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األمير يعزي رئيس الدومينيكان   

سمو األمير يهنئ ملك تونغا

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر 
البالد املفدى، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دانيلو ميدينا رئيس 

جمهورية الدومينيكان، في وفاة والده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــفــدى، ببرقية تهنئة، إلـــى جــاللــة املــلــك تــوبــو الــســادس مــلــك مملكة 

تونغا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

الدوحة - قنا
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نائب األمير يعزي رئيس الدومينيكان

نائب األمير يهنئ ملك تونغا

رئيس الوزراء يعزي رئيس الدومينيكان

رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء تونغا

وزير الدولة لشؤون الطاقة 
يلتقي نظيره الباكستاني

المريخي يجتمع مع مسؤول أممي والمبعوث الخاص لـ »إيغاد«

السليطي يجتمع مع وزيرة 
األشغال الكويتية

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تعزية، 
إلى فخامة الرئيس دانيلو ميدينا رئيس جمهورية الدومينيكان، في 

وفاة والده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير ببرقية تهنئة 
الــســادس ملك مملكة تونغا، بمناسبة ذكــرى  املــلــك تــوبــو  إلــى جــاللــة 

اليوم الوطني لبالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
إلــى فخامة الرئيس دانيلو  الـــوزراء ووزيـــر الداخلية، ببرقية تعزية 

ميدينا رئيس جمهورية الدومينيكان، في وفاة والده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
إلــى دولــة السيد بوهيفا تو  الـــوزراء ووزيـــر الداخلية ببرقية تهنئة 
يونيتوا رئيس وزراء مملكة تونغا، بمناسبة ذكــرى اليوم الوطني 

لبالده.

التقى سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون 
الطاقة، أمس، سعادة السيد عمر أيوب خان وزير الطاقة والنفط في 
جمهورية باكستان اإلسالمية. تم خالل اللقاء بحث عدد من املواضيع 
ذات االهتمام املشترك وفــي مقدمتها التعاون في مجال الطاقة بني 
ــد لــتــزويــد  قــطــر وبــاكــســتــان. يــذكــر أن لـــدى قــطــر اتــفــاقــيــة طــويــلــة األمــ

باكستان بـ 3.75 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي املسال.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد املريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
مع سعادة السيد جيمس سوان املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة لدى 
الصومال ورئيس بعثة األمم املتحدة في الصومال، وذلك على هامش االجتماع 
الوزاري لفريق االتصال املعني بالصومال التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي الذي 
عقد بالدوحة. تم خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي، باإلضافة 
إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك. كما اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
الدولية  الحكومية  للهيئة  الخاص  املبعوث  الدكتور محمد علي غيو  مع سعادة 
لــلــصــومــال والــبــحــر األحــمــر وخــلــيــج عـــدن، وذلـــك على  املعنية بالتنمية )إيـــغـــاد( 
هامش االجتماع الوزاري لفريق االتصال املعني بالصومال التابع ملنظمة التعاون 
الــذي عقد بــالــدوحــة. تــم خــالل االجتماع استعراض عــالقــات التعاون  اإلســالمــي 

الثنائي، باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

املــواصــالت  اجتمع ســعــادة السيد جــاســم بــن سيف السليطي وزيـــر 
ــاالت، أمــــس، مـــع ســـعـــادة الـــدكـــتـــورة جــنــان بــوشــهــري وزيـــرة  واالتــــصــ
ــة الــكــويــت  األشـــغـــال الــعــامــة وزيــــرة الـــدولـــة لــشــؤون اإلســـكـــان فــي دولــ
ــه الــتــعــاون فــي مــجــاالت  الشقيقة. وجـــرى خـــالل االجــتــمــاع بــحــث أوجـ
ــيـــران والــســبــل الــكــفــيــلــة  خـــدمـــات الــنــقــل واملــــواصــــالت واملــــوانــــئ والـــطـ
بـــتـــعـــزيـــزهـــا، إضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة االســــتــــفــــادة مــــن الـــفـــرص 

االستثمارية املتاحة في هذه املجاالت.
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الدوحة - قنا

األمير يترأس االجتماع الرابع للمجلس 
األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار

ــــرأس حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل  تــ
ثــانــي أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــلــشــؤون 
الــرابــع للمجلس لعام  االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار، االجــتــمــاع 

2019، الذي عقد بالديوان األميري صباح أمس.
حضر االجتماع، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 
األمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية، وأصــحــاب السعادة  رئيس مجلس 

أعضاء املجلس.
ــة عــلــى جـــــدول أعــمــال  ــدرجــ نـــاقـــش املــجــلــس املـــوضـــوعـــات املــ
االجــتــمــاع، مــتــخــذا بشأنها الـــقـــرارات املــنــاســبــة، واطــلــع على 
آخــر مستجدات شــؤون الطاقة، وعلى الخطة االستراتيجية 
والــتــطــويــر املــســتــقــبــلــي والــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــوكــالــة تــرويــج 

االستثمار، وأهم مبادراتها املساهمة في جذب املستثمرين.
كما اطلع املجلس على اإلجراءات املتخذة بشأن تطوير بيئة 
األعـــمـــال فــي دولــــة قــطــر، مــن نــاحــيــة ســرعــة تــوفــيــر الــكــهــربــاء 
واســتــخــراج تراخيص البناء للمشاريع، وتسهيل إجـــراءات 
تــســجــيــل املــلــكــيــة، واقـــتـــراح الــقــوانــني والــتــشــريــعــات الــداعــمــة 

لتطوير بيئة األعمال.
وتــم أيــضــا، استعراض استراتيجية الصناعات التحويلية 
في دولة قطر، وأهم قطاعات التصنيع الجاذبة للمستثمرين، 
والـــقـــطـــاعـــات ذات األولــــويــــة لـــدولـــة قـــطـــر، وقـــطـــاعـــات الــنــمــو 

املستقبلي.
ــادة  ــى زيــ ــهـــدف اســتــراتــيــجــيــة الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة إلــ وتـ
عــدد املصانع الجديدة، سيما املتعلقة باملشاريع الصغيرة 
واملــتــوســطــة، وزيــــادة فـــرص الــعــمــل ونــســبــة مــشــاركــة القطاع 

الخاص في إطار خطط وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030.

الدوحة - قنا

األمير يوجه بإرسال جسر جوي إلغاثة الصومال

قطر تشارك في اجتماع وزراء إسكان »التعاون«

د. العطية يلتقي مسؤولين أمريكيين

ــاحــــب الــســمــو  ــرة صــ ــــن حــــضــ ــيـــهـــات مـ بـــتـــوجـ
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد 
املفدى، قــام صندوق قطر للتنمية بالتعاون 
مــع اللجنة الــدائــمــة ألعــمــال اإلنــقــاذ واإلغــاثــة 
ــال الــجــســر  ــ ــإرسـ ــ ــدات اإلنـــســـانـــيـــة بـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ واملـ
الـــجـــوي األول إلغـــاثـــة ضــحــايــا الــفــيــضــانــات 
الــصــومــال  املــنــكــوبــة بجمهورية  املــنــاطــق  فــي 
الفدرالية الشقيقة. وتم إرسال حوالي 42 طنا 
املــواد اإلغاثية والطبية بهدف التخفيف  من 
ــة بــشــكــل عـــاجـــل وملــســاعــدة  ــارثـ ــكـ مـــن حــــدة الـ
األهالي لتجاوز األوضاع اإلنسانية الصعبة. 
وتأتي هذه اإلغاثة العاجلة واملساعدات في 
إطــار الــدور اإلنساني الــذي تلعبه دولــة قطر 

ملساعدة األشقاء في الصومال.

شــــاركــــت دولــــــة قـــطـــر فــــي أعــــمــــال االجـــتـــمـــاع 
الــســابــع عــشــر ألصــحــاب املــعــالــي والــســعــادة 
ــوزراء املعنيني بــشــؤون اإلســكــان فــي دول  الــ

مــجــلــس الــتــعــاون، الــــذي عــقــد فــي العاصمة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط. تــــرأس وفــــد قــطــر الــســيــد 
الــوزارة املساعد  غانم مبارك الكواري وكيل 
للشؤون االجتماعية بوزارة التنمية اإلدارية 
والعمل والشؤون االجتماعية، حيث ناقش 

االجــــتــــمــــاع جــــــــدول األعـــــمـــــال املـــــــــدرج حـــول 
املــوضــوعــات املتصلة بــشــؤون اإلســكــان في 
دول مجلس التعاون، والذي سبقه االجتماع 
ــــالء  ــاب الــــســــعــــادة وكـ ــ ــــحـ الـــتـــحـــضـــيـــري ألصـ

الوزارات املعنيني بشؤون اإلسكان.

ــالـــد بــــن مــحــمــد  الـــتـــقـــى ســــعــــادة الـــدكـــتـــور خـ
الــــوزراء وزيــر  العطية نــائــب رئــيــس مجلس 
ــة لـــشـــؤون الـــدفـــاع مـــع الــســيــد دونــالــد  الـــدولـ
بوث املبعوث الخاص األمريكي لجمهورية 

السودان في العاصمة األمريكية واشنطن.
ــل الــســبــل  ــلــــقــــاء مـــنـــاقـــشـــة أفــــضــ تــــم خــــــالل الــ
لـــشـــطـــب اســـــم الـــــســـــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــدول 
الــراعــيــة لـــإرهـــاب. كــمــا الــتــقــى وزيــــر الــدولــة 
ــعـــادة الــســيــد كـــالرك  لـــشـــؤون الــــدفــــاع مـــع سـ
ــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي  ــ كـــوبـــر مــســاعــد وزيـ

للشؤون السياسية العسكرية في العاصمة 
ــيـــة واشــــنــــطــــن. جـــــرى خـــــالل الــلــقــاء  ــكـ األمـــريـ
مــنــاقــشــة املــواضــيــع ذات االهــتــمــام املــشــتــرك 
وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاءين 
ــــواف بــــن مــــبــــارك آل ثــانــي  الــعــمــيــد الــــركــــن نــ

امللحق العسكري القطري في واشنطن.

الدوحة - قنا

مسقط - قنا

واشنطن - قنا

انطالق أعمال »الدوحة الدولي لإلعاقة والتنمية« 7 ديسمبر المقبل

تــنــظــم املــؤســســة الــقــطــريــة لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي مــؤتــمــرا دولــيــا 
بعنوان »مؤتمر الدوحة الدولي لإعاقة والتنمية« في السابع 
املــقــبــل، وذلـــك تحت رعــايــة صاحبة السمو  مــن شهر ديسمبر 

الشيخة موزا بنت ناصر.
وذكرت املؤسسة، خالل مؤتمر صحفي أمس، أن املؤتمر، الذي 
يستمر يومني ويعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، يأتي 
التأييد لتعزيز حــقــوق األشــخــاص  ضمن حـــراك دولـــي لحشد 
ذوي اإلعــــاقــــة، ويـــشـــارك فـــي إعــــــداده وتــنــظــيــمــه أشـــخـــاص من 
ذوي اإلعاقة تحت إشرافها تجسيدا ملقولة »ال غنى عنا فيما 

يخصنا«.

وأوضــحــت أن املــؤتــمــر، الـــذي يحظى بــاهــتــمــام الفـــت مــن األمــم 
املتحدة والجهات الدولية، سيشكل منبرا عامليا ملناقشة قضية 
»اإلعاقة« التي تؤثر على حياة أكثر من مليار ونصف املليار 
إنسان في العالم، وسيساهم في وضع حلول تساعد الدول في 

تمكني األشخاص ذوي اإلعاقة.
الــرئــيــس التنفيذي  املــنــاعــي  آمـــال عبداللطيف  الــســيــدة  وأكـــدت 
لــلــمــؤســســة الــقــطــريــة لــلــعــمــل االجـــتـــمـــاعـــي، فـــي كــلــمــتــهــا خــالل 
املؤتمر، أن املؤتمر يحظى باهتمام عاملي من جانب الحكومات 
واملجتمع املدني والناشطني في مجال حقوق اإلنسان واإلعاقة، 
املــســتــوى، حيث سيشارك في  وسيشهد حــضــورا دولــيــا رفيع 
املؤتمر نائب األمني العام لألمم املتحدة، وممثلون عن منظمات 
دولية وإقليمية واملجتمع املدني والحكومات والقطاع الخاص.

الدوحة - قنا

المريخي خالل اجتماعه مع المسؤول األممي
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صاحب السمو يلقي خطابا يستعرض أهم المنجزات والمشاريع المستقبلية

48 اليوم  األمير يفتتح دور انعقاد مجلس الشورى الـ 

ــوم، مــســيــرتــهــا  ــيــ ــة قـــطـــر الــ ــ تــــواصــــل دولــ
الديمقراطية املباركة عبر خيار الشورى 
الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب 
الــقــطــري الـــوفـــي، أســلــوبــا ومــنــهــاجــا في 

تسيير وإدارة دفة األمور بالبالد.
وكان مبدأ الشورى هو الخيار األنسب 
ــقـــاء بــهــذه املــســيــرة كونه  لــلــتــدرج واالرتـ
نابعا من وحي ديننا اإلسالمي الحنيف 
وعــروبــتــنــا الــحــقــة وتــراثــنــا وتــقــالــيــدنــا، 
وخصائص وسمات مجتمعنا القطري.

ــا بـــبـــدء فــصــل تــشــريــعــي جــديــد،  ــذانــ وإيــ
يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد 
املــــــفــــــدى، فـــيـــشـــمـــل بــــرعــــايــــتــــه الـــكـــريـــمـــة 
الــــيــــوم، افـــتـــتـــاح دور االنـــعـــقـــاد  ــاح  ــبـ صـ
ــعـــادي الــــ 48 ملــجــلــس الـــشـــورى، بمقر  الـ
املـــجـــلـــس.. ويــحــضــر االفـــتـــتـــاح عــــدد من 
كــبــار املــســؤولــن فـــي الـــبـــالد وأصــحــاب 
الـــســـعـــادة الــشــيــوخ والــــــــوزراء وأعـــضـــاء 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي املــعــتــمــديــن لــدى 

الدولة واألعيان.
ويــــلــــقــــي ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــــبــــــالد املــــفــــدى 
ــلـــه« خــطــابــا بـــهـــذه املــنــاســبــة  »حــفــظــه الـ
السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن 
ــــالل الـــعـــام  ــه ومــكــتــســبــاتــه خـ ــازاتــ وإنــــجــ
املــاضــي، وخــطــطــه ومــشــروعــاتــه للفترة 
املــقــبــلــة عــلــى طــريــق تحقيق رؤيــــة قطر 
الوطنية 2030، التي مــن شأنها تعزيز 
حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره 
الــرفــاهــيــة والتقدم  وتــطــوره بما يحقق 
ــاء لــكــل قــطــري وقــطــريــة وكـــل من  والـــرخـ
يــعــيــش عــلــى هــــذه األرض الــطــيــبــة، في 
ظـــــالل تــمــســكــهــا بـــســـيـــادتـــهـــا الــوطــنــيــة 

وقرارها السياسي املستقل.
كــمــا يــنــتــظــر أن يـــتـــنـــاول خـــطـــاب سمو 
األمير املفدى مواقف قطر الثابتة تجاه 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة، وعــلــى 
ــا الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي  ــ ــهـ ــ رأسـ
ــويـــات قطر  تــبــقــى دائـــمـــا فـــي مــقــدمــة أولـ
يــتــنــاول  واهــتــمــامــاتــهــا، كــمــا ينتظر أن 
الــخــطــاب عـــددا مــن القضايا واألوضـــاع 
الــراهــنــة بــاملــنــطــقــة، وكـــذلـــك اســتــعــراض 
الــقــضــايــا واملــشــاكــل الــتــي تــهــدد السلم 
ــن الـــدولـــيـــن، ومـــواقـــف دولــــة قطر  ــ واألمـ

حيالها.

الدبلوماسية البرلمانية 

يــنــهــض مــجــلــس الـــشـــورى بــــدور متميز 
الــســاحــة املحلية بــاعــتــبــاره سلطة  على 
الــدســتــور، وهـــو إحــدى  تشريعية وفـــق 
صـــور الــتــكــاتــف والــتــالحــم بــن الــقــيــادة 
ــمـــيـــع مــــكــــونــــات الــشــعــب  الــــرشــــيــــدة وجـ
الـــقـــطـــري، الــــذي ظـــل عــلــى مــــدار الــســنــن 
شــــريــــكــــا فــــاعــــال فـــــي مــــســــيــــرة الــتــنــمــيــة 

والتقدم في البالد.
وعــلــى صــعــيــد نــشــاطــه الـــخـــارجـــي، عــزز 
مــجــلــس الــــشــــورى عـــالقـــاتـــه الــبــرملــانــيــة 
مــع املجالس النيابية فــي مختلف دول 
الـــعـــالـــم، واســتــقــبــل الــعــديــد مـــن الــوفــود 
البرملانية الزائرة، كما شارك في العديد 
ــرات الـــبـــرملـــانـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة  ــمــ ــؤتــ ـــن املــ مـ
والدولية، مبرزا الصورة املشرقة لدولة 
قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها 
ــلـــف الــــقــــضــــايــــا،  ــتـ ــخـ ــة تـــــجـــــاه مـ ــتــ ــابــ ــثــ الــ
ومدافعا عن مصالح الوطن واملواطنن 

والقضايا العربية والدولية العادلة.

تجربة ثرية 

تجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية 
ومــتــمــيــزة، اتــســمــت بــالــتــعــاون والــعــطــاء 
واالنــســجــام والـــوئـــام مــع كــل مؤسسات 

الدولة، لترسيخ الديمقراطية واملشاركة 
الشعبية السليمة في البالد.. ومن خالل 
متابعة مسيرة املجلس منذ انطالقها 
املــاضــي،  الــقــرن  خـــالل السبعينيات مــن 
يتضح أنها تطورت إلى األفضل بسبب 
الــدعــم والــتــشــجــيــع الــــذي لقيته وتــلــقــاه 
مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة، وبــمــا تــمــيــزت به 
مناقشات املجلس من اآلراء املوضوعية 
لــلــســادة األعـــضـــاء، ومـــا اتــســمــت بـــه من 
اعــتــدال واتـــزان ومــراعــاة ملصالح الوطن 

واملواطنن بجميع القطاعات.
الــتــجــربــة الديمقراطية  مــع دخـــول هـــذه 
عامها الثامن واألربعن يتضح بصورة 
جــلــيــة أنـــهـــا ســـاهـــمـــت مــســاهــمــة فــعــالــة 
وبــنــاءة فــي وصـــول الــدولــة إلـــى مــا هي 
عــلــيــه اآلن مــن تــقــدم ونــهــضــة فــي شتى 
املـــــجـــــاالت، فـــقـــد ظــــل مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
ــا لـــصـــاحـــب  ــ ــونـ ــ ــه األولـــــــــــى عـ ــ ــامــ ــ ــذ أيــ ــنــ مــ
الـــوزراء املوقر،  السمو األمــيــر، ومجلس 
املــاضــيــة بالكثير من  وحــفــلــت ســنــواتــه 
التشريعات والقوانن التي أسهمت في 
الــوطــن وتحصينه ورقــيــه وتقدمه  بناء 
بكل مجاالت الحياة. ويؤكد هذا الواقع 
ــثــــوابــــت املـــرتـــكـــزة  ســـالمـــة الـــتـــجـــربـــة والــ
عــلــيــهــا لــالنــطــالق مــنــهــا نــحــو خــطــوات 
ــة  ــ ــي تـــســـتـــمـــر دولـ ــ أوســــــــع مـــســـتـــقـــبـــال، كـ
املــؤســســات والــقــانــون متطورة شامخة 

مزدهرة وطيدة األركان.

مشاركة المرأة 

لتوسيع قاعدة املشاركة الشعبية في 
مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل 
فئات املجتمع، تم فتح أبواب املجلس 
ــد نص  ــرأة الــقــطــريــة، وقــ ــ لــعــضــويــة املــ
الــقــرار األمــيــري رقــم )22( لسنة 2017، 
على تعين 28 عضوا جديدا بمجلس 
الـــشـــورى، بينهم 4 ســيــدات ألول مــرة 
فـــي تـــاريـــخ املــجــلــس، وذلــــك تشجيعا 
لــهــا عــلــى الـــقـــيـــام بــمــزيــد مـــن األدوار 
اإليــجــابــيــة، واملــهــام الوطنية الهادفة 

إلى خدمة الوطن.
ــاءت هـــذه الــنــقــلــة دلــيــال عــلــى الثقة  جــ
الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة 
ــرأة الــقــطــريــة وقـــدرتـــهـــا على  ــ ــدور املــ ــ لـ
ــي كــل  خـــدمـــة وطـــنـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا فــ
املجاالت ومن كل املواقع بعد أن أثبتت 
تــهــا فــي أعــلــى املــنــاصــب اإلداريــــة  كــفــاء
ــل مــن  ــاعـ والــعــلــمــيــة وقــــامــــت بــجــهــد فـ

خـــــالل إســـهـــامـــهـــا فــــي شـــتـــى املـــيـــاديـــن 
داخل املجتمع القطري.

ــتـــي دخــلــتــهــا  وتـــنـــوعـــت الـــقـــطـــاعـــات الـ
املــــرأة كالسياسة والــثــقــافــة والتعليم 
ــران  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــتــ ــ ــة والــ ــ ــحــ ــ ــــصــ والــ
ــــؤون  ــشــ ــ ــــون والــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ والــــهــــنــــدســــة وال
الــدولــيــة والــشــريــعــة واإلعــــالم واآلداب 

والفنون.

التحضير لالنتخابات

يتزامن دور االنعقاد الثامن واألربعن 
ــع قــــــــرار حـــضـــرة  ــ ــــورى مـ ــشــ ــ ملـــجـــلـــس الــ
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى بــإنــشــاء 
لــجــنــة عــلــيــا لــلــتــحــضــيــر النــتــخــابــات 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى، بــــرئــــاســــة مــعــالــي 
الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة 
آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الــداخــلــيــة، وعــضــويــة عــدد مــن الـــوزراء 
واملــخــتــصــن، وذلــــك ملــواكــبــة النهضة 
الشاملة التي تشهدها قطر فــي كافة 

املجاالت.
القرار األميري حرص صاحب  ويؤكد 
ــة  ــ ــم دولـ ــ ــائـ ــ الـــســـمـــو عـــلـــى تـــرســـيـــخ دعـ
املـــؤســـســـات والــديــمــقــراطــيــة وســـيـــادة 
الــقــانــون وحــقــوق اإلنـــســـان، للنهوض 
بــالــبــالد حــتــى تــتــبــوأ مــكــانــة مــتــمــيــزة 
بـــمـــصـــاف الـــــــدول املـــتـــقـــدمـــة.. ويــشــكــل 
االنــتــقــال إلــى مجلس شـــورى منتخب 
خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر 
بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة 
وتـــحـــوال تــاريــخــيــا ونــقــلــة نــوعــيــة في 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة بـــالـــبـــالد، خــاصــة 
وأن قــطــر ســــارت مــنــذ تــبــنــيــهــا الــنــهــج 
ــة  ــق رؤيـ الــديــمــقــراطــي فـــي الـــحـــكـــم، وفــ
واضــــحــــة قــــوامــــهــــا الــــتــــأنــــي والــــتــــدرج 
فــــــي بـــــنـــــاء الـــعـــمـــلـــيـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
انـــــطـــــالقـــــا مـــــــن واقـــــعـــــهـــــا وســــمــــاتــــهــــا 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة 

واالجتماعية وغــيــرهــا. وثــمــن أعضاء 
فــي مجلس الــشــورى، الــقــرار األمــيــري، 
ــوة تــعــتــبــر  ــطــ ــخــ الــ ــن أن هــــــذه  ــديــ ــؤكــ مــ
بــمــثــابــة نــقــلــة نـــوعـــيـــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــعــزز مــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة وتــرســخ 
املــشــاركــة السياسية، وتــدعــم النهضة 
االقتصادية للبالد فــي كافة املجاالت 

في إطار تحقيق رؤية قطر 2030.
وقالوا لـ »لوسيل« إن هذا االستحقاق 
الــدســتــوري يــأتــي اســتــكــمــاال للنهضة 
ــلــــى كـــافـــة  ــــالد عــ ــبــ ــ ــــي تـــشـــهـــدهـــا الــ ــتـ ــ الـ
األصعدة، مؤكدين أن املجلس املنتخب 
سيمتلك سلطات تشريعية ورقابية 
ــة وتــــصــــب فــي  ــيـ ــافـ ــفـ أكــــبــــر تــــعــــزز الـــشـ

مصلحة الوطن واملواطن.

صالحيات 

الــشــورى صالحياته  يــمــارس مجلس 
املـــــوافـــــقـــــة أو حــتــى  اعــــتــــمــــاد أو  ــي  ــ فــ
الــقــوانــن مــن مشروعات  رفــض بعض 
القوانن واألمور األخرى التي تعرض 
عـــلـــيـــه، ويـــخـــتـــص املـــجـــلـــس بــمــنــاقــشــة 
ــــن املــــســــائــــل، مــن  واقــــــتــــــراح الــــعــــديــــد مـ
الــقــوانــن  أهــمــهــا، مناقشة مــشــروعــات 
واملــراســيــم بــقــوانــن، وكــذلــك السياسة 
العامة للدولة في النواحي السياسية 
واالقــتــصــاديــة واإلداريـــــــة، الــتــي تحال 
الــــوزراء، كما يناقش  إلــيــه مــن مجلس 
بــاملــجــاالت االجتماعية  الــبــالد  شـــؤون 
والثقافية بوجه عام واملحالة إليه من 
مــجــلــس الــــــوزراء أو نــظــرهــا مــن تلقاء 

نفسه.
ــاقــــش أيــــضــــا مـــــشـــــروع مـــيـــزانـــيـــة  ــنــ ويــ
املشروعات العامة، ومشروع ميزانية 
ــامــــي، كــمــا  ــتــ ــه الــــخــ ــابــ ــســ املـــجـــلـــس وحــ
ــلـــس بـــمـــتـــابـــعـــة أنــشــطــة  يـــخـــتـــص املـــجـ
ــة وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي شــــأن جميع  ــدولـ الـ
املسائل، التي أحيلت إليه من مجلس 

الوزراء.

¶ إحدى جلسات دور االنعقاد السابق.. »أرشيفية« 

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور االنعقاد العادي الثامن 
واألربعني ملجلس الشورى، وذلك صباح اليوم الثالثاء بمقر املجلس.

وبهذه املناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستني الداخلية 
والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها املستقبلية، إضافة إلى مواقفها 

من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها املنطقة.

وسام السعايدة - قنا

 48 أبرز مشاريع القوانين في دور االنعقاد الـ 
ــع الــــقــــوانــــن الـــتـــي  ــاريــ ــن مــــشــ ــ عــــــدد مـ
ــا الـــحـــكـــومـــة فــــي وقـــــت ســابــق  ــهـ أعـــدتـ
تــمــت إحــالــتــهــا إلـــى مــجــلــس الــشــورى 
ــاذ الــــتــــوصــــيــــات  ــ ـــخـــ ـــ ــا واتـ ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ ملـ
بــشــأنــهــا خـــالل دور االنــعــقــاد الــقــادم، 
ــرز مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــن الــتــي  ــ ــن أبــ ــ ومـ
رصــدتــهــا »لــوســيــل« مـــشـــروع قــانــون 
ــــي  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــــن الـ ــكـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــأن الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
والــقــنــصــلــي، مـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن 
الــســكــك الــحــديــديــة، مـــشـــروع مــرســوم 
بــشــأن الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة املـــوحـــدة، 
قــانــون بــشــأن تنظيم العمل  مــشــروع 
التطوعي، يتضمن مــشــروع القانون 
أحـــكـــامـــا تــتــعــلــق بــــشــــروط مـــمـــارســـة 
العمل التطوعي والترخيص، وحقوق 
وواجبات املتطوع والجهة التطوعية 

والجهة املستفيدة.
وكــذلــك مــشــروع قــانــون بتنظيم أمــن 
املــيــاه الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــدولــة قطر، 
حيث أعـــدت وزارة الداخلية مشروع 
القانون انطالقا من مسؤوليتها في 
تأمن الحدود املائية للدولة، وتقنينا 
لإلجراءات الواجب اتخاذها لحماية 
البلد من أي أفعال تضر بأمن الوطن.

وكذلك مشروع قانون بتنظيم العالج 
الــطــبــي بــالــخــارج، حــيــث يــأتــي إعـــداد 
مــشــروع الــقــانــون لــيــحــل مــحــل الــقــرار 
األميري رقم )51( لسنة 2012 بتنظيم 
الـــعـــالج الــطــبــي بـــالـــخـــارج، وملــواكــبــة 
ــثـــة فــــي مــنــظــومــة  الــــتــــطــــورات الـــحـــديـ
العالج الطبي لتسهيل إجراءات عالج 
املرضى القطرين في الخارج وتقديم 

أفضل الخدمات لهم.
ــــروع تــتــولــى  ــــشـ ــام املـ ــكــ ــمـــوجـــب أحــ وبـ
الـــدولـــة عـــالج املــواطــنــن فــي الــخــارج، 
الــعــالج والتكاليف  نــفــقــات  وتــتــحــمــل 
ــرى، وفــقــا ألحـــكـــام هـــذا الــقــانــون  ــ األخــ
ــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة يــــكــــون عـــالج  ــتــ ــحــ والئــ
املواطنن في الخارج بقرار من اللجنة 
املختصة، في الحاالت التي ال يتوفر 
فيها العالج املناسب لها في الدولة، 
وذلــك وفقا للقواعد واإلجـــراءات التي 

تحددها الالئحة.
ــايـــة  ــمـ ومـــــــشـــــــروع قــــــانــــــون بـــــشـــــأن حـ
املـــســـتـــهـــلـــك، ومــــــشــــــروع قـــــــــرار وزيـــــر 
التجارة والصناعة بإصدار الالئحة 
التنفيذية لقانون حماية املستهلك، 
حيث أعدت وزارة التجارة والصناعة 

مشروع القانون ليحل محل القانون 
بـــشـــأن حــمــايــة  لــســنــة 2008  رقــــم )8( 
املــــســــتــــهــــلــــك، وفـــــــــي إطـــــــــــار تـــحـــديـــث 
التشريعات ملــواكــبــة تــطــور األوضـــاع 
ــة، والـــعـــمـــل  ــاريــ ــتــــجــ االقــــتــــصــــاديــــة والــ
بــأفــضــل املــمــارســات الــعــاملــيــة فــي هــذا 
الـــــشـــــأن. ومـــــشـــــروع قــــانــــون بــتــعــديــل 
بــــعــــض أحــــــكــــــام الـــــقـــــانـــــون رقــــــــم )2( 
بـــــشـــــأن اإلحـــــــصـــــــاءات  لـــســـنـــة 2011 
الرسمية. ويتضّمن املــشــروع تعديل 
بــعــض أحـــكـــام الـــقـــانـــون املـــشـــار إلــيــه، 
لــتــتــوافــق أحــكــامــه مـــع أحـــكـــام الـــقـــرار 
لــــســــنــــة 2018  األمـــــــيـــــــري رقــــــــم )70( 
بــإنــشــاء جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء 
لتوفير املتطلبات الضرورية لنجاح 

العمليات اإلحصائية.

»الشورى« 
في سطور 

القطري  الــشــورى  تــاريــخ مجلس  يمتد 
ــــل ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي  إلـــى أوائـ
مع املغفور له بإذن الله صاحب السمو 
الــشــيــخ خليفة بــن حــمــد آل ثــانــي، حني 
أصدر النظام األساسي املؤقت )املعدل( 
للبالد فــي شهر أبــريــل مــن عــام 1972 
لــتــنــظــيــم هـــيـــاكـــل ومــــؤســــســــات الـــدولـــة 

الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.
واســتــمــر املــجــلــس فــي أداء عــمــلــه وفقا 
لــالئــحــتــه الـــداخـــلـــيـــة املـــعـــدلـــة، فـــي دوره 
البالد في مناقشة  أمير  املعاون لسمو 
القوانني واستعراض موادها واملوافقة 
عليها بما يعود باملصلحة والنفع للدولة 
واملــواطــن في كافة املــجــاالت األمــر الذي 
لــدولــة قطر  قــويــا  هيأ مناخًا تشريعيا 
في تلك الفترة ُبنيت على أساسه الحياة 

التشريعية الحالية.
ــو مــعــلــوم فـــي نـــظـــام الــعــمــل في  كــمــا هـ
يـــخـــص أدوار  الــــشــــورى ومـــــا  مــجــلــس 
ــفـــدى  ــمـــو األمــــيــــر املـ ــإن سـ ــ ــاد فــ ــقــ ــعــ االنــ
السنوي  الــعــادي  االنــعــقــاد  يفتتح دور 
يــتــنــاول فيه جملة من  أمــيــري  بخطاب 
الــقــضــايــا املــحــلــيــة والــعــربــيــة والــعــاملــيــة، 
الحالية واملستقبلية  الــدولــة  وسياسات 
في املسائل الداخلية والخارجية، ويبني 
إنجازات الحكومة في السنة املنقضية، 
ــا تـــنـــوي الــقــيــام بـــه مـــن مــشــروعــات  ومــ
ــام الـــجـــديـــد،  ــ ــعـ ــ وإصــــــالحــــــات خــــــالل الـ
ويــســلــط ســـمـــوه الـــضـــوء عــلــى الــعــديــد 
الــتــي تخطوها  الــــرؤى املستقبلية  مــن 
ــاالت املــخــتــلــفــة. وتــأتــي  ــجـ ــة فـــي املـ ــدولـ الـ
لــتــحــدد منهاجا  الــســمــو  كلمة صــاحــب 
لــلــدولــة،  لــلــرؤيــة املستقبلية  مــؤســســيــا 
وترسم خطوات التكامل بني املؤسسات 
الوطنية ورؤية الدولة في تحقيق البناء.

الــشــورى رمزية  الــحــالــي ملجلس  للمقر 
تاريخية، فعلى مدار 54 عامًا لم يتغير 
الــذي صــدر بشأنه قرار  مكان املجلس 
من املغفور له الشيخ أحمد بن علي آل 

ثاني حاكم دولة قطر عام 1964.
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النائب العام يجتمع مع وزير الخزانة األمريكي

قطر تشارك في اجتماع هيئات الطيران المدني بالكويت

قطر تدين هجومًا بشمال موزمبيق

قائد الحرس األميري يجتمع 
مع الملحق العسكري اإليطالي الجديد

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس املري، النائب 
الــعــام، أمـــس، مــع ســعــادة الــســيــد ستيفن منوشن 

وزير الخزانة في الواليات املتحدة األمريكية والوفد 
املــرافــق لـــه، الـــذي يـــزور الــبــاد حــالــيــا. جـــرى خــال 
التعاون  القضايا وآلية  االجتماع مناقشة عدد من 

بشأنها.

الخامس  املدني في االجتماع  للطيران  العامة  الهيئة  شاركت 
ــدراء عــمــوم الــطــيــران املــدنــي فــي منطقة  ــ لـــرؤســـاء هــيــئــات ومـ
الشرق األوسط، والذي افتتحت أعماله أمس، في دولة الكويت 

الشقيقة ويستمر ملدة 3 أيام.
ترأس الوفد سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي 

رئيس الهيئة العامة للطيران املدني.
ويــشــارك فــي االجــتــمــاع رؤســـاء سلطات الــطــيــران املــدنــي في 

منطقة الشرق األوسط، وبحضور سعادة الدكتورة فانج ليو 
)ايكاو(، باإلضافة  الدولي  املدني  الطيران  العام ملنظمة  األمني 
إلى عدد من الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية العاملة في 

قطاع الطيران املدني.
املتعلقة بالسامة  املــواضــيــع  مــن  ويــنــاقــش االجــتــمــاع عــــددًا 

واملاحة الجوية وأمن الطيران املدني.
جدير بالذكر أن هذا االجتماع يعقد كل سنتني بالتعاون مع 
)ايــكــاو( في  الــدولــي  املــدنــي  الــطــيــران  املكتب اإلقليمي ملنظمة 

منطقة الشرق األوسط.

الشديدين  إدانتها واستنكارها  أعــربــت دولــة قطر عــن 
للهجوم الذي شنه مسلحون في منطقة /كابو ديلغادو/ 
بــشــمــال مــوزمــبــيــق، وأدى إلـــى مــقــتــل أربــعــة أشــخــاص، 

وإصابة آخرين.

أمــس، موقف دولــة  الخارجية، فــي بيان  وجـــددت وزارة 
قــطــر الــثــابــت مــن رفـــض الــعــنــف واإلرهـــــاب، مهما كانت 

الدوافع واألسباب.
ــــذوي الضحايا  ــة قــطــر ل ــ وعــّبــر الــبــيــان، عــن تــعــازي دول
ــعـــب مـــوزمـــبـــيـــق، وتــمــنــيــاتــهــا لــلــجــرحــى  وحـــكـــومـــة وشـ

بالشفاء العاجل.

اجتمع اللواء الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس 
األمــيــري، صــبــاح أمـــس، مــع كــل مــن العقيد أنجيلو ديل 
الــدولــة،  لــدى  الــجــديــد  اإليــطــالــي  العسكري  امللحق  لونغو 
العسكري اإليطالي  امللحق  والعقيد ماوريسيو باتاني 

السابق لــدى الــدولــة. جــرى خــال االجــتــمــاع، استعراض 
ــه الـــتـــعـــاون فـــي املـــجـــال الــعــســكــري، وســـبـــل دعــمــهــا  ــ أوجـ

وتطويرها.
وتوجه قائد الحرس األميري، بالشكر للعقيد باتاني على 
البلدين الصديقني،  العاقات بني  جهوده لدعم وتعزيز 

متمنًيا له التوفيق في مهام عمله القادمة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

برعاية وحضور معالي رئيس الوزراء

»المحاسبة« يستضيف اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة »ارابوساي«

بـــرعـــايـــة وحـــضـــور مــعــالــي الــشــيــخ عبد 
الــــلــــه بـــــن نــــاصــــر بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثـــانـــي 
رئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية، 
ــوان املــحــاســبــة الــثــاثــاء  ــ يــســتــضــيــف ديــ
الثالثة  الــــدورة  12 نوفمبر، اجــتــمــاعــات 
عــــشــــرة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــظــمــة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واملــحــاســبــة »ارابــــوســــاي«، الــتــي تستمر 
عـــلـــى مــــــدى 3 أيـــــــام بـــفـــنـــدق شـــيـــراتـــون 
الدوحة، وذلك بمشاركة قيادات األجهزة 
ــابـــة فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــلـــرقـ الـــعـــلـــيـــا لـ
ــــراء ومـــمـــثـــلـــن عــن  ــبـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى خـ
الهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية 

املعنية بالعمل الرقابي.
ــدر بــن  ــ ــنـ ــ ــخ بـ ــيــ ــشــ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــرأس ســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
ــيـــس  ثـــــانـــــي رئـ بــــــن ســـــعـــــود آل  مــــحــــمــــد 
ــال الــجــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــة، أعـ ــبــ ديـــــــــوان املــــحــــاســ
العامة للمنظمة، حيث سيتولى ديــوان 
املــحــاســبــة بـــدولـــة قــطــر رئـــاســـة املنظمة 
خــــال الـــســـنـــوات الـــثـــاث الـــقـــادمـــة 2019 
لــديــوان  الــريــادي  لــلــدور  – 2022، تأكيدا 
املحاسبة في العمل الرقابي والثقة التي 
يــحــظــى بــهــا ودوره الــفــعــال فـــي تــعــزيــز 
التعاون الفني واملؤسسي بن األجهزة 
ــابـــة فــــي الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  ــلـــرقـ الـــعـــلـــيـــا لـ
وسعيه إلى االرتقاء بعمل هذه األجهزة 
بما يضمن اضطاعها بدورها املحوري 
ــال الـــعـــام وتحقيق  فـــي الــحــفــاظ عــلــى املــ

أهــداف التنمية املستدامة. ويستضيف 
ــبــــة اجــــتــــمــــاع املـــجـــلـــس  ديــــــــــوان املــــحــــاســ
التنفيذي الثامن والخمسن للمنظمة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 

نــوفــمــبــر   يــــومــــي 10 و11  واملـــحـــاســـبـــة 
الجاري، حيث تمثل اجتماعات املجلس 
الــتــنــفــيــذي والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة مــنــصــة 
هــامــة لــواضــعــي الــســيــاســات فـــي مــجــال 
العمل الرقابي والخبراء ملناقشة العديد 
مــن الــقــضــايــا الــتــي مــن شــأنــهــا اإلســهــام 
ــابــــي، وتــعــزيــز  ــرقــ فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الــ
إمــكــانــيــات األجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــعــربــيــة 
وتنسيق أنشطتها واملساعدة في تبادل 
املعارف والخبرات والتعرف على أفضل 

املمارسات في مجال املهنة.
الثالثة  ــدورة  ــ الـ وســتــنــاقــش اجــتــمــاعــات 
عــــشــــرة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــلــمــنــظــمــة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
ــاي«، الــعــديــد من  ــ ــــوســ واملــحــاســبــة »ارابــ

املـــوضـــوعـــات الــهــامــة، مـــن بــيــنــهــا تقرير 
املــجــلــس الــتــنــفــيــذي عـــن مــتــابــعــة نــشــاط 
ــي اتـــخـــذهـــا  ــتــ املـــنـــظـــمـــة واإلجــــــــــــــراءات الــ
لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة فـــي الـــــدورة الــســابــقــة، 
وإعــان رئيس الجمعية العامة ونائبه 
الــثــانــي لرئيس  الــنــائــب  األول، وتــعــيــن 
الجمعية العامة، والنظر في تقرير لجنة 
املـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــي عــــن إنــــجــــازات 
املنظمة في تنفيذ خطتها اإلستراتيجية 
ــــذا املـــخـــطـــط، وانـــتـــخـــاب  مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد هـ
أربـــــعـــــة أجـــــهـــــزة أعـــــضـــــاء فـــــي املـــجـــلـــس 
التنفيذي خلفا لــألجــهــزة األربــعــة التي 
انتهت مــدة عضويتها، وكذلك انتخاب 

رؤساء اللجان الرئيسية للمنظمة.

الدوحة - 

في إطار مساهمتها في عملية التنمية الشاملة للبالد

الكعبي يشيد بدور »منتجات« في تطوير قطاع الطاقة

أشـــــاد ســـعـــادة املـــهـــنـــدس ســعــد بن 
الدولة لشؤون  شريدة الكعبي وزير 
الــطــاقــة، والــعــضــو املــنــتــدب والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة قــطــر لــلــبــتــرول، 
ــذي تــلــعــبــه شــركــة  ــ ــــرائــــد الـ بــــالــــدور ال
الكيماويات  قطر لتسويق وتــوزيــع 
والــبــتــروكــيــمــاويــات »مــنــتــجــات« في 

تطوير قطاع الطاقة في دولة قطر.
املهندس سعد بن  وأوضـــح ســعــادة 
لــه خال  الكعبي، فــي كلمة  شــريــدة 
زيارته ملقر »منتجات«، أن هذا الدور 

يأتي باعتبارها جــزًءا من شركات 
قطر للبترول وفي إطار مساهمتها 
للباد  الــشــامــلــة  التنمية  فــي عملية 
وتحقيق االستدامة بما يتماشى مع 

رؤية قطر الوطنية 2030.
كــــــمــــــا نــــــــــــوه ســـــــعـــــــادتـــــــه بــــــــالــــــــدور 
ــي الــــــــــذي ســتــلــعــبــه  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
»منتجات« من خــال ما تملكه من 
ــبـــرات ومــعــرفــة وشــبــكــة تــســويــق  خـ
ــن بـــيـــع وتـــوزيـــع  عـــاملـــيـــة تــمــكــنــهــا مــ
ــيــــات إضــــافــــيــــة مـــــن املـــنـــتـــجـــات  كــــمــ

لألسواق املحلية والدولية.
كما أشاد باملواهب الشابة والكوادر 

القطرية التي تعمل بالشركة، معبرا 
ــزازه بــمــا حــقــقــوه  ــ ــتـ ــ عـــن فـــخـــره واعـ
نــجــاحــات فــي مختلف عمليات  مــن 

وأنشطة الشركة.
الــســيــد عبدالرحمن  مــن جــانــبــه أكـــد 
عــلــي الــعــبــدالــلــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الشركة على استعداد  أن  ملنتجات، 
ملــواجــهــة تــحــديــات جــديــدة وتحقيق 
رسالتها في أن تكون الشركة الرائدة 
عــاملــًيــا فــي مــجــال تــســويــق وتــوزيــع 
ــيـــمـــاويـــات والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  الـــكـ
والشريك األمثل للمنتجني واملوردين 

والعماء حول العالم.

الدوحة - 

الدوحة - 

رئيس الوزراء يشهد حفل تخريج الدفعة 
األولى من طالب جامعة »أبردين«

شهد معالي الشيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

حفل تخريج الدفعة األولــى من 
طــــاب وطـــالـــبـــات كــلــيــة /اي اف 
جــــي/ بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة /
أبــــرديــــن/، وذلــــك بــفــنــدق الــريــتــز 

كارلتون مساء امس.

حــضــر حــفــل الــتــخــريــج عـــدد من 
ــشـــيـــوخ  ــادة الـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ أصـــــحـــــاب الـ
والوزراء واألكاديمين وأعضاء 
ــة الـــتـــدريـــســـيـــة وأهــــالــــي  ــئـ ــيـ ــهـ الـ

الخريجن وضيوف الحفل.

العطية يلتقي سفير اليابان بالدوحة

استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس 
مــؤســســة عــبــدالــلــه بـــن حــمــد الــعــطــيــة الـــدولـــيـــة للطاقة 
ــوزراء  ــ والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة ونـــائـــب رئــيــس مــجــلــس الـ
ووزير الطاقة والصناعة سابقًا، صباح أمس بمكتبه 
الجديد  اليابان  السيد كــازوو سوناغا سفير  سعادة 
لدى دولة قطر. وجرى خال املقابلة مناقشة املواضيع 

ذات اإلهتمام املشترك.
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تعهدت بلدنا للصناعات الغذائية - شركة 
مــســاهــمــة عـــامـــة تــحــت الــتــأســيــس فـــي قــطــر- 
بضمان تنامي ونمو مساهمتها في ضمان 
اســـتـــدامـــة األمـــــن الـــغـــذائـــي مـــن خــــال دراســــة 
فرص دمج مراحل اإلنتاج. واوضحت ان دمج 
اإلنــتــاج يمثل فــرصــة تــجــاريــة لــشــركــة بلدنا 
وأهــدافــهــا املعلنة واملتعلقة بتحسني جــودة 

اإلنتاج الطازج ودعم نمط حياة صحي. 
واعــلــنــت »بــلــدنــا« عـــرض عامتها التجارية 
ــــان عـــن الــطــرح  ورؤيـــتـــهـــا الـــخـــاصـــة مـــع اإلعــ
العام األولي ألسهمها من اجل اتاحة الفرصة 
للمواطنني القطريني وتمكينهم من املشاركة 
في نجاح الشركة ودعم دورها التحويلي في 
مجال االستدامة.   واعتبارا من بدء الحصار 
فــي يــونــيــو 2017 أطــلــقــت شــركــة بــلــدنــا التي 
تعتبر أكبر شركة منتجة لأللبان والعصائر 
الــطــازجــة ومــنــتــجــاتــهــا فــي الــســوق الــقــطــري، 
 من االستثمارات الكبيرة في 

ً
برنامجا شاما

البنية التحتية واملصانع واآلالت لرفع نسبة 
الطاقة اإلنتاجية.

 ونتيجة لذلك، احتفلت الشركة بمساهمتها 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فــي 
منتجات األلبان في دولــة قطر وذلــك بنسبة 
100٪.واكدت »بلدنا« انها اعلنت عن رؤيتها 
ــة فــــي رفـــــع مــســتــوى  ــركـ حـــــول مــســاهــمــة الـــشـ

االستدامة وتحسني األمــن الغذائي في قطر، 
باعتبارها داعــمــا رئيسيا فــي بــرنــامــج قطر 
الــوطــنــي لــألمــن الـــغـــذائـــي. وذلــــك لــكــون انــهــا 
ارتــفــاع عــدد ســكــان قطر بمعدل نمو  تتوقع 
سنوي مركب يبلغ 1.2٪ تقريًبا بــني عامي 

2018 و2022. 
ــــس انــهــا  واكـــــــدت »بـــلـــدنـــا« فــــي بـــيـــان لـــهـــا امـ
ــن واملـــقـــيـــم فــــي صــمــيــم  ــ ــواطـ ــ تـــضـــع صـــحـــة املـ
رؤيتها الهادفة للمساهمة في تطوير األمن 
ــم تــحــديــث مهمة  ــة، وتــ ــتــــدامــ الـــغـــذائـــي واالســ

الـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة لــلــشــركــة لــلــتــركــيــز عــلــى 
املنتجات التي تحسن وتحافظ على صحة 
الــســكــان، حيث تلعب منتجات األلــبــان دوًرا 
رئيسيا فــي هــذا املــجــال.  واوضــحــت الشركة 
انــهــا تسعى الــى عقد عــدد مــن الــشــراكــات مع 
مؤسسات في القطاعني العام والخاص، بما 
في ذلك الجامعات، بهدف دعم بحوث تطوير 
اإلنــتــاج املــســتــدام الـــذي سيساهم فــي توفير 
إمــــدادات غــذائــيــة آمــنــة.  ونــوهــت الــى ان هذه 
املشروعات البحثية سوف تركز على تحديد 
طــــرق جـــديـــدة وأفـــضـــل لــتــطــويــر االســـتـــدامـــة، 
ــات لـــتـــحـــســـني صــحــة  ــوانــ ــيــ ــحــ مـــثـــل تـــربـــيـــة الــ
الحيوانات وإنتاجيتها، باإلضافة إلى العمل 
مع املجتمع الحلي في مجال النظام الغذائي 

والعادات لدعم نمط حياة صحي. 
ــه، الــرئــيــس  ــلــ  وقــــــال الـــدكـــتـــور كـــامـــل عـــبـــد الــ
 :

ً
قـــائـــا بــلــدنــا ش.م.ع.ق،  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 

»لعبت شــركــة بلدنا دوًرا رئيسًيا لتحقيق 
ــاء الــــــذاتــــــي فـــــي مـــنـــتـــجـــات األلـــــبـــــان،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االكـ
وبــاعــتــبــارهــا داعـــمـــا رئــيــســيــا فـــي الــبــرنــامــج 
الــغــذائــي، يمكن شــركــة بلدنا  الوطني لــألمــن 
املساعدة في دعم األمن الغذائي واالستدامة 
فــي قــطــر. مــشــيــرا الـــى إن شــراكــاتــنــا البحثية 
لتحسني صحة الحيوانات وإنتاجيتها إلى 
دعــم املستهلكني فــي اتــخــاذ خــيــارات صحية 
ــداف  ــ ســتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي تــحــقــيــق أهـ

برنامج األمن الغذائي.«

نـــــظـــــمـــــت الــــــنــــــيــــــابــــــة الــــــعــــــامــــــة، 
ــرة تــــوعــــيــــة لـــلـــطـــالـــبـــات  ــاضــ ــحــ مــ
حـــول االعــــتــــداءات واالنــحــرافــات 
الــــســــلــــوكــــيــــة وذلـــــــــــك فـــــــي اطـــــــار 
دورهــــا الــتــوعــوي وانــطــاقــا من 

مسؤوليتها املجتمعية.
ــــي املـــــحـــــاضـــــرة ضــمــن  ــأتـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
ــارات املـــيـــدانـــيـــة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـــرنـــامـــج »الـ
لطاب مدارس املرحلة الثانوية« 
الذي استؤنف األسبوع املاضي.

وتناولت املحاضرة، التي شارك 
فــيــهــا عـــدد مـــن طــالــبــات مــدرســة 
الرسالة الثانوية للبنات وعدد 
مـــن إداريــــــات املـــدرســـة وقــدمــتــهــا 

الــســيــدة مـــريـــم عــبــدالــلــه الــجــابــر 
املحامي العام بالنيابة العامة، 
أكــثــر القضايا أهمية وانــتــشــارا 
بــني الطلبة والــطــالــبــات فــي هذه 
املرحلة السنية حيث تم تعريف 
ــات  ــاصــ ــتــــصــ ــاخــ املـــــــشـــــــاركـــــــات بــ
ــة الـــــعـــــامـــــة وأهـــــدافـــــهـــــا  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة املــجــتــمــع  ــة فــــي خــــدمــ ــيـ ــامـ الـــسـ

وتحقيق العدالة الناجزة.
وقـــدمـــت الـــســـيـــدة مـــريـــم الــجــابــر 
ــم  ــرائـ ــا لـــلـــطـــالـــبـــات عــــن جـ شــــرحــ
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
والـــــــــتـــــــــزامـــــــــات مـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا 
ــة إلــــــــى االعــــــــتــــــــداءات  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
ــة فــي  ــيـ ــلـــوكـ واالنــــــحــــــرافــــــات الـــسـ

املدارس.

ــرم نـــصـــار، مــديــر  ــ اســتــقــبــل د. أكـ
ــلــــهــــال  املـــــكـــــتـــــب الــــتــــمــــثــــيــــلــــي لــ
األحــــــمــــــر الـــــقـــــطـــــري فــــــي قـــطـــاع 
غــــزة، الــســيــد مــاتــيــاس شــمــالــي، 
ــة  ــالــ ــيــــات فــــــي وكــ ــلــ ــر الــــعــــمــ ــ ـــديـ مــ
األمـــم املــتــحــدة إلغــاثــة وتشغيل 
ــئــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فــي  الــــاجــ
الــــــشــــــرق األدنـــــــــــى )األونـــــــــــــــــروا(، 
حيث أطلعه على آخــر تطورات 
األعمال اإلنسانية التي ينفذها 
ــر الــــقــــطــــري فــي  ــ ــمــ ــ ــــال األحــ ــهــ ــ الــ

مختلف املجاالت بقطاع غزة.
ــان حــــول  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــبــــاحــــث الـ ــا تــ ــمــ كــ
أوجـــــــــــــــه الــــــــتــــــــعــــــــاون املـــــشـــــتـــــرك 
ــقـــطـــري  بـــــني الـــــهـــــال األحـــــمـــــر الـ
ومنظمة األونــروا لخدمة سكان 
ــا فــي  ــ ــــوصـ ــــصـ ــاع غـــــــــزة، وخـ ــ ــطـ ــ قـ

مـــجـــاالت دعـــم الــقــطــاع الصحي 
واملــؤســســات الــعــامــلــة فــي قطاع 

اإلعاقة والتأهيل.
ــن مــديــر عمليات  مــن جــانــبــه، ثــمَّ
ــود املـــتـــواصـــلـــة  ــهـ ــجـ األونــــــــــروا الـ
ــة مـــــن الـــــهـــــال األحــــمــــر  ــ ــــذولـ ــبـ ــ املـ
الــــــقــــــطــــــري فــــــــي غـــــــــــــزة، واتـــــفـــــق 
املــــــــــــســــــــــــؤوالن عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

بني الجانبني في املستقبل.
ومـــنـــذ تـــأســـيـــس مــكــتــب الـــهـــال 
األحــمــر الــقــطــري فــي قــطــاع غــزة 
عام 2008، تم تنفيذ ما يزيد عن 
80 مــشــروعــا إنــســانــيــا متنوعا 
ــاوز 111  ــجــ بـــإجـــمـــالـــي تــكــلــفــة تــ
مــلــيــون دوالر أمــريــكــي، انطاقا 
ــر  ــ ــمـ ــ مـــــــن رســـــــالـــــــة الـــــــهـــــــال األحـ
القطري لتخفيف حدة املصائب 

واآلالم البشرية. 

تمّكن طــاب املرحلة الثانوية والجامعية من 
الــتــعــرف عــن قــرب على رؤى جــديــدة فــي عالم 
ــادة األعـــمـــال، وذلــــك من  ــ االبــتــكــار الــعــلــمــي وريـ
خال مشاركتهم في الجلسة االفتتاحية التي 
عــقــدت فــي إطــــار حــــوار نــجــوم الــعــلــوم، إحــدى 
مــــبــــادرات مــؤســســة قـــطـــر، والـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
الــدولــة واملنطقة  تعزيز البحث والتطوير في 

العربية.

وفي سبيل تمكني الجيل القادم من املخترعني 
الـــجـــدد والــنــاشــئــني الـــذيـــن حـــضـــروا الــجــلــســة، 
شــارك خريجون متميزون من برنامج نجوم 
الــعــلــوم قــصــص نــجــاحــهــم مــع الــحــضــور، كما 
قـــــــّدم املـــتـــأهـــلـــون لــلــتــصــفــيــات الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
املوسم الحادي عشر من البرنامج شروحات 
حــول اختراعاتهم، وانــتــهــزوا الفرصة لدعوة 
الــفــوز في  الجمهور للتصويت لهم لتحقيق 
الحلقة النهائية التي تعرض فــي نهاية هذا 

األسبوع.

أعلنت جامعة قطر أن اليوم الثاثاء هو آخر موعد 
للتقديم اإللكتروني ملرحلة البكالوريوس للفصل 
الدراسي ربيع 2020 ملن استوفوا الحد األدنــى من 
الــجــدد والطلبة  الــقــبــول، وذلـــك للطلبة  متطلبات 
املحولني والطلبة املتقدمني لدرجة البكالوريوس 
الثانية. وأشــارت الجامعة إلى أن الكليات املتاحة 
الــنــســب واملــعــايــيــر تتمثل فــي اآلداب  للقبول وفـــق 
والعلوم، وكلية الهندسة، وكلية اإلدارة واالقتصاد، 

ــانــــون، وكـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة والـــــدراســـــات  وكـــلـــيـــة الــــقــ
اإلسامية وهــي متاحة للبنني والبنات، أمــا كلية 
الــتــربــيــة فــهــي مــتــاحــة لــلــبــنــني فــقــط، وتــصــل نسب 

القبول لجميع الكليات إلى 70 باملئة.
 ويتم تقديم طلب القبول من خــال تعبئة الطلب 
اإللكتروني على موقع الجامعة الرسمي، وتسليم 
املستندات املطلوبة في مبنى القبول والتسجيل..

على أن يتم اإلعان عن قرارات القبول لربيع 2020 
بــتــاريــخ 22 ديــســمــبــر املــقــبــل فــي حــســابــات القبول 

اإللكترونية للمتقدمني.

أهمية االبتكار في حياة الشباب 
مع خريجي »نجوم العلوم«

جامعة قطر: اليوم آخر موعد للتقديم 
اإللكتروني لفصل ربيع 2020

»النيابة العامة«
 تنظم محاضرة حول 
االنحرافات السلوكية

لخدمة أهالي غزة

الهالل األحمر يعزز 
عالقاته مع »األونروا«

¶ مريم الجابر 

¶  د. أكرم نصار مستقبال ماتياس شمالي

¶ وفد قطر للمال المشارك في الجولة 

¶  د. كامل عبد الله

الدوحة - قنا

 

اختتم مركز قطر للمال جولته الترويجية 
في منطقة آسيا، التي شملت زيـــارات إلى 
اليابانية  تـــايـــوان والــعــاصــمــة  فــي  تــايــبــيــه 
طـــوكـــيـــو، والـــتـــي شـــهـــدت تــوقــيــع عــــدد من 
االتــفــاقــيــات وتــنــظــيــم نــقــاشــات وفــعــالــيــات 
للتواصل مع مسؤولني من أبرز املؤسسات 

التايوانية واليابانية.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمــــال الـ ــلــ ــطــــر لــ وعـــــقـــــد مـــــركـــــز قــ
اجتماعات األعــمــال مع الشركات املختلفة 
فــي تــايــوان، ولــقــاءات ونـــدوة تحت عنوان 
»فرص االستثمار في قطر عن طريق مركز 

قطر للمال..
وقــد تخللت الجولة توقيع مــذكــرة تفاهم 
مــا بــني مــركــز قــطــر لــلــمــال ومــجــلــس تنمية 
 ،”TAITRA“ التجارة الخارجية في تايوان
ــل الـــتـــرويـــج لـــلـــتـــعـــاون املــســتــقــبــلــي  ــ مــــن أجـ
وتعزيز العاقات في مجال األعمال ما بني 

قطر وتايوان.
كما شملت الحملة الترويجية في طوكيو 
ــتـــمـــاعـــات رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى،  ــيـــابـــان اجـ ــالـ بـ
ــلــــســــات نـــقـــاشـــيـــة،  ولــــــقــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة، وجــ
ــع كــبــرى  ــيـــات تــــواصــــل وتــــعــــارف مــ ــالـ وفـــعـ
ــارك فـــي الــجــولــة  ــ الــشــركــات الــيــابــانــيــة. وشـ
التعريفية ممثلون مــن مــركــز قطر للمال، 
ــان، بــيــنــمــا ضــم  ــابــ ــارة قـــطـــر فــــي الــــيــ ــ ــفـ ــ وسـ
الجانب الياباني مؤسسة اليابان للتجارة 
الياباني للشرق  الخارجية، مركز التعاون 
األوســط، وشركة ميتسوبيتشي هياتشي 
لنظم الطاقة، وشركة سوميتومي ميتسو 
املـــصـــرفـــيـــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــيــتــســوبــيــتــشــي 

.MUFG املالية وبنك

وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت الــشــيــخــة الــعــنــود 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــــديـ ــــي، املـ ــانـ ــ ــد آل ثـ ــمـ ــنـــت حـ بـ
لــتــنــمــيــة األعــــمــــال فــــي مـــركـــز قـــطـــر لــلــمــال: 
»ُيــعــد االقــتــصــاد القطري واحـــدًا مــن أســرع 
االقتصادات نموًا حول العالم. فباإلضافة 
الــــــي الــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــســـوق 
الــقــطــري، يــقــّدم مــركــز قــطــر لــلــمــال هيكلية 
ــال تــنــافــســيــة تــســّهــل إمــكــانــيــة دخـــول  ــمـ أعـ
السوق للشركات الراغبة بتوسيع أعمالها 
فــي املــنــطــقــة. ونــحــن نفخر بـــأن مــركــز قطر 
للمال يحتضن اليوم أكثر من 760 شركة 
الــعــالــم، منها 70 شركة  أنــحــاء  مــن جميع 
ا مهًما لدولة 

ً
من آسيا. وتعتبر آسيا سوق

قطر ونحن حريصون على دعم الشراكات 
ــات مــــــن تـــــايـــــوان  ــ ــــسـ ــــؤسـ الـــــجـــــديـــــدة مــــــع مـ
والــيــابــان الــتــي ستنتج مــن هــذه الــجــوالت 

الترويجية«. 
وقالت السيدة فينيسا شانغ، نائب املدير 
التنفيذي ملجلس تنمية التجارة الخارجية 
ــر دولــــــة قـــطـــر بــفــرص  ــزخــ ــي تـــــايـــــوان: »تــ فــ
التجارة واألعمال، ونتوقع أن تؤدي مذكرة 
التفاهم التي وقعناها مع مركز قطر للمال 
ــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــني قطر  إلــــى تــيــســيــر الـ

وتايوان في مجالي التجارة والصناعة«.
أمــا مــاســارو نيشيورا، مــديــر قسم الشرق 
ــــط وأفــريــقــيــا فـــي املــؤســســة الــيــابــان  األوسـ
ــاد بــمــنــاخ  ــ ــيـــة، فـــقـــد أشــ لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـ
التجارة واألعــمــال في قطر بقوله: »تسير 
قــــطــــر بــــخــــطــــى مــــتــــســــارعــــة فــــــي تــشــجــيــع 
قــطــاع األعــمــال الــريــاضــيــة بــطــرق مختلفة. 
ــــاب  ــعـ ــ ــان دورة األلـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ ســـتـــســـتـــضـــيـــف 

األوملبية والباراملبية في 2020«.

»قطر للمال« يسلط الضوء على الفرص 
االستثمارية اآلسيوية في قطر

الطرح العام األولي لـ »بلدنا« سيعزز قاعدتها 
الشعبية ودعم برامج االكتفاء والتصدير

خالل جولته الترويجية في تايوان وطوكيو

تعهدت بالمساهمة في ضمان استدامة األمن الغذائي.. د. كامل عبد اهلل:

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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معرض طريق الحرير يواصل فعالياته لليوم الثاني

8 مليارات دوالر كلفة تطوير الموانئ الرئيسية في الدولة 

تــــنــــاول املـــتـــحـــدثـــون فــــي الـــجـــلـــســـة األولـــــى 
ضمن فعاليات اليوم الثاني، التي أدارهــا 
ــادة الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــــن عــلــي  ــعــ ســ
ثـــانـــي، عــضــو مــجــلــس إدارة مــركــز قطر  آل 
الــدولــي للتوفيق والــتــحــكــيــم، لوجستيات 
الــبــحــري، بمشاركة كــل مــن القبطان  النقل 
الــفــرج، املــخــتــص بالتحكيم  د. عــبــد األمــيــر 
واملــنــازعــات الــبــحــريــة، ود. مــنــى املـــرزوقـــي، 
العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات 
العليا في كلية القانون في جامعة قطر، ود. 
نادر محمد إبراهيم، املختص في التحكيم 

التجاري الدولي.
وقــدم القبطان الدكتور عبد األمــيــر الفرج، 
املختص بالتحكيم واملــنــازعــات البحرية، 
واملستشار في األمم املتحدة وجامعة الدول 
ــة الــكــويــت الشقيقة، ورقــة  الــعــربــيــة مــن دولـ
عمل بعنوان »املــمــارســات اللوجستية في 

املوانئ البحرية«.
وقال الدكتور الفرج إن مفهوم اللوجستية 
فـــي إدارة املــــوانــــئ يــعــتــبــر عــلــمــا ومــعــرفــة، 
ــام 1950 ســمــي  ــ ـــ 4 مــــراحــــل، فـــفـــي عـ ــر بــ ــ ومـ
عــلــم الــخــدمــات، وفـــي عـــام 1960 ســمــي علم 
التسويق، وفــي عــام 1970 سمي علم إدارة 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، وفــــي عــــام 1980 سمي 
ــام 1990 ســمــي علم  عــلــم الــــجــــودة، وفــــي عــ
اللوجستي، وبالتالي هو علم إدارة، ولكن 
فــيــمــا يــخــص املــــوانــــئ يـــتـــنـــاول هــــذا الــعــلــم 
خــدمــات الــتــســويــق والــتــغــلــيــف والــتــخــزيــن، 
ولكن ما يهمنا هنا كإدارة ميناء علم النقل 

وعلم التخزين.
وأشــار الدكتور الفرج إلــى أنــه في ظل عدم 
تــوفــر هــذه الــخــدمــات األســاســيــة فــي امليناء 
فإنه يعتبر ميناء غير آمن، وهذه الخدمات 
األساسية هي خدمة تنظيم املالحة داخل 
ــــي لــلــســفــن، والـــخـــدمـــة الــثــانــيــة  املـــيـــنـــاء وهـ
هي إعاشة السفينة داخــل امليناء، وخدمة 
الشحن وتــفــريــغ الــســفــن، وخــدمــات الــوقــود 
ــاء للسفينة والــصــيــانــة، وخــدمــة إدارة  واملــ
دخول وخروج السفن، وفي حال عدم توفر 

واحدة منها يعتبر امليناء غير آمن.

وهــنــاك خــدمــات يجب توفيرها للبضائع، 

الــبــضــائــع تــمــر بـــ 14 مرحلة،  ومـــعـــروف أن 

ــك بـــعـــدد مــن  ــ ــبـــط ذلـ مــنــهــا الـــتـــخـــزيـــن ويـــرتـ

اإلجـــــــــراءات مــنــهــا عــــدد الــســفــن ونــوعــيــات 

السفن وحجمها وكميات البضائع وعــدد 

الحاويات.

بـــدورهـــا قــدمــت د. مــنــى املـــرزوقـــي، العميد 

املساعد لشؤون البحث والــدراســات العليا 

فـــي كــلــيــة الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة قــطــر ورقـــة 

عمل حول تقديم الخدمات اللوجستية في 

املوانئ القطرية.

وقالت د. املرزوقي إن الخدمات اللوجستية 

التي تقدم في املوانئ تشمل أطراف عملية 

الــبــحــري للبضائع مــن مــالــك سفينة  النقل 

ونـــاقـــل والـــشـــاحـــن، والـــشـــركـــة املتخصصة 

في تحميل وتنزيل البضائع من السفينة 

وتشغيل محطات النقل التي تمتلك معدات 

وآالت مخصصة لتفريغ السفن وتحميلها 

ومـــنـــاولـــة الــبــضــائــع ونــقــلــهــا إلــــى املـــخـــازن 

تمهيدا لنقلها خارج امليناء.

وتناولت د. املرزوقي حالة وصول البضائع 

تالفة، أو إصابة أحد األشخاص في امليناء 

أو حـــدوث حــالــة وفـــاة، مشيرة إلــى أنــه في 

هـــذه الـــحـــاالت البـــد مــن تــحــديــد املــســؤولــيــة 

املـــســـؤولـــيـــة تختلف  تـــقـــع. وأن  وعـــلـــى مـــن 

حسب الحاالت.

وتطرقت د. املرزوقي إلى النطاق القانوني 

فــي مــجــال مــشــغــل مــحــطــات الــنــقــل، مشيرة 

إلى أنه ال يوجد نص قانوني قطري ينظم 

مسؤولية مشغل محطات النقل، ففي هذه 

الــحــالــة نــضــطــر لــتــطــبــيــق الـــقـــواعـــد الــعــامــة 

فــي الــقــانــون، مــشــيــرة إلـــى أن قــطــر تتوسع 

فــي عمليات الــنــقــل الــبــحــري، بــالــتــالــي البــد 

من تحديث التشريعات القانونية في هذا 

املجال.

وقالت إن هناك بعض االتفاقيات الدولية 

التي نظمت مسألة املشغل ملحطات النقل، 

فــي حـــال رفــعــت عليه دعــــاوى أثــنــاء وجــود 

البضائع في عهدته.

وأوصـــت د. منى املــرزوقــي فــي نهاية ورقــة 

العمل بأن تقوم دولة قطر بالتصديق على 

اتفاقية فيينا الخاصة بمسؤولية متعهدي 

الــثــغــرة التشريعية  لــعــام 1991 لسد  النقل 

بشأن مسؤولية مشغل محطات النقل في 

امليناء.

قدم الدكتور نادر محمد إبراهيم، املختص 

في التحكيم التجاري الدولي، ورقة بحثية 

هدفها مناقشة أوجه تطوير ودعم فاعلية 

إدارة سالسل اإلنتاج.

ــال: »نــعــلــم أنــنــا نعيش الــعــصــر الذهبي  وقــ

الـــذي يستهدف  الــلــوجــســتــيــات  لعلم إدارة 

الــتــزامــن وإرضـــاء  ضــبــط التكلفة وتحقيق 

العميل وإدارة العملية اللوجستية بعيدا 

عن أشغال املنتج واملصنع«.

ودعا د. إبراهيم إلى أهمية تطوير القانون 

الــبــحــري الــقــطــري فــي ظــل مــا تــشــهــده دولــة 

ــال الــنــقــل  ــجــ ــــي مــ ــور كـــبـــيـــر فـ ــطــ ــــن تــ قـــطـــر مـ

البحري وافتتاح خطوط مالحية كبيرة.

وأوصى في ورقته البحثية بتعديل مفهوم 

الناقل البحري في القانون البحري القطري 

ليستوعب صور الوسيط البحري، ووضع 

ــبــــحــــري مــتــعــدد  تـــشـــريـــع خــــــاص لـــلـــنـــقـــل الــ

الـــوســـائـــط واالنـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة األمـــم 

املتحدة للنقل البحري للبضائع )اتفاقية 

هامبورج(، وتعديل القانون رقم 12 لسنة 

2012 بــشــأن تنظيم مــزاولــة خــدمــات النقل 

الــبــحــري، واســـتـــحـــداث تــأمــن للمسؤولية 

املــهــنــيــة وتـــطـــويـــر خـــطـــاب تــطــويــر الــنــظــام 

ــح الـــــدولـــــة وإنـــــشـــــاء وحـــــــدة مــهــنــيــة  ــالـ لـــصـ

فـــي غــرفــة قــطــر لــوســطــاء الــشــحــن الــبــحــري 

القطري..

تناول املتحدثون في الجلسة النقاشية الثانية ضمن 
التي جــاءت بعنوان »األمن  الحرير«،  معرض »طريق 
والـــســـامـــة فـــي ســاســل الـــتـــوريـــد والــلــوجــســتــيــات«، 
التحديات التي تواجه مجال أمن ساسل التوريد في 

املوانئ، وتأثيرها على النظام اللوجستي للموانئ.
مـــيـــنـــاس خــــتــــشــــادوريــــان،  ــتــــور  ــــدكــ ال الـــجـــلـــســـة  أدار 
مستشار لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 
ــعـــدد مــن  ــر لـــلـــقـــانـــون بـ ــ ــ ــي وأســــتــــاذ زائ ــ ــ ومـــحـــكـــم دول
الــجــامــعــات، وتــحــدث فيها كــل مــن بينو موسولينو 
رئيس هيئة ميناء شمال البحر األدرياتيكي، وعضو 
املــوانــئ،  ملـــدن  الــعــاملــيــة  الشبكة   AIVP إدارة مجلس 
ــكــابــن  ــلــقــانــون الـــبـــحـــري، وال والــجــمــعــيــة اإليـــطـــالـــيـــة ل
التنفيذي  الرئيس  نــائــب  اليافعي  نــاصــر  عبدالعزيز 

للعمليات في مواني قطر.
ــان، إن الــبــيــئــة  ــتـــشـــادوريـ ــال الـــدكـــتـــور مــيــنــاس خـ ــ وقـ
املــخــاطــرة فــي األســـاس،  تــقــوم على عنصر  البحرية 
املوانئ  التي بها عــدد من  البلدان  أن تمتلك  لــذا يجب 
قوانني صارمة تحفظ حقوق جميع األطـــراف، الفتًا 
الــقــانــون الــرومــانــي كــان نـــواة لبعض القواعد  إلــى أن 
حتى اآلن، باإلضافة إلى األعراف واملعاهدات البحرية، 
البحري،  النقل والــتــأمــني  التي ترسخت فــي صناعة 
الــخــســارات املشتركة، وقواعد  السفن، ونــظــام  وبــنــاء 

القانونية ذات  القواعد  البحري، وغيرها من  اإلنــقــاذ 
البحري  النشاط  الدولي املوحد. وأضــاف أن  التطبيق 
لتنظيم دولي  بكافة صــوره املختلفة أصبح موضعًا 
دقيق، نتيجة لوجود منظمات بحرية دولية، تجمع في 
الـــدول، خاصة ما يطلق عليه  الكثير من  عضويتها 
املنظمة البحرية الدولية التي ساهمت في وضع الكثير 
من االتفاقيات الدولية السارية، والتي تدفع الدول نحو 
تــحــديــث الــتــشــريــعــات الــبــحــريــة، لــكــي تــتــوافــق مــع تلك 

االتفاقيات ذات التطبيق الدولي.
مــن جــانــبــه أكـــد الــكــابــن عــبــدالــعــزيــز نــاصــر اليافعي 
نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مواني قطر، أن 
موضوع سلسلة اإلمداد والتوريد يطول الحديث فيه 
أمــور كثيرة بداية من عمليات  لتشعبه، ويدخل فيه 
التخزين، والنقل، وكذلك  إلى عمليات  البيع والشراء، 

عمليات املناولة في املوانئ.
وكشف اليافعي أن الدولة استثمرت حوالي 8 مليارات 
دوالر لتطوير املوانئ الرئيسية في الدولة، سواء ميناء 
الــذي  الــدوحــة  الــرويــس، وكــذلــك ميناء  أو ميناء  حمد 
العمل على تطويره حاليًا، باإلضافة إلى تطوير  يتم 
القوانني، بما يتوافق مع  التشريعات وإعــادة صياغة 
املنظمة  الدولة مع  التي وقعتها  االتفاقيات والقوانني 
الــبــحــريــة. ونـــوه بـــأن مــوانــي قــطــر تــقــوم بجهد كبير 

القطرية  الــتــكــنــولــوجــيــة، والــشــركــة  أنظمتها  لتطوير 
أنظمتها  تــطــويــر  تــعــمــل حــالــيــًا عــلــى  ــوانـــئ  املـ إلدارة 
التكنولوجية والرقمية في جميع املوانئ، بما يتوافق 
القطري،  املتطلبات واحتياجات مجتمع األعمال  مع 
مشيرًا إلى أن ميناء حمد بدأ إنشاؤه في نهاية عام 
ــذي أمـــن احــتــيــاجــات الـــدولـــة مــن وارداتـــهـــا  ــ 2016، وال
وصــادراتــهــا، واآلن يعمل كــذلــك على توفير وتلبية 
احتياجات الــســوق الــعــاملــي، وذلـــك مــن خــال تحويل 
مــيــنــاء حــمــد إلـــى مــحــطــة رئــيــســيــة لــخــطــوط الشحن 
العاملية. وتابع: اليوم إذا تحدثنا عن ميناء حمد، فإنه 

البحري،  استطاع توفير إمكانيات ملجتمع األعــمــال 
ويــحــتــوي املــيــنــاء عــلــى محطة حـــاويـــات، ويــتــم حاليا 
إنــشــاء املــحــطــة الــثــانــيــة، كــمــا تــم االنــتــهــاء مــن وضــع 
الحاويات 3، باإلضافة  الهندسية ملحطة  التصاميم 

إلى تجهيز كافة املعدات الازمة.
للحوادث والكوارث  املوانئ  وفي حديثه عن جاهزية 
للعمليات، أن  التنفيذي  الرئيس  أكــد نائب  الطبيعية، 
الشركة تنظم تمارين بشكل دوري، حيث يتم تدريب 
الــعــامــلــني بــشــكــل ربـــع ســـنـــوي، لــلــتــأكــد مـــن جــاهــزيــة 
 :

ً
ــــحــــوادث، قــائــا املــيــنــاء واالســـتـــعـــداد ألي نـــوع مـــن ال

البنية  نــاحــيــة  لــلــمــوانــئ، مــن  الــكــبــيــرة  الـــقـــدرات  أثبتنا 
البشري، واليوم نحن نتكلم عن  التحتية، والعنصر 
معدالت تداول غير مسبوقة، وهذا يؤكد على قدرات 
الــدولــة. وشــدد بينو موسولينو، رئيس هيئة  مــوانــئ 
البحر األدرياتيكي في مداخلته خال  ميناء شمال 
الجلسة الثانية من مؤتمر الحزام والطريق على أهمية 
الحياة  سامة وحماية املوانئ على اعتبارها عصب 
لاقتصاديات العاملية، مشيرا إلى أنه ال يمكن الحديث 
عن مستقبل أو ازدهار للتجارة العاملية في غياب أمن 
وسامة املوانئ. وقال موسولينو إن نحو 11 مليار 
طن من السلع تم تبادلها عبر النقل البحري، مؤكدا 
في ذات السياق على ضرورة التحكم وتوفير مختلف 
شروط األمن لكافة املنظومة املتدخلة في هذا املجال 
أن تلعب دورها  الحيوية حتى تتمكن من  لطبيعتها 

بطريقة كاملة وآمنة.
ــال إن أمـــن املـــوانـــئ يــعــتــبــر مـــن أولـــويـــة األولـــويـــات  وقــ
الرئيسي  الكبير في االقتصاد، فهي الشريان  لدوره 
أن أغلب  إلى  الدولية، مشيرا  التجارة  التي تمر عبره 
تــتــجــاوز 90% هــي أخــطــاء بشرية،  األخــطــاء بنسبة 
ــوارد الــبــشــريــة الــعــامــلــة فــي هــذا  ــ داعــيــا إلـــى تــأهــيــل املـ
املــجــال الحساس بــدايــة مــن املــديــر الــعــام وصــوال إلى 

أصغر موظف.

لليوم الثاني على التوالي، 
يواصل معرض طريق الحرير 

فعالياته بمشاركة وحضور 
محلي وإقليمي ودولي كبير، 

وذلك في مركز الدوحة 
للمعارض.

وتضمنت فعاليات يوم أمس 
عقد حلقتني نقاشيتني 

تناولتا موضوعي لوجستيات 
النقل البحري، بمشاركة نخبة 

من األكاديميني املتخصصني 
والخبراء في مجال النقل 

البحري.
ويأتي تنظيم املعرض الذي 

افتتح فعالياته أمس األول 
سعادة السيد جاسم بن سيف 

السليطي، وزير املواصالت 
واالتصاالت، إلتاحة الفرصة 

أمام الشركات القطرية 
لالطالع على كل ما هو جديد 
من تطورات وخبرات عاملية، 

فيما يمكن الشركات العاملية 
من االطالع على حجم التطور 

والنمو في قطاع األعمال 
ومناوالت التجارة العاملية مع 

الشركات واملوانئ القطرية.
كما يسلط املعرض الذي 

تنظمه الشرق لإلدارة 
اإلعالمية، التابعة ملجموعة 

دار الشرق، الضوء على 
فرص االستثمار في قطاع 

التكنولوجيا وشركات 
الشحن.

وسام السعايدة

خالل جلسة بعنوان »لوجستيات النقل البحري«.. مشاركون: 

القانون البحري القطري يحتاج تطويرا يواكب نهضة النقل البحري 

المتحدثون في جلسة »األمن والسالمة في سالسل التوريد واللوجستيات«: 

ال مستقبل للتجارة العالمية في ظل غياب أمن وسالمة الموانئ 

¶ جانب من الجلسة النقاشية

»مواني قطر« تعمل 
على تطوير أنظمتها 

التكنولوجية في جميع 
الموانئ 

¶.. ويكرم د. نادر إبراهيم ¶ الدكتور ثاني بن علي يكرم عبداألمير الفرج

¶ مجموعة دار الشرق تكرم ثاني بن علي ¶.. ويكرم د. منى المرزوقي

)تصوير : عمرو دياب(
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2019«.. »المواصالت واالتصاالت«: خالل فعاليات »كيتكوم 

إطالق مشروع تطوير بوابة حكومة قطر اإللكترونية »حكومي«

وقــعــت وزارة املـــواصـــات واالتـــصـــاالت، 
خـــال فــعــالــيــات مــؤتــمــر ومـــعـــرض قطر 
لتكنولوجيا املعلومات )كيتكوم 2019(، 
عقد مــشــروع تطوير النسخة الجديدة 
مــــن بــــوابــــة حـــكـــومـــة قـــطـــر اإللــكــتــرونــيــة 
ــكــــومــــي( والــــتــــي ســـيـــتـــم تــصــمــيــمــهــا  )حــ
بــالــكــامــل بــاســتــخــدام  ــادة هيكلتها  ــ وإعـ
أحدث التقنيات مع إضافة باقة واسعة 
من الخدمات لتشمل الجهات الحكومية 
وجــــهــــات أخـــــــرى مـــتـــعـــددة ســـــــواء شــبــه 

حكومية أو خاصة.
ــن مــــشــــروع الـــبـــوابـــة  ــأتــــي اإلعـــــــان عــ ويــ
لـ »حكومي«، في إطــار حرص  الجديدة 
الـــــــوزارة عــلــى تــطــويــر بـــوابـــة الــحــكــومــة 
ــة وتـــــزويـــــدهـــــا بـــمـــمـــيـــزات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
مبتكرة تدعم مركزية رحلة املتعاملني 
وتبسط اإلجراءات للمستخدمني وتلبي 
احتياجات كــافــة شــرائــح الجمهور، مع 
ــذ فــــي االعـــتـــبـــار األشــــخــــاص ذوي  ــ األخــ
اإلعاقة، فضا عن دعم البوابة الجديدة 
لتقنيات الذكاء االصطناعي والبيانات 
ــزة الـــحـــاســـب  ــ ــهــ ــ ــة أجــ ــ ــافــ ــ ــة وكــ ــتــــوحــ ــفــ املــ
اآللـــي، بــاإلضــافــة إلــى األجــهــزة اللوحية 

والهواتف الذكية.
ــدة فـــــي قــلــب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ وتــــضــــع الـ
بــنــاء مــنــصــة متكاملة  إســتــراتــيــجــيــتــهــا 
تحتوي على كافة املعلومات والخدمات 

ــتـــي يــحــتــاجــهــا جــمــيــع الـــشـــرائـــح فــي  الـ
أفـــــــــراد وزوار وشــــركــــات  ــن  ــ الــــــدولــــــة، مـ
وجهات حكومية، باإلضافة إلى تسريع 
وتيرة التحول الرقمي وتوحيد هيكلية 
أنــظــمــة الــخــدمــات الــرقــمــيــة والـــربـــط بني 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة وغـــيـــر الــحــكــومــيــة 
ــقـــصـــوى مــــن الـــخـــدمـــات  واالســــتــــفــــادة الـ
الحكومية الرقمية املشتركة، كما سيتم 
تــصــمــيــم الـــبـــوابـــة بــحــيــث تــكــون منصة 
آمــنــة ومــوثــوقــة وفـــق أعــلــى املــســتــويــات 
العاملية في األمان والخصوصية، فضا 
عـــن كــونــهــا قــابــلــة لــلــتــوســع والــتــحــديــث 
وإضافة املزيد من الخصائص مع مرور 

الوقت.
وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة، قـــــال الـــســـيـــد طــــارق 
العمادي، مدير إدارة البوابة الحكومية 
فـــــي وزارة  ــــي«  ــــومـ ــكـ ــ ــة »حـ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
ــع بـــوابـــة  ــ ــاالت: »مـ ــ ــــصــ ــــات واالتــ ــــواصـ املـ
حــكــومــي الـــجـــديـــدة، نــخــطــو خــطــوة إلــى 
األمـــام لتحقيق استراتيجية الحكومة 
 لتمكني 

ً
الــرقــمــيــة ونــخــلــق طــرقــا جــديــدة

املـــواطـــنـــني واملــقــيــمــني مـــن املـــشـــاركـــة في 
الــــخــــدمــــات والــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــرار، مــن خــال  ــقـ والــتــأثــيــر عــلــى صــنــع الـ
إطــاق منصة مرنة وسهلة االستخدام 
الــرقــمــيــة من  الــحــكــومــة  لتقديم خــدمــات 
خـــال نــافــذة مـــوحـــدة، حــيــث تتيح هــذه 
املـــبـــادرة لــحــكــومــة قــطــر اغــتــنــام الــفــرص 
ــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  ــتـــي يـــوفـــرهـــا الـ الـ

الــــحــــديــــث«. وأضــــــــاف الــــعــــمــــادي: »إن 
دولـــة قــطــر تتبنى مــســارًا ســريــعــا في 
التحول الرقمي وتمكني التكنولوجيا 
ــتـــطـــورة لــتــحــســني حـــيـــاة اإلنـــســـان،  املـ
لذلك فإننا نسعى من خال التطوير 
إلـــى تمكني  لــبــوابــة حــكــومــي  املستمر 
ــــراد والــشــركــات مــن الـــوصـــول إلــى  األفـ
املــعــلــومــات الــتــي يــحــتــاجــونــهــا حــول 

البرامج والخدمات الحكومية«.
مــن جهته قـــال الــســيــد خــالــد املــنــاعــي، 
ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
ملجموعة »املناعي« املنفذة للمشروع: 

ـــاون مـــــــع وزارة  ـــــــتـــــــعــــ ال »يـــــســـــعـــــدنـــــا 
املــواصــات واالتـــصـــاالت فــي مشروع 
النسخة الجديدة من بوابة حكومي، 
ــــدث مــــا وصــلــت  والــــتــــي ســتــعــكــس أحــ
إلــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا، وتــوظــف الجيل 
األحــــــدث مـــن الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة 
بـــهـــدف تــوفــيــر تــجــربــة أكـــثـــر ســاســة 
وســهــولــة لــلــمــســتــخــدمــني، بــاإلضــافــة 
إلى أننا سنكرس جميع خبراتنا في 
الــبــوابــات اإللكترونية للوصول  دعــم 
ببوابة حكومي إلى مستويات جديدة 

من التطور والتميز«.

وأضـــــــاف: »تـــركـــز الــنــســخــة الــجــديــدة 
من بوابة »حكومي« على االستفادة 
 
ً
ــزات الــتــقــنــيــة فــضــا ــ ــيـ ــ مــــن أحـــــــدث املـ
الــتــوســع لتمكني الجهات  عــن قابلية 
ــد مـــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــة املـ ــ ــدمــ ــ ــن خــ ــ ــ ــة مـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
املواطنني واملقيمني والــزائــريــن لقطر 
ــواء. كــمــا ســتــوفــر وزارة  ــ عــلــى حـــد ســ
ــاالت مــــن خـــال  ــ ــــصــ املـــــواصـــــات واالتــ
البوابة تجربة مستخدم ال مثيل لها، 
وذلــك عــن طريق دمــج الخدمات التي 
الــجــهــات الحكومية  تقدمها مختلف 
فـــي بـــوابـــة واحــــــدة«. وتــســهــم الــبــوابــة 
ــدة فـــــي تـــحـــقـــيـــق رؤيــــــــة قــطــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الوطنية 2030 وأهــداف إستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة 2022-2018،  الـــتـــنـــمـــيـــة 
مــــن حـــيـــث تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الداعمة لاقتصاد الوطني واملتسمة 
ــة والـــــــجـــــــودة الــــعــــالــــيــــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــاالسـ ــ بـ
ــة أحــــــدث نــظــم  ــبـ ــواكـ والـــــقـــــدرة عـــلـــى مـ
الــذكــيــة، وبنية تحتية  التكنولوجيا 
لــاتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
ذات جــودة عالية وآمنة من املخاطر، 
ــة إلـــــــى تـــضـــمـــني الـــــقـــــدرات  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
وتــرســيــخ الــقــيــم املــؤســســيــة لــارتــقــاء 
بــمــســتــوى الــخــدمــات املــقــدمــة لــأفــراد 
ة الــعــمــلــيــات  ــركـــات، ورفــــع كـــفـــاء والـــشـ
اإلدارية الحكومية، والتوظيف الفعال 
لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات فـــي تــقــديــم 

الخدمات العامة.

¶ اإلعالن عن مشروع البوابة الجديدة لـ«حكومي« 

الدوحة - 

خدمات أزور السحابية تؤسس لتحول رقمي سريع وقوي داخل الدولة

»المواصالت« و»مايكروسوفت« 
تعلنان شراكة لدفع أجندة التحول الرقمي

املــــــــواصــــــــات  ــــت وزارة  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
واالتـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــاالت وشـــــــــــركـــــــــــة 
مــايــكــروســوفــت أمـــس عــن بعض 
مامح شراكتهما الجديدة التي 
تهدف إلى تسريع وتيرة العمل 
واإلنـــــجـــــاز فــــي تــنــفــيــذ األجـــنـــدة 
الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر لــلــتــحــول 
ــار  ــيـ ــتـ ــبــــر اخـ ــــي، وذلــــــــك عــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
املــنــصــة  مــــايــــكــــروســــوفــــت أزور 
السحابية األمــثــل لتحقيق هذه 

األهداف.
الــشــراكــة  الــطــرفــان هـــذه  ويعتبر 
ــة انـــــطـــــاق قـــويـــة  ــقـــطـ ــة نـ ــابـ ــثـ ــمـ بـ
الـــتـــي ستسهم  والــلــبــنــة األولــــــى 
بشكل فعال في تحفيز الجهات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فـــي قطر 
ــي أو مـــواصـــلـــة  ــ فــ ــدء  ــ ــبــ ــ ــ ال ــى  ــلــ عــ
ـــي مــــــن خــــال  ــمــ ــ ــرقـ ــ ــم الـ ــهــ تــــحــــولــ
خــــدمــــات مـــايـــكـــروســـوفـــت أزور 
التي ستعمل على إرســاء قاعدٍة 
متينة لارتقاء بمعدالت التبني 
ــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فـــي الـــدولـــة.  والـ
ــت  ــوفــ ــروســ ــكــ ــايــ ــل مــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ وســ
العمل جنًبا إلى جنب مع وزارة 
املــــواصــــات واالتــــصــــاالت، فيما 
ســيــتــم الــكــشــف عــمــا يـــطـــرأ على 
هـــــذه الــــشــــراكــــة مــــن مــســتــجــدات 

خال األسابيع القليلة القادمة.
وفــي تعليٍق لــه على إعـــان هذه 
ــادة  ــعـ ــــي حــــضــــور سـ الــــشــــراكــــة فـ
السيد جاسم بن سيف السليطي 
ــر املـــواصـــات واالتـــصـــاالت،  وزيــ
قال السيد املهندس خالد صادق 
الهاشمي، وكيل الوزارة املساعد 
ــرانــــي  ــبــ ــيــ ــســ لـــــــشـــــــؤون األمـــــــــــن الــ
بــوزارة املواصات واالتصاالت، 
ــعــــد الـــــيـــــوم بـــالـــكـــشـــف عــن  »نــــســ
بــعــض مــامــح هـــذه الــشــراكــة مع 
مــايــكــروســوفــت. ويــأتــي ذلـــك في 
ــي تـــقـــودهـــا  ــتــ إطـــــــار الــــجــــهــــود الــ
حــــكــــومــــة دولــــــــة قــــطــــر لــــإســــراع 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  فـــــي إنـــــجـــــاز الــــخــــطــ
للتحول الرقمي، وتحفيز اإلبداع 
واالبتكار في مختلف القطاعات 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم خــــدمــــات أفــضــل 
للمواطنني واملقيمني والزائرين، 
ــتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة  وكــــــذلــــــك لــ

وتـــصـــنـــيـــف دولـــــــة قـــطـــر وأيـــضـــا 
إبـــــراز مــقــومــات املــنــاطــق الــحــرة 
الــقــطــريــة عــلــى املــســتــوى العاملي 
ــنــــة عــــصــــريــــة ومــــمــــيــــزة  كــــحــــاضــ
ــاف  ــذه املـــــبـــــادرات«. وأضــ ملــثــل هــ
الهاشمي، بعد أن رحب بالسيد 
مــــيــــشــــيــــل فـــــــــان ديــــــــربــــــــل، نــــائــــب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي مــــن شــركــة 
ــا  مــايــكــروســوفــت لــشــؤون أوروبــ
والــــــشــــــرق األوســـــــــــط وأفـــريـــقـــيـــا 
بــجــنــاح مــايــكــروســوفــت املــشــارك 
فــــــــي مـــــؤتـــــمـــــر ومــــــــعــــــــرض قـــطـــر 
لتكنولوجيا املعلومات )كيتكوم 
الـــوطـــنـــي  قــــطــــر  بــــمــــركــــز   )2019
لــلــمــؤتــمــرات: »إن حــكــومــة دولـــة 
قــطــر تــطــور رؤيــتــهــا للمستقبل 
وتــضــع فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلــك 
الــــخــــطــــط الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
تــــعــــالــــج الــــعــــنــــاصــــر األســــاســــيــــة 
للتحول الرقمي. وسنعمل سويا 
ــة عــلــى  ــراكــ ــشــ ــذه الــ مــــن خــــــال هــــ
ــقــــدرات فـــي الــقــطــاعــني  تــطــويــر الــ
الــــــعــــــام والــــــــخــــــــاص، وذلــــــــــك عــن 
طـــريـــق تــعــزيــز وتـــطـــويـــر قــــدرات 
القوى العاملة، كما أننا واثقون 
ــراكـــة ستعطي  الـــشـ مـــن أن هــــذه 
ــهــــود املــــبــــذولــــة مـــــزيـــــًدا مــن  الــــجــ
الزخم والقوة«. وكشف الطرفان 
أن مايكروسوفت ستعمل جنًبا 
إلــى جنب مــع وزارة املــواصــات 

واالتــصــاالت ومختلف الجهات 
الــحــكــومــيــة ومــؤســســات القطاع 
الــخــاص لتمكينهم مــن تحقيق 
الــتــحــول فـــي الــخــدمــات والــبــنــيــة 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

الخاصة بهم.
بــــالــــذكــــر أن ســحــابــة  ــر  ــديــ ــجــ والــ
مـــايـــكـــروســـوفـــت أزور مــتــوافــقــة 
كــلــيــا بــحــيــث ســتــمــكــن الــعــمــاء 
فـــي رحــلــتــهــم نــحــو االمــتــثــال مع 
الــعــام لحماية  النظام األوروبــــي 
الـــبـــيـــانـــات )GDPR(، ومــوثــوقــة 
لتلبية طائفة واسعة من املعايير 
الدولية لأمن والسامة والتي 
ـــزٍء مــنــهــا، أســاًســا  تــشــكــل، فـــي جـ
للسياسات الحكومية فــي دولــة 
قطر بما في ذلــك سياسة تأمني 
املعلومات الوطنية تحت إشراف 
املـــواصـــات واالتـــصـــاالت،  وزارة 
ومعايير وقوانني أمن الحوسبة 
السحابية وحماية خصوصية 
املعلومات. واألهم من ذلك تدعم 
ــة مـــايـــكـــروســـوفـــت أزور  ــابـ ســـحـ
جميع اللغات واألدوات ونماذج 
األعمال، مما يتيح كامل الحرية 
الــعــمــلــيــات  إنــــشــــاء وإدارة  فــــي 
والتطبيقات ونشرها على نطاق 

واسع.
فـــان ديــربــل،  وبــحــضــور ميشيل 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي مــن 

شـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت لــشــؤون 
أوروبــــــــــــــــــا والـــــــــشـــــــــرق األوســــــــــط 
ــا خــلــف  ــ ــا، صـــرحـــت النـ ــيـ ــقـ وأفـــريـ
املدير العام ملايكروسوفت قطر: 
بـــإمـــكـــانـــات  ــة تــتــمــتــع  ــركـ الـــشـ إن 
ــن تـــســـريـــع  ــ ــزة تـــمـــكـــنـــهـــا مــ ــيــ ــمــ مــ
ــاز رؤيـــــــــة قــطــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـــق وإنـ ــقـ تـــحـ
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا  الـــوطـــنـــيـــة 2030 
بــالــتــحــول الـــرقـــمـــي، وفـــتـــح آفـــاق 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي مــخــتــلــف 
القطاعات خال السنوات القادمة 
قــطــاعــات التعليم  فـــي  وخـــاصـــة 
والــرعــايــة الصحية واملــواصــات 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة 
والـــريـــاضـــة واملــــــــوارد املــتــجــددة 
بــمــا يسهم فــي اســتــبــدال املـــوارد 
الــهــيــدروكــربــونــيــة. وأضـــافـــت أن 
خدمات مايكروسوفت واملنصة 
الــســحــابــيــة الـــذكـــيـــة تــســاهــم في 
تعزيز مكانة قطر في أن تصبح 
ا للتحول الرقمي واإلبــداع 

ً
مركز

في مختلف القطاعات والجهات 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو االقـ لــ
واإلنـــتـــاجـــيـــة مـــن خــــال تطبيق 
الــقــواعــد الذكية التي هــي ركائز 
الــتــحــول الــرقــمــي وهـــذه الــقــواعــد 
هي التفاعل مع العماء، وتمكني 
ــــني جـــــــودة  ــــسـ ــحـ ــ املــــــوظــــــفــــــني، وتـ
الــعــمــلــيــات، وتــطــويــر املــنــتــجــات 

ونماذج األعمال.

¶ جانب من توقيع الشراكة 

   
بهدف تمكين قطاع التعليم

»مدى« يوقع اتفاقيات 
شراكة مع مؤسسات 

تعليمية

إلــى تعزيز نفاذ  الــّرامــيــة  فــي إطــار استراتيجية مركز مــدى 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل إطالق االمكانات 
الكامنة لدى جميع األشخاص ذوي القيود الوظيفية - ذوي 
اإلعاقة واملتقدمني في الّسن - من خالل بناء القدرات ودعم 
تطوير املنصات الرقمية القابلة للنفاذ، قام مركز مدى خالل 
الفعالة والهادفة في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا  مشاركته 
املعلومات »كيتكوم« بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون وعقد 
شراكات استراتيجية مع عدد من أبرز جهات الدولة العاملة 
التعليم والثقافة واملجتمع. فيما يتعلق بقطاع  في قطاعي 
التعليم، قام مركز مدى بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية 
التعليم ونفاذ  العالي في مجال  التعليم والتعليم  مع وزارة 
ــعــت االتفاقية 

ِّ
املعلومات واالتــصــاالت، حيث وق تكنولوجيا 

التنفيذي ملركز مــدى. كما  الـــوزارة والرئيس  من قبل وكيل 
لة 

َّ
وقع املركز اتفاقية مماثلة مع جامعة حمد بن خليفة املمث

إلــى توقيعه التفاقية أخــرى مع  الجامعة، باإلضافة  برئيس 
مؤسسة قطر )التعليم ما قبل الجامعي( حيث مثلها رئيس 

التعليم ما قبل الجامعي. 
الشراكات من  التعليم، واصــل مــدى توسيع  وإبـــراًزا ألهمية 
الوطنية متمثلة باملدير  خــالل عقد شــراكــة مــع مكتبة قطر 
بــرئــيــس كلية  املــجــتــمــع متمثلة  لــلــمــكــتــبــة، وكــلــيــة  الــتــنــفــيــذي 
اتفاقية شراكة استراتيجية  إلــى توقيع  املجتمع. باإلضافة 
املمثلة من قبل عميد  مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر 
الــجــامــعــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــدعــم الــتــطــويــر املــهــنــي فــقــد وقــع 
املمثل بمديره  املهني  للتطوير  اتفاقية مع مركز قطر  مــدى 

التنفيذي.
تهدف هذه الشراكات إلى تمكني قطاع التعليم لضمان نظاٍم 
ــم املستمر مــن خالل 

ّ
املــســتــويــات والــتــعــل شــامــٍل على جميع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
قــام مركز مدى  الثقافة واملجتمع فقد  وفيما يخص مجال 
بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع الّريل التي مثلها رئيس قطاع 
اإلستراتيجيات وتطوير األعمال في شركة الّريل. باإلضافة 
ل 

َّ
املمث املــركــزي  اتفاقية استراتيجية مــع مصرف قطر  إلــى 

الــعــام والـــشـــؤون املصرفية  الــديــن  لــقــطــاع  التنفيذي  بــاملــديــر 
واإلصدار.

وتــهــدف هــذه االتــفــاقــيــات بــدورهــا إلــى ترسيخ ثقافة ومبدأ 
الفرص وتوفيرها لألشخاص  املــســاواة في الحصول على 
من ذوي اإلعاقة واملتقدمني في السن لتمكينهم من املشاركة 
الطبيعية في الحياة الثقافية واستخدام إمكاناتهم اإلبداعية 
والفنية والــفــكــريــة باستقاللية عبر تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. 
الشراكات لتشمل قطاعات أخــرى من خــالل توقيع  امتدت 
اتفاقيات استراتيجية في مجال نفاذ تكنولوجيا املعلومات 
ــاالت مـــع كـــل مـــن شــركــة أوريــــــدو املــتــمــثــلــة بــرئــيــس  واالتــــصــ
 بــاملــديــر الــعــام 

ً
الــعــمــلــيــات، وشـــركـــة مــايــكــروســوفــت مــمــثــلــة

ملايكروسوفت قطر. كما تم توقيع نطاق عمل في مجال نفاذ 
للقيادات  املعلومات واالتصاالت مع مركز قطر  تكنولوجيا 

ل بمدير الشؤون املالية واإلدارية للمركز.
َّ
املمث

الدوحة - 

الدوحة - 
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بدء أعمال الورشة اإلقليمية لتحديث اإلحصاءات الرسمية.. د. النابت:

خطط إلحداث تغييرات كبيرة في النظام اإلحصائي
بدأت بالدوحة أمس ورشة العمل 

اإلقليمية بشأن تحديث اإلحصاءات 
الرسمية في دولة قطر التي 

ينظمها جهاز التخطيط واإلحصاء 
ويشارك فيها ممثلون عن عدد 
من املنظمات واملراكز املعنية 

املحلية واإلقليمية والدولية، 
ونخبة من األكاديميني والخبراء 

واملتخصصني في العالم العربي، 
بغية الوقوف على مستجدات 

التحديث في اإلحصاءات الرسمية.

وتــنــاقــش الـــورشـــة عــلــى مــــدى يــومــن 
نطاق تحديث اإلحــصــاءات الرسمية، 
ودور اإلحصاءات في تحقيق األهداف 
املـــســـتـــدامـــة 2030،  لــلــتــنــمــيــة  الــعــاملــيــة 
ومــــصــــادر الـــبـــيـــانـــات غــيــر الــتــقــلــيــديــة 
ــيـــة، إلـــى  بــــشــــأن اإلحــــــصــــــاءات الـــرســـمـ
جانب بحث أطر بناء القدرات وتعزيز 
الــــــشــــــراكــــــات فــــــي مـــــجـــــال اإلحــــــصــــــاء، 
الــســيــاق،  فـــي هــــذا  ودور االبــــتــــكــــارات 
ــتـــحـــوالت اإلحــصــائــيــة فـــي الــوقــت  والـ

الراهن.
ــالــــح بــن  ــادة الــــدكــــتــــور صــ ــ ــعـ ــ وقـــــــال سـ
محمد النابت رئيس جهاز التخطيط 
ــاء فـــي كــلــمــة خــــال الــجــلــســة  واإلحــــصــ
االفتتاحية، إن هذه الورشة تأتي في 
ظل حاجة الدول ومنها دولة قطر إلى 
إحــــداث تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي نظامها 
اإلحصائي بغية جمع ونشر بيانات 
ومــــؤشــــرات مــنــســقــة ومـــوثـــوقـــة عــالــيــة 
الجودة توفر للمستخدمن في الوقت 

املناسب.

جهود الدولة

كما أشــار إلــى أن الــورشــة تأتي كذلك 
اســتــكــمــاال لــجــهــود الـــدولـــة فـــي تنفيذ 
املشروع الخاص بأجندة التحول في 
الـــذي اعتمدته  اإلحــصــاءات الرسمية 
اللجنة اإلحصائية في األمــم املتحدة 
عام 2016 والــذي تم فيه اختيار دولة 

قطر كدولة رائــدة في مجال التحديث 
والتحول اإلحصائي.

وأشــــــــــار فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه إلـــــــى أن 
ــالـــدوحـــة يــأتــي  عــقــد هــــذه الــفــعــالــيــة بـ
اســـتـــجـــابـــة لـــــدعـــــوات األمـــــــم املـــتـــحـــدة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة ومــنــهــا إعـــان 
املــنــتــدى الــســيــاســي الــرفــيــع املــســتــوى 
ــة الــــذي  ــدامـ ــســـتـ املـــعـــنـــي بــالــتــنــمــيــة املـ
اعتمد في سبتمبر املاضي »حيث تم 
التأكيد على االستثمار في البيانات 
ــداف  ــ ــأهـ ــ واإلحـــــــــصـــــــــاءات املـــتـــعـــلـــقـــة بـ
املـــســـتـــدامـــة 2030 وشــجــع  الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــــي املـــجـــال  عـــلـــى الــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فـ

اإلحصائي«.
وذكر أن الورشة هي استمرار للحوار 
الـــذي بــدأ بــالــدوحــة قبل عــامــن بشأن 
ــيــــة  ــــث اإلحــــــــــصــــــــــاءات الــــرســــمــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
لتحديد أولــويــات التحول في النظام 
اإلحـــصـــائـــي الـــوطـــنـــي بـــالـــشـــراكـــة مــع 
الــدولــيــة واإلقليمية  الــلــجــان  مختلف 
واملحلية بغية اتخاذ خطوات عملية 
نحو هيكلة جــديــدة لنظام اإلحــصــاء 
املــحــلــي مــع االســتــفــادة مــن الــتــطــورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة املـــتـــســـارعـــة والــتــطــور 

املهني على الصعيد اإلحصائي.

تحديث النظام اإلحصائي

ولــفــت الــدكــتــور الــنــابــت إلــى أن عملية 
تـــحـــديـــث الـــنـــظـــام اإلحـــصـــائـــي تــشــمــل 
ــنـــهـــجـــيـــات واألدوات  بـــاملـ ــهــــوض  ــنــ الــ

ــالــــجــــوانــــب االقـــتـــصـــاديـــة  املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
واالجتماعية والبيئية بغية تمكينها 
من انتاج بيانات عالية الجودة لسد 
الــثــغــرات فــي قــواعــد الــبــيــانــات ولــدعــم 
سياسات التنمية املستدامة وغيرها، 
ــدرات الــبــشــريــة  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــنـ ــانـــب بـ ــــى جـ إلـ
وتـــوظـــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا املــعــاصــرة 
فــي الــعــمــلــيــة االحــصــائــيــة واســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات املــتــقــدمــة وإعــــــداد مــعــايــيــر 
ــكــــار فــي  ــتــ ومــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة، واالبــ
التكنولوجيا واألســالــيــب والــوســائــل 
الــتــقــنــيــة املــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات اإلنـــتـــاج 

االحصائي.
ــــات  ــراكـ ــ ــاء شـ ــ ــنـ ــ ــة بـ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ وأكـــــــــد عــ
فــاعــلــة مــع أصــحــاب املصلحة جميعا 
لــتــحــقــيــق الـــتـــقـــدم املـــنـــشـــود لــتــحــديــث 
ــام االحــــصــــائــــي وتـــمـــكـــيـــنـــه مــن  ــظــ ــنــ الــ
الـــازمـــة وتنظيمها  الــبــيــانــات  انـــتـــاج 
واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي اتــــخــــاذ الــــقــــرارات 
الــتــقــدم فـــي عــمــلــيــات التنمية  ــد  ورصــ

آثــارهــا املجتمعية وتوفيرها  وتقييم 
الــدولــيــة ومتابعة نشرها  للمنظمات 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــوطـــنـــي الــــدولــــي، 
والـــوقـــوف عــلــى املـــراكـــز الــتــي تحتلها 
الدولة في األدلة واملؤشرات املنشورة 
عــلــى األصــــعــــدة اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

وتحسن األداء.
مــن جانبه نبه السيد رونــالــد يانسن 
مـــديـــر االبـــتـــكـــار فـــي مـــجـــال الــبــيــانــات 
بشعبة اإلحـــصـــاء فــي األمــــم املــتــحــدة، 
إلى أهمية اإلحصاءات لتنفيذ أهداف 
ــنـــدة الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة  وغـــايـــات أجـ
2030 التي تبنتها كل الدول األعضاء 
إنــهــاء الفقر وتحسن  فــي 2015 بغية 
مــســتــويــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــحــد 
ــن عــــــدم املــــــســــــاواة وإطـــــــــاق الــنــمــو  ــ مـ
االقتصادي ومواجهة مشاكل التغير 
ــــداف.. وقــال  املــنــاخــي وغــيــرهــا مــن األهـ
»إن هذه الورشة تصب في خدمة هذه 
إلــى دور املؤسسات  ــداف بالنظر  األهـ
ــة فــــــي دعــــم  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ واألجــــــــهــــــــزة اإلحـ
القرار لبناء سياسات تنموية  صناع 

رشيدة«.
بـــــــدوره أعــــــرب الـــســـيـــد صـــابـــر ســعــيــد 
الــحــربــي مــديــر عــام املــركــز اإلحصائي 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لـــدول مجلس 
العربية عن شكره لدولة قطر لدورها 
في تعزيز العمل اإلحصائي الخليجي 
املـــشـــتـــرك، ومـــشـــاركـــتـــهـــا الـــفـــعـــالـــة فــي 
تعزيز التنمية اإلحصائية.. وقال »إن 
هــذه الــورشــة دليل على هــذه الجهود 

الناجحة«.

تطورات متسارعة

وأشار في سياق كلمته خال الجلسة 
االفــتــتــاحــيــة لــلــورشــة إلـــى مــا يشهده 
العالم من تطورات متسارعة في شتى 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة  املـــجـــاالت نــتــيــجــة الـ
الــــرابــــعــــة والــــتــــي تـــتـــزامـــن مــــع زيـــــادة 
الطلب على إحــصــاءات حديثة وآنية 
مع تغير كبير في نوعية املستخدمن 
وطرق وغايات استخدامهم للبيانات 
من جهة األخــرى.. مؤكدا أن البيانات 
السريعة متعددة األبعاد باتت مطلبا 
أســـاســـيـــا لــلــتــجــاوب مـــع املــســتــجــدات 
واملعطيات التي يفرضها واقعنا اآلن.

ــــور لــــؤي  ــتــ ــ ــدكــ ــ ــه نــــــــوه الــ ــتــ ــيــ مــــــن نــــاحــ

ــر اإلقـــلـــيـــمـــي لــصــنــدوق  ــديــ شـــبـــانـــة املــ
ــــدول  األمـــــــم املـــتـــحـــدة لـــلـــســـكـــان فــــي الــ
العربية بالعاقة املميزة التي تربط 
الــصــنــدوق األمـــم بــدولــة قــطــر السيما 
جهاز التخطيط واإلحصاء على مدار 
ــنــــوات مــــضــــت.. مــتــمــنــيــا اســـتـــمـــرار  ســ
ــا يــــخــــدم األهـــــــداف  ــمـ هــــــذه الــــعــــاقــــة بـ

والتطلعات املشتركة.
ــة الــيــوم تــشــكــل خطوة  ــال إن ورشــ وقــ
ــن أجـــل  مــهــمــة حـــيـــويـــة وضـــــروريـــــة مــ
الــنــظــام االحــصــائــي الرسمي  تحديث 
ــديــــات  ــتــــحــ ــــورات والــ ــطــ ــ ــتــ ــ لــــيــــواكــــب الــ
املــحــيــطــة بــجــمــع ونــشــر اإلحـــصـــاءات 
الــرســمــيــة فـــي ظـــل تــغــيــر مـــيـــزان قــوى 
أصـــــحـــــاب املـــصـــلـــحـــة فـــــي املـــنـــظـــومـــة 

اإلحصائية الرسمية.

اإلحصاءات الرسمية

قـــدم  ــــوم األول  ــيـ ــ الـ وخـــــــال جـــلـــســـات 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد حـــســـن مـــــن جـــهـــاز 
ــا عــن  الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحــــــصــــــاء عــــرضــ
نطاق تحديث اإلحصاءات الرسمية، 
وأهمية عمليات التحديث والخطوات 
ــا،  ــهـ ــلـ ــراحـ ــة، ومـ ــعـ ــبـ واإلجــــــــــــــراءات املـــتـ
ــا مـــن  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وجـــــــهـــــــود الــــــشــــــركــــــاء وغــ

املوضوعات ذات الصلة.
املــقــرر أن يقدم جهاز التخطيط  ومــن 
ــددًا من  ــ ــاء خــــال الـــورشـــة عـ واإلحــــصــ
املــتــعــلــقــة بمنهجية تــعــداد  الـــعـــروض 
الـــســـكـــان واملـــســـاكـــن واملـــنـــشـــآت لــعــام 
ــاق  آفــ ــن  كـــمـــا ســـيـــقـــدم ملـــحـــة عــ  ،2020
ــيــــة الـــتـــي  ــنــ عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــديــــث الــــوطــ
يسعى إليها، وفي مقدمتها استخدام 
فـــي عملية  املـــتـــطـــورة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها 
ونشرها ومشاركتها مع سائر فئات 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ املـــســـتـــخـــدمـــن ومـــتـــخـــذي الـ
الدولة، باستخدام التقنيات الرقمية 

ووسائل التواصل االجتماعي.
ويــتــوقــع ان يــصــدر عــن الــورشــة بيان 
الــــدوحــــة/ يتضمن  خــتــامــي /إعــــــان 
بــعــض الــتــوجــهــات املــهــمــة، واملـــبـــادئ 
التي أوصت بها واعتمدتها مؤتمرات 
املــتــحــدة ولجانها املتخصصة  األمـــم 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــلــجــنــة اإلحــصــائــيــة 

لألمم املتحدة.

¶ د. النابت متحدثا في الورشة

د.النابت: الفعالية 
استجابة لدعوات األمم 
المتحدة لالستثمار في 

البيانات واإلحصاءات

أمام وفد من دول البلقان

غرفة قطر تستعرض مناخ وفرص االستثمار في الدولة

عـــقـــدت غـــرفـــة قـــطـــر اجـــتـــمـــاعـــا أمــــس، 
مع ممثلن ملجلس األعــمــال القطري 
اليوناني، ومجموعة من الصحفين 
واملــدونــن في ثــاث من دول البلقان 
هــــي صـــربـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا والـــيـــونـــان، 
حيث شرحت لهم مامح االقتصاد 
القطري ومناخ االستثمار في الدولة، 
الــقــطــاع  تــنــشــيــط  فـــي  الـــغـــرفـــة  ودور 
الــخــاص وتعظيم دوره فــي التنمية 

االقتصادية بالباد.
كما جرى خال االجتماع استعراض 
الجهود التي لعبها القطاع الخاص 
الــذي  الــحــصــار  للتغلب على تبعات 
تـــتـــعـــرض لــــه دولـــــــة قـــطـــر مـــنـــذ أكــثــر 
مــن عــامــن، وأبــــرز املـــحـــاور املتعلقة 
بالتنمية ضمن رؤيــة قطر الوطنية 
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ولــفــت السيد راشـــد بــن حمد العذبة 
النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، إلى 
الــعــاقــات التي تربط القطاع  أهمية 
الــدول  الــخــاص القطري ونظيره فــي 
املـــــذكـــــورة.. مــشــيــرا إلــــى أن الــتــبــادل 
التجاري بن قطر والـــدول الثاث ال 
يــزال دون التوقعات، وغير منسجم 
مــع اإلمــكــانــيــات الكبيرة املــتــاحــة في 

كل من الجانبن.
إلــى أن إجــمــالــي قيمة التبادل  ونـــوه 

الــتــجــاري بــن قطر وكــل مــن اليونان 
وصـــربـــيـــا وبـــلـــغـــاريـــا مــجــتــمــعــة بلغ 
فــي الــعــام املــاضــي نــحــو 417 مليون 
ريال، منها 84 مليون ريال هي قيمة 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع بــلــغــاريــا، و26 
مليون ريال مع صربيا، و307 ماين 

ريال مع اليونان.
الــــوفــــد  وخــــــــــال رده عــــلــــى أســــئــــلــــة 
اإلعامي الزائر، أشار العذبة إلى أن 
دولة قطر تمكنت من خلق واحدة من 
أكــثــر البيئات االستثمارية جاذبية 
فـــي الـــعـــالـــم مـــن خــــال تــطــويــر بيئة 

تــشــريــعــيــة ثـــابـــتـــة وإصــــــــدار قـــوانـــن 
جديدة تحمي وتشجع االستثمارات 

املحلية واألجنبية.
ولفت إلى أن االقتصاد القطري الذي 
ــرع االقــتــصــادات  ــدا مـــن اســ ــ يــعــد واحـ
الــعــالــم، أظهر  نــمــوا وديناميكية فــي 
أداء قــوًيــا خـــال الــعــامــن املــاضــيــن، 
مدفوًعا بالسياسات الحكيمة التي 
الـــدولـــة لتحفيز مختلف  اعــتــمــدتــهــا 
قطاعاته، حيث ارتفع الناتج املحلي 
اإلجــمــالــي لــدولــة قطر فــي عــام 2018 

إلى 225 مليار دوالر.

ــــى تـــوقـــعـــات دولــــيــــة بــنــمــو  وأشـــــــار الـ
بــنــســبــة 2.7% فــي  ــبــــاد  الــ اقـــتـــصـــاد 
العام 2019 و3 باملئة في عــام 2020، 
ــذا الــنــجــاح  ــزء مـــن هــ حــيــث يـــعـــزى جــ
ــذب االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة  إلــــى جــ
الـــتـــوقـــعـــات  املـــبـــاشـــرة..مـــضـــيـــفـــا أن 
توحي بنمو اقتصاد الدولة بنسبة 
3.4 باملئة بحلول عام 2021، مدفوًعا 

بنمو أعلى في قطاع الخدمات.
وفيما يتعلق بمناخ االستثمار في 
الـــدولـــة، قـــال الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
الــغــرفــة، إن قــطــر وضــعــت تشريعات 

ــة تـــنـــظـــم بـــيـــئـــة األعــــــمــــــال، مــن  ــثـ ــديـ حـ
ــال  ــانـــون اســتــثــمــار رأس املـ بــيــنــهــا قـ
غير القطري في النشاط االقتصادي 
والـــذي سمح للمستثمرين األجانب 
ــــى 100 بـــاملـــئـــة فــي  بــمــلــكــيــة تـــصـــل إلـ
ــــى أن  ــاعـــات، مـــنـــوهـــا إلـ ــقـــطـ جــمــيــع الـ
املناطق الــحــرة فــي الــدولــة تستقطب 
املـــزيـــد مـــن االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة، 
فــيــمــا تــعــمــل الـــنـــافـــذة الــــواحــــدة على 
ــراءات تأسيس الشركات  تسهيل إجـ

واالعمال.
من جانبه ثمن السيد بيتر ميهالوس 
ــال الـــقـــطـــري  ــ ــمــ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس األعــ
الــذي حضر االجتماع، ما  اليوناني، 
يشهده االقتصاد القطري من تطور 
ــبــــاد مــــن بــيــئــة  ــا تــــوفــــره الــ ــ ــــت ومـ الفـ
ومــنــاخ أعــمــال جـــاذب لاستثمارات 
ــة، ومــــــــا حـــقـــقـــتـــه الـــــدولـــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ
مــــن طـــفـــرة قــيــاســيــة خـــــال الــعــامــن 
ــا فـــــي جـــانـــب  ــــن، خــــصــــوصــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
ــذاتــــي مـــن بــعــض الــســلــع  ــاء الــ ــفـ ــتـ االكـ

واملنتجات.
ــــف الــســيــد مــيــهــالــوس الــســوق  ووصـ
القطرية بأنها سوق سريعة وجاذبة 
الــعــالــم،  لــلــشــركــات مــن مختلف دول 
الــعــديــد مــن الشركات  إلــى أن  منوها 
ــل فــــي دخــــول  ــأمـ مــــن دول الـــبـــلـــقـــان تـ
السوق القطرية وفتح فــروع لها في 

الدولة.

¶ العذبة خالل لقائه مع وفد دول البلقان

الدوحة - 

الدوحة - 
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ــيـــاحـــي فــــي دولــــة  ــقـــق الـــقـــطـــاع الـــسـ حـ
قطر خالل السنوات األخيرة معدالت 
نــمــو مــلــحــوظ وتـــطـــورات هــامــة ســواء 
ــــدد الــــزائــــريــــن لــقــطــر  عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ
أو عــلــى مــســتــوى الــنــهــوض وتــطــويــر 
البنية التحتية السياحية وحوكمة 
التنوع  القطاع السياحي بما يحقق 
االقتصادي الذي يعد من أهم أهداف 

رؤية قطر الوطنية 2030.
ــرار حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو  ــ ــاء قـ ــ وجـ
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الــبــالد املــفــدى، فــي الــرابــع مــن نوفمبر 
ــنـــي  الـــوطـ ــلــــس  املــــجــ بــــإنــــشــــاء   ،2018
لــلــســيــاحــة بـــرئـــاســـة مـــعـــالـــي الــشــيــخ 
ــلــــه بــــن نــــاصــــر بــــن خــلــيــفــة آل  عـــبـــد الــ
ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ووزيـــر 
ــة مـــرحـــلـــة  ــ ــدايـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، لـــيـــدشـــن بـ
جـــديـــدة مـــن مـــراحـــل تـــطـــور الــســيــاحــة 

في قطر.
ــإنـــه يــعــمــل  مـــنـــذ تـــأســـيـــس املـــجـــلـــس، فـ
ــــى الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع شـــــركـــــائـــــه مـــن  ــلـ ــ عـ
ــخــــاص فــي  الـــقـــطـــاعـــن الـــحـــكـــومـــي والــ
الوطنية لقطاع  تنفيذ االستراتيجية 
الــســيــاحــة والـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
ــع املــنــتــجــات  ــنـــويـ تـــجـــربـــة الـــــزائـــــر، وتـ
ــة املـــحـــلـــيـــة،  ــيــ ــاحــ ــيــ والــــــــعــــــــروض الــــســ
وتــعــزيــز الــجــهــود الــتــرويــجــيــة، ودعــم 
فــــرص مــشــاركــة الــقــطــاع الـــخـــاص في 

االستثمار السياحي.
ويــعــتــبــر صـــــدور الـــقـــانـــونـــن رقــــم 20 

لسنة 2018 بــشــأن تنظيم السياحة، 
بــشــأن تنظيم  لــســنــة 2018،  ورقــــم 21 
قطاع فعاليات األعمال من أهم مراحل 
تــطــور الــقــطــاع الــســيــاحــي، ومـــر قطاع 
السياحة مؤخرا بعدة مراحل شكلت 
ــــي مـــســـيـــرة نــمــو  ــيــــا فـ ــــورا أســــاســ ــــحـ مـ
السياحة في قطر مثل افتتاح املكاتب 
التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة 
أهــم األســـواق السياحية املصدرة  فــي 

بالتزامن مع إعــالن منظمة السياحة 
العاملية ترتيب قطر من حيث مؤشر 
الثامنة  املــرتــبــة  إلـــى  االنــفــتــاح لتصل 
عامليا واألولـــى على مستوى منطقة 

الشرق األوسط.
ــم تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون بــــن املــجــلــس  ــ وتـ
ــي لـــلـــســـيـــاحـــة و»الــــســــيــــاحــــة  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــعــاملــيــة« لتشمل دعـــم عـــدة مــبــادرات 
ــلـــس عــلــى  ــمـــل املـــجـ عــــاملــــيــــة، بــيــنــمــا عـ

القطاع  تطوير وتنظيم طريقة عمل 
السياحي.

وعــــمــــل املـــجـــلـــس أيــــضــــا عـــلـــى تــعــزيــز 
مــكــانــة قــطــر كــوجــهــة فــعــالــيــات أعــمــال 
عــاملــيــة، والــتــعــاون مــع شــركــاء الهيئة 
ــرات  ــمــ ــؤتــ ــن املــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ الســـتـــقـــطـــاب املـ
واملعارض باإلضافة إلى دعم شركات 

تنظيم املعارض والفعاليات املحلية.
ــــالت  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ تـــــســـــمـــــح ســـــــيـــــــاســـــــات وتـ

التأشيرة التي تطبقها الدولة بدخول 
ــن 80 دولــــــــة إلـــى  ــ ــيـــات أكــــثــــر مـ ــنـــسـ جـ
إلــى الحصول  أراضيها دون الحاجة 
على تأشيرة دخــول مسبقة، وتسمح 
بــاالســتــفــادة مــن مــوقــع الــبــالد املتميز 
العالم وبوجود شبكة  الــذي يتوسط 
رحـــــالت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
الـــتـــي تــصــل مـــن وإلـــــى أكـــثـــر مـــن 170 

وجهة عاملية.

 »2030 تطوير البنية التحتية وحوكمة القطاع لتحقيق أهداف »رؤية 

»السياحة في قطر«.. معدالت نمو قياسية تدعم التنوع االقتصادي

الخاص في االستثمارات  القطاع  يساهم 
الــســيــاحــيــة، حــيــث تــعــتــبــر الــســيــاحــة في 
قطر صناعة متنامية نجحت خالل فترة 
وجــيــزة فــي أن يــكــون لها دور فــعــال في 
الــذي تنشده  التنوع االقتصادي  تحقيق 
الــــدولــــة، واملـــســـاهـــمـــة فـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي 

اإلجمالي، وخلق فرص استثمار هائلة.
يسعى »الوطني للسياحة« من أجل جذب 
املستثمرين املناسبني لتنفيذ املشروعات 
ذات الــصــلــة بــالــقــطــاع الــســيــاحــي، والــتــي 
تصب في صالح عملية استكمال املرافق 
وأماكن الجذب الحالية وتوسيعها، وخلق 

املزيد من فرص العمل.
املــجــلــس دورا تحفيزيا كموفر  ــؤدي  ويــ
لخدمات شاملة للمستثمرين املحتملني 
املــشــاركــة فــي جهود  بــفــرص  وتعريفهم 
السياحة فــي قطر، والتحرك بناء  تنمية 

على ذلك.
وشـــهـــدت قــطــر خــــالل األعـــــــوام املــاضــيــة 
العاملية في  جــذب عــدد من االستثمارات 
السياحية، وبمناسبة  القطاعات  مختلف 

استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، 
فــــإن املــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة يعتبر 
مــونــديــال 2022 محطة رئيسية ومهمة 
عــلــى درب تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــســيــاحــيــة 
بالتعاون  املستدامة، حيث يركز املجلس 
مــع شــركــائــه عــلــى تــعــزيــز تــجــربــة الـــزوار 
تــجــربــة املشجعني  عـــام، وتــعــزيــز  بشكل 
بــشــكــل خــــاص، مــن خـــالل تــطــويــر قطاع 
ــة غــيــر  ــامــ الـــضـــيـــافـــة وابـــتـــكـــار حـــلـــول إقــ
تقليدية، الستضافة جمهور بطولة كأس 
الــعــالــم مــثــل تــجــربــة اإلقــامــة الــعــائــمــة التي 
العليا  اللجنة  املــجــلــس مــع  يــتــعــاون فيها 
املـــواصـــالت  لــلــمــشــاريــع واإلرث ووزارة 

واالتصاالت لتنفيذها.
ــة  ــامـ ويـــعـــمـــل املـــجـــلـــس عـــلـــى تـــطـــويـــر رزنـ
ــــتــــي ســـتـــصـــاحـــب انـــطـــالق  ــالـــيـــات ال الـــفـــعـ
الــخــاص على  الــقــطــاع  الــبــطــولــة، وتشجيع 
تطوير تجارب ومنتجات سياحية تالئم 
ــذي ســـيـــأتـــي مــــن كــــل بــقــاع  ــ ــ الـــجـــمـــهـــور ال
العالم، باإلضافة إلى املساهمة في تطوير 
مناطق املشجعني وغيرها من التجارب..

مــــن خـــطـــط تـــطـــويـــر الـــســـيـــاحـــة فــــي قــطــر 
ــارج الـــدولـــة، حيث  أيــضــا الــتــرويــج لــهــا خــ
الترويج  »الــوطــنــي للسياحة« على  يعمل 
ــــالل عـــدة  لــلــســيــاحــة خــــــارج قـــطـــر مــــن خـ
التمثيلية في كل  املكاتب  محاور، ومنها 
من الواليات املتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، 
ــا، والـــصـــني،  ــيـ ــركـ ــيـــا، وأملـــانـــيـــا، وتـ ــالـ وإيـــطـ
والــهــنــد، وروســـيـــا، وجــنــوب شـــرق آســيــا، 
ــتـــرة الـــقـــادمـــة  ــفـ ــــالل الـ كـــمـــا يــســتــهــدف خـ
فتح أســـواق سياحية جــديــدة فــي كــل من 

أستراليا والدول اإلسكندنافية.
ويــعــمــل املــجــلــس عــلــى الــتــرويــج لقطر من 
ــم وأكـــبـــر  ــ ــــشــــراكــــات مــــع أهـ ــــالل عـــقـــد ال خـ
ــاالت الــســيــاحــيــة حــول  ــ ــوكـ ــ الـــشـــركـــات والـ
الــعــالــم مــثــل شــركــتــي »كــوســتــا كـــروزس« 
ــايــــدة كـــــروس« الـــرائـــدتـــني فـــي مــجــال  و»عــ
البحرية، وكذلك شركة  الرحالت  سياحة 
الــصــيــنــيــة، وشــركــة   Ctrip »ــي تــريــب »سـ
»ديـــر تــوريــســتــيــك« الــعــامــلــة فــي األســـواق 
»ألبيتور« في  الناطقة باألملانية، وشركة 

إلــى ذلــك تم  السوق اإليطالية، وباإلضافة 
إلكترونية على أكبر  إطــالق عــدة حمالت 
مـــحـــركـــات الــبــحــث ومــــواقــــع الــحــجــز مثل 
محرك Qunar.com الصيني، وموقعي 

.Booking.com TripAdvisor
ويـــقـــوم املــجــلــس بــاســتــضــافــة الـــرحـــالت 
التعريفية لخبراء سياحيني، ووكالء سفر، 
وصــحــفــيــني، ومـــؤثـــريـــن اجــتــمــاعــيــني من 
السياحية املستهدفة،  مختلف األســـواق 
إلـــى جــانــب مــشــاركــتــه فــي أهـــم املــعــارض 
ــة، وتـــعـــزيـــز تـــواجـــد  ــيــ ــ ــدول ــ واملــــؤتــــمــــرات ال
قــطــر بــهــا لــلــتــرويــج لــلــعــروض واملــنــتــجــات 
الــســيــاحــيــة املــخــتــلــفــة مــثــل ســــوق الــســفــر 
لــنــدن، وIMEX فرانكفورت،  العاملي فــي 

وبورصة السفر العاملية في برلني.
وفــــي أواخـــــر عــــام 2018، أطــلــق املــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة حــمــلــتــه الــتــرويــجــيــة 
التجربة« مستهدفا  العاملية »قطر أصالة 
العالم فــي 15  225 مليون مسافر حــول 

دولة، يتحدثون 8 لغات.

فرص استثمارية ومساهمة 
متنامية للقطاع الخاص 

»الترويج السياحي«.. مكاتب 
تمثيلية وشراكات عالمية 

يساهم قطاع الضيافة في دعم خطط السياحة في دولة قطر، 
حيث يتميز قطاع الضيافة القطري بالتنوع وجودة الخدمة 
وتطور املرافق، حيث يشترك جميع العاملن في القطاع في 
الــشــركــاء في  الــتــطــويــر املستمر ويــرجــع هـــذا لــجــهــود  عملية 
تطوير كــفــاءات القطاع واالرتــقــاء بمستوى الخدمات. وبلغ 
إجمالي عــدد الــغــرف فــي قطر مــع نهاية الــعــام املــاضــي 2018 
حوالي 25917 غرفة )تشمل 23087 غرفة فنادق و2830 شقة 

فندقية( توزعت على 124 منشأة فندقية متنوعة، في حن 
وصـــل عـــدد املــنــشــآت إلـــى 130 مــنــشــأة فــنــدقــيــة تــوفــر 27378 
غرفة فندقية في منتصف العام الجاري 2019. وتبلغ نسبة 
اإلشغال منذ بداية عام 2019 وحتى شهر أغسطس املاضي 
حوالي 64%، بنسبة نمو 7%، عن الفترة ذاتها في 2018، وهو 
تقريبا معدل النمو لكل ربع منفصل ما عدا الربع األول الذي 

شهد نموا بمقدار %10.

ــمــــوا مــســتــمــرا  ــة نــ ــريـ ــبـــحـ ــة الـــــرحـــــالت الـ ــيـــاحـ ــقـــق قــــطــــاع سـ حـ
وملحوظا على مــدار األعـــوام املاضية، وكــان املوسم املاضي 
»2018 - 2019« حقق نموا نسبته 121%، في عدد الركاب فيما 
سجل زيادة نسبتها 100%، في عدد السفن السياحية، حيث 
وصل إلى قطر أكثر من 140 ألف مسافر على منت 44 سفينة، 
منها 38 سفينة عمالقة، وهي التي تحمل عادة على متنها ما 
بن 3 آالف إلى 4 آالف مسافر، باإلضافة إلى طواقم تشغيل 
السفينة. وشهد املوسم املاضي أيضا نموا كبيرا في أعداد 
الــســيــاح األملـــان )144%( واإليــطــالــيــن )93%( والبريطانين 
)22.5%( القادمن على منت سفن الرحالت البحرية مقارنة 

الـــروس الذين  إلــى جــانــب السياح  باملوسم »2017 - 2018«، 
أظهروا اهتماما كبيرا بقطر كوجهة سياحية بحرية حيث 
سجل عددهم نموا نسبته 257%، مقارنة باملوسم السابق، 

مما يضعهم في املرتبة الرابعة بن أكبر الجنسيات.
ــم الـــحـــالـــي تـــحـــول مــيــنــاء الــــدوحــــة إلــــى محطة  يــشــهــد املـــوسـ
استقبال وانطالق لسفن الرحالت البحرية السياحية، حيث 

سيبدأ وينهي الركاب رحلتهم من قطر.
ومــن املتوقع أن يكون موسم »2019 - 2020« هو األكبر بن 
املواسم السابقة، حيث يصل أكثر من 186 ألف مسافر، و61 

ألفا من البحارة وأطقم العمل على منت 74 سفينة.

الــتــي أعلن  الــجــديــدة  مــن املنتظر أن تساهم خطط التوسعة 
عنها مطار حمد الدولي مؤخرا في زيادة عدد الزائرين إلى 
قطر وعدد املسافرين الذين يتخذون من قطر محطة ترانزيت، 
حــيــث أعــلــن مــطــار حــمــد الــدولــي مــؤخــرا عــن تــوســعــة جــديــدة 
تهدف إلى زيادة الطاقة االستيعابية للمطار إلى 60 مليون 
مسافر سنويًا. وتتكون املرحلة الثانية لتوسعة مطار حمد 
الدولي من املرحلة )أ( واملرحلة )ب( وستضم املرحلة )أ( من 
 )D( التوسعة الحالية منطقة مركزية تصل بــن املنطقتن

و)E(، فيما ستبدأ أعمال اإلنشاء في مطلع العام املقبل لترفع 
من الطاقة االستيعابية للمطار إلى أكثر من 53 مليون مسافر 
ســنــويــا بــحــلــول عـــام 2022، أمـــا املــرحــلــة )ب( فــســوف تــكــون 
امــتــدادا للمنطقتن )D وE( بما يــعــزز الطاقة االستيعابية 

للمطار لتصل إلى أكثر من 60 مليون مسافر سنويا.
وتــشــمــل خــطــة الــتــوســعــة أيــضــا مــســاحــة أخـــرى تبلغ 11720 
مترا مربعا وهي مخصصة ملتاجر التجزئة ومنافذ األطعمة 

واملشروبات.

64 % اإلشغال الفندقي خالل 8 أشهر بنمو 7 % 

186 ألف مسافر على متن 74 سفينة سياحية 

»حمد الدولي«.. توسعة جديدة لـ 60 مليون مسافر سنويًا 

الدوحة - قنا
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

في إطار دعم جهودها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع

قطر الخيرية تتبرع بسيارتي نقل مرضى لمؤسسة حمد الطبية

قــــامــــت قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة بــتــســلــيــم 
مــؤســســة حــمــد الطبية سيارتي 
نــقــل مــرضــى مــســاهــمــة منها في 
دعـــــم جـــهـــودهـــا لـــتـــقـــديـــم أفــضــل 
ــــراد  ــات الــصــحــيــة لـــكـــل أفـ ــدمـ الـــخـ
املـــجـــتـــمـــع، وذلــــــك بـــمـــوجـــب عــقــد 
تــبــرع وقــعــتــه قــطــر الــخــيــريــة مع 

حمد الطبية.
ــن قـــطـــر الــخــيــريــة  وقـــــع الـــعـــقـــد عــ
السيد يوسف بن أحمد الكواري 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، فــيــمــا وقعه 
عن مؤسسة حمد الطبية السيد 
ــنـــاحـــي  ــادر الـــجـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد الـ ــبــ ــي عــ ــلــ عــ
ــام ملــؤســســة  ــعــ ــر الــ ــديــ مـــســـاعـــد املــ

حمد الطبية بالوكالة.
ووفـــقـــا لــلــعــقــد فــقــد تــبــرعــت قطر 
الــخــيــريــة بــســيــارتــن مــجــهــزتــن 
الســتــخــدامــهــمــا فــي نــقــل وخــدمــة 
الــــســــن وذوي  املـــــرضـــــى وكـــــبـــــار 

االحتياجات الخاصة.
ويعكس هذا التبرع عمق الشراكة 
املجتمعية بن مؤسسات الدولة 
ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي في 

ــم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة وتــعــزيــز  ــ دعـ
الــصــلــة بــاملــواطــنــن، واســتــيــعــاب 
قضايا املجتمع واالستجابة لها.
ويــــــــنــــــــدرج الــــــتــــــبــــــرع فـــــــي إطـــــــار 
التعاون املمتد بن قطر الخيرية 
ومؤسسة حمد الطبية في تنفيذ 
ــــج واألنــــشــــطــــة  ــرامـ ــ ــبـ ــ ــدد مـــــن الـ ــ ــ عـ
الــتــي تــصــب فــي خدمة  املختلفة 
املجتمع مثل املساهمة في تنظيم 

حـــمـــات لــلــتــبــرع بــــالــــدم وإقـــامـــة 
الفعاليات الخاصة باملرضى من 
كــبــار الــســن وذوي االحــتــيــاجــات 
ــة، مــثــل بـــرنـــامـــج »لــســت  الـــخـــاصـ
وحــدك« و»عيدك معهم«، وكذلك 
املـــســـاهـــمـــة فـــــي عــــــاج عــــــدد مــن 
األســـر مــن ذوي الــدخــل املــحــدود 
التي يتم تحويلها من مستشفى 
حــمــد، إضـــافـــة إلــــى الـــتـــعـــاون في 
إجـــراء عمليات جراحية لصالح 
املرضى واملصابن من الاجئن 
الــســوريــن، فــي مستشفى األمــل 
الــــــــذي أســـهـــمـــت قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة 
بتأسيسه في مدينة الريحانية 
الــســوريــة،  الــحــدود التركية  قــرب 

وغيرها.

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

البرنامج اإلذاعـي

 الثالثاء 5 نوفمبر 

تمام الساعة 08:00 مساًء

103.4FM عبر أثير إذاعة القرآن الكريم

الشريك اإلستراتيجي

الداعم اإلعالمي:

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 82/2019

للتبرع والتعهدات المالية أرســل قيمة المبلــــغ إلى 92124

qch.qa/O    للتبرع عبر الموقع اإللكتروني

تقديم

الدكتور:
عبدالرحمن 

الحرمي

الشيخ:
خالد بوموزة

الوجيه:
سلمان عبد هللا 

آل عبدالغني

ضيوف الحلقة

اكفل يتيمًا… وكن للنبي رفيقًا
كفالتك تفتح له نافذة للحياة

مساعدات إغاثية 
من قطر الخيرية لمنكوبي 

الفيضانات بالهند 
تمكنت قــطــر الــخــيــريــة بــدعــم مــن أهـــل الــخــيــر فــي قــطــر من 
تقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من الفيضانات التي 
اجتاحت واليتي بيهار وأتــرا برديش شمال الهند، حيث 
قامت بتوفير السال الغذائية واملابس لنحو 300 أسرة 

كدفعة أولى.
وتضمنت املساعدات التي تم توزيعها السال الغذائية لـ 
116 أسرة، واملابس لـ 175 أسرة. وتتكون السلة الغذائية 
من املواد التموينية األساسية التي تكفي أسرة مكونة من 

خمسة أفراد مدة شهر.
وتــوجــه املــســتــفــيــدون مــن هـــذه املــســاعــدات وهـــم الــعــائــات 
األكــثــر تــضــررا فــي واليــتــي بيهار وأتـــرا بــرديــش، بالشكر 
ألهل قطر على تبرعاتهم السخية، معربن عن أملهم في أن 
يستمر عطاء قطر الخيرية ليشمل أكبر عدد من املحتاجن 
في هذه املنطقة التي يعيش عدد هائل من سكانها تحت 

خط الفقر.
يذكر أن شمال الهند يتعرض للفيضانات سنويا بسبب 
ارتفاع منسوب املياه في األنهار وغزارة األمطار خصوصا 
واليـــة بــيــهــار الــتــي تــعــد الـــواليـــة األكــثــر فــقــرا وتـــضـــررا من 

الفيضانات.
وكانت قطر الخيرية قد قدمت في سنوات سابقة مساعدات 
للمحتاجن واملتضررين من الفيضانات في نفس الوالية 
إسهاما منها في التخفيف من املعاناة اإلنسانية لألسر 
الفقيرة، حيث اشتملت املساعدات على مابس، ومفارش 
وبطانيات وحقائب مدرسية وغيرها. كما وفرت 55 وحدة 
سكنية تلبية لحاجة من فقدوا منازلهم بتكلفة تجاوزت 

مليون ريال.
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563.4 مليار ريال رسملة السوق تتراجع هامشيا وتسجل 

10201 نقطة وسط نمو بالسيولة المؤشر يرتفع إلى 

شهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات األجنبية أعلى صافي 
الجلسة وبلغت قيمته 35 مليون ريـــال، وتالهم  شــراء بنهاية 
ــراد الــقــطــريــون بــصــافــي شـــراء بقيمة 12 مــلــيــون ريــــال، ثم  األفــ
مــلــيــون ريــــال، بينما سجلت  بــنــحــو 3.2  الخليجية  املــؤســســات 
الجلسة وبلغت قيمته  القطرية أعلى صافي بيع بنهاية  املؤسسات 
40 مليون ريال وتالهم األفــراد الخليجيون بنحو 8 ماليني ريال واألفــراد األجانب بنحو 

1.6 مليون ريال.
وخالل جلسة أمس استحوذ املساهمون القطريون على 45.7% من نسب الشراء و%40 
الشراء و%2.4  الخليجيون على 2.6% من نسب  البيع، واستحوذ املساهمون  من نسب 
من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على 51.7% من نسب الشراء و57.6% من 

نسب البيع.

35 مليون ريال صافي شراء 
المؤسسات األجنبية

لقطة

88.8 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

ــداوالت خــــال جــلــســة أمـــــس، مع  ــتـــ تــبــايــنــت الـــ
ــتــــداوالت »الــســيــولــة«  ــام الــ ــاع قــيــم وأحـــجـ ــفـ ارتـ
إلـــى 177.3 مــلــيــون ريــــال، مقابل  بنسبة %49 
118.8 مليون ريال خال جلسة األحد السابقة، 
ــتـــداولـــة  ــم املـ ــهــ ــام األســ بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أحــــجــ
إلـــى 88.8 مــلــيــون ســهــم، مقارنة  بنسبة %32 
بنحو 131.4 مليون سهم في الجلسة السابقة، 
كما ارتفعت الصفقات بنسبة 36% لتصل إلى 

مستوى 4389 صفقة بنهاية الجلسة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
34 مليونا و950 ألفا و429 سهما بقيمة 80 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و936.374 ريـ مــلــيــونــا و965 
تــنــفــيــذ 1583 صــفــقــة، ســجــل ارتـــفـــاعـــا بــمــقــدار 
17.77 نقطة، أي ما نسبته 0.44%، ليصل إلى 

4 آالف و020.16 نقطة.
الــخــدمــات والسلع  بينما سجل مــؤشــر قــطــاع 
االستهاكية، الذي شهد تداول 3 مايني و476 
ألفا  ألفا و944 سهما بقيمة 21 مليونا و495 
تــنــفــيــذ 580 صــفــقــة،  نــتــيــجــة  و442.394 ريــــال 
انخفاضا بمقدار 51.32 نقطة، أي ما نسبته 

0.60% ليصل إلى 8 آالف و446.45 نقطة.
الــذي شهد تــداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
14 مليونا و441 ألفا و263 سهما بقيمة 26 
ــال نتيجة  ــ ألــــف و915.517 ريـ مــلــيــونــا و201 

تنفيذ 1002 صفقة، انخفاضا بمقدار 24.01 
إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.81% ليصل 

و927.60 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمني، الذي شهد 
تــداول 4 مايني و712 ألفا و104 أسهم بقيمة 
11 مليونا و131 ألفا و289.340 ريــال نتيجة 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 19.27  تنفيذ 290 صــفــقــة، 
إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.72% ليصل 

و675.31 نقطة.
الــذي شهد  كما سجل مؤشر قطاع العقارات، 
تداول 26 مليونا و576 ألفا و248 سهما بقيمة 
22 مليونا و141 ألفا و991.172 ريــال نتيجة 
تــنــفــيــذ 565 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 9.78 
ألــف  إلـــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.66% ليصل 

و473.02 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تــداول مليونني و146 ألفا و660 سهما بقيمة 
ألــفــا و597.610 ريـــال نتيجة  4 مــايــني و639 
تنفيذ 195 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.14 نقطة، 
أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 923.50 نقطة.

وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الـــذي شــهــد تـــداول 
بــقــيــمــة 10  ألـــفـــا و506 أســـهـــم  مــلــيــونــني و520 
مايني و676 ألفا و885.820 ريال نتيجة تنفيذ 
174 صفقة، ارتفاعا بمقدار 10.14 نقطة، أي ما 

نسبته 0.39% ليصل إلى ألفني و624.31 نقطة.

49 % نموا بالسيولة 
و36 % بالصفقات المنفذة

تكافل
املعامالت اإلسالمية املصرفية، مع  التأمني اإلسالمي هو مفهوم تأميني إسالمي يرتكز على  أو  التكافل 
مراعاة قواعد وأنظمة الشريعة اإلسالمية، هذا املفهوم قد يمارس في أشكال مختلفة ألكثر من 1400 سنة. 
ولقد اعترف فقهاء املسلمني بأن أساس املسؤولية املشتركة في نظام اكويال كما يمارس بني املسلمني في 

مكة واملدينة وضع األساس للتأمني التعاوني.
التأمني اإلسالمي هو اتفاق يتم بني أشخاص يتعرضون ألخطار محددة بهدف تالفي األضرار الناشئة عبر 
إنشاء صندوق يتم إيداع اشتراكات فيه على أساس التبرع، ويتم منه التعويض عن األضرار التي تلحق أحد 

املشتركني من جراء وقوع األخطار املؤمن منها.
لوثيقة  العام، وكل حامل  الصالح  الوثائق يتعاونون فيما بينهم من أجل  التكافل هي أن حاملي  ومبادئ 
الجمع في  التأمني يدفع اشتراكه ملساعدة املحتاج، وتقسم الخسائر وتنتشر املسؤوليات طبقا لنظام 
املجتمع، ويتم القضاء على حالة عدم اليقني بالنسبة لالكتتاب والتعويض، وعدم اكتساب ميزة على حساب 

اآلخرين.

دليل المستثمر
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع بنسبة 
0.05% بنهاية جلسة أمـــس، مغلقا عند مستوى 
نــقــطــة، وســـط نــمــو عــلــى مــســتــوى السيولة   10201
والصفقات املنفذة وتقلص كميات التداول مقارنة 
بجلسة األحــد السابقة، وتراجعت رسملة السوق 
بنحو 300 مليون ريال بنهاية الجلسة لتصل إلى 

مستوى 563.4 مليار ريال.
ودعم نمو املؤشر العام ارتفاع 3 قطاعات تقدمها 
بـــ 0.44%، ويليه النقل  املــالــيــة  الــبــنــوك والــخــدمــات 
ـــ 0.02%، بينما  بـ ــاالت  ثـــم االتــــصــ بـــواقـــع %0.39، 
تراجعت 4 قطاعات على رأسها الصناعة بـ %0.81، 
ويــلــيــه الــتــأمــني بـــ 0.72%، ثــم الــعــقــارات بـــ %0.66، 

والخدمات والسلع االستهاكية بنسبة %0.60.
وســجــل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بمقدار 
إلـــى  لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.05  نـــقـــطـــة، أي مــ  8.93
18770.67 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر 
الــريــان اإلســامــي السعري انخفاضا بمقدار 8.79 
إلــى 2286.47  نقطة، أي مــا نسبته 0.38% ليصل 
ــة قـــطـــر الـــريـــان  نـــقـــطـــة، كـــمـــا ســـجـــل مـــؤشـــر بــــورصــ
اإلســـامـــي انــخــفــاضــا بــمــقــدار 14.97 نــقــطــة، أي ما 

إلــى 3893.16 نقطة، وسجل  نسبته 0.38% ليصل 
املــتــداولــة انخفاضا بمقدار  مــؤشــر جميع األســهــم 
إلـــى  لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.01  نـــقـــطـــة، أي مــ  0.19

3006.39 نقطة.
ــعــــت أســــهــــم 16 شـــركـــة  ــفــ ــلـــســـة أمــــــــس، ارتــ ـــي جـ ــ وفــ
وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 6 شركات 

على سعر إغاقها السابق.
وتصدر سهم قطر وعمان القائمة الخضراء مرتفعًا 
الــطــبــيــة بنمو نسبته  بنسبة 2.79% وتـــاه ســهــم 
1.52% وتاهما الخليج التكافلي املرتفع بنسبة 
ارتـــفـــع سهما  أمـــــس، كــمــا  بــنــهــايــة جــلــســة   %1.45

ناقات ومسيعيد بنسبة %1.22.

وعلى النقيض تصدر سهم العامة للتأمني القائمة 
الــخــضــراء بنسبة 8.46% وتــــاه ســهــم قــطــر األول 
بنسبة 5.45% ثم سهم التحويلية بنسبة %5.35 
ثم إزدان القابضة بنسبة 2.12% وداللــة القابضة 

بنسبة %1.99.
ورفــعــت شركة بنك قطر الوطني للخدمات املالية 
QNBFS السعر املستهدف لسهم شركة قطر لنقل 
ــاقــــات« إلــــى 2.60 ريـــــال، بـــداًل  الـــغـــاز املــــحــــدودة »نــ
ــال، مــع توصية  مــن الــســعــر الــقــديــم الــبــالــغ 2.50 ريــ

بالتجميع.
وقــــال تــقــريــر صــــادر عــن الــشــركــة أمـــس إنـــه تــم رفــع 
ا مــن الــعــام الجاري  تــقــديــرات نمو أداء نــاقــات بـــدًء
وحــتــى 2022 )4 ســـنـــوات( بــنــحــو 5%، وذلــــك أخــذًا 
فـــي االعـــتـــبـــار عــمــلــيــات شـــــراء الــســفــن الـــتـــي قــامــت 
بــهــا نــاقــات فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة وارتـــفـــاع األربـــاح 

الفصلية.
وشهدت جلسة أمس التداول على أسهم 4 شركات 
عبر املطلعني، حيث جرى شراء 600 ألف سهم من 
شركة املــاحــة القطرية و8 آالف سهم مــن القطرية 
ألــف سهم  العامة للتأمني بينما جــرى بيع 749.2 
من بنك الخليجي التجاري و50 ألف سهم من بنك 

قطر األول.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

40.343.325.6% 2.79
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة الصناعة والتأمني

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت »األول« 
متصدر الكميات

 نمو »قطر وعمان« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع الخدمات والسلع االستهالكية خالل جلسة أمس
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الشركة القطاع
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األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

قطر األول
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14,993,729.17

14,576,800.92

10,751,285.18

8,115,222.352
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مسيعيد ناقالت الخليج الطبية
التكافلي
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أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

177.3

% 49

مليون ريال
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يــقــول الخبير املــصــرفــي واملــالــي قاسم 
قاسم إن السلطات املالية في الواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة تــوقــعــت مــنــذ فــتــرة 
تــحــقــيــق عــجــز مـــالـــي، كــمــا هـــو مــعــلــوم 
فــــإن الـــعـــجـــوزات املـــالـــيـــة فـــي مـــوازنـــات 
أمريكا ليست باألمر الجديد، موضحا 
أنــه يتم تمويل املــوازنــة األمــريــكــيــة عن 
طريق طباعة نقود جديدة ومــن خالل 
االقتراض وأوراق مالية جديدة ممثلة 
فــي الــســنــدات، وتــابــع قائال »تأثير ذلك 
الــدول كذلك،  العجز يكون أحيانا على 
ــلـــن أن تـــعـــديـــل أســـعـــار  فـــالـــفـــيـــدرالـــي أعـ
الفائدة مؤخرا سيكون هو آخر تعديل 
الــعــام املقبل  خــالل الفترة املقبلة وقبل 

ألن مــزيــدا مــن التخفيضات سينعكس 
ــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــوزات االقـ ــ ــجــ ــ ــعــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
االقــتــصــاد األمــريــكــي، كــمــا ال ننسى أن 
بــالــدوالر  الــخــلــيــج تــربــط عملتها  دول 
األمريكي، وعند تغيير أسعار الفائدة 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة فــإن 
دول الخليج بما فيها دولــة قطر تقوم 
ــفــــائــــدة األســـاســـيـــة  ــعــــار الــ بـــتـــعـــديـــل أســ
لديها ولــكــن بما يتماشى واملتغيرات 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة واملــحــلــيــة ووفــقــا 
لــلــســلــطــة الــتــقــديــريــة لــلــبــنــوك املــركــزيــة 

الخليجية«.
ــدار الـــديـــن ودخــــول  ــ ــا بــالــنــســبــة إلصــ أمــ
الدول الخليجية على االستثمار فيها، 

الــواليــات  فيرى قاسم قاسم أن إصـــدار 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة ملــزيــد مــن الــســنــدات 
من شأنه أن يقدم فرصا أكبر للتصرف 
واستثمار السيولة الفائضة لدى دول 
ــة قـــطـــر، وتــابــع  ــ الــخــلــيــج بــمــا فــيــهــا دولـ
قــائــال »وال نــنــســى الــصــن الــتــي تضع 
عــيــنــهــا بــشــكــل مــســتــمــر عــلــى الــســنــدات 
األمــــريــــكــــيــــة، وهـــــــو مـــــا يــــوفــــر ســـيـــولـــة 
كــافــيــة فـــي الـــســـوق األمــريــكــي ويــســاهــم 
فــــي تــنــشــيــط االقـــتـــصـــاد والـــعـــديـــد مــن 
الـــقـــطـــاعـــات ومــنــهــا الـــقـــطـــاعـــات املــالــيــة 
ــي أبـــــرز  ــ ــ والــــتــــجــــاريــــة والــــعــــقــــاريــــة وهـ
الــقــطــاعــات الــتــي يــتــم االســتــثــمــار فيها 

بشكل بارز في أمريكا«.

ــالـــي  ــمـ إلـــــــى أن إجـ الــــتــــقــــديــــرات  ــر  ــيـ تـــشـ
الــســنــدات وأذونــــات الخزينة األمريكية 
تـــريـــلـــيـــون دوالر،  بـــنـــحـــو 6.72  ــدر  ــقــ تــ
ــلــــى 1.12  الـــــصـــــن عــ ــا  ــهـ ــنـ تـــســـتـــحـــوذ مـ
تريليون دوالر، بما يمثل نحو 16.66% 
مــن اإلجــمــالــي، فــي حــن تستحوذ دول 
الخليج العربي على نحو 288.4 مليار 
الـــخـــبـــراء  الـــعـــديـــد مــــن  دوالر، رغـــــم أن 
واملختصن حــذروا من احتمال حدوث 
انـــخـــفـــاض مــلــحــوظ فـــي االســـتـــثـــمـــارات 
ــة  ــكــــومــ ــة فـــــــي ســـــــنـــــــدات الــــحــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
األمريكية، وذلــك كــرد على الضغوطات 
الــتــجــاريــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا مـــن قبل 

إدارة ترامب.
ويرى الدكتور عبدالله الخاطر الخبير 
االقتصادي واملحلل املالي أن الحكومة 
األمريكية ستكون ملزمة خــالل الفترة 
املــال  إلــى أســـواق رأس  املقبلة بالتوجه 
واالقــــــتــــــراض إمـــــا فــــي شـــكـــل تـــمـــويـــالت 
مـــبـــاشـــرة أو مــــن خـــــالل طـــــرح ســـنـــدات 
وأذونــات خزينة قصيرة وطويلة املدى 
لـــســـد الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة فــــي املـــيـــزانـــيـــة 
الفيدرالية األمريكية، موضحا أن دخول 
الحكومة إلى سوق رأس املال سيجعلها 

تزاحم كبار املستثمرين من القطاعات 
ــة األمـــــــــــر الـــــــــــذي ســـيـــجـــعـــلـــهـــا  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
تــســتــحــوذ عــلــى أكـــبـــر حــصــة مـــن ســوق 
رأس املــــــال، مــمــا قـــد يــضــر إلــــى حـــد ما 

باملستثمرين من القطاع الخاص.
وتــابــع قــائــال لـــ »لــوســيــل« إن هـــذا األمــر 
لن يكون في صالح االقتصاد األمريكي 
ــع تــكــلــفــة رأس  ــ ــه ســـيـــســـاهـــم فــــي رفــ ــ ألنــ
املـــال، مضيفا: طبعا كــل ذلــك يقف على 
التحوالت التي سيتم تسجيلها ومنها 

التوقعات بمواصلة االقتصاد األمريكي 
تحقيق تباطؤ وهو أمر غير إيجابي.

الـــتـــي  الــــخــــاطــــر إن اإلصـــــــــــــدارات  وقــــــــال 
ستطرحها الحكومة األمريكية ممثلة 
الــخــزانــة األمــريــكــيــة ستكون  فــي وزارة 
لها جاذبية نظرا لتواصل مؤشر الثقة 
في السوق األمريكي الذي يعد من أكبر 
األســـواق رغــم أن هــذه الثقة قد تقلصت 
خــــالل الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة بعض 
الشيء نتيجة للظروف الجيوسياسية 
الــتــي تــم تسجيلها  والــجــيــواقــتــصــاديــة 
طيلة الفترة املاضية، وتابع قائال: البد 
من التنويه إلى أن تواصل العجز املالي 
في ميزانية الواليات املتحدة األمريكية 
ــادي إلـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــود االقـ ــركــ ــ ــع عــــــــودة الــ ــ مـ
األسواق األمريكية من شأنه أن يضعف 
الــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة ويــجــعــل 
ــكــــي أقـــــل قــــــدرة عــلــى  ــتــــصــــاد األمــــريــ االقــ
الــتــطــورات فــي مــواجــهــة بعض  متابعة 
االقـــتـــصـــاديـــات األخـــــرى األكـــثـــر نــشــاطــا 
ــة واألقــــــل ديـــنـــا وفــــي مــقــدمــتــهــا  ــرونــ ومــ
الصن التي تواصل تحقيق مستويات 
نمو معتدل واألقــل دينا وتحافظ على 
مـــســـتـــويـــات نـــاتـــج مــحــلــي مــهــمــة وهـــي 

ــرات أســـاســـيـــة تــــدعــــم االقـــتـــصـــاد  ــ ــــؤشـ مـ
الصيني نتيجة ضعف الدين الصيني 
الناتج املحلي، بالتالي فإن الصن  إلى 
هــي األقــــدر حــالــيــا عــلــى االســتــثــمــار في 
العديد من القطاعات ومنها القطاعات 
التكنولوجية والطاقية ودخول العديد 
من األسواق الستثمار الفوائض املالية 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا وأول وجــهــة  الــضــخــمــة 
تــتــســع لــتــلــك االســـتـــثـــمـــارات املــالــيــة هي 
األســـواق املالية األمريكية. وأوضـــح أن 
ذلك سيساهم في التأثير على مجريات 
املــحــادثــات الــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن في 
ــعــــرف بــــالــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة  إطـــــــار مــــا يــ
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي تـــم فرضها 
عــلــى الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة. كــمــا أوضـــح 
ــدار تــلــك الــســنــدات مـــن شــأنــه أن  ــ أن إصـ
يــمــثــل فــرصــة لـــدولـــة قــطــر لــلــدخــول في 
تلك األوراق املالية واستثمار الفوائض 
املالية العالية للدولة في سوق السندات 
األمــريــكــيــة، وتــابــع قــائــال: وقـــد الحظنا 
طيلة األشهر التسعة األولى زيادة دولة 
قــطــر حصتها فــي الــســنــدات األمــريــكــيــة 
ــعــــاف مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه الـــعـــام  ــى أضــ ــ إلـ

املاضي.

أبــدت األســواق العاملية ممثلة في كبار 
الــدولــيــن خـــالل األســبــوع  املستثمرين 
ــن أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي مــخــاوف  ــر مـ ــيـ األخـ
املــتــحــدة  ــــات  ــــواليـ الـ وقـــلـــقـــا إزاء كـــشـــف 
األمريكية عن تحقيقها عجزا قياسيا 
في ميزانيتها، هو األول من نوعه خالل 
السبع ســنــوات األخــيــرة، حيث تخطى 
عــجــز املــيــزانــيــة حــســب وزارة الــخــزانــة 
األمريكية عتبة 900 مليار دوالر، بل إن 
العجز اقترب من تريليون دوالر، حيث 
بــلــغ تــحــديــدا 985 مــلــيــار دوالر، وفــقــا 
لــوزارة الخزانة األمريكية التي كشفت 
كذلك أن العجز الفيدرالي سجل قفزة 
بنحو 26% مقارنة بالعجز الفيدرالي 
املسجل في ميزانية 2018، والــذي كان 

يقدر بنحو 779 مليار دوالر.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة األمريكية 
فإن اإليــرادات العامة مليزانية الواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة بلغت نــحــو 3.462 
تــريــلــيــون دوالر، مــســجــلــة نــســبــة نمو 
ــقــــارنــــة بــــــاإليــــــرادات  ــــي حـــــــدود 4% مــ فـ
املسجلة في العام املاضي والتي كانت 
تقدر بنحو 3.382 تريليون دوالر، في 
املــقــابــل ســجــلــت الــنــفــقــات واملــصــاريــف 
الفيدرالية للواليات املتحدة األمريكية 
نموا قياسيا، حيث قفزت تلك النفقات 
إلــــــــى مــــســــتــــوى 4.447  واملــــــصــــــاريــــــف 
تريليون دوالر مسجلة بذلك نسبة نمو 
عند مستويات 8% مــقــارنــة بالنفقات 
التي كانت تقدر بنحو 4.117 تريليون 
دوالر. ويعد هذا العجز هو ثاني أعلى 
الــــعــــام 2012، حــيــث  عـــجـــز ســـجـــل مـــنـــذ 
بلغ في ذلــك العام نحو 1.11 تريليون 
دوالر، وانطلقت أصوات املسؤولن في 
أمريكا تطالب بــضــرورة ضبط األمــور 
املـــالـــيـــة قــــدر اإلمــــكــــان، وفــــي مــقــدمــتــهــم 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ووزير 
الـــخـــزانـــة األمـــريـــكـــي ســتــيــفــن مــنــوشــن 
ــا بـــــضـــــرورة الــــحــــد مــن  ــبـ ــالـ ــذان طـ ــ ــلــ ــ ــ وال
الــتــبــذيــر والــنــفــقــات الــالمــســؤولــة، على 
حـــد تــعــبــيــرهــمــا، فـــي وقــــت تــشــيــر فيه 
إلــى أن االقــتــصــاد األمريكي  التوقعات 
الــعــام  ســيــســجــل تـــبـــاطـــؤا 2.3% خــــالل 
الـــجـــاري لــيــتــراجــع إلـــى مــســتــوى %1.8 
كمتوسط خالل السنوات األربع املقبلة، 
ــم الـــتـــفـــاؤل بـــزيـــادة آالف الــوظــائــف  رغــ
واإلنتاج الصناعي مع تأكيدات ملكتب 
ــكــــي أن  ــريــ الــتــحــلــيــل االقــــتــــصــــادي األمــ

الناتج املحلي اإلجمالي ارتفع بوتيرة 
سنوية 1.9% في الربع الثالث من العام 
الــجــاري مــقــارنــة بنمو مــقــداره 2% في 

الربع الثاني.
ويـــطـــرح الــعــجــز املــســجــل فـــي مــيــزانــيــة 
الــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــعــديــد 
ــارات لــــدى املــســتــثــمــريــن  ــفـــسـ ــتـ مـــن االسـ
الــــذيــــن تـــســـاورهـــم مــــخــــاوف مــخــتــلــفــة، 
أبــرز تلك االستفسارات املتعلقة  ولعل 
بالوضع السياسي، وهو كيف سيلقي 
بــظــاللــه عــلــى االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــل، أمــــــا عــلــى  ــبــ ــقــ ــة لـــلـــعـــام املــ ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
ــنـــي، هــل من  املــســتــوى الــعــســكــري واألمـ
الــــــوارد أن تــتــغــيــر مــســتــويــات اإلنـــفـــاق 
عــلــى الــقــطــاع الــعــســكــري والــتــســلــيــح؟، 
أما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، 
فكيف ستتعاطى الحكومة األمريكية 

ــعـــجـــز وتـــغـــطـــيـــتـــه، بــمــعــنــى  ــذا الـ ــ مــــع هــ
أوضــح هــل ستلجأ إلــى زيـــادة الرسوم 
ــانـــب زيـــــــادة حــجــم  ــــى جـ والــــضــــرائــــب إلـ
الدين األمريكي وبالتالي زيادة طباعة 
الــــــــدوالر لــتــغــطــيــة الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي؟، 
وهـــل ســيــكــون هــنــاك تــعــاٍط للفيدرالي 
ــعـــطـــى الــــجــــديــــد بــمــا  ــي مــــع املـ ــكــ ــريــ األمــ
ــه املــســتــقــبــلــيــة فيما  ــراراتــ يـــؤثـــر عــلــى قــ
ــو الـــذي  ــائـــدة، وهــ ــفـ يــتــعــلــق بـــأســـعـــار الـ
ــعــــام الـــجـــاري  خــفــضــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــ
فـــي 3 مــنــاســبــات مــتــتــالــيــة مـــع دعــــوات 
مــتــزايــدة مــن الــرئــيــس األمــريــكــي ملزيد 
ــفــــائــــدة عــلــى  ــن الــتــخــفــيــض لــســعــر الــ مــ
ــكــــي، واألهـــــــم مــــن ذلــــك،  الــــــــدوالر األمــــريــ
كــيــف ســتــكــون تــحــركــات أســعــار النفط 
الــواليــات املتحدة  مستقبال؟ وتستعد 
األمريكية إلجراء االنتخابات الرئاسية 

خــالل األشهر املقبلة، وسيكون العجز 
الــواليــات املتحدة  املسجل في ميزانية 
األمــريــكــيــة أحـــد الــعــوامــل املـــؤثـــرة على 
التنافس بن املرشحن، من خالل طرح 
ــهـــدف بـــاألســـاس  بــــرامــــج اقـــتـــصـــاديـــة تـ
ــى تــقــلــيــص أكـــبـــر عــجــز مــســجــل منذ  إلــ
يــقــول  ــار  ــ ــ ــــذا اإلطـ ــــي هـ الــــعــــام 2012. وفـ
الخبير املصرفي قاسم قاسم إنــه قبل 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــريــكــيــة لن 
يـــكـــون مــــن املـــســـمـــوح أن يـــؤثـــر الــعــجــز 
ــرات الــعــمــالــة  املـــالـــي عــلــى حــجــم مــــؤشــ
ــــرى،  والــبــطــالــة وبـــاقـــي املــــؤشــــرات األخـ
خاصة أن الرئيس دونالد ترامب أبرز 
املــــرشــــحــــن يــــوصــــف بـــالـــشـــعـــوبـــيـــة أي 
ــه يـــوجـــه خــطــابــا شــعــبــيــا وبــالــتــالــي  أنــ
لــن يــســمــح مــهــمــا كــانــت الــتــكــالــيــف بــأن 
يـــؤثـــر الــعــجــز عــلــى املـــواطـــن األمــريــكــي 

بغض النظر عــن االقــتــصــاد األمريكي، 
ولــهــذا نــرى الــرئــيــس األمــريــكــي يطالب 
وبإلحاح في الدعوة إلى خفض أسعار 
الـــفـــائـــدة وانـــتـــهـــاج ســيــاســة تــيــســيــريــة 
قــدر اإلمــكــان. ويتفق في ذلــك مع قاسم 
الــذي  الــدكــتــور عبدالله الخاطر  قــاســم، 
قــال فــي حديثه لـــ »لــوســيــل« إن الهدف 
الـــرئـــيـــســـي لــلــمــرشــحــن لــالنــتــخــابــات 
الرئاسية سيكون التركيز على إطالق 
البرامج االنتخابية االقتصادية التي 
تهدف إلى تقليص العجز قدر اإلمكان 
نحو مستويات مقبولة نوعا ما. وتابع 
قائال: األكيد أن الفترة املقبلة ستسجل 
العديد من الوعود االنتخابية، والعمل 
على تقديم برامج الهدف منها تقليص 
ــام الــــــذي حـــقـــق مــســتــويــات  ــعــ ــن الــ ــديــ الــ

عالية.

ــز املــــيــــزانــــيــــة األمـــريـــكـــيـــة  يـــشـــكـــل عــــجــ
ــنــــاتــــج  الــ ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ نــــحــــو 4.6% مــــــن إجـ
املــحــلــي األمــريــكــي والــــذي يــقــدر بنحو 
تـــريـــلـــيـــون دوالر وفـــقـــا ألحــــدث   21.5
الــصــادرة، في  اإلحصائيات األمريكية 
حن يقدر الدين العام األمريكي بأكثر 
من 22.03 تريليون دوالر، والذي سجل 
خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي نـــمـــوا مــتــســارعــا 
كبد االقتصاد األمريكي خسائر تقدر 

بأكثر من 1.5 تريليون دوالر.
منطقيا، أمام ارتفاع العجز املسجل في 
املــتــحــدة األمريكية  الـــواليـــات  مــيــزانــيــة 
ــرة إلـــــى زيـــــادة  ــ ــيـ ــ ســتــضــطــر هـــــذه األخـ
ــيــــرة تـــدايـــنـــهـــا ســــــواء مــــن األســــــواق  وتــ
املحلية أو العاملية، حيث سيكون ذلك 
فــي شكل طلب قـــروض وتــمــويــالت من 
بنوك عاملية أو من خالل طرح سندات 
ديــن وأذونــــات خزينة أمريكية والتي 
تقدر بآالف املليارات زائد قيمة خدمة 
الـــديـــن، وبـــذلـــك مـــن املــتــوقــع أن يــرتــفــع 
الدين األمريكي بحلول منتصف العام 
املقبل إلى ما ال يقل عن 22.5 تريليون 

دوالر.
الــديــن  إلــــى أن  فـــي ذات اإلطــــــار  يـــشـــار 
الــعــام األمــريــكــي تــجــاوز لــلــمــرة األولـــى 

على اإلطالق سقف 22 تريليون دوالر 
منذ مطلع الــعــام الــجــاري، األمـــر الــذي 

دعــا خــبــراء االقــتــصــاد األمريكين إلى 
اعتبار أن الزيادة املرتفعة واملتسارعة 
ــــي تــشــيــر  ــكـ ــ ــريـ ــ فـــــي الـــــديـــــن الـــــعـــــام األمـ
إلـــى أن الـــبـــالد تــســيــر فـــي مــســار مــالــي 
غــيــر مــســتــدام يــمــكــن أن يــعــرض األمـــن 
ــــادي لـــكـــل أمــــريــــكــــي لــلــخــطــر،  ــــصـ ــتـ ــ االقـ
معتبرين أن تنامي الدين العام يجب 
أن يـــكـــون مــــصــــدرا لــلــقــلــق، خــصــوصــا 
لــلــمــواطــن األمـــريـــكـــي، ملـــا لـــه مـــن تأثير 
ــقـــب أن أســـعـــار  ــرتـ ــن املـ عـــلـــيـــه، حـــيـــث مــ

ــات  ــركــ ــشــ ــــدة لــلــمــســتــهــلــكــن والــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
سترتفع بمرور الوقت سواء على املدى 

املتوسط أو البعيد.
ــلــــى اإلنــــفــــاق  ــكـــن أن يــــؤثــــر عــ ــمـ كــــمــــا يـ
الحكومي، فعندما يكون الدين كبيرا 
قــد تعجز الحكومة عــن زيـــادة اإلنفاق 
اقــتــصــادي محتمل،  ملواجهة أي ركـــود 
أو تخصيص املزيد من األموال إلعادة 
ــاعـــدة  ــة ومـــسـ ــلـ ــامـ ــعـ ــيـــل األيــــــــدي الـ ــأهـ تـ
ــم 41  ــددهــ ــن يـــتـــجـــاوز عــ ــذيــ ــقــــراء الــ ــفــ الــ
مليون شخص بما يشكل نحو %13 
من األمريكين يعيشون في فقر، بينما 
يعيش نحو 19 مليونا في فقر مدقع، 
لــيــصــل إجــمــالــي الــفــقــراء فــي الــواليــات 
املتحدة األمريكية إلى أكثر من نحو 60 
مليون فقير. مع العلم في ذات اإلطــار 
أن مــتــوســط أجـــر هـــؤالء خـــالل الساعة 
الــــواحــــدة عــنــد عــمــلــهــم ال يــتــخــطــى 15 
دوالرا وهـــو األجــــر األدنــــى للعمل في 

السوق األمريكي.
ويجمع الخبراء واملختصون على أن 
الــحــكــومــة األمــريــكــيــة ممثلة فــي وزارة 
الـــخـــزانـــة األمـــريـــكـــيـــة ســـتـــكـــون مــلــزمــة 
ــالــــخــــروج إلـــــى أســــــــواق املـــــــال وطــــرح  بــ
سندات وأذونـــات الخزينة، أو اللجوء 

إلى ما يسمى بطباعة الدوالر األمريكي 
من أجــل سد فجوة العجز املسجل في 
ــــالن عنها  تـــم اإلعـ الــتــي  مـــوازنـــة 2019 
أواخــر شهر أكتوبر من العام الجاري، 
الــســنــدات وأوراق  تــلــك  عــلــى أن تــكــون 
الــــديــــن الــــتــــي ســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا مــقــومــة 
بــالــدوالر مــع العمل على جعلها أكثر 
جــاذبــيــة مــقــارنــة ببقية الــســنــدات التي 
تــم طــرحــهــا خــاصــة فــي ظــل املتغيرات 
الجيوسياسية والجيواقتصادية التي 
تــمــر بــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة األمريكية 
ومنها مستويات النمو املتوقعة بما 
فــيــهــا الــتــبــاطــؤ املـــتـــوقـــع وإلـــــى جــانــب 
التغيرات التي قد تسجلها مستويات 
ــة مــــــن قــبــل  ــ ــدلـ ــ ــعـ ــ أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة املـ
الفيدرالي األمريكي، وبقية املتغيرات 
ــام،  ــ ــالــــم بـــشـــكـــل عـ ــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الــــعــ الــ
الــضــغــوطــات الناجمة  وفـــي مقدمتها 
ــتــــجــــاريــــة بــن  ــرب الــ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــا عـ ــ ــاسـ ــ أسـ
الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة مــن جهة 
والصن من جهة ثانية، باإلضافة إلى 
االســـتـــعـــدادات لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
األمــريــكــيــة، والـــتـــوتـــرات بـــن الـــواليـــات 
املتحدة األمريكية وإيــران فيما يتعلق 

باالتفاق النووي بن البلدين.

                                                               التبذير والنفقات الالمسؤولة يدفعان               العجز إلى حافة التريليون دوالر 

   تفاقم عجز الميزانية ورقة ضغط        ضد ترامب باالنتخابات الرئاسية األمريكية

¶  رسوم ترامب ضد الصين تفشل في سد العجز ¶  خبراء يحذرون من تضرر االقتصاد األمريكي من الحرب التجارية 

¶  عبد الله الخاطر

¶  قاسم قاسم

أحمد فضلي

4.6 % من إجمالي الناتج المحلي  يمثل 

مليار دوالر نصيب الخليج من سندات وأذونات الخزينة  288.4

زيادة عجز الميزانية تدفع أمريكا لالستدانة من األسواق 

د. الخاطر: العجز يدفع إلى وعود انتخابية سابقة ألوانها

قاسم: السندات الجديدة تمتص السيولة الفائضة 

تقليص الميزانية 
العسكرية 

أن عجز  العجيبة  املفارقات  من 
ــعــــام ألمــريــكــا  ــ ــــي ال ــال املــــيــــزان املــ
ســـجـــل أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه بــعــد 
ــوات، وفــــي نــفــس  ــنــ مـــــرور 7 ســ
العسكري  اإلنفاق  الوقت سجل 
األولى  للمرة  ارتفاعا  األمريكي 
بــلــغ  مــــنــــذ 7 ســـــــنـــــــوات، حــــيــــث 
اإلنـــفـــاق الــعــســكــري األمــريــكــي 
مليار   649 املــاضــي نحو  الــعــام 
الــــــّدفــــــاع،  ــال  ــ ــجـ ــ مـ ــلــــى  عــ دوالر 
ــا يــشــكــل تـــقـــريـــبـــا ثــلــث  ــو مــ ــ وهـ
تــريــلــيــون  ــعــاملــي 1.8  ال ــاق  ــفـ اإلنـ
ــادة %2.3 خـــال  ــ ــزيـ ــ بـ دوالر، 
السنة  املاضي. وهــذه هي  العام 
زادت  التي  الــتــوالــي  الثانية على 
ــســّجــل 

ُ
فــيــهــا هــــذه الـــنـــفـــقـــات، لــت

أعـــلـــى مــســتــوى لــهــا مــنــذ الــعــام 
ذلـــك تشير  عــلــى  وبــنــاء   .1988
ــتــــوجــــه  ــ ال أن  إلــــــــى  ــات  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ
الفترة  األمريكي سيكون خال 
ــلـــى تــقــلــيــص  املـــقـــبـــلـــة لــلــعــمــل عـ
اإلنــفــاق الــعــســكــري، خــاصــة أن 
انتخابات  املقبل سيشهد  العام 
هــدوءا  وبالتالي سيكون هناك 
اإلمكان عن  االبتعاد قدر  ويتم 

التجاذبات.
وفي ذات اإلطار يوضح الدكتور 
ــاج  ــتــ اإلنــ أن  ــــخــــاطــــر  ال ــه  ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
العسكري  والــتــصــنــيــع  الــحــربــي 
سيسجل تراجعا نتيجة توسع 
فجوة العجز املالي خال الفترة 

املاضية.

 منصات الزيت 

الصخري 

رغـــم أن الــنــفــط لـــن يــتــأثــر بشكل 
ــبـــاشـــر نــتــيــجــة اتــــســــاع الــعــجــز  مـ
املــالــي املــســجــل فــي املــالــيــة الــعــامــة 
األمــريــكــيــة، إال أن بــعــض الــخــبــراء 
الــلــذيــن  يــعــتــبــرون أن املـــؤشـــريـــن 
ســيــتــحــكــمــان فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
ــدد  ــادي وعــ ــتــــصــ هـــمـــا الـــنـــمـــو االقــ
ــراج  ــتـــخـ ــارات واسـ ــ ــفـ ــ مـــنـــصـــات حـ
الزيت الصخري، حيث إذا سجل 
ــتـــصـــادي  ارتــــفــــاع فــــي الـــنـــمـــو االقـ
الركود فإن أسعار  وغياب حركة 
الــنــفــط ســـوف تــصــعــد بــاإلضــافــة 
إلــــى تـــوقـــف مــنــصــات اســتــخــراج 
ــخـــري، وبـــالـــتـــالـــي لن  الــنــفــط الـــصـ
يكون هناك تأثير مباشر وكبير 
للعجز املالي على النفط إال إذا رأى 
املــنــصــات في  الــقــائــمــون على تلك 
العمل  املتحدة األمريكية  الواليات 
املقدر  اليومي  اإلنــتــاج  على زيــادة 
حــالــيــا بــنــحــو 12 مــلــيــون بــرمــيــل 
إلى مستويات أعلى بهدف إغراق 
السوق والتأثير على األسعار إما 

صعودا أو نزوال.

توجه لطباعة المزيد 
من أوراق الدوالر
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17 آراء وآراء

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

الزميل املقيم في معهد أمريكان إنتربرايس
»صحيفة ذا هيل األمريكية« 

ترامب يبيع الوهم االقتصادي لألمريكيين

الكبيرة،  التخفيضات الضريبية  في غضون ذلك فإنه وبسبب 
فقد سجل االقتصاد عجزا مضاعفا في املوازنة، ناهيك عن أنه 
يعاني من مشكلة تتمثل في العجز التجاري الذي يقوض آفاق 

النمو االقتصادي للبالد.
ومـــن بــن الــوعــود االقــتــصــاديــة األســاســيــة الــتــي قطعها تــرامــب 
الحالية هــو أن سياسة  الــرئــاســيــة  بــدايــة فترته  على نفسه فــي 
البيروقراطية،  القواعد  العدائية وخفض  التخفيضات الضريبية 
الــذي  املــســتــدام  النمو  إلــى منطقة  ستقود االقــتــصــاد األمــريــكــي 

تتراوح نسبته بن 3% و4% سنويا.

وأكد لنا ترامب أيضا أن قانون التخفيضات الضريبية سيحقق 
الــذي سيساعد على  املرتفع  النمو االقتصادي  املــراد منه عبر 
تحقيقه. ومن وجهة نظر ترامب، لم يكن ثمة داٍع ألن نقلق إزاء 

آفاق عجز املوازنة املتضخم.
ولألسف أن البيانات االقتصادية تدل على أن ترامب لم يِف بعد 
بأي من وعوده االقتصادية تلك. فعلى مدار العام املاضي، سجل 
االقتصاد األمريكي نموا بنسبة 2% بالكاد - هذه النسبة أبعد 
التي تعهد بها ترامب )3-4%(. وهــذا يأخذ  النسبة  بكثير من 
إلى  تــرامــب  املتحقق منذ أن وصــل  االقــتــصــادي  النمو  متوسط 
البيت األبيض للمرة األولــى إلى أقل من 2.25% أو إلى وتيرة ال 

تختلف جدا عن متوسط النمو املتحقق إبان عهد أوباما.
ــتـــصـــادي في  ــاق الــنــمــو االقـ ــ ــا يــجــعــلــنــا قــلــقــن أكـــثـــر عــلــى آفـ ومــ
املــســتــقــبــل هــو الــحــقــيــقــة الــتــي مــفــادهــا أنـــه وبــعــيــدا عــن تحقيق 
طــفــرة فــي االســتــثــمــار، والــتــي كـــان قــد تعهد بــهــا تــرامــب، فإننا 
السلبي في االستثمارات.  النمو  أمــام فصلن متتالين من  اآلن 
التخفيضات  إلــى أن املستثمرين يستخدمون  وهـــذا سيشير 
الضريبية ليس في توسيع قدراتهم اإلنتاجية كما تعهدوا هم 

أيضا، ولكن للقيام بعمليات إعادة شراء األسهم.

ــالـــد تـــرامـــب مـــن أن يــكــرر على  ال يــمــل الــرئــيــس األمــريــكــي دونـ
مسامعنا أفضاله على االقتصاد األمريكي الذي لم يكن ُيظهر 
مثل هذا األداء سوى في عهده. ويفعل ترامب ذلك حتى برغم أن 
البيانات االقتصادية التي تصدر بن الحن واآلخر تقول قصة 
مختلفة تــمــامــا. وهــو يــقــول ذلــك أيــضــا بــرغــم أن ثمة مــؤشــرات 
متنامية تدل على أن السياسات االقتصادية التي ينتهجها قطب 
االقــتــصــادي  األمــريــكــي تجعل مستقبلنا  الــعــقــارات واملــلــيــاريــر 

ُعرضة للخطر.
السابع عشر من  البيت األبيض رسميا في  إلــى  فمنذ وصوله 
يناير من العام 2017، واالقتصاد الوطني يسجل نموا هامشيا 
فقط بأسرع مما كــان عليه خــالل عهد سلفه أوبــامــا. وهــذا هو 
السيناريو الحاصل برغم الدفعة التي تلقاها أكبر اقتصاد في 
أقــره ترامب في  الــذي  التخفيضات الضريبية  العالم من قانون 

العام 2017.
في غضون ذلك سجلت أسعار أســواق األهم والتي تعد لألمنة 
املؤشر االقتصادي املفضل لدى ترامب، زيــادة بحوالي نصف 
األولــى ألوباما في  الثالث  السنوات  التي زادت بها في  وتيرتها 

السلطة.

ديسموند التشمان

“ ليس من الضرورة الخوف من احتمالية الفشل 
ولكن يجب أن تكون مصمم على عدم الفشل  ”

elwali.mamdouh@gmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل

اليابان واالنفتاح االقتصادي

تـــواجـــه الــيــابــان خـــيـــارا صــعــبــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، إمــا 
أو مواجهة االنهيار االقتصادي  االنفتاح على األجانب 
حرفيا. لقد كانت اليابان في وقت من األوقات ثاني أكبر 
بــقــوة فــي املسار  العاملية، وكــانــت تمضي  االقــتــصــادات 
 - إلــى تخطي االقتصاد األمريكي نفسه  الــذي يقودها 

أكبر االقتصادات العاملية.
ــداد وفــيــرة مــن أعــمــدة الـــرأس واملــقــاالت االفتتاحية  وأعــ
ــادت كــثــيــرا بــاملــزايــا الــتــي يتمتع بــهــا اقــتــصــاد البلد  أشــ
اآلسيوي: إدارتها الحديثة، والعمل الجاد والقوة العاملة 
الحكيمة  املنضبطة واملقننة، والسياسات االقتصادية 

وكذا التقدم التكنولوجي.
ــــك فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي عــلــى وجــه  وكــــان ذل
الياباني يسجل نموا  التحديد، حينما كــان االقتصاد 
الجوائز  اليابانية تحصد  بوتيرة سريعة، والــشــركــات 

األمريكية عن جدارة واستحقاق.
واآلن يــحــتــل االقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي املــرتــبــة الــثــالــثــة بن 
كــبــرى االقــتــصــادات الــعــاملــيــة، وهـــو يــعــادل تقريبا ثلث 
حــجــم االقــتــصــاد الــصــيــنــي - ثــانــي أكــبــر االقــتــصــادات 
العاملية - وأقل من ُربع االقتصاد األمريكي. واالقتصاد 
الــيــابــانــي يــســجــل نــمــوا بــالــكــاد، وكــاهــلــه مــثــقــل بــأعــبــاء 
الديون املرتفعة، ويسجل الناتج املحلي اإلجمالي لليابان 
بالنسبة للفرد انخفاضا. وفي معظم الربع األخير، ينمو 
لليابان بنسبة 0.79%، والمس  الناتج املحلي اإلجمالي 
معدل الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي ما نسبته %24.
ــي الــوقــت الــحــالــي ال تــوجــد ثــمــة إشــــادة مــن أي نــوع  وفـ
ــــرأي أو  بــالــســيــاســات واملــؤســســات الــيــابــانــيــة. وأعــمــدة ال
اليابان تتحدث في  كتب عــن 

ُ
ت التي  املــقــاالت الصحفية 

البلد اآلســيــوي في  التي شهدها  الفقاعة  معظمها عــن 
التي  املفقودة«  »العقود  القرن املاضي، وكــذا  ثمانينيات 

تلت ذلك.
رى ما الذي قد حدث؟ مثل أزمة األسهم والفقاعات 

ُ
فيا ت

العشرين، تسبب  القرن  أوائــل  التي وقعت في  العقارية 
ــروة الـــكـــبـــيـــرة، وتـــــرك املــؤســســات  ــثــ ــ ذلــــك فـــي تــدمــيــر ال

املصرفية تعاني من تراكم الديون املعدومة.
ثم بعد ذلك كان هناك حالة من االحتكاك التجاري - إن 
الواليات املتحدة األمريكية، وصعود  التعبير - مع  جاز 
في العملة اليابانية املحلية »الــن«، والتي قوضت واحدة 

من محركات النمو الرئيسية في اليابان: الصادرات.
واملــنــافــســة الــشــرســة مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــصــن قد 
اليابانية.  التصدير  فاقمت األوضــاع بالنسبة لشركات 
لكن املشكلة األكبر على اإلطــالق كانت »ديموجرافية«: 
مـــعـــدالت املـــوالـــيـــد املــنــخــفــضــة والـــتـــي اقــتــرنــت بــارتــفــاع 

األعمار، وهو ما خلق تصدعا في الهرم السكاني.
وتلك من وجهة نظري هي أكبر مشكلة تواجهها اليابان 
ألن الهرم السكاني املتصدع يقلص بدوره القوة العاملة، 

ويقلل أيضا قدرات البالد اإلنتاجية.

بانوس موردوكوتاس

كاتب رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

المواطن المصري 
يئن من التعويم

املــصــري بنوفمبر 2016  الجنيه  قــرار تعويم  لتمرير 
جماهيريا، ذكر املسؤولون أن هذا اإلجراء سيزيد من 
الـــصـــادرات والــســيــاحــة واالســتــثــمــار األجــنــبــي املباشر 
وغــيــر املــبــاشــر، كما يــرفــع تكلفة الــــواردات مما يــؤدي 
إنــتــاج  املــصــريــن عــلــى  املنتجن  لخفضها، وتشجيع 

بدائل للسلع املستوردة.
املـــركـــزي املــصــري ووزارة املالية  الــبــنــك  وقـــام كــل مــن 
لــلــغــرف  الـــعـــام  الــخــارجــيــة واالتــــحــــاد  الـــتـــجـــارة  ووزارة 
التجارية، بإجراءات للحد من الواردات لتخفيف الضغط 

على سعر الصرف.
التوقيت  الجنيه رافقه أيضا بنفس  إال أن قــرار تعويم 
ـــع ألســعــار  ــيــة ورفــ ــبــتــرول ــار املــنــتــجــات ال ــعـ ــادة ألسـ زيــــ
ارتفاع  الفائدة بنسبة 3%، مما أدى ملوجة كبيرة من 
أسعار السلع والخدمات، أثرت على السواد األعظم من 

املواطنن خاصة من محدودي الدخل.
حتى الصادرات السلعية تضررت من تلك اإلجــراءات، 
الــصــادرات  حيث إن نسبة حــوالــي 60% مــن مكونات 
مستوردة، وبالتالي زادت تكلفة تلك املكونات مع قرار 
التمويل نتيجة رفع  إلــى جانب زيـــادة تكلفة  التعويم، 

سعر الفائدة.
البترولية مما زاد من تكلفة  املنتجات  وزيــادة أسعار 
نقل املنتجات، وزيــادة أسعار الكهرباء وتأخر صرف 
املساندة التصديرية املالية، مما أثر على تنافسية تلك 

املنتجات باألسواق الخارجية.
التوريدات  ونفس األمر للسياحة نتيجة زيــادة أسعار 
السياحية مــن ســلــع غــذائــيــة مــســتــوردة ومستلزمات 
فــنــدقــيــة، وزيــــادة أســعــار الــســوالر الـــذي يشكل نسبة 
ــادة أسعار  بــالــفــنــادق، وزيــ التشغيل  30% مــن تكلفة 
ــة وقـــطـــع  ــيـ ــاحـ ــيـ ـــالت الـــسـ ــافــ ــ ــحـ ــ الـــنـــقـــل الـــســـيـــاحـــي والـ
الــغــيــار، ولــهــذا رافـــق زيـــادة اإليــــرادات السياحية زيــادة 

باملصروفات.
الــواردات لطبيعة تكوينها من مواد خام  ولم تنخفض 
وسلع وسيطة، وسلع استثمارية ليس لها بديل محلي 
إلـــى جــانــب الــســلــع الــغــذائــيــة الــتــي تــقــل نــســب االكــتــفــاء 

ــادة الــســنــويــة لــلــســكــان مــمــا أدى  ــ ــزيـ ــ املــحــلــي بـــهـــا، والـ
الستمرار العجز التجاري الكبير.

وتشير املقارنة بن أداء التجارة الخارجية بالعام املالي 
التعويم، والعام املالي األخير  2015 / 2016 قبل قرار 
السلعية من  الـــصـــادرات  لــزيــادة قيمة   2019 / 2018
ــــواردات  ال مــلــيــار، وزادت  إلــى 28.5  18.7 مليار دوالر 
السلعية من 57.4 مليار إلى 66.5 مليار دوالر، أي أن 
زيادة الصادرات البالغة 9.8 مليار دوالر رافقتها زيادة 
العجز  بـــالـــواردات بقيمة 9.1 مليار دوالر، لينخفض 
إلــى 38  التجاري بنحو 0.7 مليار دوالر فقط ليصل 

مليار دوالر.
ــادة بــمــوارد  وكـــان املــفــتــرض أن يسفر التعويم عــن زيـ
العمالت األجنبية، لكن حصيلة االستثمار األجنبي 
الــتــعــويــم، كما زاد عجز  املــبــاشــر انخفضت عما قبل 
مـــيـــزان االســتــثــمــار واســتــمــر الــعــجــز الــكــبــيــر بــمــيــزان 
ــائــــض الـــحـــســـاب  ــامــــالت الــــجــــاريــــة، وانــــخــــفــــض فــ ــعــ املــ
الرأسمالي واملالي، مما زاد الدين الخارجي بعد التعويم 

بنحو 49 مليار دوالر حتى يونيو املاضي.
إلــى جــانــب مشتريات أذون خــزانــة مصرية لألجانب 
املـــاضـــي،  مــلــيــار دوالر حــتــى ســبــتــمــبــر  بــقــيــمــة 15.2 
ــــت الــحــكــومــة املــصــريــة تستعد لــطــرح ســنــدات  ــا زال ومـ
جــديــدة بــاألســواق الــدولــيــة، كما قــامــت بتأجيل ســداد 
أقــســاط قـــروض لـــدول اإلمــــارات والــســعــوديــة والكويت 
بما يشير الستمرار عجز املوارد الدوالرية عن الوفاء 

باالحتياجات منها.
التعويم  الثمن األكبر إلجــراءات  املواطن املصري  ودفع 
وما تالها من إجراءات، تمثلت في أربع زيادات ألسعار 
البترولية حتى اآلن، وثــالث زيــادات ألسعار  املنتجات 
الــشــرب، وزيـــادة رســوم عدد  الكهرباء وزيــادتــن ملياه 
من الخدمات الحكومية، مما زاد نسبة الفقر الرسمية 
إلى 32.5% حتى الربع األخير من العام املاضي، وبما 
يشير لزيادة النسبة عن ذلك حاليا في ضوء استمرار 

حالة غالء األسعار والبطالة.

ممدوح الولي

اقتصادي مصري

ترجمة – سمر عبد الرحمن

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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قادة آسيان يتجاهلون اجتماعا مع مسؤولين أمريكيين
ــة دول  ــادة رابـــطـ ــ ــدد مـــن قـ تــجــاهــل عــ
جنوب شرق آسيا )آسيان( اجتماعا 
مع مسؤولني أميركيني االثنني بعد 
ان قــرر الرئيس دونــالــد تــرامــب عدم 
حـــضـــور قــمــة إقــلــيــمــيــة لــلــرابــطــة في 
ــادة فقط  ــ بـــانـــكـــوك، وحـــضـــر ثـــاثـــة قـ
مـــن الــرابــطــة الــتــي تــضــم عــشــر دول، 
الــجــلــســة الــتــي شــــارك فــيــهــا عـــدد من 
ــة، وتــــرامــــب مــتــهــم  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزراء 
بــــإدارة ظــهــره للمنطقة بعدما أعلن 
انــســحــاب بــــاده مــن اتــفــاق الــشــراكــة 
االقتصادية عبر املحيط الهادئ فور 
يه السلطة. ولــم ترسل واشنطن 

ّ
تول

مــســؤولــني كــبــار إلــى الــقــمــة، واكتفت 
بارسال وزير التجارة ويلبور روس 
ــــرت  ــن الـــقـــومـــي روبـ ــ ومـــســـتـــشـــار األمــ

أوبراين.
ولم يحضر االجتماع مع املسؤولني 
األمــــيــــركــــيــــني ســــــوى قـــــــادة تـــايـــانـــد 
وفيتنام والوس، رغــم أن قــادة كثير 
من الدول حضروا اجتماعات آسيان 
الــــســــابــــقــــة الــــتــــي عــــقــــدت فـــــي عــطــلــة 
ــال دبــلــومــاســي  ــبـــوع، وقــ نــهــايــة األسـ
فــي بــانــكــوك »لــيــس مــن املــنــاســب ان 
تـــرســـل اآلســــيــــان قـــادتـــهـــا عـــنـــدمـــا ال 
يــكــون الــتــمــثــيــل االمــيــركــي عــلــى قــدم 
املساواة«، فيما قال دبلوماسي آخر 
الــقــادة  »إنــهــا ليست مقاطعة بــل إن 
اآلخـــريـــن لــديــهــم اجــتــمــاعــات أخـــرى 

لحضورها«.
وعوضا عن الوجود الفعلي لترامب، 
قـــــرأ أوبـــــرايـــــن رســــالــــة مــــن الـــرئـــيـــس 
تــــدعــــو »قــــــــــادة آســـــيـــــان لـــانـــضـــمـــام 
لـــّي فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة لحضور 
ــر الــثــاثــة  ــهــ ــة« فــــي األشــ قـــمـــة خــــاصــ
ــام املـــقـــبـــل، وحــضــر  ــعــ ــن الــ األولــــــــى مــ
كلمة اوبــرايــن رئيس وزراء تاياند 
لـــرئـــيـــســـي وزراء الوس  بــــاإلضــــافــــة 
وفيتنام التي تستضيف قمة آسيان 
الـــعـــام املـــقـــبـــل، وحـــضـــر تـــرامـــب قمة 
آسيان في الفيليبني عام 2017 بينما 
حضر نائبه مايك بنس دورة العام 

املاضي.

ــي الــبــيــت  ــ ــــؤول رفــــيــــع فـ ــسـ ــ ونــــفــــى مـ
األبيض أن تكون واشنطن تجاهلت 
الـــجـــاري، مـــبـــررًا تغّيب  الـــعـــام  دورة 
ترامب وبنس بانشغالهما بالحملة 
النــتــخــابــات الـــرئـــاســـة املــقــبــلــة، لكن 
روس أكــد خــال منتدى لــقــادة املــال 
ــلـــى هــــامــــش قــمــة  ــقـــد عـ ــال عـ ــ ــمــ ــ واألعــ
تـــرامـــب منخرطة  آســـيـــان أن »إدارة 
بــشــدة ومــلــتــزمــة بشكل كــامــل حيال 
هــــذه املـــنـــطـــقـــة«. وأضــــــاف »نـــواصـــل 
التفاوض على اتفاقيات تجارية مع 

دول هذه املنطقة«.
وانتقد ترامب الدول اآلسيوية مرارًا 
الــفــائــض الكبير فــي ميزانها  ــّراء  جــ
ــع الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــ الــــتــــجــــاري مـ
ــّهـــد بــــإبــــرام اتـــفـــاقـــيـــات ثــنــائــيــة  وتـــعـ
فـــي املــنــطــقــة بــــداًل مـــن تــلــك مــتــعــددة 
ـــا لــلــتــجــارة 

ً
األطـــــــــراف، ووقــــــع اتـــفـــاق

الــحــرة مــع الــيــابــان فــي وقـــت سابق 
ــفـــاوض عــلــى  ــتـ ــاد الـ ــ ــ ــــذا الــــعــــام وأعـ هـ
ــفــــاق تــــجــــاري مــــع كـــوريـــا  شــــــروط اتــ
الــجــنــوبــيــة. وبـــعـــد وقــــت قــصــيــر من 
وصوله إلى السلطة، انسحب ترامب 
مــن اتــفــاقــيــة »الــشــراكــة عــبــر املحيط 
الــــهــــادئ« الــتــي كــــان مـــن املــتــوقــع أن 
اتــفــاق للتجارة الحرة  أكــبــر  تصبح 

الــعــالــم، ووصــفــهــا بأنها »قاتلة  فــي 
للوظائف«.

ــز مــن  ــ ــــوملـ ــكــــس هـ ــيــ ــلــــل الــ وقـــــــــال املــــحــ
 االنسحاب 

ّ
كابيتال ايكنومكس إن

ــا قــويــا  ــزيـ األمـــيـــركـــي »كـــــان عــمــا رمـ
لـــلـــغـــايـــة، وهــــــذا الـــتـــوجـــه مــســتــمــر«، 
وتابع أن ذلك يسمح للصني بتدعيم 

نفوذها في املنطقة.
ومن املقرر اآلن أن يحل اتفاق تجاري 
دعمته الصني محل اتفاقية »الشراكة 
عبر املحيط الهادئ« ليصبح األكبر 
في العالم عندما يتم التوقيع عليه. 
ويشمل اتفاق »الشراكة االقتصادية 
الـــذي يــضــم 16  الــشــامــلــة«  اإلقليمية 
بـــلـــدا، والـــــذي قـــد يــتــم إتــمــامــه الــعــام 
الناتج  املقبل، 30 باملئة من إجمالي 
الداخلي العاملي ونحو نصف سكان 
الــعــالــم. وتــنــضــوي فــيــه جــمــيــع دول 
ــانـــب الــصــني  ــــى جـ ــيــــان الـــعـــشـــر إلـ آســ
والهند واليابان وكــوريــا الجنوبية 
ــدا بــيــنــمــا  ــنــ ــلــ ــوزيــ ــيــ وأســــتــــرالــــيــــا ونــ

يستثني الواليات املتحدة.
لــكــن املـــحـــادثـــات الــتــي اســتــمــرت 11 
ســـاعـــة واجـــهـــت عـــراقـــيـــل كـــبـــرى مع 
رفـــض الــهــنــد املــوافــقــة عــلــى مــســودة 
االتفاق الذي وافقت عليه كافة الدول 

ــيـــس الـــــــوزراء  األخــــــــرى. ويــــواجــــه رئـ
ــــودي مــخــاوف  الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مـ
من أن الشركات الصغيرة ستتضرر 
بشدة من تدفق البضائع الصينية 
الــرخــيــصــة مـــا ســـيـــؤدي بـــرأيـــه الــى 
ــز تــــجــــاري ال يــمــكــن تــحــمــلــه«.  »عـــجـ
ــة  ــيــ ــارجــ وأبــــــلــــــغ نـــــائـــــب وزيــــــــــر الــــخــ
لــو يــوتــشــنــغ الصحافيني  الــصــيــنــي 
 »الـــدول الـــ 15 املــشــاركــة هــي التي 

ّ
أن

ا أنه 
ً
قررت املضي قدما أواًل«، مضيف

يمكن توقيع االتفاق العام املقبل مع 
الهند إذا كانت تريد االنضمام.

ــال رئــــيــــس الــــــــــوزراء األســـتـــرالـــي  ــ ــ وقـ
ســكــوت مــوريــســون فــي وقـــت سابق 
ــم أن تــكــون  ــهـ ــن املـ ــ لــلــصــحــافــيــني »مـ
ــو بــالــتــأكــيــد  الـــهـــنـــد مــعــنــا وهــــــذا هــ
أولويتنا«. واكتسب االتفاق الجديد 
زخــمــا جـــديـــدًا مـــع اســتــمــرار الــحــرب 
ــتـــجـــاريـــة بــــني الـــــواليـــــات املــتــحــدة  الـ
ــــني، خـــصـــوصـــا مـــــع تــحــذيــر  ــــصــ والــ
صندوق النقد الدولي من أن النمو 
إلــى أدنــى معدل  العاملي قــد يتباطأ 
لـــه فـــي 10 ســـنـــوات بــســبــب الــخــاف 
الــتــجــاري بــني أكــبــر اقــتــصــاديــن في 
ــرب املــــفــــاوضــــون مــن  ــ ــتـ ــ ــم. واقـ ــالــ ــعــ الــ
الوصول للصيغة النهائية االثنني، 

فــيــمــا كــــان قـــــادة الــتــكــتــل وحــلــفــاؤه 
يــتــبــنــون نــهــج الـــتـــجـــارة الـــحـــرة في 

املنطقة.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جــــاي إن »إنـــنـــا نـــواجـــه مــــرة أخـــرى 
الرياح العاتية للحمائية التجارية.. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلــــــى حـــمـــايـــة نـــظـــام 
الــحــرة... وإعـــادة االقتصاد  التجارة 

العاملي إلى املسار الصحيح«.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ وبـــــعـــــيـــــدا عـــــــن مـ
العاملية، التقى مون برئيس الوزراء 
ــــي شــــيــــنــــزو آبــــــــي االثــــنــــني  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
إلجـــراء أول مــحــادثــات بينهما منذ 
ــط تـــــوتـــــرات بـــســـبـــب نــــزاع  ــ ــام وســ ــ عــ
يتعلق باستخدام اليابان السخرة 
الــثــانــيــة. كما  الــحــرب العاملية  خــال 
سيطرت املشاكل املستمرة في بحر 
الصني الجنوبي على قمة اآلسيان 
حــيــث تـــأمـــل فــيــتــنــام فـــي اســتــخــدام 
ــــني بـــســـبـــب  ــكـ ــ ــة ضـــــــد بـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة قـ ــ ــغـ ــ لـ
عـــدوانـــهـــا عــلــى املـــمـــر املـــائـــي الــغــنــي 
بـــاملـــوارد. وتــواجــه الــصــني اتــهــامــات 
مــــن جـــيـــرانـــهـــا بــنــشــر ســـفـــن حــربــيــة 
وتسليح نقاط تمركز وصــدم سفن 
الصيد في البحر الذي تطالب بكني 

بالسيادة على الجزء األكبر منه.

بعد غياب ترامب عن قمتهم

بانكوك - أ ف ب:

■ صورة تذكارية لزعماء اسيان

»سيبو إير« تشتري طائرات 
4.8 مليار دوالر »إيرباص« بـ 

بيع »طيران أوروبا« اإلسبانية بمليار يورو

ليبيا تعيد تشغيل مصنع للبالستيك

أكــبــر شــركــة طــيــران بتكلفة منخفضة  أعــلــنــت 
إيــر« االثنني أنها طلبت  في الفيليبني »سيبو 
ــــاص« بــقــيــمــة 4,8  ــربـ ــ 16 طـــائـــرة مـــن طـــــراز »إيـ
لــزيــادة طاقتها  مليار دوالر، فــي وقــت تــهــدف 
ــائــــرات أكـــبـــر وأقـــل  االســتــيــعــابــيــة مـــن خــــال طــ
ــبـــو إيــــر«  ــيـ ــلــــوقــــود، وأفـــــــــادت »سـ اســـتـــهـــاًكـــا لــ
»سيبو باسيفيك« أنها ترى  املعروفة كذلك بـ
ــــو« املـــفـــتـــاح لــخــفــض  ــيـ ــ ــــه330نـ ــرات »أيـ فــــي طــــائــ
ــات الــتــي  ــاحـ تــكــالــيــف كـــل مــقــعــد وزيـــــــادة املـــسـ

تملكها حالًيا في املطار.
وستستخدم الشركة الطائرات الجديدة لوجهات 
ــول إلـــى  ــ ــ ــرحــــات األطـ ــــي الــ ــة وفـ ــويـ ــيـ داخـــلـــيـــة وآسـ
أســتــرالــيــا والــشــرق األوســــط، حيث يعمل مايني 
الفيليبيني، ومن املقرر أن تصل الطائرات الجديدة 
بــني عامي 2021 و2024، وستحل لــدى وصولها 

الــطــائــرات التي تستخدمها الشركة حالًيا  محل 
وهي من طراز »إيه330سي إي أو«.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة »سيبو إير« النس 
غوكونغوي فــي بيان إن »طــائــرات »إيــه330نــيــو« 
أ من برنامج تحديث اسطولنا«. 

ّ
تعد جزءًا ال يتجز

ــذه إلــى  ــهـــدف عــبــر عــمــلــيــة الــــشــــراء هــ وأضــــــاف »نـ
خــفــض انــبــعــاثــات الـــوقـــود وبـــنـــاء عــمــلــيــات أكــثــر 
اســتــدامــة«. وتملك الناقلة الفيليبينية اســطــواًل 
ـــاص«  ــربـ ــراز »إيــ ــ مــــن 74 طــــائــــرة مــعــظــمــهــا مــــن طــ
مت ثماني طائرات جديدة هذا العام، 

ّ
بينما تسل

معظمها من »إيرباص« كذلك.
وتسّير الشركة رحات إلى 37 وجهة محلية و26 
إلــى أن لديها اسطواًل يعد  وجهة دولية. وتشير 
»األحدث« في العالم إذ يبلغ معّدل عمر طائراتها 
خمس سنوات. ونقلت الشركة أكثر من 20 مليون 
شخص في 2018، وهي زيادة بنسبة ثاثة باملئة 

عن العام السابق.

ــة لـــلـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة  ــكــ ــالــ ــالــــت آي.إيـــــــه.جـــــــي املــ قــ
البريطانية أمــس إنها اتفقت على شــراء الناقلة 
اإلسبانية طيران أوروبا مقابل مليار يورو )1.12 
ــدفــع نــقــدا، وذلـــك فــي الــوقــت الــذي 

ُ
مــلــيــار دوالر( ت

الــرحــات األوروبــيــة  تعقد فيه آمالها على ســوق 

إلــى أمريكا الاتينية. وقــال ويلي وولــش رئيس 
آي.إيـــه.جـــي الــتــنــفــيــذي »االســتــحــواذ عــلــى طــيــران 
ــه.جـــي شــركــة طــيــران  أوروبــــا سيضيف إلـــى آي.إيـ
تنافسية جــديــدة وفعالة مــن حيث التكلفة، مما 
يــعــزز مــكــانــة مــدريــد بــاعــتــبــارهــا مــركــزا أوروبــيــا 
رائــدا ويتمخض عنه إحــراز آي.إيه.جي ريــادة في 

منطقة جنوب األطلسي«.

تقدم إعــادة فتح مصنع للمواد الباستيكية في 
ميناء رأس النوف النفطي الليبي دفعة إيجابية 
نــادرة القتصاد تعصف به الحرب واالنقسامات 
السياسية، وتعتمد ليبيا بالكامل تقريبا على 
إيرادات النفط، وتكافح املؤسسة الوطنية للنفط 
ــام. وتحسن  لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار إنـــتـــاج الـــخـ
ــتـــاج لــيــصــل إلـــى حـــوالـــي 1.3 مــلــيــون برميل  اإلنـ
ــورة خــــارج  ــ ــــصـ ــي، لـــكـــن الـ ــ ــاضـ ــ يـــومـــيـــا الـــشـــهـــر املـ
قطاع النفط والغاز تظل قاتمة. ففي ظل تدهور 
األوضـــاع األمنية خــال االنتفاضة التي دعمها 
حلف شمال األطلسي لإلطاحة بمعمر القذافي 
ــادرت الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة الـــبـــاد،  ــ فـــي 2011، غــ
تاركة وراءهــا مئات املشروعات غير املنتهية أو 

املتوقفة.
وتدير شركة رأس النوف لتصنيع النفط والغاز، 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــؤســســة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، مــصــنــع 
البولي إيثيلني في رأس النــوف الــذي ظل مغلقا 
ألكــثــر مــن ثــمــانــي ســنــوات بــســبــب انـــعـــدام األمـــن. 
وأعيد فتحه الشهر املاضي بطاقة إنتاج أولية 80 
ألف طن سنويا من املنتظر أن تزيد إلى 160 ألف 
طن. وتقع رأس النوف في منطقة الهال النفطي 
ــــوس تــمــتــد  ــــي مــنــطــقــة عـــلـــى شـــكـــل قـ بــلــيــبــيــا، وهـ
جنوبا مــن ســاحــل البحر املتوسط حيث تتركز 
حقول النفط واملوانئ. ومنذ 2016، تسيطر عليها 

غــلــق ميناء راس 
ُ
قــوات موالية لخليفة حفتر، وأ

النوف لسنوات وحوصرت املنطقة املحيطة مرارا 
فـــي املـــعـــارك بـــني املــجــمــوعــات الــلــيــبــيــة مــتــنــاحــرة 
وهـــجـــمـــات تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة مــمــا دمــر 

بعضا من صهاريج تخزين النفط هناك.
وفي يونيو، دخلت قــوات امليناء واستولت على 
مبنى ووجــبــات لــعــمــال الــنــفــط، وأغــلــقــت مصفاة 
بـــطـــاقـــة 200 ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا بـــســـبـــب نــــزاع 
الــذي كان من  تحكيمي، وتأجل استئناف العمل 
املتوقع له العام املاضي، لكن تسنى حديثا رؤية 
إلــى مواقعهم في  عمال بالزي الرسمي يعودون 
الــبــاســتــيــك وســـط أصــــوات اآلالت. وقــال  مصنع 
رئيس مجلس إدارة شركة رأس النوف لتصنيع 
إنــه كانت هناك  النفط والــغــاز شعبان بسيبسو 
محاوالت غير ناجحة إلعــادة فتح مصنع املــواد 
الباستيكية في 2016 و2017. وقال مدير املصنع 
حميد الحبوني إن التجهيزات استغرقت أكثر 
من عام وقام بها مهندسون ليبيون، إذ أن أغلب 
الــشــركــات الــتــي يــتــعــامــلــون مــعــهــا ال تــذهــب إلــى 

ليبيا.
وألــقــى هــجــوم حفتر شكوكا جــديــدة على وحــدة 
ــلــــب الـــحـــقـــول  ــلـــى أغــ لـــيـــبـــيـــا، إذ بــــــات يــســيــطــر عـ
واملنشآت النفطية، لكن اإليــرادات مازالت تنتقل 
عبر املؤسسة الوطنية للنفط والبنك املركزي في 
طرابلس، حيث معقل حكومة معترف بها دوليا 

يعارضها حفتر.

مانيال - أ ف ب:

لندن - رويترز:

رأس النوف - رويترز:
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أمريكا تتراجع عن فرض 
رسوم جديدة على السيارات

النفط يتلقى دعما من مباحثات التجارة 
بين أمريكا والصين

33 % تراجع واردات الهند من الذهب

ــتــــجــــارة األمــــريــــكــــي ويــلــبــر  أعـــلـــن وزيــــــر الــ
ــحــدة قــد ال تحتاج 

ّ
املــت الــواليــات   

ّ
روس أن

إلــى فــرض رســـوم جــديــدة على الــســّيــارات 
املستوردة، وذلك بعد أن أجرت »محادثات 
جيدة جدًا« مع شركات صناعة السيارات 
فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي والــيــابــان وأمــاكــن 
بــلــومــبــيــرغ  لـــقـــنـــاة  أخـــــــــرى، وقـــــــال روس 
 املــفــاوضــات 

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة »نـــأمـــل فـــي أن

التي أجريناها مــع شــركــات فــردّيــة بشأن 
خططها االستثمارّية ستؤتي ثماًرا كافية 
بحيث ال يكون ضرورّيًا« إطالق ما ُيسّمى 

البند 232.
ــذا الـــبـــنـــد مــــن قــــانــــون الـــتـــوّســـع  ــ ويـــســـمـــح هـ
التجاري لعام 1962 بفرض رسوم جمركّية 
 هــنــاك خــطــًرا عــلــى األمــن 

ّ
عــنــدمــا يــتــبــّن أن

الــقــومــي. وأشـــار روس خــالل مشاركته في 

الــقــّمــة الــســنــوّيــة لــرابــطــة دول جــنــوب شــرق 
نا أجرينا 

ّ
آسيا )آسيان( في بانكوك إلى »أن

ــّيــــدة لــلــغــايــة مــــع أصــدقــائــنــا  ــادثـــات جــ مـــحـ
األوروبين واليابانين والكورين«. وكانت 
ـــهـــّدد منذ 

ُ
ت الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب  إدارة 

الــعــام املــاضــي بــفــرض رســـوم تصل إلــى 25 
لــلــّدفــاع عن  الــســّيــارات،  باملئة على واردات 

قطاع السّيارات األمريكي.
وبــعــد تأجيل هــذا اإلجــــراء فــي شهر مايو، 
سُيقّرر ترامب بحلول منتصف نوفمبر ما 
إذا كـــان ســيــتــّم فـــرض رســـوم إضــافــّيــة على 
الـــســـّيـــارات الـــتـــي يــتــم تــصــنــيــعــهــا فـــي دول 
ــي، وهــي خــطــوة تخشاها  ــ االتــحــاد األوروبـ
ــارات  ــيــ ــات صـــنـــاعـــة الــــســ ــ ــركـ ــ خـــصـــوصـــا شـ
األملــانــيــة الــكــبــرى. وفـــي حـــال قــيــامــه بــذلــك، 
سيكون هذا بمثابة أحدث تصعيد لألزمة 
الــتــجــاريــة بـــن بــروكــســل وواشـــنـــطـــن، بعد 
أســابــيــع فــقــط مــن فـــرض الـــواليـــات املتحدة 

ــا عــقــابــيــة جــــديــــدة عـــلـــى املــنــتــجــات  رســــومــ
األوروبية بقيمة 7,5 مليار دوالر.

وجـــــاءت هــــذه الــــزيــــادة فـــي مــنــتــصــف شهر 
مة 

ّ
أّيــام من إعطاء منظ أكتوبر، بعد أربعة 

التجارة العاملّية الضوء األخضر لواشنطن 
حاد 

ّ
خاذ تدابير تجارّية عقابّية ضّد االت

ّ
الت

ــــي بسبب دعــمــه شــركــة »إيــربــاص«  األوروبـ
الــواليــات  األوروبــيــة العمالقة. كما فرضت 
املتحدة رسوًما مشّددة العام املاضي على 
ــعــة في 

ّ
منتجات الــصــلــب واألملــنــيــوم املــصــن

حاد األوروبــي. وفي سبتمبر، توّصلت 
ّ
االت

فاق مع اليابان ملواصلة 
ّ
إدارة ترامب إلى ات

تعليق فرض رسوم على السيارات.
ــل املــــفــــاوضــــون  ــ ــوّصــ ــ والــــــعــــــام املــــــاضــــــي، تــ
ــاق مع  ــفــ ــ

ّ
ــّيـــون إلــــى ات ــكـ ــريـ ــارّيـــون األمـ ــجـ ــتـ الـ

كــوريــا الجنوبّية تــعــّهــدت ســيــول بموجبه 
بفتح سوق السيارات أمام شركات صناعة 

السيارات األمريكية.

ــل بـــرنـــت إلــــى أعــلــى  ــ ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط قــلــيــال أمــــس ووصـ
مــســتــويــاتــه فــي أكــثــر مــن شــهــر بــعــد دفــعــة تــلــقــاهــا فــي الجلسة 
السابقة من تنامي التوقعات بإبرام اتفاق تجاري بن الواليات 
إلــى مناقشات في أوبــك بشأن  إيــران  املتحدة والصن وتلميح 
خفض أعــمــق لــإنــتــاج الشهر املــقــبــل، وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجلة 
لخام القياس العاملي مزيج برنت تسليم يناير 80 سنتا إلى 
إلــى  الــســابــقــة وتــصــل  الــخــســائــر  62.49 دوالر للبرميل لتمحو 
مستويات ذروة لم تسجلها منذ 27 سبتمبر. كما ارتفعت عقود 
إلـــى 56.84 دوالر  الــخــام األمــريــكــي تسليم ديــســمــبــر 64 سنتا 

للبرميل.

وردا عــلــى ســـؤال عــن الــتــوقــيــت واملــكــان الـــذي ُيحتمل أن يوقع 
ــات املــتــحــدة اتــفــاق الــتــجــارة، قالت  فــيــه رئــيــســا الــصــن والـــواليـ
الصن إن الرئيس شي جن بينغ ودونالد ترامب على اتصال 
مستمر من خالل قنوات مختلفة، وقفزت األسعار نحو دوالرين 
للبرميل يوم الجمعة بعدما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا 
قد ُيوقع هذا الشهر. وحد من املكاسب أن أظهر مسح انكماش 
حـــاد ألنــشــطــة املــصــانــع بمنطقة الــيــورو فــي الــشــهــر املــاضــي إذ 
تسببت الحرب التجارية واستمرار الضبابية بشأن االنسحاب 

البريطاني من االتحاد االوروبي في ضعف الطلب.
ــقــل عــن وزيـــر الــنــفــط اإليـــرانـــي بيجن زنــغــنــه قــولــه أمـــس إنــه 

ُ
ون

يتوقع االتفاق على مزيد من تخفيضات اإلنتاج في االجتماع 
القادم ملنظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( في ديسمبر.

قــال مصدر حكومي أمــس إن واردات 
الــهــنــد مـــن الـــذهـــب تـــراجـــعـــت للشهر 
الرابع على التوالي في أكتوبر مقارنة 
بعام مضى، إذ قلصت أسعار مرتفعة 
تــقــتــرب مــن مــســتــوى قــيــاســي الــشــراء 
خــالل مــهــرجــانــات رئيسية فــي ثاني 
أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــمــعــدن األصـــفـــر في 
العالم. وأضــاف املصدر، الذي تحدث 
ــه غــيــر  ــ ــمــــه ألنــ ــدم نـــشـــر اســ ــ بــــشــــرط عــ
مخول بالحديث لوسائل اإلعــالم، أن 
الهند اســتــوردت 38 طنا مــن الذهب 
في أكتوبر، بانخفاض نسبته 33 في 
املــئــة عــن واردات بلغت 57 طــنــا قبل 
عام. ومن حيث القيمة، ذكر املسؤول 
أكــتــوبــر بلغت 1.84  أن قيمة واردات 
مــلــيــار دوالر، فــي ارتـــفـــاع طــفــيــف عن 
قيمة واردات العام املاضي التي بلغت 

1.76 مليار دوالر.

نيويورك - أ ف ب

لندن - رويترز:

مومباي - رويترز:

تــراجــع الــيــورو أمــس فــي ظــل تــرقــب املستثمرين ألول كلمة 
تلقيها كريستن الجــارد كرئيس للبنك املركزي األوروبــي، 
لكن آمــال بأن الواليات املتحدة قد تحبذ عدم فرض رسوم 
ــرب أعــلــى  ــارات أبـــقـــت عــلــيــه قــ ــيـ جــمــركــيــة عــلــى واردات الـــسـ
مستوياته فــي أســابــيــع. وألــقــت الجـــارد أول كلمة لها أمس 
كــرئــيــس لــلــبــنــك، عــبــرت فــيــهــا عـــن الــتــزامــهــا بــنــهــج سياسة 

التيسير الذي انتهجه سلفها ماريو دراجي.
وقــال وزيــر التجارة األمريكي ويلبور روس فــي مقابلة إن 
واشنطن قد ال تحتاج لفرض رسوم جمركية على املركبات 
املستوردة في وقت الحق هذا الشهر بعد إجراء »مناقشات 
جيدة« مع صناع ســيــارات في االتــحــاد األوروبـــي واليابان 
الــرســوم الجمركية مرة  وكــوريــا. وتــم بالفعل تأجيل فــرض 
واحدة ملدة ستة أشهر، ويقول خبراء في مجال التجارة إن 

ذلك قد يحدث مجددا.
وكان اليورو متراجعا 0.15 باملئة في أحدث التعامالت عند 
الـــذي بلغه  1.1150 دوالر لكنه قــريــب مــن املــســتــوى املــرتــفــع 
الشهر املاضي عند 1.1180 دوالر. واستقر مؤشر يتتبع أداء 
الــــدوالر مقابل ستة عــمــالت رئيسية فــي أحـــدث التعامالت 
عند 97.299. وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 
12 أسبوعا عند 7.0225 مقابل الدوالر في السوق الخارجية، 

مع استمرار تحسن إقبال املستثمرين على املخاطرة.
ويراقب املتعاملون محادثات التجارة الصينية األمريكية 
بعد أن قــال كال الجانبن إنهما أحــرزا تقدما صــوب اتفاق 
ــذا الــشــهــر.  مــرحــلــة أولــــى قـــد يــجــري تــوقــيــعــه فـــي وقـــت مـــا هـ
الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي جــيــدا عــنــد 1.2932 دوالر  وظـــل أداء 
املــاضــي مــن 1.2200 دوالر، إذ يقول  الــشــهــر  بــعــد ارتــفــاعــه 
مستثمرون أن خطر خــروج صعب لبريطانيا مــن االتحاد 
ــــداد  األوروبـــــــي أصـــبـــح أقــــل فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن فـــي ظـــل اإلعـ

لحمالت انتخابية.

أظهر مسح أن نشاط املصانع بمنطقة اليورو انكمش بشكل 
حاد الشهر املاضي في ظل تراجع الطلب مجددا بفعل حرب 
تجارية تشنها الواليات املتحدة واستمرار الضبابية بشأن 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي، وبــلــغــت الــقــراءة 
الــنــهــائــيــة ملــؤشــر آي.إتــــــــش.إس مـــاركـــت ملـــديـــري املــشــتــريــات 
بــفــارق طفيف عــن أدنــى  فــي قــطــاع التصنيع 45.9، مرتفعة 
مستوياتها فــي سبع ســنــوات عند 45.7 فــي سبتمبر وفي 
تــاســع شــهــر دون مــســتــوى الــخــمــســن الــفــاصــل بـــن الــنــمــو 

واالنكماش.
وصعد مؤشر يقيس اإلنتاج، والذي يغذي مؤشرا مجمعا 
ملديري املشتريات من املقرر صــدوره يــوم األربــعــاء وُيعتبر 
مؤشرا جيدا على متانة االقتصاد، إلى 46.6 باملئة من قرب 
أدنــى مستوياته فــي سبع ســنــوات فــي سبتمبر عند 46.1. 
وقـــال كــريــس وليامسون كبير االقــتــصــاديــن لــدى آي.إتـــش.
الــيــورو عــالــقــا عند  إس مــاركــت »ظـــل التصنيع فــي منطقة 
أكثر تراجعاته حدة في سبع سنوات في أكتوبر مما يعني 
أن قطاع إنتاج السلع في طريقه ألن يتسبب في نزول حاد 
للناتج املحلي اإلجمالي من جديد في الربع الرابع«. وأضاف 
ــزال املـــخـــاوف الــجــيــوســيــاســيــة، والـــتـــي تــتــعــدد مـــا بن  »ال تــ
البريكست إلى سياسة التجارة األمريكية، تخلق حالة من 
الضبابية ومزيدا من تراجع الطلب سواء في الداخل أو في 

أسواق التصدير«.
وارتفع مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 43.4، 
لكنه بلغ شهره الثالث عشر على التوالي دون نقطة التعادل. 
وتتوقع مؤشرات أخرى في املسح تستشرف املستقبل أنه لن 
يكون هناك تحسن قريبا، رغم أن املصانع خفضت أسعارها 

للشهر الرابع في أكتوبر.

تراجع اليورو 
قبل كلمة الجارد

تراجع نشاط مصانع 
منطقة اليورو في أكتوبر

لندن - رويترز:

لندن - رويترز:
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استمرار إغالق الشوارع

اللبنانيــون يصـــرون 
على رحيل قدامى السياسيين

أغـــلـــق مــتــظــاهــرون لــبــنــانــيــون أمــــس مـــجـــددًا طــرقــا 
ــداة تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة في  ــ ــبـــاد غـ رئــيــســيــة فـــي الـ
اللبنانية ضمن األســبــوع الثالث  مختلف املناطق 
عــلــى الـــتـــوالـــي لــتــحــركــهــم ضـــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية 
التدهور االقتصادي في الباد، ويأخذ املتظاهرون 
على السلطات تأخرها في بدء استشارات نيابية 
مــلــزمــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة يـــريـــدونـــهـــا من 
االخــتــصــاصــيــن ومــــن خـــــارج الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــحــاكــمــة بــعــد نــحــو أســـبـــوع مـــن اســتــقــالــة رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري أمام غضب الشارع.
ــنـــذ ســــاعــــات الـــصـــبـــاح األولــــــــى، تـــوجـــه عـــشـــرات  ومـ
ــــط بــــيــــروت وعـــمـــدوا  ــــى وسـ الـــشـــبـــان والــــشــــابــــات إلـ
الــريــنــغ الرئيسي بجلوسهم في  إلــى إغـــاق جسر 
ــلـــق آخـــــــرون الــطــريــق  مــنــتــصــف الـــطـــريـــق، فــيــمــا أغـ
الـــدولـــي بــن بــيــروت وصــيــدا )جـــنـــوب( بــالــحــجــارة 
ــر فــي مــنــاطــق عـــدة فــي شمال  والـــرمـــال، وتــكــرر األمـ
وجنوب لبنان حيث عمد البعض إلى إغاق الطرق 
بالسيارات أو عبوات النفايات، وأبقت مدارس عدة 
أبوابها مغلقة اإلثــنــن، بعد أسبوعن من انقطاع 
الطاب عن الدراسة نتيجة حالة »العصيان املدني« 

في الشارع ضد السلطات.

وفــي جسر الرينغ، جلست متظاهرة في منتصف 
الطريق حاملة تليفونها في يدها غير أبهة بشيء، 
ــه يــجــلــس في  ــأنـ ــر كـــرســـي وكـ ــع مــتــظــاهــر آخــ ــ ووضـ
مــقــهــى، وتــربــع آخــــرون عــلــى األرض فــي مجموعة 
واحـــــــــدة حـــامـــلـــن الـــعـــلـــم الـــلـــبـــنـــانـــي. ولــــــم يــســمــح 
املتظاهرون ســوى بمرور ســيــارات اإلســعــاف، غير 
الــقــوى األمنية حولهم، ومــنــذ بدء  آبــهــن بانتشار 
الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعن، 
اعـــتـــمـــد املـــتـــظـــاهـــرون اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قـــطـــع الـــطـــرق 
للضغط على السلطات، ملــا تسببه مــن أزمـــة سير 
خانقة ومــن شلل عــام يمنع املوظفن من الوصول 
لعملهم. وفي صيدا، رفع متظاهر الفتة كتب عليها 
»إذا انــت مع الــثــورة، زّمــر« في دعــوة إلطــاق أبــواق 

السيارات.
عد التظاهرات ضد الطبقة السياسية، التي بدأت 

ُ
وت

في 17 أكتوبر غير مسبوقة في لبنان كونها عمت 
اللبنانية من دون أن تستثن منطقة  كافة املناطق 
أو طائفة أو زعيما، ويطالب املتظاهرون بــأن يتم 
تشكيل حــكــومــة اخــتــصــاصــيــن مــن خـــارج الطبقة 
الــســيــاســيــة الــراهــنــة، ثــم إجــــراء انــتــخــابــات نيابية 
مبكرة وإقـــرار قــوانــن الســتــعــادة األمـــوال املنهوبة 

ومكافحة الفساد.
وأتــى تحرك أمــس، غــداة تظاهر عشرات اآلالف في 
يـــوم أطــلــق عــلــيــه املــتــظــاهــرون »أحــــد الــضــغــط« في 

مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمااًل 
وصــيــدا وصـــور جــنــوبــا، وهــتــف اآلالف فــي ساحة 
ــــل« مــتــوجــهــن الـــى الرئيس  الــشــهــداء بــشــعــار »ارحـ
اللبناني ميشال عون، فيما حملت مجموعة كبيرة 
ــــت تـــلـــّوح بـــه عــلــى وقــع  عــلــمــا ضــخــمــا لــلــبــنــان وراحـ
األغاني والهتافات، وســط دعــوات لعصيان مدني 
وإضــراب عام وقطع طرق، وردد املحتجون »ثورة، 
ثــورة« و»اشهد يا لبنان بكرا عصيان« و»الشعب 

يريد إسقاط النظام«.
وفــي طرابلس شمااًل علق املتظاهرون الفتة كتب 
عــلــيــهــا »مــســتــمــرون إلســـقـــاط رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــــواب«، وأتـــــت تـــظـــاهـــرات األحـــــد بعد  ــنـ ــ ومــجــلــس الـ
ســاعــات على تــظــاهــرة دعــا إليها »الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر« الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
عون، أمام القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، 
ــن املـــتـــظـــاهـــريـــن ضــد  ــة مــ ــعــ ــادات واســ ــقــ ــتــ والقــــــت انــ
ــــال لــقــائــه املــنــســق الـــخـــاص لــأمــم  الــســلــطــات. وخـ
املــتــحــدة فــي لــبــنــان يـــان كــوبــيــتــش، قـــال عـــون أمــس 
»البــد من الحوار مع املتظاهرين من أجل التوصل 
ــاف أن  املــطــروحــة«. وأضـ إلــى تفاهم على القضايا 
»مــن أولــى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية 
إلــى أن »التحقيق سوف  مكافحة الفساد«، مشيرًا 
يشمل جميع املــســؤولــن فــي اإلدارات مــن مختلف 

املستويات«.

وتــحــت ضغط الــشــارع، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء سعد 
الــحــريــري فــي 29 أكــتــوبــر اســتــقــالــة حــكــومــتــه التي 
شكل 

ُ
دخــلــت فــي مرحلة تصريف األعــمــال ريثما ت

حكومة جديدة، وال يزال املشهد السياسي ضبابيا 
لــم يبدأ رئيس الجمهورية  إذ إنــه منذ االستقالة، 
االستشارات النيابية امللزمة لتكليف رئيس جديد 
الــحــريــري استقالته مــع استمرار  للحكومة. وقـــدم 
التظاهرات رغم ورقة إصاحات اقتصادية أعلنها 
ــبـــوع األول مـــن الــتــحــرك الــشــعــبــي وبــرغــم  فـــي األسـ
الــذي  الــلــه  مــعــارضــة عــون وحليفه الرئيسي حــزب 

حذر من فراغ في السلطة.
ويشدد املتظاهرون في لبنان على أن »ثورتهم« ال 
تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون 
فيها حــتــى تحقيق كــل مطالبهم بتغيير الطبقة 
الــســيــاســيــة وإنـــقـــاذ الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي، ويشهد 
لبنان تــدهــورًا فــي الــوضــع االقــتــصــادي، تجلى في 
نــســبــة نــمــو شــبــه مــعــدومــة الــعــام املـــاضـــي، وتــراكــم 
إلــى 86 مليار دوالر، أي ما يعادل 150 في  الديون 
ــو مـــن أعــلــى  املــئــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي، وهـ
املــعــدالت فــي الــعــالــم. ولــلــمــرة األولــــى مــنــذ أكــثــر من 
عـــقـــديـــن، تـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة خــال 
الـــصـــيـــف أمــــــام الـــــــــدوالر، وإن كـــــان ســـعـــر الـــصـــرف 
ــزال ثــابــتــا عــلــى 1507، إال أنـــه تخطى  الــرســمــي ال يـ

اليوم في السوق املوازية 1700 ليرة للدوالر.

بيروت - أ ف ب

اشتيه: 
تقدم كبير بملف 

االنتخابات الفلسطينية

الــحــكــومــة الفلسطينية محمد اشــتــيــة أمـــس عن  أعــلــن رئــيــس 
تقدم هام وجدي في ملف االنتخابات التشريعية الفلسطينية، 
استنادا إلى لجنة االنتخابات املركزية الفلسطينية التي تقوم 
بــدور الوسيط بن حركتي فتح في الضفة الغربية وحماس 
في قطاع غزة. وقال اشتية من مكتبه في مدينة رام الله قبيل 
إلــى تقرير من  بــدء اجــتــمــاع الحكومة األســبــوعــي »استمعنا 
رئيس لجنة االنتخابات املركزية بحضور الرئيس محمود 
عــبــاس، وهــنــاك تــقــدم جــــدي، وتــرحــب الــحــكــومــة بــهــذا الــتــقــدم 

الهام«.
ويقود رئيس لجنة االنتخابات املركزية حنا ناصر سلسلة 
من اللقاءات املكوكية بن قيادة حركة فتح في الضفة الغربية 
ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية، وقيادة حركة حماس في 
قطاع غــزة ممثلة برئيس املكتب السياسي إسماعيل هنية، 
حــول تفاصيل العملية االنتخابية. ووصــف ناصر لقاءه مع 
قـــيـــادة حــركــة حــمــاس وفــصــائــل فلسطينية الــســبــت فـــي غــزة 
بـــ »املــمــيــز«، وذلـــك قبل أن ينتقل للقاء عــبــاس األحـــد فــي مقر 

الرئاسة في رام الله.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 حن 
ــازت حــمــاس بــغــالــبــيــة مــقــاعــد املــجــلــس الــتــشــريــعــي الــبــالــغــة  فــ
132 مقعدا. وحسب القانون األســاســي الفلسطيني يفترض 
ــوات. لــكــن االنــقــســامــات  ــنـ أن تــجــري االنــتــخــابــات كـــل أربــــع سـ
بــن الحركتن الفلسطينيتن الرئيسيتن حــال دون إجــراء 
انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت. وسيطرت الحركة اإلسامية 
على قطاع غــزة عــام 2007 بــالــقــوة. وقــال اشتية »هــنــاك إرادة 

سياسية بأن تتم االنتخابات.
انــتــخــابــات فلسطينية تشريعية ورئــاســيــة عــام  وجــــرت أول 
إثــر وفاة  1996، كما جــرت انتخابات رئاسية في العام 2005 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وشارك الفلسطينيون في 
الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية املحتلة في االنتخابات. 
وأكد اشتية أن السلطة الفلسطينية بعثت خال األيام املاضية 
رسائل عديدة إلى مختلف دول العالم بهدف الضغط »إلنجاز 

االنتخابات في القدس«.

روسيا تؤجل تسليم الدفعة الثانية
من منظومة »إس400-« لتركيا

أنقرة تعيد المعتقلين الجهاديين إلى بلدانهم األصلية

قــال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية أمــس إن تسليم الدفعة 
الــثــانــيــة مــن أنــظــمــة الــدفــاع الــصــاروخــيــة الــروســيــة إس-400 إلـــى تركيا 
إلــى ما بعد املوعد املزمع في 2020 بسبب املحادثات بشأن  قد يتأجل 
تبادل التكنولوجيا واإلنتاج املشترك، ودب خاف بن تركيا والواليات 
املتحدة الشريكن في حلف شمال األطلسي بسبب شراء أنقرة منظومة 
إس-400 للدفاع الصاروخي التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع 

أنظمة الحلف الدفاعية وتشكل تهديدا لطائراتها املقاتلة إف-35.
وتلقت تركيا الدفعة األولى من منظومة صواريخ )إس-400( في يوليو 
الــواليــات املتحدة وتهديدها بفرض عقوبات  على الرغم من معارضة 
على أنقرة. وردت الواليات املتحدة بإزالة اسم تركيا من برنامج طائرات 

إف-35، الذي كانت تركيا مشاركة فيه. 
وتقول واشنطن إنها ال تــزال تجري محادثات مع أنقرة »لانصراف« 
عن األنظمة الروسية. وقال رئيس الهيئة إسماعيل دمير في مقابلة مع 
قناة )إن. تي. في( »نخطط لجدول زمني للعام املقبل. وعلى النقيض من 
الدفعة األولــى، هناك إنتاج مشترك وعملية نقل تكنولوجيا هنا. هذا 
يتجاوز فكرة ›دعــونــا نشتريها بسرعة ونقوم بتركيبها على النظام 

األول‹«.
وأضــاف »فكرة اإلنتاج املشترك قد تغير الجدول الزمني. لدينا بعض 
الحساسيات تجاه القيام ببعض اإلنتاج هنا. العمل الفني مستمر«. 

ورغم تهديد الواليات املتحدة بفرض عقوبات بسبب تحرك أنقرة لشراء 
املنظومة الروسية، فقد ملحت تركيا إلى أنها قد تشتري مقاتات روسية 

إذا رفضت الواليات املتحدة تسليم طائرات إف-35 التي اشترتها.
وقــال دمير أمــس إن روسيا عرضت بيع مقاتات ســوخــوي-35 لتركيا 
وإن أنــقــرة تــقــوم بتقييم الــعــرض. وأضـــاف أنــه سيتم اتــخــاذ قـــرار بعد 
»التحليل الشامل« للعرض. وأضاف أن الجوانب املالية واالستراتيجية 
للعرض ستخضع للدراسة ومن ثم فا يوجد قرار فوري. وقال »لن يكون 
نــقــول إن حقبة إف-35 انتهت وإن حقبة ســوخــوي-35  الــصــواب أن  مــن 

بدأت لكننا نقيم العرض«.

أعلنت تركيا أمس أنها سترسل املعتقلن 
إلــى بلدانهم األصلية حتى إذا  الجهادين 
كـــان تــم تــجــّريــدهــم مــن جــنــســيــاتــهــم، وذكــر 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي ســلــيــمــان صويلو 
نـــحـــو 1,200 عــنــصــر  تــحــتــجــز  ــا  ــيـ تـــركـ  

ّ
أن

ــبـــي مــــن تــنــظــيــم الـــــدولـــــة اإلســــامــــيــــة،  ــنـ أجـ
كــمــا أوقـــفـــت 287 آخـــريـــن خــــال عمليتها 
العسكرية األخيرة في شمال تركيا. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء األنــاضــول عنه قوله »بالطبع 
أولــئــك الــذيــن فــي حــوزتــنــا سنرسلهم إلــى 
بــلــدانــهــم«، وتــابــع »رغـــم ذلـــك، ابــتــدع العالم 

وســيــلــة جــديــدة. يــقــولــون +فــلــنــجــّردهــم من 
جنسيتهم... فليخضعوا للمحاكمة حيثما 

كانوا«.
نــقــبــل بوجهة  وأضــــاف »مـــن املستحيل أن 
ــنـــاصـــر داعــــش  ــنـــرســـل عـ ــنـــظـــر هــــــــــذه... سـ الـ
)تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة( إلـــى بــلــدانــهــم 
ســواء جــّردوهــم مــن جنسياتهم أم ال«. وال 
يزال من غير الواضح إذا كان بوسع تركيا 
تــنــفــيــذ ذلــــك عــمــلــيــا. ورفـــضـــت دول غــربــيــة 
فــي عــدة مناسبات قبول عــودة مواطنيها 
الذين غادروا لانضمام إلى تنظيم الدولة 
اإلسامية في سوريا، وجردوا الكثير منهم 
ــه بموجب اتفاقية 

ّ
أن مــن جنسيتهم. ورغــم 

نيويورك لعام 1961، فإنه من غير القانوني 
بـــدون جنسية، إال أن العديد  تــرك شخص 
الــدول، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا،  من 
لم تصدق عليها، وقد أثارت حاالت أخيرة 

معارك قانونية طويلة.
وجّردت بريطانيا أكثر من 100 شخص من 
جنسيتهم بزعم انضمامهم إلى الجماعات 
ــــارج. وأثــــــــارت قــضــايــا  ــــخـ الـــجـــهـــاديـــة فــــي الـ
بــارزة من بينها قضية الشابة البريطانية 
املــراهــقــة »شــمــيــمــة بــيــجــوم« ومــوظــف آخــر 
مــزعــوم »جـــاك لــيــتــس« انــضــمــا إلـــى تنظيم 
ــة، إجـــــــــــراءات قــضــائــيــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــدولـــــة اإلسـ

ونقاش سياسي حاد في بريطانيا.

رام اهلل - أ ف ب

أنقرة - رويترز:
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في زيارته األولى لإلقليم

بينهم حاالت حرجة

حمدوك يعد بإحالل 
السالم في دارفور

إصابة العشرات في احتجاجات هونج كونج
28 ألف  يونيسف تدعو إلى إعادة 

طفل في المخيمات إلى بلدانهم

أّكد رئيس الــوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس أن حكومته 
الـــذي مزقته الحرب  الــســام فــي إقليم دارفـــور  تعمل على إحـــال 
الــصــراع الذين طالبوا بتحقيق  حيث التقى بمئات من ضحايا 
الــعــدالــة الــســريــعــة، وكــانــت زيــــارة حــمــدوك الــتــي اســتــغــرقــت يومًا 
واحدًا أول زيارة له كرئيس للوزراء إلى املنطقة املدمرة حيث أدى 
الصراع الذي اندلع في العام 2003 إلى مقتل مئات اآلالف ونزوح 
املـــايـــن، والــتــقــى حـــمـــدوك ضــحــايــا الـــحـــرب فـــي مــديــنــة الــفــاشــر، 
عاصمة واليــة شمال دارفـــور، التي تضم عــدة مخيمات مترامية 

األطراف يعيش بها عشرات اآلالف من النازحن منذ سنوات.
ــــذي الــتــقــى بــحــمــدوك أثـــنـــاء زيـــارتـــه ملــخــيــمــات  وهـــتـــف الــحــشــد الـ
الفاشر »نريد العدالة، أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى املحكمة 
الجنائية الدولية«. وأّكد حمدوك لهم أن حكومته تعمل من أجل 
ــــور، وهـــي منطقة بحجم إســبــانــيــا. وقــال  إحـــال الــســام فــي دارفـ
حمدوك »أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها«، وتابع »سنعمل 
جميًعا لتحقيق مطالبكم وضمان عــودة الحياة الطبيعية إلى 

دارفور«، وسط هتافات »ال عدالة، إذن ال سام في دارفور«.
الــنــزاع فــي دارفـــور عندما حمل متمردو األقلية العرقية  وانــدلــع 
الـــســـاح ضـــد حــكــومــة الــرئــيــس الــســابــق عــمــر الــبــشــيــر، متهمن 
الحكومة التي هيمن عليها العرب بتهميش املنطقة اقتصادًيا 
وســيــاســًيــا، وردا على هــذا الــتــمــرد، مــارســت الــخــرطــوم مــا تصفه 
جماعات حقوق اإلنــســان بأنه »سياسة األرض املــحــروقــة« ضد 
الجماعات العرقية املشتبه فــي دعمها للمتمردين بما فــي ذلك 
القتل ونهب وحــرق القرى. وتقول األمــم املتحدة إن النزاع أودى 
بحياة قرابة 300 ألف شخص فيما تم تشريد 2,5 مليون آخرين.

الــذي أطــاح به  ويواجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير، 
الجيش في أبريل بعد احتجاجات في أرجــاء الباد ضد حكمه، 
منذ فترة طويلة اتهامات من املحكمة الجنائّية الدولّية باإلبادة 
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانّية لدوره املزعوم 
في النزاع، وقال محمد آدم وهو زعيم بارز يمثل ضحايا دارفور، 
لــحــمــدوك: »نـــريـــد أن يــتــم تــســلــيــم هــــؤالء املــجــرمــن إلـــى املحكمة 

الجنائّية الدولّية. وبدون ذلك لن يكون هناك سام في دارفور«.
وأعــلــنــت »قــــوى إعــــان الــحــّريــة والــتــغــيــيــر«، الــتــي قــــادت الــحــركــة 
ظات لديها على 

ّ
االحتجاجّية التي أطاحت بالبشير، أن ال تحف

مسألة تسليمه إلى املحكمة الجنائّية الدولّية. ورفض جنراالت 
الجيش الذين استولوا على السلطة فور سقوط البشير تسليمه 
إلى الهاي. وستحتاج السلطات االنتقالية الحالية في السودان 
الــتــصــديــق عــلــى نــظــام رومـــا األســـاســـي للمحكمة الجنائية  إلـــى 

الدولية قبل السماح بنقل البشير إلى املحكمة.

قالت السلطات في هونج كونج أمس إن عشرات 
األشـــــخـــــاص أصــــيــــبــــوا فــــي مـــطـــلـــع األســـــبـــــوع فــي 
احتجاجات عمتها الفوضى وإن من بن املصابن 
رجــــا فـــي حـــالـــة حـــرجـــة وفــــي نــفــس الـــوقـــت دعــت 
الصن إلى انتهاج موقف أكثر حزما إلنهاء شهور 
مــن االضـــطـــرابـــات فــي املــديــنــة، واقــتــحــمــت شرطة 
مكافحة الشغب عــدة مراكز تجارية تعج باألسر 
ــوأ أيـــام  ــد مـــن أســ واألطـــفـــال أمـــس األول بــعــد واحــ
العنف أطلقت الشرطة خاله قنابل الغاز املسيل 
لــلــدمــوع والـــرصـــاص املــطــاطــي ومــدفــع مــيــاه على 
حشود محتجن اتشحوا بالسواد يوم السبت في 
مختلف أنحاء املركز املالي اآلسيوي الذي تحكمه 

الصن.
ــارج مركز  ــادث دمـــوي وقـــع أمـــس األول خـ وفـــي حـ
تـــجـــاري فـــي ضــاحــيــة تــايــكــو شــيــنــج طــعــن رجــل 
ا  بسكن عدة أشخاص ثم قضم على ما يبدو جزء
مــن أذن سياسي. ومــن بــن الجرحى رجــل يعتقد 
أنه املهاجم الذي قام املحتجون بضربه بالعصي. 
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثاثة رجال 
ضــالــعــن فــي الــعــنــف بينهم املــهــاجــم )48 عــامــا(. 
ــالـــت هــيــئــة املــســتــشــفــيــات فـــي املـــديـــنـــة إن أحــد  وقـ
األشخاص في حالة حرجة وإن اثنن إصابتهما 
خطيرة مــن بــن إجــمــالــي 30 إصــابــة وقــعــت أمس 

األول وحده.
وقــالــت وســائــل إعـــام محلية إن طالبا لحقت به 

إصابة تهدد حياته بعد سقوطه من مكان مرتفع. 
ــا أصــيــبــوا في  ــرادهـ وقـــالـــت الــشــرطــة إن 12 مـــن أفـ
اشــتــبــاكــات مــطــلــع األســـبـــوع وإنــهــا ألــقــت القبض 
تــتــراوح أعمارهم بن  على أكثر مــن 300 شخص 
14 و54 عاما بــن يومي الجمعة واألحـــد. وحثت 
وسائل اإلعام الرسمية الصينية السلطات أمس 
على انتهاج »خــط أكثر صرامة« تجاه املحتجن 
فــي هونج كونج الــذيــن دمـــروا مبنى وكــالــة أنباء 
الــصــن الــجــديــدة )شــيــنــخــوا( ومــبــانــي أخــــرى في 
ــبـــوع قــائــلــة إن أعـــمـــال الــعــنــف أضـــرت  مــطــلــع األسـ

بسيادة القانون في املدينة.
ومــــن املـــقـــرر تــنــظــيــم مـــزيـــد مـــن املـــظـــاهـــرات هــذا 
األســـبـــوع مـــع مــواصــلــة املــحــتــجــن الــضــغــط من 
أجــل تلبية مطالب مثل إجـــراء تحقيق مستقل 
في سلوك الشرطة وإقـــرار حق االنتخاب العام. 
وألــغــت الــشــرطــة مــؤتــمــرا صحفيا أمـــس بــعــد أن 
انــعــقــاده صحفيون يعملون في  إلــى مقر  وصــل 
هيئة اإلذاعة والتلفزيون في املدينة وزماء لهم 
مــن وســائــل إعـــام محلية وهــم يــرتــدون خــوذات 
كـــتـــب عــلــيــهــا »حـــقـــقـــوا فــــي وحـــشـــيـــة الـــشـــرطـــة« 
و»اوقــفــوا أكــاذيــب الــشــرطــة« ثــم رفــضــوا مغادرة 
املكان عندما طلب منهم املسؤولون ذلك. وحطم 
الــنــار فيه  املحتجون مكتب شينخوا وأشــعــلــوا 
يوم السبت في بعض من أسوأ أعمال العنف منذ 
أسابيع وقاموا أيضا بإضرام النار في محطات 
للمترو وتخريب مبان من بينها متجر لسلسلة 

ستاربكس األمريكية.

املــتــحــدة للطفولة )يونيسف(  حضت منظمة األمـــم 
أمــــس حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم عــلــى إعــــــادة نــحــو 28 ألــف 
طفل من أكثر من 60 بلدا موجودين بمعظمهم في 
ــا، إلــى  مــخــيــمــات لــلــنــازحــن فـــي شــمــال شـــرق ســـوريـ
بلدانهم »قبل فوات األوان«، وتؤوي مخّيمات أبرزها 
مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرق 
سوريا، نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 
طفل مــن عــائــات األجــانــب الــذيــن كــانــوا فــي صفوف 
تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة. وتـــقـــع املــخــيــمــات تحت 
مراقبة قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من 
الــكــرديــة والعربية هــزم التنظيم املتطرف  الفصائل 
في سوريا. وال يشمل هــذا الرقم العراقين، بحسب 

»اإلدارة الذاتية« الكردية.
ــة خــصــوصــًا، اســتــعــادة  ــيـ ــدة، أوروبـ وتـــرفـــض دول عــ
مواطنيها من الجهادين املعتقلن لدى قوات سوريا 
أفــراد  الديمقراطية، وكذلك ترفض إجماال استعادة 
عائاتهم، ولو أن بعض الدول وافقت حتى اآلن على 
استقبال عدد من األطفال الذين يحملون جنسياتها. 
ونقل البيان عن املديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا 
فور قولها إن »حوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 
بلدا مختلفا، بما في ذلــك قرابة 20 ألفا من العراق، 
ما زالوا عالقن في شمال شرق سوريا، معظمهم في 

مخيمات النازحن«.
وأضافت »التصعيد األخير في شمال شرق سوريا 

ــالــــضــــرورة املــلــحــة  )يـــجـــب أن( يـــذكـــر الـــحـــكـــومـــات بــ
عت بهم السبل 

ّ
إلعـــادة األطــفــال األجــانــب الــذيــن تقط

فــوات األوان«. وأكــدت  إلــى بلدانهم قبل  فــي املنطقة 
املنظمة أن 17 دولــة على األقــل أعــادت أكثر من 650 
طفا إلى بلدانهم. وسيطرت تركيا مؤخرا إثر عملية 
عسكرية داخـــل ســوريــا عــلــى أراض بــطــول 120 كلم 
وبعمق نحو 30 كلم فــي شــمــال شــرق ســوريــا تمتد 
بمحاذاة حدودها. وقتل املئات جراء العملية التركية 

التي أدت أيضًا إلى نزوح عشرات اآلالف.
وبــحــســب الــيــونــيــســف، فـــإن نــحــو مـــن 80 بــاملــئــة من 
ــــرق ســــوريــــا »تــقــل  ــال الـــعـــالـــقـــن فــــي شـــمـــال شـ ــفــ األطــ
أعـــمـــارهـــم عـــن 12 عـــامـــًا، بــيــنــمــا نــصــفــهــم دون سن 
ــا ال يــقــل عـــن 250  ــى أن »مــ الـــخـــامـــســـة«. وأشـــــــارت إلــ
ــوام، رهن  فــتــى، بعضهم ال يــتــجــاوز عــمــره تسعة أعــ
 
ّ
أن االحتجاز )في سجون في املنطقة(، ومن املرجح 

تكون األرقــام الفعلية أعلى من ذلك بكثير«. ويوجد 
فتيان قصر في سجون قــوات سوريا الديمقراطية. 
وعــبــرت »يونيسف« عــن خشيتها على ســامــة »40 
ألـــف طــفــل نـــزحـــوا مـــؤخـــرا فـــي شــمــال شـــرق ســوريــا، 
وُعــــزل بعضهم عــن عــائــاتــهــم أو تــعــّرضــوا إلصــابــة 
ــنــــف«. ودعـــــــت هـــنـــريـــيـــتـــا فـــور  ــعــ أو إعــــاقــــة جــــــــّراء الــ
إلــى »الــســمــاح للمنظمات اإلنسانية  الــنــزاع  أطـــراف 
بــالــوصــول دون عــوائــق لتقديم املــســاعــدة والــرعــايــة 
لألطفال وعائاتهم، بما في ذلك األطفال في أماكن 
االحـــتـــجـــاز«. وأدى الـــنـــزاع الـــســـوري املــتــواصــل منذ 

ثماني سنوات إلى مقتل 370 ألف شخص.

هونج كونج - رويترز:
عمان - أ ف ب

الفاشر - أ ف ب

5 عراقيين اتساع رقعة العصيان المدني.. ومقتل 

قوات األمن تستخدم الرصاص الحي 
ضد المتظاهرين في بغداد

ــــاص عـــلـــى األقــــــــل أمـــس  ــخـ ــ قـــتـــل خـــمـــســـة أشـ
بــعــد أن فــتــحــت قــــوات األمــــن الــعــراقــيــة الــنــار 
ــل  ــذيــــن واصــ ــداد الــ ــغــ عـــلـــى املــحــتــجــن فــــي بــ
اآلالف منهم االحــتــشــاد فــي أكــبــر مــوجــة من 
االحتجاجات املناهضة للحكومة العراقية 
مــنــذ عـــقـــود، وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة وطبية 
قــتــل وإن عـــدد املصابن  إن شخصا واحــــدا 
بلغ 22، مضيفة أن قــوات األمــن استخدمت 
الــرصــاص املطاطي والــغــاز املسيل للدموع 
وليس الذخيرة الحية، وقتل مــا يزيد على 
250 عراقيا في مظاهرات منذ بداية أكتوبر 
ــا فـــاســـدة  احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى حـــكـــومـــة يـــرونـــهـ

وتأتمر بأمر قوى أجنبية.
واستخدمت القوات العراقية الرصاص الحي 
أمـــس ضــد مــتــظــاهــريــن فــي الــعــاصــمــة بــغــداد، 
بعد ليلة عنف دامــيــة خلفت أربــعــة قتلى من 
ــة في  ــيـ ــرانـ املــتــظــاهــريــن أمـــــام الــقــنــصــلــيــة اإليـ
الــعــراق، حيث اتسعت رقعة  كــربــاء بجنوب 
الـــذي يشل حــركــة الطرقات  املــدنــي  العصيان 
ــيـــة،  الـــرســـمـ الـــنـــفـــطـــيـــة واإلدارات  واملــــــرافــــــق 
واســــتــــخــــدمــــت الــــــقــــــوات األمــــنــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة 
الرصاص الحي للمرة األولى ضد متظاهرين 
ــيـــة  ــراقـ ــعـ احــــتــــشــــدوا قــــــرب مـــقـــر تـــلـــفـــزيـــون الـ

الحكومي في وسط بغداد.
ــت لــــيــــل األحــــــــــد أعــــــمــــــال عــــنــــف فــي  ــ ــعــ ــ ــدلــ ــ وانــ
كــربــاء املــقــدســة لـــدى الــشــيــعــة، عــنــدمــا حــاول 
متظاهرون حــرق مبنى القنصلية اإليرانية 
فـــي كـــربـــاء، ورفـــعـــوا األعـــــام الــعــراقــيــة على 
ــانـــي الــــــذي يــحــيــط بــاملــبــنــى  الــــجــــدار الـــخـــرسـ
القنصلي وكــتــبــوا عليه »كــربــاء حـــرة حـــرة..

إيران برة برة«، فيما ألقى آخرون أمام أنظار 
قوات الشرطة الحجارة على املبنى، وأطلقت 
قــــوات األمــــن الــعــراقــيــة املــســؤولــة عـــن حماية 
املــبــنــى الـــرصـــاص الــحــي تــجــاه املــتــظــاهــريــن، 
مــا أدى الــى مقتل أربــعــة منهم، وفــقــا لــكــوادر 

الطب العدلي في املدينة الواقعة على بعد مئة 
كيلومتر إلى جنوب بغداد. 

ــارع إيـــــران بــأنــهــا  ويــتــهــم جــــزء كــبــيــر مـــن الـــشـ
الـــذي يعتبرونه  الــنــظــام السياسي  مهندسة 
فــاســدًا ويــطــالــبــون بــإســقــاطــه، وتــركــز غضب 
»إسقاط النظام«  املتظاهرين الذين يطالبون بـ
ـــال األيــــــام املـــاضـــيـــة، عــلــى إيــــــران صــاحــبــة  خـ
الــنــفــوذ الـــواســـع والـــــدور الــكــبــيــر فـــي الـــعـــراق، 
إلـــى جــانــب الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي لـــم يشر 
إليها املحتجون بأي شعار خال التظاهرات، 
ــة   تـــجـــاه األزمــ

ً
وهــــي بـــدورهـــا لـــم تــبــد تــفــاعــا

الحالية في الباد. وما أجج غضب املحتجن 
الــزيــارات املتكررة لقائد فيلق  العراقين هــو 
الــقــدس فــي الــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي الــلــواء 
قاسم سليماني للعراق، وتصريحات املرشد 
األعلى للجمهورية اإلسامية اإليرانية علي 
خامنئي عــن وجـــود »مــخــطــطــات مــن األعـــداء 
إلثــــارة الــفــوضــى وتــقــويــض األمـــن فــي بعض 

دول املنطقة«.
ــــدارس الــحــكــومــيــة مغلقة  وال تـــزال غــالــبــيــة املـ
الــجــنــوب، بينها الديوانية  فــي بــغــداد ومـــدن 
)200 كلم جنوب بغداد( حيث رفع متظاهرون 
ــانــــي املــــؤســــســــات  ــبــ ــلــــى مــ ــيــــرة عــ ــبــ الفـــــتـــــات كــ
الحكومية كتب عليها »مغلق باسم الشعب«. 
الــنــجــف املقدسة  ورفـــع محتجون فــي مــديــنــة 
ــلـــة عــنــد  ــاثـ ــمـ ــًا، الفــــتــــة مـ ــ ــــضـ ــيـــعـــة أيـ لــــــدى الـــشـ
ــل مــبــنــى مــجــلــس املـــحـــافـــظـــة، وشـــهـــدت  مـــدخـ
فـــي األول من  انــطــلــقــت  الـــتـــي  االحـــتـــجـــاجـــات 
املــاضــي، أعــمــال عنف دامــيــة، أسفرت  أكتوبر 
عن مقتل نحو 270 شخصًا، بحسب إحصاء 
الــســلــطــات تمتنع منذ  بــــرس، إذ أن  لــفــرانــس 
نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية، لكنها 
اتخذت منذ استئنافها في الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه، طابعًا احتفاليًا في بعض 
األحيان، في ساحات املدن التي احلها طاب 
ونــقــابــات وكـــــوادر طــبــيــة. وفـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
مــن الــبــاد، تــزايــدت مــوجــة العصيان املــدنــي، 

 مع إعان نقابات مختلفة اإلضراب 
ُ
خصوصا

العام.
ووضــــع مــتــظــاهــرون حــواجــز اســمــنــتــيــة كتب 
ــعـــب«، عــلــى  عــلــيــهــا أيـــضـــًا »مـــغـــلـــق بـــأمـــر الـــشـ
إلــى ميناء أم قصر بجنوب  املــؤديــة  الــطــريــق 
ــذي يــعــد مــنــفــذًا حــيــويــًا الســتــيــراد  الـــعـــراق، الــ
املواد الغذائية، وغادرت عشرات السفن امليناء 
من دون أن تتمكن من تفريغ حمولتها، وفي 
مــديــنــة الــعــمــارة مــركــز مــحــافــظــة مــيــســان في 
جــنــوب الــبــاد، أقـــدم مــتــظــاهــرون عــلــى إغــاق 
حــقــلــن نــفــطــيــن تــديــرهــمــا شـــركـــات صينية، 
وهما حلفاية، الذي يعد من أكبر حقول النفط 
في العراق، والبزركان. ولم يتوقف اإلنتاج في 
تــلــك الــحــقــول، غــيــر أن بــعــض املــوظــفــن أكـــدوا 
لفرانس بــرس إنهم لم يتمكنوا من الوصول 

إلى مواقع عملهم.
وفـــي الــســمــاوة بــجــنــوب الـــعـــراق أيــضــًا، أغلق 
مــتــظــاهــرون الــجــســور والـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة 
ملنع وصــول املوظفن الى أماكن عملهم، كما 
هو الحال في مدن أخرى كالناصرية والحلة، 
ــم الــــوعــــود واإلجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــ ورغـ
السلطات، لم يستجب املتظاهرون في بغداد 
ــتـــجـــاجـــات.  ــبــــاد بـــوقـــف االحـ ــاقــــي مـــــدن الــ وبــ
وتــزايــد عــدد املتظاهرين في ساحة التحرير 
وسط بغداد، رغم حظر التجوال الليلي الذي 
فرضه الجيش. كما شهدت شوارع العاصمة 
خــــروج مــئــات الــســيــارات الــتــي تــطــلــق الــعــنــان 
ألبواقها وتتعالى منها األناشيد واألغــانــي 

الوطني وترفع أعامًا عراقية.
وخـــرج رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد املــهــدي عن 
صمته، مؤكدًا أن »العديد من املطالب قد تم 
الــوفــاء بــهــا«، داعــيــًا إلــى »الــعــودة إلــى الحياة 
الطبيعية«. لكن املتظاهرين ال يبالون حتى 
اآلن بالوعود بإجراء انتخابات مبكرة وتأمن 
فرص عمل، التي يقدمها الساسة بهدف وقف 
اإلحـــتـــجـــاجـــات، وتـــزايـــد تــمــســكــهــم بــســاحــات 

اإلعتصام في جميع املدن.

بغداد - وكاالت:
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ينطلق اليوم ويستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري

أسباير تستضيف المؤتمر الرابع التحاد المعاهد الرياضية اآلسيوية

تجتمع معاهد األداء الرياضي العالي 
فــي آســيــا فــي قطر لعقد املــؤتــمــر الــرابــع 
التـــحـــاد املــعــاهــد الــريــاضــيــة اآلســيــويــة 
ــــوم ويــســتــمــر  ــيـ ــ ــدأ الـ ــبــ )أســـــيـــــا( الــــــــذي يــ
حتى السابع من نوفمبر في أكاديمية 
أسباير. ويتصدر األعــضــاء املؤسسون 
وهم أكاديمية أسباير )من قطر( ومعهد 
الـــريـــاضـــات فـــي هــونــغ كــونــغ واملــجــلــس 
الــيــابــانــي لــلــريــاضــة واملــعــهــد الــريــاضــي 
أبــرز  الــذي سيضم  لسنغافورة املؤتمر 
املـــمـــارســـن الـــدولـــيـــن واإلقــلــيــمــيــن في 
مــجــال األداء الــريــاضــي لــتــبــادل األفــكــار 
وإثـــارة النقاشات حــول مواضيع منها 
انتقال الرياضين من مستوى الشباب 
إلــــى مــســتــوى الـــكـــبـــار وتـــطـــويـــر بــيــئــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا  الــعــالــي وتــطــبــيــق  األداء 
الرياضية والبحث واالبتكار في برامج 

األداء.
وقد رحب علي سالم عفيفة نائب املدير 
العام ألكاديمية أسباير ورئيس مؤتمر 
الرابع بالضيوف وافتتح املؤتمر  أسيا 

: »مــــع اســـتـــمـــرار أســـيـــا فـــي صنع 
ً
ــائــــا قــ

الـــتـــاريـــخ فـــي الــســاحــة الـــريـــاضـــيـــة، فقد 
آن األوان لنشجع النقاشات ومشاركة 
الــعــالــي للرياضين  تطوير بيئة األداء 
الطموحن. ويجب أن يقوم برنامج هذا 
أفــكــار جــديــدة كما أنه  املــؤتــمــر بتحفيز 
الــوقــت للتفكير فــي القضايا ذات  حــان 

الصلة.

اتــــحــــاد املـــعـــاهـــد الـــريـــاضـــيـــة اآلســـيـــويـــة 
)أســـــيـــــا( مـــنـــظـــمـــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة غــيــر 
ربحية، وهــي هيئة تمثل معاهد األداء 
الـــريـــاضـــي الــعــالــي فـــي آســـيـــا. تــأســســت 
أســيــا ســنــة 2015 بــرؤيــة لــبــنــاء مجتمع 
حــــيــــوي ونــــشــــط يــــتــــكــــون مـــــن املـــعـــاهـــد 
الرياضية من خــال تضافر القوى بن 
املــنــظــمــات األعـــضـــاء. واالتـــحـــاد يتصور 

مجتمعا حــيــويــا ونــشــطــا يشمل جميع 
الــبــلــدان األســـيـــويـــة، وتــتــعــاون مـــن أجــل 
أداء ريــاضــي أســيــوي أقـــوى يــقــوم على 
املــمــارســات السليمة واالحــتــرام  أســـاس 
واالنــــفــــتــــاح. وتــســعــى أســـيـــا إلــــى إقــامــة 
روابط مع البلدان األسيوية على أساس 
لــدعــم الطموحات  الــعــالــي  تنمية األداء 
الرياضية لكل عضو. وتضم أسيا حاليا 

15 عضوًا من بينهم األعضاء املؤسسن 
وهـــــــم أكــــاديــــمــــيــــة أســــبــــايــــر واملـــجـــلـــس 
الــيــابــانــي لــلــريــاضــة واملــعــهــد الــريــاضــي 
ــات فــي  ــاضــ ــريــ لـــســـنـــغـــافـــورة ومـــعـــهـــد الــ

هونغ كونغ.
ــيـــــن مــن  ــتـــحـــدثـــن دولـــ وإلــــــــى جــــانــــب مـ
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة واملــمــلــكــة 
املتحدة وإيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا، 
ــا مــتــحــدثــون  يــــشــــارك فــــي الــــحــــدث أيـــضـ
مــن أكــاديــمــيــة أســبــايــر الــتــي تستضيف 
الحدث. وعــاوة على ذلــك، ستنظم يوم 
االثــنــن حلقة نــقــاش مهمة موضوعها 
»انتقال الرياضين من مستوى الشباب 
ــــارك فــيــهــا  ــــشـ ــتـــوى الــــكــــبــــار« يـ ــسـ إلــــــى مـ
خريجان ناجحان من أكاديمية أسباير، 
هما عبد الله التميمي العب االسكواش 
املصنف 46 عامليا و أبو بكر حيدر بطل 
ســبــاقــات املــضــمــار واملـــيـــدان فـــي ســبــاق 
800 متر خال األلعاب األسيوية 2019. 
كما ســيــشــارك مـــدرب املنتخب الوطني 
الـــقـــطـــري فــيــلــيــكــس ســـانـــشـــيـــز ومـــــدرب 
اإلسكواش واملصنف رقم 1 عامليا سابقا 

جيف هانت.

¶  اعضاء معاهد االداء الرياضي العالمي 

لخوض التصفيات اآلسيوية

منتخب اليمن للشباب 
يصل الدوحة بـ 23 العبا

الــيــمــن للشباب صــبــاح أمـــس اإلثــنــن إلـــى الــدوحــة  وصــلــت بعثة منتخب 
الثانية  لخوض منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب ضمن املجموعة 
الــتــي تضمه مــع منتخبات قطر املستضيف وتركمانستان وسيرالنكا، 

واملقرر إقامتها بالفترة من السادس وحتى العاشر من نوفمبر الجاري.
وكــان املــدرب الوطني ملنتخب اليمن للشباب أمن السنيني، قد أعلن عن 
القائمة النهائية التي سيخوض بها التصفيات القارية، وضمت القائمة 
23 العبا هم: محمد طــارق محمود، أسامة عبدالله مسعود، أحمد ماهر، 
الــعــمــودي،  الــحــربــي، منيف جــســار محمد، محمد عبدالله  إبــراهــيــم  صقر 
عماد الجديمة، محمد الغيلي، عمار محمد موسى، حمزة محمد حمود، 
سعد علي القعود، محمد الثايا، عبدالرحمن أحمد الريمي، تامر ناضل 
سعيد، فيصل عبدالله سيف، أحمد الوجيه، عبدالله السعدي، محمد قاسم 
املريسي، سيف فضل محمد، زكريا طفطوف، حسن أحمد عــوض، سليم 

الجعد، عبدالكريم الثعلي.
وسيخوض األحمر اليمني الشاب التصفيات القارية بداية من غد األربعاء، 
إذ سيواجه أوال منتخب تركمانستان، ثم تواليا منتخبي سيرالنكا وقطر 

يومي الجمعة واألحد املوافق 8 و10 نوفمبر.

¶ منتخب اليمن

100 ألف طالب وطالبة نجحت في تحسين صحة ولياقة أكثر من 

اتحاد الكرة و»شل قطر« يطلقان الموسم الثامن لـ »كورة تايم«

أعلن االتحاد القطري لكرة القدم وشركة 
شــــل قـــطـــر إطـــــــاق املــــوســــم الـــثـــامـــن مــن 
ــورة تـــايـــم« املــســتــدامــة الــتــي  ــ ــبـــادرة »كـ مـ
نجحت في تحسن صحة ولياقة أكثر 
مــن 100 ألـــف طــالــب وطــالــبــة فــي جميع 

أنحاء قطر منذ إطاقها في 2012.
وبـــــهـــــذه املــــنــــاســــبــــة تـــــم تـــنـــظـــيـــم ورشـــــة 
تدريبية للمدربن استمرت يومن في 
أكــاديــمــيــة أســبــايــر ضــمــن االســتــعــدادات 

للموسم الجديد.
ــات  ــوعــ ــلــــى مــــوضــ ــة عــ ــ ــ ــورشـ ــ ــ وركـــــــــــزت الـ
مختلفة مثل تعريف املــدربــن بفلسفة 
املــبــادرة ورسالتها، وكيفية االستعداد 
لــجــلــســات املـــوســـم، فــضــا عــن مجموعة 
األنـــشـــطـــة والـــتـــمـــريـــنـــات والـــتـــدريـــبـــات 
ــتــــاحــــة ضـــمـــن املـــــبـــــادرة،  الــــريــــاضــــيــــة املــ
وكــيــفــيــة تــشــجــيــع األطــــفــــال املـــشـــاركـــن 
على تحسن عاداتهم الصحية واتباع 

نمط حياة يقوم على ممارسة الرياضة 
الــبــدنــي والــتــغــذيــة الصحية  والــنــشــاط 

والسليمة.

ــــا  ــة 180 مــــدرًب ــ ــــورشـ وقـــــد شـــــــارك فــــي الـ
ومــدربــة استفادوا من تعزيز معرفتهم 
بــاملــبــادرة ومــهــارات التدريب والتعامل 

مع الطاب.
ــكـــورة تــايــم  ويــســتــمــر املـــوســـم الـــثـــامـــن لـ
إبـــريـــل 2020، وســتــقــام أنشطة  إلـــى 25 

وفــعــالــيــات هـــذا املـــوســـم فـــي 35 موقعا 
مــن بينها 31 مــدرســة فــي جميع أنحاء 
الدوحة ومن املتوقع أن يشهد مشاركة 

أكثر من 3500 طالب وطالبة أسبوعًيا.
ــم« فــي  ــ ــايـ ــ ونـــجـــحـــت مـــــبـــــادرة »كـــــــــورة تـ
مــوســمــهــا الـــســـابـــع فـــي تــحــســن مــؤشــر 
كتلة الجسم )وهو معيار دولي لقياس 
وتصنيف الطول والوزن( لدى %95 من 
املــشــاركــن، وذلــــك بــفــضــل مــمــارســة كــرة 
القدم والتوعية الغذائية وصــور الدعم 
األخـــــــرى الـــتـــي تــضــمــن تــمــتــع األطـــفـــال 

بوافر الصحة واللياقة.
ويــعــتــمــد بـــرنـــامـــج »كــــــورة تـــايـــم« الـــذي 
يستقبل األطفال من البنن والبنات من 
عمر 6 إلى 17 عاًما، على منهج »فوتبول 
نــــــــت« الــــــــــذي أعــــــدتــــــه مــــؤســــســــة نــــــادي 
برشلونة لكرة القدم، ويتيح لألطفال 72 
ساعة من النشاط البدني خارج املدرسة 

على مدار العام.

4 مواجهات مثيرة في دوري الدرجة الثانية اليوم 

تــواصــل الــيــوم الــثــاثــاء مــبــاريــات دوري 
أنـــديـــة الـــدرجـــة الــثــانــيــة لــلــمــوســم 2019-

2020، وذلــــك بــإقــامــة أربــــع مــبــاريــات في 
الـــســـادس، والــتــي يلتقي فيها  األســـبـــوع 
الــبــدع مــع الــوعــب الــســاعــة 5:30 بــاســتــاد 
سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، في 

املباراة األولى.
كما يلتقي عند الساعة السادسة مساًء 
لــوســيــل والــخــريــطــيــات بــمــلــعــب الــشــمــال، 
وفــــــي نـــفـــس الـــتـــوقـــيـــت يـــلـــتـــقـــي املـــرخـــيـــة 
ومعيذر على ملعب الخور، وعلى ملعب 
ســـعـــود بـــن عــبــدالــرحــمــن بـــنـــادي الـــوكـــرة 
الــســاعــة 7:45 فــريــق الشمال  يلتقي عــنــد 

ومسيمير. ويتصدر الخريطيات الترتيب 
الــعــام برصيد 13 نقطة، ويليه مسيمير 
فــي املــركــز الــثــانــي بـــ 10 نــقــاط، واملــرخــيــة 
فــي املــركــز الــثــالــث بـــ 9 نــقــاط، والــبــدع في 
املركز الرابع بـ9 نقاط، ومعيذر في املركز 
الــخــامــس بــــ7 نــقــاط، والــشــمــال فــي املــركــز 
ـــ7 نــقــاط، ولــوســيــل فــي املــركــز  الـــســـادس بـ
ــوعــــب فـــي املــركــز  الـــســـابـــع بــــ 3 نـــقـــاط والــ

الثامن واألخير بدون رصيد.
ــبـــوع الــخــامــس قـــد شــهــد فــوز  وكــــان األسـ
الخريطيات على املرخية 1/2، ومعيذر 
على لوسيل 0/1، والــبــدع على مسيمير 

1/3، والشمال على الوعب 0/2.
الـــثـــانـــيـــة حــتــى  الـــــدرجـــــة  ــد دوري  ــهــ وشــ
أســـبـــوعـــه الـــخـــامـــس تــســجــيــل 41 هـــدفـــا، 

ــات مــنــيــر  ــيــ ــطــ ــريــ ــخــ ــا الــ ــ ــبـ ــ ــــدر العـ ــتـــــصـ ــ ويـ
الــــحــــمــــداوي ورشــــيــــد تــيــبــركــانــن قــائــمــة 
الــهــدافــن بــرصــيــد 6 أهــــداف لــكــل منهما، 
وفي املركز الثاني يأتي أيوب الودراسي 
العـــب مــعــيــذر وبــهــاء فيصل ســيــف العــب 

الشمال ولكل منهما 5 أهداف.
الــثــالــث فيحتله أحــمــد محمد  أمـــا املــركــز 
الـــدونـــي العــــب مــســيــمــيــر وأحـــمـــد مــبــارك 
املــحــيــجــري “كـــانـــو” العـــب املــرخــيــة ولكل 
منهما 4 أهداف، في حن سجل 3 أهداف 
كـــل مـــن الــاعــبــن: مــحــمــود حــســن البحر 
العــب مسيمير، ودانــيــلــو أولــيــفــيــرا العب 
مـــعـــيـــذر، وبـــاســـكـــو يــلــيــســيــس جــيــســوس 
ــادل أحـــمـــد العــب  ــ العــــب الــخــريــطــيــات وعــ

فريق البدع.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 
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تتويج الفائزين في بطولتي دوري وكأس »لخويا« لكرة القدم

تـــوج الــلــواء عــبــدالــعــزيــز بــن فيصل بن 
مــحــمــد آل ثـــانـــي نـــائـــب قـــائـــد لــخــويــا 
ــــى بــبــطــولــتــي  الــفــائــزيــن بـــاملـــراكـــز األولــ
دوري وكأس لخويا لكرة القدم الثالثة 
التي نظمهما القسم الرياضي بــإدارة 
الـــتـــدريـــب والـــــــدورات بـــالـــقـــوة، وحــصــد 
الــــدوري فريق  املــركــز األول فــي بطولة 
ــاء فـــي املـــركـــز الــثــانــي  »الـــداخـــلـــيـــة«، وجــ
فريق لخويا، أما في بطولة الكأس فقد 
انتزع املركز األول فريق لخويا، وحل 
باملركز الثاني فريق اإلسناد بالقوات 

املسلحة القطرية.
وتوج بجائزة أفضل العب ماجد أمان 
حــارب من فريق وزارة الداخلية، فيما 
اســتــقــرت جـــائـــزة هــــداف الــبــطــولــة بن 
يدي الاعب محمد نور عزيز من فريق 
لــخــويــا بــواقــع 7 أهــــداف، كــمــا استحق 
جائزة أفضل حارس الاعب محمد أبو 
بكر إبراهيم من فريق الداخلية، فيما 
حصد جائزة أفضل مدرب زياد طاهر 
بـــن رمـــضـــان مـــن فـــريـــق لـــخـــويـــا، وفـــاز 

بجائزة أفضل إداري إبراهيم الصواف 
من فريق الداخلية.

وقــال الــرائــد بــال وليد الهتمي رئيس 
ــريـــاضـــي إن الــبــطــولــتــن في  الــقــســم الـ
نــســخــتــهــمــا الــثــالــثــة شــهــدتــا مــنــافــســة 
ــة،  ــاركــ ــرق املــــشــ ــ ــفـ ــ ــــن جـــمـــيـــع الـ ــة بـ ــويــ قــ
ــا بــتــنــظــيــم تــجــمــع  ــمـ ــهـ ــدفـ وحـــقـــقـــتـــا أهـ
ــنـــســـوبـــي املـــؤســـســـات  ريـــــاضـــــي مـــــن مـ
ــــة والــتــعــلــيــمــيــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــة واألمـ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
لــلــتــعــارف فــيــمــا بــيــنــهــم أواًل، وخـــوض 
مـــنـــافـــســـة شـــريـــفـــة تـــؤكـــد عـــلـــى أهــمــيــة 

الرياضة في الحياة.
وأضــاف: نحن محظوظون بدعم قائد 
الـــوزراء  لخويا معالي رئــيــس مجلس 
ــة، لــجــمــيــع األنــشــطــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ووزيـــــــر الـ
واملــســابــقــات الــريــاضــيــة، وكــذلــك رعاية 
اللواء عبدالعزيز  متابعة نائب القائد 
بن فيصل بن محمد آل ثاني، موجها 
الشكر للقوات املسلحة القطرية ووزارة 
الداخلية ملشاركتهما في البطولة التي 
الــــدور املتميز فــي املنافسات  لــهــا  كـــان 
ــيــــث مــــشــــاركــــة مـــجـــمـــوعـــة  ــة، حــ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الـ

متميزة من الاعبن بجميع الفرق.

إلــى أن البطولتن في  وأشـــار الهتمي 
ــــوف تـــشـــهـــدان  نــســخــتــهــمــا املـــقـــبـــلـــة ســ
تطويرًا نوعيا سواء من حيث التنظيم 

الــفــرق املشاركة مــن خــال التنسيق  أو 
مـــع املـــؤســـســـات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، 
ــدد الــفــرق  ــادة عــ ــ ــال: نــســعــى إلــــى زيــ ــ وقــ

ومــشــاركــة عـــدد مــن مــؤســســات الــدولــة 
املدنية التي تربطنا بها شــراكــات في 

مجاالت متعددة.

¶   تتويج لفائزين بالمراكز األولى ببطولتي دوري وكأس لخويا لكرة القدم 

للمرة األولى في تاريخه

العهد يتوج بطال لكأس االتحاد اآلسيوي

فاز نادي العهد اللبناني بلقب كأس االتحاد 
اآلسيوي 2019 بعدما تغلب على فريق /25 
أبــريــل/ الــكــوري الشمالي بهدف دون رد في 
املباراة النهائية التي أقيمت أمس على ملعب 
ــبـــور فـــي الــعــاصــمــة املــالــيــزيــة  ــتـــاد كـــواالملـ اسـ

كواالملبور.
وهذا هو اللقب األول لنادي العهد في تاريخ 
البطولة، حيث بات أيضا أول فريق لبناني 
ــان  يــحــصــل عــلــى الــلــقــب الــــقــــاري الـــثـــمـــن. وكـ
العهد ثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد 
الــنــجــمــة )2005( والــصــفــاء )2008(، فــي عــام 
الــذهــاب  إقــامــتــه للمرة األخــيــرة بنظام  شهد 

واإلياب.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة املباراة 
حتى الدقيقة 74 عندما سجل العهد هدف 
الفوز الثمن بواسطة الغاني عيسى يعقوبو 
عبر كــرة رأســيــة. وأكمل /25 أبــريــل/ املباراة 
بعشرة العــبــن عقب طــرد حـــارس املــرمــى آن 
تـــاي-ســـونـــغ فـــي الــدقــيــقــة 26 نــتــيــجــة إعــاقــة 
الــذي كــان في  اللبناني أحمد زريــق  املهاجم 

وضع انفراد.
ـــب تـــفـــوقـــه خــــــال املـــــــبـــــــاراة، فـــإن  ــانـ وإلــــــــى جــ
العهد حافظ على نظافة شباكه في املباراة 
بــــاألدوار اإلقصائية  الــتــوالــي  الخامسة على 
ــبـــاراة الــتــاســعــة فــي الــبــطــولــة، ونــجــح في  واملـ
إنــهــاء مــشــوار املــنــافــســة دون أي خــســارة في 

11 مباراة.
وفــــرض الــعــهــد تــفــوقــه عــلــى املــجــريــات خــال 

أكــثــر مــن فرصة،  لــه  الــشــوط األول، وسنحت 
ولـــكـــن مـــهـــاجـــمـــي الـــفـــريـــق لــــم يـــنـــجـــحـــوا فــي 
اســتــغــالــهــا، ومــــع انـــطـــاق الـــشـــوط الــثــانــي 
ــه مـــن خــال  ــ اســتــمــر الـــحـــال عــلــى املـــنـــوال ذاتـ
اللبناني مع  سيطرة ميدانية كاملة للفريق 
ضــغــط مــتــواصــل عــلــى مــرمــى مــنــافــســه حتى 
تــحــقــق لـــه الـــهـــدف الـــــذي حـــافـــظ عــلــيــه حتى 

نهاية املباراة.
ــان الـــعـــهـــد تـــصـــدر فــــي دور املــجــمــوعــات  ــ وكــ
ترتيب املجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة 
نــقــاط للمالكية  مــن ســت مــبــاريــات، مقابل 8 
البحريني و7 للقادسية الكويتي و4 للسويق 
العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على 
الــوحــدات األردنـــي 1-0 فــي مجموع مباراتي 

الذهاب واإليــاب، وفــاز في نهائي غرب آسيا 
على الجزيرة األردني بواقع 1-0 في مجموع 

املباراتن.
تــرتــيــب  أبـــــريـــــل/  تــــصــــدر /25  ــل  ــابــ ــقــ املــ ــي  ــ فـ
املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــاســـعـــة ملـــنـــطـــقـــة شــــــرق آســـيـــا 
برصيد 15 نقطة مــن ســت مــبــاريــات، مقابل 
10 نقاط لكيتشي من هونغ كونغ و8 لووفو 
تاي بو من هونغ كونغ ونقطة لهوانغ يوان 
ــاز فــــي قـــبـــل نــهــائــي  ــ مــــن الـــصـــن تـــايـــبـــيـــه، وفــ
املناطق على أبهاني البنغالي بواقع 5-4 في 
مجموع املباراتن، ثم فاز في نهائي املناطق 
على هانوي الفيتنامي بفارق عدد األهــداف 
املسجلة خـــارج ملعبه بعد تــعــادل الفريقن 

2-2 في مجموع املباراتن.

تقارير تؤكد غياب صالح أمام جنك البلجيكي اليوم
بعد استبداله خال مباراة أستون فيا 
في الدوري اإلنجليزي املمتاز، السبت 
ــقــــاريــــر صــحــفــيــة  املـــــاضـــــي، رجــــحــــت تــ

بــريــطــانــيــة غـــيـــاب نــجــم لــيــفــربــول 
مــــحــــمــــد صــــــــاح عــــــن مـــــبـــــاراة 

فـــريـــقـــه املـــهـــمـــة أمـــــــام جــنــك 
البلجيكي، اليوم الثاثاء، 

ــة  ــعــ ــرابــ ــي املــــرحــــلــــة الــ ــ فــ
املـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 

ــال  ــ ــطــ ــ بــــــــــــــــدوري أبــ
أوروبا.

ــا ملـــوقـــع »لـــيـــفـــربـــول إيــــكــــو«، فــإن  ــقـ ووفـ
صاح ال يزال متأثرا بإصابة الكاحل، 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا بــعــد عــرقــلــة 
حــمــزة تــشــودري 
العــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

ليستر سيتي له، منذ شهر تقريبا.
وغادر صاح ملعب املباراة بعد نحو 
ساعة من اللعب، عندما كان ليفربول 

بــهــدف نــظــيــف من خــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــرا 

الــســبــت، إال أن زميليه  أســـتـــون فــيــا، 
ــــون وســـــاديـــــو مـــانـــي  ــــسـ ــرتـ ــ أنـــــــدي روبـ
أّمــنــا فــوزا  نجحا فــي تسجيل هــدفــن 
ــدوري اإلنــجــلــيــزي  ــ ــ صــعــبــا ملــتــصــدر الـ

املمتاز.
ــــول ســبــب  وكــــانــــت الـــشـــكـــوك تـــحـــوم حـ
اختيار املدير الفني لليفربول يورغن 
ــه مــن  ــ ــراجـ ــ ــلــــوب لــــصــــاح، إلخـ كــ
ــي وقـــــــــت مـــبـــكـــر  ــ ــ الـــــلـــــقـــــاء فـ
ــر  ــيـ نــــســــبــــيــــا عــــــلــــــى غـ
الــــــعــــــادة، 

حيث لم تتحدث أي تقارير عن وجهة 
نــظــر كــلــوب مــن الــتــغــيــيــر. إال أن موقع 
»لـــيـــفـــربـــول إيــــكــــو« املـــخـــتـــص بــأخــبــار 
الفريق، قــال إن صــاح ال يــزال يعاني، 
وســـيـــغـــيـــب فـــــي الــــغــــالــــب عـــــن الـــلـــقـــاء 
األوروبي املقبل. وفي هذه الحالة، ربما 
يغيب صــاح أيــضــا عــن لــقــاء منتخب 
مصر مع كينيا في 11 نوفمبر، ضمن 
ــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة مــن  مـ
تصفيات كــأس األمـــم األفــريــقــيــة، التي 

تضم توغو وجزر القمر.

الدوحة - 

كوااللمبور - قنا

   
سلمان بن إبراهيم:

إنجاز العهد منعطف هام 
في تاريخ الكرة اللبنانية

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ ــأ الـ ــ ــنـ ــ هـ
إبــــراهــــيــــم آل خــلــيــفــة رئــيــس 
اإلتـــــــحـــــــاد اآلســـــــيـــــــوي لـــكـــرة 
اللبناني  نـــادي العهد  الــقــدم 
بمناسبة فوز فريقه الكروي 
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة كــــــــــأس اإلتـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ بـ
ــــرة األولـــــــــى  ــمـ ــ ــلـ ــ اآلســــــــيــــــــوي لـ
فـــي تـــاريـــخـــه مـــؤكـــدًا أن هــذا 
اإلنـــــجـــــاز املـــســـتـــحـــق يــعــتــبــر 
ــــي تـــاريـــخ  ــا فـ ــامــ مــنــعــطــفــا هــ
ــزز  ــعــ الـــــــكـــــــرة الــــلــــبــــنــــانــــيــــة يــ
مــكــانــتــهــا عــلــى خـــارطـــة كــرة 

القدم اآلسيوية.
 وكــان معالي الشيخ سلمان 
بـــن ابـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة تــوج 
 ملــســابــقــة 

ً
فـــريـــق الــعــهــد بـــطـــا

كــأس اإلتــحــاد اآلســيــوي بعد 
فـــــوزه عــلــى فـــريـــق 25 إبــريــل 
الكوري الشمالي في املباراة 
الــنــهــائــيــة الـــتـــي جــــرت مــســاء 
امــس فــي العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
 وأشار معالي الشيخ سلمان 
ــم فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ بـــــن ابـ
صـــــحـــــفـــــي عــــــقــــــب املـــــــــبـــــــــاراة 
الــنــهــائــيــة للمسابقة أن فــوز 
فريق العهد بالبطولة يترجم 
روح العزيمة واإلصــرار التي 
يــتــحــلــى بـــهـــا أفـــــــراد الــفــريــق 

ــن خــبــرتــه  ــ ــاد مـ ــفــ ــتــ الــــــــذي اســ
فــي هـــذه املسابقة  املــتــنــامــيــة 
الــنــســخ  ــتــــوعــــب دروس  واســ
ــقــــة الــــتــــي تـــــــرك فــيــهــا  الــــســــابــ
بـــصـــمـــات إيـــجـــابـــيـــة قـــبـــل أن 
يتوجها في نهائي النسخة 

الحالية..
 ووجــــــــــــه رئــــــيــــــس اإلتــــــحــــــاد 
إلـــى فريق  اآلســيــوي التحية 
الـــكـــوري الشمالي  ابــريــل   25
ــة الــتــي  ــيـ ــالـ ــعـ ــلـــى الــــــــروح الـ عـ
أظهرها العــبــوه على امتداد 
املــبــاراة النهائية معربا  زمــن 
بــقــدرة الفريق على  عــن ثقته 
مـــواصـــلـــة نـــتـــائـــجـــه الـــجـــيـــدة 
ــات اآلســــيــــويــــة  ــقــ ــابــ ــســ فـــــي املــ
 عــــلــــى ضــــــــوء مــا 

ً
مــــســــتــــقــــبــــا

يــمــتــلــكــه مـــن حـــمـــاس ورغــبــة 
جــــامــــحــــة فــــــي بـــــلـــــوغ أعـــلـــى 

مراتب اإلنجاز.
 وجدد معالي الشيخ سلمان 
بــن ابراهيم آل خليفة إلتزام 
ــــوي بــصــون  ــيـ ــ ــاد اآلسـ ــ ــحـ ــ اإلتـ
ــتــــي حــقــقــتــهــا  املـــكـــتـــســـبـــات الــ
ــة كــــــــــأس اإلتــــــحــــــاد  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ مـ
ــي الـــســـنـــوات  ــ ــا فـ وتــــطــــويــــرهــ
املقبلة بما ينعكس بصورة 
إيجابية على مسيرة اللعبة 

في القارة اآلسيوية.
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حريق بموقع للتراث العالمي في اليابانصحيفة القيــادة والريــادة
قــال مــســؤول بــــإدارة اإلطــفــاء اليابانية، أمــس إن حريقا ألــحــق أضـــرارا 
بمبنى ألحد مواقع التراث العاملي في البالد، وأوضح املسؤول، أن الحريق 
اندلع في موقع يضم منازل »جاسشو- زوكوري« التقليدية في مقاطعة 
الــيــابــان، مشيرا إلــى أن هــذه املــنــازل ُبنيت منذ مئات  »جــيــفــو« بــوســط 
السنني بأسقف من القش. الجدير بالذكر أن هذا الحريق يأتي بعد أيام 
قليلة من حريق آخر دمر يوم الخميس املاضي قسما كبيرا من قلعة /
شوري/، املدرجة على قائمة منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

»يونسكو« للتراث العاملي في جزيرة أوكيناوا بجنوب اليابان.

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

أرقام وحقائق

آل ثاني محافظ »املركزي«،  الشيخ عبدالله بن سعود  افتتح سعادة 
بحضور الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وعيسى عبدالسالم املدير 
الــذي يضم مجموعة من  الــســالم، معرض تطابق  التنفيذي لشركة 
الفنانني القطريني خريجي جامعة فرجينيا، لعرض أعمال 15 فنانا.

ويضم املعرض أعماال للفنانني سارة البوعينني، وشوق املانع، ونوف 
العبيدلي، وعائشة الفضالة، وأحمد الجفيري، وفاطمة محمد، وشيخه 
الـــحـــردان، ويــوســف بــهــزاد، وكلثم آل ثــانــي، ونـــوف آل ذيـــاب، وميثه 
الخيارين، وجواهر الهاجري، وتماضر السلطان، ومريم املاجد، ونور 

آل ثاني.
الــحــوش بالطابق  املتميزة فــي جاليري  الفنانون أعمالهم  ويــعــرض 

ا جيت مول.
َ
األول، بالتعاون مع ذ

قــالــت دار الــتــقــويــم الــقــطــري إن أصــغــر كـــواكـــب املــجــمــوعــة 
الشمسية »عــطــارد« سيمر مــن أمـــام قــرص الــشــمــس، يوم 
عرف بظاهرة عبور 

ُ
اإلثنني املقبل في ظاهرة فلكية نادرة ت

عطارد من أمــام قرص الشمس، علًما بأن تلك الظاهرة لن 
الــدكــتــور بشير مــرزوق  تتكرر قبل نوفمبر 2032، وذكــر 
القطري( أن كوكب »عطارد«  التقويم  بــدار  الفلكي  )الخبير 
سيبدو كنقطة سوداء تتحرك على السطح املرئي للشمس، 
أمـــام قرص  بــأن كــوكــب عــطــارد سيبدأ بالعبور مــن  علًما 
الثالثة وخمس وثالثني دقيقة مساًء  الساعة  الشمس عند 
أمام  الدوحة املحلي، وسيستمر عبور عطارد من  بتوقيت 
الشمس مــدة قدرها خمس ساعات ونصف ساعة  قــرص 
تقريًبا، وستنتهي ظاهرة العبور في سماء قطر مع غروب 

العلم أن عبور عطارد يحدث عــادة في  اإلثــنــني، مع  شمس 
شهري مايو ونوفمبر.

وكـــانـــت آخـــر مـــرة حــدثــت فــيــهــا تــلــك الــظــاهــرة فـــي 9 مــايــو 
ــادم فـــي 13  ــقـ 2016م، وســيــكــون عــبــور كــوكــب عـــطـــارد الـ
نوفمبر 2032، وأشــار د. مــرزوق إلــى أن سكان دولــة قطر 
الفلكية  الــظــاهــرة  تــلــك  ســيــكــون بإمكانهم رصـــد جـــزء مــن 
ــع عــشــرة دقيقة من  الــنــادرة ملــدة زمنية قــدرهــا ســاعــة وأربـ
بداية العبور وحتى موعد غروب الشمس، علًما بأن /عطارد/ 
سيبدأ بالعبور من ناحية الحافة العليا )الشمالية الشرقية( 
لقرص الشمس، وسيستمر في التحرك أمام قرص الشمس 
الرابعة  الساعة  حتى غــروب الشمس فــي سماء قطر عند 

والدقيقة التاسعة واألربعني مساًء بتوقيت الدوحة املحلي.

الناس  الفلك وعامة  لهواة  وسيكون هناك موقع مخصص 
الــدوحــة، مع مراعاة  العبور من داخــل مدينة  لرصد ظاهرة 
املــجــردة، ويمكن  مــبــاشــرة بالعني  الشمس  إلــى  النظر  عــدم 
الخاصة  الفلكية  املناظير  العبور بواسطة  مشاهدة ظاهرة 
املــــزودة بــاملــرشــحــات الــشــمــســيــة، أو بعمل إســقــاط صــورة 
الشمس بواسطة منظار شمسي على ورق أبيض. وأضاف 
الــدكــتــور بشير مــــرزوق أن ســكــان قـــارة آســيــا، وإفــريــقــيــا، 
وأوروبا سيرون جزًءا من عبور عطارد أمام قرص الشمس 
 مــن سكان شرق 

ً
العبور كــامــال الــغــروب، بينما سيرى  مــع 

الجنوبية، بينما سيرى سكان كندا  قــارة أمريكا  ووســط 
املتحدة األمريكية جـــزًءا من  الــواليــات  الغربي مــن  والــجــزء 

العبور مع شروق الشمس.

»عطارد« يمر أمام الشمس اإلثنين المقبل

افتتاح معرض »تطابق« للفنانين القطريين

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

الثقافة والرياضة، في  لــوزارة  التابع  للهوايات،  الشبابي  املركز  عــرض 
الــنــادرة، بمقر  الطوابع والعمالت  الثالث، 155 بندا من  الشهري  مــزاده 
قسم »الطوابع والعمالت« بحضور األعضاء والهواة واملهتمني بجمع 
الــطــوابــع والــعــمــالت، وتـــصـــدرت الــطــوابــع والــعــمــالت الــقــطــريــة الــعــروض 
العالية، وبعضها كــان معروضا بسعر  لندرتها وجــودتــهــا، وقيمتها 
مفتوح، فيما عرضت عملة من فئة مئة ريال قطري إصدار 1966 بمبلغ 
14 ألف ريال. واشتمل املزاد على طوابع وعمالت عربية وعاملية من عدة 
دول منها: الكويت وعمان واألردن ولبنان والسودان والصومال واليمن 

وسوريا والعراق والواليات املتحدة وبريطانيا وتركيا واليابان والبرازيل 
ــن املــعــروضــات كــروت  وأســتــرالــيــا وســيــشــل والــنــيــجــر والــســنــغــال، ومـ
الــدوحــة 2006«  األلــعــاب اآلســيــويــة »آســيــاد  الرسمية لبطولة  التعويذة 

ومجموعة طوابع الزهور على شكل مثلث وطوابع أمريكية مذهبة.
ويحرص قسم الطوابع والعمالت باملركز على تنظيم املــزادات املتنوعة 
لتعزيز الهواية، وتبادل الخبرات، والتواصل مع األعضاء والهواة، وإتاحة 
الــفــرصــة لهم القــتــنــاء الــطــوابــع والــعــمــالت بــأســعــار فــي املــتــنــاول، تثري 

 عن استقطاب هواة جدد ونشر الهواية.
ً
مجموعاتهم، فضال

155 طابعا وعمالت نادرة بمزاد المركز الشبابي للهوايات
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د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

تــوقــع حالة  املــاضــي  فــي  ــان يعتبر  كـ
قـــراءة  او  التنجيم  نــوعــا مــن  الــطــقــس 
، حتى 

ً
ــــم يــكــن ذلــــك مـــقـــبـــوال الــغــيــب ول

تطورت أدوات ووسائل الرصد الجوي 
وصارت تعطي توقعات دقيقة لفترة 

طويلة من الزمن. 
ومـــكـــان طــرحــي هــنــا هـــو الـــى أي حد 
نــســتــطــيــع تــــوقــــع مـــجـــريـــات ونـــتـــائـــج 
حــيــاتــنــا كـــأفـــراد وحـــيـــاة االشــخــاص 
ــم وحـــتـــى حــيــاة  ــرهــ ــذيــــن نــهــتــم ألمــ ــ ال
ومــســتــقــبــل مــؤســســات ودول، وهــل 
يمكن باملقابل الحكم على االشخاص 
ــا ســـيـــكـــونـــون عــلــيــه  بـــمـــوجـــب مــ االن 

باملستقبل قبل ان يقع املستقبل؟؟
ــتـــســـاؤل لــدي  ــة عــلــى هــــذا الـ ــابـ ولـــإجـ
طـــــرح مــنــطــقــي ومــــوضــــوعــــي يــمــكــن 
الــقــيــاس عــلــيــه، وهـــو بــالــنــظــر لنفسك 
العشرين  االن وملــن حولك على مــدار 
ــلـــى ســـبـــيـــل املـــثـــال  ســـنـــة الـــســـابـــقـــة عـ
سنرى وبشكل نسبي ان كل األفراد 
لــم تتخلل حياتهم  »الــذيــن  الطبيعيني 
ــارة عن  ــبـ ــم عـ ثــــــورات اســتــثــنــائــيــة« هـ
ــنــمــوذج ولــكــن بــشــكــل مــطــور  نــفــس ال
ــلـــى ذلــــك الـــقـــيـــاس دعــونــا  نــســبــيــا وعـ
نتوقع املستقبل فهو بشكل طبيعي 
ــيــــوم، نــفــس الــتــســلــســل  ــ نـــتـــاج عــمــل ال
الــتــعــامــل مــع املستقبل  ــــذي يجعل  وال
ــر ســــــــــواء عــلــى  ــيـ ــثـ ــكـ أمــــــــــرا اســـــهـــــل بـ
مــســتــوى الــعــالقــات االنــســانــيــة والــتــي 
املــثــال  الــصــادق عــلــى سبيل  ان  فيها 
ســيــظــل بــنــســبــة كــبــيــرة صـــادقـــا في 
الطبع ال يتوقع ان  املستقبل ورديـــئ 
يتغير واملــفــلــس ســيــتــطــور فــي نفس 
االتــجــاه والبخيل ال تتوقع منه هدية 
املنوال  بعد عشرين عاما وعلى ذلــك 

سيبقى حال البشر.
من زاويــة اوســع هل يمكن أخذ نفس 
الحكومات  الــنــمــوذج وإســقــاطــه عــلــى 
والـــــــــدول ومـــســـيـــرتـــهـــا املــســتــقــبــلــيــة؟ 
واإلجــابــة ببساطة هــي كيف تغيرت 
أي دولة خالل العشرين سنة السابقة 
من أي نقطة تحركت وايــن تقف االن 
التطور واالتــجــاه نستطيع  وعلى هــذا 
ــن ســتــكــون هــذه  الــحــســم الــنــســبــي ايــ
ــا، دون  ــ ــامـ ــ الـــــدولـــــة بـــعـــد عـــشـــريـــن عـ
االنتظار وال إعطاء الفرص وال سحب 

الثقة.
ــي هـــذه  ــ ــول فـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــاهــ ــرًا ان شــ ــ ــيـ ــ اخـ
املــقــالــة انـــه يــجــب أال تــتــوقــع املــعــجــزات 
الــغــيــب، وان  انـــت ال تعلم  تــحــت مظلة 
الــطــالــب الـــذي يـــدرس المــتــحــان تكون 
نــســب نــجــاحــه اكــثــر بــكــثــيــر مــمــن لم 
ــقــــدم لــالمــتــحــان،  يــــــدرس نـــهـــائـــًيـــا وتــ
البساطة ان مستقبلك هو نتاج  بهذه 
الشمولي وان املعجزات تقع  سلوكك 
الــقــرارات الصعبة  فقط عندما تتخذ 

في تغيير السلوك.

أنت بعد غد
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