
خطاب شامل لصاحب السمو أمام مجلس الشورى

األمير: مسيرتنا الوطنية تمضي بثبات

صحيفة القيــادة والريــادة

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

L    U    S    A    I    L

Issue No 1284 - Wednesday 6 November 2019العدد 1284 - األربعاء 9 ربيع األول 1441 هـ ــ 6 نوفمبر 2019 ثانـي بـن عبـداهلل آل ثـانيرئيس مجلس اإلدارة

الحصـــار
يومًا مــــــن  8 8 باٍق5

مــًامن الزمـــــــــــــــــــــــــن
يو

مونديال قطــــــر 2022

1 11 1
2ريـــــال

3 : 16التفاصيل

متمسكون 
باستقاللية قرارنا 

السياسي 

ضرورة اعتماد الحوار 
أسلوبًا لحل الخالفات 

في المنطقة

جهود خفض 
النفقات حولت عجز 

الموازنة إلى فائض

رئيس الوزراء: الخطاب 
يؤكد موقف قطر الثابت 

في مختلف القضايا



أخـــــبار 02Issue No 1284 - Wednesday 6 November 2019

العدد 1284
األربعاء 9 ربيع األول 1441 هـ ــ 6 نوفمبر 2019

رئيس الوزراء يستقبل وزير الطاقة 
والنفط الباكستاني

استقبل معالي الشيخ عبدالله 
بـــن نـــاصـــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
ــر  رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
الداخلية، صباح أمــس، سعادة 
الــســيــد عــمــر أيـــــوب خــــان وزيـــر 
ــفــــط بــجــمــهــوريــة  ــنــ ــة والــ ــاقــ الــــطــ
بـــاكـــســـتـــان اإلســـامـــيـــة والـــوفـــد 
املــــــرافــــــق، بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــارتـــهـــم 
ــي أعـــمـــال  لـــلـــبـــاد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الدورة الخامسة للجنة الوزارية 
القطرية الباكستانية للتعاون 
االقتصادي والتجاري والفني، 

املنعقدة بالدوحة حاليا.
جــرى خــال املقابلة استعراض 
الــتــعــاون بــن البلدين،  عــاقــات 
ــث عــــــــدد مــن  ــحــ إضــــــافــــــة إلــــــــى بــ
املـــــــواضـــــــيـــــــع ذات االهـــــتـــــمـــــام 

املشترك.

جولة مشاورات سياسية 
بين قطر وبيالروس

عـــقـــدت أمـــــس فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــيـــاروســـيـــة 
مينسك جولة مشاورات سياسية بني وزارتي 
الخارجية في دولة قطر وجمهورية بياروس.
ــاورات  ــ ــشــ ــ ــري فـــــي املــ ــطــ ــقــ ــ ــب ال ــانــ ــجــ ــ تــــــــرأس ال
الــدكــتــور أحــمــد بــن حسن  السياسية ســعــادة 
الحمادي األمني العام لوزارة الخارجية، بينما 
اندريه  السيد  تــرأس جانب بياروس سعادة 

دبكيوناس نائب وزير الخارجية.
ــة املـــــشـــــاورات الــســيــاســيــة  ــولـ ــــال جـ ــــرى خـ جـ
اســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن 
ــا،  ــويــــرهــ ــطــ ــا وتــ ــهــ ــمــ ــــل دعــ ــبـ ــ ــقــــني وسـ ــديــ ــــصــ ال
باإلضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.

المريخي يجتمع مع وزير التنمية والتجارة الخارجية الفنلندي

اجتمع ســعــادة السيد سلطان بــن سعد املريخي وزيــر الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أمـــس، مــع ســعــادة السيد فيل سكيناري 
الــذي يــزور الباد  وزيــر التنمية والتجارة بجمهورية فنلندا، 

حاليا.
تــم خــال االجــتــمــاع اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون الثنائي بن 
الــبــلــديــن وســبــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا وتــعــزيــز آفــــاق الــتــعــاون، 

باإلضافة إلى املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة أمـــــس، نسخة  كــمــا تــســلــم وزيـــــر الــــدولــ
مـــن أوراق اعــتــمــاد ســـعـــادة الــســيــد مــصــطــفــى بـــوطـــورة سفير 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدولة.
وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية لسعادة السفير 
الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل 
الدعم لارتقاء بالعاقات الثنائية بن البلدين الشقيقن إلى 

تعاون أوثق في مختلف املجاالت.

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجزائر

وزير الخارجية يتلقى 
رسالة خطية من وزير السلطة 

الشعبية بفنزويال

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية، رسالة خطية، من سعادة السيد خورخي أرياسا مونتسيرات 
البوليفارية،  الخارجية بجمهورية فنزويا  السلطة الشعبية للعاقات  وزيـــر 

تتصل بالعاقات الثنائية بني البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
الــدولــة للشؤون  املريخي وزيــر  السيد سلطان بن سعد  الرسالة سعادة  تسلم 
انجلو يوفريدا  السيد جيو سيبي  الخارجية، خال اجتماعه أمس، مع سعادة 

سفير جمهورية فنزويا لدى الدولة.

ملك ماليزيا يستقبل وزير الخارجية

استقبل جالة السلطان عبدالله رعاية الدين املصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، 
أمس، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية. وفي بداية املقابلة، نقل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  الخارجية، تحيات حضرة صاحب 
الباد املفدى لجالة ملك ماليزيا، وتمنيات سموه للشعب املاليزي بتحقيق املزيد 
من التقدم واالزدهــار. من جانبه، حمل جالة ملك ماليزيا، سعادة نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير الباد 
املفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم 
الثنائية وسبل  العاقات  املقابلة استعراض  ــار. جــرى خــال  والتنمية واالزدهــ

دعمها وتطويرها.
وغرد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في حسابه على »تويتر« 
أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  : »نقلت تحيات حضرة صاحب 

ً
قائا

الباد املفدى لجالة ملك مملكة ماليزيا االتحادية، وتمنيات سموه للشعب املاليزي 
بتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار، وذلك خال زيارتي إلى كواالملبور«.

الدوحة - قنا

كوااللمبور - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

مينسك - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

انطالق »قمة 
حاضنات 
األعمال« 

في الدوحة

تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
ثــانــي رئيس  بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت 
في الدوحة أمس، أعمال قمة حاضنات 
األعمال بمشاركة عدد كبير من رواد 

األعمال واملبدعني في العالم.
ويشارك في القمة التي تنظمها شركة 
»يــو بــي أي جــلــوبــال« الــســويــديــة، أكثر 
أعــمــال ومؤسسات  مــن 250 حاضنة 
تسريع أعمال، ومديري برامج، وخبراء 
في شركات ابتكار، إلى جانب وكاالت 
أكثر من 40  ابتكار حكومية، يمثلون 

دولة حول العالم.
وتسلط الضوء على الدوحة باعتبارها 
ــــم حـــاضـــنـــات  مــــنــــارة مـــمـــيـــزة فــــي عــــال
ومسرعات األعمال العاملية، فضا عن 
تسليط الضوء على الدور التكاملي بني 
حاضنات ومسرعات األعمال والقطاع 

األكاديمي في الدولة.

42.2 طن »المركزي« يرفع حصته من احتياطي الذهب إلى 

ــة قطر  ــ ــبــيــانــات أن دولـ ــر ال أظـــهـــرت آخــ
الــذي  الــذهــب  قامت برفع حصتها مــن 
ــــال مــصــرف  تــســتــحــوذ عــلــيــه مــــن خـ
قــطــر املـــركـــزي لــتــصــل إلـــى نــحــو 42.2 
العام  طــن، وذلـــك منذ مطلع يوليو مــن 
الزيادة نحو  الجاري، حيث بلغ مقدار 
أن كانت تستحوذ على  3.1 طــن، بعد 
بــنــهــايــة  الـــذهـــب  نــحــو 39.09 طـــن مـــن 
ــاري. وقــد  ــجـ شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام الـ
ــاال كــبــيــرا  ــبــ ــام الــــجــــاري إقــ ــعــ ــ ســـجـــل ال
ــــن مــخــتــلــف  ــة مـ ــنــــوك املــــركــــزيــ ــبــ ــ ــــن ال مـ
ــادة حــصــتــهــا من  ــ دول الــعــالــم عــلــى زيـ

الــذهــب. من جهة ثانية، فقد  احتياطي 
قـــام مــصــرف قــطــر املـــركـــزي بــإصــدار 
أذونـــــــات خــزيــنــة آلجـــــال ثـــاثـــة وســتــة 
ــث بـــلـــغـــت قــيــمــة  ــيـ ــر، حـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــعـ ــسـ وتـ
اإلصـــــــدارات نــحــو 600 مــلــيــون ريـــال، 
حــيــث تــوزعــت إلـــى 300 مــلــيــون ريــال 
ألجل ثاثة أشهر بسعر فائدة %1,73 
و200 مليون ريـــال ألجــل ستة أشهر 
مــلــيــون  فـــائـــدة 1,76% و100  بــســعــر 
ريــال ألجــل تسعة أشهر بسعر فائدة 
1,81%. وأوضـــح »املــركــزي« فــي بيان 
صدر عنه أن هذا اإلصدار يأتي ضمن 
ســلــســلــة اإلصــــــــدارات الـــتـــي يـــقـــوم بها 
 عن حكومة دولــة قطر 

ً
املصرف نيابة

املعد مسبقًا  الزمني  الــجــدول  وحسب 
من مصرف قطر املركزي وبالتنسيق 
إلــى أن طرح  املــالــيــة، مشيرا  مــع وزارة 
املــزاد  أذونــــات الخزينة يتم عــن طــريــق 

لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.
كــمــا أوضـــــح مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي 
ــدار يــأتــي ضــمــن خططه  ــ أن هـــذا اإلصـ
نــحــو تــطــويــر الــســيــاســة الــنــقــديــة بــدولــة 
قـــطـــر وزيــــــــادة فــعــالــيــتــهــا واملــســاهــمــة 
فـــي مــتــانــة الــجــهــاز املــصــرفــي واملــالــي 
وتفعيل أدوات السوق املفتوحة كإحدى 
ــنـــقـــديـــة، وتــنــفــيــذًا  الـ الـــســـيـــاســـة  أدوات 
املالية  السياستني  بــني  التنسيق  آللــيــة 

والنقدية.

الكعبي يجتمع مع وزير التنمية 
والتجارة الخارجية الفنلندي

الطاقة،  الــدولــة لشؤون  الكعبي وزيــر  املهندس سعد بن شريدة  اجتمع سعادة 
ــتــجــارة الــخــارجــيــة  أمـــس، مــع ســعــادة الــســيــد فــيــل ســكــيــنــاري وزيـــر التنمية وال

بجمهورية فنلندا، الذي يزور الباد حاليا.
الثنائي بني قطر وفنلندا في مجال  التعاون  جــرى خــال االجتماع استعراض 

الطاقة وسبل تطويرها.

الدوحة - 
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سمو األمري
 يفتتح دور االنعقاد 48

 جمللس الشورى

سموه استعرض مسيرة الديمقراطية واستراتيجية التنمية

خطاب األمير خارطة طريق للتنمية المستدامة
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تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير البالد املفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثامن واألربعني ملجلس الشورى، 
ــــس، حــضــر االفـــتـــتـــاح صــاحــب  بــمــقــر املــجــلــس صـــبـــاح أمـ
الــســمــو األمــيــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثــانــي، 
كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني املمثل 
الشخصي لألمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل 
ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة 

الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. 
وحضر االفتتاح أيضا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
وعــدد من أصحاب السعادة الشيوخ والـــوزراء وأعضاء 

السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى الدولة واألعيان.
وألقى سمو أمير البالد املفدى »حفظه الله« خطابا بهذه 

املناسبة، وفيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس الشورى،

أهنئكم بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الجديد ملجلسكم 
املوقر متمنيًا لكم كل التوفيق والسداد في أداء مهامكم 

الجليلة.
إنـــنـــا نـــقـــدر لــكــم مــســاهــمــاتــكــم الــقــيــمــة فـــي إثــــــراء الــعــمــل 
املــجــال التشريعي فحسب، بــل أيضا  الــوطــنــي، ليس فــي 
في املشاركة بالرأي املستنير في متابعة األداء الحكومي، 

وخطط التنمية املختلفة. 
ــار اســتــكــمــال املــتــطــلــبــات  ــ وكـــمـــا تــعــلــمــون، فــإنــنــا، فـــي إطـ
الدستورية النتخاب أعضاء مجلس الشورى وممارسته 
الخــتــصــاصــاتــه الــتــشــريــعــيــة بــمــوجــب الـــدســـتـــور الـــدائـــم 
لدولة قطر، أصدرنا القرار األميري رقم )27( لسنة 2019، 
بتمديد فــتــرة عــمــل مجلسكم املــوقــر سنتني ميالديتني 
يـــونـــيـــو 2021،  ــتـــى 30  يـــولـــيـــو 2019 وحـ ــبـــدأ مــــن أول  تـ
والقرار األميري رقم )47( لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا النــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى وتــحــديــد 
الــوزراء، لتشرف  اختصاصاتها، برئاسة رئيس مجلس 
عــلــى الــتــحــضــيــر النــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى، وإعــــداد 
الــالزمــة، واقــتــراح البرنامج الزمني  مشروعات القوانني 
املــجــلــس.. وســـوف يعلن موعد  انــتــخــاب أعــضــاء  لعملية 

االنتخابات حال انتهائها من عملها.
ــدة الــســنــتــني أن اإلجــــــــراءات  ــ ــد روعــــــي فــــي تـــحـــديـــد مـ ــ وقـ
الدستورية املطلوبة تتضمن إصدار العديد من القوانني 
واألدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام االنتخاب 
الــــذي يــحــدد شــــروط وإجـــــــراءات الــتــرشــيــح واالنــتــخــاب، 
ومرسوم بتحديد الدوائر االنتخابية ومناطق كل منها، 

وغيرها من اإلجـــراءات اإلداريـــة الــضــروريــة.. وسنعرض 
على حضراتكم بطبيعة الحال القوانني املزمع إصدارها 

للموافقة عليها وفقًا ألحكام الدستور.
اإلخوة واألخوات، 

استمرار الحصار

للسنة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، يستمر الــحــصــار الــجــائــر، 
املـــفـــروض عــلــى قــطــر، بــمــمــارســاتــه غــيــر املـــشـــروعـــة، رغــم 

تهاوي كل االدعاءات التي سيقت لتبريره.
ويعود الفضل في نجاحنا، بعون الله، في احتواء معظم 
ــاره الــســلــبــيــة، إلـــى نهجنا الــهــادئ والـــحـــازم فــي إدارة  آثــ
األزمــة، وكشف كافة الحقائق املتعلقة بها للعالم أجمع، 
الــســيــاســي، فــي مواجهة  قـــرارنـــا  وتمسكنا باستقاللية 
محاولة فــرض الوصاية علينا، وكذلك تعزيز عالقاتنا 

الثنائية مع الدول الصديقة والحليفة.
ومــنــذ بـــدء األزمــــة أعــربــنــا عــن اســتــعــدادنــا لــلــحــوار لحل 
الــخــالفــات بــني دول مجلس الــتــعــاون وفــي إطـــار ميثاقه 
على أسس أربعة: االحترام املتبادل، واملصالح املشتركة، 
وعدم اإلمــالء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في 

الشؤون الداخلية.
وقد وقف الشعب القطري بشهامته املعروفة وقفة رجل 
واحـــد دفــاعــا عــن ســيــادة وطــنــه ومــبــادئــه، فــهــو يـــدرك أن 
إلــى التفريط بالوطن  الــقــرار يقود  التفريط باستقاللية 
نفسه وثـــرواتـــه ومــقــدراتــه. ومــضــت مسيرتنا الوطنية، 
بخطوات واثقة في تنفيذ البرامج التنموية على النحو 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي باألسعار  لــهــا.. ونــمــا  املــرســوم 
الــجــاريــة فــي قطر خــالل عــام 2018 بنحو 15% والناتج 
املحلي غير الهيدروكربوني بنحو 9%. وزاد من أهمية 
ــادة  ــذا الـــعـــام إلــــى إعــ ــك أن الــحــكــومــة كـــانـــت تــســعــى هــ ذلــ
التوازن في املوازنة العامة للدولة، فعملت على تخفيض 
النفقات العامة، دون التأثير على املشاريع ذات األولوية.

حضرات اإلخوة واألخوات،

تعزيز الصمود

لقد ذكرت في كلمتي أمام مجلسكم املوقر، بعد الحصار 
الــذي فــرض علينا، أن هــذا الحصار سيعزز من  الجائر 
إلــى التعامل األفضل مع األوضــاع  صمودنا وسيدفعنا 

الجديدة التي نجمت عنه. وهذا ما حصل فعال.
ــز فـــيـــمـــا يـــلـــي عـــلـــى أهـــــم املــــــبــــــادرات واملـــشـــاريـــع  ــ ــأركـ ــ وسـ
والسياسات التي اتبعناها، والــتــي تبنّي أننا تخطينا 
آثــار الحصار السلبية، وأنــنــا نسير بخطى ثابتة نحو 
تحقيق أهــداف رؤيــة قطر الوطنية 2030. وقــد استفدنا 
ــداد اســتــراتــيــجــيــة التنمية الــوطــنــيــة الــثــانــيــة من  عــنــد إعــ

تجربة االستراتيجية األولــى، وراعينا الظرف اإلقليمي 
الـــجـــديـــد، ومــــا أحـــدثـــه الــتــغــيــر الــكــبــيــر فـــي ســــوق الــطــاقــة 

نتيجة اكتشاف النفط الصخري والغاز الصخري.
تــقــدم ملحوظ فــي مــجــال التنويع  إلــى  الــتــقــاريــر  وتشير 
االقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص، وزيــادة القدرات 
اإلنـــتـــاجـــيـــة ملـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــائـــي، وتــأســيــس 
ــــي وحـــيـــوانـــي وســمــكــي مــتــطــورة.  ــتـــاج زراعــ مــنــظــومــة إنـ
التقدم ملحوظ، ولكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه في 
مجاالت التنويع االقتصادي واألمــن الغذائي والدوائي، 
الــخــاص وتقليص  املــتــجــددة، وتنشيط القطاع  والطاقة 

البيروقراطية التي تعيق التقدم والتطور.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــــــألدوات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــــالزمـــــة لــتــحــقــيــق 
اإلصالحات، صدر في بداية هذا العام قانون هام يهدف 
ــادة تنظيم االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة فــي النشاط  إلـــى إعــ
االقتصادي، بتقديم التسهيالت والحوافز لها. ويجب أن 

يدخل تبسيط اإلجراءات البيروقراطية ضمن ذلك.
كما صــدر مــرســوم بــقــانــون بتنظيم املــخــزون مــن السلع 
الغذائية واالستراتيجية، وقــانــون بشأن دعــم تنافسية 
املــنــتــجــات الـــوطـــنـــيـــة، ومــكــافــحــة املـــمـــارســـات الــتــجــاريــة 
الضارة بها. فعلينا حماية ما حققته الصناعة املحلية 
من إنتاج وطني مع مراقبة جودته وتحسينها في الوقت 
ذاته. كما أننا في سبيلنا إلى إصدار قوانني أخرى بشأن 
الــشــراكــة بــني الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص. ونتيجة 
لجهود خفض النفقات مع زيــادة الكفاءة تحول العجز 
الكبير فــي املــوازنــة عــام 2017 إلــى فــائــض. وبــالــرغــم من 
تخفيض الــنــفــقــات فـــإن املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة تــواصــل 
االهتمام والتركيز على القطاعات ذات األولوية، وخاصة 

التعليم والصحة، واالستثمار فـي البنية التحتية.
الــدولــة وإيصالها  ا مــن استرجاع احتياطات 

ّ
وقــد تمكن

إلــى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل الحصار. كما 
حــافــظ الــريــال الــقــطــري عــلــى اســتــقــراره وقــيــمــتــه، بالرغم 
املــتــعــددة واملمنهجة للتسبب بانهياره.  املــحــاوالت  مــن 
وحافظت قطر على تصنيفها االئتماني القوي من قبل 
وكــاالت التصنيف العاملية. كما أوفينا بالتزاماتنا في 
مجال مكافحة غسيل األمـــوال وتمويل االرهـــاب، وصدر 

قانون بهذا الخصوص في هذا العام.
وشهد العام املاضي وهذا العام تطورًا في قطاع الطاقة 
الــقــطــري، ومــن مكانة قطر  سيعزز مــن متانة االقــتــصــاد 
الــعــاملــي. ونــحــن على الطريق  الــغــاز الطبيعي  فــي ســوق 
إنــتــاج الغاز  الصحيح لتحقيق قفزة نوعية وكمية فــي 

املسال وتصديره.

قطر للبترول

كما استمرت قطر للبترول في سيرها باتجاه العاملية، 

وأصــبــحــت تــشــارك فــي االســتــكــشــاف واإلنـــتـــاج فــي عشر 
دول من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا، منها دولتان 
عــربــيــتــان. وســتــظــل الــطــاقــة مــــوردًا رئــيــســيــًا لــلــثــروة في 
قطر، ومصدرًا لتمويل املشاريع اإلنمائية. وسوف نبقى 

ملتزمني بالحفاظ على حقوق األجيال القادمة.
ــبــــذول بــاد  أمــــا بــالــنــســبــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــالــجــهــد املــ
لــلــعــيــان واإلنــــــجــــــازات واضــــحــــة، ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الــطــرق والــجــســور واألنـــفـــاق أم عــلــى مــســتــوى الــحــدائــق 
العامة واملظهر العام ملدننا. وقد ساهم القطاع الخاص 
فــي مــشــاريــع كــبــرى بــلــغ حجمها 27 مــلــيــار ريـــال خــالل 
الــســنــوات الخمس املــاضــيــة. ويــفــتــرض أن تعمل الــدولــة 
على زيــادة مساهمة القطاع الخاص في هــذه املشاريع 

في املستقبل.
اإلخوة واألخوات،

عماد النهضة

إلــى مصاف  ال يمكننا إنــجــاز النهضة وإيــصــال وطننا 
الــــــدول املــتــقــدمــة إذا لـــم نـــــوِل اإلنــــســــان جـــل اهــتــمــامــنــا، 
ــة نــهــضــة.. والـــعـــمـــران ال يـــقـــاس بــاملــبــانــي  فــهــو عـــمـــاد أيــ
واملرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها 
وصيانتها، واملـــدارس التي تعلمهم، والجامعات التي 
تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، 
واألخــالق. نحن نشعر بالرضا والسعادة لقدرة الدولة 
ــات ومـــســـتـــوى مــعــيــشــي الئـــــق، ولــكــن  ــدمـ عــلــى تــوفــيــر خـ
بــنــاء اإلنـــســـان إذا تــكــرس نمطا مــن الشعور  ال يمكننا 
ــة دون  ــدولــ ــعـــات ال تــنــتــهــي مـــن الــ بـــاالســـتـــحـــقـــاق، وتـــوقـ
إحــســاس عــمــيــق بــواجــب املـــواطـــن الــفــرد تــجــاه املجتمع 
والوطن.. فمن ال يعطي ال يقدر قيمة ما يتلقى. املواطنة 
ا وليس استحقاقات.. وهــي ليست عبارة 

ً
تشمل حقوق

عــن حــقــوق فــقــط بــل هــي أيــضــا مــســؤولــيــات وواجـــبـــات، 
 في موقعه، فكل موقع 

ٌ
وأولها العمل بإخالص وإتقان كل

مهم.
ــوة واألخـــــوات ليست امــتــيــازات أو  والــحــقــوق أيــهــا اإلخــ
الــهــويــة، أو بالتعالي غير  شــعــورًا بالتفوق ناجمًا عــن 
املــبــرر عــلــى اآلخـــريـــن.. فــالــتــواضــع دلــيــل الــثــقــة بالنفس، 
ــرام الــــــــذات.. ومــســؤولــيــات  ــتــ ــريــــن مـــن احــ واحــــتــــرام اآلخــ
املواطنة تتطلب أيضا تقدير من كّد في بناء هذا الوطن، 

بما في ذلك إخواننا املقيمون. 
ــل درجــــــات مــمــا عــمــلــوا ولــيــوفــيــهــم  ــكـ يـــقـــول تـــعـــالـــى: »ولـ
أعمالهم وهم ال يظلمون«.. ويقول أيضا: »إال الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم أجــر غير ممنون«. وإخواننا 
املــقــيــمــون مــعــنــا فـــي قــطــر لــيــســوا هــنــا بــمــنــة، بـــل بفضل 
الـــذي ال يمكننا االســتــغــنــاء عــنــه، ومساهمتهم  عملهم 

املقدرة في بناء هذا البلد.

أنظمة العدالة

اإلخوة واألخوات،
سبق أن تحدثت إليكم عن األهمية التي نوليها لتطوير 
أنـــظـــمـــة الــــعــــدالــــة، بـــمـــا يــكــفــل تـــرســـيـــخ اســـتـــقـــالل الــقــضــاء 
وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت خطوات هامة مثل 
تحديث العديد من القوانني املتعلقة بإجراءات التقاضي 
بما يحقق سرعة اإلجـــراءات وتيسيرها على املتقاضني، 
ورفعت إلي تقارير عن وضع آليات لسرعة تنفيذ األحكام، 
ــــون واملـــنـــازعـــات  ــديـ ــ ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــفــقــات والـ خـــاصـ
العمالية. وهذا كله ال يكفي، ويجب بذل الجهود لتنجيع 
عمل الجهاز القضائي وتحديثه.. ويــجــري العمل حاليًا 
عـــلـــى زيـــــــادة أعـــــــداد الـــقـــضـــاة وأعــــضــــاء الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
والــتــوســع فــي إنــشــاء املحاكم املتخصصة، وافــتــتــاح مقار 

جديدة للمحاكم.
حضرات اإلخوة واألخوات،

تشهد منطقتنا الخليجية أحــداثــًا متسارعة، وتــطــورات 
بالغة الدقة والخطورة، تهدد أمن واستقرار املنطقة، مما 
يستوجب على دولنا واملجتمع الدولي، مضاعفة الجهود 
لوقف التدهور، واعتماد الحوار أسلوبا لحل الخالفات. 
وقد بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود 
مــصــلــحــة لـــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي تــوتــيــر األوضــــــاع. 
ولـــوحـــظ، لـــألســـف، غــيــاب دور مــجــلــس الــتــعــاون فـــي هــذه 
الــتــي تهدرها  ــوارد  الــظــروف بسبب األزمــــات املفتعلة واملــ

والطاقات التي تبددها.

شريك فاعل 

وبـــالـــرغـــم مــــن الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر املــــفــــروض عـــلـــى بــلــدنــا، 
إال أن املـــوقـــف الــصــحــيــح والــســلــوك املـــســـؤول عـــزز مكانة 
دولــــة قــطــر ورســــخ دورهــــا كــشــريــك فــاعــل عــلــى الساحتني 
اإلقليمية والدولية. وقد اخترنا في سياستنا الخارجية 
املــوازنــة بــني مبادئنا الراسخة  استراتيجية تنطلق مــن 
وأمننا ومصالحنا االقتصادية، كل هذا في إطار تحديد 
موقعنا الــحــضــاري والــجــغــرافــي واالســتــراتــيــجــي فــي هذا 
العالم ومعرفة قدراتنا. وقد اخترنا أن نلعب دور املسهل 
لــلــحــوار والــحــلــول الــعــادلــة وتــســويــة املـــنـــازعـــات بــالــطــرق 
السلمية. وشاركنا في كافة الجهود الدولية واإلقليمية 
الـــتـــي تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق الــتــعــايــش الــســلــمــي، وحــمــايــة 
البيئة، ومحاربة الفقر، وفــي جميع الجهود الرامية إلى 

مكافحة اإلرهاب ومسبباته.
ولقد كانت اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة في 
دورتها الرابعة والسبعني، فرصة مناسبة لنذّكر املجتمع 
الدولي باألهمية االستراتيجية ملنطقتنا الخليجية التي 

م تحقيق االســتــقــرار السياسي واألمــنــي فيها وهي 
ِّ
تحت

غــايــة لـــن تــتــحــقــق إال بــالــطــرق الــســلــمــيــة، وإخـــــالء منطقة 
الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل دون استثناء.

الــســالم في  الــدولــي أن  كما كــانــت فــرصــة لتذكير املجتمع 
منطقة الشرق األوسط ال يمكن تحقيقه دون تمكني الشعب 
الفلسطيني من ممارسة حقوقه املشروعة، وفي مقدمتها 
إقامة دولته املستقلة على حــدود عــام 1967، وعاصمتها 
ــرارات الشرعية  ــ الــقــدس الــشــرقــيــة، وفـــق مــا نــصــت عــلــيــه قـ
الــدولــيــة، ومــبــادرة الــســالم الــعــربــيــة. ومــن ثــم، فــإن تطبيع 
الــعــالقــات مــع إســرائــيــل دون حــل عــــادل لقضية فلسطني 
مــجــرد ســــراب. وفـــي الــشــأن الــســوري فــإنــنــا نــؤكــد موقفنا 
الــثــابــت بـــضـــرورة إيــجــاد حــل ســيــاســي تــفــاوضــي بــني كل 
الــســوريــة وفــقــًا لبيان جنيف )1( وقـــرار مجلس  األطــــراف 
األمـــن رقـــم )2254( بــمــا يحفظ وحـــدة ســوريــا وسيادتها 
واستقرارها، ونجدد رفضنا للقرار اإلسرائيلي الرامي إلى 
الــجــوالن السورية  تكريس ســيــادة إســرائــيــل على هضبة 
املــحــتــلــة. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــيــمــن فــإنــنــا نـــرى أن اســتــمــرار 
الــصــراع يشكل تــهــديــدًا مــبــاشــرًا لــألمــن والــســلــم اإلقليمي 
إلـــى تغليب املصلحة  ــراف  ــ ــدولـــي، ونــدعــو جميع األطـ والـ
العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه املزيد من املعاناة. 
ونطالب القوى الفاعلة في املجتمع الدولي بالعمل على 
توفير الظروف املناسبة الستئناف الحل السياسي على 
الـــحـــوار الــوطــنــي  أســــاس املـــبـــادرة الخليجية ومــخــرجــات 
وقرار مجلس األمن رقم )2216(، ومساعدة اليمنيني على 
الــتــحــاور فــيــمــا بــيــنــهــم دون تـــدخـــالت خــارجــيــة لتحقيق 

تطلعات الشعب اليمني الشقيق في األمن واالستقرار.

الوفاق الوطني
أمـــا بــشــأن األوضــــاع فــي ليبيا فــإنــنــا نــؤكــد عــلــى ضـــرورة 
ــاق الـــوطـــنـــي بـــني جــمــيــع مـــكـــونـــات الــشــعــب  ــوفــ تــحــقــيــق الــ
الــلــيــبــي بــمــنــأى عـــن أي تـــدخـــل خـــارجـــي، ونـــجـــدد دعــمــنــا 
ــاق الــوطــنــي املــعــتــرف بــهــا والــــوصــــول إلــى  ــوفـ لــحــكــومــة الـ
تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحــدة 
أراضـــيـــهـــا وتــحــقــق تــطــلــعــات شــعــبــهــا الــشــقــيــق فـــي األمـــن 
واالســتــقــرار. ونــؤكــد أن دعــم بعض الـــدول للخارجني عن 
العملية السياسية والشرعية الدولية هو املعرقل الرئيسي 
لتحقيق االستقرار في ليبيا. وبالنسبة للسودان الشقيق 
فإننا نثمن الخطوات اإليجابية التي تحققت في العملية 
السياسية وآخــرهــا تشكيل الحكومة السودانية ونجدد 

دعمنا لها لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة.
اإلخوة واألخوات،

الله أن يوفقنا جميعًا فــي خدمة  فــي ختام كلمتي، أدعــو 
بــلــدنــا، وتــحــقــيــق املــزيــد مــن تــطــلــعــات شعبنا فــي الــتــقــدم 

واالزدهار.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

صاحب السمو يفتتح مجلس                    الشورى.. بحضور األمير الوالد

األمير: الشعب وقف بشهامته المعروفة          وقفة رجل واحد دفاعا عن سيادة وطنه ومبادئه

نقدر لكم 
مساهماتكم 

القيمة في إثراء 
العمل الوطني

قانون نظام 
االنتخاب يحدد 

شروط وإجراءات 
الترشيح واالنتخاب

مرسوم بتحديد 
الدوائر االنتخابية 

ومناطق كل منها

زيادة القدرات 
اإلنتاجية لمحطات 
التوليد الكهربائي

تأسيس منظومة 
إنتاج زراعي 

وحيواني وسمكي 
متطورة

العمل على 
تنشيط القطاع 

الخاص وتقليص 
البيروقراطية 

المعيقة للتقدم 
والتطور

15 % نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي 

في 2018 

9 % نمو الناتج 
المحلي غير 

الهيدروكربوني 
العام الماضي

الحكومة نجحت 
في إعادة التوازن 
للموازنة العامة 

للدولة

خفضنا النفقات 
العامة دون التأثير 

على المشاريع 
ذات األولوية

نسير بخطى
 ثابتة لتحقيق 

أهداف رؤية قطر 
الوطنية 2030

تقدم ملحوظ 
في التنويع 
االقتصادي 

وتشجيع القطاع 
الخاص 

نجحنا في احتواء آثار الحصار بفضل تمسكنا 
باستقاللية قرارنا السياسي 

استمرار الحصار الجائر للسنة الثالثة على التوالي 
رغم تهاوي ادعاءات تبريره

الدوحة - قنا
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رســم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، في 
خــطــابــه الـــشـــامـــل والـــجـــامـــع أمـــــام مجلس 
الــشــورى أمــس مامح الخطط املستقبلية 
والتحديات بشفافية ملا ستكون عليه قطر 
الفترة القادمة من البناء الوطني، راسما 
ثــــوابــــت الـــســـيـــاســـة الـــقـــطـــريـــة، كـــمـــا تـــنـــاول 
ــازات الــكــبــيــرة الــتــي حققتها  ســمــوه اإلنـــجـ
قطر في السنوات املاضية السيما في دعم 
الــواعــدة رغــم الحصار  التنمية املستدامة 
الــجــائــر، حيث تواصلت املسيرة الوطنية 
بخطوات واثقة لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 

.2030
وأكــد سموه في خطابه الضافي على قوة 
اقتصادنا الوطني وأبان الجهود الكبيرة 
املــبــذولــة وخــطــط الـــدولـــة الــطــمــوحــة لبناء 
اقتصاد يرتكز على قاعدة التنويع واملعرفة 
واإلنتاجية واالستدامة وإعطاء دور أكبر 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــيــكــون شــريــكــا أصــيــا 
لــلــقــطــاع الـــعـــام فـــى تــطــويــر مـــــوارد الــدولــة 
ــة فــــى مــســانــدة  ــاج الـــوطـــنـــي خـــاصـ ــ ــتـ ــ واالنـ
جــهــود تحقيق األمــــن الــغــذائــي والـــدوائـــي 
ودعــــم الــصــنــاعــات غــيــر الــهــيــدروكــربــونــيــة 
خــاصــة الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة الــتــى تعزز 
قـــاعـــدة الــتــصــديــر واإلنــتــاجــيــة مــمــا يــؤكــد 
حرص قيادتنا الرشيدة على دعم الخطط 
ــن تــوظــيــف  ــســ ــنـــمـــويـــة وحــ ــتـ ــج الـ ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
ــا الــطــبــيــعــيــة واملـــالـــيـــة بـــمـــا يــعــزز  ــ ــواردنـ ــ مـ

اقتصادنا الوطني. 
 تــــنــــاول خــــطــــاب ســـمـــو األمــــيــــر الــقــضــايــا 
الخليجية واإلقليمية والدولية بشفافية 
ــلـــى أهــمــيــة  ــدد ســــمــــوه عـ ــ ــيـــث شــ ــيـــرة حـ ــبـ كـ
اعــتــمــاد الـــحـــوار أســلــوبــا لــحــل الــخــافــات 
فـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج. ورغــــم الــحــصــار فــإن 
قطر عززت مكانتها كشريك فاعل إقليميا 
ودوليا وشاركت فى كافة الجهود لتحقيق 
التعايش السلمى فى جميع مناطق البؤر 
املــلــتــهــبــة فــــى الـــعـــالـــم خـــاصـــة فــــى ســـوريـــا 
والــيــمــن وفــلــســطــن ولــيــبــيــا ألن اســتــمــرار 
الــــصــــراعــــات يــعــتــبــر مــــهــــددا كـــبـــيـــرا لــأمــن 

والسلم اإلقليمى والدولى. 
كما أن تشكيل اللجنة العليا النتخابات 
ــشــــورى الـــقـــادمـــة خـــطـــوة هــامــة  مــجــلــس الــ
الــشــورى واملــشــاركــة الشعبية   فــى ترسيخ 
بــاعــتــبــارهــا اســتــحــقــاقــا دســتــوريــا يــواكــب 
التقدم الذى تحرزه قطر فى كافة املجاالت 
السيما فى تطوير أنظمة العدالة الناجزة 

واستقال القضاء. 
ــــن االشــــــــــادة بـــــــدور مــجــلــس  ــا البــــــد مـ ــنــ وهــ
الـــشـــورى الــحــالــى الــــذى حــقــق الــعــديــد من 
اإلنجازات فى دورته السابقة على صعيد 
دراســــــة الـــقـــوانـــن والـــتـــشـــريـــعـــات وتــعــزيــز 

حضوره اإلقليمى والدولي.
تمضي قطر بفضل قيادتها الرشيدة بقوة 
الــدولــة العصرية والحديثة  وثــبــات لبناء 

ودولة املؤسسات. 

خطاب شامل 
يعكس ثوابت 

السياسة القطرية

كلمة 

www.lusailnews.net
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48  أشاد بمضامين خطاب سمو األمير                    في افتتاح دور االنعقاد الـ 

       آل محمود: الحصـار الجائر كشف         حجم المؤامرة التي تستهدف بالدنا 
ــمـــد بــــن عــبــد  ــاد ســــعــــادة الـــســـيـــد أحـ ــ أشــ
الله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس 
الــذي ألقاه حضرة  الشورى، بالخطاب 
صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثاني أمير الباد املفدى في افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثامن واألربعن 

ملجلس الشورى.
وقـــال ســعــادتــه فــي الكلمة الــتــي ألقاها 
بمناسبة افتتاح دور االنعقاد الجديد: 
»نــرحــب بسموكم فــي املجلس فــي هذا 
اليوم املبارك الذي يحتفي فيه املجلس 
بافتتاح دور انعقاد جديد في مسيرته 
الله  التي يتجدد معها العطاء بفضل 
تعالى ثم برؤية سموكم وتوجيهاتكم 

الحكيمة«.
وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى 
»لقد استمعنا بكل االهتمام والتقدير 
لخطاب سموكم السامي حول سياسة 
بـــادنـــا ومــواقــفــهــا مـــن كـــافـــة الــقــضــايــا 
واملـــســـتـــجـــدات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ــقـــرار  ــتـ ــن، واالسـ ــ ــواطـ ــ شـــّكـــل الـــوطـــن واملـ
والتنمية، محورها األساسي، في وقت 
تشهد فيه بادنا، بالرغم من الحصار 
والــتــحــديــات، إنــجــازات كبيرة فــي كافة 
ــاالت الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــجـ ــ املـ
واالجتماعية وغيرها في طريق تلبية 
حـــاجـــات الـــوطـــن وتــطــلــعــات املــواطــنــن 
وتأمن استمرار العيش الكريم ألهلها 

 بعد جيل«.
ً
جيا

ــابــــع »ونــــحــــن، يــــا صـــاحـــب الــســمــو،  وتــ
نــشــاركــكــم الــــرأي فــي مــواقــفــكــم الثابتة 
مــن كــافــة القضايا اإلقليمية والدولية 
وقضايا أمتنا وفــي مقدمتها القضية 
الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني 
ــتــــال والــحــصــار  فـــي الـــتـــحـــرر مـــن االحــ
ــة دولـــتـــه املــســتــقــلــة عــلــى حـــدود  ــامــ وإقــ

1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
ــا فــي  ــنــ ومـــضـــى ســـعـــادتـــه بـــالـــقـــول »إنــ
املــجــلــس نــتــابــع بــقــلــق الـــتـــوتـــرات الــتــي 
ــــي هـــذه  تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج فـ
ــرى أهـــمـــيـــة حــــل أي خـــاف  ــ اآلونــــــــة، ونــ
بــالــحــوار، وااللـــتـــزام بــمــبــادئ الــقــانــون 
الدولي اإلنساني ونؤيد في هذا املجال 
بــإنــشــاء نــظــام أمــنــي إقليمي  اقتراحكم 
يحفظ ملنطقة الشرق األوسط ومنطقة 

الخليج خاصة أمنها واستقرارها«.

الحصار الجائر 

وبن سعادة السيد أحمد بن عبد الله 
بن زيد آل محمود، »أن الحصار الجائر 
ــفـــروض عــلــى بـــادنـــا كــشــف للشعب  املـ
القطري وللجميع، حجم املؤامرة التي 
تستهدف بادنا في أمنها واستقرارها 
وسيادتها. لقد جــددت هــذه األزمــة في 
قطر الوالء، والتاحم، والروح الوطنية، 
وصــنــعــت الــــــذات اإليـــجـــابـــيـــة فـــي وجــه 
الـــحـــصـــار الخـــتـــطـــاف  ــاوالت دول  ــ ــحـ ــ مـ
ــل وفــــــرض  ــقــ ــتــ ــســ الـــــــقـــــــرار الـــــقـــــطـــــري املــ

شروطها الظاملة على قطر«.
وأضاف »لقد كنتم على حق، يا صاحب 
السمو كما قلتم قبل قليل، وكما قلتم 
ــم املــتــحــدة  ــاألمـ ــرًا بـ فـــي خــطــابــكــم مـــؤخـ
مــن ثقتكم، منذ أيـــام الــحــصــار األولـــى، 
فــي صــمــود الــشــعــب الــقــطــري وإخــوانــه 
املــقــيــمــن، وتـــجـــاوز آثــــار الــحــصــار، بل 
ــرض 

ُ
واالســـتـــفـــادة مــن الــتــحــدي الــــذي ف

علينا. وهـــذا بالفعل مــا حــدث وصــدق 
 

َ
ا َوَيجَعل

ً
يئ

َ
كَرُهوا ش

َ
ن ت

َ
أ َعَسى 

َ
الله »ف

ـــيـــًرا َكـــثـــيـــًرا«.. إنــنــا فــي هــذا 
َ

ـــُه فــيــه خ
َّ
الـــل

املـــجـــلـــس، يــــا صــــاحــــب الـــســـمـــو، نــعــتــز 
ونشيد بمواقفكم وسياستكم الحكيمة 
وقراراتكم املــدروســة التي اتخذتموها 
لـــصـــيـــانـــة الــــــقــــــرار الــــوطــــنــــي وضــــمــــان 
اســتــقــالــيــتــه، وتــحــويــل تـــداعـــيـــات هــذا 

الحصار إلى إنجازات إيجابية«.

دول الحصار 

وتـــابـــع ســـعـــادة الــســيــد أحــمــد بـــن عبد 
الله بن زيــد آل محمود رئيس مجلس 
الــــشــــورى »كـــمـــا نــشــيــد بــرؤيــتــكــم لحل 
هــــذا الـــخـــاف بـــالـــحـــوار غــيــر املــشــروط 
ــتــــرام املـــتـــبـــادل ورفـــع  الــقــائــم عــلــى االحــ
الحصار.. إن ما انتهجتموه من ضبٍط 
الــرد، وتعامل متزن  للنفس، وعفٍة في 
ــخــــاف، وإبــــعــــاده عن  ــات الــ ــيـ ــداعـ مـــع تـ
الــتــأثــيــر عــلــى عـــاقـــة الــشــعــب الــقــطــري 
بأشقائه شعوب دول الحصار، كان له 
وما زال أبعاده اإلنسانية واألخاقية. 
ونــقــدر عــالــيــا تــوجــيــهــات ســمــوكــم منذ 
بــدء األزمـــة بــعــدم معاملة شــعــوب دول 
ــهــــم شــعــب  ــار كـــمـــا عـــامـــلـــت دولــ الـــحـــصـ
قطر فوجدوا األمن واألمان في بادنا. 
قـــطـــر وشــــعــــوب دول مــجــلــس  فـــشـــعـــب 
الــتــرابــط والتراحم  الــتــعــاون بينها مــن 

الكثير«.
ــوه ســعــادتــه بــالــســيــاســة الــحــكــيــمــة  ــ ونـ
الــتــي تــتــبــعــهــا دولــــة قــطــر بــقــولــه »لــقــد 
اتــبــعــتــم، يـــا صــاحــب الــســمــو، ســيــاســة 
أنـــزلـــهـــا الـــلـــه ســبــحــانــه مـــن فــــوق سبع 
َر 

ْ
ِوز  

ٌ
َواِزَرة ــِزُر  ــ

َ
ت  

َ
بــقــولــه: »َوال ســمــاوات 

ــا نــنــظــر بــعــن  ــنـ ــــــــــــَرى«.. مــضــيــفــا: إنـ
ْ

خ
ُ
أ

التقدير للجهود املخلصة واملتواصلة 

الـــتـــي يــبــذلــهــا صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح أمير 
الــكــويــت الشقيقة وحــرصــه على  دولـــة 
حـــل هــــذه األزمـــــة ملـــا فــيــه خــيــر املنطقة 

وشعوبها.

كعبة المضيوم 

وبــــــن أن شــــعــــوب مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، عـــرفـــت 
ــة قــطــر، كــعــبــة لــلــمــضــيــوم، وَعـــَرفـــت  دولــ
قادتها وأهلها، محبن للخير، موفن 
بالعهود، مدافعن عن الحق، مناصرين 
ــذه  ــار وهــ الـــحـــصـ لـــلـــمـــظـــلـــوم. وإن هـــــذا 
حاك ضد بادنا ليست 

ُ
املؤامرات التي ت

بـــجـــديـــدة وفــــي تــاريــخــنــا مـــن الــعــظــات 
والــعــبــر الــكــثــيــر، خــرجــت مــنــهــا بــادنــا 
كل مرة، بحمد الله، أقوى وأفضل. فقد 
وقــف اآلبــاء واألجـــداد وقفة عز وكرامة 
لـــلـــدفـــاع عـــن بـــادنـــا وصـــــون كــرامــتــهــا 
ونذكر بالعز والفخر ما قاله املؤسس 
الــشــيــخ جـــاســـم بـــن مــحــمــد، طـــّيـــب الــلــه 
ثـــراه: وكــم قــد دهتنا مــن خــطــوٍب ُملمٍة 
ا صليب قناِة.. َصبِرنا لها 

ّ
وال لّينت من

منا وِنلنا بها الَعليا 
َ
ع الدهُر عز

َ
ما زعز

على كــل طــايــِل. وتــابــع سعادته »وهنا 
أتشرف، يا صاحب السمو األمير، بأن 
أقــول بــأن شعب قطر الــوفــي الــذي يكن 
لسموكم املحبة والتقدير والوالء، يذكر 
دائما بالتقدير واإلعزاز صاحب السمو 
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني وما قام به وضحى وأخلص في 
بناء هذا الوطن، والحفاظ على سيادته 
واســـتـــقـــال قـــــــراره وكـــرامـــتـــه ورفـــعـــتـــه. 
وســـنـــبـــقـــى مـــــا حـــيـــيـــنـــا نــــذكــــر وتــــذكــــر 
األجيال القادمة بعدنا وصيته حفظه 
الله »بالثبات على الحق واالستقامة 
ــوال«.  ــ عــلــى الــطــريــق مــهــمــا تــبــدلــت األحـ
أمــّد الله فــي عمره وجـــزاه الله عــن أهل 

قطر األوفياء خير الجزاء«.

التحضير لالنتخابات 

وأكـــد ســعــادة رئــيــس مجلس الــشــورى 
»أن قــــرار ســمــوكــم بــإنــشــاء لــجــنــة عليا 
للتحضير النتخابات مجلس الشورى 
هو إنجاز آخر في ظل قيادتكم الحكيمة 
نــحــو بــنــاء الـــدولـــة الــحــديــثــة وتــرســيــخ 
ــل مـــؤســـســـات  ــامــ ــكــ ــــورى وتــ ــشــ ــ مــــبــــدأ الــ
الــدولــة. وإنــنــا فــي هــذا املجلس سنظل 
ملتزمن بتحمل املــســؤولــيــة وتحقيق 
مبدأ الشفافية والعمل في كل ما ينفع 
الـــوطـــن واملـــواطـــنـــن. لــقــد عــمــلــنــا خــال 
ــقـــاد الـــســـابـــق بـــتـــوازن  فـــتـــرة دور االنـــعـ
ــيـــق بــــن قـــضـــايـــا الــــداخــــل مـــمـــا يــهــم  دقـ
الــوطــن واملـــواطـــن، والـــخـــارج مــن خــال 

الدبلوماسية البرملانية«.

إنجاز القوانين 

وأوجز سعادته ما قام مجلس الشورى 
بإنجازه في دور االنعقاد املاضي قائا 
»فقد استطاع املجلس االنتهاء من كافة 
مــشــاريــع الــقــوانــن ومــراســيــم الــقــوانــن 
إلــيــه مــن الحكومة املــوقــرة  الــتــي وردت 
حــول مــوضــوعــات مــتــعــددة اقتصادية 
واجتماعية وثقافية ومالية وافق على 
البعض منها، وأوصى بتعديل البعض 
اآلخــــر، وأحــــال تــوصــيــاتــه بشأنها إلــى 
الحكومة. كما ناقش املجلس عددًا من 
االقتراحات واالقتراحات برغبة تلقاها 
مــن عـــدد مــن األعـــضـــاء بــاملــجــلــس حــول 
عــدة مــوضــوعــات عامة جوهرية تأتي 
في مقدمتها املوضوعات التي تامس 
هموم املواطنن وتشغل بالهم ومنها 
ــر، وأوضـــــــــــاع الــصــحــة  ــيــ حـــــــــوادث الــــســ
والخدمات الطبية، وأوضـــاع التعليم، 
ــة الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة،  ــئـ ــيـ ــبـ وأمــــــــــور الـ
ــة لـــأمـــن  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ وتـــحـــقـــيـــق الــــخــــطــ
الغذائي. وناقش املجلس تلك املواضيع 
الــوزراء املعنين  مع أصحاب السعادة 
بتلك املــوضــوعــات محل الــدراســة، وتم 
النقاش وتبادل اآلراء معهم في املجلس 
والـــرد على استفسارات األعــضــاء وتم 
رفــع تقارير عن نتائج هــذه املناقشات 
ــى الــحــكــومــة  ــ ــلـــس إلــ ــات املـــجـ ــيــ وتــــوصــ

والتي اتخذت الازم بشأنها«.

التطلعات 

ــمـــد بــــن عــبــد  ــال ســــعــــادة الـــســـيـــد أحـ ــ وقــ
الله بن زيــد آل محمود رئيس مجلس 
نـــدرك حجم التطلعات  الــشــورى »إنــنــا 
ــنــــون عـــلـــى عــمــل  ــواطــ الـــتـــي يــعــلــقــهــا املــ
املــجــلــس.. وهــدفــنــا كــان ومــا زال زيــادة 
التواصل مع املواطنن سواء عن طريق 
مــوقــع املــجــلــس اإللــكــتــرونــي الــرســمــي، 
الـــــذي يــطــبــق أعـــلـــى املــعــايــيــر الــدولــيــة 
ــول  ــ لـــلـــنـــفـــاذ الــــرقــــمــــي وســــهــــولــــة وصــ
ــة، أو مــن خــال  ــاقـ املــعــلــومــة لــــذوي اإلعـ
التواصل معهم عبر وسائل التواصل 
األخــــرى.. وقــد تلقى املجلس مــن خال 
هـــذا املـــوقـــع عــــددًا مـــن االقـــتـــراحـــات من 
بعض املواطنن واتخذ الازم بشأنها.. 
ــرام آراءهـــــــم  ــ ــكـ ــ ونـــشـــكـــر لـــلـــمـــواطـــنـــن الـ
ونثمن مقترحاتهم البناءة وتفاعلهم 

مع ما يثيره املجلس من قضايا«.
وتــابــع ســعــادتــه »لــقــد اســتــمــر املجلس 
فـــي جـــهـــوده الــدبــلــومــاســيــة الــبــرملــانــيــة 
فــــي مـــجـــال الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــبــرملــانــيــة 
بتعزيز العاقات مع الشعوب والدفاع 
عــن قــضــايــا بــادنــا وشــــرح سياستها 
ومـــــواقـــــفـــــهـــــا ومــــــواجــــــهــــــة املــــــــؤامــــــــرات 

ضـــدهـــا، حــيــث اضــطــلــع املــجــلــس بــعــدد 
ـــــي الـــعـــديـــد  ــة وشـــــــــــارك فـ ــ ــطـ ــ ــــشـ ــن األنـ مــــ
ــرات الـــبـــرملـــانـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــن املـ ــ مـ
واإلقــلــيــمــيــة، ووقــــع عــــددًا مـــن مــذكــرات 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــتــنــظــيــمــات الــبــرملــانــيــة 
ــات عــدد  ــانـ ــرملـ ــة وبـ ــيـ ــدولـ اإلقــلــيــمــيــة والـ
مـــن الــــــدول الــصــديــقــة بـــشـــأن الــتــعــاون 
البرملاني.. وقامت مجموعات الصداقة 
البرملانية القطرية التي قد تم إنشاؤها 
مع برملانات الدول الشقيقة والصديقة 
بعملها خـــال دور االنــعــقــاد، والــتــقــت 
بـــنـــظـــرائـــهـــا فــــي املــــجــــالــــس الـــبـــرملـــانـــيـــة 

األخرى«.

االتحاد البرلماني الدولي 

ــتــــضــــاف املـــجـــلـــس،  ــا اســ ــمــ وأضـــــــــاف »كــ
بمباركة ودعم من سموكم، اجتماعات 
ــاكـــم والــجــمــعــيــة الــعــامــة  املـــجـــلـــس الـــحـ
الــــدولــــي  الـــبـــرملـــانـــي  لـــاتـــحـــاد  الــــــ 140 
واالجــتــمــاعــات األخــــرى املــصــاحــبــة لها 
فــي الــدوحــة فــي أبــريــل املــاضــي، والــتــي 
مثلت فرصة لاتحاد البرملاني الدولي 
وأعــضــائــه فـــي تــجــديــد ثــقــتــهــم بــقــيــادة 
ســمــوكــم وبــمــكــانــة الــدولــة فــي املجتمع 
الــرافــض للحصار..  الــدولــي ومــوقــفــهــم 
وكــــان هــــذا املــؤتــمــر بــفــضــل الــلــه ودعـــم 
ســـمـــوكـــم مــــن أنـــجـــح املــــؤتــــمــــرات الــتــي 
ــاريـــخ مـــؤتـــمـــرات االتـــحـــاد  عـــقـــدت فـــي تـ
ــددًا ومـــســـتـــوى  ـــ الـــبـــرملـــانـــي الـــــدولـــــي، عــ
حضور، وأشــاد به وبنجاحه املجتمع 
الـــبـــرملـــانـــي الــــدولــــي وآخــــرهــــا اجــتــمــاع 
رؤساء البرملانات األوروبية واآلسيوية 
مـــــؤخـــــرًا فـــــي كـــــازاخـــــســـــتـــــان.. وســـــوف 
يــســتــضــيــف املـــجـــلـــس بـــحـــول الـــلـــه فــي 
بادنا قريبا املؤتمر السابع للمنظمة 
العاملية للبرملانين ضد الفساد خال 
الــفــتــرة مـــن 9 - 10 مـــن شــهــر ديسمبر 
الــقــادم، وهــو ما يعكس مجددًا احترام 
العالم لدولة قطر وثقته بقيادة سموكم 
وســيــاســتــكــم الــحــكــيــمــة ومــوقــفــكــم من 

محاربة الفساد، آفة الدول والشعوب«.

العطاء للوطن 

وقــال سعادته »الــيــوم ونحن نستعيد 
حــصــيــلــة أعـــمـــالـــنـــا بـــاملـــجـــلـــس، نــحــمــد 
ــلـــى ذلـــــــك، ونــــؤكــــد بــــــأن هــــــذا ال  ــه عـ ــلــ الــ
يعني الــرضــا الــتــام بما تــم إنــجــازه بل 
هـــو حـــافـــز لــعــطــاء أفـــضـــل لــخــدمــة هــذا 
الوطن وأهله في ظل قيادتكم حفظكم 
الــلــه.. وهــنــا أتــوجــه بالشكر والتقدير 
لــكــل عــضــو فـــي املــجــلــس تــحــمــل مشقة 
العمل في جلساته العامة وفي لجانه 
وأنشطته املختلفة.. لقد كان لجهودهم 
ــيــــب األثـــــــر فـــيـــمـــا تــحــقــق  املـــخـــلـــصـــة أطــ
مــــن إنـــــجـــــاز.. إن هـــــذه الــحــصــيــلــة مــن 
إنــجــازات املجلس، يــا صاحب السمو، 
ما كانت لتتحقق على هذا النحو لوال 
ــم ســمــوكــم حــفــظــكــم الـــلـــه وتـــجـــاوب  دعــ
الحكومة املوقرة مع توصيات املجلس 
الــشــكــر والتقدير  ومـــقـــرراتـــه«.. ونــجــدد 
الــلــه بــن نــاصــر بن  ملعالي الشيخ عبد 
الــوزراء  خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
وأصـــحـــاب الـــســـعـــادة الـــــــوزراء عــلــى ما 

أظهروه من روح التعاون«.
قـــال ســعــادة السيد  وفـــي خــتــام كلمته 
أحمد بــن عبد الله بــن زيــد آل محمود 
الــشــورى »نجدد العهد  رئيس مجلس 
والــوالء لسموكم أميرًا وقائدًا لبادنا، 
مؤكدين لسموكم العزم على مضاعفة 
الجهود لخدمة هذا الوطن واملواطنن 
ــر أن  ــديــ ــقــ ــى الــ ــ ــولـ ــ الــــــكــــــرام. ســـائـــلـــن املـ
يوفقنا ويعيننا على أداء األمانة وأن 
يديم على بــادنــا، بقيادة سموكم، ما 
تنعم به من أمــن وأمــان ورفعة وتقدم. 
الله وســدد على طريق الخير  حفظكم 

خطاكم«.

¶ آل محمود مترئسا الجلسة األولى

¶ أحمد بن عبد الله آل محمود

وسام السعايدة - قنا

األزمة جددت الوالء 
والروح الوطنية 
وصنعت الذات 

اإليجابية 

نعتز بمواقف صاحب 
السمو وسياسته 
الحكيمة لصيانة 

القرار الوطني 

التحضير النتخابات 
مجلس الشورى 

خطوة متقدمة لبناء 
الدولة الحديثة

آل محمود رئيسًا والسليطي نائبًا والمعضادي والخيارين مراقبين 

»الشورى« يعقد أولى جلساته 
 48 في دور انعقاده العادي الـ 

الــعــاديــة األولـــى  الــشــورى جلسته  عــقــد مجلس 
في دور انعقاده العادي الثامن واألربعن أمس، 
برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد يوسف 

العبيدان أكبر األعضاء سنا.
وفــي بداية الجلسة، تا سعادة السيد فهد بن 
مـــبـــارك الــخــيــاريــن، الــســكــرتــيــر الـــعـــام للمجلس 
املــرســوم رقــم )41( لسنة 2019، بــدعــوة مجلس 
الـــشـــورى لــعــقــد دور االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي الــثــامــن 
واألربعن ونصه: مرسوم رقم )41( لسنة 2019 
بـــدعـــوة مــجــلــس الـــشـــورى لــعــقــد دور االنــعــقــاد 
الــعــادي الثامن واألربــعــن. نحن تميم بن حمد 
آل ثـــانـــي أمـــيـــر دولـــــة قـــطـــر، بــعــد االطــــــاع على 
القرار األميري رقم )27( لسنة  الدستور، وعلى 
2019 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى املرسوم 
رقم )34( لسنة 2019 بفض دور االنعقاد العادي 

ــــورى، وعــلــى  ــشـ ــ ــــن ملــجــلــس الـ ــعـ ــ الـــســـابـــع واألربـ
مـــشـــروع املـــرســـوم املـــقـــدم مـــن مــجــلــس الــــــوزراء، 
يـــدعـــى مجلس  ــــادة )1(  بــمــا هـــو آت: مـ رســمــنــا 
الـــشـــورى لــعــقــد دور االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي الــثــامــن 
واألربــعــن يــوم الثاثاء، الثامن من ربيع األول 
عــام 1441هــــ، املــوافــق للخامس من نوفمبر عام 
2019م. مادة )2( على جميع الجهات املختصة، 
املــرســوم. ويعمل  كــل فيما يخصه، تنفيذ هــذا 
ــدوره. ويــنــشــر فـــي الــجــريــدة  ــ ــ بـــه مـــن تـــاريـــخ صـ

الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. صدر في 
الديوان األميري بتاريخ 2/3/1441هــــ، املوافق: 

30/10/2019م.
ــيـــد يــــوســــف بــــن مــحــمــد  ــقــــى ســــعــــادة الـــسـ ثــــم ألــ
يـــوســـف الــعــبــيــدان كــلــمــة رئـــيـــس الـــســـن ورحـــب 

فيها بــاألعــضــاء، متمنيا لهم التوفيق فــي أداء 
مهامهم الكبيرة، خدمة للوطن واملواطنن في 
الــقــيــادة الحكيمة لحضرة صــاحــب السمو  ظــل 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى 
ــاه«، ودعـــا األعــضــاء النتخاب  »حفظه الــلــه ورعــ
رئيس لهذه الدورة إعمااًل ألحكام املادة )9( من 

الائحة الداخلية.
ــــذه الــجــلــســة بـــاإلجـــمـــاع  ــاد املـــجـــلـــس فــــي هـ وأعـــــ
انــتــخــاب ســعــادة الــســيــد أحــمــد بــن عــبــدالــلــه بن 
زيد آل محمود رئيسا له لهذه الدورة، وسعادة 
الـــســـيـــد مــحــمــد بــــن عـــبـــدالـــلـــه الــســلــيــطــي نــائــبــا 

للرئيس.
ــد بــن حمد  كــمــا فـــاز كــل مــن ســعــادة الــســيــد راشـ
ــادة الــســيــد هــــادي بـــن سعيد  ــعـ املــعــضــادي وسـ

الخيارين كمراقبن للمجلس.

رئيس الوزراء:
 الخطاب أكد أهمية

 السيادة الوطنية واستقاللية 
القرار السياسي

وزير الخارجية: 
سياستنا الخارجية أساسها 
الموازنة بين مبادئنا وأمننا

اعــتــبــر مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
ثــانــي رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الــداخــلــيــة، خطاب 
حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
ــام مجلس الـــشـــورى، جــاء  أمــيــر الــبــاد املــفــدى، أمـــس، أمـ
لــيــؤكــد مـــوقـــف قــطــر الـــثـــابـــت تـــجـــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
ــة الــــســــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــمــ ــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وأهــ ــيـــمـ ــلـ اإلقـ
واستقالية القرار السياسي. وقال معاليه في تغريدة له 
على موقع التواصل االجتماعي تويتر: خطاب سيدي 
سمو األمير حفظه الله في افتتاح الدورة الـ )48( ملجلس 
ــة قــطــر الــثــابــت تــجــاه  ــ الـــشـــورى يـــؤكـــد عــلــى مـــوقـــف دولـ
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية، وأهمية السيادة 
الوطنية واستقالية قرارنا السياسي، وترسيخ دعائم 
الديمقراطية من خال املشاركة الشعبية في صنع القرار 
وبــنــاء هـــذا الـــوطـــن.. ونــؤكــد عــلــى الــتــزام الــحــكــومــة على 
دما نحو 

ُ
الله باملضي ق تنفيذ توجيهات سموه حفظه 

تحقيق أعــلــى مــســتــويــات الــتــنــمــيــة بــكــافــة املـــجـــاالت من 
خال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية لرفعة بلدنا 

الغالي وبما يضمن تحقيق ركائز رؤية قطر 2030.

قـــال ســعــادة الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة إن إســتــراتــيــجــيــة 
السياسة الخارجية القطرية تنطلق من املوازنة بن املبادئ 

الراسخة واألمن واملصالح االقتصادية.
وقــال سعادته في تغريدة على تويتر تحت وسم #مجلس_
ها على كلمِة 

ُ
الشورى: »لم تكن قطر إال يد واحدة اجتمع أهل

ــهــم 
ُ
ــق

ُ
الــحــق واإلخـــــاص والــتــفــانــي، ســيــمــاهــم الــتــواضــع، وخــل

نا 
ّ
ُرِســَم به طريقنا وما حث نصرة املحتاج واملظلوم. هذا ما 

عليه أميرنا وقائدنا حفظه الله«.
وأضـــــاف ســـعـــادة وزيــــر الــخــارجــيــة: »الـــتـــواضـــع دلــيــل الــثــقــة 
بالنفس، واحــتــرام اآلخــريــن مــن احــتــرام الـــذات، ومسؤوليات 
املــواطــنــة تتطلب تقدير مــن كــّد فــي بــنــاء هــذا الــوطــن بما في 
ذلــك إخواننا املقيمون« و»اخترنا في سياستنا الخارجية 
استراتيجية تنطلق من املوازنة بن مبادئنا الراسخة وأمننا 
ومصالحنا االقــتــصــاديــة، كــل هــذا فــي إطـــار تحديد موقعنا 
ــــح: »اخــتــرنــا أن نلعب دور  الــحــضــاري والــجــغــرافــي«. وأوضـ
املسهل للحوار والحلول العادلة وتسوية املنازعات بالطرق 
الــســلــمــيــة. وشــاركــنــا فــي كــافــة الــجــهــود الــدولــيــة واإلقليمية 
التي تسعى إلى تحقيق التعايش السلمي، وحماية البيئة، 

ومحاربة الفقر، ومكافحة اإلرهاب«.
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:»     وزراء وأعضـــاء في                   »الشورى« لـ »

صاحـب السمـو أرسى معالـم مرحلــة         جديدة من التقدم واالستقرار والتنمية 

مقبلون على مرحلة جديدة 
في مسيرتنا الديمقراطية

بذل الجهود 
حفاظا على 
تقدم قطر 

التركيز على قطاعات 
التعليم والصحة

تعودنا من صاحب السمو 
على المصارحة والمكاشفة 

نتمنى أن تحقق الدورة 
الجديدة تطلعات المواطن

التأكيد على ضرورة 
االهتمام باإلنتاج المحلي 

قطر تجاوزت ظروف 
الحصار بعزيمة وإصرار

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة 
إن الــخــطــاب الــســامــي لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى في دور االنعقاد العادي الثامن 
واألربعني ملجلس الشورى أرسى معالم مرحلة جديدة من التقدم 
واالســتــقــرار والتنمية املــســتــدامــة الــتــي تــراعــي احــتــيــاجــات جيلنا 
واألجيال املقبلة، مرحلة تستند على منجزاتنا الوطنية العظيمة 
ومبادئنا الراسخة وتعتمد على اإلنسان املتعلم املعافى املخلص 
لوطنه وامللتزم بمبادئه واملتفاني واملتقن لعمله ومسؤولياته، 
خــصــوصــا وأن بــالدنــا مقبلة عــلــى مــرحــلــة جــديــدة فــي مسيرتنا 
الديمقراطية من خــالل استكمال املتطلبات الدستورية النتخاب 

أعضاء مجلس الشورى.
 ،

ً
 ومتكامال

ً
وأضافت سعادتها: لقد جــاء الخطاب السامي شامال

أضاء معالم مسيرتنا التنموية وسياسة بالدنا الخارجية الخّيرة 

التي تستند على مبادئ العدالة والحق وحقوق اإلنسان، انطالقا 
من دور بالدنا كشريك فاعل على الساحتني اإلقليمية والدولية. 
كما جــدد التأكيد على نهج دولــة قطر الــهــادئ والــحــازم في إدارة 
أزمـــة الــحــصــار الــجــائــر، املــفــروض عــلــى بــالدنــا، والــــذي »نــجــح في 
ــاع  ــــاره الــســلــبــيــة، والــتــعــامــل األفـــضـــل مـــع األوضــ احـــتـــواء مــعــظــم آثـ

الجديدة التي نجمت عنه«. 
كما أكد سمو أمير البالد املفدى »حفظه الله«، فإن من أولوياتنا 
الــجــاد »فــي مــجــاالت التنويع  فــي املــرحــلــة املقبلة مــواصــلــة العمل 
االقتصادي واألمن الغذائي والدوائي، والطاقة املتجددة، وتنشيط 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــقــلــيــص الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي تــعــيــق الــتــقــدم 
والـــتـــطـــور«. كــمــا أكـــد ســمــوه االهــتــمــام والــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات 
ذات األولــويــة، وخاصة التعليم والصحة، واالستثمار في البنية 

التحتية.

ــــاف والــشــؤون  قـــال ســعــادة د. غــيــث بــن مــبــارك الـــكـــواري وزيـــر األوقـ
اإلسالمية، إن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى في افتتاح دور االنعقاد العادي 
الـ 48 ملجلس الشورى تطرق إلى الكثير من القضايا واملوضوعات 

الهامة سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي.
وأوضـــــح ســعــادتــه أن حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو تـــطـــرق فـــي خــطــابــه 
السامي إلى اإلنجازات التي حققتها قطر على أرض الواقع وكذلك 
ــازات الــتــي تسعى إلـــى تحقيقها خـــالل الــفــتــرة الــقــادمــة وفــي  اإلنـــجـ

مقدمتها مجلس الشورى املنتخب.
وأشــــار د. غــيــث الـــكـــواري إلـــى أن الــخــطــاب الــســامــي حــث املــواطــنــني 
واملقيمني على بذل املزيد من الجهد من أجل املحافظة على مستوى 

التقدم الذي حققته قطر خالل الفترة املاضية..

أشــاد ســعــادة الــدكــتــور محمد بــن عبد الــواحــد الــحــمــادي وزيــر 
التعليم والتعليم العالي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى فــي دور االنــعــقــاد 

الثامن واألربعني ملجلس الشورى. 
وقـــال »إن الــخــطــاب جــاء شــامــال وملهما ليمثل خــارطــة طريق 

للتنمية املستدامة في البالد«.
ولــفــت ســعــادة وزيـــر التعليم والتعليم الــعــالــي إلــى اإلنــجــازات 
العظيمة التي تطرق إليها خطاب سمو أمير البالد املفدى على 
املستوى االقــتــصــادي والسياسي والثقافي والبيئي، السيما 
الــقــرار السياسي  آثــار الحصار والتمسك باستقاللية  احــتــواء 
واملحافظة على سيادة البالد وتعزيز عالقتها الخارجية مع 
الــدســتــوريــة النتخاب  الــصــديــقــة، واســتــكــمــال املتطلبات  الـــدول 

أعضاء مجلس الشورى.

ــار، أشـــاد ســعــادتــه بــمــا جـــاء فــي الــخــطــاب بشأن  وفـــي هـــذا اإلطــ
مــواصــلــة االهــتــمــام والــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات ذات األولـــويـــة، 
الــبــنــيــة التحتية،  خــاصــة التعليم والــصــحــة، واالســتــثــمــار فــي 
مــنــوهــا بــــاملــــبــــادرات الــنــوعــيــة واملـــشـــاريـــع والـــســـيـــاســـات الــتــي 
اتبعتها الدولة لتخطي آثار الحصار السلبية، واملضي بخطى 

ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال الدكتور الحمادي إن خطاب سمو األمير تضمن موجهات 
تربوية في غاية األهمية تتعلق ببناء اإلنسان وتحقيق التنمية 
البشرية والتي ستجد طريقها إلى التنفيذ، إلى جانب تأكيد 
سموه على أن اإلنسان عماد أي نهضة، وأن العمران ال يقاس 
باملباني واملرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها 
وصيانتها، واملدارس التي تعلمهم، والجامعات التي تخرجهم، 

وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، واألخالق.

قالت سعادة الدكتورة هند املفتاح، عضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى جاء كما اعتدنا عليه من حضرة صاحب السمو شامال 
آثــار الحصار على قطر الذي  لكافة القضايا الداخلية والخارجية، حيث ركــز سموه على تجاوز 
إلــى أن حضرة صاحب السمو عــود الشعب القطري دائما على املكاشفة  الثالث، الفتة  دخــل عامه 

واملصارحة.
ــارة إلـــى انــتــخــابــات مجلس الــشــورى املقبلة وأهــمــيــة املــشــاركــة  وأضــافــت أن الــخــطــاب تضمن اإلشــ

الشعبية في صنع القرار السياسي بالدولة. 
مشيرة إلى أن حضرة صاحب السمو دائما ما يشيد بموقف املواطنني واملقيمني خالل أزمة الحصار 
املــفــروض على قطر وكيف استطاعت قطر من خــالل التكاتف بني الجميع التغلب على تداعيات 

الحصار.

قال سعادة السيد صقر بن فهد املريخي عضو املجلس إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى جاء شامال ويعكس رؤية واضحة تجاه قضايا التنمية على الصعيد 

املحلي ومعبرا بثبات عن مختلف القضايا الدولية.
الـــدورة الجديدة للمجلس حافلة بــاإلنــجــازات على غــرار  وتمنى ســعــادة السيد املريخي أن تكون هــذه 
الـــدورات السابقة، لتواكب تطلعات املــواطــن وكــل مــن يعيش على أرض قطر مــن خــالل إنــجــاز القوانني 

والتشريعات التي تحال إلى املجلس.
الـــدورة السابقة حقق الكثير مــن اإلنــجــازات على صعيد دراســـة القوانني  وأشـــار إلــى أن املجلس خــالل 
والتشريعات، فضال عن تعزيز حضوره اإلقليمي والدولي من خالل استضافة املؤتمرات واالجتماعات 
وكان على رأسها استضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ 140 لالتحاد البرملاني الدولي واالجتماعات 

املصاحبة لها.

قال سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب، عضو مجلس الشورى، إن خطاب سمو األمير في افتتاح دور 
االنعقاد العادي رقم 48 ملجلس الشورى كان شامال، حيث تناول العديد من القضايا سواء داخلية أو 
خارجية، وسياسية أو اقتصادية، حيث أكد سموه تجاوز دولة قطر لكل اآلثار السلبية للحصار، وكذلك 
إلــى معدالت النمو االقتصادي للدولة وضـــرورة االهتمام باإلنتاج املحلي وفتح أســواق  أشــار سموه 

جديدة.
كما أشار الخطاب السامي إلى ما حققته قطر في مجال الطاقة، حيث أصبحت فضال عن كونها دولة 

منتجة للنفط والغاز، أصبحت أيضا دولة مستكشفة لهما.
وأكد أن مجلس الشورى املنتخب هو جزء من استحقاقات الدستور الدائم لدولة قطر والذي نص على 
وجود مجلس شورى منتخب وقد بدأت الخطوات الفعلية إلنجازه بعد صدور قرار إنشاء اللجنة املعنية 

بذلك.

أكـــدت ســعــادة الــدكــتــورة عــائــشــة املــنــاعــي عــضــو مجلس الــشــورى أن خــطــاب ســمــو األمــيــر جـــاء مواكبا 
للتطلعات ومالمسا ملختلف املوضوعات ذات الشأن املحلي، والقضايا اإلقليمية والدولية.

وعبرت عن الفخر باإلنجازات التي تحققها الدولة في مختلف املجاالت، والتي أشار لها حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى في خطابه أمام املجلس، مما يؤكد نجاح قطر في 
تجاوز ظروف الحصار وآثاره السلبية ومواجهة مختلف التحديات بعزيمة وإصرار ونجاح الفت عزز 

موقع قطر على الخارطة الدولية.
وفــيــمــا يتعلق بــانــتــخــابــات الـــشـــورى، أوضــحــت أن ســمــوه أشــــار فــي خــطــابــه إلـــى اســتــكــمــال املتطلبات 
الدستورية النتخاب أعضاء مجلس الشورى وممارسته الختصاصاته التشريعية بموجب الدستور 
الدائم لدولة قطر.. وقالت »هــذه داللــة جديدة على العزيمة واإلصــرار والوفاء بالوعود وضمان حقوق 

املواطنني على مختلف األصعدة«.

أشــاد وزراء وأعضاء في مجلس الشورى وأعيان 
بمضامني الخطاب الــذي ألــقــاه حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى أمام مجلس الشورى، أمس، في افتتاح دور 

االنعقاد العادي الـ 48 للمجلس.
لـــ »لوسيل« عقب الجلسة  وقــالــوا فــي حديثهم 
االفتتاحية للمجلس إن خطاب حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى جاء شامال ومباشرا فيما 
يتعلق بالشؤون املحلية واإلقليمية، وأن الخطاب 
أرسى معالم مرحلة جديدة من التقدم واالستقرار 
والتنمية املستدامة التي تراعي احتياجات الجيل 

الحالي واألجيال املقبلة.
وأكـــدوا أن الخطاب يمثل وثيقة وطنية مهمة 
ومرجعية لكافة القطاعات في الدولة، خاصة في 
الجوانب االقتصادية، حيث أورد سموه أرقاما 
تدعو للتفاؤل والعمل بعزيمة ملزيد من التقدم 

واالزدهار.
وسام السعايدة

د. الحمادي:د. غيث الكواري:د. حنان الكواري:

المريخي: د. المفتاح: د. المناعي:غراب:

رسم السياسة العامة 
وشخص كافة القضايا

نظرة شمولية لتحقيق 
كافة التطلعات 

المواطن القطري 
الثروة الحقيقية

ترسيخ مفهوم 
العمل الديمقراطي

الــخــطــاب السامي  الــشــورى إن  الــلــه السليطي، نــائــب رئــيــس مجلس  قــال ســعــادة السيد محمد بــن عبد 
املــفــدى ومــا تضمنه مــن مضامني عالية حظي بمتابعة واهتمام على  لحضرة صاحب السمو األمــيــر 
الــشــورى يرسم دائــمــا الخطوط  املستويني الداخلي والــخــارجــي لكونه دائــمــا وفــي دور انعقاد مجلس 

والسياسة العامة للدولة ويشخص كافة القضايا واملوضوعات التي تهم الوطن واملواطن.
وأضــاف: »إن الخطاب يمثل وثيقة وطنية مهمة جدا ومرجعية لكافة القطاعات في الدولة، خاصة في 
إشارته إلى األرقــام في الجوانب االقتصادية، حيث أورد أرقاما تدعو للتفاؤل، وعربيا اهتم الخطاب 
بالشأن العربي واإلقليمي، حيث تطرق إلى القضية الفلسطينية بشكل واضح كما بني مواقف دولة قطر 

القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها«.
وتابع السليطي قائال: إن حضرة صاحب السمو في خطابه ركز على تعزيز القيم األخالقية ألن مجتمع 
الرفاه تتواجد فيه بعض املفاهيم واملمارسات السلبية مثل االتكالية وغيرها، وشــدد السليطي على 

ضرورة االعتماد على الذات واملثابرة في بناء اإلنسان وبناء الوطن.

الــشــورى، إن خطاب حضرة صاحب  قــال ســعــادة السيد ناصر بــن راشــد سريع الكعبي، عضو مجلس 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى جاء شامال لكافة املواضيع التي تهم الدولة، وفي 
مقدمتها الشأن االقتصادي، ال سيما في ظل الظروف التي يشهدها االقتصاد العاملي، وكذلك ركز سموه 

على أهمية تحقيق األمن واالستقرار في املنطقة.
وأضاف أن سموه أكد على قوة االقتصاد القطري، مشيرا إلى أهمية ترجمة توجيهات حضرة صاحب 
السمو، ال سيما املتعلقة بتنويع االقتصاد وإزالة كافة العوائق البيروقراطية أمام االستثمار وتطوير 
مؤسسات الدولة املختلفة لتعزيز كفاءتها وكذلك تعزيز الشفافية واملحاسبة للنهوض بالقطاع بما 
 كذلك نظرة شمولية للوصول إلى 

َ
ل يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني. وأكد الكعبي أن الخطاب شكَّ

تحقيق رؤية التنمية الشاملة املنشودة خالل األعوام املقبلة، مشيرا إلى دعوة صاحب السمو إلى تعزيز 
الشراكة بني القطاعني العام والخاص للمساهمة بتحقيق التنمية الشاملة ودفع عجلة االقتصاد الوطني 

ليبقى اقتصادنا قويا ومميزا على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

قــال ســعــادة السيد هــادي بــن سعيد الخيارين، العضو املــراقــب فــي مجلس الــشــورى إن خطاب حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وكما عودنا سموه جاء جامعا وشامال 

وشفافا، حيث تناول فيه صاحب السمو الشؤون املحلية واإلقليمية والدولية.
وأضــاف الخيارين »تطرق سموه إلى أهمية االستثمار في املواطن القطري باعتباره الثروة الحقيقية 
للوطن، كما تناول سموه موضوع اإلعداد النتخابات مجلس الشورى املقبلة، لنخطو سريعا إلى تعزيز 
الديمقراطية بما يحقق رؤية قطر 2030، كما تناول سموه دور املقيمني الذين يقيمون على أرض قطر، 
ة على األشقاء املقيمني فهم يعملون بجد واجتهاد وهم شركاء لنا في 

َّ
حيث أكد سموه أنه ليس هناك ِمن

التنمية وبناء هذا الوطن، وهذه لفتة كريمة وإنسانية من حضرة صاحب السمو«.
وتعقيبا على انتخابه مراقبا للمجلس قال الخيارين: »أتقدم بالشكر الجزيل إلخواني أعضاء مجلس 
الشورى على الثقة الكبيرة التي منحوني إياها اليوم بانتخابي مراقبا للمجلس لدور االنعقاد الـ 48، 

وإن شاء الله سأكون عند حسن ظن الجميع«.

قــال ســعــادة السيد مــبــارك بــن معسف املــنــصــوري، عضو مجلس الــشــورى، إن خــطــاب حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى جاء بمثابة خارطة طريق لكافة 

مؤسسات الدولة للمرحلة املقبلة، ولجميع القطاعات ال سيما االقتصادية. 
وأضــاف أن صاحب السمو تناول إنشاء وتشكيل اللجنة العليا النتخابات مجلس الشورى 
وتحديد اختصاصاتها، وإعداد مشروعات القوانني الالزمة، واقتراح البرنامج الزمني لعملية 
انتخاب أعضاء املجلس وهذا من شأنه أن يرسخ مفهوم العمل الديمقراطي في الدولة بما يحقق 

رؤيتها الوطنية 2030. 
وأشار املنصوري إلى أن الخطاب السامي يؤكد أن مسيرتنا الوطنية تمضي بخطوات واثقة في 
تنفيذ البرامج التنموية. وأن الحصار الجائر الذي نتعرض له عزز صمودنا ودفعنا إلى مزيد 

من اإلنجاز في كافة املجاالت.

الكعبي:السليطي: المنصوري:الخيارين:
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:» مسؤولون ومحامون وأكاديميون لـ »

خطاب شامل اتسم  بالمصداقية والشفافية

قال مسؤولون ومحامون وأكاديميون 
إن خــطــاب حــضــرة صــاحــب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى جــاء شامال، ومؤكدا 
على توجهات دولة قطر وسياساتها 
ــة، كــمــا تــنــاول  ــت ــاب ــث ــة وال ــخ ــراس ال
قــضــايــا محلية وقــضــايــا إقليمية 
لـــ »لوسيل« أن  ــيــة. وأضــافــوا  ودول
خطاب صاحب السمو وكما جرت 
العادة اتسم بالثبات واملصداقية 

والشفافية مع أبناء شعبه. 

خليفة بن جاسم:

القطاع الخاص 
يثمن ثقة سمو األمير

ثــمــن ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــاســم آل ثــانــي 
ــــذي ألـــقـــاه حــضــرة  رئـــيـــس غـــرفـــة قــطــر الــخــطــاب الـ
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــيــر الـــبـــاد املـــفـــدى خـــال افــتــتــاح دور االنــعــقــاد 
ــــذي اكــد  الــثــامــن واالربـــعـــن ملــجــلــس الـــشـــورى، والـ
على قــوة ومــتــانــة االقــتــصــاد الــوطــنــي على الرغم 
ا بفضل 

ّ
من استمرار الحصار الجائر والذي تمكن

الله من تجاوز معظم اثاره السلبية، حيث مضت 
مــســيــرتــنــا الــوطــنــيــة بــخــطــوات واثـــقـــة فـــي تنفيذ 
البرامج التنموية على النحو املرسوم لها، ونما 
الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي بــاألســعــار الــجــاريــة في 
قطر خال عام 2018 بنحو 15% والناتج املحلي 

غير الهيدروكربوني بنحو %9.
ــــرص ســمــو  ــمـــن الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن جـــاســـم حـ وثـ
األمــيــر املــفــدى عــلــى تــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، مـــن خـــال الــعــمــل على 
اصدار قانون للشراكة بن القطاع العام والقطاع 
الــخــاص، فضا عــن الــقــوانــن والــتــشــريــعــات التي 
صـــدرت مــؤخــرا وتــدعــم الــقــطــاع الــخــاص بطريقة 
غير مباشرة مثل قانون تنظيم املخزون من السلع 
الغذائية واالستراتيجية، وقانون دعــم تنافسية 
املنتجات الوطنية ومكافحة املمارسات التجارية 
الضارة بها، مشيدا بما أكده سمو األمير املفدى 
في خطابه بأن علينا حماية ما حققته الصناعة 

ــنـــي مــــع مـــراقـــبـــة جـــودتـــه  ــتــــاج وطـ املــحــلــيــة مــــن إنــ
وتحسينها في الوقت ذاته. 

ـــح الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن جـــاســـم ان الــقــطــاع  ــ وأوضــ
الخاص القطري استفاد كثيرا من خطط التنويع 
االقتصادي التي تنتهجها الدولة، وعمل جاهدا 
حتى تمكن من الفوز بثقة الدولة كشريك حقيقي 
للقطاع العام في التنمية االقتصادية، ويدل على 
ذلــك األرقـــام التي ذكــرهــا سمو األمــيــر فــي خطابه 
والــتــي تــشــيــر الـــى ان الــقــطــاع الــخــاص ســاهــم في 
مشاريع كبرى بلغ حجمها 27 مليار ريــال خال 

السنوات الخمس املاضية.
وثمن سعادة رئيس الغرفة توجيهات سمو األمير 
الـــدولـــة عــلــى زيـــــادة مساهمة  بـــضـــرورة ان تــعــمــل 

القطاع الخاص في املشاريع الكبرى في املستقبل.

النمو االقتصادي انعكس على أداء 
البورصة

قطر بيئة استثمارية جاذبة

المسيرة التنموية تسير بخطوات ثابتة وواثقة

 الخطاب رسم خارطة طريق لمواصلة تحقيق اإلنجازات

أكد مفهوم المواطنة الحصار لن يؤثر على معدالت النمو
والحقوق والواجبات

نبراس ينير الطريق 
في المرحلة المقبلة 

قيادتنا نجحت في السير بخطى ثابتة 
نحو تحقيق رؤية 2030

نترقب قانون الشراكة

ــد بـــن عــلــي املـــنـــصـــوري الــرئــيــس  ــ ــد الــســيــد راشـ أكــ
التنفيذي لبورصة قطر أن خطاب حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
املفدى جاء كعادته واضحًا وصريحا ويؤكد على 
مواقف دولة قطر الراسخة وسعيها الدؤوب نحو 
التنويع االقتصادي ودعم القطاعات االقتصادية 
املــخــتــلــفــة، وتــنــمــيــة مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص فى 
ــتـــي تــشــهــدهــا  املــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة الـــكـــبـــرى الـ

الدولة..
ــارة ســمــو أمــيــر الــبــاد  ــ ولــفــت املــنــصــوري إلـــى إشـ
املفدى في خطابه إلى قدرة االقتصاد القطري على 
تحقيق النمو والبرهنة على قوته وتماسكه رغم 
الحصار الجائر املفروض على دولة قطر منذ أكثر 
من عامن، مشيرًا إلى أن النمو االقتصادي املبهر 
الــــذي حــقــقــتــه دولــــة قــطــر يــتــضــح أثــــره اإليــجــابــي 
بــقــوة عــلــى أداء الــبــورصــة الــقــطــريــة الــتــي تسجل 
حاليا أداء يعد االفضل بن اسواق املنطقة، وتعد 
الــتــنــويــع  لـــدعـــم وتـــيـــرة  الــرئــيــســيــة  أحــــد األدوات 
االقتصادي، وباتت تجتذب املستثمرين العاملين 

من جميع الدول.
املــنــصــوري أن حضرة صاحب السمو أمير  وأكــد 
الــى كافة القضايا  الباد املفدى تطرق في كلمته 

الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث ســلــطــت الــكــلــمــة الــــضــــوء عــلــى 
الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر، حيث 
ــــردت مـــا تــعــرضــت لـــه مـــن حـــصـــار جـــائـــر ورغـــم  سـ
مـــراهـــنـــة دول الـــحـــصـــار عــلــى تــعــطــيــل مــســيــرتــهــا 
التنموية اال أن دولــة قطر تمكنت بفضل جهود 
أبــنــائــهــا مـــن املـــواطـــنـــن واملــقــيــمــن مـــن مــواجــهــة 
التحديات والنجاح في تحقيق نتائج اقتصادية 
عــالــيــة ومــبــهــرة اهلتها الـــى ان تــكــون فــي صـــدارة 
املؤشرات االقتصادية على املستوى االقليمي او 
الدولي، مشددا على ان الكلمة شددت على ان دولة 

قطر ستواصل مسيرتها التنموية واالقتصادية.

أشــــاد الــســيــد صــالــح بــن حــمــد الــشــرقــي 
مــديــر عـــام غــرفــة قــطــر بــخــطــاب حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثاني أمير الــبــاد املــفــدى فــي افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثامن واألربعن 
ملجلس الشورى، وقــال ان خطاب سمو 
األمير أكد بان مسيرتنا الوطنية تسير 
ــقــــة فــــي تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج  بـــخـــطـــوات واثــ
الــتــنــمــويــة وتــحــقــيــق أهــــداف رؤيــــة قطر 
ــار  الــوطــنــيــة 2030، حــيــث تخطينا االثـ
ــا  الــســلــبــيــة لــلــحــصــار الـــجـــائـــر، واحـــرزنـ
تقدما ملحوظا في التنويع االقتصادي.
وأشار الشرقي الى تناول خطاب سمو 
ــوع تــســهــيــل اإلجـــــــــراءات  ــر ملــــوضــ ــيــ األمــ
املتعلقة بــجــذب االســتــثــمــارات وتقديم 
الــتــســهــيــات والــحــوافــز لــهــا، فــضــا عن 
تشجيع القطاع الخاص وتنشيط دوره 

في العملية االقتصادية، وقال الشرقي 
ان دولــــة قــطــر أصــبــحــت مـــن الــوجــهــات 
االســتــثــمــاريــة الـــرائـــدة فـــي الــعــالــم، وان 
الــتــشــريــعــات والــقــوانــن الــحــديــثــة التي 
أصدرتها الدولة في السنوات األخيرة 
جعلت بيئة االستثمار في قطر جاذبة 
للشركات العاملية والتي تتوافد بشكل 

متواصل على قطر للتعرف على السوق 
القطري وعلى الفرص املتاحة.

وأشـــاد الــشــرقــي بــاملــبــادرات واملــشــاريــع 
والــســيــاســات الــتــي ذكــرهــا سمو األمير 
فــي خطابه والــتــي تؤكد اننا تجاوزنا 
ــــن بــيــنــهــا  ــار الـــحـــصـــار الــســلــبــيــة، ومـ ــ آثــ
الـــتـــقـــدم املـــلـــحـــوظ فــــي مـــجـــال الــتــنــويــع 
االقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص، 
وزيـــــــادة الــــقــــدرات اإلنـــتـــاجـــيـــة ملــحــطــات 
التوليد الكهربائي، وتأسيس منظومة 
ــي وســـمـــكـــي  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ إنـــــتـــــاج زراعــــــــــي وحـ
متطورة، فضا عــن العمل على تعزيز 
مـــجـــاالت الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي واألمـــن 
الغذائي والــدوائــي، والطاقة املتجددة، 
وتــنــشــيــط الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وتــقــلــيــص 
ــي تـــعـــيـــق الـــتـــقـــدم  ــتــ الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الــ

والتطور. 

أكـــد مــســؤولــون فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة أن خــطــاب حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
أمام مجلس الشورى تناول املسيرة التنموية للدولة والتي تسير 

بخطى ثابتة، إضافة إلى القضايا اإلقليمية.
الــوزارة املساعد  العمادي، وكيل  إبراهيم  السيد عبدالله  وقال 
ــــوزارة إن خــطــاب حضرة  لــشــؤون الــخــدمــات املــشــتــركــة فــي الـ
صاحب السمو أمير البالد املفدى أمام مجلس الشورى حمل 
العديد من الرسائل السامية الهامة والتي تعد دستور عمل في 
املرحلة املقبلة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن، ومنها أن 
لدولة قطر تسير بخطوات واثقة في تنفيذ  التنموية  املسيرة 

البرامج التنموية على النحو املرسوم لها.
وأكد السيد محمد مبارك النعيمي، مدير مكتب وزير الصحة 
الشيخ  السمو  السامي لحضرة صــاحــب  الخطاب  أن  العامة 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، جاء جامعًا وجسد 

النجاحات  أن  لدولة قطر. وأضــاف  الوطنية والقومية  الثوابت 
واملنجزات التي حققتها بالدنا تحت القيادة الحكيمة لحضرة 
صاحب السمو أمير البالد املفدى، جعلت قطر رائدة بني األمم.
وقــال الدكتور صالح علي املــري، مساعد وزيــر الصحة 

العامة للشؤون الصحية: إن الخطاب السامي ركز على 
 فــي املـــواطـــن الــقــطــري الــذي 

ً
الــعــنــصــر الــبــشــري مــتــمــثــال

يــعــد الــركــيــزة األســاســيــة لنهضة وطــنــنــا، مــؤكــدًا متانة 
االقتصاد القطري وتنوعه والتركيز على القطاعات ذات 

األولوية، وخاصة التعليم والصحة، والبنية التحتية.
إدارة  آل ثاني، مدير  الدكتور محمد بن حمد  الشيخ  وقــال 
الــصــحــة الــعــامــة إن خــطــاب حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمير 
البالد املفدى )حفظه الله ورعاه( يؤكد مواقف دولتنا الثابتة 
ويرسخ نهجها الواضح في بناء تنمية متكاملة ومستدامة 
مبنية على القيم واألخالق. وأضاف: إن التزامنا بهذا النهج 
بالتقدم  الحكيم هو ما ساهم في رفعة بالدنا وأن تتمتع 

واالستقرار.
العامة  العالقات  إدارة  الحمر، مدير  السيد حمد جاسم  وقال 
واالتـــصـــال فــي وزارة الــصــحــة الــعــامــة: إن الــخــطــاب الــســامــي 
لحضرة صاحب السمو يمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة 
التنمية والتطور  املــزيــد مــن  الــجــاد لتحقيق  العمل  مــن حيث 
لــحــضــرة صاحب  الـــرؤيـــة الحكيمة  لــبــالدنــا وفـــق  واالزدهــــــار 

السمو أمير البالد املفدى.

إشـــاد مــســؤولــون فــي مــؤســســة الــرعــايــة الصحية األولــيــة 
آل  الشيخ تميم بن حمد  السمو  بخطاب حضرة صاحب 
ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى أمـــام مجلس الــشــورى، مؤكدين 
أنه تميز بالشمولية ورسم خارطة طريق ملواصلة تحقيق 

اإلنجازات.
الــدكــتــورة مريم علي عبدامللك مدير عــام مؤسسة  وقــالــت 
السمو  الرعاية الصحية األولية إن كلمة حضرة صاحب 
املــفــدى خالل  الــبــالد  ثــانــي أمــيــر  الشيخ تميم بــن حمد آل 
افتتاح سموه لدور االنعقاد العادي الثامن واألربعني كانت 
شاملة ووافية استعرض فيها سموه السياستني الداخلية 
الدولة ومشاريعها املستقبلية  والخارجية وأهــم منجزات 
القضايا والتحديات  الثابتة والواضحة من  ومواقف قطر 
الــثــابــتــة تجاه  املنطقة واملـــواقـــف  تــواجــهــهــا  الــتــي  الرئيسية 

الــقــضــايــا الــعــربــيــة واإلســالمــيــة إضــافــة إلـــى تــنــاول سموه 
القضايا واملشاكل التي تهدد السلم واألمن الدوليني.

وقــالــت األســتــاذة هــدى محسن الــواحــدي املــديــر التنفيذي 

الرعاية الصحية  االتــصــال املؤسسي في مؤسسة  إلدارة 
ــاء فـــي الــخــطــاب الــســامــي  األولـــيـــة إنــهــا فـــخـــورة بــكــل مـــا جـ
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

افتتاح دور  أمــام مجلس الشورى املوقر في  البالد املفدى 
الديمقراطية  الثامن واألربعني استمرارًا للمسيرة  االنعقاد 
املباركة التي تنتهجها قيادتنا الحكيمة من أجل الوصول 

إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية.
الــعــام للشؤون  املــديــر  الــنــابــت مساعد  السيد مسلم  وأكـــد 
أن  األولــيــة  الرعاية الصحية  اإلداريـــة واملالية فــي مؤسسة 
الكلمة الشاملة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى أمام دور االنعقاد 
الثامن واألربــعــني كانت شاملة ومتميزة وتعتبر  الــعــادي 
إلى تحقيق  السير عليه وصــوال  نبراسا ومنهجا يمكننا 
رؤية قطر الوطنية )2030( والتي من خاللها يمكننا تعزيز 
الوطن والعمل على تطويره ونموه وازدهـــاره في  حصانة 

كافة املجاالت والقطاعات.

ــــد، الـــعـــضـــو  ــعـ ــ قـــــــال املــــحــــامــــي راشـــــــــد آل سـ
االســتــشــاري فــي مــركــز قــطــر لــلــمــال وعضو 
لــجــنــة قـــبـــول املـــحـــامـــن إن خـــطـــاب حــضــرة 
صــاحــب الــســمــو خـــال افــتــتــاح دور مجلس 
الــــشــــورى جــــاء واضـــحـــا وصـــريـــحـــا وأظــهــر 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــســيــر عــلــيــهــا الــدولــة 
خال الفترة القادمة، الفتا أن الخطاب أظهر 
الــقــطــري يسير بخطى ثابتة  أن االقــتــصــاد 
وأن الــحــصــار لـــم ولــــن يــؤثــر عــلــى مــعــدالت 
ــد آل ســـعـــد أن مـــســـألـــة تــطــويــر  ــ الـــنـــمـــو. وأكــ
القضاء وتحقيق العدالة الناجزة نالت قدرا 
كــبــيــرا مــن االهــتــمــام فــي الــخــطــاب الــســامــي، 

موضحا أن هــذا االهتمام يــدل على مــدى تقدير الدولة للقضاء والعدالة. وقــال إن 
الفترة املاضية شهدت تطويرا كبيرا في منظومة العمل القضائي نتيجة للخطوات 
الطموحة التي اتخذها املجلس األعلى للقضاء السيما فيما يتعلق باالعتماد على 
التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإنجاز املعامات. وأشــار إلى أن إنشاء املحاكم 
الــذي تضمنه الخطاب السامي وكذلك زيــادة أعــداد القضاة واملحاكم  املتخصصة 
يصب دون شك في ذات االتجاه وهو تحقيق العدالة الناجزة. ونوه آل سعد بأهمية 
تأكيد حضرة صاحب السمو على اإلجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل إجراء 
انتخابات مجلس الــشــورى، حيث إن قطر دائما ما تسعى إلــى إشــراك شعبها في 

اتخاذ القرار وتقرير الرأي واإلستراتيجيات.

قال الدكتور حسن الدرهم 
رئــــيــــس جـــامـــعـــة قــــطــــر، إن 
خــــطــــاب صــــاحــــب الــســمــو 
املــــــــفــــــــدى الــــــســــــامــــــي جـــــاء 
شاما وأكد على توجهات 
دولــــــة قـــطـــر وســيــاســاتــهــا 
الـــراســـخـــة والـــثـــابـــتـــة، كما 
ــا مــحــلــيــة  ــايــ تــــــنــــــاول قــــضــ
وقضايا إقليمية ودولية، 
ــاب ســـمـــوه  ــطــ ــا أن خــ ــتــ الفــ
كـــالـــعـــادة يــتــســم بــالــثــبــات 
واملصداقية والشفافية مع 

أبناء شعبه.
ــازات الــتــي  ــ ــــجـ وأضـــــــاف: اســـتـــعـــرض الـــخـــطـــاب الـــعـــديـــد مـــن اإلنـ
املــواطــنــة وعــلــى مفهوم  الــدولــة، كما أكــد على مفهوم  حققتها 
الحقوق والــواجــبــات وهــذا يجب علينا كمواطنن استشراف 
هذا األمر والعمل من أجل مكافحة البيروقراطية وتفعيل أداء 
الدولة والحكومة وكذلك التعاون مع جميع الجهات من أجل 
حقيقة الخروج باالستحقاق الدستوري القادم على أكمل وجه.

قالت السيدة فوزية عبدالعزيز 
الــخــاطــر وكــيــل وزارة التعليم 
ــد  ــاعـ ــسـ والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي املـ
للشؤون التعليمية إن خطاب 
سمو أمير الباد املفدى تضمن 
ــيـــة ورســــائــــل  ــيـــهـــات ســـامـ تـــوجـ
ــا يــنــيــر  ــراســ ــبــ مـــهـــمـــة، تـــمـــثـــل نــ

الطريق في املرحلة املقبلة.
ــــت »لــــقــــد أكــــــد حـــضـــرة  ــافــ ــ وأضــ
صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــاد 
املفدى على العديد من الثوابت 
الـــــتـــــي تــــعــــكــــس فــــكــــر الــــقــــيــــادة 

الرشيدة وحكمتها ورؤيتها الصائبة، إذ إنها تعتبر التعليم 
إلى جانب الصحة من القطاعات ذات األولوية في الدولة، وتولي 
بناء اإلنــســان جل االهتمام، وتعتبره عماد أي نهضة، وأســاس 

كل رفعة«.
ونوهت بتأكيد حضرة صاحب السمو أمير الباد املفدى على 
قيم املواطنة ومسؤولياتها، وقيمة العمل املخلص واملتقن في 

كل املواقع.

أكد سعادة املهندس عيسى بن هال الكواري رئيس 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء »كهرماء« 
أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى حفظه 
الله، خــال افتتاحه دور االنعقاد الثامن واألربعن 
 لكل القضايا 

ً
الــشــورى جــاء جامعًا وشــامــا ملجلس 

والــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ويــمــثــل منهاج 
عمل للمرحلة القادمة.

ــبـــاد املــفــدى  وثـــمـــن الــــكــــواري خـــطـــاب ســمــو أمـــيـــر الـ
موضحا بأنه يعكس حــرص القيادة الرشيدة على 
املضي في الخطط التنموية برغم أية تحديات، حيث 
سلط سموه فيه الضوء على نجاح الدولة في تخطي 
الــحــصــار السلبية والــســيــر بخطى ثابتة نحو  آثـــار 
تحقيق أهــداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الرغم 
مــن اســتــمــرار الــحــصــار الــجــائــر املــفــروض على دولــة 
الــتــوالــي، وذلــك بفضل نهج  قطر للعام الثالث على 

القيادة الهادئ والحازم في إدارة األزمة.
وقــــال: »بــهــذه املــنــاســبــة نــجــدد فــي كــهــرمــاء التزامنا 
بــاالســتــمــرار فـــي الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق األمــــن املــائــي 
ــأمـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــكــافــيــة لـــدفـــع عجلة  وتـ
التنمية وتوفير بنية تحتية تخدم التنمية الشاملة 
التي تشهدها الــدولــة. وشــدد الــكــواري على أن عمل 

كهرماء يأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
الباد املفدى بتحقيق التنويع االقتصادي، واإلدارة 
الحكيمة للموارد مع الحفاظ على البيئة تماشيًا مع 
رؤية قطر 2030 ضمن ركيزتي التنمية االقتصادية 
والتنمية البيئية، قائا أن كهرماء تسلمت عروض 
ــاء أول محطة  ــشـ املـــؤهـــلـــن إلنـ الــعــاملــيــن  املـــطـــوريـــن 
طاقة شمسية في دولة قطر إلنتاج الكهرباء بتقنية 
الخايا الكهروضوئية على مساحة 10 كيلومترات 
مــربــعــة، حــيــث تــقــدر الــســعــة الــكــلــيــة ملــشــروع الــطــاقــة 

الشمسية بنحو 700 ميجاوات على األقل.

أشادت السيدة ابتهاج االحمداني عضو 
مجلس إدارة غرفة قطر بخطاب حضرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، فــي افتتاح 
دور االنــعــقــاد الــعــادي الــثــامــن واألربــعــن 
ــت ان الــخــطــاب  ــالــ ملــجــلــس الـــــشـــــورى، وقــ
يحمل في مضمونه العديد من الرسائل 
الــلــه تجاوزنا  الــتــي تــؤكــد بأننا وبفضل 
االثــــــار الــســلــبــيــة لــلــحــصــار الـــجـــائـــر، وان 
االقـــتـــصـــاد الــقــطــري يــســيــر عــلــى الــطــريــق 
ــنــــاتــــج املــحــلــي  ــا الــ ــمـ ــيـــث نـ ــيـــح، حـ ــحـ الـــصـ
اإلجــمــالــي بــاألســعــار الــجــاريــة خـــال عــام 
2018 بنحو %15 ونما الناتج املحلي غير 

الهيدروكربوني بنحو 9%.
وأوضحت االحمداني ان قانون الشراكة 
بن القطاعن العام والخاص والذي ذكر 
سمو األمير املفدى في خطابه بانه يجري 

ــعـــزز مــن  ــــوف يـ الـــعـــمـــل عـــلـــى إصـــــــــداره، سـ
الــخــاص فــي املشروعات  مشاركة القطاع 
الــكــبــرى وفـــي الــنــشــاط االقــتــصــادي ككل، 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الــقــطــري  مـــنـــوهـــة بـــــأن الـ
يترقب صــدور هذا القانون ومستعد الن 
الــعــام في  يــكــون شريكا حقيقيا للقطاع 

تحقيق التنمية االقتصادية املنشودة.

د.المهندي:

ثاني بن علي:

المنصوري:

الشرقي: 

مسؤولون في وزارة الصحة العامة:

»الرعاية الصحية األولية«:

الدرهم:آل سعد: الخاطر:

الكواري

األحمداني:

حرص على استقالل القضاء وتطوير 
المنظومة القضائية إجراءات مهمة لتعزيز العدالة الناجزة

أشـــاد ســعــادة الــدكــتــور حــســن بــن لــحــدان الحسن 
املــهــنــدي رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء رئيس 
محكمة التمييز باملفاهيم السامية التي تضمنها 
خــــطــــاب حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى فــي افتتاح 
دور االنــعــقــاد الــعــادي الــثــامــن واألربـــعـــن ملجلس 

الشورى.
وقــال سعادته ان خطاب حضرة صاحب السمو 
أمــيــر الــبــاد املــفــدى تــضــمــن مــحــاور وتــوجــيــهــات 
سامية عكست الواقع بشكل دقيق وقدمت نظرة 
الــصــعــد السياسية  مستقبلية عميقة عــلــى كــافــة 

واالقتصادية محليا وخارجيا.
واضاف ان خطاب سموه جاء شاما واستعرض 
اهم الخطوط العريضة لسياسة دولة قطر داخليا 
وخـــارجـــيـــا وعـــلـــى صــعــيــد الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
واالقــتــصــاديــة وأبـــرز التحديات على الصعيدين 
ــتـــي تـــواجـــهـــهـــا دولــــــة قــطــر  املـــحـــلـــي واالقـــلـــيـــمـــي الـ
ومؤكدا على املضي قدما في خطط التنمية رغم 
الــذي تتعرض له قطر منذ أكثر  الحصار الجائر 
من سنتن حيث حققت بادنا نموا ونهضة اكبر 
رغم هذا الحصار الجائر وذلك ما تعكسه األرقام 

واحصائيات النمو في هذا الجانب.

وشــدد على ان توجيهات حضرة صاحب السمو 
أمــيــر الــبــاد املــفــدى فــي خــطــابــه ســتــكــون بــا شك 
ــل لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة لــيــبــذل  ــمـ ــريـــق وعـ خــــارطــــة طـ
ــه« اقــصــى  ــعـ ــوقـ ــن مـ  مــ

ّ
ــن خـــالـــهـــا »كــــــل ــــن مــ ــــواطـ املـ

الجهود املمكنة لرفعة بادنا وحماية املكتسبات 
التي حققتها على مدى هذه السنوات.

ــادة رئـــيـــس املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء  ــعـ وثـــمـــن سـ
تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو األمــــيــــر فــــي خـــطـــابـــه الـــســـامـــي 
بتطوير املنظومة القضائية وحرص سموه على 

استقالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.
واشــاد رئيس املجلس األعلى للقضاء بالحرص 
واالهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي يــولــيــه حــضــرة صــاحــب 
الــســمــو أمـــيـــر الـــبـــاد املـــفـــدى بــالــقــطــاع الــقــضــائــي 

والعمل على تحديثه.

قـــال الــشــيــخ الــدكــتــور ثــانــي بــن عــلــي آل ثــانــي املحامى 
لــلــتــوفــيــق  الــــدولــــي  عـــضـــو مــجــلــس إدارة مـــركـــز قـــطـــر 
الــســمــو الشيخ  والتحكيم إن خــطــاب حــضــرة صــاحــب 
ــــدى، جـــاء  ــفـ ــ ــبــــاد املـ ــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــ تــمــيــم بــ
كــعــادتــه شــامــا كــامــا خــاصــة بعدما جمع بــن جميع 
املــوضــوعــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
الــقــطــري، وكــذلــك تــطــرق سموه  الــتــي يعيشها الشعب 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــأكــيــد عــلــى دعــــم قــطــر لـــدول 

املنطقة.
وأضــاف أن حضرة صاحب السمو أكــد أن الفضل في 
نــجــاح قطر فــي احــتــواء معظم آثـــار الــحــصــار السلبية 
يــعــود إلـــى نهجنا الــهــادئ والـــحـــازم فــي إدارة األزمـــة، 

والعمل على كشف كافة الحقائق املتعلقة بها للعالم 
أجــمــع، وتمسك قيادتنا الحكيمة باستقالية قرارنا 
السياسي، مؤكدا أن الحصار الجائر عزز من صمودنا.
وأوضــح الشيخ ثاني أن قطر بفضل القيادة الرشيدة 
ــة  ــ تـــســـيـــر بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف رؤيـ
الــخــطــاب حمل  إلــــى أن  الــوطــنــيــة 2030، مــشــيــرا  قــطــر 
اإلســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ســتــســيــر عــلــيــهــا الـــدولـــة الــفــتــرة 
القادمة سواء من الناحية التشريعية من خال االتجاه 
لــتــدشــن تــشــريــع النــتــخــاب مــجــلــس الـــشـــورى وكــذلــك 
إلــى اإلستراتيجية  الــعــدالــة، بــاإلضــافــة  تطوير أنظمة 
التنفيذية التي ستعمل الحكومة على تطبيقها الفترة 

القادمة.

الدوحة -

وسام السعايدة

■ د. مريم عبدالملك 

■ د. محمد آل ثاني

■ هدى محسن الواحدي 

■ حمد الحمر

■ مسلم النابت

■ د. صالح المري
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قـــال ســعــادة نجيب بــن يحيى البلوشي 
ــي الـــــدوحـــــة، إن  ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان فــ
ــمـــو أمــيــر  خــــطــــاب حــــضــــرة صــــاحــــب الـــسـ
املــفــدى، امــام دور االنعقاد الثامن  الــبــاد 
واألربــــــــعــــــــن ملــــجــــلــــس الــــــــشــــــــورى، اتـــســـم 
ــة، ورســــم خــريــطــة  بـــالـــوضـــوح والـــصـــراحـ
ــريـــق واضــــحــــة لــلــمــســتــقــبــل، مــــن خـــال  طـ
الــحــديــث الــشــامــل عـــن مــخــتــلــف الــقــضــايــا 

الداخلية والخارجية.
وأضـــــــاف الــســفــيــر الـــبـــلـــوشـــي أن حــديــث 
ــــن تـــقـــديـــره  ــاحــــب الــــســــمــــو، عـ حــــضــــرة صــ

لـــلـــدور الــــذي يــقــوم بـــه مــجــلــس الـــشـــورى، 
وإســـهـــامـــاتـــه فـــي إثــــــراء الــعــمــل الــوطــنــي 
بــالــتــفــاعــل  ــان تــشــريــعــيــا أو  ــ كـ ســــــواء إن 
بــالــرأي املستنير فــي متابعة  واملــشــاركــة 
الــتــنــمــيــة، إنما  الــحــكــومــي وخــطــط  األداء 
يعكس درجـــة اإليـــمـــان بــأهــمــيــة الــشــورى 
في مجتمعاتنا خاصة وأن ذلك يتواكب 
ايـــام قليلة  مــع مــا شهدته السلطنة منذ 
ــابــــات الــــــــدورة  ــتــــخــ ــن نــــجــــاح انــ ــ مـــضـــت مـ
ــــورى الـــعـــمـــانـــي  ــشــ ــ الـــتـــاســـعـــة ملـــجـــلـــس الــ
املــواطــنــن العمانين ملمثليهم  واخــتــيــار 

في املجلس.
الـــســـمـــو  ــــب  ــاحـ ــ ــــاب صـ ــطـ ــ وأضــــــــــاف أن خـ
ــاء ُمـــعـــّبـــرًا عـــن عــــدد من  ــا جــ كــعــهــده دائـــمـ
ثــوابــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــدولــة قطر 
ومواقفها املتقدمة تجاه القضايا الدولية 
واالسامية، كما يعكس في نفس الوقت 
الــتــي يعيشها  لــلــواقــع والــحــيــاة  معايشة 
املــواطــن، واملقيم وأهمية إلتفاف الشعب 
حـــول قــيــادتــه، بــاعــتــبــارهــا ركــنــا أساسيا 
اثــمــر اســتــقــرارًا داخــلــيــا ونــهــضــة تنموية 

شاملة يشار إليها عامليا بالبنان.

سمو األمري
 يفتتح دور االنعقاد 48

 جمللس الشورى

سمو األمري
 يفتتح دور االنعقاد 48

 جمللس الشورى

:»                           سفراء ورؤساء بعثات                        دبلوماسية لدى الدولة لـ» 

                 خطاب صاحب السمو يرسم الخارطة           السياسية واالقتصادية لدولة قطر
ــاء البعثات  أكــد عــدد مــن السفراء ورؤسـ
الــدبــلــومــاســيــة لــــدى الــــدولــــة، أن خــطــاب 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، أمــام 
دور االنعقاد الثامن واألربــعــن ملجلس 
الـــشـــورى، رســـم خــريــطــة طــريــق واضــحــة 
ملستقبل قطر السياسي واالقــتــصــادي، 
ــراء الــــــذيــــــن تــــحــــدثــــوا  ــ ــفــ ــ ــســ ــ وأوضــــــــــــح الــ
الــســمــو كعهده  »لــوســيــل« ان صــاحــب  لـــ
ــن ثــــوابــــت الـــســـيـــاســـة الــقــطــريــة  يــعــبــر عــ
ــاع الــداخــلــيــة مــؤكــدًا  ــ الــخــارجــيــة واألوضـ
على مــبــادئ قطر التي تنبع مــن قيمها 
واستقالها. وأشــار السفراء إلى تركيز 
الخطاب على تأكيد قطر على حل األزمة 
الخليجية بالحوار، وأنــه عبر بوضوح 
عــن ثــوابــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة لقطر، 
ــن فــــي املـــنـــطـــقـــة، وتــأكــيــد  ــ وتــحــقــيــق األمــ

حرص قطر على تعزيز اقتصادها.

ــعــــادة نــــــزار الــــحــــراكــــي، ســفــيــر  ــال ســ ــ قـ
الــــــدوحــــــة، إن حـــضـــرة  لــــــدى  ــا  ــ ــوريـ ــ سـ
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ــفـــدى تــنــاول  ــبـــاد املـ آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـ
رؤية قطر االستراتيجية فيما يتعلق 
ــم الـــتـــطـــورات  ــ بـــالـــشـــأن الـــداخـــلـــي واهــ
املتعلقة بــإصــدار القوانن واملراسيم 
املتعلقة بالعملية االنتخابية العضاء 

الــشــورى وهــو يعتبر تــطــوًرا  مجلس 
ــاال لــلــمــســيــرة الـــدســـتـــوريـــة  ــمـ ــكـ ــتـ واسـ
والــديــمــوقــراطــيــة الــتــي تــســعــى الــيــهــا 

دولة قطر.
الـــســـوري، ان سمو   وأضــــاف السفير 
األمــــيــــر تــــنــــاول تـــفـــاصـــيـــل مـــهـــمـــة فــي 
ــى الــصــعــيــد  ــلــ ــــي، وعــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــأن الـ ــ ــشـ ــ الـ
الــــخــــارجــــي فــــرغــــم الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر 

ــة قـــطـــر اال انــهــا  ــ ــ واملـــســـتـــمـــر عـــلـــى دول
اثــبــتــت انــهــا قــــادرة عــلــى الـــوقـــوف في 
وجــــه الـــتـــحـــديـــات وعــمــلــت قــطــر على 
زيــادة ملحوظة في عمليات التنويع 
االقتصادي، باالضافة الى العمل على 
االعتماد على الذات من خال تأسيس 
مــنــظــومــات إنــتــاجــيــة لــتــكــفــي حــاجــة 

الباد من املواد الغذائية وغيرها.

أكــد سعادة باسكوالي سالزانو سفير 
ــة، أن  جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا لــــدى الــــدوحــ
خـــطـــاب حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الــبــاد املــفــدى يــوضــح أن الـــرؤيـــة التي 
توجه قطر تعتمد على القيم األخاقية 
العالية والــعــدالــة والتمكن التعليمي 
ــال الــــشــــابــــة. ويـــمـــثـــل اإلدمــــــــاج  ــيــ لــــأجــ
االجــتــمــاعــي للجميع وحــمــايــة حــقــوق 
اإلنسان واملشاركة الثقافية دعائم هذه 

الرؤية.
وقــــال الــســفــيــر اإليـــطـــالـــي: نــقــدر بشكل 
ا وأثنى 

ً
خــاص أن سموه قد أدرك أيض

ــلــــى الـــــــــــدور الــــحــــاســــم الـــــــــذي تــلــعــبــه  عــ
ــــي الــتــنــمــيــة  املـــجـــتـــمـــعـــات األجـــنـــبـــيـــة فـ
االجتماعية واالقتصادية للبلد، حيث 
ســــاهــــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي نـــمـــو جــمــيــع 

فـــي البيئة  الــقــطــاعــات ذات االهـــتـــمـــام. 
القطرية الحيوية واملتعددة الثقافات، 
تعتبر اإلصــاحــات أداة مهمة لضمان 

التغيير اإليجابي واملساواة.

اعـــــتـــــبـــــر ســــــــعــــــــادة الـــــــدكـــــــتـــــــور عـــمـــر 
العراق  البرزنجي، سفير جمهورية 
أن خــــطــــاب حـــضـــرة  الــــــدوحــــــة  لـــــــدى 
السمو، جــاء ليؤكد سياسة  صاحب 
ــبـــادئ دولــــة قــطــر الــتــي تــنــبــع من  ومـ
ــان  ــيــــث كــ ــا واســــتــــقــــالــــهــــا، حــ ــهـ ــمـ ــيـ قـ
خطابا مؤثرًا جــدًا، النه شمل جميع 
ــن قــضــايــا   عـ

ً
قــضــايــا املــنــطــقــة فـــضـــا

العديد  الخطاب في  إذ تركز  الدولة، 

ــلـــى الــصــعــيــد  مــــن املـــلـــفـــات املـــهـــمـــة عـ
الداخلي والخارجي.

كما جاء الخطاب مؤكدًا حرص قطر 
عــلــى تــعــزيــز اقــتــصــادهــا الــــذي اثــبــت 
نــجــاحــه فــي تــجــاوز تــداعــيــات األزمــة 
الـــــدول في  نــجــاح  الــخــلــيــجــيــة، إذ ان 
اقتصاداتها يعتمد على عامل األمن 
الــدول  عد من 

ُ
واالســتــقــرار وان قطر ت

اآلمنة مما يجعلها متميزة من حيث 

تحقيق التنوع االقتصادي.
وفــــــــي حـــــديـــــث األمــــــيــــــر عــــــن األزمــــــــة 
الخليجية، فاننا نتطلع ألن يتم حل 
األزمــة قريبا، كما ال يوجد شك  تلك 
ــار االزمـــــة يــدل  ــ ــأن تـــجـــاوز قــطــر آلثـ بــ
عـــلـــى رؤيـــــة واضـــحـــة ودبــلــومــاســيــة 
نــاجــحــة اســتــطــاعــت ان تــوســع نطاق 
تــحــركــاتــهــا بـــصـــورة واســـعـــة وفــتــح 

مجاالت جديدة.

ــادة ويـــلـــيـــام جــــرانــــت الـــقـــائـــم  ــعــ قـــــال ســ
باألعمال األمريكي في الدوحة، تعليقا 
الـــعـــادي  ــاح دور االنــــعــــقــــاد  ــتـ ــتـ افـ عـــلـــى 
ــامـــن واألربـــــعـــــن ملــجــلــس  ــثـ ــنـــوي الـ الـــسـ
الـــشـــورى، »نــقــدر عــاقــاتــنــا الــطــيــبــة مع 
ــه.  ــائـ ــــورى وأعـــضـ ــــشـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
وســــــرنــــــي حـــــضـــــور حــــفــــل االفـــــتـــــتـــــاح. 
ونتمنى ألعضاء املجلس الحكمة وهم 
يــبــدؤون فــي جلستهم الــجــديــدة. وكــان 
لــحــضــور ســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد افــتــتــاح 
املــجــلــس إضـــافـــة كــبــيــرة إلــــى املــجــلــس، 
وأيــضــا تأكيدا لنهج الديمقراطية في 

الباد«.

قــال سعادة بــارت دو جــروف، سفير 
ـــة، إن خــطــاب  ـــدوحــ ــــدى الــ بــلــجــيــكــا لـ
صــاحــب الــســمــو يــقــدم نــظــرة شاملة 
املاضي  العام  انجازه في قطر  ملا تم 
القادم كما يقدم نظرة  العام  وخطط 
شاملة للقضايا االقليمية والدولية.

القضايا الحصار  أبــرز  مــن  إن  وقــال 
ــلــــى قــــطــــر ومـــوقـــفـــهـــا  ــيــــر املـــــبـــــرر عــ غــ
ــاح عــــلــــى الــــحــــوار  ــتــ ــفــ ــاالنــ ــت بــ ــابــ ــثــ الــ
وايــضــا تــســلــيــط الــضــوء عــلــى تــطــور 
االقــتــصــاد وتــنــويــعــه والــتــأكــيــد على 
مــســؤولــيــة كــل مــواطــن تــجــاه نهضة 

وتطور الباد. 
ــــان  ــــي كـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــد االقـ ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى الــــصــ
الـــخـــطـــاب شـــامـــا ايـــضـــا بــالــحــديــث 
ــــل لـــلـــصـــراع  ــــاد حـ ــــجـ ــــن ضــــــــرورة ايـ عـ

ازمات  الفلسطيني-االسرائيلي وحل 
الــحــوار  ســوريــا وليبيا والــيــمــن عبر 

السلمية. والطرق 

قال سعادة تشو جيان سفير الصن 
لــدى الــدوحــة، إن الصن تقدر مضي 
قطر قدما وبثبات نحو الديمقراطية 
ــا لــظــروفــهــا الــوطــنــيــة الـــفـــريـــدة.  ـ

ً
ــق وفـ

قـــطـــر حــقــقــت  أن  نــــرى  أن  ويـــســـعـــدنـــا 
اقتصادًيا واجتماعًيا  ا مهًما 

ً
إنجاز

ــنــــى مـــخـــلـــصـــن لــــــدولــــــة قــطــر  ــمــ ــتــ ونــ
ــة مــــــزيــــــًدا مـــــن الــــتــــقــــدم فــي  ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
املسارات نحو الرؤية الوطنية 2030.

ــال الــســفــيــر الــصــيــنــي إن بــــاده  ــ  وقــ
تــدعــم جــهــود قــطــر فــي الــحــفــاظ على 
ســيــادتــهــا واســتــقــالــهــا وســامــتــهــا 
ــدر مـــوقـــف قــطــر فــي  اإلقــلــيــمــيــة، وتـــقـ
ــة الــخــلــيــج مــن خـــال الــحــوار  حــل أزمـ
والتفاوض في إطار مجلس التعاون 
أن تأخذ األطــراف  الخليجي. ونــأمــل 
الخليج  االعــتــبــار مــصــالــح دول  فـــي 
ــكــــل، وتـــلـــتـــقـــي بــبــعــضــهــا الــبــعــض  كــ

ــة  ــــق، وتـــســـويـ ــريـ ــ ــطـ ــ فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
خافاتهم من خال الحوار في أقرب 
وقــــت مــمــكــن، وذلـــــك لــلــمــســاهــمــة فــي 

السام واالستقرار اإلقليمين.

ــيـــا  ــيـ ــراسـ ــــدة غـ ــيـ ــ ــــسـ قـــــالـــــت ســــــعــــــادة الـ
ــيـــا، ســفــيــرة الـــواليـــات  غــومــيــس غـــارسـ
املــتــحــدة املــكــســيــكــيــة لــــدى الــــدوحــــة، إن 
خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــاد 
ــدق فـــــي شـــرحـــه  ــالــــصــ املـــــفـــــدى اتــــســــم بــ
ــة قطر  ــ لــــإجــــراءات الـــتـــي طــبــقــتــهــا دولـ
ــتـــصـــادهـــا وتـــجـــاوز  ســعــيــا لــتــعــزيــز اقـ
التحديات. وكسفيرٍة للمكسيك، فإنني 
 بالعمل عن كثب مع الشركات 

ٌ
ملتزمة

املكسيكية وتشجيعهم على اكتشاف 
 
ً
فـــرص الــتــجــارة واالســتــثــمــار وخــاصــة
 القوانن التي أصدرتها الدولة 

ّ
في ظل

ــال والـــتـــطـــورات  ــذا املــــجــ ــرًا فــــي هـــ مــــؤخــ
الــهــائــلــة الـــتـــي يــشــهــدهــا قـــطـــاع الــبــنــيــة 
التحتية. وسأتابع باهتماٍم جهود قطر 

للبترول في تعزيز حضورها وسيرها 
نــحــو الــعــاملــيــة مـــن خـــال املــشــاركــة في 
ــع االكــــتــــشــــاف واإلنـــــتـــــاج حـــول  ــاريـ مـــشـ

العالم.

ــالـــت ســــعــــادة ســتــيــفــانــي مـــاكـــولـــوم  قـ
سفيرة كــنــدا لــدى الــدوحــة، »تشرفت 
بحضور الجلسة االفتتاحية ملجلس 
ــام  ــعــ ــورى مـــــــرة أخـــــــــرى هـــــــذا الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ــاع إلــــــى حــــضــــرة صـــاحـــب  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــيـــخ تـــمـــيـــم بــــن حـــمـــد آل  الـــســـمـــو الـــشـ
ثاني أمير الباد املفدى عن إنجازات 
الـــدورة األخــيــرة والــرؤيــة املستقبلية 
ــدورة. لــقــد الحــظــت املـــبـــادرة  ــ ــ لــهــذه الـ
اإليجابية املتمثلة في إنشاء مجلس 
تــــحــــت مــــســــؤولــــيــــة مــــعــــالــــي رئـــيـــس 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء لــــضــــمــــان وضــــع  مــــجــ
هــيــكــل لــلــســمــاح بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
ــن املــثــيــر  ــ ملـــجـــلـــس الــــــشــــــورى. كــــــان مـ
ا عن الرغبة 

ً
لاهتمام أن نسمع أيض

ــــدرة الـــنـــظـــام الــقــضــائــي  ــادة قــ ــ ــ فــــي زيـ
للقيام بالحجم الكبير مــن األعــمــال 

املهمة. سماع أولــويــات سمو األمير 
ــا فـــــي تـــحـــديـــد  ــه يــــســــاعــــدنــ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ واتـ
الــتــي يمكن أن تستمر كندا  الــفــرص 
في شراكتها مع قطر واملساعدة في 

تحقيق أهدافها.«

قالت سعادة بيلني ألفارو، سفيرة مملكة 
إسبانيا لدى الدوحة، إن خطاب حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى يعتبر وثيقة 
القطاعات  للغاية لجميع  ومرجعا مهما 
ــرك بــشــكــل مـــطـــرد فــي  ــحـ ــتـ ــن أجـــــل الـ مــ

تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.
وقالت السفيرة االسبانية إن االقتصاد 
املدعومة  القطري أظهر االتساق والقوة 
مـــن الــســيــاســات الــتــي تــتــبــعــهــا حــكــومــة 
قـــطـــر. وكـــانـــت الـــقـــوانـــني الـــتـــي أصـــدرهـــا 
املــجــلــس والـــتـــي نــوقــشــت خــــالل الــــدورة 
األخــــيــــرة ملــجــلــس الــــشــــورى ضـــروريـــة 
لــتــحــقــيــق الـــتـــقـــدم واإلصـــــــــالح. مــشــيــدة 
بـــالـــدور اإليــجــابــي لــلــمــرأة الــقــطــريــة التي 
الــشــوري فــي مناقشة  تــشــارك بمجلس 

مشاريع القوانني.

ا في العديد 
ً
يعتبر التقدم املحرز ملحوظ

مـــن املـــجـــاالت االقــتــصــاديــة الــتــي أشـــار 
املثير لإلعجاب  إليها سمو األمير ومن 
الكبير في  العجز  تــحــول  نــرى كيف  أن 

امليزانية لعام 2017 إلى فائض.

القائم  قــال سعادة ستيفان سودربيرج، 
بــأعــمــال الــســفــارة الــســويــديــة، إن حضرة 
آل  الشيخ تميم بن حمد  السمو  صاحب 
املــفــدى أكــد على أهمية  الــبــالد  ثاني أمير 
الحوار في العديد من املواقف الصعبة في 
انــه خــطــاب قــوي يركز  املنطقة. مضيفًا: 
على تطور قطر املثير لإلعجاب حتى اآلن 
السويد  املقبلة. وتدعم  املهمة  والخطوات 
الجهود التي تبذلها قطر ملواصلة تطوير 
وتنويع اقتصادها وتعزيز حقوق العمال 

وتنظيم كأس العالم 2022 بنجاح.

قـــال ســعــادة الــســيــد كــــازوو ســونــاغــا 
ــة، تابعت  ــدولـ ســفــيــر الــيــابــان لـــدى الـ
ــيــــر خـــــطـــــاب حـــضـــرة  ــبــ بــــاهــــتــــمــــام كــ
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
ــبــــاد املــــفــــدى. وقـــد  ــر الــ ــيـ ــانـــي أمـ آل ثـ
شــمــل الــخــطــاب الــعــديــد مــن القضايا 
الــهــامــة عــلــى كــافــة األصــعــدة املحلية 

واإلقليميه والدولية. 
ومن بن القضايا التي ذكرها األمير 
في خطابه، أنه أولى اهتماما خاصا 
لتحضير انتخابات مجلس الشورى. 
 ونـــحـــن نـــقـــدر قـــــرار حـــضـــرة صــاحــب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
ــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا النــتــخــابــات  إلنـــشـ
ــل تــســريــع  ــ مــجــلــس الــــشــــورى مــــن أجـ

العملية االنتخابية.
وكـــلـــنـــا أمــــــل أن تـــنـــفـــيـــذ انـــتـــخـــابـــات 
الــشــورى والـــذي سيسمح له  مجلس 
بممارسة االختصاصات التشريعية 

سيعزز قــوة دولـــة قطر وســتــكــون له 
انــعــكــاســات إيــجــابــيــة عــلــى املجتمع 

القطري. 
ــود املـــســـتـــمـــرة  ــهــ ــجــ  وكـــــذلـــــك أثــــمــــن الــ
املــبــذولــة مــن قبل دولـــة قطر مــن أجل 
ــــاح وتـــعـــزيـــز مــؤســســاتــهــا وفــقــا  إصـ

للمتطلبات الدستورية.

ــادة الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عــلــي  ــاد ســــعــ ــ ــ أشـ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــي، ســــفــــيــــر الــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ سـ
ــيـــة اإليـــرانـــيـــة لــــدى الـــدوحـــة  اإلســـامـ
بــــتــــوجــــه دولــــــــــة قــــطــــر نــــحــــو إجــــــــراء 
الـــشـــورى، مشيرا  انــتــخــابــات ملجلس 
ــورًا  ــطــ إلـــــــى أن هـــــــذا األمـــــــــر يـــمـــثـــل تــ
ديــمــقــراطــيــا مــلــفــتــا لــلــنــظــر فـــي دولـــة 
ــد الــســفــيــر ســبــحــانــي على  ــ قـــطـــر. وأكـ
أن إجــراء انتخابات ملجلس الشورى 
ــن املــــشــــاركــــة الــســيــاســيــة  ــ ســـيـــزيـــد مـ
للقطرين، مضيفا: »نبارك للقطرين 

هذه الخطوة الجديدة.«
وأشار سعادته إلى أن دعوة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير الباد املفدى في كلمته 
لتحقيق االستقرار فى املنطقة ليست 
األولـــــــى فـــقـــد ســـبـــق لـــســـمـــوه دعـــــوات 

مماثلة كان آخرها في األمم املتحدة، 
مــا يعني أن هــذا األمــر يمثل توجها 
ــددا عـــلـــى أن دول  ــشــ قـــطـــر، مــ ــدولــــة  لــ
املنطقة عليها بذل املزيد من الجهود 

من أجل تحقيق السام.

أكــد سعادة السفير حفيظ محمد 
العجمي، سفير دولة الكويت لدى 
الــدوحــة أن كلمة حــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني أمير الــبــاد املــفــدى، فــي دور 
االنعقاد الثامن واألربعن ملجلس 
ــيــــة وشــمــلــت  ــاءت وافــ ــ الــــشــــورى جــ
كافة املوضوعات املتعلقة بالشأن 
ــــار ســعــادة  املــحــلــي والــــدولــــي. وأشـ
الــســفــيــر الــعــجــمــي إلـــى أن صاحب 

السمو تحدث عن أوضــاع املنطقة 
بحكمة ودراية، الفتا إلى أن سموه 
يقود مسيرة قطر إلى األمام دائما.
وقـــال إن صــاحــب السمو أكــد على 
أن الحوار هو السبيل لحل األزمة 
الــخــلــيــجــيــة وان هــــذا الــتــوجــه هو 
مــوقــف قــطــر مــنــذ الــدقــائــق األولـــى 
لـــأزمـــة، مــنــوهــا إلـــى كــلــمــة رئــيــس 
ــطـــري الــتــي  ــقـ مــجــلــس الــــشــــورى الـ
أشــاد فيها بجهود أمير الكويت، 

ــن أمـــلـــه بـــــأن يـــكـــون حــل  مـــعـــربـــا عــ
األزمة الخليجية قريبا.

الــقــول إن هــذا الخطاب  ويمكنني 
ــاء مــحــددًا  ــيـــر جــ الـــهـــام لــســمــو األمـ
لــلــكــثــيــر مــــن أســـــس الـــعـــمـــل الـــجـــاد 
الكفيلة بتحقيق النماء والتنوع 
لــدولــة قطر الشقيقة،  االقــتــصــادي 
كما كــان الخطاب مــن جهة أخــرى 
ُمعبرًا عن عدد من ثوابت السياسة 

الخارجية لدولة قطر.

األردن: اهتمام 
عربي كبير

قــال ســعــادة زيــد مفلح الــلــوزي، 
سفير اململكة األردنية الهاشمية 
لـــدى الـــدوحـــة، أن الــخــطــاب جــاء 
ــرًا وشــــفــــافــــا،  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ  ومــ

ً
شــــــامــــــا

حــيــث تــطــرق ســمــوه الـــى الــشــأن 
ــي. واضــــــاف  ــمــ ــيــ ــلــ املـــحـــلـــي واالقــ
ــاحـــب  ــرة صـ ــ ــــضـ الـــــــلـــــــوزي أن حـ
الـــســـمـــو ركـــــز فــــي خـــطـــابـــه عــلــى 
ــمــــي الـــــــــذي يــهــم  ــيــ ــلــ ــأن اإلقــ ــ ــشــ ــ الــ
كـــل دول املــنــطــقــة، حــيــث تــنــاول 
ســــمــــوه فــــي الـــخـــطـــاب الــقــضــيــة 
ــة واالولــــــــــى،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة املـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ وهــ
اذ أكـــــد صـــاحـــب الـــســـمـــو أنـــــه ال 
اســتــقــرار وال ســـام فــي املنطقة 
الـــــى حــــل عــــادل  الـــتـــوصـــل  دون 
وشـــامـــل للقضية الفلسطينية 
من خال إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة ذات سيادة على حدود 
الــرابــع مــن حــزيــران وعاصمتها 
ــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة.. مــضــيــفــا »ال  الـ
ــل الـــدولـــتـــن واقـــامـــة  شــــك أن حــ
فــلــســطــيــنــيــة ذات ســيــادة  دولـــــة 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
يعتبر من الثوابت العربية التي 
فــي كافة  الــزعــمــاء  يــؤكــد عليها 

املحافل الدولية.«
ونوه سعادة السفير اللوزي الى 
أن سمو األمير تناول كذلك كافة 
قضايا املنطقة االخرى ال سيما 
ــمـــن وســــوريــــا،  ــيـ الــــوضــــع فــــي الـ
ــلــــى ضـــــــرورة  مـــــؤكـــــدًا ســــمــــوه عــ
تضافر جهود املجتمع الدولي 
والــتــحــرك ســريــعــا إلعــــادة االمــن 
واالستقرار الى املنطقة وايجاد 
حلول للنزاعات القائمة بالطرق 

السلمية والدبلوماسية.

استراليا: تحديد 
نقاط القوة

ــان مــويــر  ــاثــ ــونــ قــــــال ســــعــــادة جــ
ســفــيــر اســتــرالــيــا لـــدى الـــدوحـــة، 
لـــقـــد ســـــــررت بـــحـــضـــور افـــتـــتـــاح 
الـــــــشـــــــورى ألول مــــرة  ــلــــس  مــــجــ
بــصــفــتــي ســفــيــرًا، ســلــط خــطــاب 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
الباد املفدى الضوء على نقاط 
الـــقـــوة فـــي قــطــر كـــدولـــة طموحة 
وحــديــثــة ومـــرنـــة. وإدراًكــــــــا منا 
بذلك تسعى أستراليا لترسيخ 
وتطوير العاقات الثنائية مع 
دولة قطر وبالفعل نشهد تقدما 
في تلك العاقات عاما بعد عام.

اإلكوادور:
 خطاب ملهم

اعــتــبــرت ســعــادة إيــفــون عــبــد الباقي 
ســفــيــرة جــمــهــوريــة اإلكــــــــوادور لــدى 
الــدوحــة، أن خطاب حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
ــام الــجــلــســة  ــ ــبـــالد املــــفــــدى، أمـ أمـــيـــر الـ
االفــتــتــاحــيــة ملــجــلــس الــــشــــورى، كــان 
ــا وجـــــــاءت كــلــمــاتــه  ــنـ ــيـ مــلــهــمــا ورصـ
ــو بــمــثــابــة  ــ مـــبـــاشـــرة وصـــريـــحـــة، وهـ
ــر،  ــطـ ــبـــل قـ ــتـــقـ ــق ملـــسـ ــريـــ ــة طـــ خــــــارطــــ
حــيــث تــنــاول أهـــم الــقــضــايــا الداخلية 
ــة  ــدول والـــخـــارجـــيـــة، وأهــــم مــنــجــزات ال
ومشاريعها املستقبلية وما تشهده 
املـــنـــطـــقـــة مـــــن تــــــطــــــورات ســـيـــاســـيـــة 
الــحــال  واقــتــصــاديــة، ومــنــهــا بطبيعة 
املــفــروض على قطر، حيث  الحصار 
القطرية  الدبلوماسية  أن  إلــى  أشـــار 
تعاملت مع تلك االزمة بشكل هادئ، 
الجلوس والحوار  وعبر عن إمكانية 
بــدون  الخليجية، ولــكــن  ــة  لــحــل األزمــ
الــتــنــازل عــن الــســيــادة الــقــطــريــة. وإنــه 
لــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن قــطــر تـــجـــاوزت 
ــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــحــصــار  مــرحــلــة ال
ــة تـــداعـــيـــاتـــه  ــهــ ــــي مــــواجــ ونـــجـــحـــت فـ
بــتــوجــهــهــا إلـــــى ســـيـــاســـة االكـــتـــفـــاء 
التعاون االقتصادي  الذاتي وتوسيع 
واالستثماري مع جميع أنحاء العالم. 
إن قطر دولة تمتلك قدرات اقتصادية 
وتجارية واسعة، وهــو ما يساعدها 
ــاق اقــتــصــاديــة جــديــدة،  عــلــى فــتــح آفــ
ــوادور تهتم بتعميق  وإن بــالدي اإلكـ
عــالقــاتــهــا الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة 

مع قطر.
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 جمللس الشورى

146 موردا قطريا 382 كيلو متر طرق محلية.. وتأهيل  إنجاز 

»أشغال«: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات األميرية
الــتــام بتنفيذ  أكــدت هيئة األشــغــال العامة »أشــغــال«، أمــس، التزامها 
مــا ورد فــي خــطــاب حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
الــعــادي الثامن  املــفــدى، خــال افتتاح دور االنعقاد  ثاني أمير الباد 

واألربعني ملجلس الشورى.
أنــهــا أنــجــزت أعــمــال طــرق محلية فــي 2019 امتدت  وذكـــرت »الهيئة« 
ألكثر من 382 كيلو مترا، كما تم االنتهاء من أعمال مشروع الطرق 
والبنية التحتية فــي غــرب معيذر )الحزمة األولـــى(، وكــذلــك مشروع 
الثانية(، كما  الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر )الحزمة 
بدأت »أشغال« هذا العام تنفيذ مشروع تطوير الدائري الثاني الذي 
ــادة الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــكــل مــن الــطــريــق الــدائــري  سيعمل عــلــى زيــ

الثاني وشارع الخليج.
وقعت »أشغال« في مايو 7 عقود جديدة بقيمة حوالي 3.2 مليار ريال 
لخدمة 3090 قسيمة سكنية، شملت 5 مشاريع لتطوير الطرق والبنية 
التحتية ألراضي املواطنني في جنوب املشاف )الحزم 1 و3 و4( والعب 
ولعبيب )الحزمتني 3 و5(، وعقد ملشروع تطوير الطريق الدائري الثاني، 
وعقد املرحلة األولى من مشروع التطويرات املرحلية للطرق في منطقة 

جنوب الدوحة والذي يشمل تطوير 20 كيلو مترا من الطرق.

وقامت في فبراير 2019 بالبدء في أعمال حفر نفق املصب البحري 
بطول 10 كيلو مترات، ضمن مشروع نفق مسيمير، الذي سيعمل على 
استيعاب املياه السطحية ومياه األمطار القادمة من شبكات تصريف 

مياه األمطار في أغلب مناطق مدينة الدوحة.
وبـــــدأ هــــذا الـــعـــام تــنــفــيــذ أعـــمـــال مـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل وتـــطـــويـــر 4 
محطات ضخ مياه صــرف صحي، والــذي سيتم خاله زيــادة القدرة 
االستيعابية ملحطات الضخ بنسبة 62% إلى 211% من أجل استيعاب 
تدفقات مياه الصرف الصحي الحالية واملستقبلية في مناطق اسلطة 

الجديدة واملنصورة واملسيلة والريان.
وفي مشاريع املباني العامة، أنجزت »أشغال« أعمال مبنى الطوارئ 
والــحــوادث الجديد التابع ملستشفى حمد العام )املرحلة األولــى من 

املشروع(.
وانتهت »أشــغــال« من تحسني الطرق املحيطة بـ 404 مــدارس بواقع 
80% من إجمالي عدد املدارس ضمن برنامج تعزيز السامة املرورية 
باملناطق املحيطة باملدارس، في حني تجري األعمال الستكمال تنفيذ 

مخططات السامة حول 44 مدرسة.
وفي إطار جهودها لتعظيم االعتماد على املوارد والقدرات القطرية، 
وتحقيق االكتفاء الذاتي في كافة املجاالت، أطلقت »أشغال« بالتعاون 
عني 

ّ
مع بنك قطر للتنمية مــبــادرة »تأهيل«، إلتاحة الفرصة للمصن

الــقــطــريــني لــلــمــشــاركــة فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج ومــشــاريــع الــهــيــئــة، وإدراج 
الشركات الوطنية في سلسلة التوريد املعتمدة لدى الهيئة.

قامت »أشغال« حتى اآلن بتأهيل 146 موردا قطريا واعتماد 197 مادة 
يتم استخدامها في مشاريع البنية التحتية.

حتى مارس 2019 حصلت 33 شركة محلية مدرجة في قائمة موردي 
»أشــغــال« على عــائــد بلغ 2 مليار ريـــال مــن إجــمــالــي عــقــود املشاريع 
الــبــنــاء، كما تعمل »أشــغــال« على إضــافــة املقاولني  وتـــوريـــدات مـــواد 
إلــى قائمة  الرئيسيني واملــقــاولــني مــن الباطن واملــكــاتــب االســتــشــاريــة 

مورديها املعتمدة.
ــال« فــي اســتــخــدام مــا يــزيــد عــلــى 60 مــلــيــون طــن من  ــغـ ونــجــحــت »أشـ
مخلفات الحفريات واستخدامها فــي طبقات األســـاس الترابية في 
ــع ســنــوات املــاضــيــة، حــيــث يسهم  بــعــض مــشــاريــع الــطــرق خـــال األربــ
استخدام األسفلت املعاد تدويره في خفض تكاليف املواد املستخدمة 

في املشاريع بنسب حوالي 15%، مع تحقيق أعلى درجات الجودة.
ووقعت »الهيئة« العقد الخاص بمشروع تطوير اللوحات اإلرشادية 
مــع شــركــة بــارســونــز إنــتــرنــاشــيــونــال، لتوفير بنية تحتية مــن طــراز 
عاملي من شأنها توحيد معايير تنفيذ اللوحات مما يسهل قراءتها 
واتباعها، كما سيتم االنتهاء من التصميمات الخاصة بإستراتيجية 

اللوحات اإلرشادية بنهاية عام 2019.

الدوحة -

:» خبراء لـ» طفرات تحققت بمجاالت إنتاج الغذاء.. رجال أعمال:

ارتفاع االحتياطيات والفائض المالي 
نجاح آخر يضاف لالقتصاد القطري

قطر تجاوزت الحصار وحافظت 
على استقالل قرارها

قـــال الخبير االقــتــصــادي ورجـــل األعــمــال طــارق 
»لوسيل« إن خطاب حضرة  املالكي في حديثه لـ
صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمــيــر الـــبـــاد املـــفـــدى )حــفــظــه الــلــه ورعــــــاه(، جــاء 
مفعما بالعديد من املضامني التي تطرقت إلى 

كافة املجاالت ومنها السياسي 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــعــــي واالجــ ــريــ ــتــــشــ والــ
واالقــــــتــــــصــــــادي، مـــضـــيـــفـــا فــي 
»لوسيل« أن الخطاب  لـ حديثه 
يعتبر رسالة شاملة املضامني 
الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــى اســتــمــراريــة 
نــســق الــعــمــل فـــي الــــدولــــة على 
أكمل وجــه، في املــؤشــرات التي 
الــجــانــب  فــي  تحققت وخــاصــة 

املتعلق باملجال االقتصادي.
وقـــــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي 
ورجل األعمال طارق املالكي إن 
خطاب حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
ــيــــر الــــبــــاد املــــفــــدى )حــفــظــه  أمــ
ــاه(، جـــاء لــيــؤكــد على  ــ الــلــه ورعـ
عودة املراكز املالية والتجارية 
لــلــدولــة إلـــى مــســتــويــات عالية، 
بــل تـــجـــاوزت املــســتــويــات التي 
ســجــلــت قــبــل الــحــصــار الــجــائــر 
عــلــى دولــــة قــطــر، وتـــابـــع قــائــا 
ــة  ــ ــاح دولـ ــجــ ــح نــ ــبــ »الـــــيـــــوم أصــ
ــلـــيـــا وهــــــو مـــــا تـــؤكـــده  قـــطـــر جـ
األرقام واملؤشرات االقتصادية 
ــواء عــلــى  ــ واملـــالـــيـــة املـــعـــلـــنـــة، ســ
ــلــــي  ــحــ ــــوى الــــــنــــــاتــــــج املــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
للدولة أو حتى فــي مــا يتعلق 

بمستويات الفوائض املالية املتعلقة باملوازنة 
إلــى تحقيق فوائض  العامة للدولة التي عــادت 
الــعــام املــاضــي، بــل واستمرت دولــة  مالية مهمة 
قــطــر فــي تحقيق فــوائــض مــالــيــة طيلة التسعة 
أشهر األولـــى مــن الــعــام الــجــاري وفقا للبيانات 
املــالــيــة والــنــقــديــة الــصــادرة عــن وزارة املــالــيــة أو 
مصرف قطر املركزي أو من وزارة التجارة أو من 

جهاز اإلحصاء«.
ــلــــى وجـــه  وأوضــــــــح املـــالـــكـــي أن دولـــــــة قـــطـــر وعــ
املــالــيــة والــنــقــديــة تمكنت  الــخــصــوص أجهزتها 
من مواجهة العديد من التحديات خال الفترة 
املــاضــيــة رغـــم الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا الــعــالــم 
بشكل عام، ومنها التقلبات االقتصادية، مشددا 
على أن دولة قطر تمكنت من استقطاب العديد 
إلــى داخل  من التدفقات النقدية واالستثمارية 
الدولة األمــر الــذي انعكس على الفوئض املالية 

للدولة وحسابات االستثمار األجنبي.

ونوه إلى العديد من املمهدات التي تم اتخاذها 
ــل تــحــقــيــق تــلــك  ــ ــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة مــــن أجـ خـ
اإلنــــجــــازات ومــنــهــا تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــشــريــعــيــة 
واملواتية وتقديم التسهيات املناسبة للقطاع 
الــخــاص مــن أجـــل تــوســيــع شبكة أعــمــالــه ســواء 
في داخل الدولة أو حتى على املستوى العاملي، 
الــعــديــد مــن الفرص  مــع العمل على البحث عــن 
ــة املـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــد مــن  ــديـ ــعـ الــــســــوق املـــحـــلـــي والـ
الــتــي حققت  ــواق العاملية  األســ
في الفترات األخيرة مستويات 

نمو عالية جدا.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اعــتــبــر رجــل 
األعـــمـــال واملــســتــثــمــر فــي ســوق 
املال القطرية يوسف أبوحليقة 
ــــض مـــالـــيـــة  ــوائــ ــ فــ ــيـــق  ــقـ تـــحـ أن 
متميزة وقــفــزات في املؤشرات 
ــة، هــــو نــتــيــجــة  ــلــــدولــ الـــعـــامـــة لــ
الـــســـيـــاســـة الــحــكــيــمــة لــلــقــيــادة 
ــذلــــت خـــال  ــتــــي بــ الــــرشــــيــــدة الــ
ــد  ــديـ ــعـ ــــوات املــــاضــــيــــة الـ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
مــــن املــــجــــهــــودات الـــجـــبـــارة مــن 
قـــطـــر  ــون دولـــــــــــة  ــ ــكــ ــ تــ أجـــــــــل أن 
فــــي مـــصـــاف الـــــــدول املــتــقــدمــة، 
وتـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم 
كبير عــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد 
ــرز الــعــواصــم  ــ لــيــجــعــلــهــا مـــن أبـ
ــتــــي تــســتــقــطــب الــــعــــديــــد مــن  الــ
االســــتــــثــــمــــارات الـــكـــبـــيـــرة نــحــو 
الـــــدولـــــة، نــتــيــجــة ملــــنــــاخ الــثــقــة 
العالية التي تتمتع بها دولــة 
ــار املــســتــثــمــريــن  ــبـ ــــدى كـ قـــطـــر لـ

الدوليني.
ــح أن قــطــر لــديــهــا رؤيـــة  ــ وأوضـ
ــا ســـيـــحـــدث بـــعـــد اســتــضــافــة  ــ وطـــنـــيـــة 2030 ومـ
ــأس الـــعـــالـــم 2022 وانـــتـــهـــاء مــشــاريــع  بــطــولــة كــ
كــــأس الـــعـــالـــم بــمــثــابــة تــشــجــيــع لــاســتــثــمــارات 
طويلة األمد والتي تجعل املستثمرين األجانب 
ــا بـــعـــد اســـتـــضـــافـــة كـــأس  يــــطــــورون خــطــطــهــم ملــ
العالم. وقال إن ما يميز السوق القطري ويشجع 
دخول املزيد من املستثمرين األجانب لقطر هو 
أن االقــتــصــاد الــقــطــري الـــقـــوي واملــســتــقــر ودعـــم 
وتـــشـــجـــيـــع الـــحـــكـــومـــة لـــتـــطـــويـــر االقــــتــــصــــاد مــن 
الــدوحــة مركزًا دوليًا لاستثمارات  خــال جعل 
ــــود ســــوق مـــالـــي جيد  األجــنــبــيــة، مـــن خــــال وجـ
وقـــطـــاعـــات تــنــمــو بــشــكــل مــســتــمــر مــثــل الــقــطــاع 
العقاري وهناك العديد من خطط التطوير التي 
تسير بشكل جيد. وأضـــاف أن قطر بها متسع 
لــاســتــثــمــارات فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات مثل 
التكنولوجيا املالية، والطاقة والصناعات التي 

تجذب املستثمرين األجانب للدوحة.

ــال اعـــمـــال بــمــا ورد فـــي كلمة  ــ ــاد مــســؤولــون ورجـ أشــ
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني أمير الباد املفدى فيما يتعلق باالمن الغذائي 
وبالجهود التي تبذلها الدولة دعما ملشاريع انتاج 
ــــى ان طــــفــــرات تــحــقــقــت فــــي هـــذا  ــغــــذاء واشـــــــــاروا الـ الــ

ــــال الـــعـــامـــني املـــاضـــيـــني،  املــــجــــال خــ
الـــــذي لعبته  ــالــــدور  بــ واســـتـــشـــهـــدوا 
حزمة التشريعات واملراسيم في منع 
ــقــــاء  ــات االحـــتـــكـــاريـــة واالرتــ ــارسـ ــمـ املـ
بـــاإلنـــتـــاج والـــتـــوســـع بـــاملـــشـــروعـــات 

الغذائية.

نحو التقدم 

أكــــد رجــــل االعـــمـــال ســـعـــادة الــشــيــخ 
ثــانــي املستثمر  ثــامــر آل  خليفة بــن 
لـــ »لوسيل«  الــغــذائــي  بمجال األمــن 
ــرة صــاحــب  ــيـــدي حـــضـ ان كــلــمــة سـ
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ــام مــجــلــس  ــ ــ ثــــانــــي الــــتــــي ألـــقـــاهـــا امـ
الشورى تتميز عن كلماته السابقة، 
لــكــون ان ســمــوه اكــد بــوضــوح على 
تـــجـــاوز دولـــــة قــطــر لــلــحــصــار ومــا 
تــرتــب عليه واالنـــطـــاق للمستقبل 
على طريق بناء بنية متطورة تنقل 
ــدول املــتــقــدمــة  ــ ــى مـــصـــاف الــ قــطــر الــ
الــــتــــي تــــأكــــل مـــمـــا تـــصـــنـــع وتــنــتــج 
غـــذاءهـــا ودواءهـــــا وتــطــور بنيتها 

التقنية والعلمية. 
وأوضــــــح الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ثــامــر 
آل ثـــانـــي املــســتــثــمــر بــمــجــال األمـــن 
الغذائي أن دولة قطر حققت طفرات 

على صعيد األمن الغذائي وتحقيق االكتفاء الذاتي 
وهو األمر الذي رصدته تقارير دولية ذات مصداقية 
ــــذي عــكــســتــه تــقــاريــر رســمــيــة  ــر الـ ــ عــالــيــة، وهــــو األمـ
ــارت الــــى ان الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي  ــ قــطــريــة اشــ
باألسعار الجارية فــي قطر خــال عــام 2018 ارتفع 
بنحو 15% والناتج املحلي غير الهيدروكربوني 

بنحو %9. 
واشاد الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني بما ورد في 
كــلــمــة صــاحــب الــســمــو مــن تــقــديــر لــجــهــود املقيمني 
وعملهم الذي ال يمكن االستغناء عنه ومساهمتهم 
فــي بــنــاء دولـــة قــطــر الــحــديــثــة، وحــيــا تــركــيــز سموه 
على رباعية االحترام املتبادل، واملصالح املشتركة، 
وعدم اإلماء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة كــأســس ألي حـــوار خليجي 
مــســتــقــبــلــي مــــؤكــــدا الـــتـــفـــاف الـــشـــعـــب الـــقـــطـــري كــلــه 
حول تميم املجد واملبادئ التي رسخها ووضعها 
كأساس الي حوار مستقبلي لكون انها تحافظ على 

رأس القطري مرفوعة وكرامته محفوظة وتساهم 
في االرتــقــاء بمكانة الدولة على الصعيد االقليمي 

والدولي.

بنية تحتية حديثة 
 

الــخــطــاب، تــوجــه السيد  وفـــي مــعــرض تعقيبه عــلــى 
حسن بــن ابــراهــيــم االصــمــخ مساعد 
مدير ادارة البحوث الزراعية رئيس 
قـــســـم الـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة بــالــبــلــديــة 
والبيئة بالشكر والتقدير لحضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى معربًا 
عن تقديره لجهود مؤسسات الدولة 
خــــال الـــعـــامـــني املـــاضـــيـــني، مـــن اجــل 
ــراكـــة بني  ــع عــجــلــة االنــــتــــاج والـــشـ دفــ
القطاعني العام والخاص الى االمام 
على طريق تحقيق االكتفاء الذاتي 
للدولة مــن مختلف السلع وتشييد 
بنية تحتية حديثة ومتطورة تخدم 
املـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة والســيــمــا 

بمجاالت االمن الغذائي.
ــــوء  ــــى ضـ ــلـ ــ واكـــــــــــد االصـــــــمـــــــخ انـــــــــه عـ
ــيـــات املـــقـــدمـــة  ــتـــســـهـ الـــتـــشـــجـــيـــع والـ
لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص واملـــســـتـــثـــمـــريـــن 
نجحت قطر عبر الشراكة مع القطاع 
الــخــاص فيها خــال فــتــرة وجــيــزة ال 
تتعدى عامني في ان تشيد صروحا 
اســتــثــمــاريــة اقــتــصــاديــة عــلــى أســس 
ــة وغـــذائـــيـــة  ــ ــيـ ــ تــقــنــيــة وعـــلـــمـــيـــة زراعـ
عاملية، وأنفقت الدولة بالتعاون مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص عـــشـــرات املــلــيــارات 
من الــريــاالت خــال االعـــوام املاضية، 
وتـــمـــكـــنـــت الــــــدولــــــة مـــــن خـــــــال تــلــك 
الشراكة بني القطاعني الخاص والعام ان تؤمن جانبا 
كــبــيــرا مـــن االحــتــيــاجــات مـــن الــســلــع الــطــازجــة وغــيــر 
الطازجة، وال تزال تواصل خططها لتحقيق االكتفاء 

التام للباد وفق رؤية 2030.
واشار االصمخ الى ان الشركات القطرية تواصل تطوير 
الــجــودة والتصنيع  قــدراتــهــا االنتاجية والــتــوســع فــي 
الغذائي وفتح املزيد من االسواق الداخلية والخارجية 
مــســتــثــمــرة جـــهـــود مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــرســـمـــيـــة فــي 

تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص«.
واشــــاد االصــمــخ بــالــقــرارات واملــراســيــم الــتــي صــدرت 
وتدعم عمليات التسويق للمنتج الوطني ومن اهمها 
»تنظيم املخزون من السلع الغذائية واالستراتيجية، 
ــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة، ومــكــافــحــة  ــنـ ودعـــــــم تـــنـــافـــســـيـــة املـ
املـــمـــارســـات الــتــجــاريــة الـــضـــارة بــهــا، وهـــي الــقــوانــني 
ــتـــواصـــل صــــدورهــــا عـــلـــى طــريــق  ــم الـــتـــي يـ ــيــ واملــــراســ
النهوض بعملية التنمية وتحقيق االكتفاء من كافة 

السلع«.

أحمد فضلي صالح بديوي

■ طارق المالكي■ الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني

■ يوسف أبوحليقة ■ المهندس حسن األصمخ
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ــاعـــد  ــقـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ كــــشــــفــــت الــــهــــيــــئــــة الــ
والــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة عــن اجــمــالــي 
ــقــــدرة بــنــحــو 101.9  اســتــثــمــاراتــهــا واملــ
مليار ريـــال تشكل منها االســتــثــمــارات 
ــــل تــحــفــيــز  ــك مــــن اجـ ــ املــحــلــيــة 99% وذلــ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة لتحقيق  نــمــو 
قــيــمــة مــضــافــة لــلــنــاتــج املــحــلــي لــلــدولــة، 
ــرادات االستثمارية  ــ ويمثل صــافــي االيـ
ــل %31.8  ــابــ ــقــ ــتـــه 68.2% مــ ــبـ ــا نـــسـ ــ مــ
لـــــــايـــــــرادات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة مـــــن اجـــمـــالـــي 
ــق لـــتـــحـــقـــق اعـــلـــى  ــاديــ ــنــ ايـــــــــــــرادات الــــصــ
ــوات  ــنــ ــســ ــد اســــتــــثــــمــــاري خـــــــال الــ ــ ــائـ ــ عـ
الخمس املاضية بفضل تطبيق لجنة 
ــار مـــعـــايـــيـــر صــــارمــــة هــدفــهــا  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ــنــــاديــــق وتـــنـــويـــع  تـــنـــمـــيـــة اصــــــــول الــــصــ
ــد بــلــغــت  ــ ــثـــمـــاريـــة. وقـ ــتـ مـــجـــاالتـــهـــا االسـ
الــنــفــقــات الــتــأمــيــنــيــة 4.4 مــلــيــار ريـــال 
ــادة  ــزيـ بـ فــــي 2017  مـــلـــيـــارات  مـــقـــابـــل 4 

قدرها 0.4 مليار ريال وبنسبة %8.7.
كـــمـــا كــشــفــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــقــاعــد 
والتأمينات االجتماعية عن ان إجمالي 
املــعــاشــات املــصــروفــة الصحابها خال 
العام املاضي بلغ 4.3 مليار ريال استفاد 
منها 13838 متقاعدا و7418 مستحقا 
ملعاش املتوفني والبالغ تعدادهم حتى 
نهاية العام املاضي قرابة 2475، مقدرا 
اجـــمـــالـــي اصـــحـــاب املـــعـــاشـــات االحـــيـــاء 
واملتوفني 16313. وذكرت الهيئة العامة 

للتقاعد والتأمينات االجتماعية ضمن 
مــجــلــتــهــا الــــصــــادرة حــديــثــا ان حـــاالت 
انــــتــــهــــاء الــــخــــدمــــة الصـــــحـــــاب املــــعــــاش 
ــاء الــوظــيــفــة اعــلــى  ــغـ االحــــيــــاء بــســبــب الـ
ــا 31.2% مــــن مــجــمــوع  ــ ــدرهـ ــ نـــســـبـــة وقـ
ــــاالت انــتــهــاء الــخــدمــة ثـــم االســتــقــالــة  حـ
بــنــســبــة 21.9% بــيــنــمــا ســجــلــت حـــاالت 
الــعــجــز بسبب  الــخــدمــة نتيجة  انــتــهــاء 
اقــل نسبة وهــي %0.2،  اثــنــاء العمل  او 
وفي الوقت ذاته نال اصحاب املعاشات 

املــنــتــهــيــة خــدمــاتــهــم بــســبــب بــلــوغ سن 
التقاعد والبالغ تعدادهم حوالي 1953 
شخصا اعــلــى متوسط مــعــاش شهري 

بلغ 34799 رياال.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــقــد قــالــت الهيئة ان 
عــدد اصــحــاب املعاشات املتوفني اثناء 
الــخــدمــة وبـــعـــد االســتــحــقــاق قـــد ارتــفــع 
بمعدل 217 حالة بلغت نسبتها %9.6 
الــى  الــعــام 2017، ليصل االجــمــالــي  عــن 
2475، وقــد بلغت نسبة املتوفني منهم 

اثناء الخدمة 73.9% فيما بلغت نسبة 
املــتــوفــني بعد االســتــحــقــاق 26.1%. الى 
ذلــك، فقد بلغ عــدد املشتركني النشطني 
بـــارتـــفـــاعـــا  املـــدنـــيـــني 71867 مـــشـــتـــركـــا 
بــنــحــو 2993 مــشــتــركــا وبــنــســبــة %4.3 
بــالــعــام 2017، وشــكــلــت نسبة  مــقــارنــة 
ــاث مــا نسبته 54% مــن االجــمــالــي،  االنــ
ــغ مـــجـــمـــوع الـــقـــطـــريـــني الـــعـــامـــلـــني  ــلــ وبــ
بــــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة واملــشــمــولــني 
بالنظام املوحد ملد الحماية التأمينية 

ــم 79.4% مـــنـــهـــم  ــهــ ــنــ 34 مـــــواطـــــنـــــا مــ
يــعــمــلــون فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي بينما 
بلغ اجــمــالــي الخليجيني العاملني في 
دولـــــة قــطــر حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر من 
الـــعـــام املــــاضــــي، والـــخـــاضـــعـــني لــلــنــظــام 
ذاتــه نحو 2455 خليجيا منهم %65.6 
مـــنـــهـــم فــــي الـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي، حــيــث 
يعمل العمانيون الغالبية العظمى من 
مجموع الخليجيني العاملني في الدولة 

بنسبة %44.8.
ــة لـــلـــتـــقـــاعـــد  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئــــة الـ ــيــ ونــــــشــــــرت الــــهــ
ــوارا مــع  ــ ــ والـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة حـ
ــد املـــنـــصـــوري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ راشـ
ــد مــــن خــــالــــه عــلــى  ــ لـــبـــورصـــة قــــطــــر، اكــ
ــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــوفــرهــا  الــ
للبورصة، حيث قال ان البورصة توفر 
ــديـــدة منخفضة  فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة عـ
الــتــكــالــيــف لــشــريــحــة املــتــقــاعــديــن حيث 
لــهــم في  ابــــواب االســتــثــمــار مفتوحة  ان 
فــــي االداة  يـــردونـــهـــا او  ــتـــي  الـ االســــهــــم 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي يـــرغـــبـــون بــهــا في 
ــه الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــت. وتـــوجـ ــ اي وقـ
لــبــورصــة قــطــر بــالــعــديــد مــن النصائح 
لــلــمــتــقــاعــديــن الــراغــبــني فـــي االســتــثــمــار 
في البورصة القطرية، واالخــطــاء التي 
يجب على املستثمرين تجنبها. وختم 
حواره مع مجلة الهيئة العامة للتقاعد 
والتأمينات االجتماعية بالتنويه الى 
الدور الذي تلعبه البورصة القطرية في 

تحقيق التنمية االقتصادية للدولة.

101.9 مليار ريال استثمارات » التقاعد والتأمينات االجتماعية«
99 % منها محلية

¶  الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية

¶جانب من فعاليات البرنامج التدريبي

أحمد فضلي

ــمــــال الــرقــمــيــة  أعــلــنــت حــاضــنــة األعــ
ــة لــــــــــــــــــوزارة املــــــــواصــــــــات  ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ــ ال
واالتصاالت، عن الشركات الناشئة 
ــقــــد  الــــتــــي فــــــــازت فـــــي بــــرنــــامــــج »اعــ
صفقتك«، أحد الفعاليات الرئيسية 
الــــتــــي احــتــضــنــتــهــا مــنــطــقــة ريـــــادة 
األعـــمـــال فــي مــؤتــمــر ومــعــرض قطر 
لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات )كــيــتــكــوم 
تـــحـــت شــعــار  ــم  ــيـ أقـ 2019(، والـــــــذي 
»مــدن آمنة وذكــيــة«، حيث فــازت 15 
شـــركـــة نــاشــئــة بــمــنــح تــمــويــلــيــة من 
شركات ومستثمرين عامليني قدرها 
22,6 مــلــيــون ريـــــال، بــاإلضــافــة إلــى 
اإلعان عن توقيع 32 مذكرة تفاهم 

بني شركات ناشئة ومستثمرين.
ويـــهـــدف بــرنــامــج »اعـــقـــد صــفــقــتــك«، 
ــط بــني  ــربــ ــلــ ــة لــ الـــــــــذي يـــمـــثـــل فـــــرصـــ
الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــة 
ــيــــني  ــلــ ــن املــــحــ ــ ــريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وبـــــــــــني املـ
إلــى تعزيز  واإلقليميني والدوليني، 
ــال واالســتــثــمــار  ــمـ مــنــاخ ريـــــادة األعـ
ــرواد  ــ ــــال إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــ مــــن خــ
األعمال والشركات الناشئة لتقديم 
حــلــول واقعية فــي مــجــاالت متعلقة 
بالتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء 
ــاء  ــيــ االصــــطــــنــــاعــــي وإنــــتــــرنــــت األشــ
وتـــقـــنـــيـــة املـــــنـــــزل الـــــذكـــــي والـــــواقـــــع 
االفتراضي املعزز واألمن السيبراني 

والبيانات الضخمة.
حى 

ُ
بهذه املناسبة، قالت السيدة ض

ــنــــدي، مــــديــــر حــاضــنــة  ــبــــوهــ ــلـــي الــ عـ
ــنـــئ جــمــيــع  ــهـ ــة:»نـ ــيـ ــمـ ــرقـ األعـــــمـــــال الـ
الــفــائــزة، ونشكر  الشركات الناشئة 
املستثمرين على دعمهم مستقبل 
تلك الشركات خال النسخة الثالثة 
مـــن »اعـــقـــد صــفــقــتــك«، يــســعــدنــا أن 
نــشــهــد هــــذا الــتــجــمــع مـــن الــشــركــات 
الناشئة واملستثمرين مــن مختلف 
دول العالم.”، وأضافت: »لقد قامت 
حاضنة األعمال الرقمية على توفير 
الدعم والتوجيه للشركات الناشئة 
املـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج، ونــتــطــلــع 
ــع تــلــك الــنــخــبــة   مـ

ً
لــلــعــمــل مــســتــقــبــا

املتميزة من رواد األعمال للمساهمة 
ــــي تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات وابــــتــــكــــارات  فـ

جديدة تشارك في التحول الرقمي 
لدولة قطر«.

وكانت 228 شركة ناشئة قد سجلت 
فــي بــرنــامــج »اعــقــد صــفــقــتــك« منها 
ــلـــيـــة و85 شـــركـــة  ــة مـــحـ ــ ــركـ ــ 143 شـ
عاملية، كما جــذب البرنامج اهتمام 
ــــن 100 مــســتــثــمــر وشـــركـــة  ــر مـ ــثــ أكــ
مــحــلــيــة وعـــاملـــيـــة لــــدعــــم الـــشـــركـــات 
الناشئة وتمويلها، وخال فعاليات 
ــــج املـــخـــتـــلـــفـــة تــــــم تـــقـــديـــم  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
أكـــثـــر مـــن 800 عــــرض تــقــديــمــي بني 
بـــني رواد األعـــمـــال  فـــرديـــة  عـــــروض 
واملستثمرين، وعروض على خشبة 
مسرح اإلبــداع. وقد حضر فعاليات 
»اعقد صفقتك« أكثر من 300 شركة 
نــاشــئــة مــن 30 دولــــة و50 مستثمر 

من 23 دولة.
وقــد قــدم التمويل 7 شــركــات عاملية 
أيـــه« كابيتال،  وهـــم شــركــة »آي دي 
وشركة يونيكورن انديا فينتشرز، 
وشــركــة ألــفــا فنتشرز، وشــركــة سي 
فــانــد، وشــركــة تــرك تليكوم، وشركة 
جلوب فيستورز آند بارتنرز والتي 
قــدره 2 مليون دوالر  قدمت تمويل 
)مــا يعادل 7,3 مليون ريــال قطري( 
لــــشــــركــــة آفــــانــــتــــي ملـــــراكـــــز الــتــعــلــيــم 
والـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــوفــيــر تقنيات 
تعليم للمدارس الصغيرة وتدريب 
املعلمني والطاب على استخدامها، 
حيث طــورت برنامج خــاص ساهم 
فــــــي تــــحــــســــني مــــــعــــــدالت تــحــصــيــل 

الطاب بحوالي %30. 
ــاي ســــاكــــســــانــــا،  ــ ــشــ ــ وقـــــــد صـــــــــّرح أكــ
املـــؤســـس املــــشــــارك واملــــديــــر بــشــركــة 
ــنــــا بــتــســجــيــل  ــــي: »لـــــقـــــد قــــمــ ــتــ ــ ــانــ ــ آفــ
وترخيص منتجاتنا لدى الحكومة 
الــوصــول إلى  الــهــنــديــة، واستطعنا 
ألـــف طــالــب فــي مختلف مناطق   60
الــهــنــد مــنــذ عـــام 2014 وحــتــى اآلن. 
نسعى للوصول إلى 100 ألف طالب 
خال الخمسة سنوات القادمة وهذا 
ما سنحققه من خال هذا التمويل«.
وفــــــــازت شـــركـــة إي بــتــلــر الــنــاشــئــة 
القطرية بتمويل مــن شــركــة مالتي 
ــدره 151 ألــف  ــ نـــت انــفــســتــمــنــتــس، قـ
دوالر أمــريــكــي او مــا يــعــادل نصف 

مليون ريال  .    

22.6 مليون ريال صفقات برنامج 
»اعقد صفقتك« خالل كيتكوم 2019

15 شركة ناشئة حصلت على تمويل
 من 7 مستثمرين من قطر والعالم

كشفت وزارة املــواصــات واالتــصــاالت عن 
تفاصيل برنامج التسريع الرقمي الذي يعد 
بمثابة املرحلة الجديدة من »برنامج التحول 
الــرقــمــي لــلــشــركــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة« 
الذي تنفذه الوزارة، خال فعاليات النسخة 
ــــخــــامــــســــة مـــــن مــــؤتــــمــــر ومـــــعـــــرض قــطــر  ال
املــعــلــومــات )كــيــتــكــوم 2019(  لتكنولوجيا 
ــتـــي اســـتـــمـــرت حـــتـــى األول مــــن نــوفــمــبــر  الـ
بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار 

»مدن آمنة وذكية«.
وســيــركــز بــرنــامــج الــتــســريــع الــرقــمــي الــذي 
»التحول  يعتبر نسخة مطورة من برنامج 
الــرقــمــي للشركات الصغيرة واملتوسطة«، 
بوجٍه خاص على جميع القطاعات وأقسام 
شــركــات األعـــمـــال والــتــكــنــولــوجــيــا، ويــهــدف 
إلــى املساهمة فــي االرتــقــاء بتصنيف دولــة 
قـــطـــر فـــيـــمـــا يـــخـــص تـــوظـــيـــف واســـتـــخـــدام 
ــثـــل إنـــتـــرنـــت  ــئـــة مـ ــنـــاشـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـ
األشياء، والواقع االفتراضي، والواقع املعزز، 
والذكاء االصطناعي. ومن املقرر أن ينطلق 
العام 2020، حيث سيركز  البرنامج مطلع 
عــلــى مــســتــويــات نــضــج الــشــركــات والــعــمــل 
الــرقــمــي للشركات الصغيرة  الــتــحــول  نحو 
واملتوسطة في قطر من خال إحداث تحول 

مــادي في مقرات تلك الشركات وكذلك في 
اإلنــتــرنــت. وتسعى وزارة  حــضــورهــا على 
املــواصــات واالتــصــاالت من خــال توسيع 
نــطــاق بــرنــامــج »الــتــحــول الــرقــمــي للشركات 
املنظومة  إلى تعزيز  الصغيرة واملتوسطة« 
الــكــلــيــة الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا الـــشـــركـــات عبر 
إحداث التحول الرقمي املنشود في قطاعات 
رئــيــســيــة وإيـــجـــاد الــقــيــمــة املــطــلــوبــة لجميع 
أصحاب املصلحة املعنيني بتحويل اقتصاد 

قطر إلى اقتصاد رقمي.
ويهدف برنامج »التحول الرقمي للشركات 
الــذي دشــن رسميًا  الصغيرة واملتوسطة« 
عام 2018، إلى تمكني شركاء التكنولوجيا 
ــات الــصــغــيــرة  ــــشــــركــ ــتــــواصــــل مــــع ال ــ مــــن ال
واملـــتـــوســـطـــة بــســهــولــة عــبــر مــجــمــوعــة من 
البوابة  التفاعلية عبر  الجلسات والــلــقــاءات 
اإللكترونية: www.GoDigital.qa، والتي 
تهدف بدورها إلى تحقيق غايتني تتمثان 
في نقل املعرفة واألدوات والفرص، وتوفير 
ــلــشــركــات  ــة وافـــتـــراضـــيـــة ل ــاديــ مـــســـاحـــة مــ
واملـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة لــلــحــوار 
البرنامج  والتواصل مع بعضها، حيث نفذ 

حوالي 250 جلسة تفاعلية حتى اآلن.
وتتضمن قائمة شــركــاء برنامج »التحول 
الــرقــمــي لــلــشــركــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة« 
وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية 

أوريـــدو  االتــصــاالت وشــركــة  وهيئة تنظيم 
ــتـــزم جــمــيــع  ــلـ ــيـــكـــروســـوفـــت، ويـ ــة مـ ــركــ وشــ
ــات الــنــاشــئــة  ــاء بــمــســاعــدة الـــشـــركـ الـــشـــركـ
املنشود عبر  الرقمي  التحول  إلى  للوصول 
تــوفــيــر حـــلـــول رقــمــيــة بــاالســتــعــانــة بــأكــثــر 
ــَن 

ّ
مــن 40 مـــزود خــدمــة، ومــنــذ إطــاقــه، َمــك

البرنامج شــركــات صغيرة ومتوسطة من 
تــحــســني نـــمـــاذج أعــمــالــهــا مـــن خــــال تبني 
الشراكات  حلول رقمية متنوعة وتسهيل 
الرقمية بني الشركات الصغيرة واملتوسطة 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة ومــــــــزودي خـــدمـــات 

وحلول التكنولوجيا.
السيدة ريم  املناسبة، قالت ســعــادة  وبــهــذه 
الـــوزارة املساعد لشؤون  املنصوري وكيل 
املــواصــات  بــــوزارة  الــرقــمــي  تنمية املجتمع 
واالتــصــاالت: »سيساهم برنامج »التحول 
الرقمي للشركات الصغيرة واملتوسطة« في 
الرقمي في قطر من خال  دعــم االقتصاد 
تعزيز مستوى النضج الرقمي عبر التمكني 
ــمـــال.  ــكـــار وحـــاضـــنـــات األعـ ــتـ الــرقــمــي واالبـ
الــشــركــات الصغيرة واملتوسطة  أن  نعتقد 
هي واحدة من املحركات الرئيسية للوصول 
إلـــى قــطــاع رقــمــي مــزدهــر فــي قــطــر. ولــهــذا 
لتمكني  السبب، نعمل على تركيز جهودنا 
هذه الشركات من خال تزويدها باألدوات 

التكنولوجية املناسبة«.

ــاالت  ــ ــــصـ املـــــواصـــــات واالتـ نـــظـــمـــت وزارة 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي )مــســؤولــيــات الــرقــابــة 
واالمـــتـــثـــال لــلــســلــطــات الـــبـــحـــريـــة(، وشــــارك 
بــأعــمــالــه أصـــحـــاب االخـــتـــصـــاص الــبــحــري 
فــي جــهــات الــدولــة وبــعــض الـــدول الخليجية 
البحري  النقل  الشقيقة ومنسوبي شــؤون 
الــــوزارة، ونــاقــش طــرق التطبيق األمثل  فــي 
ــــن الـــســـفـــن واملــــرافــــق  ــة ألمـ ــيـ ـــدولـ لـــلـــمـــدونـــة ال
املينائية، وحاضر فيه مختصون من األمن 

.)IMO( البحري باملنظمة البحرية الدولية
ويعد هذا البرنامج السابقة األولى في دولة 
البحري،  العمل  النساء من  قطر في تمكني 
وبــادرة عملية حقيقية في تدريب وتطوير 
ــا فــنــيــًا فـــي مــجــال  ــدادهــ ــرأة وإعــ ــارات املـــ ــهـ مـ
الــعــمــل الــبــحــري، وشــهــد مــشــاركــة عـــدد من 

املتخصصات في العمل البحري بالدولة.

حيث يعتبر تمكني املرأة في القطاع البحري 
املنظمة  لها  التي تدعو  املهمة  املواضيع  من 
الدولية، ويتيح ألصحاب املصلحة  البحرية 
التنمية  الفرصة للعمل على تحقيق أهداف 
املستدامة، وبخاصة الهدف الخامس منها، 
ــتـــاح فيها  ــى تــعــزيــز بــيــئــة ُيـ ــ ــذي يـــرمـــي إل ــ الـ

للنساء الفرصة للعمل في املهن في القطاع 
املــســتــوى اإلداري أو  ــواء عــلــى  الــبــحــري ســ
الــعــمــل فــي املــوانــئ أو فــي مــعــاهــد الــتــدريــب، 
النقاشات فيما  بما يشجع على مزيد من 
القطاع  الجنسني في  يتصل باملساواة بني 

البحري.

»المواصالت واالتصاالت« تكشف تفاصيل 
برنامج التسريع الرقمي

»المواصالت« تنظم برنامجا تدريبيا لمسؤوليات 
الرقابة واالمتثال للسلطات البحرية

بادرة عملية لتمكين النساء من العمل البحري

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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QNB ينظم أنشطة متنوعة خالل 
»أسبوع قطر لالستدامة 2019«

»مالحة« تشارك في معرض »طريق الحرير«

ناصر الطويل  ضمن أفضل المستشارين

بطاقات االئتمان المشتركة 
للشركات توفر مميزات لألعمال

وصول الدفعة األولى من المساعدات 
القطرية العاجلة إلى مقديشو

نظم QNB عــددا مــن الفعاليات واألنــشــطــة املختلفة 
ــبـــوع قــطــر لــاســتــدامــة 2019« كــجــزء من  خــــال »أسـ

برنامج االستدامة على مستوى املجموعة.
وعلى مــدار األســبــوع، قــام البنك بتنظيم العديد من 
الــفــعــالــيــات لــتــعــزيــز الــوعــي لـــدى مــوظــفــيــه وعــمــائــه 
بأهمية التنمية املستدامة وتعريفهم بأحدث الحلول 
املــبــتــكــرة فـــي مـــجـــال الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الــبــيــئــيــة 

املتنامية وسبل الحد من آثارها.
وقدمت شركة بورشه ملسؤولي وموظفي املجموعة 
ــول الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وســــيــــارات  ــ ــا حــ عــــرضــ
الهايبرد الصديقة للبيئة. كما قام عدد من املوظفني 
»بــــورش 2019 هــايــبــرد«  بــاخــتــبــار قـــيـــادة ســـيـــارة الـــــ
اكـــس 450H الهجينة  ار  لــكــزس  الــهــجــيــنــة وســـيـــارة 
ــــك بـــهـــدف تــشــجــيــعــهــم عــلــى اســـتـــخـــدام ســـيـــارات  وذلـ
 واملساهمة في تعزيز 

ً
منخفضة االنبعاثات مستقبا

جهود االستدامة البيئية. وبهذه املناسبة تم أيضا 
إطاق محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد 

من فروع املجموعة.
كما خصص البنك 90 صندوق إعــادة تدوير جديد 
ــام بــاســتــبــدال  فـــي مــخــتــلــف مــكــاتــبــه وفـــروعـــه كــمــا قــ
الــواحــد املستخدمة  الــطــعــام ذات االســتــخــدام  أدوات 
فــي الــكــافــتــيــريــا املــخــصــصــة ملــوظــفــيــه بــأخــرى قابلة 
للتدوير صنعت في قطر. وحرص البنك أيضا على 
تــوفــيــر وجــبــات صــحــيــة ملــوظــفــيــه مــقــدمــة مــن شركة 
فـــي تــصــنــيــع مـــــواد غــذائــيــة  Raw Me املــتــخــصــصــة 
تعتمد كليا عــلــى الطبيعة وخــالــيــة مــن اإلضــافــات 
إلــى تــوزيــع عــبــوات مــاء قابلة  الصناعية، باإلضافة 
إلعادة االستخدام. وفي إطار جهوده إلشراك عمائه 
وتحفيزهم لدعم االستدامة، نظم QNB مسابقة عبر 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــهــدف إلى  مختلف منصات 
تزويدهم باملعلومات الضرورية حول أهمية إعادة 

تدوير املخلفات بمختلف أصنافها في قطر.

الــرائــدة فــي مجال  شــاركــت مــاحــة، الشركة القطرية 
الخدمات البحرية واللوجستية، في معرض طريق 
الـــحـــريـــر - قـــطـــر، الـــــذي ُيــســلــط الـــضـــوء عــلــى أحـــدث 
الــتــقــنــيــات املــســتــخــدمــة حــالــيــا فـــي قــطــاعــات املــاحــة 

والنقل وإدارة املوانئ في قطر واملنطقة.
واستقطب املعرض، الذي استمر لثاثة أيام بدءًا من 
3 نوفمبر في مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات، 
آالف املــســتــثــمــريــن وصـــنـــاع الـــقـــرار واملـــســـؤولـــني من 
ــدة، مــن أجـــل الــتــعــارف وتــبــادل الــخــبــرات  قــطــاعــات عـ
واســتــكــشــاف فـــرص الــتــعــاون والــشــراكــة املــتــاحــة في 
الـــتـــجـــارة اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة الـــتـــي تــنــمــو بــســرعــة 

كبيرة.
ــة، الـــراعـــي  مــــن جــهــتــهــا، اســـتـــعـــرضـــت شـــركـــة مــــاحــ
الذهبي للمعرض، خدماتها املتكاملة فــي مجاالت 
الشحن البحري والدعم اللوجستي وحلول ساسل 

التوريد، باإلضافة إلى إبراز توجهها نحو التحول 
الـــرقـــمـــي الـــشـــامـــل الـــــذي تــطــبــقــه الـــشـــركـــة فـــي جميع 
أقسامها وإداراتها الجوهرية وذلك من خال اعتماد 

حلول تقنية كاود لتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وتــعــقــيــبــا عــلــى مــشــاركــة مـــاحـــة فـــي الــفــعــالــيــة، قــال 
السيد عبدالرحمن عيسى املناعي، الرئيس واملدير 
التنفيذي للشركة: »لقد كــان من الطبيعي أن تكون 
ماحة جــزءًا مــن هــذه الفعالية التي سلطت الضوء 
عــلــى آخــــر االبــــتــــكــــارات فـــي مـــجـــاالت الــنــقــل والـــدعـــم 
الــلــوجــســتــي، خـــاصـــة بــالــنــظــر إلــــى مــكــانــة الــشــركــة 

الريادية«.
وأضــاف: »وفــر املعرض ملاحة فرصة اإلضــاءة على 
سعيها في مجال االبتكار، وتبادل الخبرات مع قادة 
الــفــرص املستقبلية  الصناعة والــخــبــراء، واستغال 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــوفــيــر خــدمــة أفــضــل لــأعــمــال في 
املنطقة، بما ُيساهم فــي توطيد مكانة قطر كمركز 
تجاري محوري على الصعيدين اإلقليمي والدولي«.

ــر لــــلــــمــــال، أحـــــــد املــــــراكــــــز املـــالـــيـــة  ــز قــــطــ ــ ــركـ ــ حــــظــــي مـ
والــتــجــاريــة الــرائــدة واألســــرع نــمــًوا فــي الــعــالــم، على 

ــقـــديـــر إضــــافــــي لــــخــــبــــرات شـــؤونـــه  تـ
الــقــانــونــيــة، حيث تــم اخــتــيــار السيد 
الــرئــيــس التنفيذي  الــطــويــل،  نــاصــر 
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــهــيــئــة مــركــز 
قـــطـــر لـــلـــمـــال، ضـــمـــن قـــائـــمـــة أفــضــل 
املستشارين القانونيني في منطقة 
 500 The Legal الــــشــــرق األوســــــــط
لــعــام 2019.  ويأتي   GC PowerList
هـــــذا الـــتـــقـــديـــر لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 
الــتــوالــي، حــيــث تــمــت تسمية ناصر 
الــطــويــل لــجــائــزة عـــام 2017، تــاهــا 

الــقــانــونــيــة ألفــضــل اإلدارات  الـــشـــؤون  اخــتــيــار إدارة 
الــشــرق األوســـط عن  القانونية الداخلية فــي منطقة 

عـــام 2018. وتــتــألــف هـــذه الــقــائــمــة مــن 500 اســـم من 
املهنيني القانونيني املؤثرين العاملني في املنطقة. 
ويـــتـــم تــجــمــيــع الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــني بعد 
إجراء عمليات البحث والتقييم للترشيحات الواردة 
مــن شــركــاء املــحــامــاة واملــســتــشــاريــن 
القانونيني في جميع أنحاء الشرق 

األوسط.
وقــــــال الـــطـــويـــل: »يـــشـــرفـــنـــي أن تــتــم 
ــة أفــــضــــل  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــــن قـ ــمـ ــ تـــســـمـــيـــتـــي ضـ
املستشارين القانونيني في منطقة 
 GC 500 The Legal الشرق األوســط
لــعــام 2019، مـــا يعني   Power List
تسمية مركز قطر للمال ضمن هذه 
القائمة للعام الثالث على التوالي. 
وهنا يجب التأكيد أن إدارة الشؤون 
القانونية في مركز قطر للمال تعمل لتعزيز وتطوير 

األعمال التجارية في املجال القانوني. 

 Ooredooأطلق مصرف قطر اإلسامي »املصرف« و
مؤخرًا أول بطاقة ائتمانية مشتركة للشركات في 
قــطــر بــالــتــعــاون مـــع مـــاســـتـــركـــارد، وهـــي عـــبـــارة عن 
حلول دفع مبتكرة للشركات واملؤسسات الصغيرة 
الـــخـــاصـــة  املــــصــــاريــــف  كــــافــــة  ــة إلدارة  ــطــ ــتــــوســ واملــ

باملشتريات والسفر والترفيه.
وصّممت البطاقات االئتمانية املشتركة الجديدة 
لتلبية متطلبات أعمال الشركات وأصحاب األعمال 
التجارية واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة. وطرح 
»املصرف« ثاث فئات من هذه البطاقات االئتمانية 
وهي بطاقة املشتريات Purchasing، البطاقة العاملية 
ــدراء  ــ لـــلـــرؤســـاء واملــ  World Elite وبــطــاقــة ،World

التنفيذيني.
وتتيح البطاقات الجديدة للشركات إدارة التكاليف 
بشكل كامل وتعزز من مستوى التحكم واالمتثال 
إلــى إعـــداد التقارير  الــشــركــة. بــاإلضــافــة  لسياسات 
وإدارة النفقات، مما يساعد الشركات على التوفير 
ــإدارة املــشــتــريــات والــتــكــالــيــف الــخــاصــة  ــ واملـــرونـــة بــ

بالسفر.
وتــســتــخــدم الــشــركــات بــطــاقــة املــشــتــريــات املشتركة 
بشكل أساسي لتسوية مدفوعات املوّردين وفواتير 

الــيــومــّيــة. كما تمّكن حاملي  الــخــدمــات واملــصــاريــف 
الــبــطــاقــات الــحــصــول عــلــى نــقــاط بــرنــامــج املــكــافــآت 
»نــجــوم« مــن Ooredoo فــي كــل مــرة تتم فيها عملّية 
راء بالبطاقة مع منح فترة سماح تصل إلى 45 

ّ
الش

إلــى خيار تــدويــر الرصيد املتبقي  يــومــا، باإلضافة 
على أساس املرابحة بمعدل شهري 1%، مع إمكانية 
ســـداد حــد أدنـــى 5% شهريا مــن الــرصــيــد املستحق 
الــنــقــدّيــة بشكل  مما يسهل للشركة إدارة السيولة 

أفضل.
املــشــتــركــة،   World الـــعـــاملـــيـــة الـــبـــطـــاقـــة  ــا حـــامـــلـــو  ــ أمـ
ــة إلـــــى حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى نـــقـــاط بــرنــامــج  ــافـ ــبـــاإلضـ فـ
الــدخــول مجانا  املــكــافــآت »نــجــوم«، سيتمكنون مــن 
وبا حــدود إلى الصاالت الخاصة في املطارات من 
خال خدمة الونــج كي، مع اإلعفاء والتعويض عن 
ــفـــاء مــن املــســؤولــيــة  حــــوادث ومــشــاكــل الــســفــر، واإلعـ
لــلــشــركــات والــتــمــتــع بــأكــثــر مــن 2000 تــجــربــة فــريــدة 
وعروض مختارة في 77 مدينة و43 دولة في العالم 
إلــى خدمة اإلنترنت )واي فاي(  والــوصــول املجاني 
عامليا وخدمة استرداد ضريبة القيمة املضافة. كما 
يحصل حاملو البطاقة على خصومات على رحات 
التوصيل من كريم واالشــتــراك املجاني في تطبيق 
Mybook Qatar App لاستمتاع بعروض »اشتري 

واحد واحصل على الثاني مجانا«.

بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، قام صندوق قطر 
للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الدائمة ألعمال اإلنقاذ 
واإلغـــاثـــة واملـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة، بـــإرســـال الجسر 
الجوي األول إلغاثة ضحايا الفيضانات في املناطق 
املنكوبة بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، 
حــيــث تــضــمــن )42( طــنــا مـــن املـــــؤن اإلغـــاثـــيـــة. رافـــق 
املساعدات، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري 
املدير العام لصندوق قطر للتنمية، وسعادة السيد 
حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى الصومال 

وفريق من البحث واإلنقاذ من )لخويا(.
وكــان أعضاء من لجنة إغاثة متضرري الفيضانات 
التي كونها رئيس الوزراء الصومالي، إضافة لوزراء 
في الحكومة الصومالية ونواب برملانيني في مقدمة 

مستقبلي الوفد واملساعدات القطرية.
ــــح املـــديـــر الـــعـــام لــصــنــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة، في  وأوضـ
مــؤتــمــر صــحــفــي مــشــتــرك مـــع ســـعـــادة الــســيــد حــمــزة 
سعيد حمزة وزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث 
الصومالي، أن هذه هي الدفعة األولى من املساعدات 

القطرية لأشقاء في جمهورية الصومال، وأن دفعة 
أخــرى يجري تجهيزها، مؤكدًا وقــوف دولــة قطر مع 
الــصــومــال فــي هــذه األزمــــة. مــن جــانــبــه، تــقــدم سعادة 
السيد حمزة سعيد حمزة وزيــر الشؤون اإلنسانية 
الــكــوارث الصومالي بالشكر لدولة قطر على  وإدارة 
ــا الـــبـــارز فـــي مــســاعــدة مــنــكــوبــي الــفــيــضــانــات  ــ دورهــ
فــي الــصــومــال، مشيرًا إلــى أن هــذا الــدعــم السخي من 
دولة قطر هو الدفعة األولى وهي مخصصة ملناطق 
ــة هــيــرشــبــيــلــي  ــ الـــفـــيـــضـــانـــات مـــثـــل بـــلـــدويـــن فــــي واليــ
وبردالي في والية جنوب غرب الصومال وبارطيري 
في والية جوبا الند. كما نوه سعادته، بدعم ووقوف 
دولة قطر الدائم إلى جانب شعب وحكومة الصومال.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -
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3 أيام بمركز »الدوحة للمعارض« على مدار 

في قائمة GC PowerList 500 The Legal الشرق األوسط

يطلقها مصرف قطر اإلسالمي

2019 22 مشاركا في جناح قطر بسوق السفر العالمي 
 عن 

ً
الــوطــنــي للسياحة مــع 22 ممثال يــشــارك املجلس 

القطاع السياحي في سوق السفر العاملي الذي يحتفل 
ــــرز املـــعـــارض  ـــ 40، ويــعــتــبــر واحـــــدًا مـــن أبـ ــ بــنــســخــتــه ال
ــعــاملــيــة، وُيـــقـــام هــذا  الــســيــاحــيــة فـــي صــنــاعــة الــســفــر ال
األســبــوع فــي مــركــز إكــســيــل لــلــمــعــارض فــي العاصمة 

البريطانية لندن من 4 إلى 6 نوفمبر.
ويــضــم الــوفــد الـــذي يــقــوده املــجــلــس الــوطــنــي للسياحة 
شركاء من القطاع الخاص مثل الفنادق وشركات إدارة 
الوجهة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع الضيافة 
ــروج لــعــروض قــطــر السياحية ومــزايــاهــا، وهــم:  الــتــي تـ
الخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة ومرسى مالذ 
كمبينسكي وشيراتون الدوحة وريتز كارلتون وجراند 
حــيــاة الــدوحــة وفــورســيــزونــز وإنــتــركــونــتــنــتــال الــدوحــة 
والــوادي الدوحة أم جاليري وأمــاري الدوحة ومجموعة 

مـــروب ومــونــدريــان الـــدوحـــة وراديـــســـون بــلــو ومنتجع 
الشرق وفنادق بوتيك سوق واقف وفندق دبليو وفندق 

وسنت وويندام جراند وفندق سينشري.
ويسلط الجناح القطري الضوء على أهم التطورات التي 
شهدها مؤخرًا القطاع السياحي في قطر، حيث ارتفع 
عدد الزوار القادمني بنسبة 12% خالل األشهر التسعة 
األولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي، وشهد عدد الزوار البريطانيني بالتحديد زيادة 
بنسبة 20% خالل تلك الفترة، مقارنة بذات الفترة من 
ل القطاع زيادة نسبتها 8% في  العام املاضي. كما سجَّ

معدالت إشغال الفنادق والشقق الفندقية.
العالم  الجناح منطقة خاصة ببطولة كــأس  ويتضمن 
املـــعـــرض  لــتــعــريــف زوار  ــدم 2022، وذلــــــك  ــقــ ــ ال لـــكـــرة 
بالتجارب الفريدة التي تنتظر زوار قطر خالل البطولة 
املرتقبة في عام 2022. ويتضمن الجناح أيضًا منطقة 

خاصة بمتحف قطر الوطني للتعريف به والترويج له.

المشاركة القطرية تبرز آخر تطورات السياحة ونمو الزوار

الدوحة -
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33 دولة و100 % نموًا في المساحة 220 عارضًا من 

12 نوفمبر انطالق النسخة الخامسة من »قطر للضيافة« 

)تصوير- عمرو دياب(

ــة لـــلـــمـــعـــارض –  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــركـ أعـــلـــنـــت »الـــشـ
ــعــــرض »قـــطـــر  ــــر«، الـــجـــهـــة املـــنـــظـــمـــة ملــ ــــطـ قـ
ــدورة الــخــامــســة  ــ لــلــضــيــافــة«، عـــن إقـــامـــة الــ
ــرز فـــي قــطــاع  ــ ــعـــرض الـــتـــجـــاري األبــ مـــن املـ
الضيافة والفنادق واملطاعم واملقاهي في 
قطر، تحت رعاية سعادة السيد علي بن 
أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، 
بالفترة بني 12 إلى 14 نوفمبر الحالي في 

مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات.
ويأتي تنظيم املعرض الذي يحظى للعام 
الثاني على التوالي بشراكة إستراتيجية 
الــوطــنــي للسياحة، فــي وقت  مــع املجلس 
هــام تتزايد فيه التوقعات اإليجابية بأن 
يشهد سوق الضيافة القطري نموًا بمعدل 
سنوي مركب قــدره 12.1% لتصل قيمته 
إلى 1.4 مليار دوالر، وذلك في الفترة بني 

عامي 2019 و2022.
ويشهد املعرض نموًا كبيرًا عامًا بعد عام، 
حيث تم توسيع مساحة املعرض بنسبة 
100% لتلبية الطلب املتزايد للمشاركني 
املــحــلــيــني والـــعـــاملـــيـــني، وتـــشـــمـــل مــســاحــة 
املــعــرض 3 صـــاالت كــبــيــرة تستوعب 220 

عارضًا من 33 دولة و7 أجنحة دولية.
ــعــــرض أيـــضـــًا فـــعـــالـــيـــات نــوعــيــة  يـــضـــم املــ
ــبـــرامـــج  جـــــديـــــدة، أبـــــرزهـــــا ســلــســلــة مــــن الـ
ــنــــاطــــق عـــرض  الـــتـــدريـــبـــيـــة املـــعـــتـــمـــدة ومــ
ــة تــــفــــتــــح املــــــــجــــــــال لــــخــــدمــــات  ــخــــصــــصــ مــ

ومنتجات تقدم في املعرض ألول مرة.
وقــال السيد أحمد العبيدلي، من املجلس 
ــيـــاحـــة: »يـــســـعـــى املــجــلــس  ــلـــسـ ــنــــي لـ الــــوطــ
الوطني للسياحة لدعم فعاليات األعمال 
املــعــارض واملــؤتــمــرات بصفتها أحد  مثل 
الـــعـــوامـــل الـــجـــاذبـــة لــســيــاحــة األعـــمـــال في 
ــة، ويــســرنــا أن نـــدعـــم مـــعـــرض قطر  الــــدولــ
ــرة أخـــــــرى وذلـــــــك مــــن خـــال  ــ لـــلـــضـــيـــافـــة مــ
ــتـــوى املـــؤتـــمـــر  ــحـ ــــي إثـــــــــراء مـ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ املـ

املنعقد على هامش املعرض والــذي يضم 
جلسات تدريبية يقدمها خبراء في مجال 
التجربة السياحية والفعاليات الكبرى، 
الــخــبــراء في  املــجــلــس هـــؤالء  ويستضيف 
ــاء الــقــطــاع  ــوده لــتــمــكــني أعــــضــ ــهــ إطــــــار جــ
ــر. ونــتــمــنــى  ــ ــزائـ ــ ــاء بــتــجــربــة الـ ــ ـــقـ مــــن االرتــ
مـــن الــحــضــور االســـتـــفـــادة مـــن الــتــدريــبــات 
وتطبيق مخرجاتها فــي أعــمــالــهــم ســواء 
الـــضـــيـــافـــة أو إدارة  فــــي  يــعــمــلــون  ــوا  ــانــ كــ

الوجهة أو تنظيم الفعاليات الدولية«.
ــال الــســيــد حــيــدر مشيمش،  مـــن جــانــبــه، قـ
الــدولــيــة للمعارض - قطر،  الــشــركــة  مــديــر 
ــلــــضــــيــــافــــة«:  ــة ملـــــعـــــرض »قـــــطـــــر لــ ــمــ ــظــ ــنــ املــ
»يمضي معرض قطر للضيافة قدمًا على 

درب االرتــــقــــاء بــقــطــاع الــضــيــافــة الــقــطــري 
والــوصــول بــه إلــى مستويات جــديــدة من 
الــتــمــيــز والــــريــــادة، بــالــتــزامــن مـــع انــطــاق 
ــار  الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة الـــتـــي تـــقـــام فــــي إطــ
ــع املـــجـــلـــس الــوطــنــي  ــرة مــ ــمـ ــثـ الــــشــــراكــــة املـ
للسياحة، تماشيًا مع التطلعات املشتركة 
ــمــــو وازدهــــــــــــــار قـــطـــاع  ــار نــ ــ ــــسـ فـــــي دفـــــــع مـ
السياحة والضيافة في قطر، ونثّمن عاليًا 
الــامــحــدود مــن الحكومة القطرية  الــدعــم 
الــتــي قــدمــت لــنــا الــتــوجــيــه الــــازم مــن أجــل 
ــــذب املــــزيــــد مــــن فـــــرص االســـتـــثـــمـــار إلـــى  جـ
الدولة، بما يصب في خدمة خطط النمو 

والتنويع االقتصادي«.
ويــعــقــد لــلــمــرة األولــــــى بـــرنـــامـــج تــدريــبــي 

مــجــانــي مــعــتــمــد والـــــذي ســيــقــدم مـــن قبل 
نــخــبــة مـــن الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــني واملــحــلــيــني 
خــال اليومني األول والثالث مــن معرض 
»قطر للضيافة«، للترويج ألهم املمارسات 
ــي قـــطـــاع  ــ ــلــــون فـ ــامــ ــعــ الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الــ
ــا فــي  ــادهـ ــمـ ــتـ ــتــــي ســيــتــم اعـ الـــضـــيـــافـــة والــ
مــبــاريــات بطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة القدم 
2022، وسيستقطب البرنامج متحدثني 
دولــيــني فــي مــجــال خــدمــة الــعــمــاء وإدارة 
الجماهير بــمــن فيهم خافيير مارتينيز 

وهاميش تايلور.
وتـــتـــفـــرد الـــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة مــــن املـــعـــرض 
ــــرض جــــديــــدة تــشــمــل  بــــإطــــاق مــنــطــقــة عــ
ــنـــاح الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة«، بــرعــايــة  »جـ

ــة الــــقــــطــــريــــة«، حــيــث  ــويــ ــجــ ــــوط الــ ــــطـ ــــخـ »الـ
ســيــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن أهــــم املــشــاريــع 
ــلــــى صــعــيــد  ــة عــ ــلــ ــاصــ ــحــ والــــــتــــــطــــــورات الــ
الخدمات والوجهات السياحية وتشارك 
ــة مــن  ــيـ ــاحـ ــيـ ــدة دول ووجــــــهــــــات سـ ــ ــ بـــــه عـ
ــتـــــني واملـــكـــســـيـــك  ــ ــنـ ــ ــدا واألرجـ ــنــ ضـــمـــنـــهـــا كــ

واليابان والنمسا وبلغاريا وغيرهم.
ــّوا، نــائــب أول  وقـــالـــت الــســيــدة ســــام الــــشــ
الرئيس التنفيذي للتسويق واالتصاالت 
واإلعــــام فــي الــخــطــوط الــجــويــة القطرية: 
تأتي مشاركة الخطوط الجوية القطرية 
ط 

ّ
فــي رعــايــة املــعــرض للمرة األولـــى لتسل

الضوء على التوّسع في شبكة وجهاتها 
الناقلة  خــال الفترة املاضية حيث ترعى 
ــاح الـــوجـــهـــات  ــنـ الـــوطـــنـــيـــة لــــدولــــة قـــطـــر جـ
ــعــــدد كـــبـــيـــر مــن  الـــســـيـــاحـــيـــة لـــلـــتـــعـــريـــف بــ
الـــوجـــهـــات الـــتـــي تــســّيــر إلــيــهــا رحــاتــهــا، 
كـــمـــا يــســتــضــيــف هـــــذا الـــجـــنـــاح الـــخـــاص 
عــددًا من الهيئات السياحية من مختلف 
الــــســــفــــارات األجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي دولــــة 
بــالــخــطــوط الجوية  قــطــر والــتــي تجمعها 
القطرية عاقة طويلة من التعاون املشترك 

لتطويرتلك الوجهات.
ــنـــاح اإليـــطـــالـــي فــي  وحــــــول مـــشـــاركـــة الـــجـ
ــات ريــــجــــانــــو،  ــافــ ــيــــوســ املــــــعــــــرض، قـــــــال جــ
ــتـــجـــاري اإليـــطـــالـــي: فـــي دفــعــة  املـــفـــوض الـ
قوية لجهودنا الحثيثة لتعزيز العاقات 
االقـــتـــصـــاديـــة املــتــيــنــة مــــع قـــطـــر، تــجــتــمــع 
30 شــركــة مــن شــمــال إلــى جــنــوب إيطاليا 
تــحــت مــظــلــة الــجــنــاح اإليـــطـــالـــي الــرســمــي 
للمشاركة في الدورة الخامسة من معرض 
قطر للضيافة، بفضل دعم وكالة التجارة 
اإليطالية وبالتعاون مع االتحاد الوطني 
لــقــطــاع الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة والــشــركــات 
الصغيرة واملتوسطة، وتستعرض نخبة 
الــشــركــات اإليــطــالــيــة محفظة واســعــة من 
املنتجات والخدمات والحلول التي تخدم 

قطاعي الضيافة والسياحة في قطر.

¶ جانب من المؤتمر الصحفي

محمد عبدالعال

600 طن إنتاجها اليومي من األلبان والعصائر

»بلدنا«: استثمارات في مشروعات جديدة لتعزيز التوسعات

أعلنت شركة »بلدنا« عن استثمارات 
في منشآت جديدة وحديثة في مزرعة 
ألبان أم الحويا التابعة لها، ويتزامن 
اإلعــان عن هذا االستثمار مع الطرح 
الـــذي أعلنت عنه شركة  الــعــام األولـــي 
املــواطــنــني القطريني  »بــلــدنــا« لتمكني 
والشركات القطرية من املساهمة في 

نمو الشركة وتوسعها السريع.
وفي بيان لها أمس أوضحت الشركة 
تــتــكــون  ــا  الـــحـــويـ أم  فــــي  أن مـــرافـــقـــهـــا 
ــتـــني مــنــفــصــلــتــني لـــألـــبـــان،  ــزرعـ ــن مـ مــ
و6 مــنــصــات حــلــب، و40 حــظــيــرة، و3 
ــان وعـــصـــائـــر، ومــصــنــع  ــبــ مـــصـــانـــع ألــ
ــكــــي، ومــــرفــــق  ــيــ ــتــ ــبــــاســ لـــلـــتـــغـــلـــيـــف الــ
ملعالجة األعـــاف الحيوانية، ومرفق 
ملـــعـــالـــجـــة املـــــيـــــاه، ومــــنــــشــــأة ملــعــالــجــة 

السماد.
ــة إلـــــى أنـــهـــا تــمــتــلــك  ــركـ وأشــــــــارت الـــشـ
إلــى 600  طاقة إنتاجية تبلغ من 500 
طن كحد أقصى من منتجات األلبان 
والعصائر يومًيا وهي تقريبًا ضعف 
الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة لــلــمــرافــق الــقــائــمــة. 
وتــــقــــدر شـــركـــة »بـــلـــدنـــا« لــلــصــنــاعــات 
ــة أن مــــجــــمــــوع مـــنـــشـــآتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
ــع 1 و2 و3(، عـــنـــدمـــا تــعــمــل  ــانـ )املـــصـ
بــأقــصــى قــدرتــهــا اإلنــتــاجــيــة، يمكنها 
معالجة ما بني 700 إلــى 900 طن من 
األلـــبـــان والــعــصــائــر يـــومـــًيـــا، وهــــو ما 
يكفي لتغطية الطلب اليومي الكامل 
عــلــى منتجات األلــبــان فــي دولـــة قطر 

وللتصدير.
ــه فــي عـــام 2019،  وكــشــفــت »بــلــدنــا« أنـ
بــلــغ أقــصــى حــجــم إلنــتــاجــهــا الــيــومــي 
من منتجات األلبان 350,000 لتر، أما 
بالنسبة للعصائر فبلغت 20000 لتر، 
إال أن متوسط اإلنتاج اليومي الفعلي، 

فــي أبــريــل 2019، كـــان ثــاثــة أضــعــاف 
مــتــوســط اإلنــتــاج الــيــومــي تقريبًا في 

أبريل 2018.
وقال الدكتور كامل عبد الله، الرئيس 
ــلــــدنــــا«: أثــبــتــت  الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة »بــ
شــركــة »بــلــدنــا« بــالــفــعــل ريــادتــهــا في 
ــبــــان والـــعـــصـــائـــر الــطــازجــة  ســــوق األلــ
ــدة مــن أبــرز  فــي قــطــر بــاعــتــبــارهــا واحــ
العامات التجارية التي تشهد إقباال 
كبيرًا. يمّكننا استثمارنا الكبير في 

املنشآت الحديثة من إنتاج املزيد من 
الــحــالــيــة ومنتجات  منتجات األلــبــان 
الــعــصــيــر الــــجــــديــــدة. كـــمـــا يـــضـــع هـــذا 
االســتــثــمــار شــركــة »بــلــدنــا« فــي مكانة 

ــذي يعد  ــ ــدة مـــن حــيــث الـــتـــوســـع الـ ــ رائــ
بمستقبل مــشــرق. يعتبر هــذا الطرح 
العام األولــي فرصة فريدة من نوعها 
لــلــقــطــريــني لــلــمــشــاركــة فــــي تــوســعــنــا 
ونـــمـــونـــا الـــســـريـــع ومــســاعــدتــنــا على 
تحقيق طموحنا فــي تأسيس شركة 
رائـــــــدة فــــي الــــســــوق املــحــلــيــة لــألــبــان 
ــى أن  ــة. يـــشـــار إلــ ــازجـ والــعــصــائــر الـــطـ
االستثمار في أحــدث املعدات واآلالت 
إنــتــاج  أنـــه يــمــكــن اآلن  ــا 

ً
أيــض سيعني 

ـــائــــر الـــــطـــــازجـــــة فــــــي مـــنـــشـــآت  ــعــــصـ الــ
الــشــركــة، وتــمــكــني شــركــة »بــلــدنــا« من 
مـــواصـــلـــة تــوســيــع نـــطـــاق مــنــتــجــاتــهــا 
لتلبية طلبات املستهلكني. وكجزء من 
برنامجها االستثماري، عمدت شركة 
الــذاتــي من  »بلدنا« لضمان اكتفائها 
الــلــوازم الرئيسية بما في ذلــك تعبئة 

املياه والتغليف الباستيكي.

بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــتــــم تــلــبــيــة 
مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــعـــبـــئـــة الــبــاســتــيــكــيــة 
ملــعــظــم مــنــتــجــات األلـــبـــان والــعــصــائــر 
مــن خـــال مصنع تغليف تــم إنــشــاؤه 
ا. ومن املتوقع أن يمّكن مصنع 

ً
حديث

التغليف شركة »بلدنا« في املستقبل 
مــــن تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق مــن 
العبوات الباستيكية عالية الكثافة 
 جديدة 

ً
والتي ستوفر فرصًا تجارية

ومربحة للشركة.
ونــتــيــجــة لــبــرنــامــج الـــتـــوســـع الــكــبــيــر 
فــــــي شـــــركـــــة »بــــــلــــــدنــــــا«، أدت زيــــــــادة 
ــادة كبيرة  ــ الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة إلـــى زيـ
فـــي اإليـــــــرادات، والـــتـــي بــالــتــالــي تــقــود 
إســتــراتــيــجــيــة نــمــو الــشــركــة ملجموعة 
ــعــــة مــــن املـــنـــتـــجـــات بـــمـــا فــــي ذلـــك  واســ
مــنــتــجــات األلـــبـــان والــعــصــائــر طويلة 

األجل.

¶ د. كامل عبدالله

¶ مصانع الحليب الطازج في بلدنا

الدوحة - 



بورصة محلية 20Issue No 1284 - Wednesday 6 November 2019

العدد 1284
األربعاء 9 ربيع األول 1441 هـ ــ 6 نوفمبر 2019

7.6 مليار ريال مكاسب رسملة السوق

10300 نقطة وسط نمو بالسيولة المؤشر يعاود اختراق 

ضخت املؤسسات األجنبية والخليجية خالل جلسة أمس استثمارات قوية 
عبر تسجيلهما صافي الشراء الوحيد بنهاية الجلسة.

وبــلــغ صــافــي شـــراء املــؤســســات األجــنــبــيــة 86 مــلــيــون ريــــال، كــمــا سجلت 
املؤسسات الخليجية صافي شراء بقيمة 13.4 مليون ريال، بينما سجلت 
املؤسسات القطرية أعلى صافي بيع وبلغت قيمته 68.7 مليون ريال وتالهم 
أقل  ــراد األجــانــب  األفـ القطريون بنحو 23 مليون ريـــال، بينما سجل  ــراد  األفـ

صافي بيع بنهاية الجلسة وبلغت قيمته أقل من مليون ريال.
الــشــراء و40% من  القطريون على 45.7% مــن نسب  أمــس استحوذ املساهمون  وخــالل جلسة 
نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون على 2.6% من نسب الشراء و2.4% من نسب البيع، 

واستحوذ املساهمون األجانب على 51.7% من نسب الشراء و57.6% من نسب البيع.

86 مليون ريال صافي شراء 
المؤسسات األجنبية

لقطة

62.1 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

ــــس، مع  تــبــايــنــت الــــتــــداوالت خــــال جــلــســة أمـ
ارتـــفـــاع قــيــم وأحـــجـــام الـــتـــداوالت »الــســيــولــة« 
إلــى 210.1 مليون ريـــال، مقابل  بنسبة %19 
177.3 مـــلـــيـــون ريــــــال خـــــال جــلــســة اإلثـــنـــن 
الـــســـابـــقـــة، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت أحـــجـــام األســهــم 
املتداولة بنسبة 30% عند 62.1 مليون سهم، 
مقارنة بنحو 88.8 مليون سهم في الجلسة 
السابقة، كما ارتفعت الصفقات بنسبة %9 
ــــى مـــســـتـــوى 4764 صــفــقــة بــنــهــايــة  لــتــصــل إلـ
الــجــلــســة مــقــارنــة بتنفيذ 4389 صفقة خــال 

جلسة اإلثنن السابقة.
الــنــشــرة اليومية للبورصة أن قطاع  وذكـــرت 
الــذي شهد تــداول  البنوك والــخــدمــات املالية، 
24 مليونا و498 ألفا و065 سهما بقيمة 106 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و886.365 ريـ مـــايـــن و061 
بــمــقــدار  ارتــفــاعــا  تنفيذ 1837 صــفــقــة، ســجــل 
60.86 نقطة، أي ما نسبته 1.51%، ليصل إلى 

4 آالف و081.02 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع 
االســتــهــاكــيــة، الـــــذي شــهــد تــــــداول 4 مــايــن 
و924 ألفا و949 سهما بقيمة 31 مليونا و477 
ألفا و503.614 ريال نتيجة تنفيذ 623 صفقة، 
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  ارتــفــاعــا بــمــقــدار 1.67 

0.02% ليصل إلى 8 آالف و448.12 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الــذي شهد تداول 
12 مليونا و393 ألفا و692 سهما بقيمة 32 
ألــفــا و190.871 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و893 

بــمــقــدار 55.34  ارتـــفـــاعـــا  تــنــفــيــذ 974 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 1.89% ليصل إلى ألفن 

و982.94 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمن، الذي شهد 
تداول مليونن و832 ألفا و446 سهما بقيمة 
ألــفــا و059.460 ريـــال نتيجة  7 مــايــن و555 
بــمــقــدار 11.43  ارتـــفـــاعـــا  تــنــفــيــذ 217 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفن 

و686.74 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد 
ألـــفـــا و628 سهما  ــداول 12 مــلــيــونــا و576  ــ تــ
بقيمة 17 مليونا و303 آالف و418.307 ريال 
نتيجة تنفيذ 416 صفقة، انخفاضا بمقدار 
0.37 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 

ألف و472.65 نقطة.
الــذي شهد  وسجل مؤشر قطاع االتــصــاالت، 
تداول 3 ماين و540 ألفا و874 سهما بقيمة 
10 ماين و271 ألفا و371.950 ريــال نتيجة 
تــنــفــيــذ 506 صــفــقــات، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 8.73 
نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 932.23 

نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 
مليون و378 ألفا و047 سهما بقيمة 4 ماين 
و571 ألفا و212.740 ريال نتيجة تنفيذ 191 
صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 47.09 نــقــطــة، أي 
إلــى ألفن و577.22  ما نسبته 1.79% ليصل 

نقطة.

19 % نموا بالسيولة 
و9 % بالصفقات المنفذة
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(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

قفز املؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة أمس 
نــقــطــة، رابـــحـــا 102.8 نقطة  أعــلــى مــســتــوى 10300 
وبنسبة نمو بلغت 1.01%، وسط نمو على مستوى 
الــكــمــيــات، وتسجيل  السيولة والــصــفــقــات وتــراجــع 
الــســوق مكاسب قــويــة تــجــاوزت 7.6 مليار  رسملة 

ريال.
ــفـــعـــت 5 قـــطـــاعـــات تــقــدمــهــا  وبـــنـــهـــايـــة الــجــلــســة ارتـ
الــصــنــاعــة، ويــلــيــه الــبــنــوك والـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، ثم 
ــتـــأمـــن، والـــخـــدمـــات، فــيــمــا تــراجــع  االتــــصــــاالت، والـ

النقل، والعقارات.
وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.89%، لنمو 
6 أسهم تقدمها مسيعيد متصدر القائمة الخضراء 
بـ4.02%، كما نما البنوك والخدمات املالية %1.51، 
ــدة أســـهـــم بــالــقــطــاع  ــ بـــدعـــم رئـــيـــســـي مــــن صـــعـــود عـ
املــقــابــل تراجع  تقدمها QNB بنسبة 2.39%، وفــي 
النقل 1.79%، متأثرًا بهبوط أسهم القطاع الثاثة 

على رأسها ماحة األكثر انخفاضا بـ%2.21.
وســجــل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بــمــقــدار 

إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %1.01   189.07
18959.74 نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر 
الــريــان اإلســامــي الــســعــري ارتــفــاعــا بــمــقــدار 18.68 
إلـــى 2305.15  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.82% ليصل 
نـــقـــطـــة، كـــمـــا ســـجـــل مــــؤشــــر بــــورصــــة قـــطـــر الــــريــــان 
اإلسامي ارتفاعا بمقدار 31.81 نقطة، أي ما نسبته 
إلــى 3924.97 نقطة، وســجــل مؤشر  0.82% ليصل 
جميع األسهم املتداولة ارتفاعا بمقدار 34.80 نقطة، 

أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى 3041.19 نقطة.
ــــم 22 شـــركـــة  ــهـ ــ ــة أمـــــــــس، ارتــــفــــعــــت أسـ ــسـ ــلـ وفـــــــي جـ
وانخفضت أســعــار 14 شــركــة، وحافظت 9 شركات 

على سعر إغاقها السابق.
وتصدر سهم QNB قائمة األسهم األكثر استحواذا 
عــلــى الــســيــولــة بــنــحــو 46 مــلــيــون ريــــال وتــــاه بنك 
قطر الدولي اإلسامي بتداوالت قيمتها 20 مليون 
ريال ثم وقود بنحو 19 مليون ريــال، بينما تصدر 
سهم قطر األول قائمة الكميات بتداوالت على 11.4 
الــقــابــضــة بــنــحــو 6.25  مــلــيــون ســهــم، وتــــاه إزدان 
مليون سهم وتــاه أعمال الــذي شهد تــداوالت على 

4.65 مليون سهم.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

57.646.311.4% 4.02
قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة 

البنوك والصناعة
مليار ريال مكاسب 

رسملة السوق خالل الجلسة
مليون ريال تداوالت 

»QNB« متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت 

»األول« متصدر الكميات
 نمو »مسيعيد« 

متصدر األسهم املرتفعة

16 جهة 25 مشاركا يمثلون  بحضور 

»األسواق المالية« تنظم ورشة عمل 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

نظمت هيئة قطر لــأســواق املــالــيــة، ورشـــة عمل 
للجهات املرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل 
األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، وذلــــك بــحــضــور 25 

مشاركا يمثلون 16 جهة.
ــار مساهمة  فــي إطــ الــعــمــل  ــة  ــاء تنظيم ورشــ وجــ
الــهــيــئــة بــالــجــهــود الــوطــنــيــة الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
كــفــاءة منظومة مكافحة غسل األمـــوال وتمويل 
الـــدولـــة، وكــذلــك للتحضير لعملية  اإلرهــــاب فــي 

التقييم املتبادل.
وتـــنـــاولـــت ورشـــــة الــعــمــل الـــحـــديـــث عـــن عــنــاصــر 
برنامج مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب 
لــــدى الــجــهــات املـــرخـــص لــهــا مـــن الــهــيــئــة والــتــي 
ــة لـــنـــظـــم مــكــافــحــة  ــيـ ــة املـــؤســـسـ ــمـ تـــشـــمـــل الـــحـــوكـ

غسل األمـــوال، برامج االلــتــزام وإجـــراءات الرقابة 
الــداخــلــيــة، املــراقــبــة بــهــدف الــكــشــف واإلبـــــاغ عن 
الــتــدريــب والتثقيف ونشر  املــشــبــوهــة،  األنــشــطــة 
الوعي، واملراجعة والتدقيق املستقل. كما تناولت 
ورشة العمل منهجية هيئة قطر لأسواق املالية 

للتحضير لعملية التقييم.

خالد لرم رئيسًا تنفيذيًا لـ »قطلوم«
أعــلــنــت شــركــة قــطــر لــصــنــاعــة األملـــنـــيـــوم »قــامــكــو«، 
املــالــكــة لــحــصــة 50% فـــي شــركــة قــطــر لــألــومــنــيــوم 
املـــحـــدودة »قــطــلــوم«، عــن تــعــيــن خــالــد مــحــمــد لــرم 
رئيسا تنفيذيا لقطلوم اعتبارًا من 5 نوفمبر 2019.. 
لــرم حاصل على بكالوريوس  جدير بالذكر خالد 
العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة جنوب 
كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية. وقد بدأ 
مسيرته املهنية مع قطر للبترول في مايو 1985. 
ويتمتع خالد لرم بخبرة تزيد على ثاثة وثاثن 
عاما في مجاالت شتى، بدءًا من التصميم الهندسي 
األســاســي وصـــواًل إلــى املشاريع الــجــديــدة، بما في 

ذلك تشغيل املرافق املعقدة.
وخــال مسيرته املهنية، وبينما كــان يمثل قطر 

لــلــبــتــرول، عــمــل خــالــد لـــرم عــن كــثــب مــع الــشــركــات 
الـــعـــاملـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل بــريــتــيــش بــتــرولــيــوم 
وتـــوتـــال وإكـــســـون مــوبــيــل وتــشــيــفــرون فيليبس 
وكـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس. وقــــد شــغــل ســابــقــا منصب 
نائب الرئيس التنفيذي لشركة قطلوم في نوفمبر 
الــرئــيــس التنفيذي لها في  2010 قبل أن يصبح 
يوليو 2015، وهو املنصب الذي استمر فيه حتى 
ديسمبر 2018. ويشغل خالد لرم عضوية مجلس 
إدارة قامكو منذ أن تأسست الشركة، فيما يشغل 
كــذلــك عــضــويــة مجلس إدارة املــجــلــس الخليجي 
لـــألـــومـــنـــيـــوم، وكـــــان عـــضـــوًا فـــي املــعــهــد الـــدولـــي 
لألومنيوم. وشغل أيضا عضوية مجلس إدارة 

شركة قطر ستيل عام 2014.
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الشركة القطاع
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الرعاية

السينما
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التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء
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قامكو
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إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول اليومية 05 - 11 - 2019
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2,674,145
748,765

0
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227,497
33,731
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مؤشرات القطاعات 
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الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

قطر األول
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خالل مشاركته في لقاء رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون

رئيس »األعلى للقضاء« 
يستعرض تطورات 

المنظومة القضائية 
القطرية

شــاركــت دولــة قطر فــي اللقاء الــدوري 
ــاء املـــحـــاكـــم الــعــلــيــا  ــ ــرؤسـ ــ الـــخـــامـــس لـ
والتمييز بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الذي عقد في مسقط 

امس. 
ترأس وفد دولة قطر في اللقاء سعادة 
ــدان الــحــســن  ــن لــــحــ الـــدكـــتـــور حـــســـن بــ
ــــدي رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس األعــــلــــى  ــنـ ــ ــهـ ــ املـ

للقضاء رئيس محكمة التمييز.
ــقـــاء عـــقـــد جــلــســة ضــمــت  ــلـ وتـــضـــمـــن الـ
ــتـــعـــرض  رؤســــــــــاء املــــحــــاكــــم حــــيــــث اسـ
ــــى  ــلـ ــ ــــس االعـ ــلـ ــ ــجـ ــ ســـــــعـــــــادة رئــــــيــــــس املـ
للقضاء فيها التطورات التي تشهدها 
املــنــظــومــة الــقــضــائــيــة فـــي دولـــــة قطر 
والتحديث الحاصل في أنظمة العدالة 
ســواء من الناحية اإلداريــة أو التقنية 
وذلك بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى 

بتحقيق العدالة الناجزة.

وقـــــد بـــحـــث رؤســــــــاء املـــحـــاكـــم الــعــلــيــا 
الــتــعــاون في  بـــدول مجلس  والتمييز 
الــخــامــس عـــددا مــن املواضيع  لقائهم 
ــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــا الـــخـــطـ ــهـ ــنـ ــمـــة ومـ ــهـ املـ
للخطة االستراتيجية للمحاكم العليا 
والتمييز بدول مجلس التعاون لدول 
ــروع الــنــظــام  ــشــ الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة ومــ
ــد لــلــمــحــاكــم الــعــلــيــا  )الـــقـــانـــون( املـــوحـ
ــدول املـــجـــلـــس، والــــورقــــة  ــ والــتــمــيــيــز بــ
اللقاءات  العلمية على هامش اعــمــال 
ــم الــعــلــيــا  ــاكــ الــــــدوريــــــة لـــــرؤســـــاء املــــحــ

والتمييز.
كــمــا بــحــث الــلــقــاء فــي مــقــتــرح املحاكم 
العليا بسلطنة عمان لوضع مشروع 
ــاء  ــ نــــظــــام داخــــلــــي الجـــتـــمـــاعـــات رؤســ
املــــحــــاكــــم والـــتـــمـــيـــيـــز بــــــــدول مــجــلــس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
اللقاء ايضا مشروع الائحة  وناقش 
الــتــمــيــز االداري في  لــجــائــزة  املــنــظــمــة 
املـــحـــاكـــم الــعــلــيــا والــتــمــيــيــز فــــي دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ــقـــاء بمفاهيم  والــتــي تــهــدف الـــى االرتـ

الــتــمــيــز واذكـــــــاء روح الــتــنــافــس لــدى 
املوظفني االداريني في املحاكم وتقديم 
اعــمــالــهــم املــتــمــيــزة وحــثــهــم عــلــى بــذل 
املـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود بــمــا يــســاهــم في 

تحقيق العدالة.
اللقاء عددا  كما ناقش املشاركون في 
مـــن املـــوضـــوعـــات املــتــعــلــقــة بــبــرنــامــج 
تــبــادل زيــــارات فــريــق الــقــضــاة مــن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــعـــدد مــــن املــحــاكــم 

ذات االنظمة القضائية املختلفة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم إلــــى جـــانـــب بــرنــامــج 
تبادل الزيارات بني القضاة داخل دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ــاء الـــخـــلـــيـــجـــي الـــخـــامـــس  ــقــ ــلــ وكــــــــان الــ
لرؤساء املحاكم قد تزامن انعقاده مع 
الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه حــضــرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمـــيـــر الـــبـــاد املـــفـــدى فـــي افــتــتــاح دور 

االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي الــثــامــن واالربـــعـــني 
ملجلس الشورى وبالتحديد مع تناول 
ســــمــــوه ملــــوضــــوع تـــطـــويـــر املــنــظــومــة 
ــــخ اســـتـــقـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــــرسـ ــيــــة وتـ ــائــ ــقــــضــ الــ
الـــقـــضـــاء وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الــنــاجــزة 
حـــيـــث كـــــان تـــأكـــيـــد ســـمـــوه عـــلـــى هـــذه 
املبادئ في املنظومة القضائية محل 
مــتــابــعــة واهــتــمــام مــن قــبــل املــشــاركــني 

في اللقاء.

¶  الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي خالل اللقاء الدوري 

مسقط - 

بحضور نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية وسفير هنغاريا بالدوحة

غرفتا قطر وهنغاريا تبحثان تطوير 
التعاون في القطاعات التجارية

بــحــثــت غـــرفـــة قــطــر مـــع نــظــيــرتــهــا الــهــنــغــاريــة 
تعزيز التعاون في مجاالت التجارة املختلفة، 
ــاء شــــراكــــات ضــمــن قـــطـــاعـــات من  وســـبـــل إنـــشـ
بــيــنــهــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــــزراعــــة وصــنــاعــة 
الــســيــارات، والصناعات الكيماوية وصناعة 

األدوية وغيرها.
وعـــقـــد الـــجـــانـــبـــان اجــتــمــاعــا امـــــس، بــحــضــور 
نــائــب رئــيــس غرفة  السيد فــرانــس ميكلوشي 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة الـــهـــنـــغـــاريـــة، وســـعـــادة  ــتـــجـ الـ
ــبــــاش، ســفــيــر هــنــغــاريــا  الـــســـيـــد فـــــــودور بــــارنــ
لــدى دولـــة قــطــر، وعـــدد مــن أصــحــاب وممثلي 

الشركات من الجانبني.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري 
قــطــر إن حجم  لــرئــيــس غـــرفـــة  الـــنـــائـــب األول 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــني دولــة قطر وجمهورية 
هنغاريا حقق نموا بنسبة 40 باملائة خال 
الــعــام املـــاضـــي، حــيــث بــلــغ 337 مــلــيــون ريـــال، 
مقابل 241 مليونا في العام الذي قبله، مؤكدا 
اهـــتـــمـــام الـــجـــانـــبـــني بــتــطــويــر تـــلـــك الـــعـــاقـــات 

واستكشاف آفاق أوسع للتجارة البينية.
وأضـــاف بــن طــوار أن الــزيــارات املتبادلة على 
كــافــة املــســتــويــات، واالتـــفـــاقـــيـــات املــوقــعــة بني 
البلدين، ساعدت في تقريب مجتمع األعمال 
واملستثمرين في قطر وهنغاريا، حيث ينظر 
الــقــطــريــون إلـــى هــنــغــاريــا بــاعــتــبــارهــا وجــهــة 
استثمارية رائدة، خصوصا في قطاعات مثل 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات الــكــيــمــاويــة 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ واألدويـــــــــــــة ومـــــشـــــروعـــــات الـ

والزراعة وغيرها.
وأكــد أن أصــحــاب األعــمــال القطريني يرغبون 
ــار املــتــاحــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــي اســـتـــكـــشـــاف فـــــرص االسـ فــ
والتعرف على مناخ االستثمار واملزايا التي 
ــانـــب..  تــمــنــحــهــا هــنــغــاريــا لــلــمــســتــثــمــريــن األجـ
مــــشــــددا عـــلـــى دعـــــم غـــرفـــة قـــطـــر وتــشــجــيــعــهــا 
للمستثمرين القطريني الساعني لاستفادة 
ــا،  ــاريـ ــغـ ــنـ ــهـ ــزات االســــتــــثــــمــــاريــــة بـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ مـــــن املـ
والتباحث حول إقامة استثمارات وتحالفات 

تدعم العاقات التجارية بني البلدين.
ــزات  ــفــ ــحــ ــــات ومــ ــــومـ ــقـ ــ ولـــــــــدى اســــتــــعــــراضــــه ملـ
ــــاد، قـــــال الـــنـــائـــب األول  ــبـ ــ ــار فــــي الـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
لــرئــيــس غــرفــة قــطــر، إن قــطــر تتمتع بالعديد 
من فرص التعاون بني الجانبني ال سيما في 
ظــل املــحــفــزات الــتــي تــوفــرهــا الــدولــة لتشجيع 
االســتــثــمــار فــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 

والسياحة وغيرها من القطاعات.
وأوضـــــــح أن قـــطـــر تــحــظــى بــبــيــئــة اســتــثــمــار 
مــشــجــعــة وقــــوانــــني وتـــشـــريـــعـــات وإجــــــــراءات 
تسهل تدشني وممارسة األعمال، كما توجد 
الــبــاد بنية تحتية متطورة، فيما تمنح  فــي 
فرصا كثيرة في املناطق الحرة والصناعية 
ــة. مــن جــهــتــه قــال  املــتــرامــيــة فــي أطــــراف الـــدولـ

ــلـــوشـــي، نـــائـــب  ــكـ ــيـ ــــس مـ ــرانـ ــ الـــســـيـــد فـ
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــتــــجــ رئــــيــــس غــــرفــــة الــ
الهنغارية إن حجم التعاون التجاري 
الــراهــن بــني الــقــطــاع الــخــاص القطري 
والهنغاري ال يتناسب مع اإلمكانات 
الــكــبــرى لــــدى الــبــلــديــن، داعـــيـــا رجـــال 
إلــى استكشاف  األعــمــال فــي الدولتني 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون، وتـــفـــعـــيـــل 
االتفاقات ومذكرات التفاهم املشتركة، 
وبـــحـــث إقــــامــــة شــــراكــــات وتــحــالــفــات 
اقتصادية مــن شأنها دعــم العاقات 

االقتصادية والتجارية بني البلدين.
وأضــــاف ميكلوشي أن بـــاده تتمتع 
بــمــنــاخ اســتــثــمــار مــحــفــز عــلــى إقــامــة 
مشروعات قطرية هنغارية مشتركة، 
ــن جـــانـــب  ــ ــام بــــالــــغ مـ ــمــ ــتــ ــاك اهــ ــ ــنــ ــ »وهــ
الحكومة الهنغارية لتسهيل األعمال 
أمام املستثمرين القطريني، كما تدعم 
غرفة تجارة وصناعة هنغاريا وجود 

مشروعات مشتركة بني الجانبني.«
وحــــول أبــــرز الــقــطــاعــات فــي هنغاريا 
الــقــطــريــني  الــتــي يــمــكــن للمستثمرين 
إطـــاق مــشــروعــات فــيــهــا، أشـــار نائب 
رئــيــس غــرفــة هــنــغــاريــا إلـــى أن قــطــاع 

ــــي هـــذا  ــان الــــــريــــــادة فـ ــكــ ــارات يـــحـــتـــل مــ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــــود قــطــاعــات مــمــيــزة  اإلطــــــار، مــنــبــهــا إلــــى وجـ
مثل األدويــة وتكنولوجيا املعلومات والغذاء 
وغيرها.. معربا عن أمله أن يثمر اللقاء إقامة 
استثمارات مشتركة بني رجــال األعــمــال، وأن 
يــســهــم فــي رفـــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بني 

البلدين.

¶ جانب من اللقاء

   

السفارة األمريكية:

زيارة وزير الخزانة تعزز 
الشراكة اإلستراتيجية 
بين الدوحة وواشنطن

الــواليــات املتحدة األمريكية  ذكــر بيان صــادر عن سفارة 
ــكـــي ستيفن  الـــخـــزانـــة األمـــريـ ــالـــدوحـــة أن زيــــــارة وزيـــــر  بـ
منوشني إلى الدوحة تركزت على الشراكة اإلستراتيجية 

بني الواليات املتحدة وقطر.
واختتم وزيــر الخزانة األمريكي ستيفن منوشني أمس 
زيــارتــه إلــى قطر والــتــي استمرت يــومــني. وخـــال زيــارتــه 
أكد الوزير منوشني على التزام الواليات املتحدة املستمر 
بشراكتها اإلستراتيجية مع قطر وأبــرز أهمية التعاون 
الثنائي في الحفاظ على االستقرار واألمــن في املنطقة. 
وخـــال الــزيــارة نــاقــش الــوزيــر منوشني جــهــود التعاون 
ملــكــافــحــة شــبــكــات الــتــمــويــل غــيــر املـــشـــروع وتــعــزيــز نظام 
مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب في قطر. وأعرب 
عن تقديره النضمام قطر إلى التعيينات األخيرة تحت 
رعــايــة مــركــز اســتــهــداف تمويل اإلرهــــاب. ونــاقــش الــوزيــر 
الثنائية بني  ا تعزيز الشراكة االقتصادية 

ً
منوشني أيض

الواليات املتحدة وقطر وتعزيز النمو االقتصادي.
والتقى الوزير منوشني مع حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى ومعالي الشيخ 
عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــداخــلــيــة وســــعــــادة الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الـــوزراء وزيــر  عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
الــعــمــادي وزيــر  الخارجية، وســعــادة السيد علي شريف 

املالية.
كما عقد الوزير منوشني اجتماعات منفصلة مع سعادة 
الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة مؤسسة قطر في املدينة التعليمية وسعادة السيد 
الــرئــيــس التنفيذي لجهاز  منصور إبــراهــيــم آل محمود 
قطر لاستثمار وســعــادة الشيخ عبدالله بــن ســعــود آل 
ثاني محافظ مصرف قطر املركزي وسعادة الدكتور علي 

بن فطيس املري النائب العام.
زار منوشني أيضًا ملعب الجنوب لكرة القدم تحت رعاية 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ملراقبة العمليات واإلدارة 
في املوقع الرئيسي لكأس العالم القادمة في قطر في عام 
ا مؤسسة قطر وجامعة 

ً
2022. وزار الوزير منوشني أيض

جورج تاون - قطر في املدينة التعليمية، حيث التقى مع 
عمداء الجامعات األمريكية والطاب ملناقشة مساهمات 
الجامعات األمريكية في تطوير الجيل القادم من املهنيني 

والقادة في جميع أنحاء قطر.

الدوحة - 

الدوحة - 
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جيم رون

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

الدوالر القوي يضر االقتصاد العالمي

ــــدرع الــامــع فــي تــلــك املـــرة.  الــصــن »الـــفـــارس« الـــذي يــرتــدي ال

فاقتصاد البلد األسيوي يسجل تباطؤا أيضا، ولم يعد بنفس 

املرونة التي كان عليها قبل عقد.

وسيكون من الصعب على األسواق الناشئة األخرى أن تتقدم 

خطوة، وأن تساعد على درء أية موجة ركود عاملي محتملة 

طاملا أن الدوالر األمريكي ظل قويا: االقتصادات الناشئة تميل 

إلــى االقــتــراض بــالــدوالر. وتــلــك الـــدول تــكــون ُعــرضــة لــلــدوالر 

القوي، وهو ما يمكن أن يجعل ديونها مرتفعة بدرجة أكبر.
والعملة األمريكية من املمكن أن تخفف هذا التوتر وأن تتيح 
لألسواق الناشئة أن تنمو بسرعة، وربما املحافظة على العالم 
مــن الــوقــوع فــي بئر الــركــود. واالحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »البنك 
الفائدة تدريجيا،  األمــريــكــي: يقوم بخفض أســعــار  املــركــزي 
وهو ما يمكن أن يساعد على خفض سعر العملة الخضراء. 
لكن اإلحتياطي الفيدرالي ال يمضي بسرعة في هذا املسار 
الرئيس األمريكي  التي يتمناها  حتى اآلن- ليس بالسرعة 

دونالد ترامب.
وقد زادت الشكاوى من قوة العملة األمريكية هذا العام. فبدءا 
الرئاسة  الديمقراطية على منصب  إلــى املرشحة  من ترامب 
األمريكية إليزابيث وارن، يقول النقاد إن الدوالر القوي يجعل 

السلع األمريكية أقل تنافسية في السوق العاملية.
وما يزيد الطن بلة أن االقتصادات الناشئة تقترض بالدوالر 
في الغالب األعم، فيما يدفع أكبر عمائها باليورو في الغالب. 
اليورو- الــدول أيضا ُعرضة لسعر الصرف  ولــذا تكون تلك 
الدوالر. وهذا هبطت العملة األوروبية املوحدة »اليورو« بنسبة 

3.2% مقابل الدوالر.

يشهد االقتصاد العاملي تباطؤا ملحوظا. وفي موجات الركود 
املاضية، ساعدت األســواق الناشئة سريعة النمو على إنقاذ 
االقتصاد العاملي. لكن ثمة شيء واحد يقف في وجه التاريخ، 

ليكرر ذلك نفسه في تلك املرة: الدوالر األمريكي القوي.
وفي الوقت الذي يتباطأ فيه النمو العاملي، وُيظهر االقتصاد 
األمــريــكــي عــامــات عــلــى الــضــعــف، يبحث املــســتــثــمــرون عن 

أماكن يستثمرون فيها أموالهم بغية زيادتها.
واألسواق الناشئة مثل كوريا الجنوبية، أو البرازيل أو الهند، 
تكون أكثر خطرا من حيث ضخ االستثمارات فيها، لكنها 
ــدول املتقدمة  ــ فــي الــغــالــب تسجل نــمــوا بــوتــيــرة أســـرع مــن ال
املتحدة األمريكية. وتميل تلك  الــواليــات  أو حتى  أملانيا  مثل 
االقــتــصــادات أيضا إلــى أن تقوم على الــصــادرات، وغالبا ما 

تكون مربوطة بالتحركات في أسعار السلع.
وفــي الــركــود الـــذي أعــقــب األزمـــة املــالــيــة العاملية الــتــي اندلعت 
العام 2008، منحت الصن دفعة قوية  شرارتها في أواســط 
لاقتصاد العاملي، حيث نمت بنسبة 9% على خلفية اإلنفاق 

املحلي القوي.
بــيــد أن الــظــروف قــد تــغــيــرت فــي الــعــقــد املــاضــي. ولـــن تكون 

أنيكن تابي

“ إذا لم تكن لديك الرغبة في المخاطرة في بعض األحيان، 
فعليك أن ترضى بأن تكون شخصا عاديا  ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن

االحتجاجات في لبنان 
والمساواة في الدخول

تحل لبنان في املرتبة الخامسة عامليا في قائمة الدول 
إلى ناتجها املحلي اإلجمالي،  األكثر مديونية، نسبة 
الدولي.  النقد  للتقديرات الصادرة عن صندوق  وفقا 
وفــي ظل حاجتها املاسة إلــى مزيد من اإليـــرادات من 
الــديــون املتضخمة، أعلنت  تــلــك  أجـــل خــدمــة )ســــداد( 
ــة األخـــيـــرة عـــن فــرض  ــ ــ الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي اآلون
بـــ 6 دوالرات على مستخدمي تطبيق  ضريبة تقدر 
»واتس آب« للرسائل النصية، وهو ما أشعل موجة من 
املظاهرات االحتجاجية في عموم الباد، والتي اتفقت 

جميعها على مطلب واحد: إسقاط النظام الحالي.
ــذيــن يــتــواجــدون فــي الــشــوارع  ويــصــر املــتــظــاهــرون ال
ــن تــتــمــلــكــهــم حــالــة مـــن الــســخــط  ــذيـ بــمــئــات اآلالف والـ
الـــشـــديـــد إزاء الــحــكــومــة، مــنــذ فــــرض الــضــريــبــة- تم 
إلى  املمكن رفعها  التي كــان من  الفور-  إلغاؤها على 
العارم  الغضب  250 مليون دوالر سنويا. ومــا غــذى 
أيضا بن املواطنن اللبنانين هو عدم اتجاه السلطات 
اللبنانين  األثــريــاء  أكثر عدائية على  لفرض ضريبة 

مباشرة.
لبنان مستويات عالية  بــدول أخــرى، تشهد  ومقارنة 
جدا من عدم املساواة في الدخول. فنسبة الـ 1% األكثر 
ثراء في البلد العربي يحصلون على قرابة ُربع الناتج 
النسبة األعلى  املحلي اإلجــمــالــي، والـــذي يقترب مــن 
الــتــي هــي نفسها تعتبر  الــشــرق األوســـط  فــي منطقة 
واحدة من أكثر املناطق التي تعاني من عدم املساواة 

في العالم.
أكثر  أن  لبنان يجد  الــدخــول فــي  واملتأمل فــي بيانات 
0.1% ثراء من اللبنانين يتحصلون على نفس حصة 
الدخل القومي التي يحصل عليها النصف األكثر فقرا 

في البلد العربي.
ــادرة عــــن مــعــهــد »كــارنــيــجــي  ــ ــــصـ ــا لــــألرقــــام الـ ــقــ ووفــ
ــإن 3 آالف شــخــص فــي لبنان  الــبــحــثــي فـ إنــدومــنــت« 

يحصلون على أكثر من 2 مليون.
التظاهرات والحيلولة دون  وفــي مسعى منه الحتواء 
اللبناني سعد  الــــوزراء  أعــلــن رئــيــس  اتــســاع رقعتها، 
الحريري عن حزمة من اإلصاحات األسبوع املاضي، 
والتي تشمل خفض رواتب السياسين بنسبة %50، 
وفـــرض ضــرائــب عــلــى األربــــاح املــصــرفــيــة، علما بــأن 
إلــى تقليل العجز بواقع  اإلجــراء األخير هــذا سيؤدي 

3.4 مليار دوالر.
أن  اللبنانية  الطالع بالنسبة للحكومة  لكن ومن سوء 
تلك اإلصاحات لم تجدي نفعا مع املتظاهرين الذين 
أن يتركوا  الــنــظــام بأكمله قبل  يــصــرون على رحــيــل 

الشوارع وامليادين.

آدم راسمي

كاتب رأي في »كوارتز«
»موقع كوارتز العاملي«

ماكري والتحديات الكبرى

تعود األرجنتن الى الواجهة العاملية من ناحية 
تــجــدد األزمـــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة والنقدية 
السنة أي  الــحــادة مــع نمو سلبي متوقع لهذه 
مــتــطــورة  أن األرجــنــتــن دولــــة  1,6%. ال شـــك 
وتــنــعــم بــغــنــى ثــقــافــي واجــتــمــاعــي كــبــيــر، لكن 
ــر. من  االقــتــصــاد يــتــعــثــر بــقــوة مـــن وقـــت آلخــ
األســـبـــاب تــغــيــر الــســيــاســات املــطــبــقــة بسرعة 
الــســيــاســي للحكم.  الــتــبــديــل  فــتــرة بسبب  كــل 
انتقلت األرجنتن مرارا من الحكم ذات الطابع 
الليبرالي  الــطــابــع  الـــى اآلخـــر ذات  االشــتــراكــي 
اليوم تنتقل األرجنتن من  والعكس بالعكس. 
حكم الرئيس ماكري اليميني الى حكم الرئيس 
الــبــيــرونــي أي االشــتــراكــي. الرئيس  فــرنــانــديــز 
ماكري كان صديقا لقطاع األعمال وهو رجل 
ثـــروة كبيرة عبر  الـــذي حقق  الناجح  األعــمــال 
عــقــود ســخــيــة مـــع الـــدولـــة، لــكــنــه لـــم يــنــجــح في 
ــم صــنــدوق  مــهــمــتــه الــرئــاســيــة بــالــرغــم مـــن دعـ
النقد الدولي له عبر قرض ال 57 مليار دوالر 
اليوم  الــصــنــدوق حتى  فــي سنة 2018. ســدد 
44 مليار دوالر والباقي مبدئيا قريبا. هذا هو 
القرض األكبر الذي أعطي لدولة منذ تأسيس 
صندوق النقد بعد الحرب العاملية الثانية. بعد 
أقل من سنة، ما زالت األرجنتن تعاني وتتعثر 

وشبح االفاس يظهر.
انتخبت األرجــنــتــن فــي 2017 رئيسا جديدا 
ألربع سنوات. واقعا ال يمكن فصل الوضع في 
األرجنتن عن ما يحصل في أميركا الاتينية. 
ــــقــــارة الــجــنــوبــيــة  ــات قــاســيــة فـــي ال ــ هــنــالــك أزمــ
تضرب أهم دولها ويمكن أن تؤدي الى ركود 
النمو فيها لهذه  عــام فــي 2020. تقدر نسبة 
السنة بـ 0,6% مقارنة بـ 3,2% كمعدل عاملي 
للدول الصناعية و4,1% ملجموعة  أي %1,9 

الــــــدول الــنــامــيــة والـــنـــاشـــئـــة. الــنــمــو األمــيــركــي 
الــاتــيــنــي ضــعــيــف بــســبــب املــشــاكــل الــكــبــرى 
التي تعاني منها دولها األساسية كفنزويا 

والبرازيل واملكسيك واألرجنتن.
من املتوقع أن تنمو البرازيل 0,8% هذه السنة 
فقط بسبب سوء ادارة الرئيس الجديد للباد 
والخسارات البيئية الهائلة التي تحصل بسبب 
الذي  التحدي  الغابات األمازونية.  الحرائق في 
أظهره الرئيس البرازيلي تجاه أوروبا وخاصة 
البرازيل،  فرنسا لن يساعد االستثمارات في 
املــتــوقــع أال ينتعش اقتصادها  وبــالــتــالــي مــن 
ــارة الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الـــى بعض  ــ قــريــبــا. زيـ
دول الخليج سمحت بتقوية العاقات وتوقيع 
للفريقن. فنزويا في  اتفاقيات جيدة مفيدة 
وضــــع كـــارثـــي مــنــذ ســـنـــوات حــيــث ال تــتــوافــر 
الغذائية ولــن تتحسن األوضــاع  السلع  أبسط 
قبل ايجاد حل سياسي لألزمة. أما املكسيك، 
السنة بسبب  أكثر من 0,9% هــذه  فلن تنمو 
تحديات الهجرة والصراع الداخلي بن اليسار 
واليمن كما بسبب الفساد الذي يضرب دول 

أميركا الاتينية مع املكسيك في الصدارة.
ــع عـــنـــدمـــا اســـتـــلـــم مـــاكـــري  ــــوضــ كـــيـــف كـــــان ال
املالي  الوضع  الحكم في كانون األول 2015؟ 
لألرجنتن كان متعثرا والقدرة املالية ضعيفة 
الــى نسبة تضخم مرتفعة %25.  بــاالضــافــة 
املالي  النقدي كان ضعيفا والدعم  االحتياطي 
العامة من كهرباء ومــاء ونقل كان  للخدمات 
باهظا. الثقة باالقتصاد بقيت ضعيفة بسبب 
نــوعــيــة ادارة الــقــطــاع الــعــام الــتــي لــم تــصــل الــى 
لم يكن  املطلوبة. ماكري  الفاضلة  املستويات 

بمستوى التحديات الكبيرة.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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2020 باركيندو يتوقع صعود سوق النفط 

ــام  ــعـ قــــــال مـــحـــمـــد بــــاركــــيــــنــــدو األمـــــــن الـ
ملنظمة أوبــك أمس إن آفــاق سوق النفط 
للعام 2020 قد تشهد صعودا محتمال، 
لــيــقــلــل فــيــمــا يــبــدو مـــن أهــمــيــة الــحــاجــة 
لتخفيضات أعــمــق لــإنــتــاج، وتجتمع 
أوبـــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــقـــيـــادة روســـيـــا في 
ديــســمــبــر للنظر فــي ســيــاســيــة اإلنــتــاج. 
يــنــايــر، ينفذ مــا ُيسمي بتحالف  ومــنــذ 
أوبك+ خفضا لإنتاج بواقع 1.2 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا لـــدعـــم الــــســــوق. ويــســري 

االتفاق حتى مارس 2020.
وقــــــال بـــاركـــيـــنـــدو فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
»بناء على األرقام األولية، يبدو أن 2020 

سيشهد صــعــودا مــحــتــمــال«. وردا على 
ســــؤال عــمــا إذا كـــان أكــثــر تــفــاؤال بشأن 
السوق مقارنة بما كان عليه في أكتوبر 
حــن قــال إن جميع الــخــيــارات مطروحة 
بما في ذلك خفض أكبر لإنتاج، أجاب 
بــاركــيــنــدو أن الـــصـــورة تــحــســنــت. وقــال 
ــا.  ــراقـ »بــالــتــأكــيــد هـــنـــاك نـــقـــاط أكـــثـــر إشـ
األرقــــام تــبــدو أكــثــر وضــوحــا والــصــورة 
تبدو أكثر إشراقا«. وتابع »فيما يتعلق 
بــالــعــوامــل األخـــرى غير األســاســيــة مثل 
مشكالت التجارة التي تؤثر سلبا على 
االقتصاد العاملي، األنباء الواردة تبعث 
على مزيد من التفاؤل. نرى أن الواليات 
ــم،  ــالـ ــعـ ــر اقــــتــــصــــاد فــــي الـ ــبــ ــدة، أكــ ــحــ ــتــ املــ
تواصل تحدي التوقعات وتتجاوزها«.

وتــنــبــئ أرقــــــام أوبـــــك بــتــخــمــة مــعــروض 
الــعــام الـــقـــادم نــظــرا لـــزيـــادة اإلنـــتـــاج من 
خــارج املنظمة. يضغط هــذا، إلى جانب 
مـــســـائـــل أخــــــرى مـــثـــل الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري 
األمــريــكــي الصيني، على أســعــار النفط 
نــحــو 62.70 دوالر  تــبــلــغ حــالــيــا  الـــتـــي 
للبرميل، منخفضة من ذروة 2019 فوق 
75 دوالرا. وعما إذا كانت السوق تبدو 
ــدادات فـــي الـــعـــام املــقــبــل،  ــ ــاإلمـ ــ مــتــخــمــة بـ
ــك بـــعـــد. ال  ــم نــبــلــغ ذلــ ــال بــاركــيــنــدو »لــ قــ
نستطيع في الوقت الحالي أن نستبق 
كل الخطوات التي نمضي فيها«. وقال 
بــاركــيــنــدو أيــضــا إن انــضــمــام الــبــرازيــل 
للمنظمة محل ترحيب، مضيفا أنها لم 

تتقدم بطلب رسمي بعد.

وصـــــرح بـــاركـــيـــنـــدو لــلــصــحــفــيــن قــائــال 
»ســــيــــكــــون انـــضـــمـــامـــهـــا مـــحـــل تــرحــيــب 
كــبــيــر« مضيفا أن مـــشـــاورات جـــرت في 
ــلـــي  ــبـــرازيـ ــــاض. وكـــــــان الـــرئـــيـــس الـ ــريــ ــ الــ
جايير بولسونارو قــال الشهر املاضي 
إنـــه يــرغــب فـــي أن تــنــضــم بــــالده ألوبـــك، 
فـــــي خــــطــــوة ســـتـــجـــعـــل الـــــبـــــرازيـــــل أهــــم 
إلــى املنظمة منذ سنوات  منتج ينضم 
لكنها قوبلت بتشكك في قطاع الطاقة 
بـــالـــبـــرازيـــل. وفــــي وقــــت ســابــق أصــــدرت 
أوبـــك تقريرها للعام 2019 وقــالــت فيه 
أقــل من النفط  إن املنظمة ستورد كمية 
فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس املــقــبــلــة فـــي ظل 
نــمــو إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري األمــريــكــي 

ومصادر منافسة أخرى.

فيينا - رويترز

دعا دول العالم لتخفيف العوائق التجارية

الرئيس الصيني يتعهد بمزيد 
من االنفتاح االقتصادي

تــعــّهــد الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جــن بينغ بــمــزيــد مــن االنــفــتــاح 
فــي االقــتــصــاد الــصــيــنــي، معلنا 
الــعــالــم أن »تــهــدم  أن عــلــى دول 
ــك  ــــدران« فــيــمــا بــيــنــهــا، وذلـ ــــجـ الـ
خــــالل افــتــتــاح مـــعـــرض تــجــاري 
ــدث شــي  ــ ــحـ ــ ــي شـــنـــغـــهـــاي، وتـ ــ فـ
أمــام جمهور يضم فــي صفوفه 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
ــاكـــرون، الــــذي كـــان فــي مقدمة  مـ
الـــحـــضـــور فـــي افـــتـــتـــاح مــعــرض 
الــصــن الــدولــي لـــلـــواردات الــذي 
تــنــظــمــه بـــكـــن ســـنـــويـــا إلظـــهـــار 
اســتــعــدادهــا لــتــحــريــر أســواقــهــا 
انــتــقــادات بأنها  الهائلة، وســط 
تحيط هــذه األســــواق بــنــوع من 

الحماية.
وقــــــــال شـــــي إن عـــلـــى املــجــتــمــع 
بـــهـــدم  يـــســـتـــمـــر  الـــــــدولـــــــي »أن 
الـــجـــدران بـــدال مــن بــنــائــهــا، وأن 
يـــرفـــض الــحــمــائــيــة واألحــــاديــــة 
بحزم، وأن يخفف باستمرار من 
العوائق التجارية«. ومع ذلك لم 
يخض شــي فــي التفاصيل، لذا 
من غير املرجح أن يهدئ كالمه 
الــذيــن يتهمون  النقاد األجــانــب 
الــصــن باتباع تدابير حمائية 
وعدم تنفيذ إصالحات تعهدت 

بها.
ومع استمرار الصن والواليات 
املتحدة في بذل الجهود لتوقيع 
اتفاق تجاري جزئي تم اإلعالن 
ــب 

ّ
ــر املـــــاضـــــي، تــجــن ــهـ ــه الـــشـ ــنـ عـ

ــنــــي الــــتــــطــــرق  ــيــ ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الـــرســـوم الجمركية  الـــى قــضــيــة 
االنتقامية املتبادلة مع الواليات 

املتحدة.
وبــدا التباين واضحا بن كلمة 
شي أمس وكلمته العام املاضي 
في ذروة املواجهة مع واشنطن، 

تـــنـــاول حــيــنــهــا اإلدارة  عــنــدمــا 
األمــريــكــيــة منتقدا »الحمائية« 
ــة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ و»االنــــــــعــــــــزالــــــــيــــــــة« و»شـ
الغاب«، دون أن يسمي الواليات 

املتحدة بشكل خاص.
ــريــــحــــات أدلـــــــــى بــهــا  وفـــــــي تــــصــ
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــى مـ ــكــ ــتــ ــد شـــــــي، اشــ ــعــ بــ
ــتـــجـــاريـــة بــن  مــــن أن الــــحــــرب الـ
الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن »ال 
ــــا خــاســرة« 

ً
تــخــلــق ســــوى أطــــراف

ــى الـــنـــمـــو  ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــًبـ ــ ــلـ ــ وتـــــــؤثـــــــر سـ
العاملي، وأعــرب عن أمله في أن 
الــقــوتــان االقتصاديتان  تتمكن 
الــعــمــالقــتــان مـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق »يــحــافــظ عــلــى مــصــالــح« 
الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن اآلخـــريـــن، 
على رأسهم االتحاد األوروبــي. 
ـــ »الـــخـــطـــوات  ــــرون بــ ــاكـ ــ ونــــــدد مـ
أحـــــاديـــــة الـــجـــانـــب واســـتـــخـــدام 
الرسوم كسالح«، دون أن يسمي 
ترامب مباشرة. لكنه قال كذلك 
إن على فتح األســواق الصينية 
أن يـــتـــم »بـــشـــكـــل أســــــرع وأكـــثـــر 

شفافية«.
أما شي، فكشف عن أمله في أن 
يتم قريبا توقيع اتفاق تجاري 
الــصــن، بالرغم  إقليمي تدعمه 

ــــن إعـــــــالن الـــهـــنـــد االنـــســـحـــاب  مـ
ــان  ــ ــل يـــــــوم واحـــــــــــد. وكــ ــبــ ــه قــ ــنــ مــ
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مــــــــودي أعــــــــرب خـــــــالل قــــمــــة فــي 
بــانــكــوك عــن خشيته مــن تدفق 
الــصــيــنــيــة الرخيصة  الــبــضــائــع 
الى األســواق الهندية، ما يؤدي 
برأيه الى »عجز تجاري ال يمكن 
ــن املــفــتــرض  تـــحـــمـــلـــه«. وكــــــان مــ
اتـــفـــاقـــيـــة »الـــشـــراكـــة  تـــشـــمـــل  أن 
االقتصادية اإلقليمية الشاملة« 
دوال آسيوية عدة و30 باملئة من 
إجمالي الناتج الداخلي العاملي 
ونحو نصف سكان العالم. لكن 
شــي أمـــل فــي شــنــغــهــاي فــي »أن 
يتم توقيع االتفاقية وأن تدخل 

حيز التنفيذ في وقت قريب«.
ــــى أن الــصــن  ــا الــ وأشــــــــار أيــــضــ
ســتــكــون »ســـعـــيـــدة« بــالــتــوصــل 
ــرة  ــ إلـــــــــى اتــــــفــــــاقــــــات تـــــــجـــــــارة حـ
مـــــع دول أخــــــــــرى، مـــضـــيـــفـــا أن 
مسؤولي بالده سوف يسّرعون 
ــات حـــــــــول اتــــفــــاقــــيــــة  ــ املـــــــفـــــــاوضـــ
اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات مــــــــع االتـــــــحـــــــاد 
ــــى  األوروبـــــــــــــــــــي، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
ــابــــان  ــيــ ــيــــة أخـــــــــرى مـــــع الــ ــاقــ ــفــ اتــ

وكوريا الجنوبية.

شنغهاي - أ ف ب

لندن - رويترز

¶ شي جين بينغ ماكرون خالل افتتاح المعرض التجاري في شنغهاي

ركود قطاع الخدمات البريطاني بسبب »بريكست«

أظهر مسح شهري أن قطاع الخدمات في 
بــريــطــانــيــا ســجــل ركـــــودا الــشــهــر املـــاضـــي، 
ــن تـــداعـــيـــات  ــ ــاوف مـ ــ ــخــ ــ حـــيـــث تـــســـبـــبـــت املــ
ــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي  ــبــــالد عــ ــال الــ ــفـــصـ انـ
)بريكست( في هبوط الطلبيات الجديدة 
بـــأســـرع وتـــيـــرة لــهــا فـــي ســتــة أشـــهـــر، وهــو 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن االقـــتـــصـــاد ســجــل بــدايــة 
ــيــــر مــــن 2019. وزاد  لـــلـــربـــع األخــ ضــعــيــفــة 
مـــــؤشـــــر آي.إتــــــــــــــــــــش.إس مــــــاركــــــت ملــــديــــري 
الــخــدمــات إلــى 50.0،  املشتريات فــي قــطــاع 
وهــو الحد الفاصل بن النمو واالنكماش 
ويــشــكــل نـــمـــوا قـــــدره صـــفـــر، مـــن 49.5 في 

سبتمبر، وهــي مــن أدنــى الــقــراءات منذ أن 
ضرب الركود بريطانيا في 2009.

وظلت مؤشرات مديري املشتريات املماثلة 
في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء 
في منطقة االنكماش في أكتوبر، وهو ما 
جعل جميع القطاعات في مؤشر مديري 
املشتريات دون مستوى الخمسن لثالثة 
أشــهــر مــتــتــالــيــة، وذلــــك لــلــمــرة األولــــى منذ 
بـــريـــطـــانـــيـــا قــوتــه  اقـــتـــصـــاد  2009. وفـــقـــد 
الــعــام، متأثرا بتراجع عاملي  الــدافــعــة هــذا 
جـــــــراء الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــن الــــواليــــات 
ــة إلــــــى زيــــــادة  ــ ــافـ ــ ــــن، إضـ ــــصــ ــدة والــ ــتــــحــ املــ
الــبــالد من  الضبابية التي تكتنف خــروج 

االتحاد األوروبي.

»إياتا« تدعو الجهات التنظيمية 
للعمل على ترخيص 
»بوينج 737 ماكس«

ــاد الـــدولـــي لــلــنــقــل الــجــوي  قــــال رئــيــس االتـــحـ
الــجــهــات التنظيمية  أمـــس إن عــلــى  »إيـــاتـــا« 
أن تعمل معا فــي إعـــادة الترخيص للطائرة 
املــوقــوفــة عــن التشغيل،  بــويــنــج 737 مــاكــس 
ــلــــى حـــــــدة فــي  ــا عــ ــهـ ــنـ بـــــــدال مـــــن ســــعــــي كـــــل مـ
عملية إجـــراءات املــوافــقــة، وقــال ألكسندر دو 
جونياك خالل مقابلة مع رويترز في الكويت 
فــادح للغاية. ألننا  »بالنسبة لنا، هــو خطأ 
أسسنا أمن هذا القطاع بناء على قرار اعتماد 
واحــــد واعــــتــــراف مــتــبــادل وكــــان األمــــر فــعــاال 

للغاية«.
كـــانـــت جـــهـــات تــنــظــيــمــيــة دولـــيـــة قـــالـــت إنــهــا 
ــا الــــخــــاصــــة  ــهــ ــاتــ ــحــــوصــ تــــخــــطــــط إلجــــــــــــراء فــ
ــادة  عــلــى الــطــائــرة ولـــن تعتمد فــقــط عــلــى إعـ
ترخيصها من قبل إدارة الطيران االتحادية 
األمــريــكــيــة. وعــــادة مــا تــتــولــى إدارة الــطــيــران 
األمريكية مسألة الترخيص لطائرات بوينج، 
إنـــدونـــيـــســـيـــا  ــــي  فـ ــــن مـــمـــيـــتـــن  ــادثـ ــ إال أن حـ
وإثيوبيا تحطمت فيهما طائرتان من طراز 
بــويــنــج 737 مــاكــس كــانــا ســبــبــا فـــي توجيه 
انتقادات للدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة 
ــيـــدة بــالــشــركــة األمــريــكــيــة  وعـــالقـــاتـــهـــا الـــوطـ

املصنعة للطائرات.
وأضــــــاف دو جـــونـــيـــاك أن أي تــغــيــيــرات في 
عملية الترخيص يجب أن تجريها الجهات 
الرقابية بطريقة مشتركة تتسم بالشفافية. 
ــه قــــد تـــقـــع تـــضـــاربـــات إذا اتــبــعــت  ــ ــابــــع أنـ وتــ
الجهات التنظيمية إجـــراءات مختلفة، وهو 
ما يزيد العملية تعقيدا ويرفع بدوره تكلفة 
ــيـــص، وقـــــد يـــنـــطـــوي عـــلـــى نـــقـــص فــي  ــتـــرخـ الـ
األمـــان نتيجة االفــتــقــار إلــى اإلجــمــاع. وتقرر 
وقف تشغيل طائرة بوينج األعلى مبيعا في 
مارس بعد حادثي التحطم اللذين وقعا في 
غضون خمسة أشهر، وأسفرا عن مقتل 346 

شخصا.
ــلـــى تـــحـــديـــث بــرمــجــيــات  ــنـــج عـ وتـــعـــمـــل بـــويـ
الــتــحــكــم املـــالحـــي الــتــي تــقــف بــشــكــل رئيسي 
وراء الحادثن، وهو ما يجب إقــراره من قبل 
الــســمــاح للطائرة  الــهــيــئــات التنظيمية قــبــل 
ــــرى.  ــــرة أخـ ــــالت تـــجـــاريـــة مـ بــــاإلقــــالع فــــي رحــ
وقــالــت الشركة املصنعة إنها تسعى إلعــادة 
الطائرة إلى الخدمة بنهاية 2019 بعد إجراء 
الــتــعــديــالت عــلــى بــرمــجــيــاتــهــا. وقــالــت وكــالــة 
سالمة الطيران باالتحاد األوروبي إنه يمكن 
ــا  لــلــطــائــرة أن تــعــود إلـــى الــخــدمــة فـــي أوروبــ

خالل الربع األول من 2020.

الكويت - رويترز
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إيران تواصل تقليص التزامها باالتفاق النووي

قـــال الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحــانــي أمـــس إن 
ــران ســتــبــدأ ضــخ غـــاز الــيــورانــيــوم فــي أجــهــزة  إيــ
طــرد مركزي بمنشأة فــوردو للتخصيب املقامة 
تحت األرض، في مدلول من شأنه تعقيد الجهود 
ــرانــــي،  ــنــــووي اإليــ ــاق الــ ــفــ ــة إلنـــقـــاذ االتــ ــ ــيـ ــ األوروبـ
وبموجب االتفاق املبرم في عام 2015 بني إيران 
والـــــــدول الـــكـــبـــرى وافـــقـــت طـــهـــران عــلــى تــحــويــل 
فوردو إلى »مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية 
والفيزيائية« حيث تستخدم فيه 1044 جهازا 
للطرد املركزي في أغــراض غير التخصيب مثل 
إنــتــاج الــنــظــائــر املــســتــقــرة الــتــي لــهــا الــعــديــد من 

االستخدامات املدنية.
وبعد أن انسحبت الواليات املتحدة من االتفاق 
ــران قلصت  ــ وأعـــــــادت فــــرض عــقــوبــاتــهــا عــلــى إيــ
طــهــران تــدريــجــيــا الــتــزامــاتــهــا فــي االتـــفـــاق الــذي 
الــنــووي مــقــابــل رفــع  قــيــدت بموجبه برنامجها 
ــفـــروضـــة عــلــيــهــا،  ــة املـ ــيـ مــعــظــم الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
ــران فــقــط بتشغيل أجــهــزة  ــ ويــســمــح االتـــفـــاق إليـ
الــطــرد املــركــزي فــي محطة فـــوردو، املقامة داخــل 
لــدى الشيعة، دون  جبل قــرب مدينة قم املقدسة 
ضخ الغاز. ويمكن أن يتيح ضخ غاز اليورانيوم 
في تلك األجهزة إنتاج اليورانيوم املخصب الذي 

يحظره االتفاق في هذه املنشأة.
وقـــال روحــانــي أمـــس فــي كلمة بثها التلفزيون 
ــبــــارا مــن  ــتــ الـــرســـمـــي عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة »اعــ
ــاء ســيــتــم ضـــخ الـــغـــاز فـــي أجـــهـــزة الــطــرد  ــعــ األربــ
املـــركـــزي فــي فــــــوردو«.. لــكــن كــاظــم غــريــب أبـــادي 
إيــران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية  سفير 
ــــاده أخــــطــــرت الـــوكـــالـــة بـــمـــوعـــد »بــــدء  ــال إن بــ ــ قـ
يــو.إف6 )سداسي فلوريد اليورانيوم( في  ضخ 
أجهزة الطرد املركزي في فــوردو يوم األربعاء«. 
ويحظر االتفاق املــادة النووية في فــوردو وبعد 
ضخ يو.إف6 في أجهزة الطرد املركزي ستصبح 
ــيـــس مــفــاعــل  املـــنـــشـــأة مـــوقـــعـــا نــــوويــــا نــشــطــا ولـ

أبحاث كما يقضي االتفاق.
وقال غريب أبادي للتلفزيون الرسمي »مطلوب 
ــــة إرســـــال  ــــذريـ ــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـ مــ

مفتشيها ملراقبة العملية«. وتراقب الوكالة التزام 
إيـــران باالتفاق الــنــووي. ومــن شــأن ذلــك اإلجــراء 
أن يضيف مــزيــدا مــن التعقيد على فــرص إنقاذ 
ــة إيــــران  ــيــ ــاق الــــذي تــطــالــب الـــقـــوى األوروبــ ــفـ االتـ
باحترامه. ودعت فرنسا أمس إيران إلى العدول 
عــن قــراراتــهــا األخــيــرة بتقليص الــتــزامــاتــهــا في 
إطـــار االتــفــاق الــنــووي. وقــالــت أنييس فــون دير 
مول املتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
للصحفيني فــي إفــــادة يــومــيــة »إعــــان إيــــران في 
ــدرات  ــ الـــخـــامـــس مــــن نــوفــمــبــر أنـــهـــا تـــزيـــد مــــن قـ
تخصيب اليورانيوم يتعارض مع اتفاق فيينا 

الذي يحد بشدة من األنشطة في هذا املجال«.
الــتــقــريــر املقبل  وأضــافــت »ننتظر مــع شــركــائــنــا 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة بــشــأن  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــالــ ــوكــ مــــن الــ
ــــران وأفــعــالــهــا«. وأشـــــارت املــتــحــدثــة  إعـــانـــات إيـ
إلــى أن فرنسا ال تــزال ملتزمة باالتفاق النووي 
وحثت إيران على »التطبيق الكامل اللتزاماتها 
والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الــنــووي والــتــزامــاتــهــا النووية  بموجب االتــفــاق 
األخــــرى«. وقــالــت إيـــران أمــس األول إنــهــا دشنت 
مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن أجــــهــــزة الــــطــــرد املـــركـــزي 
الــيــورانــيــوم. وقــال  املــتــطــورة لتسريع تخصيب 

رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر 
صالحي »نشهد اليوم تدشني مجموعة تضم 30 
جهازا للطرد املركزي آي.آر-6«. وأضــاف »إيــران 
تــشــغــل اآلن 60 جـــهـــازا حــديــثــا لــلــطــرد املـــركـــزي 
آي.آر-6... يعمل علماؤنا اآلن على تطوير نموذج 
يسمى آي.آر-9، يعمل أســرع مــن أجــهــزة آي.آر-1 

خمسني مرة«.
ــهـــل روحــــانــــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وأملــانــيــا  وأمـ
شهرين آخرين إلنقاذ االتــفــاق من خــال حماية 
ــن الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة  ــي مـ ــرانــ االقـــتـــصـــاد اإليــ
الــخــانــقــة الــتــي عـــــاودت واشــنــطــن فــرضــهــا على 
طهران في مايو بعد انسحاب الواليات املتحدة 
ــفـــاق. وقــــال روحـــانـــي »ال يــمــكــن أن نقبل  مــن االتـ
مــن جــانــب واحـــد أن نــفــي بــالــتــزامــاتــنــا بالكامل 
بينما هم ال يلتزمون«. لكن طهران تركت مجاال 
للدبلوماسية بقولها إن املــحــادثــات ممكنة إذا 
رفعت واشنطن كــل العقوبات وعـــادت لاتفاق. 
وقال روحاني »كل تلك اإلجــراءات يمكن العدول 
عنها إذا أوفـــت األطـــراف األخـــرى بالتزاماتها... 
يــجــب أن نــتــمــكــن مـــن بــيــع نــفــطــنــا ونــقــل أمــوالــه 
ــارة لــلــعــقــوبــات األمــريــكــيــة على  ــ لــلــبــاد« فـــي إشـ

قطاعي النفط واملصارف.

جنيف - رويترز

بغداد - رويترز

الشرطة تستأنف إطالق الذخيرة الحية على المحتجين

13 قتيال حصيلة مظاهرات الثالثاء في العراق
قتلت قــوات األمــن العراقية 13 محتجا على 
ــة مــضــت  ــاعـ ــــال 24 سـ األقــــــل بـــالـــرصـــاص خـ
مــتــخــلــيــة عـــن ضــبــط الــنــفــس الـــــذي مــارســتــه 
نسبيا على مدى أسابيع فأطلقت الرصاص 
ــة لـــســـحـــق املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــاولــ ــي مــــحــ ــ الــــحــــي فـ
املــحــتــجــني عــلــى األحـــــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي 
تسيطر على الحكومة، فبعد مقتل ثمانية 
أشخاص نهار أمس األول قتلت قوات األمن 
خمسة أشخاص على األقل بالرصاص أثناء 
الليل أو في الساعات األولى من صباح أمس 
منهم شــخــص قــتــل بــالــرصــاص الــحــي أثــنــاء 

دفن آخر قتل قبل بضع ساعات.
وقتل ما يزيد على 260 عراقيا في مظاهرات 
مــنــذ بــدايــة أكــتــوبــر احــتــجــاجــا عــلــى حكومة 
يــرونــهــا فــاســدة وتــأتــمــر بــأمــر قـــوى أجنبية 
على رأسها إيران، وقتل أغلبهم في األسبوع 
األول من االحتجاجات عندما أطلق قناصة 
الــنــار على الحشود مــن فــوق أسطح املباني 
في بغداد. ولكن بعد أن بدا أن الحكومة حدت 
مــن اســتــخــدام بعض أســالــيــب القتل تــزايــدت 
املــــظــــاهــــرات تـــدريـــجـــيـــا فــــي األيــــــــام الـــعـــشـــرة 
املاضية، وبــدأت موجة العنف الجديدة بعد 
ــادل عبد  ــوزراء عـ ــ يـــوم مــن مــنــاشــدة رئــيــس الـ
املهدي املتظاهرين تعليق حركتهم التي قال 

إنها حققت أهدافها وتضر باالقتصاد.
وقــــــال إنـــــه مــســتــعــد لـــتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه إذا 
ــــد بـــعـــدد من  اتـــفـــق الــســاســة عــلــى بـــديـــل ووعـ
اإلصــــــاحــــــات. لـــكـــن املـــحـــتـــجـــني يـــقـــولـــون إن 
ذلــــك غــيــر كــــاف ويــتــعــني اإلطــــاحــــة بــالــطــبــقــة 

السياسية بكاملها.
ومنذ القضاء على تنظيم الدولة اإلسامية 
في 2017، شهد العراق عامني من االستقرار 
الــنــســبــي. لــكــن رغـــم الـــثـــروة الــنــفــطــيــة يعاني 
الــعــيــش وال يحصلون على  كــثــيــرون شــظــف 
ــيـــاه الــنــظــيــفــة والــكــهــربــاء  مـــا يــكــفــيــهــم مـــن املـ
ــيـــم. ويــنــصــب  ــلـ ــتـــعـ والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـ
الغضب من املصاعب االقتصادية والفساد 
على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة 
عـــلـــى أســـــس طــائــفــيــة مـــمـــا يـــكـــرس الـــفـــســـاد. 
ويحظى عبد املهدي الذي تولى السلطة قبل 
عــام بتأييد أحـــزاب سياسية قوية مدعومة 

من إيران ومتحالفة مع فصائل مسلحة.
وذكـــر تقرير حكومي أن نحو 150 شخصا 

قــتــلــوا فــي األســـبـــوع األول مــن االضــطــرابــات 
فــــي أوائـــــــل أكـــتـــوبـــر مــنــهــم 70 بـــاملـــئـــة قــتــلــوا 
بإطاق الرصاص على رؤوسهم. ومنذ ذلك 
الحني تستخدم قــوات األمــن باألساس الغاز 
املسيل للدموع والرصاص املطاطي وقنابل 
الــصــوت فــي الــتــصــدي للمحتجني. ورغـــم أن 
هــذه األساليب قد تتسبب في سقوط قتلى، 
فقد زاد عــدد املتظاهرين بعد أن شــاع أنهم 
ــر وانـــضـــمـــت األســــــر والـــنـــســـاء  ــثـ فــــي أمــــــان أكـ
وكبار السن للمظاهرات التي أطلقها الشباب 

خاصة في بغداد.
ــاضــــي كـــــان عـــشـــرات  ــــوع املــ ــبـ ــ وبـــنـــهـــايـــة األسـ
اآلالف يــخــرجــون إلـــى الـــشـــوارع كــل يـــوم في 
أكبر احتجاجات تشهدها الباد منذ سقوط 
صدام حسني في عام 2003. لكن العنف الذي 
وقـــع االثـــنـــني يــشــيــر إلـــى الـــعـــودة الســتــخــدام 
األســالــيــب الــســابــقــة ومــنــهــا إطـــاق الــذخــيــرة 
ــتــل ســتــة محتجني 

ُ
الــحــيــة عــلــى الــحــشــود. وق

عــلــى األقـــل أمـــس األول فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
حيث استخدمت قوات األمن الذخيرة الحية. 
ــتــل متظاهر أيــضــا فــي الشطرة على بعد 

ُ
وق

45 كيلو مترا شمالي مدينة الناصرية في 
جنوب الباد.

وذكــرت مصادر أمنية وطبية أن قوات األمن 

ــريــــن وأصــــابــــت 12 فــي  قــتــلــت شــخــصــني آخــ
الــشــطــرة. وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي مــســتــشــفــى إن 
القتيلني لفظا أنفاسهما متأثرين بإصابات 
بالرصاص في الرأس، وأفادت مصادر أمنية 
أن املحتجني حاولوا مهاجمة منزل مسؤول 
ــتــل اثنان 

ُ
ق حكومي كبير. وبشكل منفصل، 

عــلــى األقــــل وأصـــيـــب عـــشـــرات عــنــدمــا فتحت 
الــنــار عــلــى محتجني اعتصموا  قـــوات األمـــن 
عــنــد مــدخــل مــيــنــاء أم قــصــر الــرئــيــســي املطل 

على الخليج.
وأوقف االعتصام العمليات في امليناء الواقع 
قرب مدينة البصرة املنتجة للنفط منذ يوم 
ــاء املـــاضـــي. ويــســتــقــبــل املــيــنــاء القسم  ــعـ األربـ
األكبر من الواردات لشعب يعتمد على الغذاء 
املستورد، وفرض مسؤولو األمن في البصرة 
ــجـــول فــــي الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة مــســاء  حـــظـــر تـ
اإلثـــنـــني تــقــريــبــا فـــي مــحــاولــة أولـــيـــة لتفريق 
الــقــوة  إنــهــم سيستخدمون  الــحــشــد، وقـــالـــوا 
إذا لـــزم األمــــر لــفــض االحـــتـــجـــاج. واســتــمــرت 
االشتباكات صباح أمس وقتل شخص أثناء 
دفن متظاهر قتل الليلة املاضية. وردت قوات 
الــذخــيــرة الحية بعد أن ألقى  األمـــن بــإطــاق 
الــســكــان الغاضبون مــن اســتــخــدام الــقــوة في 

السابق الحجارة عليهم قرب موقع الدفن.

تعهدت بتقديم نموذج عملي 
في المفاوضات الدولية

واشنطن تنسحب رسميا 
من اتفاقية باريس للمناخ

للمناخ،  اتفاقية باريس  املتحدة بانسحابها من  أبلغت واشنطن رسميا األمم 
لتكون الواليات املتحدة بذلك القوة االقتصادية الوحيدة الخارجة عن املعاهدة 
املناخية، وقرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب املضي قدما في االنسحاب من 
االتفاق على الرغم من األدلة املتزايدة على حقيقة التغير املناخي وتأثيراتها، في 
حني سّجلت درجات الحرارة في سبتمبر وللشهر الرابع على التوالي معّدالت 
قياسية أو قاربتها، وينص التبليغ على انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق 
الذي تم التفاوضي بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من اآلن في 

4 نوفمبر 2020.
وشدد وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو في إعالنه عن الخطوة على ما 
كان ترامب قد أعلنه في عام 2017 بأن االتفاق فرض »أعباء اقتصادية جائرة« 
بــيــان إن »املــقــاربــة األمريكية تلحظ  املــتــحــدة، وقـــال بومبيو فــي  الــواليــات  على 
الطاقة والتكنولوجيا بشكل  العاملي، وتستخدم كل مــوارد  الطاقة  واقــع مزيج 
نظيف وفاعل بما في ذلك الوقود األحفوري والطاقة النووية واملتجددة«. وأكد 
املفاوضات  املتحدة »ستواصل تقديم نموذج واقعي وعملي« في  الواليات  أن 

الدولية.
الشيوخ  الخارجية فــي مجلس  الــشــؤون  الديمقراطيني فــي لجنة  وقـــال زعــيــم 
إدارة ترامب »استهزأت مرة جديدة بحلفائنا،  األمريكي روبــرت مينينديز إن 
وصــرفــت الــنــظــر عــن الــوقــائــع وزادت مــن تسييس أكــبــر تــحــد بــيــئــي يــواجــهــه 
أحــد أســوأ األمثلة على تخلي  القرار سيكون  أن »هــذا  العالم«. وتابع في بيان 
الــريــادة األمريكية وتنازله للصني والهند وغيرها  بــإرادتــه عن  الرئيس ترامب 
عن السيطرة على االقتصاد العاملي«. وكانت اتفاقية باريس قد حدّدت هامش 
الــتــي كــانــت ســائــدة مــا قبل  االحــتــرار بــدرجــتــني مئويتني مــقــارنــة باملستويات 
العلماء حيويا لكشف أســوأ تداعيات  الحقبة الصناعية، وهــو هــدف يعتبره 

االحترار وال سيما الجفاف وتزايد الفيضانات واشتداد العواصف.
وكان الرئيس األمريكي السابق قد أخذ باالعتبار عوائق تطبيق هذه االتفاقية 
بــإصــراره على عــدم إلزاميتها وعــلــى انــتــقــاء كــل دولـــة لـــإجـــراءات الــتــي تنوي 
ــخــاذهــا وإبـــالغ األمــم املتحدة بها وأعــربــت فرنسا أمــس عــن »أسفها« لقرار 

ّ
ات

اتفاقية باريس  املتحدة باالنسحاب رسميا من  األمــم  إبــالغ  املتحدة  الــواليــات 
اإلليزيه في بيان  الخطوة كانت متوقعة، قال  الرغم من أن هذه  للمناخ، وعلى 
»نحن نأسف« للقرار، مضيفا أن هذا يجعل »الشراكة الفرنسية الصينية أكثر 
من ضرورية حول املناخ والتنوع البيولوجي«، في الوقت الذي كان فيه الرئيس 
ايمانويل ماكرون يقوم بزيارة رسمية الى الصني. وأضاف االليزيه أن ماكرون 
لقائهما في بكني األربعاء  ونظيره الصيني شي جني بينغ سيوقعان خــالل 
وثيقة مشتركة حول املناخ تتضمن إعالنا بأن »ال عــودة عن اتفاقية باريس 

للمناخ«.
ــم املتحدة  كــمــا أعــربــت الــصــني أمـــس عــن »أســفــهــا« لــقــرار واشــنــطــن إبـــالغ األمـ
املتحدث باسم وزارة  للمناخ، وقــال  بــاريــس  اتفاقية  باالنسحاب رسميا مــن 
الخارجية الصينية غينغ شوانغ في إيجاز صحفي روتيني »نأمل أن تتحمل 
الواليات املتحدة مزيدا من املسؤولية وأن تقوم باملزيد لإسهام كقوة دفع في 
بــدال مــن إضــافــة طاقة سلبية« لها. وأضــاف  الــتــعــاون متعدد األطـــراف  عملية 

املتحدث »نعتقد أن التغّير املناخي تحد مشترك تواجهه البشرية جمعاء«.
ويأتي املوقف الصيني عشية التوقيع املقرر في بكني على وثيقة مشتركة حول 
إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس شي جني بيغ ونظيره  املناخ من جانب 
الذي يقوم بزيارة رسمية. وستتضمن الوثيقة إعالنا بأن »ال عودة عن اتفاقية 
باريس للمناخ«.. والصني أكبر الدول املسببة النبعاثات الغازات الدفيئة املسؤولة 

بدورها عن االحتباس الحراري.

واشنطن - أ ف ب

اعتقال شقيقة البغدادي 
في سوريا

ــوات تـــركـــيـــة فــــي شــمــال  ــ ــ اعـــتـــقـــلـــت قـ
ســوريــا شقيقة ألبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
الــذي  الــدولــة اإلسالمية  زعيم تنظيم 
قــتــل فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر فـــي هــجــوم 
أمريكية،  نــفــذتــه وحـــدة كــومــانــدوس 
وقال املسؤول طالبا عدم الكشف عن 
اســمــه »قــبــضــت تــركــيــا عــلــى شقيقة 
أبو بكر البغدادي في أعزاز« بشمال 
غــرب ســوريــا. وأوضـــح »قــبــض على 
ــام 1954  ــودة عــ ــ ــول ــواد املــ ــ رســمــيــة عـ
ــوم عـــلـــى مــعــســكــر قـــرب  ــجـ ــــالل هـ خـ
أعزاز«. وأضاف أن شقيقة البغدادي 
كــانــت بــرفــقــة زوجــهــا وزوجــــة ابنها 
»البالغني  ــال إن  أطــفــال. وقـ وخــمــســة 
ــة يــخــضــعــون لـــالســـتـــجـــواب«  ــثـــالثـ الـ
ــن  ــ أن »مـــــــــا ســـنـــعـــلـــمـــه )مـ مـــــــؤكـــــــدا 
االستجواب( سيساعد تركيا وكذلك 
بـــاقـــي أوروبــــــا عــلــى حــمــايــة نفسها 
بشكل أفــضــل مــن اإلرهــابــيــني«. من 
جهته، أفـــاد مــديــر املــرصــد الــســوري 
الرحمن  لحقوق اإلنسان رامــي عبد 
القبض على  ألــقــت  »قـــوات تركية  أن 
ــدادي أمـــــس بـــالـــلـــيـــل فــي  ــغــ ــبــ ــ أخـــــت ال
مخيم فــي ضــواحــي مــديــنــة أعــــزاز«، 
أنــه تم اعتقالها مع زوجها  وأوضــح 
الخمسة،  ابــنــهــا وأحــفــادهــا  وزوجــــة 
ــى اعـــتـــقـــال »أربـــعـــة  ــ مــشــيــرا كـــذلـــك إل
عراقيني آخرين«. وتقع مدينة أعزاز 
فـــي مــنــطــقــة بــشــمــال غــــرب ســوريــا 
الهجوم  بــعــد  تــركــيــا  تسيطر عليها 
ــذي نــفــذتــه عـــام 2016.  الــعــســكــري الـ
ــن الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونـــالـــد  ــلـ وأعـ
ترامب في 27 أكتوبر مقتل البغدادي 

في عملية نفذتها وحدة كوماندوس 
أمريكية خالل الليل في شمال غرب 
ســـوريـــا عــلــى مــســافــة بــضــعــة كيلو 
مــتــرات مــن الــحــدود الــتــركــيــة. وغــداة 
ـــدت تـــركـــيـــا أن أجـــهـــزة  ــ اإلعــــــــالن، أكـ
ــاالت  اســـتـــخـــبـــاراتـــهـــا أجـــــــرت اتــــصــ
»مكثفة« مع األجهزة األمريكية ليلة 
همت تركيا لفترة طويلة 

ُّ
العملية. وات

بــالــتــغــاضــي عـــن الــجــهــاديــني الــذيــن 
يــعــبــرون حـــدودهـــا لــالنــضــمــام إلــى 
النزاع  انــدالع  القتال في سوريا بعد 
في هذا البلد عام 2011. لكن بعدما 
الــدولــة اإلسالمية  استهدفها تنظيم 
بعدة اعــتــداءات، انضمت عــام 2015 
إلـــى الــتــحــالــف املـــعـــادي لــلــجــهــاديــني. 
ـــهـــمـــت فــــي األســـابـــيـــع 

ُّ
ــقــــرة ات لـــكـــن أنــ

املـــاضـــيـــة بـــإضـــعـــاف الـــكـــفـــاح ضــد 
التنظيم املتفرقني بشنها  عناصر 
املقاتلني  أكتوبر على  هجوما في 9 
األكــراد املنضوين في قــوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وعــــمــــودهــــا الــفــقــري 
وحــدات حماية الشعب الكردية التي 
القتال ضد تنظيم  كانت في طليعة 
ــيــــة. وتـــتـــهـــم تــركــيــا  الــــدولــــة اإلســــالمــ
وحــدات حماية الشعب بـ »اإلرهــاب« 
ــدادا لـــحـــزب الــعــمــال  ــتــ وتــعــتــبــرهــا امــ
ــانـــي الــــــذي يـــقـــود تـــمـــردا  ــتـ ــكـــردسـ الـ

مسلحا ضدها على أرضها.

إسطنبول - أ ف ب
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جهود عالمية لمواجهة الظاهرة

38 مليون يورو ميزانية مكافحة المنشطات
تــواصــل اللجان واالتــحــادات الدولية 
واملـــنـــظـــمـــات املــخــتــصــة فــــي مــكــافــحــة 
املــنــشــطــات مــجــهــوداتــهــا الــجــبــارة من 
اجل مكافحة هذه االفة التي اصبحت 
ــلـــريـــاضـــة  ــه لـ ــدر تــــشــــويــ ــ ــــصـ تـــشـــكـــل مـ
ــة بــمــخــتــلــف  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ ــاب الـ ــ ــعــ ــ ــــالــ ولــ
اصنافها، بل وابعد من ذلك ان فاتورة 
مكافحتها اصــبــحــت تكلف املجتمع 
الــــريــــاضــــي الـــــدولـــــي ســـنـــويـــا مــبــالــغ 
ــراء االخــتــبــارات  ــ ضــخــمــة مـــن اجـــل اجـ
والتحاليل املخبرية للكشف عن هذه 
االفــة التي تضرب بامليثاق الرياضي 

واالخاق االوملبية عرض الحائط.
ــاتــــورة  ــرات الــــــى ان فــ ــديــ ــقــ ــتــ تـــشـــيـــر الــ
مــكــافــحــة املــنــشــطــات تـــجـــاوزت الــعــام 
الـــدوالرات،  املاضي مئات املايني من 
ــة  ــتــــقــــاريــــر الـــخـــاصـ ــكـــشـــف الــ ــيــــث تـ حــ
باملنظمة الدولية ملكافحة املنشطات 
»وادا« انها تستهدف زيادة ميزانيتها 
السنوية ملكافحة املنشطات الى نحو 

38 مليون يورو خال السنوات املقبلة 
مقارنة باملستوى املسجل في االعوام 
ــقــــدر بــنــحــو 30 مــلــيــون  املـــاضـــيـــة واملــ
الــتــقــاريــر ان  دوالر. كــمــا تــكــشــف ذات 
الــقــارات الخمس تساهم سنويا بما 
ال يقل عن 16.7 مليون دوالر امريكي 
ــقـــارة  ــة، وتــــاتــــي الـ ــ ــ ــــذه االفـ ملـــواجـــهـــة هـ
ــة فـــي صــــــدارة الــــقــــارات من  ــ ــيـ ــ االوروبـ
حــيــث املــســاهــمــات بنحو 8.3 مليون 
ــارة االمـــريـــكـــيـــة فــي  ــقــ الــ تــلــيــهــا  دوالر 
املركز الثاني بنحو 4.7 مليون دوالر 

من ثم القارة االسيوية.
ــلـــت تــكــلــفــة اجــــــــراء اخـــتـــبـــارات  وســـجـ
املــنــشــطــات ســنــويــا نــحــو 150 مليون 
دوالر مرتفعة بنحو 30 مليون دوالر 
خـــــــال الــــخــــمــــس ســـــنـــــوات املــــاضــــيــــة، 
نتيجة ارتـــفـــاع تكلفة التكنولوجيا 
املستخدمة في اختبارات الكشف عن 
ــه ســنــويــا يتم  املــنــشــطــات، خـــاصـــة انــ
اجــراء ما ال يقل عن 300 الــف اختبار 
فــي مختلف املختبرات املرخصة من 

قبل وادا.

وترصد العديد من املنظمات واللجان 
الدولية للرياضة املايني واملليارات 
ملكافحة هذه االفة، فعلى سيبل املثال 
خصص االتــحــاد الــدولــي لــكــرة القدم 
نــحــو 1.2 مــلــيــون دوالر لــاســتــثــمــار 
فـــي مــكــافــحــة املــنــشــطــات، فـــي املــقــابــل 
تخصص الــلــجــنــة االوملــبــيــة اكــثــر من 
260 مــلــيــون دوالر كــمــســاهــمــة منها 
ــــن املــــنــــشــــطــــات، ويـــرجـــع  ــد مـ ــحــ ــــي الــ فـ
هـــذا االنـــفـــاق الــكــبــيــر مــن قــبــل اللجنة 
االوملبية الدولية الى العدد الكبير من 
الــريــاضــيــني الــذيــن يــشــاركــون بصفة 
مــســتــمــرة فـــي االلــــعــــاب والــتــظــاهــرات 
االوملـــبـــيـــة حــيــث يــصــل مــتــوســط عــدد 
الــريــاضــيــني الــذيــن يــشــاركــون فــي كل 
ــى ما  دورة مـــن االلــــعــــاب االوملـــبـــيـــة الــ
ال يقل عــن 3000 ريــاضــي وريــاضــيــة، 
كما تسجل اعلى مستويات لتعاطى 
ــة الـــريـــاضـــيـــني  ــئــ ــنــــشــــطــــات لـــــــدى فــ املــ
االوملبيني، وكــم من رياضي اضطرت 
الــلــجــنــة الــــى ســحــب مــيــدالــيــاتــه بعد 

التفطن الى تعاطيه املنشطات.

أحمد فضلي

فابيو سيزار مدرب منتخبنا الوطني للشباب:

جاهزون للمنافسة وهدفنا بطاقة التأهل

الــوطــنــي للشباب  قــال فابيو ســيــزار مـــدرب منتخبنا 
الــخــاص بمدربي منتخبات  خــال املؤتمر الصحفي 
املجموعة الثانية للتصفيات اآلسيوية التي ستجري 
في الدوحة اليوم، ان تصفيات كأس آسيا بطولة هامة 
تيح 

ُ
لنا، تقام على أرضنا، ونسعى الستغال كل ما أ

لنا من امكانات لتحقيق هدفنا، وأوضــح في حديثه 
بــاملــؤتــمــر الــــذي عــقــد ظــهــر امـــس الـــثـــاثـــاء: لــقــد بــدأنــا 
اعدادنا في آخر يوليو، وشاركنا في بعض البطوالت 
بهدف االحتكاك مع منتخبات مختلفة، واعدادنا جيد، 
والعبونا بذلوا جهودا كبيرة، ونرجو ان ينعكس ذلك 

على النتائج لكي يحصدوا نتاج جهودهم.
 وحــــول تـــصـــوره ملــنــتــخــبــات املــجــمــوعــة ومــنــافــســتــهــا 
على بطاقة التأهل أجاب قائا: ليس لدينا معلومات 
عن منتخبي سيرالنكا وتركمانستان، لكن املنتخب 
اليمني نعرفه جيدا، وهو كما منتخبات اليمن القوية 
في هذه الفئات التي استطاعت من قبل الفوز علينا، 
والتأهل إلى النهائيات في عديد مرات، ولذلك سنكون 

في جاهزية عالية ملواجهة كل املنتخبات املنافسة.
 وحــول هــدف منتخبنا الوطني فــي هــذه التصفيات 
الــتــأهــل عــن املجموعة كما هــو هدف  قـــال: هدفنا هــو 
بقية املنتخبات، وسنبذل كل جهدنا ونعرف أن هذا 

لــن نخوض مواجهات سهلة، مضيفا:  صعب، وانــنــا 
والجميع يعرف أن قطر تسير على طريق اإلنجازات 
مع تأهل منتخب الناشئني الى النهائيات مؤخرا، و 
كذا مع فوز املنتخب األول بكأس آسيا األخيرة، وهذا 
أمـــام مسؤولية كبيرة، ونسعى لنكون على  يضعنا 
قدرها، مشيرا: اعدادنا كان وفق برنامج معد، ونحن 
نعمل سويا مع الجميع في اكاديمية أسباير واتحاد 
الــقــدم وفــق استراتيجية خــاصــة لتطوير قاعدة  كــرة 

الكرة القطرية.
 وتـــابـــع: كـــل املــنــتــخــبــات عــنــدهــا الــفــرصــة للمنافسة 
على بطاقة التأهل، وقــد تحضرت جيدا لكي تتأهل، 
ومستعدة لــذلــك، والــفــائــز هــو مــن سيبذل جــهــدا لكي 
يحقق هدفه.  وعن حظوظ منتخبنا الوطني للشباب، 
وفــوزه ببطاقة التأهل خاصة وان نتائج املنتخبات 
القطرية في فئة الشباب جيدة في البطوالت القارية، 
وقــد فــاز منتخب الشباب باللقب مــن قــبــل.. قـــال: هذا 
يعطينا حافز بغية تحقيق أفضل النتائج، وبالنسبة 
لي انا في بدايتي في التدريب مع املنتخبات الوطنية، 
والجميع يعلم أن املدرب اإلسباني فيلكس سانشيز، 
قد حقق كأس آسيا للشباب عام 2014، وهذا يجعلنا 
نخوض تحديا جديدا، ويعطي العبينا الثقة والحافز 
لــكــي يــقــدمــوا أفــضــل املــســتــويــات ويــحــقــقــوا الــنــتــائــج 

املأمولة.

56 مصنفا على مستوى العالم 64 العبا من بينهم أفضل  بمشاركة 

استعدادات مكثفة النطالق بطولة العالم 
لالسكواش الجمعة المقبل

ــلــتــنــس  يـــكـــثـــف االتــــــحــــــاد الــــقــــطــــري ل

واالســـــــــكـــــــــواش والـــــريـــــشـــــة الــــطــــائــــرة 

استعداداته حاليا الستضافة بطولة 

/الدوحة 2019/ في  العالم لالسكواش 

نسختها األربعني والتي ينظمها على 

للتنس  الــدولــي  مــالعــب مجمع خليفة 

واالســـكـــواش بــدايــة مــن يــوم /الجمعة/ 

املقبل وتستمر حتى يوم 15 نوفمبر 

الجاري.

البالغة جوائزها  البطولة  ويشارك في 

أمـــريـــكـــي 64 العــبــا  ألــــف دوالر   353

مـــن بــيــنــهــم أفــضــل 56 مــصــنــفــا على 

مستوى العالم، باإلضافة إلى 8 العبني 

اللجنة  يشاركون ببطاقات دعــوة من 

املنظمة للبطولة.

ــــى حــصــولــه عــلــى لقب  ــة إل ــافـ وبـــاإلضـ

بطولة العالم والجائزة املالية، سيتأهل 

الحاصل على لقب /الدوحة 2019/ إلى 

البطولة الختامية لجولة رابطة الالعبني 

املحترفني. وتستضيف الدوحة بطولة 

الـــعـــالـــم لــــالســــكــــواش لـــلـــرجـــال لــلــمــرة 

الــخــامــســة فـــي تــاريــخــهــا بــعــد أعــــوام 

1998 و2004 و2012 و2014.

وقــــال الــســيــد ألــيــكــس غــيــوف الــرئــيــس 

لرابطة محترفي االسكواش  التنفيذي 

في تصريح صحفي »يسعدنا أن تقام 

للرجال في  العالم لالسكواش  بطولة 

الدوحة ونحن نتطلع لرؤية أهم العبي 

ــعــــودون إلــــى مــديــنــة الـــدوحـــة  الـــعـــالـــم يــ

املنافسات  للمشاركة فــي أســبــوع مــن 

املثيرة«.

ــيـــوف أن دولــــــة قــطــر  وأكــــــد ألـــيـــكـــس غـ

تــعــد إحــــدى الــوجــهــات الــرئــيــســيــة في 

الدولية لرياضة االســكــواش،  الرزنامة 

حيث استضافت العديد من البطوالت 

ــة فـــــي الــــســــنــــوات  ــويــ ــقــ ــ ــات ال ــ ــ ــاري ــ ــبــ ــ واملــ

ــة قطر  ــ ــى أن دولـ ــ املـــاضـــيـــة، مــشــيــرا إل

أنجبت أيضا العديد من الالعبني الذين 

تركوا بصمة مميزة في بطوالت رابطة 

الالعبني املحترفني ومن بينهم عبدالله 

محمد التميمي الذي يقترب من دخول 

قائمة أفضل 20 العبا في العالم.

ــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــرابـــطـــة   ونـــــــوه ال

ــكــــــــواش بـــمـــســـتـــوى  ــتــــرفــــي االســــــ مــــحــ

التنظيم الذي دأب عليه االتحاد القطري 

لــالســكــواش خـــالل الــســنــوات املاضية 

العالم وبطولة  في استضافة بطوالت 

قطر كالسيك سنويا.

 من جانبه، قال السيد طارق زينل أمني 

الــســر الــعــام لــالتــحــاد الــقــطــري للتنس 

الطائرة ومدير  واالســكــواش والريشة 

بطولة العالم إن استضافة بطولة العالم 

لــلــمــرة الخامسة  لــلــرجــال  لــالســكــواش 

الــتــزام دولــة قطر  تعد دليال آخــر على 

ــة، حـــيـــث أصــبــحــت  ــــريــــاضــ بــتــطــويــر ال

الــســنــوات املاضية،  الــدوحــة على مـــدار 

الوجهات املتخصصة في  أهــم  إحــدى 

استضافة أهم األحداث الرياضية بما 

فيها بطوالت االسكواش.

ــاف زيـــنـــل أن االتــــحــــاد الــقــطــري  وأضــــ

ســيــســعــى إلــــى تــقــديــم نــســخــة مــمــيــزة 

أخــــرى مــن بــطــولــة الــعــالــم لــالســكــواش 

لــتــكــون األفــضــل فــي تــاريــخ الــبــطــولــة.. 

وقـــال »نــحــن عــلــى يــقــني بـــأن الالعبني 

املتميز  للتنظيم  املشاركني يتطلعون 

الذي تشتهر به دولة قطر«.

ــة الـــعـــالـــم لـــالســـكـــواش،  ـــد أن بــطــول وأكــ

ســتــشــكــل فـــرصـــة أخــــــرى لــجــمــاهــيــر 

ــذه الـــريـــاضـــة وخـــاصـــة فـــي املــنــطــقــة  هــ

أبرز املصنفني،  لالستمتاع بمشاهدة 

ــتـــوفـــر الـــفـــرصـــة  ــهــــا سـ فـــضـــال عــــن أنــ

ــن الـــالعـــبـــني  ــ ــال الـــــجـــــديـــــدة مــ ــ ــيـ ــ ــــأجـ لـ

الكتساب الخبرات من خالل املشاركة 

في بطولة بهذا الحجم.

¶ بطولة العالم لالسكواش ) ارشيفية(

خالل الفترة من 13 وحتى 18 نوفمبر الجاري

الشقب يواصل إعداده لتنظيم المهرجان 
األول للخيل العربية األصيلة

يواصل الشقب عضو »مؤسسة قطر« استعداداته حاليا 
لتنظيم فعاليات املهرجان األول للخيل العربية االصيلة 
الذي سيقام بامليدان الداخلي خال الفترة من 13 وحتى 

18 من شهر نوفمبر الجاري.
 ويتضمن املهرجان عدة فعاليات من أبرزها في البداية 
مــزاد للخيل العربية األصيلة، وهو خاص بخيل الشقب 
وخيل مزرعة الريان فقط، وسيتم خاله عرض مجموعة 
من أبرز جياد الشقب والريان والهدف منه مساعدة املاك 
األهالي على اقتناء هذه الساالت والعمل على االستفادة 
الــقــادمــة محليا وخــارجــيــا، والخيل  الــبــطــوالت  منها فــي 
املـــعـــروضـــة فـــي املـــــزاد مــســجــلــة لــلــمــنــافــســة فـــي مــســابــقــات 
جمال الخيل العربية األصيلة. كما يشتمل املهرجان على 

تنظيم دورتـــني تدريبيتني إحــداهــمــا للتحكيم واألخـــرى 
لانضباط.

 وأعلن سعادة الشيخ حمد بن علي آل ثاني مدير إدارة 
االنــتــاج وجمال الخيل بالشقب، أن ريــع هــذا املــزاد سيتم 
تخصيصه ضمن جــوائــز بطولة الشقب املحلية لجمال 
الخيل العربية األصيلة التي ستقام للماك االهالي فقط 
يومي 15 و16 نوفمبر الجاري أي بعد 24 ساعة فقط من 

املزاد.
 واضاف ان البطولة شهدت اقباال كبيرا على املشاركة من 
املاك االهالي، خاصة أن الشقب فتح املجال لألهالي فقط 
دون توفير هــذا االمــر للمرابط واملـــزارع الكبيرة من اجل 

منح الفرصة لهم.

الدوحة - 

الدوحة - قنا
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تنظم املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« يوم الجمعة املقبل النسخة 
الطيور، بهدف  الخاصة بهواية صيد  »الَحّبال«  الخامسة من مسابقة 
توثيق العالقة بني األطفال وتراثهم البري عن طريق تعريفهم بالهوايات 
التي كانت تمارس قديمًا. ويبلغ عدد املشاركني في  الشعبية  التراثية 
العاشرة والخامسة  أكثر من 50 طفال تتراوح أعمارهم بني  املسابقة 
عشرة، سيتم توزيعهم ضمن فرق لخوض املنافسات التي ستبدأ يوم 
التابعة لشركة حصاد قطر بمنطقة »بيضا  أركية  الجمعة في مزرعة 
أنــهــا وفــرت  للمسابقة  املنظمة  اللجنة  الــبــالد. وذكـــرت  الــقــاع« جنوبي 

مختلف شروط السالمة واألمان من طاقم طبي مجهز بسيارة إسعاف، 
للتعلم  الظروف املالئمة لتكون املسابقة فرصة  بما يضمن توفير كل 
والترفيه، باإلضافة إلى توفير جميع أدوات الصيد الالزمة مثل الفخاخ 
التي تستخدم الستدراج  الطعم  األنـــواع املختلفة من  التقليدية وكذلك 
أنــواع  املــزرعــة هي من  التي تتوفر في  الطيور  أهــم  بــأن  الطيور، منوهة 
إقامة هــذه املسابقة  الفقاقة والسمن واملــدقــي. وتحرص »كــتــارا« على 
الــتــراثــيــة فــي مــوعــدهــا الــســنــوي الـــذي يــتــزامــن مــع مــوســم قـــدوم الطيور 

املهاجرة التي تأتي إلى قطر.

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

احذروا جراثيم الهواتف المحمولة

أرقام وحقائق

التصحيح  أن  أملــانــيــة  أكـــدت دراســــة 
املــســتــمــر لــلــكــلــمــات الــخــاطــئــة لــدى 
أثناء نطقها بشكل خاطئ  األطفال 
يصبح مع الوقت عائقا لتعلم الطفل 
اللغات والنطق الصحيح  املزيد من 
الــلــغــويــة، وذكــــرت دانيله  لــلــمــفــردات 
الباحثة والخبيرة في مجال  جراف 
أنــه غالبا ما ينطق األطفال  التربية 
الــكــلــمــات الــصــعــبــة بــطــريــقــة خاطئة 
الوقت، ويقوم  ومضحكة في نفس 
الكلمة  الوالدين بتكرار نفس  أغلب 
الـــتـــي أســــــاء الـــطـــفـــل نــطــقــهــا ولــكــن 
بشكل صحيح حتى ينطقها الطفل 
ــلــــوب، فــــي حــــني مــن  ــطــ بـــالـــشـــكـــل املــ
يــتــمــم تصحيح  أن  األفـــضـــل دائـــمـــا 
الخطأ دون لفت االنتباه واإلشـــارة 

إليه.
الدائم يعوق  وأشــارت أن التصحيح 
الطفل عن التعلم، بل أن تكرار النطق 
املــنــطــوقــة بشكل  للكلمة  الــصــحــيــح 
الوقت  الطفل مــع  خاطئ سيساعد 
على تعلم النطق الصحيح تدريجيا 
بــــدون إحـــراجـــه أمــــام اآلخـــريـــن، إلــى 
جــانــب أنــه ال مــانــع مــن أن يتم دمج 
بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات املـــنـــطـــوقـــة خــطــأ 
املـــرحـــة فـــي الــكــلــمــات الـــدارجـــة الــتــي 
نــظــرا ألن هذا  تستخدمها األســـرة 
الثقة  الطفل وزرع  من شأنه تعزيز 
فــي نــفــســه، بـــدال مــن الــضــحــك على 
تلك الكلمات التي تدل على السخرية 

من الطفل.

ــى الــفــضــاء قــمــرا  أرســـلـــت الــصــني إلـ
صــنــاعــيــا جـــديـــدا ضــمــن مــنــظــومــة 
ــار  ــمــ ــر األقــ ــبـ ــة، عـ ــمـــالحـ ــلـ »بـــــيـــــدو« لـ
ــن مـــركـــز شــيــتــشــانــغ  الــصــنــاعــيــة مـ
إلطـــــــالق األقـــــمـــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي 
الصني أمس، وأطلق القمر الصناعي 
إلى الفضاء محموال على الصاروخ 
الــحــامــل »لــونــغ مــــارش-3بــــي«، وهــو 
ــرة مــنــظــومــة  ــ ـــ 49 فــــي أســ ــ الـــقـــمـــر الـ
»بــــيــــدو« والـــــــ 24 ضـــمـــن مــنــظــومــة 
الثالث  »بــيــدو-3«. والقمر هو أيضا 
ضمن أقمار »بيدو-3« التي أرسلت 
ــغـــرافـــي  إلــــــى املـــــــــدار األرضـــــــــي الـــجـ

املتزامن.
كـــمـــا تـــعـــد عــمــلــيــة اإلطـــــــالق املــهــمــة 
ــة صـــــواريـــــخ  ــلـ ــلـــسـ لـــسـ رقــــــــم 317 
ــلـــة، وتـــعـــاونـــت  ــغ مــــــارش الـــحـــامـ ــونـ لـ
األكــاديــمــيــة الصينية لتكنولوجيا 
ــة الــصــيــنــيــة  ــيــ ــمــ ــاديــ الـــفـــضـــاء واألكــ
ــالق،  ــ ــ لــتــكــنــولــوجــيــا مـــركـــبـــات اإلطـ
التابعتان للشركة الصينية لعلوم 
وتــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء الـــجـــوي، في 
تطويرها األقمار الصناعية الجديدة 
وهذا الطراز من الصواريخ الحاملة. 
وتــعــتــزم الــصــني إطـــالق ستة أقمار 
أخــــرى ضــمــن مــنــظــومــة »بـــيـــدو-3« 

إلكمال شبكة بيدو العاملية.

تقيم مراكز تحفيظ القرآن الكريم النسائية التابعة إلدارة الدعوة واإلرشاد 
الديني بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية اليوم، حفال لتكريم الخاتمات 
لحفظ القرآن الكريم للعام الجاري، في الدورة الثانية عشرة، وذلك بمقر 
الساعة  الفترة الصباحية مــن  الــوعــب خــالل  النسائي بمنطقة  النشاط 
النسائية  القرآن  الحادية عشرة. وأوضحت مراكز تحفيظ  إلى  التاسعة 
أن عدد الخاتمات لحفظ كتاب الله لهذا العام بلغ 84 خاتمة من املواطنات 
واملقيمات، حيث حصلت 74 خاتمة على تقدير ممتاز بنسبة 88.1 باملائة 
من إجمالي الخاتمات، في حني حصلت 9 خاتمات على تقدير جيد جدا 

بنسبة 10.7 باملائة، وحصلت إحدى الخاتمات على تقدير جيد.
الــدعــوة  إدارة  ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة ممثلة فــي  األوقـ وتــعــمــل وزارة 
واإلرشاد الديني على توفير هذه املحاضن القرآنية الستيعاب املواطنات 

واملــقــيــمــات مــن جميع شــرائــح الــفــتــيــات والــنــســاء مــن الــبــراعــم واألطــفــال 
األمــيــات، ويــقــوم بالتدريس فيها  املتعلمات والنساء  والفتيات والنساء 
القرآن  الله. وتتوزع مراكز تحفيظ  املتقنات لكتاب  نخبة من املحفظات 
لــلــوزارة والبالغ عددها 21 مركزا قرآنيا على مناطق  التابعة  النسائية 

الدولة املختلفة.
تجدر اإلشــارة إلى أن مراكز تحفيظ القرآن النسائية تعمل على تأهيل 
الله، من خالل  الدارسات في التالوة والتجويد والضبط واإلتقان لكتاب 
الــدروس الهجائية والتجويد النظري والتالوة  إقامة دورات تشتمل على 
السليمة وكذلك دورات لتحسني  الحروف  الصحيحة من خالل مخارج 
ــدورات املكثفة فــي حفظ أجـــزاء الــقــرآن وأخـــرى فــي التفسير  ــ الــتــالوة وال

وتحسني التالوة.

نظم امللتقى القطري للمؤلفني، جلسة نقدية جديدة بعنوان »املدونة 
السردية في قطر، إشكاليات تاريخية وقضايا فنية« بحضور عدد 
من الكتاب والنقاد واملثقفني، وجاءت الجلسة التي عقدت في مبنى 
النقدية  الجلسات  إطـــار سلسلة مــن  الثقافة والــريــاضــة، فــي  وزارة 
الــقــراء على  للمؤلفني من أجــل تحفيز  القطري  امللتقى  التي يقيمها 
لها، بما يثري  النقدي  األدبــيــة والتحليل  النقدية للنصوص  الــقــراءة 
املكتبة القطرية، ويساهم في تطور املشهد الثقافي والفكري بالدولة، 
الخبرات  القطريني وتــبــادل  الكتاب  التأليف ودعـــم  وتشجيع حــركــة 
بــيــنــهــم. تــحــدث خــــالل الــجــلــســة الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــصــطــفــى ســلــيــم، 
األستاذ في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم في جامعة قطر، 
موضحا أن املدونة السردية هي كل ما يكتب ســردا في إطــار الفن 
الجناح األول  القصيرة هي  القصة  القصصي بشكل عــام، وتعتبر 

للسرد، والجناح الثاني هي الرواية، منوها بأن بعض النقاد والباحثني 
يــرجــعــون أول قــصــة قــصــيــرة قــطــريــة إلـــى عــــام  1955 وهـــي قصة 
»الحنني« إلبراهيم صقر املريخي وقد نشرت في مجلة العروبة، فيما 
يرى آخرون أن هناك قصة ألحمد عبدامللك نشرت قبلها بعام واحد 

فيها تماسك فني، ولغة قصصية جيدة.
وأشار إلى أن الرواية القطرية ترجع ألكثر من ربع قرن حاليا حيث 
كتبت أول روايــة عام 1993م، وقد وصل عدد الروايات القطرية إلى 
اليوم ما يزيد على 110 روايات، وأنه في أعوام 2017 و2016 و2018، 
صدرت 57 مدونة سردية روائية، في ثالثة أعوام فقط كل عام تنشر 
الــروايــة مــن 1993 - 2016م،  تــاريــخ  ــة، بينما  على مستوى 19 روايـ
نشرت 52 رواية، أي أن ما نشر في ثالثة أعوام أكثر مما نشر خالل 
ربع قرن، وهذا يعطي مؤشرا بأن العصر الحالي هو عصر الرواية، 

أما املجموعات القصصية فقد نشرت في األعوام الثالثة ذاتها أربع 
مجموعات، فقط وهذا ما يدل أن الساحة تركت للرواية.

ــة قــطــريــة هــي للكاتبة  وأجــمــع الــبــاحــثــون والــنــقــاد، عــلــى أن أول روايــ
الــحــقــيــقــة«، عـــام 1993، الفتني  إلـــى  شــعــاع خليفة، بــعــنــوان »الــعــبــور 
الــروايــة  إلــى أن األخــتــني شــعــاع خليفة ودالل خليفة هما مــن وضــع 
العربي، ألنهما كتبتا ست روايـــات من  القطرية على خريطة األدب 
الكاتب أحمد عبدامللك عام 2005 بكتابة  ليبدأ  عام 1993- 2004م، 
روايــتــه »أحــضــان املــنــافــي«، وهــي أول روايـــة لكاتب قــطــري. وأوضــح 
الدكتور محمد مصطفى أن أبرز القضايا الفنية التي تقدمها املدونة 
الكتاب، وأنــه خالل  الكاتبات على  القطرية، هي تفوق عدد  السردية 
الثالث السنوات األخيرة في الرواية وجد أن هناك توجها من الكتاب 

نحو املشهد الروائي.

الملتقى القطري للمؤلفين ينظم جلسة »المدونة السردية«

تصحيح الكلمات 
يعوق تعليم

 األطفال للغات

قمر صناعي
 جديد ضمن 

منظومة »بيدو«

خلصت دراسة تركية أجراها مختصون في كلية الطب بجامعة »هيتيت« 
بوالية تشوروم شمالي تركيا، إلى أن الهواتف املحمولة تحتوي على أكبر 
قدر من الجراثيم بني مقتنياتنا الشخصية. وقام املختصون بفحص نسبة 
الجراثيم املوجودة في املقتنيات الشخصية للنساء، مثل الحقائب واأللبسة، 
والهواتف املحمولة، حيث أخذوا عينات من املقتنيات الشخصية ومن أيدي 
النساء املشاركات في البرنامج، ليتبنّي أن أكثر قدر من الجراثيم موجودة 
في الهواتف املحمولة. بدوره، قال البروفيسور تايالن أوزكان، املشرف على 

البرنامج، »إن أكبر قدر من الجراثيم عثر في الهواتف املحمولة.

»األوقاف« تكرم الخاتمات لحفظ كتاب اهلل

»كتارا« تنظم مسابقة »الَحّبال«

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

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

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

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

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:26

  الشروق: 05:45

  الظهـــر: 11:17

 العصـــر: 02:27

  المغرب: 04:52

  العشـاء: 06:22
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,508.9218.0861.6156.08

4.08523.644.73633.7086
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14
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