املستهلكني  األبــــواب  تفتح 
املتحدة األمريكية وسنغافورة، وتتيح خدمة  الــواليــات  املتحدة،  اململكة 
كونيكتيد لعمالئها تسجيل طلباتهم من خالل منصاتهم املفضلة في 
أبــواب بيوتهم من  هــذه األســـواق، وتعمل على توصيل شحناتهم حتى 
خــالل خدمات »بريد قطر«، كما توفر لهم ميزة دمــج مشترياتهم من 
التخزين املجانية  إلــى خدمة  عــدة متاجر في شحنة واحـــدة، باإلضافة 

ملدة 21 يوما.

»كونيكتيد« تحوز على 
وسم التميز »ثقة« 
للتجارة اإللكترونية

■ السليطي وعبدالله بن سعود يشهدان توقيع العقد
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:» النقل أكبر تحد يتم تجاوزه خالل المرحلة المقبلة.. الكباريتي لـ»

دراسـة إنشـاء خط بـري بحـري 
مع الدوحــة عبـر األراضي العراقيــة

◗ بداية ما تقييمكم للقاءات األردنية القطرية على 
الخاص والحكومي؟ وما تأثيرها على  املستويني 

العالقات األردنية القطرية مستقبال؟ 
◗ هــذه الــلــقــاءات ليست األولـــى الــتــي تجري 
بــني الجانبني القطري واألردنـــي وإنــمــا هي 
امتداد نوعي للقاءات ثنائية خالل السنوات 
ــلـــة حــقــيــقــيــة لــجــنــي ثــمــار  املـــاضـــيـــة ومـــواصـ
متانة العالقات بني الجانبني، واستطاعت 
جــمــيــع الــلــقــاءات الــتــي جـــرت بــني الجانبني 
تــوثــيــق الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
وزيــادة حجم التبادل التجاري وزيــادة قيم 

االستثمارات املتبادلة.
ــلــــقــــاءات ضـــمـــن ســلــســلــة مــن  ــــذه الــ وتــــأتــــي هـ
اللقاءات التي سيتم اإلعالن عنها تباعا وفق 
رؤية الجانبني بما يحقق مصالح البلدين، 
كـــمـــا تــــم تــشــكــيــل لــــجــــان مـــشـــتـــركـــة ملــتــابــعــة 
تــوصــيــات الـــلـــقـــاءات لــضــمــان نــقــل الــتــعــاون 
القطري األردنــي إلى مراحل إنتاجية تخدم 
ــادي الـــبـــلـــديـــن، ال ســـيـــمـــا فــــي جـــذب  ــتــــصــ اقــ
االستثمارات بقطاعات مختلفة أهمها قطاع 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات والــصــحــة والــنــقــل 

البحري والجوي وحتى الترانزيت.

◗ قضية الــنــقــل مــن الــقــضــايــا املــهــمــة الــتــي تحظى 
بتفكير القطاع الخاص في كال البلدين.. هل هناك 

حلول تم بحثها لتجاوز التحديات املفروضة؟ 
◗ هناك العديد من الحلول التي من شأنها 
اإلســهــام فــي التخفيف مــن الــتــحــديــات التي 
تــفــرضــهــا الـــظـــروف اإلقــلــيــمــيــة، ولــكــن الــحــل 
ــن االعـــتـــمـــاد على  ــراهـ األفـــضـــل فـــي الـــوقـــت الـ
ــة زيــــــادة الــتــبــادل  ــاولـ الــنــقــل الـــبـــحـــري ومـــحـ
التجاري عــن طريق ميناءي حمد والعقبة 
من خالل استخدام بواخر متخصصة تخدم 
القطاع التجاري في كال البلدين. على الرغم 
من الحل املوجود حاليا عبر النقل البحري 
إال أن هناك حال تتم دراسته بشكل جدي عن 
طريق تجارة الترانزيت باستخدام األراضي 
ــة إلنـــشـــاء خط  ــ الــعــراقــيــة، إذ إن هــنــاك دراسـ
بري بحري يربط األردن بدولة قطر برا عبر 
األراضي العراقية ومن ثم انتقال الحاويات 
والــشــاحــنــات عــبــر الــبــحــر وصـــوال إلـــى دولــة 

قطر.

◗ هــنــاك تــقــارب أردنـــي قــطــري واضـــح يتجلى في 
ــارة وفـــد قطري  ــارات املــتــبــادلــة.. هــل هــنــاك زيــ ــزيـ الـ

لألردن خالل الفترة املقبلة؟ 
ــارة وفد  ◗ بالفعل هــنــاك ترتيب لتنظيم زيـ
قطري إلــى عــّمــان قبل نهاية الــعــام الــجــاري، 
لــقــاء مهما تستعرض فيه الفرص  سيكون 
االستثمارية املتاحة في األردن أمام الجانب 
القطري، السيما في القطاعات التي نرغب 

أن تــكــون دافــعــا لــزيــادة حجم االســتــثــمــارات 
القطرية فيها.

◗ هــنــاك حــديــث ســابــق بــني الــجــانــبــني فيما يتعلق 
باالستثمارات القطرية الجديدة في األردن.. ما آخر 

التطورات فيها؟ 
◗ بــالــفــعــل هــنــاك فـــرص اســتــثــمــاريــة عــديــدة 
تــم طــرحــهــا عــلــى اإلخــــوة بــالــجــانــب القطري 
بعضها بــدأ العمل فيها على أرض الواقع، 
ِرحت على اإلخوة 

ُ
السيما في الفنادق التي ط

القطريني في منطقة البحر امليت، في املقابل 
ــادة ملموسة فــي حجم االستثمار  هــنــاك زيـ
األردني في دولة قطر، إذ شهد عدد الشركات 
األردنية في قطر قفزات عديدة آخرها زيادة 

175 شركة أردنية جديدة في التسعة أشهر 
األولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، فيما يبلغ عــدد 
الــشــركــات األردنـــيـــة الــعــامــلــة بــالــدوحــة نحو 

1770 شركة.
والـــزيـــادة فــي حــجــم االســتــثــمــارات املتبادلة 
بـــني الــجــانــبــني تــؤشــر بــشــكــل أســـاســـي على 
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والتجارية  مستوى 
الطيبة بني ممثلي القطاع الخاص األردني 
ــقــــطــــري، ونــتــمــنــى أن نــشــهــد املــــزيــــد مــن  والــ
االســتــثــمــارات املــتــبــادلــة بــني الــطــرفــني خــالل 

الفترة املقبلة.

◗ مجلس األعــمــال القطري األردنـــي املــشــتــرك.. ما 
آليات تفعيل املجلس بما يخدم اقتصادي البلدين 

الشقيقني؟ 
◗ في ظل وجود رغبة حقيقية لدى الجانبني 
الــتــجــاريــة واالستثمارية  الــعــالقــات  لتنمية 
ــال املـــشـــتـــرك وســيــلــة  ــمــ يــصــبــح مــجــلــس األعــ
الــهــدف املنشود  إلــى  بروتوكولية للوصول 
آلية  أنــه يكون  إلــى  من الجانبني، باإلضافة 
متابعة للتحديات التي تواجه الطرفني في 

تنمية تلك العالقات.

◗ بالرغم من الظروف اإلقليمية التي شكلت تحديا 
العالقات زاد حجم  الجانبني في تنمية  كبيرا أمام 

التبادل التجاري.. كيف تنظر إلى هذه الزيادة؟ 
ــــدى الـــعـــالقـــات  ــادة تــعــبــر عــــن مـ ــ ــزيـ ــ ◗ تـــلـــك الـ
ــط الـــجـــانـــبـــني الـــقـــطـــري  ــربــ ــي تــ ــتــ الـــطـــيـــبـــة الــ
واألردنـــــــي، الســيــمــا مـــا بـــني مــمــثــلــي الــقــطــاع 
الخاص في كال البلدين، وهي تعبر عن النية 
الصادقة لدى الجانبني في تنمية العالقات 
الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة بــالــرغــم مـــن كــافــة 
الــتــحــديــات، حقيقة نتطلع إلــى املــزيــد خالل 
الــفــتــرة املــقــبــلــة عــلــى صــعــيــد حــجــم الــتــبــادل 
التجاري واالستثمارات املتبادلة. وزاد حجم 

الــتــبــادل الــتــجــاري بـــني قــطــر واألردن خــالل 
العام املاضي بنحو 18%، إذ سجل نحو 1.3 
مليار ريال، مقابل 1.1 مليار ريال في 2017.

ِقــَبــل األردن  الــقــطــاعــات املستهدفة مــن  أبـــرز  ◗ مــا 
لجذب الجانب القطري؟ 

◗ القطاعات تحدد حسب عدة معطيات، من 
أهمها القيمة املضافة لكل قــطــاع وقدرتها 
على توفير فــرص العمل للشباب األردنـــي، 
بناء على ذلك فإن أبرز القطاعات في الوقت 
الــحــالــي قــطــاع الــســيــاحــة والــفــنــادق، وهــنــاك 
الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الـــواعـــدة فـــي األردن 
ومنها القطاع الزراعي الذي يمكن أن يكون 
هناك تكامل قطري أردني فيما يخدم خطط 

دولة قطر في تحقيق االكتفاء الذاتي.

للتعريف  املهمة  األمـــور  التجارية مــن  املــعــارض   ◗
ــقــطــري.. هل  بــاملــنــتــجــات األردنـــيـــة داخــــل الــســوق ال

هناك معارض أردنية قادمة إلى الدوحة؟ 
◗ يــوجــد تــرتــيــبــات بــني غــرفــة تــجــارة األردن 
وغـــرفـــة قــطــر لــتــنــظــيــم مـــعـــرض لــلــمــنــتــجــات 
األردنــيــة في الدوحة ليتمكن رجــال األعمال 
ــــون مــــــن االطـــــــــــالع عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــريـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ

املنتجات األردنية.

◗ هناك عالقات طيبة ومتميزة تربط غرفتي تجارة 
األردن وقطر ومعروفة منذ ســنــوات.. كيف ينظر 

الجانب األردني إلى هذه العالقات الطيبة؟ 
◗ هــي عالقة امــتــدت عبر الــســنــوات املاضية 
وصـــوال إلـــى مــرحــلــة الــتــكــامــل بــني الغرفتني 
الـــخـــاص فـــي كال  الــقــطــاع  لتحقيق مــصــالــح 
البلدين، سنستمر في هــذه العالقة الطيبة 
بما يحقق قفزات حقيقية على صعيد حجم 
التبادل التجاري واالستثماري خالل الفترة 

املقبلة.

■  لقطة تذكارية جمعت وفدا تجاريا أردنيا مع أعضاء غرفة قطر مؤخرا

حوار: عمر القضاه

أكد رئيس غرفة تجارة األردن العني نائل الكباريتي وجود دراسة إليجاد حلول نقل بني 
قطر واألردن للتخفيف من وطأة الظروف اإلقليمية، الفتا إلى أن العمل على تجاوز تلك 
التحديات على ثالثة محاور، األول تخفيف كلفة النقل الجوي والثاني البحري باالعتماد 
على البواخر الصغيرة ما بني ميناء العقبة وميناء حمد والثالث النقل البري البحري 
باستخدام األراضي العراقية. وأشار الكباريتي خالل حوار شامل مع »لوسيل« إلى وجود 
ترتيبات أردنية قطرية لتنظيم زيارة تجارية رفيعة املستوى إلى عّمان قبل نهاية 
العام الجاري، الفتا إلى أن اللقاء سيستعرض الفرص االستثمارية املتاحة في األردن، 

السيما في قطاعات تشكل دافعا لزيادة حجم االستثمارات القطرية.
وبني أن الفرص االستثمارية العديدة التي ُطِرحت أمام الجانب القطري في السابق بدأ 
العمل فيها على أرض الواقع، السيما في الفنادق بمنطقة البحر امليت، الفتا إلى أنه 
باملقابل هناك زيادة ملموسة في حجم االستثمار األردني في دولة قطر، إذ شهد عدد 
الشركات األردنية في قطر قفزات عديدة آخرها زيادة 175 شركة أردنية جديدة في 

التسعة أشهر األولى من العام الجاري.. وإلى نص الحوار:

استثمارات قطرية دخلت 
بمرحلة التنفيذ بمنطقة 

البحر الميت

زيادة التبادل التجاري تعبر 
عن مدى عمق عالقات 

القطاع الخاص 

سلسلة من اللقاءات 
سيتم اإلعالن عنها وفق 

رؤية تحقق مصالح البلدين

175 شركة أردنية جديدة دخلت السوق القطري خالل 2019 
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10196 نقطة المؤشر العام يغلق عند مستوى 

المؤشر يفتتح تداوالت األسبوع بارتفاع طفيف

الــشــراء  القطريني على 74% مــن نسب  أمــس اســتــحــواذ املساهمني  شــهــدت جلسة 
الخليجيون على 3% مــن نسب  البيع، واستحوذ املساهمون  و69% مــن نسب 
الشراء و6% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على 23% من نسب 

الشراء و25% من نسب البيع.
القطرية أعلى صافي شــراء وبلغت قيمته  الجلسة سجلت املؤسسات  وبنهاية 
3.3 مليون ريال، وتالها األفراد القطريون بصافي شراء قيمته 2.66 مليون ريال، 
وتبعهم األفراد الخليجيون بصافي شراء بقيمة 238 ألف ريال، بينما سجلت املؤسسات 
الخليجية أعلى صافي بيع خالل جلسة أمس وبلغت قيمته 4.15 مليون ريال، وتالهم املؤسسات األجنبية 

بصافي بيع قيمته 1.7 مليون ريال، ثم األفراد األجانب بصافي بيع بقيمة 376 ألف ريال.
يذكر أن األسبوع املاضي شهد تسجيل املؤسسات األجنبية صافي بيع بقيمة 77.4 مليون ريال، مقابل 
صافي شراء بلغ 137.1 مليون ريال في األسبوع السابق. بينما أبدت املؤسسات القطرية تفاؤلها بحركة 
السوق خالل األسبوع املاضي، وبلغ صافي شرائها 97.4 مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 22.3 
السابق. وبلغ صافي بيع املستثمرين األجانب 25.1 مليون ريــال باملقارنة مع  مليون ريــال في األسبوع 
صافي مبيع بلغ 56.7 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، أبدى املستثمرون القطريون تفاؤلهم بحركة 
أسواق األسهم حيث بلغ صافي شرائهم 5.1 مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 58.2 مليون ريال 
في األسبوع السابق. وبلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 

1.3 مليار دوالر من األسهم.

 % 74 القطريون يستحوذون على 
من قيم الشراء

لقطة

3227 صفقة خالل جلسة أمس تنفيذ 

تباينت الــتــداوالت خــال جلسة أمــس وقفزت 
كميات األسهم بنسبة 59% إلى 131.4 مليون 
ســهــم، مقابل 82.7 مليون سهم خــال جلسة 
الخميس املاضي، بينما تقلصت السيولة كما 
الــعــادة خـــال جلسة األحـــد بنسبة %60  هــي 
عند 118.8 مليون ريــال، مقارنة بنحو 300.3 
مليون ريال في الجلسة السابقة، كما تراجعت 
املــنــفــذة بنسبة 44% خـــال جلسة  الــصــفــقــات 

أمس لتسجل 3227 صفقة.
الــنــشــرة اليومية للبورصة أن قطاع  وذكـــرت 
البنوك والــخــدمــات املــالــيــة، الــذي شهد تــداول 
67 مليونا و241 ألفا و054 سهما بقيمة 48 
ألــفــا و621.267 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و075 
تنفيذ 1151 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
0.56 نقطة، أي ما نسبته 0.01%، ليصل إلى 4 

آالف و002.39 نقطة.
الــخــدمــات والسلع  بينما سجل مؤشر قطاع 
االســتــهــاكــيــة، الـــذي شــهــد تــــداول 16 مليونا 
و157 ألفا و673 سهما بقيمة 18 مليونا و641 
ألفا و029.546 ريال نتيجة تنفيذ 393 صفقة، 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 47.18  ارتــفــاعــا 

0.56% ليصل إلى 8 آالف و497.77 نقطة.
الــذي شهد تداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
11 مليونا و336 ألفا و091 سهما بقيمة 14 
ألــفــا و378.950 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و764 
بـــمـــقـــدار 6.93  ارتـــفـــاعـــا  تــنــفــيــذ 756 صـــفـــقـــة، 

إلــى ألفني  نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل 
و951.61 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمني، الذي شهد 
تـــداول 853 ألفا و175 سهما بقيمة مليونني 
ألــفــا و499.230 ريـــال نتيجة تنفيذ 83  و162 
صفقة، انخفاضا بــمــقــدار 4.51 نقطة، أي ما 
ألـــفـــني و694.58  ــى  إلــ لــيــصــل  نــســبــتــه %0.17 

نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الــذي شهد 
ألـــفـــا و334 سهما  تــــــداول 27 مــلــيــونــا و695 
بقيمة 18 مليونا و530 ألفا و525.298 ريــال 
نتيجة تنفيذ 508 صفقات، انخفاضا بمقدار 
9.63 نقطة، أي مــا نسبته 0.65% ليصل إلى 

ألف و482.80 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتــصــاالت، الـــذي شهد 
تداول 6 مايني و945 ألفا و782 سهما بقيمة 
11 مليونا و306 آالف و077.500 ريال نتيجة 
تــنــفــيــذ 247 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 5.53 
نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 923.36 

نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 
مليون و199 ألفا و533 سهما بقيمة 5 مايني 
ألــفــا و503.120 ريـــال نتيجة تنفيذ 89  و273 
صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 33.68 نــقــطــة، أي 
إلــى ألفني و614.17  مــا نسبته 1.27% ليصل 

نقطة.

 % 59 أحجام التداوالت تقفز 
وسط تقلص معتاد بالسيولة

التاريخ االئتماني
للمقترض من عدة  للتاريخ االئتماني  التقرير االئتماني هو سجل  للديون،  املــســؤول  املقترض  هو سجل لسداد 
مصادر، بما في ذلك البنوك وشركات بطاقات االئتمان ووكاالت التحصيل والحكومات. درجة املقترض االئتمانية 
هي نتيجة تطبيق خوارزمية حسابية على تقرير االئتمان ومصادر املعلومات األخرى للتنبؤ بالتقصير املستقبلي 

في السداد.
في العديد من البلدان عندما يقدم العميل طلًبا للحصول على ائتمان من بنك أو شركة بطاقات ائتمان أو متجر، 
حّول معلوماته إلى مكتب ائتمان. يطابق مكتب االئتمان االسم والعنوان واملعلومات التعريفية األخرى على طلب 

ُ
ت

قِرضون السجالت املجمعة لتحديد 
ُ
قدم مع املعلومات التي يحتفظ بها املكتب في ملفاته. ثم يستخدم امل

ُ
االئتمان امل

الجدارة االئتمانية للفرد، أي تحديد قدرة الفرد على سداد الدين وتتبع سجالت السداد. يتضح االستعداد لسداد 
قرضون أن يروا التزامات 

ُ
الديون من كيفية سداد الدفعات السابقة في الوقت املناسب للمقرضني اآلخرين. يود امل

دفع بانتظام وفي الوقت املحدد، ولذلك يركزون بشكٍل خاص على املدفوعات الفائتة وقد ال يركزون، 
ُ
دين املستهلك ت

، يعتبرون الدفعات الزائدة بمثابة تعويض عن املدفوعات الفائتة.
ً
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دليل المستثمر
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األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

افتتح املؤشر العام لبورصة قطر تداوالت األسبوع 
على ارتفاع طفيف بـ 7.2 نقطة ليغلق عند مستوى 
10196 نــقــطــة، مسجا نــمــوا بنسبة 0.07%، وســط 
جلسة سيطر عليها التداول على األسهم ذات السعر 
املــضــاربــات، بينما  املــنــخــفــض والــتــي يغلب عليها 
تقلصت السيولة والصفقات، بينما سجلت رسملة 
السوق مكاسب بنحو 300 مليون ريــال لتصل إلى 

مستوى 563.7 مليار ريال.
ــري قــطــاعــي  ــ ــــؤشـ ــاع مـ ــ ــفــ ــ ــتــــعــــامــــات ارتــ ــــدت الــ ــهـ ــ وشـ
الخدمات والصناعة بنسبة 0.56% لــأول و%0.24 
للثاني، بينما تــراجــعــت مــؤشــرات 5 قــطــاعــات على 
بــنــســبــة 1.27%، والـــعـــقـــارات %0.65،  الــنــقــل  رأســـهـــا 
بــــ %0.17،  ويــتــبــعــه االتــــصــــاالت 0.60%، والـــتـــأمـــني 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة بنسبة طفيفة بلغت  ثــم 
0.01% وعلى صعيد أداء بقية مؤشرات السوق فقد 
سجل مؤشر العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 13.18 
إلــى 18761.74  نقطة، أي مــا نسبته 0.07% ليصل 
نــقــطــة، بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر الـــريـــان 
اإلســامــي الــســعــري انــخــفــاضــا بــمــقــدار 2.73 نقطة، 

إلـــى 2295.26 نقطة،  لــيــصــل  أي مــا نسبته %0.12 
كــمــا ســجــل مــؤشــر بـــورصـــة قــطــر الـــريـــان اإلســامــي 
انخفاضا بمقدار 4.64 نقطة، أي ما نسبته %0.12 
إلـــى 3908.13 نــقــطــة، وســجــل مــؤشــر جميع  لــيــصــل 
األسهم املتداولة انخفاضا بمقدار 1.17 نقطة، أي ما 

نسبته 0.04% ليصل إلى 3006.58 نقطة.
ــم 16 شـــركـــة  ــ ــهـ ــ وفـــــــي جـــلـــســـة أمـــــــــس، ارتــــفــــعــــت أسـ
وانخفضت أســعــار 23 شــركــة، وحــافــظــت 4 شركات 

على سعر إغاقها السابق.
بــنــســبــة %5.43  املــرتــفــع  وتـــصـــدر ســهــم قــطــر األول 

الــقــائــمــة الـــخـــضـــراء، وتـــــاه ســهــم مــجــمــوعــة إزدان 
ــة  ــم ســـهـــم داللــ ثــ بــنــمــو نــســبــتــه %4.94،  الـــقـــابـــضـــة 
القابضة بنسبة 1.4% ووقود بنسبة 1.3% وخامسا 

جاء سهم كهرباء وماء بنمو نسبته %1.27.
بينما تصدر سهم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 
ثـــم مــخــازن  بــنــســبــة %3.11  الــرعــايــة  5.04% وتــــاه 
بنسبة 2.35% وماحة بنسبة 2.15% وزاد القابضة 

بنسبة %1.86.
وتـــصـــدر ســهــم بــنــك قــطــر األول قــائــمــتــي الــســيــولــة 
والــكــمــيــات بنهاية جلسة أمـــس، حيث جــرى تنفيذ 
ــم الــبــنــك  ــهـ صـــفـــقـــات عـــلـــى 62 مـــلـــيـــون ســـهـــم مــــن أسـ
بتداوالت قيمتها 20.3 مليون ريــال، وهو ما يشكل 

47% من الكميات و17% من السيولة.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

50.320.362% 5.43
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة النقل والعقارات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»األول« متصدر السيولة

 مليون سهم تداوالت 
»األول« متصدر الكميات

 نمو »األول« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع البنوك خال جلسة أمس

»قطر األول« يستحوذ على 47 % 
من الكميات و 17 % من السيولة
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2000 زائر من المواطنين والمقيمين واألجانب
»أسيتس« تستقبل أعلى نسبة من الزوار بين العارضين في »سيتي سكيب«

حــقــقــت شـــركـــة أســـيـــتـــس لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري أكــبــر 
الــزوار مقارنة بالعارضني اآلخرين  نسبة من إقبال 
ــــرض ســـيـــتـــي ســكــيــب  ــعـ ــ ــي مـ ــ خـــــــال مــــشــــاركــــتــــهــــا فــ
قــطــر 2019، حــيــث بــلــغ عـــدد الــزائــريــن الــذيــن قــامــوا 
بــمــشــاهــدة مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة والــتــمــتــع بــالــتــجــربــة 
املميزة ملنصتها أكثر مــن 2000 زائــر مــن املواطنني 
واملــقــيــمــني واألجــــانــــب، كــمــا عــبــر كـــل مـــن وفـــد رجـــال 
األعمال األمريكي والهندي عن سعادتهم بالتعرف 
على شركة أسيتس للمرة األولى في سيتي سكيب 

واإلطاع على أبرز مشاريعها.
وقــــدمــــت شــــركــــة أســـيـــتـــس عــــروضــــا غـــيـــر مــســبــوقــة 
الــوحــدات املكتبية والسكنية املفروشة بشكل  على 
أمـــام زوار  أتـــاح  لـــزوار سيتي سكيب، مما  حــصــري 
املــعــرض فــرصــة غــيــر مــســبــوقــة فــي ســـوق الــعــقــارات 

للتملك واإلنتقال للسكن الفوري.
ــهــــرت مــنــصــة أســـيـــتـــس بـــأبـــهـــى حـــلـــة بــــني كــبــار  وظــ
العارضني خال الدورة الثامنة من املعرض الدولي، 
من خال عناصر اإلبهار التي قدمتها وتمثلت في 
التجربة الصوتية والضوئية املتناغمة مع الفقرات 
الــتــرفــيــهــيــة إلــــى جـــانـــب عــــرض الـــهـــولـــوغـــرام ثــاثــي 
إلــى ملسات الديكور الفريدة من  األبــعــاد، باإلضافة 
نوعها والتي أضافت قيمة حقيقية لتجربة الزائرين 
من خــال معايشتهم الواقعية لعناصر املكاتب أو 

الشقق السكنية بمشاريع الشركة. 
كما القت خدمة »الجولة امليدانية« استحسانًا كبيرًا 

من ضيوف أسيتس خال زيارتهم لسيتي سكيب، 
حيث وفرت لهم الفرصة للزيارة الفورية إلى مواقع 
عــقــارات الــشــركــة داخـــل الـــدوحـــة، لتتيح لــهــم فرصة 
التعرف املباشر على الوحدات املكتبية أو السكنية 
والخدمات واملميزات التي تقدمها، واالطمئنان إلى 
حسن سير االستعدادات الستقبال عماء أسيتس 

املتعاقدين للسكن بها. 
وشاركت أسيتس هذا العام بثاث مشاريع رئيسية 
لها وهي: برج THE e18hteen التجاري والذي أصبح 
عامة بارزة في مدينة لوسيل، خاصة بعد حصوله 
على جائزة »أفضل عقار تجاري شاهق االرتفاع في 

قطر« واملمنوحة من قبل جوائز العقارات العربية، 
باإلضافة إلى اجتذابه لعدد من العامات التجارية 
الشهيرة في مجال الضيافة وتجارة التجزئة لتقديم 

خدمات مميزة لقاطني البرج.
ــــاي ووك،  كـــمـــا عـــرضـــت شـــركـــة أســـيـــتـــس مــــشــــروع بـ
وهــو بــرج سكني حــديــث يقع فــي قلب فيفا بحرية 
ــلـــى مـــواصـــفـــات الـــجـــودة  ــؤلـــؤة، واملـــطـــابـــق ألعـ ــلـ ــالـ بـ
والــفــخــامــة فــي أعــمــال الــتــنــفــيــذ والــتــشــطــيــب للشقق 
السكنية، باإلضافة إلى احتوائه على مرافق مميزة 
كالنادي الصحي وحمامات السباحة باإلضافة إلى 

املقهى.

ولفتت شركة أسيتس األنظار خــال سيتي سكيب 
عبر تقديمها ملجمع فيو بــشــامــون، وهــو املــشــروع 
الوحيد من دولة لبنان الشقيقة الذي تم عرضه في 
سيتي سكيب قطر لهذا العام، ويتميز فيو بشامون 
بتسع مــبــانــي سكنية تجمع بــني حــداثــة التصميم 
السكني والتجاري واملوقع الهادئ في رحاب منطقة 
بشامون، وقد شهد املشروع إقبااًل ملفتًا من املقيمني 

بدولة قطر.
ــرم« الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وأعـــــــرب الـــســـيـــد »نــــايــــف كــ
للعمليات عــن رضــاه بمشاركة أسيتس فــي سيتي 
: »حققنا عــددًا مــن أهدافنا 

ً
الــعــام قــائــا سكيب لهذا 

أبــرز  االستراتيجية مــن خــال عــرض مجموعة مــن 
مشاريعنا وإنجازاتنا، كما سعدنا بمستوى الرضا 
الـــذي أبـــداه عــمــاء الــشــركــة عــن الــعــروض الحصرية 
لــهــم، ونسعى لتوثيق  املــقــدمــة  والــخــدمــات املتميزة 
روابط هذه الصلة مع عمائنا خال الفترة املقبلة«.

من جهته أبدى السيد »مــروان ديماس« مدير إدارة 
التسويق بالشركة تفاؤله باملرحلة املقبلة في أعقاب 
مشاركة أسيتس بسيتي سكيب، وأكــد على أهمية 
 »تشهد دولـــة قطر طــفــرة حقيقية في 

ً
الــحــدث قــائــا

سوق العقارات وخاصة الوحدات السكنية واملكتبية 
الــفــاخــر، فــي ظــل النهضة التشريعية  ذات املستوى 
قــانــون التملك الحر  الــقــطــاع وإعــــان  املتعلقة بــهــذا 
للعقارات، وتسعى أسيتس ملواكبة هذه النهضة من 
خال تقديم أفضل الخدمات لتلبية الطلب املتزايد 
مع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 التي تحتضنها 

قطر«.

■  جانب من جناح شركة أسيتس للتطوير العقاري

الدوحة -

13 مدرسة حكومية وخاصة بدعم »عفيف الخيرية« وشمل 

1800 مستفيد من برنامج 
»الهالل األحمر« المدرسي

47.4 % زيادة بقيمة العقارات 
المباعة في سبتمبر

»أشغال« و»المهندسين« تبحثان 
التعاون المشترك

»تكساس إي أند إم« بين أفضل 
الجامعات في المنطقة

دشــن الهال األحمر القطري ومؤسسة عفيف 
الخيرية تعاونهما املشترك في تنفيذ برنامج 
ــمــــر املـــــدرســـــي«، حـــيـــث تــــم خـــال  »الــــهــــال األحــ
أكتوبر املنصرم تنفيذ البرنامج في 13 مدرسة 
ــة الــتــابــعــة  ــاصـ ــخـ مــــن املــــــــدارس الــحــكــومــيــة والـ

لوزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر.
الــتــعــاون بــني الجانبني،  ومــنــذ توقيع اتفاقية 
تـــم تــنــظــيــم ورش عــمــل فـــي مــحــور اإلســعــافــات 
ــــة والـــتـــثـــقـــيـــف الـــصـــحـــي حـــــول عـــــدد مــن  ــيـ ــ األولـ
املــوضــوعــات الــهــامــة مــثــل: اإلســعــافــات األولــيــة 
الــرئــوي، اإلسعافات األولية  واإلنــعــاش القلبي 
الــغــذاء الصحي السليم،  املــدرســيــة،  لإلصابات 
الــثــدي، الوقاية من مرض  الوقاية من سرطان 
الربو واإلنفلونزا، الوقاية من األمراض املعدية، 
ــا، الــــســــامــــة املــنــزلــيــة  ــهـ ــاتـ ــفـ ــاعـ الـــســـمـــنـــة ومـــضـ

لألطفال.
وبلغ إجمالي عدد املستفيدين من هذه الورش 
حـــوالـــي 1800 شــخــص مـــن الـــطـــاب واملــعــلــمــني 
واملــوظــفــني فـــي 31 مـــدرســـة بــمــخــتــلــف املــراحــل 

الدراسية )االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي(.
ويواصل فريق عمل »الهال األحمر املدرسي« 
ــفـــني الـــصـــحـــيـــني الـــقـــيـــام  ــقـ ــثـ مــــن املـــســـعـــفـــني واملـ
بـــزيـــارات مــيــدانــيــة لــلــمــدارس، وتــقــديــم الـــورش 
الــتــدريــبــيــة الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة داخـــــل الــحــرم 
ــلــــمــــني واإلداريـــــــــــــني،  ــلــــطــــاب واملــــعــ املــــــدرســــــي لــ
ــي بــكــيــفــيــة تــقــديــم  ــوعــ وذلــــــك بـــهـــدف زيــــــــادة الــ
الرعاية األولــيــة للمصاب، والتوعية بمهارات 
اإلسعافات األولــيــة واإلنــعــاش القلبي الرئوي، 

وتــعــلــم املـــهـــارات الــصــحــيــة الـــازمـــة فــي الحياة 
اليومية للوقاية وحماية الجسد من األمراض.

وقامت بعض املدارس بتنظيم رحات لطابها 
إلــــى املــقــر الــرئــيــســي لــلــهــال األحـــمـــر الــقــطــري، 
ومــن بينها أكاديمية أسباير ومــدرســة حطني 
النموذجية للبنني، حيث تلقوا تدريبًا عمليًا 
على كيفية إجراء اإلسعافات األولية واإلنعاش 

القلبي الرئوي باستخدام املجسم الطبي.
وينقسم برنامج »الهال األحمر املدرسي« إلى 
املحاور األساسية التالية: البرنامج الصحي: 
ــات  ــافــ ــعــ وهــــــو يـــتـــضـــمـــن الــــتــــدريــــب عـــلـــى اإلســ
األولية والتثقيف الصحي حول عــادات الغذاء 
ــراض االنــتــقــالــيــة، والــســامــة  ــ ــ والــنــظــافــة، واألمـ
ــان، وغــيــرهــا  ــ ــنــ ــ ــنـــزلـــيـــة، وصـــحـــة الـــفـــم واألســ املـ
مــن املــوضــوعــات الــصــحــيــة. بــرنــامــج »املــدرســة 
اآلمـــنـــة« لــلــحــد مـــن املـــخـــاطـــر: وهــــو يــهــدف إلــى 
أفـــراد املجتمع على االستجابة  قـــدرة  تحسني 
لــلــكــوارث والـــحـــوادث بفاعلية، وبــنــاء املــعــارف 
لــــدى املــجــتــمــع املــــدرســــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــإدارة 
الـــكـــوارث، وتــعــزيــز ثقافة الــتــأهــب واالســتــعــداد 
للكوارث بغية التصدي لها بفاعلية، وتقليل 
قــدر  فـــي األرواح حــــال حـــدوثـــهـــا ال  الــخــســائــر 
الــلــه. برنامج »السلم واالنــدمــاج االجتماعي«: 
بــإثــراء  وهـــو ينظم مــحــاضــرات تثقيفية تهتم 
القيم والصفات اإليجابية لدى طاب املدارس، 
وزيــــــادة قــدرتــهــم عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع مختلف 
شـــرائـــح املــجــتــمــع عــلــى اخــتــافــهــا، وتــدريــبــهــم 
عــلــى االنــضــبــاط الــســلــوكــي والـــتـــوازن النفسي، 
وتعويدهم على التعامل مع الثقافات األخرى 

واحترامها.

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات لــجــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـــاء 
ــقـــارات املــبــاعــة  ــعـ ــداد وقـــيـــم الـ ــ ارتــــفــــاع إجـــمـــالـــي أعــ
بــالــدولــة خــال سبتمبر املــاضــي، وهــو مــا يعكس 
قوة السوق العقاري القطري، وأوضحت البيانات 
التي تضمنتها نشرة »قطر.. إحصاءات شهرية« 
الــصــادرة عــن الــجــهــاز أن أعـــداد الــعــقــارات املباعة 
ارتفعت بمعدل شهري 151.2 باملائة فيما زادت 
قيم العقارات بنحو 47.4 باملائة.. كما ارتفع املعدل 
الــســنــوي )قــيــاســا بشهر سبتمبر 2018( بمقدار 

16.6 باملائة و12.2 باملائة على التوالي.
وتــعــد نــشــرة )قــطــر إحـــصـــاءات شــهــريــة( سلسلة 

ــدر بــشــكــل  ــتـــي تـــصـ مــــن الـــنـــشـــرات اإلحـــصـــائـــيـــة الـ
شهري، وتتضمن أهم املتغيرات اإلحصائية التي 
طـــرأت بــالــدولــة عــلــى مـــدى شــهــر كــامــل بــاإلضــافــة 
إلــى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وبالنسبة 
ــاء، فــقــد بــلــغ اســتــهــاك  ــ ــ الســـتـــهـــاك الــكــهــربــاء واملـ
املــاضــي حــوالــي 5053.1  الكهرباء خــال سبتمبر 
انـــخـــفـــاضـــا  الــــســــاعــــة، مـــســـجـــا  ــي  ــ فـ جـــيـــجـــا واط 
شهريا بنسبة 4.8 باملائة وارتفاعا سنويا قدره 
23.2 باملائة.. بينما بلغ إجمالي استهاك املياه 
الــشــهــر نــفــســه،  ألــــف مــتــر مــكــعــب خــــال   58069.1
منخفضا بنسبة 1.5 باملائة على أساس شهري، 
كــمــا وصــــل االرتــــفــــاع 51.5 بـــاملـــائـــة عــلــى أســـاس 

سنوي.

الــتــقــى ســـعـــادة الـــدكـــتـــور املــهــنــدس ســعــد بـــن أحــمــد 
املــهــنــدي، رئــيــس هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة »أشـــغـــال«، 
املهندس خالد بن أحمد النصر، رئيس مجلس إدارة 
جمعية املهندسني القطرية. جرى خال اللقاء بحث 
الــتــعــاون بــني هيئة األشــغــال العامة وجمعية  أوجــه 
املهندسني القطرية في عدد من املجاالت والفعاليات 

التي تخدم قطاع الهندسة واملهندسني.
ــايـــة حــقــوق  ــمـ ــبـــل حـ ــــى سـ ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــا تــــطــــرق االجــ ــمـ كـ
املهندسني بما يعزز مكانتهم ويفتح لهم مجااًل أكبر 
للعمل والــعــطــاء والــتــطــويــر، بــاإلضــافــة إلــى التركيز 
على خدمة املهندسني القطريني في كل التخصصات.

مــن جــانــب آخــر تــنــاول االجــتــمــاع العمل على توفير 

أحـــــدث وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــهــنــدســيــة ملــواكــبــة 
التطور العاملي وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة 
متنوعة بتنوع التخصصات الهندسية، باعتبار أن 
هــذا التنوع يفيد كــل مــجــاالت الهندسة الكهربائية 
أو املدنية أو امليكانيكية وغيرها. وفــي ذات اإلطــار 
تــطــرق الــلــقــاء إلـــى الــتــعــاون والــتــنــســيــق فـــي تنظيم 

فعاليات مستقبلية بني »أشغال« والجمعية.
مـــن جــانــبــه، عــبــر املــهــنــدس خــالــد بـــن أحــمــد النصر 
رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة املــهــنــدســني الــقــطــريــة 
عن بالغ شكره لسعادة الدكتور املهندس سعد بن 
أحــمــد املــهــنــدي، رئــيــس هيئة األشــغــال الــعــامــة، على 
تــعــاونــه الــكــبــيــر ورغــبــتــه األكـــيـــدة فــي دعـــم مــشــاريــع 
جمعية املهندسني، وبــلــورة برنامج عملي لتعزيز 

هذا التعاون الثنائي.

حصدت جامعة تكساس إي أند إم في قطر املرتبة 
األولـــــــى عـــلـــى قـــائـــمـــة أفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات فــــي قــطــر 
واملــرتــبــة الثالثة على قائمة أفــضــل الجامعات في 
املنطقة لعام 2019، وذلك بحسب التصنيف العاملي 
الــعــاملــيــة بنسخته الــســادســة  لــلــجــامــعــات  الــســنــوي 
الــصــادرة عن الشبكة اإلعامية األمريكية ’يــو إس 
 U.S. News & World( ‘آنـــد وورلــــد ريـــبـــورت نــيــوز 

.)Report
ويــشــمــل الــتــصــنــيــف الــعــاملــي الــســنــوي لــلــجــامــعــات 
أبــرز 1500 مؤسسة تعليمية تــتــوزع على  العاملية 
ف الجامعات بناًء على 13 

ّ
81 دولة مختلفة. وتصن

مؤشرًا مختلفًا، بما في ذلك األداء البحثي للجامعة 
عــلــى املــســتــويــني الــعــاملــي واإلقــلــيــمــي واملـــنـــشـــورات 

العلمية واملؤتمرات وعاقات التعاون الدولية.
ت جامعة تكساس إي أند إم في املرتبة 40 على 

ّ
وحل

مستوى قارة آسيا. وبشكل عام، احتل فرع الجامعة 
ــل الـــفـــرع  ــًا، بــيــنــمــا حــ ــيـ ــاملـ ــة 325 عـ ــبـ ــرتـ فــــي قـــطـــر املـ

الرئيسي للجامعة في املرتبة 134 عامليًا.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة - قنا
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 آالن تورينج

كاتب رأي في »سي إن إن«
»شبكة سي إن إن اإلخبارية األمريكية«

االقتصاد.. شعار الجيل الجديد من المتظاهرين العرب

عديدة مثل البصرة، وإن وجدت حتى ال تكون صالحة للشرب.
وتضع منظمة »الشفافية الدولية« العراق في تصنيف أعلى الدول في 
العالم فسادا، موضحة أن الرشاوى واالبتزاز املالي باتت سنة حياتية 

في هذا البلد العربي.
العشرين من سبتمبر املاضي وقد  في اآلونــة األخيرة وتحديدا منذ 
هــب املــصــريــون فــجــأة مــن سباتهم العميق لــيــخــرجــوا فــي تــظــاهــرات 
احتجاجية ضد ارتفاع مستويات املعيشة، وفساد جنراالت املؤسسة 
العسكرية الذين يديرون الحكومة، وقطاعات كثيرة جدا من االقتصاد.

وقد اندلعت تلك االحتجاجات بفعل مقاطع فيديو بثها املمثل ورجل 
األعمال السابق محمد علي الذي يعيش اآلن في إسبانيا والذي كشف 
الفساد املستشري واالختالف واإلســراف من قبل جنراالت الجيش، 

وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

املنطقة، حيث  أحــد أســرع االقتصادات نموا في  واالقتصاد املصري 
نما بنسبة 5.6% في العام املاضي. لكن االقتصاد الكلي يخفي واقعا 
أليما، وهو ما أكد عليه وزير املالية محمد معيط الذي قال مؤخرا في 
تصريحات لشبكة »بلومبرج« اإلخبارية األمريكية إن مصر تحتاج 
إلى النمو بنسبة 8% كي يستوعب 2.5 مليون شخص يدخلون سوق 

العمل سنويا.
وفي الصيف الحالي نشرت الحكومة املصرية تقريرا حول التمويالت 
الــخــاصــة بــاإلســكــان والــتــي تــوضــح أن ثلث املــصــريــن يصنفون اآلن 

»فقراء«، بزيادة من 28% في العام 2015.
املزيد واملزيد  الفقر، ويسقط  لبنان تحت خط  املواطنن في  يقع ثلث 

منهم تحته يوميا.
العثور  األمــريــن فــي سبيل  الجامعات،  الشباب مــن خريجي  ويعاني 
أعــوام،  الحرب في سوريا قبل ثمانية  انــدالع  على فــرص عمل. ومنذ 
لديها واحـــدة مــن أعلى معدالت  اللبناني يعاني. ولبنان  واالقــتــصــاد 
الدين نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي في العالم- بأسوأ من إيطاليا. 

وتعيش لبنان على القروض والتدفقات النقدية من دول الخليج.
وأعلنت الحكومة اللبنانية مؤخرا »حالة الطوارئ«، ومررت ما يوصف 
بـ »موازنة التقشف«، وهي ما أشعلت غضب الجماهير التي خرجت 

إلى الشوارع لتطالب باستقالة الحكومة بأكملها

ال تزال شرارة االحتجاجات الشعبوية تندلع في العراق ولبنان، وتكاد 
تصيب مدنها الكبرى بالشلل التام. ففي لبنان، على سبيل املثال يغلق 
املحتجون الطرق الرئيسية بإطارات السيارات املشتعلة، ويمزقون أية 

الفتات للسياسين موجودة في الشوارع.
وفي مصر تحدى املواطنون، في خطوة نــادرة، قــوات األمــن ليجددوا 
احتجاجاتهم التي تاقوا إليها منذ ثورتهم في الخامس والعشرين من 
يناير 2011 والتي رفعت شعارا موحدا مفاده: »الشعب يريد إسقاط 

النظام«.
وال تندلع املظاهرات تلك املرة بسبب الصراعات والخصومات اإلقليمية 
العرب وإسرائيل، أو تحت مزاعم اإلرهــاب، أو  مثل تلك املوجودة بن 
الحرية املحرومة منها  إلــى شم نسائم  الشوق والحنن  حتى بسبب 
تلك الشعوب العربية. ولكن السبب الرئيسي في تلك االحتجاجات هي 
االقتصاد والفساد وإخفاق النخبة والسياسين في تقديم الخدمات 
العامة األساسية، وظهور طاقة أمل على األقــل في أن تتحسن حياة 

املصرين العادين في تلك الدول البائسة اقتصاديا.
النفط،  الــعــراق دولــة ثرية، فهي تعوم على بحار من  أن تكون  ينبغي 
ناهيك عن إمكاناتها الزراعية، لكن األعوام الـ 16 منذ الغزو األمريكي 
الــراحــل صــدام حسن، ومــرور  الرئيس  العربي وإســقــاط نظام  للبلد 
عامن على هزيمة تنظيم »داعش« اإلرهابي، قد أجهزت على االقتصاد 
الــعــراقــي بالكلية، وهــو مــا ظهر فــي االنــكــمــاش االقــتــصــادي، وارتــفــاع 
معدالت البالة، وانقطاع الكهرباء يوميا، وأيضا انقطاع املياه في مدن 

بين ويدمان

“  يمكن القول بأن الكمبيوتر ذكيٌّ 
إذا كان بإمكانه خداع اإلنسان ليصدق أنه إنساٌن  ”

saud2002h@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

المستهلكون األمريكيون 
والركود االقتصادي

ــبـــوع، كــشــفــت مــؤســســة »كــونــفــرانــس  ــذا األسـ فــي أوائــــل هـ
بورد«، منظمة غير ربحية تضم 501 عضو في مجموعة 
التجارية، وهي تضم ما يقرب من 1200  من املؤسسات 
شــركــة مـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص ومــنــظــمــات أخـــرى 
كأعضاء، تضم 60 دولة- عن نتائج مؤشر ثقة املستهلك 

الخاص بها في شهر أكتوبر املاضي. 
املــؤشــرات  قـــراءة بيانات  املانشيتات على  وركـــزت معظم 
التي أظهرت أن الثقة تنخفض بصورة هامشية. لكن وراء 
تلك البيانات الباعثة على اإلحباط يكمن كنز من البيانات 
البيانات، حصلنا  االقتصادية. وحينما قمنا بتحليل تلك 
أكــثــر دقــة وأكــثــر إشــراقــا لنفسية املستهلك  على صـــورة 
األمريكي، واملسار الذي يمضي فيه االقتصاد األقوى في 

العالم على اإلطالق.
هل يوجود ركود يلوح في األفق؟

تنتشر املــخــاوف مــن إمــكــانــيــة حــصــول مــوجــة ركـــود في 
التي  النتائج  االقتصاد األمريكي منذ شهور. فقد وجدت 
تــلــو األخــــرى أن مجتمع  إلــيــهــا دراســــة مسحية  خــلــصــت 
ــراس الــخــطــر. لــكــن مــــاذا عـــن املستهلك  ــ ــال يـــدق أجـ ــمـ األعـ
ــوة اإلنــفــاقــيــة  ــقـ ــذا وذاك تــمــثــل الـ الــحــقــيــقــي؟ وبـــعـــد كـــل هــ

للمستهلكن أكثر من ثلثي االقتصاد األمريكي.
ويساعد أحد أجزاء املؤشر- مؤشر التوقعات- على إلقاء 
التي يتوقع من خاللها املستهلكون  الكيفية  الضوء على 
القريب.  أداء جيدا فــي املستقبل  أن ُيظهر  مــن االقتصاد 
ــي الــنــتــائــج الــتــي ظــهــرت هــذا  ــرة- وفـ ــيـ ــي الــســنــوات األخـ وفـ

األسبوع- سجل مؤشر التوقعات قراءة صحية تقريبا. 
الشهور  التي وقعت في  الفترة-  التراجع في تلك  وفترات 
ــود، طــاملــا أن املــســتــوى لــم يهبط  األخــيــرة- ال تــدل على ركـ
كثيرا لفترة طويلة جدا. والهبوط الثابت والقوي ينبغي أن 
يكون مثار قلق، وإذا ما اقترب من نطاق 80 نقطة، ربما 

يبدأ املستهلكون في »رفع الراية الحمراء«.
ولـــذا فــإنــه وعــنــد الحديث عــن الــجــدل املتنامي املــثــال حول 
إلــى أن كــل هذا  إمكانية حــصــول ركـــود، يشير مــؤشــرنــا 
ــجـــدل ال يـــعـــدو كـــونـــه مــجــر »كـــــــالم«. فــاملــســتــهــلــكــون ال  الـ

يتوقعون حصول ركود، على األقل عما قريب.
ــدون شــك فـــإن االقــتــصــاد األمــريــكــي قــد مــر هـــذا الــعــام  وبــ
ــــهــــزات- الســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بالجبهة  بــمــجــمــوعــة مـــن ال
ــتــجــاريــة، مـــن بــيــنــهــا الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــجــديــدة الــتــي  ال
فرضتها واشنطن على واشنطن، وعدد من حلفاء أمريكا، 

وأيضا التهديد بفرض رسوم آخرى إضافية.
التوترات  لكن املستهلكن قد صدوا عن أنفسهم مخاطر 
التجارية التي تزداد دون هوادة. وفي الوقت الحالي، يعتبر 
املستهلكون آخـــر حــائــط دفــاعــي لــالقــتــصــاد، بــرغــم عــدم 
اليقن النسبي الذي يكتنف مجتمع األعمال، وكذا الهزات 

الجيوسياسية التي لن تنتهي على ما يبدو.

الين فرانكو

كاتبة رأي في »سي إن إن«
»شبكة سي إن إن اإلخبارية 
األمريكية«

التنمية حرية

ــع مــن الــصــور واملــشــاهــد  عـــرض الــكــتــاب لــكــّم واسـ
واملقارنات بن فرص الحياة في الدول الديمقراطية 
الفقر والغنى  الدكتاتورية، ومستويات  واألخـــرى 
ومـــؤشـــرات الــتــعــلــيــم والــصــحــة ودرجـــــة الــحــريــات 
املتوفرة والروابط املشتركة بن كل هذه العناصر 
ــــدى تــأثــيــر كـــل مــنــهــا فـــي اآلخـــــر، فـــي تحقيق  ومـ
قــدراتــهــم عــلــى مواجهة  األفــــراد وتــعــزيــز  تطلعات 
الحياة والتغلب على املصاعب وتحسن  تحديات 
ــاج... وتـــوصـــل إلـــى جــمــلــة مـــن الــحــقــائــق من  اإلنــــتــ

أبرزها: 
• إن الــنــمــو االقــتــصــادي فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة 
)الـــدور  فـــ  يتقدم بشكل ملحوظ مــقــارنــة بغيرها 
الرأسمالي إنما يعتمد  الفاعل والكفء لالقتصاد 
في الواقع على منظومات قوية من القيم واملعايير(، 

وفي مقدمتها توفر الحريات دون شك.
ــم يــشــهــد مـــجـــاعـــة فــي  ــ ل ــاملـــي  ــعـ الـ ــــتــــاريــــخ  ال • )إن 
ــواء كــانــت  ــ ظـــل ديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة فــاعــلــة - سـ
ديــمــقــراطــيــات غــنــيــة أم فــقــيــرة نــســبــيــا. لــقــد كــان 
أن تقع املجاعات فــي األقاليم املستعمرة  املــألــوف 
أو فــي بلدان  أجــانــب  الخاضعة لحكام خارجين 

خاضعة لنظام حكم الحزب الواحد(.
• )إن املــزيــد مــن الــحــريــة يــعــزز قـــدرة الــنــاس على 

مساعدة أنفسهم وكذا على التأثير في العالم(.
• اعتبار )حرية األفراد لبنات البناء األساسية، لهذا 
يتعن توجيه االنتباه بخاصة إلى توسيع »قدرات« 
األشخاص ليصوغوا نوع الحياة التي يقيمونها(.

الــــدول  نــهــضــة  فـــي  تــأســيــســيــا  لــلــحــريــة دورا  إن 
لتبدع وتتقن  العقول  الشعوب ألنها تحرر  وتقدم 
ــمــــارس حــقــهــا الــطــبــيــعــي فـــي الــرقــابــة  وتــعــمــل وتــ
املرتبطة بمصالحها  الــقــرارات  واملــســاءلــة واتــخــاذ 
املــبــادرات واألعمال  أثــر  وشــؤون بلدانها وتعظيم 
العمل وقاعات  التي تقدمها في ميادين  واألفكار 
الــحــوار والنقاش، فالحرية حق  الــدرس وســاحــات 
املــحــروم منها بأنه مكبل  اإلنــســان  شعر 

ُ
أصيل ت

قـــادر على  ومحجم دوره، مــهــدورة طــاقــاتــه، غير 
الوفاء بمسؤولياته كإنسان تميز بملكات وقوى 
وإمكانات عقلية وفكرية وجسدية، كونه )خليفة 
الــثــراء  لــلــفــرد  الــلــه فــي األرض(، وحــتــى إن تحقق 
الشخصي، و)كان من أكثر الناس ثراء، إذا ما حيل 
إذا حظرت  أو  التعبير بحرية عــن رأيــه  بينه وبــن 
اتخاذ  أو في  العامة  الــحــوارات  عليه املشاركة في 
الـــقـــرارات الــعــامــة، فــإنــه يصبح بــذلــك مــحــرومــا من 
شيء يراه عن حق شيئا قيما. وإن عملية التنمية 
الحرية  إذا مــا حكمنا عليها على أســـاس تعزيز 
الحرمان  البشرية فــالبــد أن تتضمن إزاحـــة هــذا 

الذي يعانيه املرء(.
املـــرأة فالشواهد تؤكد كذلك بأنه  وعلى مستوى 
متى تهيأت )لها الفرص التي يستأثر بها الرجل 
ــادة مـــن هــذه  ــفـ ــتـ ــل نــجــاحــا فـــي االسـ ــن تـــكـــون أقــ لـ
أنــهــا حكر عليهم  الــرجــال  الــتــي زعــم  التسهيالت، 
عــلــى مـــدى قـــــرون(. فــالــحــريــة بــكــل أشــكــالــهــا هي 
التنمية واملحفز األساسي لتحقيق نهضة  مفتاح 
السياسية والحقوق  الحريات  اقتصادية. وتوفر 
العادلة في  املنافسة  املدنية يعزز بيئة قائمة على 
تحقيق الفرص التعليمية والوظيفية وقيام ونجاح 
املشاريع واملبادرات الخاصة، ويعد توفر الحريات 
كذلك الضمانات لتمكن األفــراد من املشاركة في 
التعليم  الــقــرارات واملطالبة بحقوقهم في  صناعة 
والصحة والــخــدمــات، )إن نقص الصراحة يمكن 
أن يــؤدي إلــى اإلضـــرار بحياة كثيرين، ســواء من 
األطــــــراف املــبــاشــريــن أو أطـــــراف وســـيـــطـــة(، ومــن 
الطبيعي أن تقود ضمانات الشفافية إلى )الحيلولة 
دون الفساد والالمسؤولية(، وأن تسهم في جودة 
)وتوفير الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية(، 
وتطوير صحافة حرة ونشطة وفعالة، وهي معا 
التنمية االقتصادية  يمكن )أن تسهم في كل من 

وخفض معدالت الوفيات بنسب كبيرة(.
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30 % من سكان األرض منطقة للتبادل الحر تضم 

2020 »آسيان« ترجئ توقيع أكبر اتفاق تبادل تجاري إلى 
قــرر قـــادة دول رابــطــة جــنــوب شــرق آسيا 
ــة أكــبــر  ــامــ ــفــــاق عـــلـــى إقــ إرجـــــــاء تـــوقـــيـــع اتــ
ــم إلـــى  ــالـ ــعـ مــنــطــقــة لـــلـــتـــبـــادل الـــحـــر فــــي الـ
الــبــيــان  عـــام 2020، كــمــا ورد فــي مــســودة 
الــخــتــامــي لــقــمــتــهــم فـــي بـــانـــكـــوك، وأكــــدت 
ــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر »اســــتــــعــــدادهــــا  ــكـــن عـ بـ
ــــأن بــحــر  ــــشـ لـــلـــعـــمـــل« مـــــع هـــــــذه الــــــــــدول بـ
الصن الجنوبي. ويضم اتفاق »الشراكة 
ــة اإلقــلــيــمــيــة املـــتـــكـــامـــلـــة« 16  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
بلدا، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدي 
إلــى قيام أوســع منطقة للتبادل الحر في 
العالم بأكثر من ثالثن في املئة من سكان 
األرض ونحو ثالثن في املئة من إجمالي 

الناتج املحلي للعالم.
وبـــّددت اعــتــراضــات الهند االمـــال بإنجاز 
االتــفــاق في قمة رابطة دول جنوب شرق 
آســيــا )آســـيـــان( الــتــي عــقــدت فـــي بــانــكــوك 
وانضم إلى أعضاء التكتل العشرة رئيسا 
وزراء الهند والــصــن، وجـــاء فــي مسودة 
ــاق »اكـــتـــمـــلـــت مـــعـــظـــم مـــفـــاوضـــات  ــ ــفــ ــ االتــ
ــتــــم حــل  ــيــ الــــــوصــــــول إلـــــــى األســــــــــــواق وســ
القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول 
فبراير 2020«. وتعثرت املفاوضات لعدة 
 جميع 

ّ
لــكــن املـــســـودة ذكــــرت أن ســـنـــوات، 

الـــفـــصـــول الــعــشــريــن بـــاتـــت مــكــتــمــلــة اآلن 
»في انتظار قرار عضو واحد« يعتقد أنه 
 جميع 

ّ
الــهــنــد. وأشـــــارت املـــســـودة إلـــى أن

ــاق«  ــفـ األعــــضــــاء »مـــلـــتـــزمـــون بــتــوقــيــع االتـ
الـــعـــام املــقــبــل فـــي فــيــتــنــام الــتــي ستتولى 

رئاسة آسيان.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
مـــودي فــي مقابلة مــع صحيفة »بانكوك 

 نيودلهي تشعر بالقلق ألن 
ّ
بــوســت« إن

شـــركـــاتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة ســـتـــتـــضـــرر بــشــدة 
مــن تــدفــق البضائع الصينية الرخيصة 
مــا ســيــؤدي الـــى »عــجــز تــجــاري ال يمكن 
ــــي حــضــر  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ تــــحــــمــــلــــه«. ونـــــقـــــل دبـ
 املــســائــل 

ّ
ــتـــمـــاع عـــن مـــــودي قـــولـــه إن االجـ

الــعــالــقــة بــالــنــســبــة لــلــهــنــد تــشــمــل ضــمــان 
لـــكـــل  لــــــــالســــــــواق  ــزى  ــ ــغــ ــ مــ »دخـــــــــــــول ذات 
ــاق الـــــذي يضم  ــفــ األطـــــــــراف«. ويــمــثــل االتــ
كتلة آســيــان بــدولــهــا الــعــشــر، إلـــى جانب 
الصن والهند واليابان وكوريا الجنوبية 
وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 باملئة من 

التجارة العاملية.
ويعّد توقيعه أمرا بالغ األهمية بالنسبة 
الى بكن، وهي تحظى بدعم قادة آسيان 
الــذيــن يمثلون ســوقــا واســعــة تــضــم 650 

مليون نسمة. وبات االتفاق أكثر إلحاحا 
بسبب حاجة االقتصاد الصيني في ظل 
الـــنـــزاع الــتــجــاري املــحــتــدم مـــع واشــنــطــن. 
ــــي، فـــإن  ــــدولـ وبـــحـــســـب صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
الرسوم الجمركية املتبادلة التي فرضتها 
الــــواليــــات املــتــحــدة والـــصـــن عــلــى الــســلــع 
بـــقـــيـــمـــة مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدوالرات يـــمـــكـــن أن 
تتسبب بتراجع النمو إلى أدنى معدل له 

منذ أكثر من عقد.
وأبــلــغ الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد ترامب 
ــــه يــأمــل تــوقــيــع اتـــفـــاق مع 

ّ
الــصــحــفــيــن أن

ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــــن بــيــنــغ مــن  ــرئـ الـ
أجـــل الــتــراجــع عــن فـــرض بــعــض الــرســوم، 
مشيرا إلــى أن توقيع االتــفــاق قــد يتم في 
والية أيوا األميركية، وقالت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا ارديــرن أمــام ملتقى 

لألعمال على هامش القمة »فــي العامن 
املاضين فقط اثرت االجــراءات الحمائية 
الــجــديــدة عــلــى نــحــو تــريــلــيــون دوالر من 
الــتــجــارة العاملية«. وتابعت »نــؤيــد بقوة 
الـــتـــوصـــل التـــفـــاق الـــشـــراكـــة االقــتــصــاديــة 
اإلقــلــيــمــيــة املــتــكــامــلــة فـــي شــكــل جــيــد في 

أقرب وقت«.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ 
ــــالده تــبــقــى »مــلــتــزمــة الــتــزامــا   بـ

ّ
أمــــس إن

راســخــا دعـــم مــركــزيــة آســـيـــان« كــجــزء من 
روابــطــهــا اإلقــلــيــمــيــة، وعــلــى هــامــش قمة 
ــا »مــســتــعــدة  ــهــ ــ

ّ
ــة، أّكـــــــدت بـــكـــن أن ــطــ ــرابــ الــ

للعمل« مع دول جنوب شرق آسيا بشأن 
مدونة سلوك في بحر الصن الجنوبي، 
حــيــث يــتــهــمــهــا جــيــرانــهــا بــبــنــاء مــنــشــآت 
عــســكــريــة. وتــطــالــب بــكــن بــالــســيــادة على 

الــجــزء األكــبــر مــن بــحــر الــصــن الجنوبي 
الغني باملوارد الطبيعية، فيما تؤكد دول 
أخــــرى مــثــل تـــايـــوان والــفــلــبــن وبـــرونـــاي 
وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على 
بعض أجزائه. ويسبب هذا الخالف توترا 

كبيرا بن دول جنوب شرق آسيا.
وأجـــرت دول آســيــان مــحــادثــات للتوصل 
ملــدونــة ســلــوك، وســيــحــدد االتـــفـــاق، املــقــرر 
الــــعــــام 2021، مـــبـــادئ  فــــي  ــاء مـــنـــه  ــهـ ــتـ االنـ
توجيهية لهذه املدونة إلى جانب معايير 
لحل النزاع، وقال رئيس الوزراء الصيني 
األحـــد إن الـــقـــراءة األولــــى لــلــوثــيــقــة، وهــي 
فـــرصـــة لــجــمــيــع األعـــضـــاء لــلــتــعــلــيــق على 
ــاق، »إشــــــــارة مــهــمــة  ــ ــفـ ــ ــنـــود االتـ مــــســــودة بـ
للغاية«. وأكد »نحن على استعداد للعمل 
مع دول آسيان بناء على األسس القائمة 
تــقــدم جــديــد« اســتــنــادا  للسعي لتحقيق 
ــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة. وأضـــــــاف أن  ــبـ ــ إلـــــى املـ
الصن تريد »الحفاظ على السالم ودعمه، 
واســتــقــرارا طــويــل األجـــل فــي بحر الصن 

الجنوبي«.
بدوره، رحب الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي بانجاز التوصل ملدونة السلوك 
أّكــد الحاجة لفعل املزيد،  بعد عناء لكنه 
ــذه املــهــمــة عــاجــال  ــال »دعـــونـــا نــنــجــز هـ وقــ
ــا تــضــمــن الــــهــــدوء فــي  ــهـ ــــال ألنـ ــيـــس آجـ ولـ
املــنــطــقــة«. وتـــوتـــر الـــوضـــع فـــي األســابــيــع 
األخـــيـــرة بــن الــصــن وفــيــتــنــام، احـــد ابــرز 
مــعــارضــي بــكــن فــي مــحــيــط بــحــر الصن 
ــادات هـــانـــوي  ــقــ ــتــ ــنـــوبـــي. وجـــــــاءت انــ الـــجـ
ــيـــرة سفينة  لــلــصــن بــعــدمــا أرســـلـــت األخـ
مسح إلى مياه داخل املنطقة االقتصادية 
الــحــصــريــة لــفــيــتــنــام قــبــل ان تـــغـــادر بعد 

أسابيع.

■ زعماء آسيان المشاركون في القمة

إضراب موظفي األونروا 
للمطالبة بزيادة الرواتب

ألمانيا تسعى إلقامة مليون محطة 
لشحن السيارات الكهربائية

هواوي تطلق »5جي« في الفلبين وتايالند

بدأ نحو سبعة آالف موظف وعامل في مؤسسات 
وكـــالـــة األمــــم املــتــحــدة لــغــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــن 
الفلسطينين )أونروا( في األردن، إضرابا مفتوحا 
عن العمل أمس األحد للمطالبة بزيادة رواتبهم، 
وشـــل اإلضـــــراب كــافــة مــرافــق الــوكــالــة التعليمية 
والــصــحــيــة والــخــدمــاتــيــة وغــيــرهــا مــن املــؤســســات 
في األردن التي يديرها نحو سبعة آالف موظف 
وعـــامـــل. وتــقــوم الــوكــالــة بـــــإدارة 169 مــدرســة في 
ألــف طالب وطالبة من  األردن تستقبل نحو 120 
أبــنــاء الالجئن الفلسطينين و25 مــركــزا صحيا 

و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر أخرى.
وقـــــال اتـــحـــاد الــعــامــلــن املــحــلــيــن فـــي األونــــــروا 
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ ــالـــس الـ ــجـ ــم مـ بــــــــــاألردن الـــــــذي يـــضـ
القطاعات الثالثة املعلمن والعمال والخدمات، 
فــي بــيــان إنــه »تــقــرر الــبــدء فــي اإلضـــراب املفتوح 
ــــالق جــمــيــع  ــإغــ ــ ــاح األحـــــــــد بــ ــ ــبـ ــ ــــن صـ اعـــــتـــــبـــــارا مــ
فـــي األردن بــحــيــث يبقى  مـــؤســـســـات األونــــــــروا 
ــح  ــ ــة فــــي بـــيـــوتـــهـــم«. وأوضــ ــبـ ــلـ ــون والـــطـ ــفــ ــوظــ املــ
البيان أن »اإلضـــراب يشمل جميع املوظفن في 
القطاعات الثالثة، بما فيهم صــنــدوق التمويل 
الصغير والــحــراس في كافة املواقع والسائقون 
وطــلــبــة املــــــدارس والــجــامــعــة والــكــلــيــات ومــركــز 

التدريب املهني واملكتب اإلقليمي«.
وحمل البيان إدارة الوكالة »املسؤولية الكاملة عن 

تعليق الدراسة والخدمات الصحية واالجتماعية 
واإلغاثية املقدمة لالجئن بسبب سياستها في 
التعنت«، داعيا إلى »تغليب لغة الحوار وتحقيق 
مــطــالــب الــعــامــلــن وتــحــســن خـــدمـــات الــالجــئــن 
قبل فــوات األوان«. وقــال املتحدث باسم األونـــروا 
ســامــي مــشــعــشــع إن اتـــحـــاد الــعــامــلــن فـــي األردن 
طالبوا بالبداية بزيادة مقدارها 200 دينار أردني 
)حوالي 280 دوالرا( ثم خفضوها إلى 100 دينار 
بــاملــقــابــل عــرضــت  أردنــــــي )حــــوالــــي 140 دوالرا( 
الوكالة زيــادة مقدارها 70 دينارا أردنيا )حوالي 

مائة دوالر(.
الــحــكــومــة األردنـــيـــة وإدارة  وأوضــــح مشعشع أن 
األونــروا بذلتا جهودا كبيرة للتعامل مع مطالب 
الــعــامــلــن وعــلــى الــرغــم مــن الــعــرض الــجــيــد الــذي 
تقدمت به الوكالة التي تعاني من ضائقة مالية، 
قرر االتحاد لألسف رفض العرض وقررت املضي 
قــدمــا بـــاإلضـــراب. وتــابــع: نــحــن نــأســف لــإضــراب 
وقـــلـــقـــون مـــن تـــداعـــيـــاتـــه عــلــى الـــخـــدمـــات املــقــدمــة 

لالجئن ونأمل بالعودة إلى طاولة الحوار.
وكــانــت األونـــروا واجــهــت أكبر تحد مالي لها في 
عــام 2018 في أعقاب قــرار الــواليــات املتحدة قطع 
لــلــوكــالــة.  مــبــلــغ 300 مــلــيــون دوالر مـــن تــمــويــلــهــا 
وتأّسست األونروا في 1949، وهي تقّدم مساعدات 
ألكثر من ثالثة مالين فلسطيني من أصل خمسة 
مالين مسجلن الجئن في األراضي الفلسطينية 

واألردن ولبنان وسوريا.

قالت املستشارة األملانية أنجيال ميركل في رسالة 
إنــه ينبغي أن تكون في  عن طريق الفيديو أمــس 
بالدها مليون محطة لشحن السيارات الكهربائية 
بحلول عام 2030، وتأتي تصريحات ميركل قبيل 
ــعــقــد الــيــوم مــع مــســؤولــن فــي قطاع 

ُ
اجــتــمــاعــات ت

الــســيــارات لبحث كيفية تسريع الخطى  صناعة 
بــاتــجــاه الــســيــارات الــتــي تــعــمــل بــالــبــطــاريــات وال 

تتسبب في الكثير من االنبعاثات امللوثة للبيئة.
وقــالــت ميركل »مــن أجــل هــذه الــغــايــة، نريد إقامة 
مــلــيــون نــقــطــة شــحــن بــحــلــول عـــام 2030 ويتعن 
ــذا الـــجـــهـــد، هــذا  عــلــى الــصــنــاعــة املــســاهــمــة فـــي هــ
أملــانــيــا حاليا 20 ألف  مــا سنتحدث عــنــه«. ولـــدى 

نــقــطــة شــحــن فــقــط. واالجــتــمــاع الــــذي سيعقد في 
مبنى املستشارية هو الثاني حول هذا املوضوع 
لتسريع اإلجراءات حتى يتمكن قطاع املواصالت 
ــدة فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـــــن املـ
ــيــــا. وســيــركــز  ــانــ االنـــبـــعـــاثـــات املـــســـتـــهـــدفـــة فــــي أملــ
االجتماع على الترويج لبدائل للبنزين والسوالر 
الــســيــارات التي تعمل بخاليا وقــود  بما فــي ذلــك 
الهيدروجن وتلك التي تعمل بالبطاريات على 
أن تتشارك الحكومة وقطاع صناعة السيارات في 

تحمل تكاليف الدعم لجذب املشترين.
وتستهدف الحكومة أيضا الحفاظ على وظائف 
تصنيع الــســيــارات وقــطــع الــغــيــار. وقــالــت ميركل 
الــعــمــال املتخصصن معنا على  »نــريــد أن نــأخــذ 

طريق مستقبل عصري صديق للبيئة«.

ــــواوي الــصــيــنــيــة لــالتــصــاالت  أعــلــنــت مــجــمــوعــة هـ
ــدء الـــعـــمـــل عـــلـــى الــبــنــيــة  ــبـ ــا مــســتــعــدة لـ ــهـ ــــس أنـ أمـ
التحتية املرتبطة بإطالق خدمات الجيل الخامس 
من اإلنترنت فائق السرعة في أنحاء جنوب شرق 
آســـيـــا، بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــحــذيــرات األمــريــكــيــة 
مــن احــتــمــال اســتــخــدام هـــذه التكنولوجيا لجمع 
الــبــيــانــات لــصــالــح بــكــن. وبــــرزت الــشــركــة كطرف 
رئيسي في الحرب التجارية بن الواليات املتحدة 
ــوم جــمــركــيــة  ــ ــ والــــصــــن الــــتــــي شــــهــــدت فـــــرض رسـ

متبادلة على منتجات بقيمة مليارات الدوالرات.
رت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب من 

ّ
وحذ

أن مــعــّدات هـــواوي قــد تسمح للصن بالتجسس 
على دول أخــرى ومنعت الشركات األمريكية من 
لــهــا، لكن املجموعة الصينية  بيع التكنولوجيا 
العمالقة نفت االتهامات مرارًا. وتجاهلت تايالند 
والفلبن التحذيرات األمريكية بشأن األمــن عبر 
اإلنــتــرنــت وســارعــتــا الســتــغــالل شــبــكــات »5جـــي« 
ــر شــركــة  ــبـ ــتـــي تـــعـــهـــدت بـــهـــا أكـ فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة الـ
الــصــن، بينما نأت  عة للهواتف الذكية فــي 

ّ
مصن

فيتنام بنفسها عن هواوي.
وقــال نائب رئيس هـــواوي إدوارد جــو خــالل قمة 
دول رابــطــة جــنــوب شــرق آســيــا )آســيــان( أمــس إن 
»الـــصـــن والــــواليــــات املــتــحــدة مــنــخــرطــتــان حــالــًيــا 
فـــي حــــرب تــجــاريــة وكــــان هــنــاك نــــوع مـــن الــحــرب 
التكنولوجية التي ترّكز هواوي عليها في الوقت 
الـــحـــالـــي«. وأضـــــاف »نــحــن هــنــا ملــســاعــدة آســيــان 
ــي«. ويـــســـعـــى الــتــكــتــل  ــ ــ عـــلـــى تـــطـــويـــر شـــبـــكـــات 5جـ
الــــذي يــضــم عــشــرة أعــضــاء ويــمــثــل مــئــات مالين 
الناس للحصول على شبكات اإلنترنت املتطورة 

ــال الـــتـــجـــاريـــة والــبــنــيــة  ــمــ ملـــســـاعـــدة قـــطـــاعـــات األعــ
التحتية والنقل على التنافس عاملًيا.

ــهـــواوي  ورّحــــبــــت تـــايـــالنـــد املــســتــضــيــفــة لــلــقــمــة بـ
وسمحت لها بإقامة موقع اخــتــبــارات فــي إحــدى 
ــانـــكـــوك.  ــرب الـــعـــاصـــمـــة بـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــكـــبـــرى قــ
ــواوي فــي وقـــت ســابــق إن  وقـــال مــتــحــدث بــاســم هــ
املــجــمــوعــة اســتــثــمــرت خمسة مــلــيــارات دوالر في 
الــتــجــارب ودعــيــت إلجـــراء اخــتــبــارات مشابهة في 
ــــرى فـــي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا. وأعــلــنــت  أســـــواق أخـ
»غـــلـــوب تــيــلــيــكــوم« املــشــغــلــة الــرئــيــســيــة لــخــدمــات 
االتصاالت في الفلبن خالل الصيف أنها ستطلق 
ــن اإلنـــتـــرنـــت  ــامـــس مــ ــات الـــجـــيـــل الـــخـ ــدمــ أولــــــى خــ
فائقة السرعة فــي جنوب شــرق آسيا باستخدام 

تكنولوجيا هواوي.
ولطاملا كانت كل من تايالند والفلبن بن حلفاء 
الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــاريــخــيــن مــا يــدفــع البعض 
العتبار الخالف في وجهات النظر بشأن خدمات 
»5جـــي« تحدًيا بــن واشنطن وبــكــن. لكن لــم تبِد 
جــمــيــع الــــــدول حــمــاســة لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
هواوي. ووقفت فيتنام بهدوء إلى جانب الواليات 
ق باملسألة متجاهلة الشركة 

ّ
املتحدة في ما يتعل

ــزّودة لشبكات  الصينية لصالح جــهــات أخـــرى مــ
الــجــيــل الــخــامــس بينها »إريـــكـــســـون« و»نــوكــيــا«. 
وتأمل »فييتل«، الجهة املشغلة للهواتف النقالة 
والتابعة للجيش فــي فيتنام، بــأن تكون أول من 
يــطــلــق خــدمــات »5جــــي« فــي هــانــوي ومــديــنــة هو 
شــي مــيــنــه وأكــــدت أنــهــا تــنــوي الــقــيــام بــذلــك دون 
االســتــعــانــة بـــهـــواوي، مــرجــعــة األمـــر إلـــى مــخــاوف 
ــود ألي  ــ ــدد عــلــى أن »ال وجـ أمـــنـــيـــة. ولـــكـــن جـــو شــ
مــســائــل تــتــعــلــق بـــاألمـــن عــبــر اإلنــتــرنــت بالنسبة 

إلينا. ال دليل لدى الواليات املتحدة لتقول ذلك«.

بانكوك - أ ف ب

عمان - أ ف ب

فرانكفورت - رويترز

بانكوك - أ ف ب:
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استمرار إضرابات العراق ومطالب بـ »إسقاط النظام«
واصـــــــلـــــــت مــــــــــــــدارس ومـــــؤســـــســـــات 
ــــاق أبـــوابـــهـــا في  ــدة إغـ حــكــومــيــة عــ
بغداد ومدن جنوبية عدة، أول أيام 
ــــذي يشهد  األســـبـــوع فـــي الـــعـــراق الـ
احتجاجات دخلت شهرها الثاني 
لــلــمــطــالــبــة بـــــ »إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام«، 
وشهدت االحتجاجات التي انطلقت 
في األول من أكتوبر املاضي، أعمال 
عنف دامــيــة، أسفرت عن مقتل 257 
 عـــلـــى األقـــــــل، بــحــســب أرقـــــام 

ً
قـــتـــيـــا

رسمية. ووســط دعـــوات الناشطني 
إلى عصيان مدني، أدى إعان نقابة 
الــعــام أمــس إلى  ــراب  املعلمني اإلضــ
املــدارس الحكومية  شلل في معظم 

في العاصمة والجنوب.
وأغــلــقــت املــــدارس وبــعــض اإلدارات 
ــة أبــــــوابــــــهــــــا أيــــــضــــــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
ــداد، حــيــث  ــ ــغـ ــ الــــديــــوانــــيــــة جــــنــــوب بـ
عــــلــــق املــــتــــظــــاهــــرون الفــــتــــة كـــبـــيـــرة 
على مبنى مجلس املحافظة كتب 
الــشــعــب«، وفي  عليها »مغلق بأمر 
الــنــاصــريــة، الــتــي أغــلــقــت مــدارســهــا 
ــدأ  ــم إدارتــــــهــــــا الــــرســــمــــيــــة، بـ ــظـ ــعـ ومـ
الناس االحتشاد في الساحات لبدء 
يــوم جديد مــن التظاهر، على غــرار 

مدينة البصرة الغنية بالنفط.
وفــــي الـــكـــوت جــنــوب بـــغـــداد أيــضــا، 
قــــال املــتــظــاهــر تــحــســني نــاصــر )25 
بــــــرس إن »قـــطـــع  ــرانــــس  ــفــ لــ عـــــامـــــا( 
الـــطـــريـــق رســــالــــة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة«. 
وأضــاف »نقول لهم إننا سنواصل 

تــــظــــاهــــراتــــنــــا حــــتــــى اإلعــــــــــــان عــن 
ســـقـــوط الـــنـــظـــام وطـــــرد الــفــاســديــن 

والسارقني«.
وامــتــنــع الــعــديــد مـــن املــوظــفــني عن 
ــاب إلــــى أعــمــالــهــم فـــي مــديــنــة  الــــذهــ
ــــل جـــنـــوب  ــابـ ــ ــة بـ ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــة بـ ــلــ الــــحــ
بــغــداد، وســط إغــاق ملعظم الدوائر 
الــــحــــكــــومــــيــــة، وفـــــــي بــــــغــــــداد، أغـــلـــق 
املتظاهرون في مدينة الصدر ذات 
الغالبية الشيعية، كل مداخل الحي 
ومخارجه، على غــرار أحياء أخرى 
ــــن شــــــرق بـــــغـــــداد. وفــــــي مــديــنــتــي  مـ
ــربــــاء املــقــدســتــني لــدى  الــنــجــف وكــ

الشيعة، يـــزداد عــدد طــاب الــحــوزة 
الدينية املــشــاركــني فــي التظاهرات 

يوما بعد يوم.
وفـــي بـــغـــداد، قـــام مــتــظــاهــرون بقطع 
الــطــرق الرئيسية فــي أحــيــاء متفرقة 
الــصــدر ذات الغالبية  بينها مــديــنــة 
الشيعية بسيارات ملنع حركة السير 
ــيــــوم األول مــــن األســــبــــوع فــي  الــ فــــي 
ــبـــاد. ولــــم تــتــدخــل قــــوات الــشــرطــة  الـ
ــفــــت بــــاملــــراقــــبــــة. وشـــــــارك  ــتــ الــــتــــي اكــ
مـــتـــظـــاهـــرون آخـــــــرون، بــيــنــهــم طــاب 
مــــدارس وجــامــعــات، بــإضــراب نقابة 
علن األسبوع املاضي.

ُ
املعلمني الذي أ

بدورها، أعلنت نقابات املهندسني 
واملحامني واألطباء عن إضراب عام 

كذلك، دعما لاحتجاجات.
ــة األزمــــــــــة،  ــجــ ــالــ ــعــ ــعــــى ملــ وفــــــــي مــــســ
ــم رئــيــس  تــعــّهــد مـــســـؤولـــون أبــــرزهــ
الــــوزراء عـــادل عبد املــهــدي ورئيس 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح الــقــيــام 
بـــإصـــاحـــات تــشــمــل تـــوفـــيـــر فـــرص 
عـــمـــل وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة، 
لــكــن ذلــــك لـــم يـــثـــِن املــتــظــاهــريــن عن 
مــواصــلــة االحـــتـــجـــاجـــات، وشــهــدت 
الـــنـــاصـــريـــة عــصــيــانــا مــدنــيــا حيث 
أغـــلـــق مــتــظــاهــرون جـــســـور املــديــنــة 

األربـــعـــة مــا أدى إلـــى تــوقــف العمل 
فــــي أغـــلـــب املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

واملدارس.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، شــــهــــدت مـــدن 
أخرى في جنوب الباد إضرابات 
الــديــوانــيــة )جنوب  مماثلة بينها 
ــداد( حــيــث عــلــق املــتــظــاهــرون  ــغــ بــ
الفــتــة كــبــيــرة عــلــى مــبــنــى مجلس 
املـــحـــافـــظـــة كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا »مــغــلــق 
بأمر الشعب«، وواصل املحتجون 
إغــــاق الــطــريــق الــرئــيــســي املـــؤدي 
الـــى مــيــنــاء أم قــصــر، أحـــد املــنــافــذ 
الـــبـــحـــريـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الســـتـــيـــراد 
املــواد الغذائية والطبية وغيرها، 
للباد. وتوحي هذه االعتصامات 
إلـــى دخـــول االحــتــجــاجــات مرحلة 
لــكــونــهــا بالفعل  جـــديـــدة، خــاصــة 
أكبر حــراك شعبي يشهده العراق 

منذ عقود.
من جانبها، انتقدت منظمة العفو 
الــقــوات العراقية  الدولية استخدام 
ــة  ــلـ ــيـ ــل املـــسـ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــــني مـــــــن الـ ــــوعـ ــنـ ــ لـ
لــلــدمــوع اخــتــرقــت جماجم وصــدور 
مــتــظــاهــريــن، عــلــى الــصــعــيــد نفسه، 
أعــربــت املفوضية العراقية لحقوق 
اإلنــــســــان عـــن قــلــقــهــا حـــيـــال مصير 
»مـــخـــطـــوفـــني«، بــيــنــهــم مــتــظــاهــرون 
وصحفيون وكوادر طبية، وطالبت 
بــيــان األحـــد، الحكومة  املنظمة فــي 
ــا األمـــنـــيـــة تــــحــــري مــصــيــر  ــهــ وقــــواتــ
الــنــاشــطــة املـــدنـــيـــة صــبــا املـــهـــداوي 
التي »اختطفت« مساء السبت، من 

دون اتهام أي جهة.

الشلل يصيب بغداد

بغداد - أ ف ب

■ استمرار التظاهرات في شوارع بغداد

خامنئي يكرر رفضه التفاوض مع واشنطن

كاري الم تطالب بتسهيل إقامة وعمل 
مواطني هونج كونج في الصين

جــدد مرشد الجمهورية اإليرانية علي خامنئي 
أمــس تأكيد رفضه أي مفاوضات مــع واشنطن، 
ــعـــني  ــقـــاهـــا فــــي الــــذكــــرى األربـ وذلــــــك فــــي كــلــمــة ألـ
ــائـــن الـــســـفـــارة األمــريــكــيــة فـــي طـــهـــران،  ــة رهـ ــ ألزمـ
 
ّ
إيـــران اإلثــنــني، وأعــلــن خامنئي أن التي تحييها 
»املنع املتكّرر للتفاوض مع )الــواليــات املتحدة( 
هــو إحــدى الوسائل املهّمة إلغــاق الطريق أمــام 
ــران الـــعـــزيـــزة«، بــحــســب مـــا نقل  ــ دخــولــهــم إلـــى إيـ
 هذا 

ّ
املــوقــع الرسمي للمرشد اإليــرانــي. وقـــال إن

األسلوب يغلق طريق االختراق أمام األمريكيني 
ويبرز العظمة الحقيقية إليــران واقتدارها أمام 
الجميع حول العالم، وُيسقط القناع عن العظمة 
 التفاوض 

ّ
إلــى أن املزيفة للطرف املقابل. وأشــار 

إلــى أي نتيجة، الفتا إلى  يـــؤّدي  مــع واشنطن ال 
 ال حدود لتوقعات األمريكيني، وهم يستمّرون 

ّ
أن

في طــرح مطالب جديدة من إيـــران، وفــق املصدر 
نفسه.

وتابع مرشد الجمهورية اإليرانية أن األمريكيني 
يقولون »ال تنشطوا في املنطقة وأوقــفــوا تطوير 
منظومتكم الدفاعية وتصنيع الصواريخ، وبعد 
نــشــّدد على  املــطــالــب ســيــطــلــبــون.. أال  تلبية هـــذه 

قضّية الحجاب اإلسامي«.
بــيــنــهــم األمـــريـــكـــيـــون،  ــــن   »الـــبـــعـــض، ومـ

ّ
ورأى أن

الــتــاريــخ« عبر ربــط »عــداء  يعملون على تحريف 
)الـــواليـــات املــتــحــدة( إليــــران بالسيطرة عــلــى وكــر 
التجسس«، في إشارة إلى السفارة األمريكية في 
 األمر يعود إلى 

ّ
 خامنئي اعتبر أن

ّ
طهران. غير أن

الـــوزراء  »انــقــاب عــام 1953« على حكومة رئــيــس 

محمد مصدق واإلتيان »بحكومة تابعة«.
إيـــران والـــواليـــات املتحدة  الــتــوتــر بــني  ويتصاعد 
منذ عدة أشهر، خصوصا بعد انسحاب واشنطن 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ األحــــــــادي فــــي مـــايـــو 2018 مــــن االتــ
املـــوقـــع عــــام 2015 فـــي فــيــيــنــا واتــبــاعــهــا ســيــاســة 
»الضغوط القصوى« على الجمهورية اإلسامية 
الــتــي يتهمها البيت األبــيــض بزعزعة االستقرار 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط. ويــتــهــم الــرئــيــس األمــريــكــي 
ــد تـــرامـــب طـــهـــران بــالــســعــي لــحــيــازة قنبلة  ــالـ دونـ
نـــوويـــة، األمــــر الــــذي تــنــفــيــه. وكــانــت إيــــران وافــقــت 
بموجب االتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه 
فــي سياق مفاوضات بينها وبــني مجموعة 1+5 
)أعضاء مجلس األمن الدولي إضافة إلى أملانيا(، 
ــنـــووي لــضــمــان عــدم  عــلــى تــقــلــيــص بــرنــامــجــهــا الـ
عملها على امتاك قنبلة، وذلك في مقابل الخفض 

التدريجي للعقوبات املفروضة عليها.
ــاضــــي خــفــض  ــران بــــــدأت فــــي مـــايـــو املــ ــهــ ولـــكـــن طــ
التزاماتها ضمن االتفاق ردا على إعادة العقوبات 
اقــتــصــادهــا. وفــي مــحــاولــة إلنقاذ  األمريكية على 
االتـــــفـــــاق، ســـعـــى الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون من دون نجاح في سبتمبر إلى عقد لقاء 
بـــني الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب ونــظــيــره 
ـــق خــامــنــئــي على 

ّ
اإليــــرانــــي حــســن روحــــانــــي. وعـــل

ــكـــون بــســيــطــا  ــا أن يـ ــ ــــه »إمــ
ّ
مـــســـاعـــي مــــاكــــرون بــــأن

ه حليف لألمريكيني«. ولفت املرشد 
ّ
للغاية وإما أن

اإليراني أيضا إلى الطريق املسدود الذي وصلت 
إلـــيـــه الــــواليــــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة بعد 
ــكـــوري الــشــمــالــي كيم  ــاءات تـــرامـــب والـــزعـــيـــم الـ ــقـ لـ
 الواليات 

ّ
أن  ذلــك يــدل على 

ّ
جونغ اون. واعتبر أن

املتحدة ليست شريكا موثوقا به.

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز املسيل للدموع 
خـــال مــواجــهــة عــنــيــفــة مـــع مــحــتــجــني فـــي منطقة 
تايكو شينج بشرق املدينة أمس، وخال االشتباك 
تعرض سياسي محلي لواقعة قضم جزء من أذنه، 
ومــأل محتجون مناهضون للحكومة فــي هونج 
كونج مراكز للتسوق واشتبكوا مع الشرطة في 
ــزاء املــديــنــة  ــ وقـــت ســابــق أمــــس، وكـــانـــت بــعــض أجـ
الخاضعة للحكم الصيني تحولت أمس لساحات 
معارك عقب إطاق الشرطة الغاز املسيل للدموع 
ومــدافــع املــيــاه ردا على رشــق املحتجني ألفــرادهــا 
بــقــنــابــل حـــارقـــة فـــي اســتــمــرار لــاضــطــرابــات منذ 

خمسة أشهر.
وقال مكتب الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري 
الم أمــس إنها ستبحث كيفية تسهيل إقامة وعمل 
مواطني املدينة فــي البر الرئيسي الصيني، يأتي 
ذلـــك بــعــد احــتــجــاجــات عنيفة مــنــاهــضــة لــبــكــني في 
املــديــنــة أثــنــاء الــلــيــل، ومــن املــقــرر أن تصل الم، التي 
تــتــعــرض النـــتـــقـــادات الذعــــة مـــن املــحــتــجــني املــوالــني 
للديمقراطية فــي املستعمرة البريطانية السابقة، 
إلى بكني يوم الثاثاء لعقد اجتماع في اليوم التالي 
مع املجموعة املعنية بتنمية منطقة الخليج الكبرى 

بجنوب الصني.
وقال مكتب الم إن املجموعة عقدت اجتماعني بالفعل 
»تـــم خــالــهــمــا الــتــصــديــق عــلــى عـــدد مــن اإلجـــــراءات 
لتسهيل إقــامــة وعــمــل الــنــاس فــي هــونــج كــونــج في 
البر الرئيسي بمنطقة الخليج الكبرى إضافة  مدن 

إلى تعزيز سهولة تدفق األفراد والسلع«. وأضاف أن 
الهدف هو اجتذاب املواهب البارزة من هونج كونج 
بــإعــفــاءات ضريبية وتشجيع »االبــتــكــار واألعــمــال 
الحرة« للشبان من هونج كونج ومكاو. وتدعو الم 
لاهتمام بمنطقة الخليج الكبرى كوسيلة لتوفير 
فرص العمل ملواطني هونج كونج ولتهدئة التوتر 
االجتماعي. وتضم منطقة الخليج الكبرى تسع مدن 
على البر الرئيسي بما يشمل قوانغتشو وتشوهاي 
وشنتشن واملنطقتني اإلداريــتــني الخاصتني هونج 
كونج ومكاو. وينتقل بالفعل عدد كبير من هونج 
كـــونـــج إلــــى خـــــارج املـــركـــز املـــالـــي املــكــتــظ بــالــســكــان 

ويتوجهون إلى البر الرئيسي.
وحولت االحتجاجات املناهضة للحكومة في هونج 
كونج، التي عادت للحكم الصيني في 1997، أجزاء 
من الجزيرة لساحات معارك في تعبير عن الغضب 
من زعامات الحزب الشيوعي في بكني ومــن تدخل 
الصني في حريات هونج كونج وهو ما تنفيه بكني.
وعــلــى الــرغــم مــن قــيــام املحتجني مــن قــبــل بتخريب 
مباني شركات صينية أو تعتبر مؤيدة لبكني فإن 
استهداف شينخوا بوصفها رمــزا رئيسيا لوجود 
الصني في هونج كونج يمثل أحــد أكثر التحديات 
املباشرة لبكني حتى اآلن، وأدانت شينخوا الهجوم 
الذي قام به من وصفتهم بأنهم »قطاع طرق همج« 
حطموا األبــواب وأنظمة األمــن وألقوا قنابل حارقة 
وقنابل طاء في بهو الوكالة. وعندما زارت رويترز 
املـــكـــان فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح أمــــس شــوهــد 
الــزجــاج  بعض عــمــال النظافة يكنسون األرض مــن 

املتناثر نتيجة كسر األبواب والنوافذ.

طهران - أ ف ب

هونج كونج - رويترز
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 آالف المتظاهرين خارج قصر بعبدا

عون يدعو لـ »اتحاد« اللبنانيين
تظاهر آالف اللبنانيني خارج قصر بعبدا 
الــــرئــــاســــي أمـــــس دعـــمـــا لـــلـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عـــون بــعــد احــتــجــاجــات دعـــت إلـــى اإلطــاحــة 
إلــى استقالة الحكومة، في  بالنخبة وأدت 
املـــقـــابـــل، تــجــمــع املـــئـــات فـــي ســـاحـــة ريـــاض 
الــصــلــح بـــبـــيـــروت لــلــمــطــالــبــة بــإصــاحــات 
ســيــاســيــة، ودعــــت مــجــمــوعــات مـــن الــحــراك 
إلى تنظيم اعتصامات في مختلف املناطق 
تحت عــنــوان »أحـــد الـــوحـــدة«. وامــتــد صف 
ــارات عــلــى طـــريـــق ســريــع  ــيـ ــسـ طـــويـــل مـــن الـ
رئيسي امس، وسارت حشود من املحتجني 
إلــــى قــصــر بـــعـــبـــدا، فـــي حـــني رفــــع الــبــعــض 
صـــورة عــون ولــوحــوا بــاألعــام البرتقالية 
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  لــلــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر الـ

الرئيس اللبناني.
وعلى هامش املظاهرة األولى، قال الرئيس 
اللبناني  اللبناني ميشال عون إن الشعب 
ــه، مــــشــــددا عـــلـــى وجــــوب  ــتـ ــدولـ فـــقـــد ثــقــتــه بـ
ــاف عــون  ــ الــعــمــل لــتــرمــيــم هـــذه الــثــقــة، وأضـ
في كلمة توجه بها إلى اآلالف من أنصاره 
الــذيــن احـــشـــدوا قـــرب الــقــصــر الــرئــاســي أن 
هناك خريطة طريق وضعت ملعالجة ثاثة 
مــلــفــات، هــي الــفــســاد، واالقــتــصــاد، والــدولــة 
املدنية. وأشــار إلى أن تحقيق هذه النقاط 
ــا إلــــى الــــوحــــدة، وتــعــهــد  ــ لــيــس ســـهـــا، ودعـ
بمحاربة الفساد وتحسني االقتصاد وبناء 
دولــة مدنية، وحــذر من تحول الوضع إلى 
ساحة ضد ساحة ومظاهرة ضد مظاهرة 
أخــــــرى، مــعــتــبــرا أن الـــفـــســـاد مــتــجــذر منذ 

عشرات السنني.
ودعــــا عـــون إلـــى الـــوحـــدة فــي خــطــاب ألــقــاه 
أمــام اآلالف من مناصريه الذين احتشدوا 
على طريق القصر الجمهوري قبل ساعات 

من تظاهرات مناهضة للسلطة الحاكمة.
ففي منطقة بعبدا شــرق العاصمة، تجّمع 
الــطــريــق  آالف األشــــخــــاص صـــبـــاحـــا عـــلـــى 
املــــؤدي إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي تــحــت شعار 
»يا أهل الوفاء« تعبيرًا عن دعمهم للرئيس، 
اللبنانية وأعاما برتقالية  رافعني األعام 
تــرمــز إلــــى حــــزب الـــرئـــيـــس، وقــــال عــــون في 
ه 

ّ
خــطــاب مــن داخـــل القصر الــرئــاســي تــم بث

أمــام الحشود عبر شــاشــات ضخمة وعبر 
قنوات التلفزة »أدعو الجميع إلى االتحاد«. 
واعتمد عون خطاب تهدئة رافضا أن تكون 
هــنــاك »ســاحــة ضــد ســاحــة وتــظــاهــرة ضد 
تظاهرة ألن الساحات الجديدة تحتاج إلى 

دعـــم وجـــهـــد«، فــي إشــــارة إلـــى الــتــظــاهــرات 
التي تعّم الباد منذ أسبوعني.

وأضــــــاف »رســـمـــنـــا خـــارطـــة طـــريـــق مــؤلــفــة 
ــاط: الــــفــــســــاد واالقــــتــــصــــاد  ــ ــقــ ــ ــن ثـــــــاث نــ ــ مــ
والدولة املدنية« من دون إعطاء املزيد من 
الــتــفــاصــيــل. ودعــــا إلـــى تــوحــيــد الــســاحــات 
فقال »نحتاج إلى جهدكم إلى ساحة مؤلفة 
مــنــكــم ومـــن الــذيــن يــتــظــاهــرون لــلــدفــاع عن 
حــقــوقــكــم«. وامــتــدت الــحــشــود على مسافة 
تقارب الكيلومترين حيث ارتــدى البعض 
الــلــون البرتقالي فيما حمل آخـــرون صور 
ــرى لــزعــيــم  ــ الـــرئـــيـــس الـــبـــالـــغ 84 عـــامـــا وأخــ
التيار الوطني الحّر جبران باسيل، ويملك 
حــزب عــون مــع حلفائه ال سيما حــزب الله 

أكبر كتلة نيابية في البرملان.
ــلـــه الــلــبــنــانــيــة إن  وقـــالـــت جــمــاعــة حــــزب الـ
الــحــريــري ستضيع وقــتــا ثمينا  اســتــقــالــة 
الزمـــا لتنفيذ إجــــراءات مطلوبة لتقليص 
اإلنفاق الحكومي وإقناع املانحني األجانب 
بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات تـــعـــهـــدوا بـــهـــا بــقــيــمــة 

تقارب 11 مليار دوالر.
واســتــقــال رئــيــس الــــــوزراء ســعــد الــحــريــري 
الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي فـــي أعـــقـــاب احــتــجــاجــات 
ــارمـــة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل مــمــا زاد من  عـ
الرامية  حدة أزمــة سياسية وعقد الجهود 
ــاديــــة تــشــتــد  ــتــــصــ لـــتـــنـــفـــيـــذ إصــــــاحــــــات اقــ
الحاجة إليها، وتواصل حكومة الحريري 

ــال لـــحـــني تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــمـ ــ تــســيــيــر األعـ
جــديــدة، وهــــدأت االحــتــجــاجــات قليا منذ 
استقالة الحريري لكن املحتجني ما زالــوا 
الــشــوارع ومــن بني مطالبهم الرئيسية  في 
تشكيل حكومة بقيادة التكنوقراط لتنفيذ 

اإلصاحات االقتصادية الازمة.
ــادت الــحــيــاة فـــي لــبــنــان إلـــى طبيعتها  ــ وعـ
بعض الشيء األسبوع املاضي حيث أعيد 
فتح بعض الطرق وفتحت البنوك أبوابها 
أمــام الجمهور بعد إغاقها ملدة أسبوعني 
وإن كانت ال تزال هناك أنباء عن قيود على 
ســحــب الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة والــتــحــويــات 
إلــــى الــــخــــارج. وقـــــال ســلــيــم صــفــيــر رئــيــس 
جمعية مصارف لبنان إن البنوك اللبنانية 
تــــحــــركــــات غــــيــــر عــــاديــــة«  تـــشـــهـــد »أي  لـــــم 
لــأمــوال يــومــي الجمعة والــســبــت. وخشي 
محللون ومصرفيون من أن عماء البنوك 

سيسارعون بسحب ودائعهم.
املــركــزي رياض  وقــال حاكم مصرف لبنان 
ســامــة إن إعــــادة فــتــح الــبــنــوك »لـــم تسبب 
أي مــشــاكــل فـــي أي بــنــك« وإنــــه »ال يــجــري 
بحث فــرض أي قيود رسمية على رؤوس 
ــوال«. وعــانــى اقــتــصــاد لــبــنــان املعتمد  ــ األمــ
عــلــى الـــــــواردات مـــن ســـنـــوات االضــطــرابــات 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا املــنــطــقــة ومــــن تــبــاطــؤ في 
تدفقات رؤوس األموال مما شكل ضغوطا 

على احتياطات النقد األجنبي. 

في رد فعل على الخطابني، قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
فــي لبنان وليد جنباط إن الــوضــع عــاد إلــى املــربــع األول مــع كام 
ــارغ يــعــود إلـــى ثــاثــني عــامــا مــضــت، مــؤكــدا أن الــحــراك  شــعــبــوي فــ

الشعبي أسقط معظم الطبقة السياسية.
وأضـــــاف جــنــبــاط فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر أنــــه وفــــي أوج األزمــــة 
السياسية التي تواجه الباد، وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية 
وبعد أن أسقط الحراك الشعبي معظم الطبقة السياسية إن لم نقل 
كلها يأتي من يسقط الدستور تحت شعار التشكيل ثم التكليف من 

أجل مصالح االستبداد لشخص وتيار سياسي عبثي.
ونظمت التظاهرات املناهضة للسلطة بعد ظهر أمس األحد تحت 
شعار »أحــد الــوحــدة« فــي مناطق عــدة ال سيما فــي وســط بيروت، 
واحتشد آالف املتظاهرين في طرابلس كبرى مدن شمال لبنان، بعد 
أن قدموا من مناطق لبنانية عــدة للمشاركة في تظاهرات املدينة 
التي لم يتراجع زخمها منذ اليوم األول للحراك. وتسبب الحراك 
الشعبي بشلل كــامــل فــي الــبــاد على مــدى أســبــوعــني شمل إغــاق 
املــصــارف واملــــدارس والــجــامــعــات وقــطــع طــرق رئيسية فــي مناطق 
عدة. لكن في األيام األخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيا مع 

إعادة فتح املصارف وبعض املدارس أبوابها.
وفيما تتنوع مطالب املتظاهرين بني منطقة وأخرى، إال أن معظمهم 
يرون أن على املرحلة املقبلة أن تشمل تشكيل حكومة اختصاصيني، 
ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإقرار قوانني الستعادة األموال 
املنهوبة ومكافحة الفساد، باإلضافة إلى مطلب رئيسي هو رحيل 

الطبقة السياسية برّمتها.

وكاالت -

باسيل يحذر 
من أيام صعبة 
منتظــــــــرة

على غـــرار عـــون، دعــا جــبــران باسيل وزيــر 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف األعــمــال 
ــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  الــلــبــنــانــيــة رئـ
إلــى توحيد املــظــاهــرات أيــضــا، فقال »نحن 
هــنــا ال لــنــنــاقــض الـــنـــاس )املـــحـــتـــجـــني( بل 
لنقويهم ونقف معهم ونكمل كلنا سويا«، 
وتحدث باسيل أمام الحشود فقال منتقدا 
تحركات املحتجني »بدال من قطع الطرقات 
الــطــريــق على النائب  الــنــاس فلنقطع  على 
ــذه الـــقـــوانـــني وعــلــى  ــرار هــ ــ ــــذي يـــرفـــض إقــ الـ
السياسي الــذي يهرب من املحاسبة وعلى 
القاضي الذي ال يريد املحاسبة وال تطبيق 
الــــقــــانــــون«، واعــــــدا بــمــحــاســبــة الــفــاســديــن. 
وقــــال إن تـــيـــاره يــتــعــرض لــحــمــات تــهــدف 
إلسقاط العهد والــحــزب السياسي، مؤكدا 
ــدد عــلــى أن  أنـــه ال يــمــكــن إلـــغـــاء حـــزبـــه. وشــ
ـــن« الــــذي يـــنـــادي به 

ّ
ـــن يــعــنــي كـــل

ّ
شــعــار »كـــل

لــة  املـــتـــظـــاهـــرون يـــجـــب أن يـــكـــون لــلــمــســاء
وليس للظلم.

وحــــذر مـــن أن هــنــاك أيـــامـــا صــعــبــة تنتظر 
ــبــــاد، وأن األولــــويــــة الـــيـــوم هـــي تــأخــيــر  الــ
ــا  ــبـ ــالـ ــطـ ــه، مـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ االنــــــهــــــيــــــار ولــــــيــــــس تـ
اتــهــام الجميع بالفساد  املتظاهرين بعدم 
ــد،  ــ ــن مـــحـــاســـبـــة أحــ ــ مــ يـــمـــكـــن  ألن ذلـــــــك ال 
الــفــاســدون مــن العقاب، وقــال إنه  وسيفلت 
ظلم مــرتــني: مــرة مــن رمــوز 

ُ
ليس عــدال أن ن

الفساد ومرة من ضحايا الفساد. وأضاف: 
الــدولــة وناضلنا ضــد الفساد،  إلــى  دخلنا 

وكنا وحدنا كالعادة.
ــم الـــتـــيـــار  ــيــ ــيــــل، زعــ ــــران بــــاســ ــبـ ــ ــــدث جـ ــــحـ وتـ
ــر عـــــــــون ووزيـــــــــر  ــ ــهــ ــ ــّر وصــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـ
الـــخـــارجـــيـــة، أمـــــام الـــحـــشـــود فـــقـــال مــنــتــقــدًا 
تحركات املحتّجني »بداًل من قطع الطرقات 
الــطــريــق على النائب  الــنــاس فلنقطع  على 
الذي يرفض إقرار القوانني وعلى السياسي 
الـــذي يــهــرب مــن املحاسبة وعــلــى القاضي 
الذي ال يريد املحاسبة وال تطبيق القانون« 

واعدًا بمحاسبة الفاسدين.
ودعـــــــا بـــاســـيـــل إلـــــى تـــوحـــيـــد الـــتـــظـــاهـــرات 
فقال »نحن هنا ليس لكي نناقض الناس 
ــقـــف  ــي نــــقــــويــــهــــم ونـ ــكــ ــــجـــــني( بــــــل لــ ــتـ ــ ــــحـ )املـ
معهم ونكمل كلنا ســويــا«. ومــنــذ انطاق 
االحتجاجات، لم تستثِن هتافات وشعارات 
املــتــظــاهــريــن زعــيــمــا أو مـــســـؤواًل، ال سيما 
باسيل. ويحمل خصوم باسيل عليه تفّرده 
بالقرار داخل مجلس الوزراء، مستفيدًا من 
حصة وزارية وازنة لتياره ومن تحالفه مع 

حزب الله.

جنبالط: 

الوضع عاد للمربع األول
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كرم الفائزات في دورة رياضة المرأة بدول التعاون.. الشيخ جوعان:

الفتاة القطرية جديرة بتمثيل الرياضة 
في مختلف المحافل الخارجية

كرم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس اللجنة األوملبية القطرية، 
أمس املنتخبات القطرية الحاصلة على 
ميداليات في الدورة السادسة لرياضة 
املــرأة بــدول مجلس التعاون الخليجي 
الـــتـــي أقــيــمــت فـــي دولـــــة الـــكـــويـــت خــال 
الفترة من 20 ولغاية 30 أكتوبر املاضي. 
حــضــر الــتــكــريــم ســعــادة الــشــيــخ سعود 
ثــانــي النائب األول لرئيس  بــن علي آل 
الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــقـــطـــريـــة وســـعـــادة 
ــكـــواري  الـــدكـــتـــور ثـــانـــي عــبــدالــرحــمــن الـ
النائب الثاني لرئيس اللجنة األوملبية 
وسعادة السيد جاسم راشد البوعينني 
أمـــني عـــام الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة، والــســيــدة 
ــنـــة ريــــاضــــة  لـــــولـــــوه املــــــــري رئــــيــــس لـــجـ
املــرأة القطرية والــســادة مــدراء اإلدارات 

وموظفو اللجنة األوملبية القطرية.
ــان بــن  ــ ــوعــ ــ ــيــــخ جــ ــشــ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــأ ســ ــ ــنـ ــ وهـ
حــمــد آل ثــانــي الــبــطــات عــلــى اإلنــجــاز، 
وقــــال إن الــنــتــائــج الــتــي تــحــقــقــت تــؤكــد 
الــقــطــريــة جـــديـــرة بتمثيل  الـــفـــتـــاة  بــــأن 
الرياضة القطرية فــي مختلف املحافل 

الـــخـــارجـــيـــة، كـــمـــا أنـــهـــا تــعــكــس تــطــور 
مستوى الرياضة النسائية بفضل دعم 
القيادة الرشيدة وجهود لجنة رياضة 
ــرأة القطرية واالتـــحـــادات الرياضية.  املـ
وأضــــاف ســعــادتــه: بــهــذه املــنــاســبــة أود 
أن أؤكـــــد عــلــى االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــذي 
الــريــاضــة النسائية مــن قبل  بــه  تحظى 
اللجنة األوملبية القطرية وذلك في إطار 
خطة اللجنة في دعم جميع القطاعات 

والفئات.
وتوجه رئيس اللجنة األوملبية القطرية 
بـــالـــشـــكـــر ألعــــضــــاء األجـــــهـــــزة اإلداريــــــــة 
والفنية وجميع الاعبات على العطاء 
الكبير لرفع اسم قطر عاليا في املحفل 
الخليجي، متمنيا ســعــادتــه مضاعفة 
ــقـــادمـــة مـــن أجــل  الــجــهــد فـــي املـــرحـــلـــة الـ
ــتـــوى الــــريــــاضــــة  ــسـ ــمـ االرتـــــــقـــــــاء أكــــثــــر بـ
املــزيــد من  النسائية القطرية وتحقيق 
اإلنجازات لها في االستحقاقات املقبلة 
أبرزها دورة األلعاب األوملبية-طوكيو 
2020 وتقديم أفضل مالديهن تحقيقا 

لتطلعات الشارع الرياضي القطري.
وحصدت املنتخبات القطرية املشاركة 
في منافسات الدورة السادسة لرياضة 

املــرأة بــدول مجلس التعاون الخليجي 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا دولـــــة الـــكـــويـــت 34 
ميدالية ملونة )9 ذهبيات و14 فضية 
و11 برونزية(. وشهدت الدورة مشاركة 
ســتــة منتخبات تنافست فــي 11 لعبة 
فــرديــة وجماعية هــي: كــرة الــقــدم وكــرة 
اليد والــكــرة الطائرة وكــرة السلة وكرة 
الطاولة ورياضة التايكوندو والرماية 
والــبــولــيــنــغ واملــــبــــارزة وألــــعــــاب الــقــوى 
ــة إلـــــى ألــــعــــاب الــــقــــوى لــــذوي  ــافــ بــــاإلضــ

االحتياجات الخاصة.
وحصل املنتخب القطري أللعاب القوى 
على 8 ميداليات متنوعة، حيث حققت 
بشاير عبيد امليدالية الذهبية ملسابقة 
الوثب الثاثي، ورانيا الناجي امليدالية 
الذهبية ملسابقة إطاحة املطرقة، وريما 
ــوثـــب  ــد املـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة فــــي الـ ــريــ فــ
ــنــــاعــــي املـــيـــدالـــيـــة  الــــطــــويــــل، وســـــــــارة املــ
الــفــضــيــة فــي رمـــي الـــرمـــح، ومــريــم فريد 
امليدالية الفضية في مسابقة 400 متر 
جــري، وكــنــزى رشيد امليدالية الفضية 
فــي مسابقة السباعي، وفــريــق التتابع 
املــيــدالــيــة الــفــضــيــة لــســبــاق 4 فـــي 400، 
الــبــرونــزيــة في  املــيــدالــيــة  وآالء ريــــاض 

مسابقة 100 متر جري.
بـــ3 ميداليات  كما فــاز منتخب الرماية 
حيث توجت نصرة محمود بامليدالية 
الذهبية فــي مسابقة 25 مــتــرا مسدس 
ــــي، كـــمـــا حــصــلــت نـــفـــس الــاعــبــة  ــوائـ ــ هـ
عــلــى املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي مسابقة 
10 أمـــتـــار مـــســـدس، وحــقــقــت الــرامــيــات 
عــايــشــة األنــــصــــاري وفـــاطـــمـــة املــريــخــي 
وآمال أحمد الرفيع امليدالية البرونزية 
فــي مسابقة »االســكــيــت - فــــرق«. وتــوج 
بــاملــيــدالــيــة الذهبية،  الــيــد  منتخب كـــرة 
الــســلــة أيــضــا بميدالية  كـــرة  ومــنــتــخــب 
ــارزة  ــ ــبــ ــ ــتـــخـــب املــ ــنـ ذهـــــبـــــيـــــة.. وأحـــــــــــرز مـ
املــيــدالــيــة الــفــضــيــة فــي مــســابــقــة فــلــوري 
)فـــرق(، وامليدالية الفضية فــي مسابقة 
»ابــيــه«، بجانب فــوز وضحى العبدالله 
بامليدالية البرونزية فــي ســاح االبيه، 
وأميرة أبو جبارة بامليدالية البرونزية 

في مسابقة فلوريه »فردي«.
وفاز منتخب كرة الطاولة بـ5 ميداليات 
متنوعة حيث أحرز امليداليتني الفضية 
ــي، واملــيــدالــيــة  ــزوجــ والـــبـــرونـــزيـــة فـــي الــ
الفضية فــي الــفــرق، بــاإلضــافــة إلــى فوز 
مها عبدالرضا بامليدالية الفضية وآية 

مــجــدي بــاملــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة لــلــفــردي. 
وحـــصـــل مــنــتــخــب الــتــايــكــونــدو عــلــى 4 
ميداليات، حيث فازت أمينة عبدالكريم 
بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي وزن تــحــت 53 
ــلـــي املـــيـــدالـــيـــة  ــم، ونــــالــــت مــــريــــم عـ ــلـــجـ كـ
الفضية في وزن تحت 73 كلجم، وكلثم 
املـــطـــاوعـــة املـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة فـــي وزن 
تــحــت 49 كــلــجــم، ويــاســمــني الــشــرشــنــي 
املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي وزن تــحــت 49 

كلجم.
أما في ألعاب القوى لذوي االحتياجات 
الخاصة، فقد توج املنتخب القطري بـ7 
ميداليات متنوعة، حيث فــازت الاعبة 
ســارة حمدي بامليدالية الذهبية لرمي 
ــعـــدي بــاملــيــدالــيــة  الــــقــــرص، ومـــنـــى الـــسـ
ــازت نفس  الــذهــبــيــة لــدفــع الــجــلــة، كــمــا فـ
ــة بـــاملـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لـــرمـــي  ــبــ الــــاعــ
القرص فئة 20، وسلمى ضاحي حماد 
بــاملــيــدالــيــة الــفــضــيــة لــرمــي الــقــرص فئة 
20، وســـارة حــمــدي بامليدالية الفضية 
لدفع الجلة، ومنى السعدي بامليدالية 
ــتـــر جــــري،  ــبـــاق 100 مـ لـــسـ ــة  ــبــــرونــــزيــ الــ
وســــلــــمــــى ضــــاحــــي حــــمــــاد بـــاملـــيـــدالـــيـــة 

البرونزية ملسابقة دفع الجلة.

الدوحة - قنا

87 % منها تخص كرة القدم العالمية
»الخط الساخن للنزاهة في الرياضة« تستقبل 

240 حالة تالعب ومزاعم فساد

الــريــاضــي عبر خدمة  الــدولــي لألمن  تلقى املــركــز 
»الـــخـــط الــســاخــن لــلــنــزاهــة فـــي الـــريـــاضـــة«، الــتــي 
تستهدف املساعدة في الكشف عن حاالت التاعب 
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــم الـــفـــســـاد واالنـ ــ ــزاعـ ــ ــات ومـ ــاريــ ــبــ ــي املــ فــ
املحتملة في الرياضة، أكثر من 240 حالة ادعــاء 
حـــول وجـــود انــتــهــاكــات ومــخــالــفــات مــتــنــوعــة في 

الرياضة من عدد من مناطق ودول العالم.
ــان املـــركـــز الـــدولـــي لــألمــن الــريــاضــي قـــد أطــلــق  وكــ
في 2018 »الخط الساخن للنزاهة في الرياضة« 
وهو خدمة عاملية تستهدف املساعدة في الكشف 
عن حاالت التاعب في املباريات ومزاعم الفساد 
الــريــاضــة تماشيًا مع  واالنــتــهــاكــات املحتملة فــي 
الدور الريادي املتعاظم للمركز الدولي في حماية 

الرياضة العاملية على مدار السنوات املاضية.
ــاالت األنــبــاء العاملية خــاصــة البيان  وأبــــرزت وكـ
الــذي أصــدره املركز الــدولــي هــذا األســبــوع ولفتت 
رويـــتـــزر إلـــى ارتـــفـــاع عـــدد الـــحـــاالت الــتــي تلقاها 
ــز الــخــط  ــركـ الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــخـــدمـــة فــــي مـــقـــر مـ
الــســاخــن فــي كــنــدا إلـــى أكــثــر مــن 240 حــالــة حــول 
وجود انتهاكات ومخالفات متنوعة في مختلف 
الـــريـــاضـــات الــعــاملــيــة وعــلــى حــقــيــقــة ان %87 من 
الــــحــــاالت تــخــص كــــرة الـــقـــدم ثـــم بــعــد ذلــــك تــأتــي 

رياضات التنس والهوكي وألعاب القوى.
ونــجــحــت خـــدمـــة »الـــخـــط الـــســـاخـــن لــلــنــزاهــة في 
الـــريـــاضـــة« الـــتـــي اطــلــقــهــا املـــركـــز الــــدولــــي لــألمــن 
ــى الـــقـــاعـــدة  ــ الـــريـــاضـــي فــــي الــــوصــــول بـــســـرعـــة إلـ
املستهدفة في الرياضة العاملية لتصبح في وقت 
قــصــيــر مــنــصــة دولـــيـــة جـــاذبـــة تــوفــر لــلــريــاضــيــني 
واملشجعني حــول العالم منصة متفردة لإلباغ 
ــة فــــي الــــريــــاضــــة. واهـــتـــمـــت  ــزاهــ ــنــ ــا الــ ــايـ عــــن قـــضـ
الــصــحــف الــعــاملــيــة بــبــيــان املـــركـــز الـــدولـــي لــألمــن 
ــان الــبــريــطــانــيــة  ــارديـ الـــريـــاضـــي ومــــن بــيــنــهــا الـــجـ
ونيويورك تايمز إلى جانب موقع املؤشر الشهير 
نسدك الذي يهتم باألرقام واإلحصائيات. ونقلت 
هذه الصحف تفاصيل البيان وركزت على حاالت 

الــتــاعــب فــي كـــرة الــقــدم والــتــي بلغت كــمــا ذكــرنــا 
الــتــنــس 4%  ثــم  ـــ240 حــالــة املستقبلة  ــ الـ %87 مــن 
وباقي األلعاب األخرى.وكشف محمد بن حنزاب 
رئــيــس املــركــز الــدولــي لــألمــن الــريــاضــي أن هناك 
»وحــدة للتحقيقات الخاصة« تابعة للمركز هي 
املخول لها صاحية التحقيق في ادعاءات الفساد 
الــريــاضــة بــكــل سرية  واالنــتــهــاكــات املحتملة فــي 
ومهنية وشفافية وقد أجرت هذه الوحدة تحليا 
ت النظر 

ّ
لجميع الحاالت املستقبلة كما أنها تول

قدمة.
ُ
في كافة األدلة واإلثباتات امل

وقــــال إن املـــركـــز الـــدولـــي لــألمــن الـــريـــاضـــي ومــنــذ 
تأسيسه في 2011 ال يعني فقط بطرح القضايا 
الــعــاملــيــة الــريــاضــيــة املــلــحــة عــلــى طــاولــة أصــحــاب 
الــقــرار فــي الــعــالــم، بــل يهتم بـــذات الــقــدر بإيجاد 

الحلول امللموسة على أرض الواقع.
وتابع: اإلقبال املرتفع على »خدمة الخط الساخن« 
فـــي هـــذه الــفــتــرة الــوجــيــزة مــنــذ إطــاقــهــا لـــم يكن 
مفاجأة لنا خاصة وان الخدمة تم تدشينها بناء 
على دراسة علمية وال شك أن هذا اإلقبال يعكس 
ثــقــة املــجــتــمــع الـــدولـــي الــريــاضــي فــي قــــدرة املــركــز 
الــريــاضــي عــلــى إدارة التحقيقات  الــدولــي لــألمــن 
الــحــســاســة واملــعــقــدة بــشــكــل فـــّعـــال وســــري وذلـــك 
في ظل الطلب املتزايد على التحقيقات املستقلة 

وخدمات االستخبارات في صناعة الرياضة.

¶ محمد بن حنزاب

الدوحة - 

يحل خامسا بالبطولة العربية

منتخبنا لناشئي اليد 
يفوز على نظيره األردني

العربية  البطولة  الــيــد خامسا فــي  لــكــرة  للناشئني  حــل منتخبنا 
التونسية  /نابل/  املقامة في مدينة  الناشئني  العاشرة ملنتخبات 
وذلك بعد فوزه على نظيره األردنــي بنتيجة 28 / 11 في مباراة 

تحديد املركزين الخامس والسادس.
الشوط األول  أنهى  املباراة حيث  وقد فرض منتخبنا تفوقه في 
الشوط  أكثر في  بالنتيجة  أن يبتعد  / 7 قبل  متقدما بواقع 14 
فــاز العب  الفوز لصالحه بفارق 17 هدفا.. وقــد  الثاني ويحسم 
املــنــتــخــب الــقــطــري عــبــدالــلــه السليطي بــجــائــزة أفــضــل العـــب في 

املباراة.
 / فــاز على نظيره األردنــــي بنتيجة 35  الــقــطــري  املنتخب  وكـــان 
الــدور  /الجمعة/ في ختام  التي جمعت بينهما   املواجهة  20 في 

التمهيدي.
الــعــاشــرة ملنتخبات  الــعــربــيــة  الــبــطــولــة  الــقــطــري فــي  مــثــل املنتخب 
الناشئني لكرة اليد 16 العبا هم: عبدالله خليفة الجاسم وعبدالله 
السويدي  الدوسري وعلي حمد  السليطي وعبدالله علي  مبارك 
وعبدالرحمن حسن جبر ويزن عماد عمر وأسامة عامر حمدان 
القاسم  الشمالي وثنيان خليفة كرم وسعد خالد  وبــدر خميس 
وسعد إسماعيل وعادل محمد الصفدي وجاسم محمد الدهنيم 

ومبارك أحمد السليطي وضياء الدين عبدالرؤوف الذوادي.
يشار إلى أنه سبق للمنتخب القطري الفوز بلقب البطولة العربية 

ملنتخبات الناشئني مرتني وذلك عامي 1985 و1995.

تونس - قنا
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نخبة من أبطال العالم أكدوا مشاركتهم في البطولة

الدوحة جاهزة الستضافة مونديال السباحة »فينا الدوحة 2019«

أكــــد مــجــمــوعــة مـــن الــســبــاحــني الــنــخــبــة 
ومـــن بينهم أبــطــال الــعــالــم واألوملــبــيــاد 
ـــي بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم  مـــشـــاركـــتـــهـــم فـ
املــقــرر  الــدوحــة 2019(،  للسباحة )فــيــنــا 
عقدها في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر في 

مجمع حمد لأللعاب املائية.
وأكــد االتــحــاد القطري للسباحة قائمة 
املــشــاركــني فــي هـــذا الــحــدث، الـــذي يضم 
مجموع 210 سباحني، من ضمنهم 134 
الــرجــال و 76 من فئة السيدات،  من فئة 
ــة. عـــاوة على مشاركة  وهــم مــن 44 دولـ
ــة الـــســـبـــاحـــة  ــ ــديـ ــ ــن أنـ ــ عــــــدد 60 العــــبــــا مـ

املحلية.
وســتــشــارك أســتــرالــيــا بــعــدد 22 سباًحا 
أكــبــر عـــدد سباحني،  الــعــدد  ليمثل هـــذا 
تليها بولندا بـ 13 سباحًا وسيضم كل 
مــن النمسا وتــايــبــي الصينية عـــدد 11 

سباًحا من كل دولة.
ــيـــل الــــجــــابــــر رئـــيـــس  ــلـ وقــــــــال الــــســــيــــد خـ
ــطـــري لــلــســبــاحــة ورئـــيـــس  ــقـ ــاد الـ ــ ــــحـ االتـ
اللجنة املنظمة: »إن االستعدادات للقاء 
على قــدم وســـاق، وسيتم توفير أفضل 

التسهيات لجميع املشاركني«.
 :

ً
كما أضاف رئيس اللجنة املنظمة قائا

ــطـــري لــلــســبــاحــة  ــقـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــشــــرف االتـ »يــ
اســتــقــبــال أفـــضـــل ســبــاحــني الـــعـــالـــم في 
الــــدوحــــة لــلــمــشــاركــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 

العالم للسباحة فينا )الدوحة( 2019«.
وأضاف:»تعزز املشاركة القوية في هذا 
الحدث مرة أخرى مكانة الدوحه كوجهة 
مـــتـــمـــيـــزة ألحـــــــــداث الـــســـبـــاحـــة الـــكـــبـــرى 
وســـنـــوفـــر أفــــضــــل الـــتـــســـهـــيـــات لــلــفــرق 
ا ال 

ً
وسنبذل قصارى جهدنا لجعله حدث

ينسى لجميع السباحني واملشجعني«.
ــر: »أحـــــــد أهـــدافـــنـــا  ــابــ ــال خـــلـــيـــل الــــجــ وقـــــ

الــرئــيــســيــة عـــنـــدمـــا اســتــضــفــنــا الـــحـــدث 
للمرة األولى في عام 2012 كان الترويج 
لــلــســبــاحــة فـــي قــطــر وفـــي املــنــطــقــة كــكــل، 
إللهام الرياضيني الجدد وإدخال عشاق 
جــديــد فـــي هـــذه الــريــاضــة املــثــيــرة نحن 
نــشــكــر فــيــنــا وشـــركـــائـــهـــا عـــلـــى دعــمــهــم 
ــا فــــي تــحــقــيــق  ــاعـــدنـ املـــســـتـــمـــر، الــــــذي سـ

مهمتنا«.

حمد لأللعاب المائية

الــقــطــري للسباحة طلب  تلقى االتــحــاد 
مــشــاركــة نــخــبــة الــســبــاحــني مـــن الــرجــال 
والسيدات، وذلك لتنظيمه للقاء السابع 
ــر لــقــاء فــي بــطــولــة كـــأس العلم  ــو آخـ وهـ

فينا 2019.
ــى الــــدوحــــة مــن  ــ ســـيـــأتـــي الـــســـبـــاحـــون إلـ
الــلــقــاء الـــســـادس فـــي كـــــازان، روســـيـــا )1 

إلى 3 نوفمبر(، التي تستضيف الحدث 
األول من املجموعة الثالثة واألخيرة.

تــتــصــدر الــعــديــد مــن حــامــات املــيــدالــيــة 
الــذهــبــيــة فــي بــطــولــة الــعــالــم للرياضات 
املــائــيــة لــعــام 2019 فــي غــوانــغــجــو هــذه 
البطولة، مــثــل: كيت كامبل )استراليا( 
وكــاتــيــنــكــا هــــوســــزو )هـــنـــغـــاريـــا( لــفــئــة 
السيدات، حيث سيتم تحديد الفائزات 
الثالثة والــفــائــزات بصفة  في املجموعة 

عامة.
اللقاء الخامس فــي بــرلــني، كانت  وبــعــد 
الــعــام برصيد  كامبل تتصدر الترتيب 
243 نقطة، وتليها »السيدة الحديدية« 

هوسزو » برصيد 240 نقطة.
وتشارك ميشيل كوملان )السويد(، التي 
احــتــلــت املــركــز الــثــالــث بــعــد لــقــاء بــرلــني، 
إلى جانب زوزانا جاكابوس )هنغاريا( 
ــيـــرهـــم  وكـــــيـــــرا تـــــوســـــان )هـــــولـــــنـــــدا( وغـ

مـــن الــســبــاحــيــني. وفــــي مـــيـــدان الـــرجـــال 
فــاديــمــيــر مـــــوروزوف - املــتــصــدر الــعــام 
بــعــد لـــقـــاء بـــرلـــني - ودانـــــــاس رابــســيــس 
)لــيــتــوانــيــا ( - يــتــبــعــان الــنــجــم الــروســي 
فـــي املـــركـــز الـــثـــانـــي - لــيــتــنــافــســان على 

امليداليات.
ــلــــوس، بــطــل  كـــمـــا ســـيـــعـــود تـــشـــاد لــــي كــ
ــاب األوملــــبــــيــــة  ــعــ ــأللــ جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا لــ
ــيـــة وألــــعــــاب الـــكـــومـــنـــولـــث، إلـــى  ــاملـ والـــعـ

الدوحة، التي يصفها بمكانه املفضل.
أكــد كل من أنطون شوبكوف )روسيا(، 
حامل الرقم القياسي العاملي في سباق 
ــدرو )الــــواليــــات  ــ أنــ ــدر، مــايــكــل  ــ 200م صـ
ــو كــامــيــنــغــا  ــ ــ ــيـــة( وأرنـ املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـ

)هولندا(، مشاركتهم في اللقاء.
كــمــا مــن املــتــوقــع أن تجعل الــنــتــائــج في 
كـــــازان حــــدث الـــدوحـــة أكــثــر إثــــــارة، مما 
يمهد الطريق لتسلسل سلسلة نهائيات 

كأس العالم للسباحة 2019.

مشاركة قطر

تـــشـــارك دولـــــة قــطــر فـــي الــبــطــولــة بــــ 17 
مـــن ســبــاحــًا، ســيــتــنــافــســون ضـــد أفــضــل 

الرياضيني في العالم.
ويــضــم الــفــريــق الــوطــنــي مــواهــب شابة 
مـــثـــل:عـــبـــد الــــعــــزيــــز حـــســـن الـــعـــبـــيـــدلـــي، 
الــعــزيــز الخليفي، يوسف  يــعــقــوب عــبــد 
الــعــزيــز الخليفي ومحمد محمود  عبد 

محمد.
ا 

ً
بــارز وأظهر السباحون القطريون أداًء 

فــــي بـــطـــولـــة الــخــلــيــج املـــائـــيـــة الــســابــعــة 
فـــي سبتمبر،  الــكــويــت  فـــي  والــعــشــريــن 
ـــ 34 مـــيـــدالـــيـــة مــنــهــا 17  حـــيـــث فـــــــازوا بــ
ميدالية ذهبية و 10 فضية و 7 برونزية.

إدارة الفريق

إبــراهــيــم خــالــد الرميحي  الــفــريــق:  إدارة 
ــــروك  ــبـ ــ )رئـــــــيـــــــس الـــــــفـــــــريـــــــق(، نــــــاصــــــر مـ
الصقيري )اداري الفريق(، عمر خداش، 
ــافـــســـي  ــــري جـ ــكــ ــ يـــــــــــوري فــــــــاســــــــوف، شــ

)مدربون املنتخبات الوطنية(
الــســبــاحــون: ولــيــد رفــيــق دلـــــول، نــاصــر 
الــعــزيــز الخليفي،  يـــاســـر، يــعــقــوب عــبــد 
عبدالرحمن هشام محمد، عبد العزيز 
حــســن الــعــبــيــدلــي، أحــمــد طـــارق ســمــارة، 
ــد، مـــحـــمـــد فــهــد  ــمـ ــحـ ــمـــود مـ ــحـ مـــحـــمـــد مـ
حــســني، يــوســف عــبــد الــعــزيــز الخليفي، 
يــوســف أشـــرف أبـــو الــعــا، كــريــم سامة 
صــــاح، عــمــر أشــــرف أبــــو الـــعـــا، محمد 
علي الخانجي، تميم محمد الحمايدة، 
الله  الــخــالــدي، علي عبد  الله نبيل  عبد 

النعيمي، نور الدين خداش.

قطر تحصد ذهبيتين في البطولة 
العربية للجودو باألردن

حصدت قطر ميداليتني ذهبيتني في البطولة العربية 
العاصمة األردنــيــة عمان  التي تستضيفها  للجودو 
الثالثاء بمشاركة 14 دولة وهي  حاليا، وتختتم غدا 
اليمن،  السعودية،  البحرين،  اإلمـــارات،  الكويت،  قطر، 
الـــعـــراق، ســـوريـــا، لــبــنــان، فــلــســطــني، مــصــر، الــجــزائــر، 

املغرب، باإلضافة إلى األردن.
لــلــجــودو ولــيــد عــزيــز حنفي  وحــقــق ثنائي منتخبنا 
وناصر العنسي ذهبية مسابقة ناجي نوكاتا، فيما 
بــواســطــة العبيها محمد  الفضية  حــصــدت ســوريــا 
ــالـــت األردن بــرونــزيــة  ــامـــح رمــــضــــان، ونـ قـــاســـم وسـ
املــســابــقــة عـــن طـــريـــق الـــالعـــبـــني لــيــث ثـــابـــت وأحــمــد 
الثالث  املــركــز  الــخــوالــدة، وأحــــرزت فلسطني مــيــدالــيــة 

مكرر ومثلها وسام أبو رميلة ومؤيد ذويب.
ــاءت املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الــثــانــيــة لــقــطــر عـــن طــريــق  ــ وجـ
العــبــة املــنــتــخــب صــالــحــة الـــبـــادي فــي وزن تــحــت 52 
املنتخب  املــســابــقــة العــبــة  فـــازت بفضية  كــلــج، فيما 
البطولة  نـــورة وشـــاح. ويمثل منتخبنا فــي  ــي  األردنــ
العنسي،  الالعبني وليد عزيز حنفي، ناصر  كل من 
ــبــادي، كما يضم  مـــراد زمــــوري، والــالعــبــة صالحة ال
السر  أمــني  املريخي  السيد علي  الــذي يترأسه  الــوفــد 
العام لالتحاد القطري للعبة، املدربني، حميد شعالل، 

وسنية الشريف.
وكان العبو منتخبنا استعدوا جيدا لهذه البطولة من 
امليداليات  املكثفة، مــن أجــل حصد  التدريبات  خــالل 

واعتالء منصات التتويج.

عمان - قنا

2022 الستضافة نسخة محايدة الكربون من مونديال  

اتفاقية بين لجنة اإلرث ومنظمة »جورد«
اتفاقية  العليا للمشاريع واإلرث  اللجنة  أبرمت 
مع املنظمة الخليجية للبحث والتطوير )جورد( 
لدعم استضافة قطر نسخة محايدة الكربون 
من بطولة كأس العالم FIFA عام 2022، وذلك 
على هامش قمة قطر لالستدامة التي اختتمت 

فعالياتها في الدوحة أمس االول. 
وفـــي ضـــوء االتــفــاقــيــة املــوقــعــة بـــني الــجــانــبــني، 
الكربونية،  الــعــاملــي للبصمة  سيعمل املجلس 
للبحث والــتــطــويــر،  الخليجية  للمنظمة  الــتــابــع 
إعـــداد معايير تقييم لقياس مستويات  على 
انــخــفــاض انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، والـــتـــعـــاون مع 
املــؤســســات فــي أنــحــاء قــطــر واملــنــطــقــة لتنفيذ 
مشاريع خفض االنبعاثات الكربونية، وإصدار 
الكربون لتعويض االنبعاثات املرتبطة  أرصدة 
بــالــتــحــضــيــرات الســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــال قــطــر 

 .2022
إلــى مستوى  لــلــوصــول  العليا  اللجنة  وتــهــدف 
ــايـــدة الـــكـــربـــون قـــبـــل انــــطــــالق مــنــافــســات  مـــحـ
املــونــديــال، واالســتــفــادة مــن الــحــدث الــريــاضــي 
األبرز في العالم لخلق إرث على صعيد املناخ 

واملحافظة على البيئة لدولة قطر واملنطقة.
ع االتفاقية عن اللجنة العليا املهندس هالل 

ّ
وق

ــفــنــي لــلــمــشــاريــع،  ــــواري، رئـــيـــس املــكــتــب ال ــكـ ــ الـ
ــر، الـــرئـــيـــس املــؤســس  ــحـ ــور يـــوســـف الـ ــتـ ــدكـ والـ

للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير. 
ــكــواري عــن سعادته  وأعـــرب املــهــنــدس هــالل ال
بالشراكة مجددًا مع املنظمة الخليجية للبحث 
والــتــطــويــر فــي مــســعــى الســتــضــافــة قــطــر أول 

املــونــديــال، وقــال:  الكربون مــن  نسخة محايدة 
»أصبحت منظمة جورد شريكًا معتمدًا للجنة 
الــعــلــيــا، حــيــث نــجــح الــطــرفــان فـــي بــنــاء عــالقــة 
تعاون متينة خالل األعوام القليلة املاضية، وقد 
أعّدت جورد نظام تقييم االستدامة العاملي«جي 
ســـاس»الـــذي نــعــتــمــده لــضــمــان بــنــاء اســتــادات 
املــونــديــال وفـــق معايير صــارمــة عــلــى صعيد 
ــع مــتــطــلــبــات االتـــحـــاد  االســـتـــدامـــة، تــمــاشــيــًا مـ

الدولي لكرة القدم )فيفا(«.
التعاون مجددًا  إلى  الكواري: »نتطلع  وأضــاف 
ــلــمــســات  مــــع جــــــورد فــيــمــا نــــواصــــل وضـــــع ال
لتنظيم نسخة محايدة  النهائية على خططنا 
العالم في قطر عام  الكربون من بطولة كــأس 

العاملي  املــجــلــس  يــعــّد  أن  املــقــرر  2022.« ومـــن 
لــلــبــصــمــة الـــكـــربـــونـــيـــة مـــشـــاريـــع لـــالســـتـــدامـــة 
بالتعاون مع مؤسسات ومشاريع تجارية في 
انبعاثات  املنطقة، بهدف خفض  قطر وأنــحــاء 
ــون، الــتــي  ــربـ ــكـ ــون، وإصـــــــدار أرصــــــدة الـ ــربـ ــكـ الـ
ســتــســاعــد فــي تــعــويــض االنــبــعــاثــات املرتبطة 

بمشاريع املونديال. 
الحر: »نفخر  الدكتور يوسف  من جانبه، قال 
بلعب هــذا الـــدور الــهــام فــي دعــم تنظيم نسخة 
محايدة الكربون من بطولة كأس العالم. سعداء 
العليا في سبيل  اللجنة  بمواصلة تعاوننا مع 
تحقيق قطر ما تعهدت به من استضافة بطولة 

محايدة الكربون عام 2022«.

العربي والوكرة في البطولة اآلسيوية لكرة اليد
ــا الـــعـــربـــي والــــوكــــرة  ــقـ يــــغــــادر فـــريـ
لــكــرة الــيــد إلــى كــوريــا غــدا الثاثاء 
الــبــطــولــة اآلســيــويــة  للمشاركة فــي 
الثانية والعشرين لألندية أبطال 
الــدوري لكرة اليد التي ستقام في 
مدينة سام شوك بكوريا الجنوبية 
خال الفترة من 7 حتى 17 نوفمبر 
الــحــالــي واملــؤهــلــة لــبــطــولــة الــعــالــم 
ــــارات »ســـوبـــر  ــقـ ــ لـــألنـــديـــة أبــــطــــال الـ

جلوب 2020«.
يــشــارك فــي الــبــطــولــة 11 نــاديــا تم 
تــوزيــعــهــم عــلــى مــجــمــوعــتــني حيث 
تـــضـــم املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى الــعــربــي 
ــاوكـــــس/  ــ كـــــي هـ الــــقــــطــــري و/اس 
الـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي وزغــــــــــروس 
ــــت الـــكـــويـــتـــي  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ اإليــــــــرانــــــــي وال
والشارقة اإلماراتي، في حني تضم 
الــوكــرة القطري  املجموعة الثانية 

وعمان العماني وباربار البحريني 
والــــــوحــــــدة الــــســــعــــودي والـــعـــربـــي 

الكويتي وفوالذ اإليراني.
يـــتـــأهـــل األول والـــثـــانـــي  وســــــــوف 
ــدور قبل  ــ مـــن كـــل مــجــمــوعــة إلــــى الــ
النهائي، بينما تلعب بقية الفرق 
املــراكــز  فــي دور الترضية لتحديد 

من الخامس إلى الحادي عشر.
وكان الدحيل قد توج بلقب النسخة 

ــاديــــة والـــعـــشـــريـــن«  األخــــيــــرة »الــــحــ
مــن البطولة التي أقيمت فــي دولــة 
الكويت خال شهر مارس املاضي، 
بعد فوزه في املباراة النهائية على 

الوكرة بنتيجة 22 / 21.
ويــحــمــل الــســد الــرقــم الــقــيــاســي في 
ــفـــوز بــلــقــب الــبــطــولــة  ــرات الـ ــ ــدد مـ عــ
اآلســيــويــة لــألنــديــة أبــطــال الـــدوري 
ــه خــمــس  ــ ــد حـــيـــث فــــــاز بـ ــيــ ــرة الــ ــكــ لــ

مـــرات، بينما فــاز الجيش القطري 
وكـــاظـــمـــة والـــقـــادســـيـــة الــكــويــتــيــان 
بــالــلــقــب مــرتــني، ومــــرة واحــــدة لكل 
ــيـــل / ــان ولـــخـــويـــا والـــدحـ ــريــ مـــن الــ
قطر، والفحيحيل والصليبيخات 
الــكــويــت، واألهـــلـــي ومــضــر والــنــور 
ــلـــبـــنـــانـــي،  الــــســــعــــوديــــة، والـــــســـــد الـ

والنجمة البحريني.

الفريقان في كوريا غدا

الدوحة - 



Issue No 1282 - Monday 4 November 2019العدد 1282 - اإلثنني 7 ربيع األول 1441 هـ ــ 4 نوفمبر 2019 24

اكتشاف مقبرة تعود إلى 1700 عام بالصينصحيفة القيــادة والريــادة
اكتشف علماء صينيون قبرًا يعود تاريخه ألكثر من 1700 عام، في مقاطعة 
هونان وسط الصني، وذكر معهد اآلثار الثقافية باملقاطعة، أنه يبلغ طول القبر 
املبني من الطوب 7.36 متر، ويتكون من ممر وغرفة أمامية وغرفة خلفية. كما 
تم اكتشاف أكثر من 20 قطعة أثرية فيه، بما في ذلك جرار خزفية وعمالت 
قديمة. ويعتقد الخبراء أنه بناء على التسلسل الزمني الواضح املنحوت على 
الغربية )265- 316(. وقــال تشن  القبر بني في عهد أســرة جني  أن  الطوب، 
الـــذي كان  الــقــديــم،  القبر  املكتشفة مــن  ــار  اآلثـ آثـــار باملعهد »إن  قــانــغ، خبير 

محفوظا جيدا، لديها قيمة تاريخية عالية لدراسة العادات في ذلك الوقت«.

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

أرقام وحقائق

تــنــظــم مــــراكــــز ومــلــتــقــيــات الـــفـــتـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الــثــقــافــة 
والــريــاضــة الــتــي تغطي مــنــاطــق الـــدولـــة، الــعــديــد مــن األنشطة 
الــتــي تــضــم فــعــالــيــات ثقافية وريــاضــيــة واجتماعية  املــتــنــوعــة 
بهدف إطالق الطاقات اإلبداعية لدى الفتيات وتطوير املهارات 
الــدانــة  املختلفة فــي مختلف املــجــاالت الحياتية، وتــقــدم مــركــز 
الــحــالــي مجموعة مــن األنشطة  للفتيات اعــتــبــارا مــن نوفمبر 
املتنوعة، منها ورشة »حزاية جدتي« يوم األحد من كل أسبوع 
على مدار شهر نوفمبر الحالي باإلضافة إلى الثقافة الصحية 

والرياضية.
وينظم مركز فتيات برزان ورشة التطريز البرازيلي اعتبارا من 
اليوم وحتى 27 من شهر نوفمبر الحالي حيث يعد التطريز 
البرازيلي أحد الفنون الجميلة، ويعد هذا التطريز البرازيلي 

مناسبا لتزيني املــالبــس واملــفــارش والــلــوحــات، وغــيــر ذلــك من 
ــادة لــلــفــتــيــات فـــي تــقــديــم بــاقــة  ــريـ األمـــــور. كــمــا يـــواصـــل مــركــز الـ
رياضية متنوعة للفتيات من خالل تعليم املشاركات السباحة 
واملهارات املهمة.. إلى جانب حصص اللياقة البدنية على مدار 

شهر نوفمبر.
وتساهم مراكز وملتقيات الفتيات في تنمية وقدرة املشاركات 
وتشجيع الفئات املشاركة من الفتيات على التقدم بمبادراتهن 
وأفــكــارهــن كــنــوع مــن املــشــاركــة فــي االرتـــقـــاء بالعمل الشبابي 
والــثــقــافــي والــريــاضــي للفتيات فــي الـــدولـــة، فــضــال عــن تعزيز 
ثقافة الحوار ومنحهن الفرصة للتعرف على أفضل املمارسات 
الــوزارة  في قطاعي الثقافة والرياضة بما يخدم إستراتيجية 

ورؤية قطر 2030.

نظمت مكتبة قطر الوطنية املؤتمر واملعرض الدولي 
الــعــمــارة في  بــالــتــعــاون مــع كلية  لــلــعــمــارة الخليجية 
جامعة ليفربول وقسم العمارة والتخطيط العمراني 
بــجــامــعــة قــطــر واملــهــنــدس إبــراهــيــم الــجــيــدة، الــرئــيــس 
التنفيذي وكبير املعماريني في املكتب العربي للشؤون 
الهندسية، وكانت املكتبة قد افتتحت املعرض في 10 
أكــتــوبــر، واستمر حتى نهاية الشهر، بينما انطلقت 
فعاليات املؤتمر في اليوم التالي وامتدت ثالثة أيام 

حتى 13 أكتوبر.
ــــرض ضـــمـــن مـــشـــروع  ــعـ ــ ــي انـــعـــقـــاد املـــؤتـــمـــر واملـ ويــــأتــ
ــذي أطــلــقــتــه املــكــتــبــة فـــي يناير  الــعــمــارة الــخــلــيــجــيــة الــ
2019 بالتعاون مع الشركاء والجهات املساهمة على 

املــســتــوى املــحــلــي واإلقــلــيــمــي والــعــاملــي بــهــدف إنــشــاء 
الــصــور الفوتوغرافية التاريخية  مستودع رقمي مــن 
والتسجيالت املرئية والصوتية القديمة، والرسومات 
والخرائط والصور الرقمية ثالثية األبعاد حول التراث 
لــدولــة قطر ومنطقة الخليج باإلضافة إلى  املعماري 
األبــحــاث والـــدوريـــات العلمية حــول هــذا املــجــال وضم 
هـــذا املــســتــودع إلـــى مكتبة قــطــر الــرقــمــيــة، وتــعــد أكبر 

أرشيف رقمي في الشرق األوسط.
وقال املهندس إبراهيم الجيدة »أسعدني تلقي الدعوة 
ــــذي طــال  ــذا املـــشـــروع الـ لــلــمــشــاركــة واملــســاهــمــة فـــي هــ
انتظاره. وكعضو في اللجنة االستشارية للمشروع، 
أتطلع إلتاحة املجموعة الرقمية حول العمارة في قطر 

والخليج عبر مكتبة قطر الرقمية لجمهور املهتمني 
فــي قطر واملنطقة والــعــالــم. لقد كــان ذلــك هدفي دوًمــا 
على املستوى الشخصي، وقد بذلت ما بوسعي ليس 
فقط ألرشفة مواد العمارة في قطر خالل فترة ما قبل 
الــنــفــط، بــل وأرشــفــة التصميمات املعمارية  اكــتــشــاف 
الــخــاصــة بــبــدايــات الــعــمــارة الــحــديــثــة فـــي قــطــر. وإنـــه 
لــيــســعــدنــي أن أســـاهـــم بــمــجــمــوعــتــي الــشــخــصــيــة من 
التصميمات املعمارية وأقــدمــهــا ملكتبة قطر الرقمية 
على أمل أن تكون مستودًعا مهًما للمعلومات واملعرفة 
الــعــمــارة الخليجية ومنصة  بــتــاريــخ  الــصــلــة  الــوثــيــقــة 
معرفية يجد فيها املرء ذات يوم التصميمات املعمارية 

ملنشآت ومباني العصر الحالي«.

مكتبة قطر تستضيف معرض العمارة الخليجية

فعاليات متنوعة لمراكز وملتقيات الفتيات

ــثـــني  ــبـــاحـ ـــن الـ ــ ــق مـ ــ ــريـ ــ طـــــــور فـ
األمريكيني مكعبات روبوتية 
تـــــتـــــواصـــــل مــع  يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
بــــعــــضــــهــــا الـــــبـــــعـــــض بـــشـــكـــل 
ــلـــقـــيـــام بـــمـــهـــام مــعــقــدة  آلــــــي لـ
عـــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــتـــــشـــــكـــــل فـــي 
ــبـــات مــخــتــلــفــة،  ــيـ صـــــــورة تـــركـ
ــاع فــــريــــق الـــــدراســـــة  ــ ــــطـ ــتـ ــ واسـ
مــن مختبر عــلــوم الكمبيوتر 
والــــــــــــــذكــــــــــــــاء االصــــــطــــــنــــــاعــــــي 
بـــمـــعـــهـــد مـــاســـاشـــوســـيـــتـــس 
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا، ابـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــلــــك املــــكــــعــــبــــات الــــروبــــوتــــيــــة  تــ
تـــتـــدحـــرج  يــمــكــنــهــا أن  ــتــــي  الــ
ــلــــى األرض وأن  ــا عــ ــيـ ــائـ ــقـ ــلـ تـ
ــــق فـــــوق  ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ تـــــتـــــالصـــــق وتـ
بعضها البعض بحيث تأخذ 
تشكيالت متنوعة تسمح لها 

بتأدية وظائف مختلفة.
ــات مـــع  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــكـ ــ وتــــــتــــــواصــــــل املـ
ــــن طـــريـــق  بـــعـــضـــهـــا بـــعـــضـــا عـ
ــوز  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــه الـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ــة تـ ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ
الــشــريــطــيــة »الـــبـــاركـــود« التي 
ــلــــى ســطــح  ــم تـــثـــبـــيـــتـــهـــا عــ ــتــ يــ
ــا يــســمــح  ــل مـــكـــعـــب، وهـــــو مــ كــ
لــهــا بــالــتــعــرف عــلــى بعضها. 
الــتــجــربــة تصنيع  وتــضــمــنــت 
الـــقـــيـــام  يــمــكــنــهــا  16 مـــكـــعـــبـــا 
املــهــام البسيطة مثل  ببعض 
ترتيب نفسها في صفوف أو 
تــعــقــب مـــصـــادر الـــضـــوء على 

سبيل املثال. 

أحــــرز رجــــال اإلطـــفـــاء فــي واليــة 
كاليفورنيا تقدما فــي احــتــواء 
حــــــريــــــق جــــــديــــــد فـــــــي جـــنـــوبـــي 
مـــــا زالـــــــوا  ــم  ــ ــهـ ــ أنـ الـــــــواليـــــــة، إال 
يجاهدون إلخــمــاد حريق أكبر 
ــال مــســؤولــو  ــ فــــي شـــمـــالـــهـــا، وقــ
ــة  ــ ــــواليـ ــة الــــــحــــــرائــــــق بـ ــحــ ــافــ ــكــ مــ
كــالــيــفــورنــيــا، فـــي تــصــريــحــات 
أمــس إن الحريق الجديد امتد 
إلـــى 9412 فـــدانـــا، مــؤكــديــن أنــه 
تــم احــتــواؤه بنسبة 30 باملئة. 
الـــتـــقـــدم  إلــــــى أن هــــــذا  ــوا  ــتــ ــفــ ولــ
ــاء عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــهــبــوط  ــ جـ
ــبـــاري ملــروحــيــات مكافحة  اإلجـ
ــوهــــدت  ــد أن شــ ــعــ بــ الـــــحـــــرائـــــق 
طــائــرتــان مسيرتان على األقــل 
تــحــلــقــان فــي املــنــطــقــة، مــا شكل 
خطرا إلمكان حــدوث اصطدام، 
إلــى أن رجــال اإلطفاء  مشيرين 
حاصروا في مقاطعة سونوما 
شـــمـــالـــي ســــــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، 
حيث تكثر زراعة كروم، وحريق 
كــيــنــكــايــد فـــايـــر، هـــو األكـــبـــر في 
ــذا املــــوســــم، بـــعـــد أن  ــ الــــواليــــة هـ
أتت النيران على 77 ألف فدان، 
ــم احــــتــــواء الــحــريــق  ــه تــ ــ غـــيـــر أنـ
فــي ســاعــات متأخرة مــن الليلة 

املاضية بنسبة 75 باملئة.

مكعبات روبوتية 
تتواصل مع 
بعضها آليا

استمرار حرائق 
كاليفورنيا

THE ADDAMS FAMILY :عائلة آدمز
• النـــوع: رسوم متحركة

• الزمــن: 87 دقيقة 
• أصوات: تشارليز ثيرون، كلوي غريس
• اإلخراج: غريغ تيرنان، كونراد فيرنون

PG :التصنيف •

• النـــوع: خيال علمي، أكشن
• الزمــن: 128 دقيقة

• البطولة: أرنولد شوارزنيغر، ليندا هاميلتون
• اإلخراج: تيم ميلر
• التصنيف:  15+ 

POMS :بومس
• النــوع: دراما، كوميديا 

• الزمـن: 90 دقيقة
• البطولة: ديانا كيتون، جاكي ويفر

• اإلخراج: زارا هايز
• التصنيف: 15+

UNFORGETTABLE :ال تنسي
• النــوع: دراما

• الزمـن: 90 دقيقة
• البطولة: سارا جيرمينو، جينا بارينو

• اإلخراج: جون روبلز، بيرس انتاالن

بروكلني اللقيطة: 
MOTHERLESS BROOKLYN

• النــوع: دراما، جريمة 
• الزمـن: 144 دقيقة

• البطولة: إدوارد نورتون، بروس ويلس 
• اإلخراج: إدوارد نورتون

• التصنيف: 18+

مشاعر متجددة: 
ISA PA WITH FEELINGS

• النـــوع: دراما، رومانس
• الزمــن: 101 دقيقة

• البطولة: ماني ميندوزا، كوكاي الباين
• اإلخراج: برايم كروز
 13-PG  :التصنيف •

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

عثر فريق دولي من الباحثني على قطعة عنبر بداخلها طائر قديم يرجع إلى 
نحو 100 مليون سنة، وقد تم العثور على العينة في وادي هوكوانغ شمالي 
العنبر، مــا يساعد  ميانمار، وهــي منطقة غنية باالكتشافات مــن حفريات 
العينة  القديمة وتطور الريش. وتخضع  الفهم بشأن تنوع الطيور  على إثراء 
للحفظ حاليا في متحف يينغليانغ للتاريخ الطبيعي الحجري في تشوانتشو 
العينة الجديدة، لكن شكل  بمقاطعة فوجيان، وال توجد عظام محفوظة في 
قدم الطائر مسجل على سطح جلدي مفصل، وهو محاط بالريش. وبخالف 

اكتشافات سابقة من ذات الحقبة، فإن أصابع الطائر سميكة للغاية، كما أن 
األصبع الخارجي يبدو سميكا على نحو أقوى مقارنة باألصبعني اآلخرين 
الحالية، ما قد يشير  الجوارح  القوية أصابع  الداخليني. كما تشبه األصابع 
إلى أن العينة هي لطائر صغير يقتات على الحشرات الطائرة، وفق ما ذكر 
شينغ ليدا، عالم حفريات بجامعة الصني للعلوم الجيولوجية. وال يوجد هذا 
الطيور  إلى تنوع  القدم في السجالت املحلية للحفريات، ما يشير  النوع من 

في حقبة الديناصورات.

العثور على طائر يعود إلى 100 مليون عام

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

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

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:24

  الشروق: 05:42

  الظهـــر: 11:17

 العصـــر: 02:29

  المغرب: 04:55

  العشـاء: 06:25
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,502.3917.7958.4852.91

4.01853.644.47863.6831
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

أسعار الذهب

172.87

 158.47

 151.27

 129.66

 100.84
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