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وقعا مذكرة تفاهم حول استضافة قطر للمؤتمر السابع للمنظمة في ديسمبر

رئيس الشورى يجتمع مع رئيس منظمة البرلمانيين ضد الفساد

السيد أحمد بن عبدالله بن  اجتمع سعادة 
زيـــد آل مــحــمــود رئــيــس مجلس الــشــورى، 
ــادة الـــدكـــتـــور فــضــلــي زون  ــعـ ــــس، مـــع سـ أمـ
رئـــيـــس املــنــظــمــة الــعــاملــيــة لــلــبــرملــانــيــن ضد 
ــد املـــــرافـــــق. جـــــرى خـــال  ــ ــوفـ ــ ــاد، والـ ــفــــســ ــ ال
االجتماع استعراض مهام املنظمة ودورها 
ــة الــــفــــســــاد. وعـــقـــب  ــاربــ ــحــ ــــي مــ ــي فـ ــاملــ ــعــ ــ ال
االجــتــمــاع تــم الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرة تفاهم 
حــــول اســتــضــافــة دولــــة قــطــر يــومــي 8 و9 
للمنظمة،  السابع  للمؤتمر  املقبل  ديسمبر 

إلــى )106(  والــتــي تضم برملانين ينتمون 
العالم. وقع  دول و)55( فرعا وطنيا حــول 
املذكرة عن مجلس الشورى سعادة السيد 
أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس 
املـــجـــلـــس، ووقـــعـــهـــا عـــن املــنــظــمــة رئــيــســهــا 
ــــي اســتــضــافــة  ــأتـ ــ الـــدكـــتـــور فــضــلــي زون.وتـ
الدوحة لهذا املؤتمر الهام تقديرا لدور دولة 
الفساد ودعــمــا للجهود  قطر فــي محاربة 
ــهــا حــضــرة  ــتـــي يــبــذل ــدرة الـ ــ ــقـ ــ الـــكـــبـــيـــرة واملـ
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ثاني أمير الباد املفدى، في مجال مكافحة 
الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد.

الدوحة - قنا

وزير التعليم يجتمع مع وزير التنمية 
والتجارة الخارجية الفنلندي

د. العطية يلتقي مدير وكالة 
استخبارات الدفاع األمريكية

أمير إمارة موناكو يتسلم أوراق 
اعتماد سفيرنا

المري يجتمع مع وفد الفريق األممي 
المعني باالحتجاز التعسفي

وزير خارجية دوقية لكسمبورغ 
يجتمع مع سفيرنا

التعليم والتعليم  الواحد الحمادي وزير  الدكتور محمد بن عبد  اجتمع سعادة 
العالي، أمس، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التنمية والتجارة الخارجية 
بجمهورية فنلندا والوفد املرافق له الذي يزور الباد حاليًا. جرى خال االجتماع 
الكفيلة بدعمها  املــشــتــرك والــســبــل  االهــتــمــام  املــوضــوعــات ذات  أهـــم  مــنــاقــشــة 

وتطويرها، السيما املتعلقة باملجاالت التعليمية التربوية.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون الدفاع أمس، سعادة الفريق روبرت آشلي مدير وكالة استخبارات 
اناكوستا بولنغ املشتركة بالعاصمة  قــاعــدة  املتحدة فــي  الــواليــات  فــي  الــدفــاع 
األمريكية، واشنطن. وجرى خال اللقاء، مناقشة العاقات الثنائية ذات االهتمام 
املــشــتــرك فــي املــجــال االســتــخــبــاراتــي واألمــنــي بــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن وسبل 
تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء العميد الركن نواف بن مبارك آل ثاني امللحق 

العسكري القطري في واشنطن.

تسلم صاحب السمو امللكي األمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو، أوراق اعتماد 
سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر 
)غير مقيم( لدى إمارة موناكو.ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، إلى صاحب السمو أمير 
إمارة موناكو، وتمنيات سموه لألمير ألبير الثاني بموفور الصحة والسعادة، 
ولحكومة وشعب إمارة موناكو دوام التقدم واالزدهار. من جانبه، حمل صاحب 
السمو امللكي األمير ألبير الثاني، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب 
السمو أمير الباد املفدى، وتمنياته للشعب القطري باملزيد من الرفاهية والتقدم، 
ولسعادة السفير التوفيق في مهامه الجديدة، والعمل على دعم وتعزيز عاقات 

الصداقة والتعاون بن دولة قطر وإمارة موناكو.

الوطنية لحقوق  اللجنة  املــري رئيس  بــن صميخ  الدكتور علي  اجتمع ســعــادة 
الذي  التعسفي باألمم املتحدة  الفريق املعني بمسألة االحتجاز  اإلنسان، بوفد 

يزور الباد حاليا.
وتــم خــال االجــتــمــاع الـــذي جــرى أمــس بمقر اللجنة، بحث سبل الــتــعــاون في 

القضايا ذات االهتمام املشترك.
وقدم الدكتور علي بن صميخ املري، نبذة تعريفية حول اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان وأهدافها واختصاصاتها وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وسبل 
التابعة إلدارة  الــرصــد  لــشــرح مفصل الختصاصات لجنة  تــطــرق  حلها، كما 
الوطنية، والزيارات املختصة بعمل زيــارات مفاجئة  باللجنة  القانونية  الشؤون 
لعدد من مرافق الدولة بما في ذلك املؤسسات العقابية واإلصاحية وتفقدها 

ملدى االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان في تلك املؤسسات.

اجتمع سعادة السيد جان ازلبورن، وزير خارجية دوقية لكسمبورغ الكبرى، 
مع سعادة السيد عبدالرحمن بن محمد الخليفي، سفير دولة قطر لدى االتحاد 

األوروبي، سفير دولة قطر »غير مقيم« لدى دوقية لكسمبورغ الكبرى.
البلدين، إضافة  الثنائي بن  جرى خال االجتماع استعراض عاقات التعاون 

إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

خالل تسلمه جائزة الحرية لمدينة لندن.. محافظ »المركزي«:

عالقتنا متينة مع الحي المالي بمجاالت المال والتجارة والتعليم

آل ثاني، محافظ  الشيخ عبدالله بن سعود  أكــد سعادة 
مــصــرف قــطــر املـــركـــزي مــتــانــة الــعــاقــات املــتــنــامــيــة بن 
التجاري  املجالن  لندن فــي  املــالــي ملدينة  الــدوحــة والــحــي 
واملالي وقطاع التعليم، موضحًا أن ذلك يمثل قوة الروابط 

بن الطرفن.
وتسلم سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ 
الحرية للحي  املركزي، أمس األول جائزة  مصرف قطر 
القرن  إلــى  امتياز يعود تاريخه  لندن، وهــو  املالي ملدينة 

الثالث عشر.
آل ثاني  الشيخ عبدالله بن سعود  ويأتي تكريم سعادة 
الكبيرة واالســتــثــمــارات الضخمة  اعــتــرافــا باملساهمات 
لندن.  املــركــزي فــي مدينة  التي يقوم بها مصرف قطر 
إلــى قائمة تشمل عــددا  املــحــافــظ  بــذلــك ســعــادة  وينضم 
الــجــائــزة،  الــذيــن حصلوا على  ــبــارزة  ال مــن الشخصيات 

من بينهم فلورنس نايتنغيل، وجيه. كيه. رولينغ، وبيل 
جيتس، ونيلسون مانديا.

ــلـــورد بــيــتــر إســتــلــن، عــمــدة الــحــي املـــالـــي ملدينة  وقــــال الـ
اليوم مراسم تسليم سعادة  أتــرأس  أن  لندن: »يسعدني 
الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر 
املـــركـــزي، جــائــزة الــحــريــة للحي املــالــي ملــديــنــة لــنــدن. لقد 
حظيت بشرف مقابلة سعادة الشيخ في وقت سابق من 
لفعالية »يــوم قطر«،  لندن  أثناء استضافة  الحالي  العام 
الــذي ينتظرنا وإمكانية  الباهر  حيث ناقشنا املستقبل 
توثيق تعاوننا العميق في املجاالت الناشئة، مثل مجال 
التكنولوجيا املالية واألمن السيبراني. لقد أسهم سعادة 
الــشــيــخ بــشــكــل كــبــيــر فــي تــطــويــر الــعــاقــات بــن اململكة 
املتحدة ودولــة قطر في قطاع الخدمات املالية، مما يعود 
باالزدهار على بلدينا. إنني أتطلع إلى رؤية هذه الشراكة 

وهي تكتسب قوة يوما بعد يوم في السنوات املقبلة«.
ــال ســعــادة الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن ســعــود آل ثــانــي: »إنــه  وقـ

املــرمــوق ألنضم  التكريم  أمنح هــذا  أن  لــي  لشرف عظيم 
إلى العديد من الشخصيات البارزة التي سبقتني إليه. إن 
العاقات املتنامية بن الدوحة والحي املالي ملدينة لندن في 
املجالن التجاري واملالي وقطاع التعليم هي دليل على قوة 
الروابط بيننا. إنني ممنت للغاية للحي املالي ملدينة لندن 

الذي منحني هذا التقدير«.
وأوضــــح ســعــادة الــســيــد إيــجــاي شــارمــا، سفير اململكة 
الــذي  املتحدة لــدى دولـــة قــطــر: »إن هــذا التكريم املــرمــوق 
حــصــل عــلــيــه ســـعـــادة مــحــافــظ مــصــرف قــطــر املــركــزي 
يدل على أهمية الــدور الــذي يقوم به املحافظ في تطوير 
لقد  املتحدة ودولــة قطر.  اململكة  التاريخية بن  العاقات 
أســهــم إســهــامــا كــبــيــرا فــي تــعــزيــز الـــروابـــط الــوثــيــقــة بن 
املالية في دولة  الخدمات  لندن وقطاع  املالي ملدينة  الحي 
قطر، بــدًءا من القطاع املصرفي، ومــرورا بقطاع التعليم، 
الــســيــبــرانــي والتكنولوجيا  األمــــن  إلـــى مــجــال  ووصــــوال 

املالية«.
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رئيس الوزراء يستقبل وزير التنمية 
والتجارة الخارجية الفنلندي

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، سعادة السيد فيل سكيناري وزير 
التنمية والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا والوفد املرافق، بمناسبة 
زيــارتــهــم لــلــبــاد. جـــرى خـــال املــقــابــلــة اســتــعــراض عـــاقـــات الــتــعــاون بني 
البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف املجاالت، إضافة إلى بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

قطر تدين 
بشدة حادثة 
طعن باألردن

ــربــــت دولــــــة قـــطـــر عــن  أعــ
إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا 
ــن لــــحــــادثــــة  ــ ــديــ ــ ــديــ ــ ــشــ ــ الــ
ــن الــــــتــــــي وقــــعــــت  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــرش شــمــال  بـــمـــديـــنـــة جــ
غربي األردن، وأدت إلى 
إصــــــابــــــة ثـــــاثـــــة ســـيـــاح 
مــكــســيــكــيــني وســـائـــحـــة 
ســـــــويـــــــســـــــريـــــــة ورجـــــــــــل 
أمـــــن وأدالء ســيــاحــيــني 

بجروح.
وجــــــــــــــــــــــــــــــــددت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة، فـــــي بـــيـــان 
أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر 
الثابت من رفض العنف 
واإلرهــــــــاب مــهــمــا كــانــت 

الدوافع واألسباب.
وأكـــــــد الــــبــــيــــان تــضــامــن 
دولــــــــــة قــــطــــر الــــــتــــــام مــع 
ــة األردنــــــــيــــــــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــراءات  ــ ودعــمــهــا ألي إجــ

تتخذها لحفظ األمن.
وعبر البيان عن تمنيات 
دولــــــــــة قــــطــــر لـــلـــجـــرحـــى 

بالشفاء العاجل.

اتفاقية إلقامة عالقات دبلوماسية 
بين قطر والكونغو

املتحدة بنيويورك،  لــدى األمــم  الدائم لدولة قطر  الوفد  أمــس بمقر بعثة  جــرت 
بــن دولـــة قطر وجمهورية  إقــامــة عــاقــات دبلوماسية  التوقيع على  مــراســم 
الكونغو الديمقراطية، ووقعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف 
آل ثــانــي املــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر لــدى األمـــم املــتــحــدة، نيابة عــن دولـــة قطر، 
الــدائــم لجمهورية  املــنــدوب  السفير اغناسي غاتا مافيتا وا لوفوتا،  وســعــادة 

الكونغو الديمقراطية لدى األمم املتحدة نيابة عن باده.
الصداقة والتعاون في  الرغبة في تقوية وتطوير عاقات  الطرفان على  وأكد 
الطرفان على  السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية. وشــدد  املجاالت 
أهمية إقامة عاقات ثنائية وفق مبادئ ميثاق األمم املتحدة، وأعربا عن ثقتهما 
بأن إقامة عاقات دبلوماسية ستساهم في تطوير التعاون الثنائي وتوطيد 

السام العاملي.

قطر تدين هجومين بأفغانستان

ــنـــكـــارهـــا  ــتـ ــــن إدانــــتــــهــــا واسـ ــــت دولـــــــة قـــطـــر عـ ــربـ ــ أعـ
ــلـــى مــــقــــرات لـــلـــشـــرطـــة فــي  الــــشــــديــــديــــن، لـــهـــجـــوم عـ
مقاطعة شـــاربـــوالك وانــفــجــار بــســوق فــي مقاطعة 
إلــى مقتل عناصر من  أالســـاي بأفغانستان، أديـــا 

ــدد مـــن املـــدنـــيـــني بــيــنــهــم ست  الـــشـــرطـــة وإصــــابــــة عــ
نــســاء. وجــــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمــس 
موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب 
مهما كانت الدوافع واألسباب، وعبرت الوزارة عن 
تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب 

أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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تــرأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
بــــن خــلــيــفــة آل ثــــانــــي، رئــــيــــس مــجــلــس 
ــوزراء االجــتــمــاع الـــعـــادي الــــذي عقده  ــ الــ
املجلس صباح أمس بمقره في الديوان 
األمــيــري. وعقب االجتماع أدلــى سعادة 
ــد الــجــفــالــي  ــعـ ــور عـــيـــســـى بــــن سـ ــتــ ــدكــ الــ
الــعــدل والــقــائــم بأعمال  النعيمي، وزيـــر 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما 
يلي: في بداية االجتماع أشــاد املجلس 
بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
ــه« أمــــس األول فـــي افــتــتــاح  ــلـ »حــفــظــه الـ
دور االنعقاد العادي الثامن واألربعني 
الــشــورى، ومــا اشتمل عليه من  ملجلس 
مضامني هامة على الصعيدين الداخلي 
ــا تــحــقــق  والــــخــــارجــــي، عــكــســت مـــــدى مــ
ــاالت،  ــجــ ــن إنـــــجـــــازات فــــي مــخــتــلــف املــ مــ
ورســـمـــت مــالمــح املــرحــلــة الـــقـــادمـــة ومــا 
تتطلبه من جهد وبــذل وعطاء من أجل 
ــادئ،  ــبـ الـــوطـــن مـــع الــتــمــســك بــالــقــيــم واملـ
لــتــتــواصــل مــســيــرة الــنــمــاء والـــبـــنـــاء في 
ضوء توجيهات سموه السديدة ووفقا 
لــرؤيــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030، وذلــــك إلــى 
جــانــب مـــا أكـــد عــلــيــه الــخــطــاب الــســامــي 
مـــن مـــواقـــف تـــجـــاه الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية، وحرص على كل ما من شأنه 
تــعــزيــز األمــــن والـــســـالم واالســـتـــقـــرار في 

املنطقة والعالم.
ــا تــضــمــنــه  ــ وثــــمــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مـ

الـــخـــطـــاب الـــســـامـــي بــــشــــأن الــتــحــضــيــر 
ــداد  ــ النــتــخــابــات مــجــلــس الـــشـــورى وإعـ
مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــني الــــالزمــــة. وأعــــرب 
املجلس عن اعتزازه بما أوضحه سمو 
ــيـــر مـــن نـــجـــاحـــات وإنــــجــــازات على  األمـ
الصعيد االقتصادي وفي مجال توفير 
الــخــدمــات واملــســتــوى املــعــيــشــي الــالئــق 
رغـــم الــحــصــار الــجــائــر، مـــؤكـــدا أن ذلــك 
تــحــقــق بــفــضــل مـــن الـــلـــه وبــتــوجــيــهــات 
ســــمــــوه وبـــالـــجـــهـــود املـــخـــلـــصـــة ألبـــنـــاء 

الوطن واملقيمني.
ــــوزراء  ــه مــعــالــي رئــيــس مــجــلــس الـ ووجــ
ــاب الــــســــعــــادة الــــــــــــوزراء بـــوضـــع  ــ ــحـ ــ أصـ
توجيهات سمو األمير في خطابه أمس 
ــداد الخطط  األول مــوضــع التنفيذ وإعــ

والبرامج الالزمة لذلك.
وبعد ذلك نظر املجلس في املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال على النحو 

التالي: 
قـــانـــون  ــلـــى مــــشــــروع  ــة عـ ــقــ ــوافــ املــ أواًل- 
بــشــأن مــكــافــحــة الــتــســتــر عــلــى مــمــارســة 
ــقـــطـــريـــني لـــأنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة  ــيـــر الـ غـ
ــــة واملـــهـــنـــيـــة بـــاملـــخـــالـــفـــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ واالقـ

للقانون.
ــداد مـــشـــروع الــقــانــون ليحل  ــ ويـــأتـــي إعـ
مــحــل الــقــانــون الــحــالــي رقـــم )25( لسنة 
2004، وفــي إطــار تحديث التشريعات، 
وخـــلـــق بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــقـــوم عــلــى 
الشفافية، وترسيخ ممارسة األنشطة 
بما يتوافق مع أحكام القوانني املعمول 

بها في الدولة.

ــقـــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون  ثـــانـــيـــا- املـــوافـ
ــام الـــقـــانـــون رقـــم  ــكــ بــتــعــديــل بـــعـــض أحــ
)15( لسنة 2014 بشأن تنظيم األعمال 

الخيرية.
ثالثا- املوافقة على مشروع قرار مجلس 
الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة 

لإلشراف على إدارة األسواق املركزية.
ــاء الــلــجــنــة  ــشــ ــإنــ ــروع بــ ــ ــشــ ــ ويـــقـــضـــي املــ
الــدائــمــة لــإلشــراف عــلــى إدارة األســـواق 
املــركــزيــة، بــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
وتــخــتــص بــعــدة اخــتــصــاصــات، مــنــهــا: 
اقـــتـــراح الــســيــاســات والـــبـــرامـــج الــالزمــة 
لــــتــــطــــويــــر األســـــــــــــواق املـــــركـــــزيـــــة ورفــــــع 

كفاءتها.
ــرار  ــ ــــروع قـ ــــشـ رابـــــعـــــا- املــــوافــــقــــة عـــلـــى مـ
مجلس الوزراء باعتماد اإلطار الوطني 

للمؤهالت.
واإلطــــــار الــوطــنــي لــلــمــؤهــالت هـــو أداة 
مــرجــعــيــة إلــزامــيــة، لــتــحــديــد وتصنيف 
وتنظيم املؤهالت األكاديمية واملهنية 
الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم، 
عــد وفــق معايير مــحــددة، ومــن أهدافه 

ُ
أ

اســتــيــعــاب جميع جــوانــب ومستويات 
الــتــعــلــيــم املــنــظــم فـــي قــطــر بــمــا فـــي ذلــك 
التعليم العام والتعليم العالي والتعليم 
املهني والتقني والتخصصي، وتكوين 
فهم مشترك عما هو متوقع من حاملي 
ــــالت املـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــوفـــيـــر ســيــاق  ــــؤهـ املـ
مــرجــعــي لتصميم وتــطــويــر مجموعة 
من املؤهالت الجديدة املرنة والحديثة 
الــدولــة وســوق العمل  تلبي احتياجات 

امــتــالك الحاصلني  واألفــــــراد، وتــضــمــن 
عــلــيــهــا املــــهــــارات املــطــلــوبــة فـــي املــجــال 

الوظيفي.
ــة عــلــى مـــشـــروع قـــرار  ــقـ خـــامـــســـا- املـــوافـ
مجلس الــوزراء بإضافة وحدة مكافحة 
غــســل األمـــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــاب إلــى 
الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل 

وتعيني اختصاصاتها.
ــلــــى: 1- مـــشـــروع  ــة عــ ــقــ ــوافــ ســـــادســـــا- املــ
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل 
الــخــيــري واإلنــســانــي بــني هيئة تنظيم 
األعمال الخيرية في دولــة قطر ووزارة 
الــشــؤون االجتماعية والعمل فــي دولــة 

الكويت.
2- مــشــروع اتــفــاقــيــة بــني حــكــومــة دولــة 
قــطــر وحــكــومــة هــنــغــاريــا لــلــتــعــاون في 

مجالي الشباب والرياضة.
لــلــتــعــاون الثقافي  اتــفــاقــيــة  3- مــشــروع 
بــــــني حــــكــــومــــة دولـــــــــة قــــطــــر وحـــكـــومـــة 

هنغاريا.
ــتـــعـــرض مــجــلــس الـــــــوزراء  ــا- اسـ ــعـ ــابـ سـ
كــتــاب ســـعـــادة نــائــب مــحــافــظ مــصــرف 
املــركــزي ورئيس اللجنة الوطنية  قطر 
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بشأن اقتراح تجريم تهريب املهاجرين 
ــا لــــبــــروتــــوكــــول مـــكـــافـــحـــة تــهــريــب  ــقــ وفــ
ــن طـــريـــق الـــبـــر والــبــحــر  املـــهـــاجـــريـــن عــ
ــم املتحدة  والــجــو املــكــمــل التــفــاقــيــة األمـ
ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية، 
فــــي هـــذا  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ ــيــــات وزارة  ومــــرئــ

الصدد، واتخذ بشأنه القرار املناسب.

األمير رسم مالمح المرحلة القادمة لمسيرة النماء والبناء
ثمن مضمون الخطاب السامي للتحضير النتخابات الشورى.. مجلس الوزراء:

الموافقة على مشروع 
قانون مكافحة التستر 

على ممارسة غير 
القطريين لألنشطة 

التجارية 

إنشاء وتشكيل اللجنة 
الدائمة لإلشراف على 

إدارة األسواق المركزية 

الدوحة - قنا

اعتبر رجال أعمال صدور قانون مكافحة التستر على 
ممارسة غير القطريني لألنشطة التجارية واالقتصادية 
باملخالفة للقانون، نقلة نوعية كبيرة تضفي على مناخ 
االستثمار مزيدا من الشفافية وترسخ سيادة القانون 
بــاملــجــاالت االقــتــصــاديــة، وأوضــحــوا أن الــقــانــون يجيء 
صـــدوره ضمن حــزمــة قــوانــني يــتــوالــى صــدورهــا لدعم 
مــنــاخ األعــمــال واالســتــثــمــار وتحقيق مــا حــددتــه رؤيــة 
2030، ورأى رجال األعمال أن القانون أحد مكتسبات 
الدولة ملرحلة ما بعد الحصار ويرسخ خطط االعتماد 

على الذات باملجاالت االقتصادية والتجارية.
الدكتور راشد بن أحمد الكواري  وأشــاد رجل األعمال 
رئيس مجلس إدارة شركة األفق ومالك مزارع العيون، 
الـــوزراء على مشروع بشأن مكافحة  بموافقة مجلس 
التستر على ممارسة غير القطريني لألنشطة التجارية 
واالقتصادية املخالفة للقانون، ووصفه بأنه يخلق بيئة 
استثمارية صحية وشفافة. وقال »القرار دعم إضافي 
الوطنية،  لــلــشــركــات  ــة  الــدول الــتــي تقدمها  الــدعــم  ــه  ألوجـ
وخصوصا الشركات التي تقوم بواجبها الوطني على 
تــدعــم االقتصاد  كــيــانــات  األكــمــل عبر تأسيس  الــوجــه 

القطري«.
ووصـــف الـــكـــواري الـــقـــرار بــأنــه يــعــزز تــوجــه الــشــركــات 
التجارية  القطرية ويــؤدي إلى توطني جميع املمارسات 
في الدولة، وبالتالي تتمكن الشركات الوطنية من القيام 
بـــدورهـــا فــي اســتــقــطــاب الــشــركــات الــعــاملــيــة للعمل في 
 :

ً
الوطنية. واستطرد قائال التجارية  الوكاالت  قطر عبر 

خير مثال على ذلــك، ما حــدث عقب تعرض دولــة قطر 
التجارية  العالمات  الجائر من اختفاء بعض  للحصار 
ــواق الــقــطــريــة، والــســبــب عـــدم اهــتــمــام  ــ الــعــاملــيــة مــن األسـ
الشركات  الــوكــاالت مــن  املحلية بجلب هــذه  الــشــركــات 
قــطــر، واالكــتــفــاء  إلـــى  مــبــاشــرة  للسلع  املنتجة  الــعــاملــيــة 
فقط بتمكني الوكالء في الدول املجاورة في توزيع تلك 
التستر على ممارسات  نــوع من  املــاركــات بقطر، وهــو 
الوكيل املحلي على  تجارية ضــارة من خاللها يعتمد 

موزع بالدول املجاورة، لكن لو كان الوكيل املحلي عند 
املنتجة  العاملية  الــشــركــات  وقـــوع الحصار يتعامل مــع 
للماركات مباشرة ما اختفت تلك املاركات من األسواق 

القطرية فور وقوع الحصار.
وخلص الدكتور راشد الكواري إلى القول: هذا القانون 
سوف يؤدي للقضاء على عدد من املمارسات السلبية، 
الفترات، ومنها على سبيل  والتي ظهرت في فترة من 
املثال كثرة الشركات العاملة بنظام التعاقد من الباطن، 
والتي كانت تتسبب في كثير من القضايا سواء كانت 
شيكات بدون رصيد، أو نصب واحتيال على الشركات 

الوطنية األخرى.
ــدور الــقــانــون أكـــد رجــل  وفـــي مــعــرض تعليقه عــلــى صـ
الخلف رئيس  الــقــطــري علي حسن  األعــمــال والخبير 
مــجــلــس إدارة الــشــركــة الــقــطــريــة لــلــمــجــمــعــات الــغــذائــيــة 
التنموية واالقتصادية  النهضة  أنــه في ظل  »لوسيل«  لـ
الــتــي تــشــهــدهــا دولـــة قــطــر مــن الطبيعي أن يــتــم إعـــداد 
القطرية،  املناخ االستثماري واألســـواق  قوانني تناسب 
املــنــاخ  تــشــوه  ومــواجــهــة وإجــهــاض أي عمليات تستر 
الدولة  الدولة، السيما وأن األعمال في  االستثماري في 

اآلن تعتمد على التستر بنسبة عالية.
ــتـــطـــرد الــخــلــف قـــائـــال: »إصـــــــدار قـــانـــون ملــكــافــحــة  واسـ
أنه  الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة ال شــك  التستر باألنشطة 
يحدد بدائل تفقد التستر قيمته وتجعله بال جدوى أو 
لها طــرفــان، قطري  التستر  قيمة«، وأوضــح أن جريمة 
وغير قطري، وتوجد صعوبة في مكافحتها، لكون أننا 
القطري يغلب عليها  نــرى أن معظم األعــمــال بالسوق 
التستر، ونتمنى أن يتمكن القانون من وضع نهاية لتلك 
الظاهرة. وخلص الخلف للقول: اإلملام بمخاطر التستر 
والتعريف بخطورته على األعمال واالقتصاد ووضع 
آلــيــات ملكافحته بــال شــك سيحد مــن نسبته أكثر مما 
التستر بالنسبة  الــقــانــون يجهض  مضى ألن صـــدور 
العقوبة، ويكون هناك  البديل ويحدد  ألطــرافــه، ويوجد 
وســـائـــل لـــلـــردع، بــحــيــث تــجــعــل تــلــك الــوســائــل صــاحــب 
املشروع االستثماري يقوم بممارسة النشاط مباشرة 

بالسوق القطري حسب القانون.

قانون مكافحة التستر داعم 
رئيسي لالقتصاد والتجارة

لجنة األسواق المركزية تحمي 
المستثمرين وترفع كفاءة األسواق

«:يجهض محاوالت تشويه المناخ االستثماري.. رجال أعمال: تسمح بتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.. رجال أعمال لـ »

¶  د. راشد الكواري¶  علي الخلف

صالح بديوي

شوقي مهدي

ــال أعـــمـــال أن مــوافــقــة مجلس  أكـــد رجــ
ــروع قـــــرار بــإنــشــاء  الــــــــوزراء عــلــى مـــشـ
ــة لـــإشـــراف  ــمـ ــدائـ ــلــجــنــة الـ وتــشــكــيــل ال
املـــركـــزيـــة، يصب  إدارة األســـــواق  عــلــى 
الوطني ويحمي  االقــتــصــاد  فــي صالح 
ــع.  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـــريـــن واألفـــــــــــــراد واملـ ــثـ ــتـ املـــسـ
وأضاف رجال أعمال أن هذا القرار من 
شأنه أن يساهم في رفع كفاءة األسواق 
الــــشــــركــــات  ــز دور  ــزيــ ــعــ ــة وتــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
أكبر  لتلعب دورًا  الصغيرة واملتوسطة 

في االقتصاد املحلي.
واعــتــبــر رجـــل األعــمــال محمد شريف 
ــانــــون يـــصـــب فــي  ــقــ ــ ــراوي، أن  ال ــ ــيـ ــ ــــشـ الـ
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي ويــحــمــي  صـــالـــح االقــ
املستثمرين واألفــــراد واملجتمع. وقــال 
ــار سلبية  ــ آثـ لـــه  الـــتـــجـــاري  الــتــســتــر  إن 
يـــعـــتـــبـــر أداة  عـــلـــى االقــــتــــصــــاد حـــيـــث 
لــتــحــويــل مــعــظــم اإليــــــــــرادات واألربـــــــاح 
ــتـــصـــادات أخـــرى  ــى اقـ ــ الــنــاجــمــة عــنــه إل
بــالــخــارج، كما ينتج عنه منافسة غير 
للمواطنني ال سيما أصحاب  مشروعة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة. وقال 
الشيراوي إن هذه العملية تعتبر وسيلة 
غــيــر نــظــامــيــة لــلــتــهــرب مـــن االلــتــزامــات 
الـــتـــي تــفــرضــهــا الـــدولـــة عــلــى األجـــانـــب 
ــمـــال املـــصـــرح  عـــنـــد مــمــارســتــهــم لـــألعـ
ــوم تــراخــيــص  ــام بـــهـــا كــــرســ ــيـ ــقـ لـــهـــم الـ
االستثمار والضرائب واالستفادة دون 
وجــه حــق مــن آلــيــات الــدعــم واإلعــفــاءات 
الخاص  للقطاع  الحكومة  التي تمنحها 
ــا  ــاقـ ــذي يــســبــب إرهـ ــ ــ ــر ال ــ الـــقـــطـــري األمــ
ملــيــزانــيــة الـــدولـــة نــتــيــجــة تــضــخــم أعــبــاء 
اإلنــفــاق التي تترتب على ذلــك. ويــؤدي 
ــــني مــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ أيــــضــــا إلـــــــى حـــــرمـــــان املـ
العملية ومــمــارســة  الــخــبــرات  اكــتــســاب 
األنــشــطــة املــخــتــلــفــة، واألخـــطـــر مــن ذلــك 
ما قد ينطوي عليه من توريط املتستر 
بااللتزامات والــديــون دون علمه وفــوق 

مقدرته املالية.
ــال يـــوســـف أحــمــد  ــ ــمـ ــ وقــــــال رجـــــل األعـ
ــكـــــواري إن املـــوافـــقـــة عـــلـــى مـــشـــروع  الـــ
قــرار مجلس الــوزراء بإنشاء وتشكيل 
ــراف عــلــى إدارة  الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لـــإشـ
األســــواق املــركــزيــة، يــســاعــد فــي ضبط 
حـــركـــة األســـــــواق املـــركـــزيـــة خـــاصـــة أن 

هــــذه األســـــــواق شـــهـــدت تـــدفـــق الــعــديــد 
ــنــــتــــجــــات عـــــن طــــريــــقــــي الـــبـــحـــر  مـــــن املــ
الحصار حيث كــان هناك  والــجــو، بعد 
انــخــفــاض فــي املــعــروض مــن املنتجات 
البرية واألســواق  بسبب إغالق الحدود 
ــفــــاع في  املـــركـــزيـــة، وأصـــبـــح هـــنـــاك ارتــ
بعض السلع، األمر الذي يتطلب وجود 
إدارة لهذه األسواق حتى تكون متوافقة 
مـــع مــتــطــلــبــات حــمــايــة املــســتــهــلــك ومــع 
الشرائية االستهالكية،  القوة  متطلبات 
مــع الــوضــع فــي االعــتــبــار ارتـــفـــاع عــدد 
الــدولــة لحوالي 2.7 مليون  السكان في 
وهذا رقم كبير يتوجب أن يكون هناك 
إشراف أكثر دقة على األسواق املركزية 
املنتجات  السوق في توزيع  ألنها قلب 

ملحالت التجزئة والجملة.
ــال الــــكــــواري في  ــمــ واعـــتـــبـــر رجــــل األعــ
»لوسيل«، أن املهم من القرار هو  حديثه لـ
تحديد أهدافها وصالحيتها ومعرفة 
ما إذا كانت مختصة بمراقبة األسعار 
أو مواصفات البضائع املوجودة، وتوقع 
الكواري أن تلعب اللجنة دورًا مهما من 
حيث اإلشراف على التسعير باإلضافة 
لــــدور نــشــرة أســـعـــار تــصــدرهــا وزارة 
الــكــواري إن  الــتــجــارة والصناعة. وقــال 
الشرائية حاليا ال تستوعب هذه  القوة 
الطفرة في األســواق خاصة مع الركود 
ـــذي يـــواجـــهـــه الـــقـــطـــاع  ـــ االقــــتــــصــــادي الـ
ــوة الـــشـــرائـــيـــة فـــي قطر  ــقــ ــ ــــخــــاص، وال ال
تــراجــعــت بشكل كبير مما يستوجب 
ــفـــض األســـــعـــــار وبــــإمــــكــــان الــلــجــنــة  خـ
اإلشــــــراف عــلــى تــكــالــيــف املـــوانـــئ مثل 
الــنــقــل والــتــخــزيــن والــتــحــمــيــل وأســعــار 

األراضي.

وطالب الكواري بخفض التكاليف مثل 
إعــفــاء األراضـــــي الــصــنــاعــيــة وأراضــــي 
الــتــخــزيــن ملـــدة عــامــني عــلــى األقـــل حتى 
تساعد في تخفيض التكاليف، وإعادة 
املــركــزيــة ألنــهــا عبارة  تنظيم األســــواق 
عن أنشطة شركات صغيرة ومتوسطة 
وحتى وجود الشركات الكبيرة لم يلعب 

دورًا إيجابيا في خفض األسعار.
وأوضــح أن اللجنة يجب أن تعمل على 
الضغط على الشركات الكبيرة بخفض 
امتيازات  األســعــار، ألنها تحصل على 
الــدولــة ولكن  مجانية وتشجيعية مــن 
أســعــارهــا هــي نفس أســعــار الشركات 
التجزئة،  تــجــارة  العاملة فــي  الصغيرة 
والسوق االستهالكي خاصة األســواق 
املركزية لم يستفد من االمتيازات التي 
الشركات بالشكل  الدولة لهذه  تقدمها 

الكامل.
ــال ســعــد الـــدبـــاغ  ــمــ واعـــتـــبـــر رجــــل األعــ
أن املــوافــقــة عــلــى مــشــروع الـــقـــرار يعد 
لقيام سياسات وبــرامــج  قــويــة  فــرصــة 
ــي تــطــويــر  ــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد فــ مــ
األسواق املركزية والعمل على أن تلعب 
الشركات الكبرى دورًا كبيرًا في حركة 
الدباغ  السوق وخفض األسعار. وقــال 
إن التوسع في األســواق املركزية يجب 
أن تقابله آلية عمل تعمل على تطويره، 
مشيرًا إلى أن هذه األسواق تهدف لدفع 
النمو االقتصادي بما يتماشى  عجلة 
الــوطــنــيــة 2030، نحو  قــطــر  مـــع رؤيــــة 
املزيد من تطوير البنية التحتية وتوفير 
ــة لــتــقــريــب الـــخـــدمـــات  ــاريـ مـــنـــاطـــق تـــجـ
القطاع  للمواطنني واملقيمني وتــطــويــر 

التجاري.

¶  يوسف أحمد الكواري ¶  محمد شريف الشيراوي
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3 جوائز منطقة ريادة األعمال تضم 

»المواصالت واالتصاالت« تعلن الفائزين في جوائز منطقة ريادة األعمال

املــــــواصــــــات واالتـــــــصـــــــاالت أســـمـــاء  أعـــلـــنـــت وزارة 
ــال الــتــي  ــمـ الــفــائــزيــن فـــي جـــوائـــز مــنــطــقــة ريـــــادة األعـ
ضــمــتــهــا الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن مــؤتــمــر ومــعــرض 
)كيتكوم 2019(. وقــد ضمت منطقة ريـــادة األعمال 
ثـــاث جـــوائـــز هـــي جـــائـــزة »مــخــيــم الــبــرمــجــة« )كـــود 
كامب( وجــائــزة »مخيم األفــكــار اإلبــداعــيــة« وجائزة 

»محور الشركات الناشئة«.
وفاز بجائزة مخيم البرمجة »كود كامب« خمسة فرق 
 »Beyond Barriers«و »BareMetal«و »Hey Qatar« هي
و»Cereal Killers« و»NAZARIYA« من أصل 47 فريقًا 
تنافست في تقديم مقترحات وحلول ذكية للتحديات 
الــشــركــات واملــؤســســات  الــتــي طرحتها عليهم بــعــض 
مثل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، وأوريدو، ومدى، 
ومؤسسة حمد الطبية، والخطوط القطرية، ومطار 
حمد الدولي. وحصل كل فريق على جائزة قدرها 25 

ألف ريال.
أمــا جــائــزة »مخيم األفــكــار اإلبــداعــيــة« فــتــوزعــت على 
خــمــس شـــركـــات نــاشــئــة، حــيــث كــــان املـــركـــز األول من 
نصيب شركة Retail AR واملــركــز الثاني مــن نصيب 
شــركــة Educarso واملـــركـــز الــثــالــث مـــن نــصــيــب شــركــة 
 Smart Shuttle الــرابــع مــن نصيب Skip Cash واملــركــز 
واملـــركـــز الــخــامــس مـــن نــصــيــب Noor. وحــصــلــت هــذه 
الشركات على جوائز نقدية هي 125 ألف ريال و100 

ألف ريال و75 ألف ريال و50 ألف ريال و25 ألف ريال 
على التوالي.

ــد تــتــوجــت رحـــلـــة هــــذه الـــشـــركـــات بــالــفــوز بــعــد أن  وقــ
تنافست 50 شركة مــن أصــل نحو 200 فكرة مبتكرة 
ــم مــخــيــم األفـــكـــار  ــ تـــقـــدمـــت لـــالـــتـــحـــاق بـــاملـــخـــيـــم. وضـ
ــة خــــال مـــراحـــلـــه ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل  ــيـ ــداعـ اإلبـ
والــدورات التدريبية والبرامج اإلرشادية للمرشحني 
على مدى 6 أسابيع، قدمها 20 خبيرًا ومرشدًا عامليًا 

من أجل مساعدتهم على بلورة وتطوير أفكارهم.
ومـــن املــقــرر أن يــتــم تــوفــيــر الــدعــم الــفــنــي والتشغيلي 
للفائزين في مخيم األفكار اإلبداعية، باإلضافة إلى 

تزويدهم بمساحة عمل مجانية لتمكينهم من تحويل 
أفكارهم الرقمية إلى حقيقة واقعة.

بينما كانت جائزة »محور الشركات الناشئة« والتي 
الــتــصــويــت، مــن نصيب خمسة فائزين،  تعتمد على 
وكــان املركز األول من نصيب شركة »Carts« من قطر 
وحصلت على 964 صوتًا، واملركز الثاني من نصيب 
شركة »Bleems« من قطر وحصلت على 410 أصوات، 
الـــثـــالـــث مـــن نــصــيــب شـــركـــة »UpSales« من  ــز  واملــــركــ
السودان وحصلت على 369 صوتًا، واملركز الرابع من 
نصيب شركة “Live Caller” مــن جورجيا وحصلت 
على 351 صوتًا، أما املركز الخامس فكان من نصيب 

»Waste Zon« من رواندا وحصلت على 297 صوتًا.
وقد تم اختيار الفائزين الخمسة من أصل 100 شركة 
تمت تصفيتها من 675 طلبًا. وحظيت الشركات املئة 
أمـــام املستثمرين  أفــكــارهــا وخططها  بــفــرصــة عـــرض 

ورواد األعمال في »مسرح اإلبداع«.
وقالت السيدة ريم املنصوري، وكيل الــوزارة املساعد 
ــــوزارة املــواصــات  لــشــؤون تنمية املــجــتــمــع الــرقــمــي بـ
واالتصاالت: »تمثل ريادة األعمال مكونًا أساسيًا في 
بناء قطاع حيوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
وبناء اقتصاد قائم على املعرفة، لذلك فإننا نحرص 
على تشجيع ثقافة االبــتــكــار والتعلم والــريــادة. وقد 
تلقينا هذا العام مشاركات واسعة وعالية الجودة من 
قبل املطورين ورواد األعمال الطموحني. وقد حظيت 
بــعــض الـــشـــركـــات والـــفـــرق الـــفـــائـــزة بــفــرص احــتــضــان 
وتمويل باإلضافة إلى بناء عاقات قوية مع شركاء 
الــفــائــزيــن ونشجعهم على  محتملني. نــبــارك لجميع 
ــتـــكـــار والـــتـــمـــيـــز«. وقـــالـــت ضــحــى علي  مـــزيـــد مـــن االبـ
البوهندي، مدير حاضنة األعمال الرقمية: »استطاع 
مسرح اإلبداع هذا العام أن يجذب مزيدًا من املهتمني 
ويــحــقــق نــتــائــج فــاقــت نــتــائــج الــســنــة املــاضــيــة، حيث 
أصبح منصة متكاملة تجمع رواد األعمال والخبراء 
ــتــــواصــــل وبـــنـــاء  ــعـــرض األفــــكــــار والــ واملـــســـتـــثـــمـــريـــن، لـ
الــعــاقــات وتشجيع االبــتــكــار وتــبــادل الــخــبــرات. وقد 
كانت جميع املشاركات مميزة، ونأمل أن تشكل تجربة 

هذا العام حافزًا نحو مزيد من االبتكار«. 

الدوحة -

■  جانب من فعاليات مسرح اإلبداع - تصوير عمرو دياب

أمام منظمة العمل الدولية
رجال أعمال يستعرضون قوانين 

وإجراءات العمل في الدولة

استعرض أصحاب أعمال قطريون اإلجراءات والقوانني التي أصدرتها حكومة دولة قطر 
في إطار سعيها للتحسني من ظروف العمل والعمالة الوافدة في البالد، وذلك أثناء املشاركة 

في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في مدينة جنيف السويسرية.
وقال املهندس ناصر املير ممثل أصحاب األعمال في قطر وعضو مجلس إدارة غرفة قطر 
سابقا، إن االجتماعات األممية التي شهدت مناقشة التقرير الخاص بدولة قطر واإلجراءات 
والقوانني التي أصدرتها الدولة، سجلت ثناء عدد من أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل 
الدولية من حكومات وأصحاب أعمال على اإلجراءات والقوانني والتشريعات التي أصدرتها 
قطر في هذا الشأن، كما أشاد املشاركون في االجتماعات بالتعاون القائم بني حكومة دولة 

قطر ومنظمة العمل الدولية، والذي يعد نموذجا يحتذى به في املنطقة.
وأشار املير في تصريح صحفي أمس، إلى أن أصحاب األعمال من ممثلي الدول املشاركة 
القطرية فيما يتعلق  الحكومة  الــتــعــاون مــع  فــي  فــي االجــتــمــاعــات ثمنوا دور غــرفــة قطر 
أن  إلى  الدولة. ولفت  العمل في  إلى تطوير سوق  الهادفة  الجديدة  بالقوانني والتشريعات 
أصحاب األعمال القطريني، اتفقوا على هامش االجتماع، مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل 
نــدوات توعوية  الدولية في قطر، على عقد  العمل  والــشــؤون االجتماعية ومكتب منظمة 

بالقوانني والتشريعات التي تتصل بالعمل والعمال، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر.
وناقشت أجندة اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية جدول أعمال مؤتمر العمل 
للعامني 2020  النتائج  املنظمة وإطــار  لعام 2020، واعتماد مشروع برنامج عمل  الدولي 
العمالة والحماية االجتماعية، والــحــوار االجتماعي بني  بــرامــج  إلــى جانب بحث  و2021، 
الدولية دعما ألهداف  العمل  التعاون اإلنمائي ملنظمة  إلى  الثالثة، باإلضافة  العمل  أطــراف 
الكفيلة بتطوير مناخ  املــســتــدامــة. واستعرضت االجــتــمــاعــات عـــددا مــن املسائل  التنمية 
األعمال في الدول األعضاء، بما في ذلك املواضيع القانونية ومعايير العمل الدولية، وتقارير 
التقييم السنوية، فضال عن القضايا املتعلقة بشؤون املوظفني العاملني في إدارة املنظمة. 
وتعمل منظمة العمل الدولية، بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، على تعزيز 
العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق العمل املعترف بها دوليا، فيما تجمع املنظمة 

بني الحكومات وأصحاب العمل والعمال لتعزيز العمل الالئق في جميع أنحاء العالم.

 ■ ناصر المير

جنيف - قنا

تواصل مساهمتها في دعم مشاريع التحول نحو مدن ذكية وآمنة

Ooredoo تسجل أكبر نجاح بمشاركاتها في »كيتكوم«

»معهد الدوحة« يطرح برنامج الماجستير في حقوق اإلنسان

أعــلــنــت Ooredoo أن مشاركتها فــي نسخة 
ــن مـــؤتـــمـــر »كـــيـــتـــكـــوم 2019«  ــام مــ ــعــ هـــــذا الــ
ــر عـــلـــى اإلطـــــاق  ــبــ ــاح األكــ ــجـ ــنـ ــد حــقــقــت الـ قــ
ضمن سلسلة مشاركاتها فــي هــذا الحدث 
الــتــكــنــولــوجــي الــــبــــارز. فــقــد كـــانـــت الــشــركــة 
الـــراعـــي اإلســتــراتــيــجــي لــلــمــؤتــمــر، كــمــا أنها 
أبــرمــت خــالــه عــدة شــراكــات هــامــة وكشفت 
عن حلول تكنولوجية فائقة التطور للمدن 
الذكية اآلمنة. كما شهد جناح Ooredoo في 
كــيــتــكــوم إقـــبـــااًل كــبــيــرًا مــن الـــزائـــريـــن، وعلى 
رأسهم عدد من كبار الشخصيات، لاطاع 
على الحلول الذكية التي عرضتها الشركة 

في جناحها.
وتماشيًا مــع شــعــار مؤتمر كيتكوم »مــدن 
ذكية وآمــنــة«، أعلنت الشركة خــال املؤتمر 
عن تحقيق إنجاز هام لها من خال فوزها 

بعقد مهم مع وزارة املواصات واالتصاالت 
للعمل معًا في منصة »مشروع تسمو«، إذ 
تم منح عقد تطوير »منصة تسمو املركزية« 
وعملياتها وتسويقها بصفة تجارية إلى 
تحالف من الشركات تقوده Ooredoo. وتعد 
»مــنــصــة تــســمــو املـــركـــزيـــة«، الـــنـــواة الرقمية 
األســاســيــة لــبــرنــامــج »تــســمــو« الــهــادف إلــى 

تمكني التحول الذكي في قطر.
كما أعلنت الشركة خال املؤتمر عن تجديد 
االتـــفـــاقـــيـــة املـــوقـــعـــة مــــع الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة لــتــوفــيــر خــدمــة الــــــواي- فــــاي على 
منت طــائــرات الناقلة الوطنية ملــدة 4 أعــوام، 
وعـــن إبــــرام شــراكــة مــع مــركــز التكنولوجيا 
املساعدة قطر »مدى«، وذلك لتسخير أحدث 
التقنيات الرقمية لتحسني حياة األشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة.
ــــال مــؤتــمــر  نـــجـــاح Ooredoo خـ ــول  ــ وحــ
الله الكبيسي،  كيتكوم، قال يوسف عبد 

رئيس العمليات فــي Ooredoo فــي قطر: 
إن تــحــقــيــقــنــا لــلــنــجــاح األكـــبـــر لــنــا على 
ــا  ــنـ ــاتـ ــيــــرة مـــشـــاركـ اإلطــــــــــاق ضــــمــــن مــــســ
بــمــؤتــمــر كــيــتــكــوم يــبــرهــن عــلــى حرصنا 
ــة قــطــر ألن  ــم مــســاعــي دولــ الـــتـــام عــلــى دعـ
تصبح دولـــة ذكــيــة. ومــن خــال تعاوننا 
وشركاتنا مع كبريات الشركات املحلية 
والــعــاملــيــة فــي مــجــال التقنيات املبتكرة، 
فــإنــنــا نـــدعـــم الــجــهــود الـــرامـــيـــة لــلــتــحــول 
الــرقــمــي عــلــى مــســتــوى الــــدولــــة، ونــســهــم 
فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
املؤسسات، وإثراء حياة األفراد الرقمية، 
وهـــــذا يــتــمــاشــى تــمــامــًا مـــع رؤيـــتـــنـــا في 
Ooredoo ومع أهداف رؤية قطر الوطنية 
2030. وتــــّوجــــت Ooredoo مــشــاركــتــهــا 
ــر كـــيـــتـــكـــوم 2019  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــة فـ ــاجـــحـ ــنـ الـ
بفوزها بجائزة أفضل جناح في املؤتمر 

عن فئة )95 - 300 متر مربع(. 

أعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن طرح برنامج »املاجستير 
فــي حــقــوق اإلنـــســـان« فــي الــعــام الـــدراســـي املــقــبــل 2020-2021 كأحد 
البرامج الرائدة والفريدة في املنطقة العربية والخليجية على وجه 
إلــى تأسيس معرفة عربية تساهم  الــخــصــوص. ويــهــدف البرنامج 
الــدائــرة محليا وعامليا حــول الحقوق والقانون  إثــراء النقاشات  في 

الدولي والدساتير العربية وحقوق اإلنسان العربية.
ويعتمد البرنامج في تصميمه منهجا عابرا للتخصصات يجمع 
ما بني القانون، والنظرية القانونية النقدية، والعلوم االجتماعية 

من أجل تأسيس أعمق وأشمل للمعرفة واملمارسة في هذا املجال.
ــقـــررات الــتــدريــس مــــواد مــثــل: الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام،  وســتــشــمــل مـ

وحقوق اإلنسان، والشريعة، وحقوق اإلنسان في الوطن العربي بني 
النظرية والتطبيق، والقانون الدستوري املقارن وغيرها من املواد. 
كــمــا يتماشى هـــذا الــبــرنــامــج فــي مــخــرجــاتــه مــع حــزمــة مــن الــبــرامــج 
التي وضعها املعهد منذ انطاقته مثل برنامج إدارة النزاع والعمل 

اإلنساني والدراسات األمنية النقدية وغيرها.
-الـــذي نشأت الحاجة إليه فــي ظــل تــزايــد أهمية  ويسعى البرنامج 
خطاب الحقوق في الوطن العربي في العقود األخيرة - إلى الجمع 
بــني تــدريــب الــطــاب على املــعــرفــة التقنية ملنظومة حــقــوق اإلنــســان 
وآلــيــاتــهــا، مــن خــال مساعدتهم على تنمية قــدراتــهــم الفكرية لكي 
يتسنى لهم التعامل مع هذه املنظومة بشكل نقدي وتطويري، مما 
يؤهلهم للعمل في املؤسسات العاملية واملحلية، الحكومية أو غير 

الحكومية، املعنية بمجال حقوق اإلنسان.

الدوحة -

الدوحة -

53 برنامجا  فتح باب القبول في 
للدراسات العليا بجامعة قطر

العليا لفصل  لــلــدراســات  القبول فــي 53 برنامجا  بــاب  أعلنت جامعة قطر عــن فتح 
خريف 2020، موضحة أنه سيتم استقبال كافة طلبات القبول حتى 30 يناير املقبل، 
املطلوبة وفــق شــروط ومتطلبات  املــؤهــالت األكاديمية  الــذيــن يستوفون  الــطــالب  مــن 
الطلبة فــي برامج  الجامعة فــي بيان أن متطلبات قبول  القبول لكل برنامج. وأكـــدت 
الدراسات العليا سيكون على أساس تنافسي.. داعية الراغبني في االلتحاق إلى التأكد 
من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتسليم جميع املستندات 
املطلوبة وفقا ملواعيد القبول في الدراسات العليا. ويصل عدد برامج الدراسات العليا 
املطروحة بالجامعة لفصل خريف 2020 إلى 53 برنامجا تتمثل في 20 برنامجا في 
الدكتوراه، و27 للماجستير، و3 للدبلوم، ومثلها شهادات متخصصة، يمكن االطالع 

./apply.qu.edu.qa/ على تفاصيلها وشروط القبول فيها من خالل املوقع

الدوحة -

خالل اجتماعات »منظمة العمل الدولية« بجنيف

العمل  إدارة منظمة  الـــدورة /337/ ملجلس  شــاركــت دولــة قطر فــي اجتماعات 
اليوم،  املنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، والتي تختتم أعمالها  الدولية 
بوفد من وزارة التنمية اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية برئاسة سعادة 
السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية.
وقد استعرض املجلس التشريعات واإلجــراءات التي قامت بها دولة قطر في 
سوق العمل، وأشاد ممثلو حكومات الدول املشاركة ومنها االتحاد األوروبي 
العمل وممثلو  والواليات املتحدة األمريكية وسويسرا وكندا وفريق أصحاب 
االتحادات العمالية بما تم من إنجازات، مؤكدين أن دولة قطر نموذج يحتذى به 

في املنطقة في ظل التطور الكبير وامللحوظ في قوانني العمل.
اإلداريــة  التنمية  العثمان فخرو وزيــر  السيد يوسف بن محمد  وقــدم سعادة 
والعمل والشؤون االجتماعية، الشكر لجميع املتحدثني، مؤكدا على التشريعات 
لــألهــداف االستراتيجية لرؤيتها  الــتــي حققتها دولـــة قطر وفــقــا  والــتــطــورات 

الوطنية 2030.
وأكد سعادة الوزير حرص الدولة على خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة لالستثمار 

بالنفع  الثالثة  اإلنتاج  القطري وأطــراف  العمل  ومتوازنة بما يعود على سوق 
الــدول  التعاون والشراكات مع  والفائدة، مشددا على استمرار دولــة قطر في 

الصديقة واملنظمات واالتحادات العمالية الدولية.

إشادة دولية بإنجازات قطر في مجال العمل
جنيف - قنا

وفد قطر خالل مشاركته في اجتماعات المنظمة
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من بينهم محافظ مصرف قطر المركزيبهدف إيجاد بيئة قانونية واعية
»قطر الدولية« وحمد بن خليفة 

تعززان تعاونهما األكاديمي القانوني
»حمد بن خليفة« تستضيف الرؤساء 
التنفيذيين وقادة التمويل اإلسالمي

وقعت محكمة قطر الدولية وكلية القانون بجامعة 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة مـــذكـــرة تــفــاهــم مــشــتــرك لــتــعــزيــز 
أوجـــه الــتــعــاون األكــاديــمــي الــقــانــونــي بــني الطرفني، 
نـــدوات قانونية  املــذكــرة عقد  حيث سيتم بموجب 
وقــضــائــيــة مــشــتــركــة بــمــا يــســهــم فـــي إيـــجـــاد بيئة 
قــانــونــيــة واعـــيـــة، بــاإلضــافــة إلـــى اســتــضــافــة قضاة 
املحكمة للطالب واملــحــاضــريــن ودعــمــهــم مــن خالل 
طرح مناقشات قضايا معينة سابقة سواء محلية 

أو دولية وتقييم مستوى الطالب من قبل القضاة.
وقـــع عــلــى املـــذكـــرة كــل مــن الــســيــد فــيــصــل بــن راشــد 
السحوتي، الرئيس التنفيذي ملحكمة قطر الدولية، 
والدكتورة سوزان كارمانليان عميدة كلية القانون 

بجامعة حمد خليفة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم لوضع أسس تساهم 
فـــي تــعــزيــز الــعــمــل الـــقـــائـــم بـــني املــحــكــمــة والــكــلــيــة، 
حــيــث اســتــقــبــلــت املــحــكــمــة الــعــديــد مـــن الـــطـــالب في 
زيــارات مدنية، شملت تعريفهم بالنظام القضائي 
الــتــقــاضــي  للمحكمة وكــيــفــيــة الــعــمــل فـــي إجــــــراءات 
وجلسات مع قضاة املحكمة والتي تتيح لهم فرصة 
طرح أسئلة مباشرة للقاضي، ومن املقرر أن تساهم 
تلك الزيارات في نشر الثقافة القضائية لدى الطالب 
ســعــيــا إلــــى صــقــل مــهــاراتــهــم الــقــانــونــيــة وتــعــزيــزا 

لعملية إعدادهم للمجال القانوني كمهنة.
وقد عقدت املحكمة جلسات استماع صورية، شكل 
الطالب فيها أطــراف الدعوى، ورئيس قلم املحكمة 
كقاضي الجلسة، وذلك بهدف ربط الجانب النظري 
بالجانب العلمي، وذلــك من خالل وضع املشاركني 
بمناخ مشابه ملا يحدث على أرض الواقع في أروقة 
قاعات املحكمة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركني 

آلية انعقاد وإدارة الجلسات وكيفية  لالطالع على 
ــا والـــــوقـــــوف عـــلـــى املــــبــــادئ  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ الـــســـيـــر فــــي إجـ

القضائية وكيفية استنباط األحكام.
وأوضح السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس 
الــدولــيــة، أن توقيع مذكرة  التنفيذي ملحكمة قطر 
التفاهم مع كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة 
يأتي تتويجا للعالقة املميزة بني املحكمة والكلية، 
وانطالقا من إيمان املحكمة بأهمية التعليم كركيزة 
الــتــعــاون لتحسني  يــأتــي  أســاســيــة للتنمية، حــيــث 
مخرجات التعليم من خالل تطوير الجانب املهني 
وصــقــل مــهــارات الــطــالب وتجهيزهم لــلــدخــول إلــى 

سوق العمل.
ــأن املــحــكــمــة ســتــدعــم املــحــاضــرات الــدوريــة  وأفــــاد بـ
الــتــي تــعــقــدهــا الــكــلــيــة مــن خـــالل مــشــاركــة قضاتها 
ــة ملــشــاركــتــهــم كــمــحــاضــريــن  ــافـ كــمــتــحــدثــني بـــاإلضـ
ــقــــررات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــجــامــعــة، مــؤكــدا  لــبــعــض املــ
الــنــدوات  أنــه وفقا للمذكرة سيتم العمل على عقد 
القانونية والتي تساهم في نشر الوعي القانوني 

والقضائي بني فئات املجتمع.
الــدكــتــورة ســـوزان كارمانليان،  مــن جانبها، لفتت 
عــمــيــدة كــلــيــة الـــقـــانـــون بــجــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة، 
إلــى أن مــذكــرة التفاهم ترتكز على العالقة القوية 
القائمة بالفعل بني كلية القانون بجامعة حمد بن 
خليفة ومحكمة قطر الدولية، معبرة عن الجاهزية 
الســتــضــافــة قــضــاة ومــســؤولــني مــن املحكمة إللــقــاء 
محاضرات في الكلية، ومــشــددة على أن معارفهم، 
ــن الـــتـــجـــارب  ــة مــ ــعــ املـــســـتـــنـــدة عـــلـــى مــجــمــوعــة واســ
املتنوعة، ستساهم في توسيع آفاق طالب الجامعة، 
كما سيساعد التعاون في تنظيم املؤتمرات وورش 
الــقــانــون بــدولــة قطر،  العمل كــذلــك فــي تعزيز حكم 

وهو هدف مشترك لكلتا املؤسستني.

املــبــادرات اإلسالمية الرامية لتعزيز مسيرة  ت 
َ
ل كَّ

َ
ش

ــتــــأثــــرة بـــالـــحـــروب  ــيــــة املــ ــــدول اإلســــالمــ ــالـ ــ الــتــنــمــيــة بـ
والنزاعات محور النقاش في النسخة الخامسة من 
لــلــرؤســاء التنفيذيني  املــســتــديــرة  الــطــاولــة  جــلــســات 
وقـــادة التمويل اإلســالمــي. وجمعت الفعالية، التي 
استضافتها كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد 
بــن خليفة، األحـــد املــاضــي، مــا بــني خــبــراء، وصــنــاع 
سياسات، وقيادات فكرية ملناقشة الجهود املبذولة 
الـــدول اإلســالمــيــة على التعافي من  ملــســاعــدة بعض 

فترات النزاع الطويلة وعدم االستقرار االقتصادي.
 وركــزت أحــد محاور النقاش، على مــدار ذلــك اليوم، 
حول قدرة املؤسسات املالية اإلسالمية على التعاون 
مع املنظمات الخيرية والكيانات الحكومية لتلبية 
احتياجات االقتصاديات الضعيفة. وأثار هذا األمر 
حــــوارات مكثفة بــخــصــوص ســبــل الــتــعــاون بــني تلك 
املـــؤســـســـات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــحــاجــة لــتــبــنــي أفــكــار 
الــصــدد. وأدت النقطة  وتكنولوجيا جديدة في هــذا 
إلــى دراســة إمكانية االستفادة من سالسل  األخــيــرة 
ــراض املـــبـــاشـــر، وابـــتـــكـــارات  ــ الــبــيــانــات، وطــريــقــة اإلقــ
ــرى، وقــدرتــهــا على تبني  املــالــيــة األخــ التكنولوجيا 
طـــرق »أذكــــى« ملــســاعــدة االقــتــصــاديــات واملجتمعات 

اإلسالمية الضعيفة مالًيا.
وكـــان ســعــادة الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن ســعــود آل ثــانــي، 
مــحــافــظ مــصــرف قــطــر املـــركـــزي، مـــن بـــني املــتــحــدثــني 
الــرئــيــســيــني والــشــخــصــيــات رفــيــعــة املــســتــوى الــذيــن 
ناقشوا سبل التعاون والتمكني للمساعدة في جهود 
التنمية االقتصادية واالجتماعية بالعالم اإلسالمي 

في مرحلة ما بعد النزاعات.
ــلــــي، مــــديــــر قــســم  ــد نـــظـــيـــم عــ ــيـ ــور سـ ــتــ ــدكــ وتــــحــــدث الــ

الـــبـــحـــوث ومــــركــــز االقـــتـــصـــاد والـــتـــمـــويـــل اإلســـالمـــي 
بكلية الدراسات اإلسالمية، بعد االجتماع فقال: »لم 
يــكــن مــن قــبــيــل الــصــدفــة أن يــنــصــب اهــتــمــام جلسات 
الــقــدرات التمويلية.  الطاولة املستديرة على تطوير 
وقد أسهمت تكنولوجيا التمويل الجماعي ووسائل 
الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــبــكــرة األخــــــرى ذات الـــصـــلـــة، مثل 
تــكــنــولــوجــيــا ســـالســـل الـــبـــيـــانـــات، فـــي زيـــــادة جـــدوى 
الخيارات املتاحة للمؤسسات املالية للمشاركة في 
الــبــرامــج التنموية ملنظمة  األجــنــدة العاملية لتمويل 
األمــم املتحدة. كما عــززت من تطور نماذج التمويل 
املــتــاحــة للمنظمات  االجــتــمــاعــي اإلســالمــيــة املبتكرة 
ــة عــلــى  ــيـ ــدول اإلســـالمـ ــ ــ ــتـــي تـــركـــز عـــلـــى مـــســـاعـــدة الـ الـ
التعافي من سنوات الصراع واالضطراب االقتصادي. 
ــا لــهــذه الــغــايــة، فــقــد تــشــرفــت جــامــعــة حمد 

ً
وتــحــقــيــق

املــنــاقــشــات ومتابعتها.  بــن خليفة باستضافة هــذه 
وقـــد عـــزز هـــذا األمـــر كــذلــك مــن قـــدرة كلية الــدراســات 
اإلسالمية على اإلسهام في صياغة مالمح الحوارات 

».
ٍ

الفكرية املتعلقة باإلسالم في سياٍق عاملي
ح الــســيــد هــيــنــك يـــان هــوجــنــدورن،  مـــن جــانــبــه، صــــرَّ
املــالــي، بهيئة تنظيم  الــقــطــاع  املــديــر اإلداري ملكتب 
: »نقدر الفرصة التي ُمِنحت 

ً
مركز قطر للمال، قائال

لــنــا لــتــبــادل مــعــارفــنــا مـــع الـــقـــيـــادات املـــرمـــوقـــة الــتــي 
حـــضـــرت الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن جــلــســات الــطــاولــة 
ــادة الــتــمــويــل  ــ املــســتــديــرة لـــلـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــني وقــ
اإلسالمي. وقد أسهمت الجلسات كذلك في تسليط 
الــضــوء على دور اإلدمــــاج املــالــي والــحــاجــة للتنمية 
االقــتــصــاديــة املستدامة فــي املنطقة. ويــواصــل مركز 
قطر للمال التزامه بتعزيز مكانة دولــة قطر كدولة 
رائدة في مجال التمويل اإلسالمي، مع التركيز على 
إطار عمل لتقديم الخدمات املالية يتسم باملسؤولية 

االجتماعية.«

■ مسؤولو قطر الدولية وحمد بن خليفة خالل توقيع مذكرة التفاهم 

الدوحة -الدوحة -

■ محافظ المركزي وقيادات مصرفية خالل الجلسات

»وايز« يختار قادة التعليم الشباب
 ببرنامج صوت المتعلمين

اختار مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم »وايز«، إحدى 
مــبــادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، 25 
ــة، ضــمــن بــرنــامــج »وايـــــز« صــوت  ــ ا مـــن 19 دولـ

ً
مــتــعــلــًمــا مــتــمــيــز

املتعلمني دفــعــة 2019- 2020. تــم اختيارهم مــن بــني مجموعة 
متنوعة مــن املــتــقــدمــني، الــذيــن أظــهــروا بــقــوة الــتــزامــهــم بمجال 
التعليم من خالل عملهم األكاديمي واملهني والشخصي، ومن 
املقرر أن يحضر قادة التعليم دورة تدريبية في الدوحة خالل 
الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر 2019 عن القيادة القائمة على 

العمل وتطوير وحدة التعليم.
الــدورة التدريبية، تشارك الدفعة بنشاط  باإلضافة إلى إكمال 
ــــز« 2019 لــيــتــبــادلــوا وجــهــات نــظــرهــم وطــاقــاتــهــم  فــي قــمــة »وايـ
اإلبداعية في معالجة قضايا وتحديات التعليم العاملية امللحة.

قال أحد معز لخاني من كندا، وهو طالب في جامعة ماكماستر، 
ا من برنامج  أحد املشاركني: »أنــا متحمس ألنني سأكون جــزًء
»وايــز« صوت املتعلمني حيث إنه سيوفر لي منصة للتواصل 

مع صانعي السياسات والقادة في مجال التعليم«.
ا للتعبير عن أفكاري 

ً
وأضاف لخاني: »ستتاح لي الفرصة أيض

ووجــهــات نــظــري فــي مــجــال التعليم على مستوى دولـــي. كما 
الــتــفــكــيــر فــي مستقبل التعليم  آمـــل أن أعــمــل مــع وايــــز إلعــــادة 

وتصميمه، والقيام في يوم ما بدور قيادي في هذا املجال«.
الــقــادة املتعلمون في سلسلة من الجلسات التعاونية  يشارك 
والتفاعلية حـــول مــواضــيــع تــتــراوح مــا بــني مــهــارات االتــصــال 
ــز« واملــنــظــمــات  ــ واالبــتــكــار االجــتــمــاعــي الــتــي تــقــدمــهــا قــمــة »وايـ
الشريكة لزيادة تأثير عملهم والتعاون في مواجهة التحديات 

امللحة.
من جانبها، صّرحت جازمني هيجو، إحدى املشاركات اللواتي 
تم اختيارهن، والتي شاركت في مشاريع تعليمية وإرشادية 
ة: »من 

ً
في أملانيا، وماليزيا، والواليات املتحدة وإثيوبيا، قائل

خالل برنامج »وايز« صوت املتعلمني، يمكن للقادة الشباب من 
جميع أنحاء العالم إيجاد حلول ألصعب التحديات التعليمية 
التي تواجه املجتمعات في جميع أنحاء العالم، وآمل أن أستفيد 

من معرفة وخبرة هذا البرنامج وتكييفها مع مجتمعي«.
مـــن خــــالل الـــبـــرنـــامـــج، تـــهـــدف مـــبـــادرة »وايــــــز« إلــــى دعــــم ورفـــع 
مستوى عمل القادة الشباب في مجال التعليم من خالل تنمية 

املواهب الشابة داخل مجتمعاتهم.
يهدف برنامج صوت املتعلمني إلى تقديم وجهات نظر الشباب 
لــلــتــحــدي املــتــمــثــل فــي إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي الــتــعــلــيــم وتــزويــدهــم 
بـــــــأدوار قـــيـــاديـــة فـــي مــجــاالتــهــم وفــــي عـــالـــم الــتــعــلــيــم، يعتمد 
أنــه عندما يــشــارك املتعلمون فــي إنشاء  فــكــرة  الــبــرنــامــج على 
بيئات التعلم الخاصة بهم، يصبحون مشاركني نشطني ويتم 
استثمارهم في تقدم مجتمعاتهم، كما يركز البرنامج على بناء 
املعرفة في مجال التعليم وريادة األعمال االجتماعية والقيادة 

ومهارات االتصال.

ضمن مناقشات لمعالجة القضايا العالمية الملحة

الدوحة -

لتدريب مفتشي الرقابة الصحية 
ببلدية الوكرة

مشروع االشتراطات الصحية 
المبنية على المواصفات 

القياسية في ورشة

الــبــلــديــة، ورش  الــرقــابــة  الـــوكـــرة ممثلة فــي إدارة  أطــلــقــت بــلــديــة 
عمل حول مشروع االشتراطات الصحية الجديدة واملبنية على 
املــواصــفــات القياسية وذلـــك بــإشــراف نــاصــر سعيد حــمــد املــري 
مدير إدارة الرقابة البلدية، وبحضور السيد رئيس قسم الرقابة 

الصحية ومفتشي القسم. 
وتهدف ورش العمل إلى التعريف بمشروع االشتراطات الصحية 
الجديدة ذات املرجعية ألعلى أنظمة دولية إلدارة سالمة الغذاء، 
ــد املـــاضـــي )3 نــوفــمــبــر(،  ــــى يـــوم األحــ وقـــد تـــم عــقــد الـــورشـــة األولـ
للمفتشات والورشة الثانية للمفتشني يوم الثالثاء )5 نوفمبر(، 
حيث تم تقديم شــرح مبسط عن مشروع االشــتــراطــات الجديدة 
والتعريف باملنظمات الدولية التي تصدر مواصفات ومعايير 
إدارة سالمة الغذاء، ومنها منظمة ISO وهيئة الدستور الغذائي 
املــواصــفــات األوربـــيـــة CEN، وكــذلــك التعريف  CODXE، ولــجــنــة 

 QS وهيئة املقاييس القطرية ،GSO بهيئة التقييس الخليجي
وتـــنـــاولـــت الـــورشـــة الــتــعــريــف بــالــبــرامــج األولـــيـــة ألنــظــمــة إدارة 
 GMP ســالمــة الـــغـــذاء ومــنــهــا املـــمـــارســـات الــتــصــنــيــعــيــة الــجــيــدة
الــتــداول الجيد وممارسات التخزين الجيد GWD، وممارسات 
الــجــيــد GDP، واملـــمـــارســـات الحية  الــتــوزيــع  GTP، ومـــمـــارســـات 
 Personal املمارسات الصحية والنظافة الشخصية ،GHP الجيدة
الــدوريــة لألجهزة واملــعــدات، مقاومة اآلفــات،  Hygiene، الصيانة 

برامج التدريب. 
كــمــا تــنــاولــت الــتــعــريــف بــاملــصــطــلــحــات واملــفــاهــيــم لــلــمــواصــفــات 
القياسية واللوائح الفينة، وتــم طــرح مواصفة قياسية والئحة 
الــالحــقــة، كما سيتم طــرح تفاصيل  الــورشــة  فنية للمناقشة فــي 
مراحل مشروع االشتراطات الصحية في الورش الالحقة،والتي 
تــشــمــل قـــوائـــم بــنــود االشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة، وقـــوائـــم التفتيش 
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للتعريف بأحدث األساليب العالمية المتبعة

دورات تدريبية لموظفي »الشورى« في التشريعات والبروتوكول

ـــورى  ــشــ ــ ــرامــــــج مـــجـــلـــس الـ فــــــي إطـــــــــار بــــ
ــــي مــخــتــلــف  ــر والــــتــــحــــديــــث فــ ــويـ ــطـ ــتـ ــلـ لـ
ــل، نـــظـــم قـــســـم الـــعـــاقـــات  ــمـ ــعـ ــوانــــب الـ جــ
بـــاملـــجـــلـــس دورة  الــــعــــامــــة واالتـــــــصـــــــال 
تدريبية لعدد مــن موظفي املجلس في 
ــوكـــول الــــدولــــة واالتــيــكــيــت  مـــجـــال بـــروتـ
ــهــــدف تــعــريــف  الــــدبــــلــــومــــاســــي وذلـــــــك بــ
مـــوظـــفـــي املـــجـــلـــس املــخــتــصــن فــــي هـــذا 
ــيــــب مــــن خـــال  ــالــ املــــجــــال بــــأحــــدث األســ

برنامج تدريبي متكامل.
كـــمـــا نـــظـــم قـــســـم الـــــشـــــؤون الـــفـــنـــيـــة فــي 
فــــي مــجــال  املـــجـــلـــس دورة تــخــصــصــيــة 
مقارنة التشريعات تلقى خالها عدد 
ــلـــن بــاملــجــلــس  ــامـ ــيـــن الـــعـ ــانـــونـ ــقـ مــــن الـ
مــحــاضــرات حــول التشريعات الوطنية 
ــدول مــجــلــس  ــ والـــتـــشـــريـــعـــات املـــقـــارنـــة لــ
الــتــعــاون ومـــدى تــوافــق التشريعات مع 

التشريعات الدولية. 
الـــى ذلـــك قـــال الــســيــد مسفر الــشــهــوانــي، 
املــســاعــد بمكتب رئــيــس مجلس  املــديــر 
ــــؤون الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة  ــــشـ الـــــشـــــورى لـ
واالتـــصـــال، أن الــفــتــرة املــاضــيــة شهدت 
تــطــويــرا كــبــيــرا فــي املــجــلــس فــي العديد 
من املجاالت، سواء تلك املتعلقة بتطوير 
قاعات املجلس أو غيرها بدعم المحدود 
من سعادة رئيس املجلس السيد أحمد 

بن عبدالله بن زيد آل محمود.

وتــعــلــيــقــا عــلــى خــطــاب حــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
ــه، قـــال  ــلــ ــفــــدى حــفــظــه الــ ــبــــاد املــ أمـــيـــر الــ
الــشــهــوانــي إن خــطــاب صــاحــب الــســمــو 
جــــاء شـــامـــا ومـــبـــاشـــرا وشـــفـــافـــا، حيث 
رسم سموه خارطة الطريق للعمل خال 
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات 

الرئيسية للباد.
وأضـــاف الــشــهــوانــي أن صــاحــب السمو 
ــد فــــي خــطــابــه  ــ ــيــــر الــــبــــاد املــــفــــدى أكــ أمــ
السامي أيضا على أن سيادة دولة قطر 
خــط أحــمــر، وأنــــه يــجــب احـــتـــرام ســيــادة 
ــدم الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا،  الــــــــدول وعـــــ
والعمل على احترام القواعد التي تنظم 
الــعــاقــات بــن الـــدول فــي حــل الخافات 

عن طريق طاولة الحوار، منوها بحكمة 

سموه في التعامل مع األزمة الخليجية 

التي انتصرت دولة قطر فيها سياسيا 

واقــتــصــاديــا والــعــالــم أجــمــع يشهد لها 

بذلك.

أكــــد  ــوانــــي أن ســــمــــوه  ــهــ ــشــ الــ وأوضــــــــــح 

ــور الــتــنــمــيــة  عـــلـــى أن املــــواطــــن هــــو مـــحـ

والــنــهــضــة بــمــشــاركــة إخـــوانـــه املقيمن، 

كما شدد على القيم واألخاق وضرورة 

الــعــمــل واإلخـــــــاص فــيــه بـــاعـــتـــبـــاره من 

مسؤوليات الفرد تجاه املجتمع.

ونوه في ختام حديثه، إلى أن الخطاب 

السامي يضع قطر فــي مرحلة متقدمة 

من العمل الجاد تمهد ملرحلة مستقبلية 

ــدد عــلــى أن خـــطـــاب سمو  ــ مـــشـــرقـــة، وشـ

أمير الباد ركز بوضوح على أولويات 

ــة وســبــل  ــدامـ ــتـ ــسـ الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة املـ

تطويرها إلى األفضل.

¶ مسفر الشهواني

¶ المشاركون في الدورات

الدوحة - 

على هامش معرض الصين الدولي لالستيراد

المناطق الحرة توقع 
مذكرة تفاهم مع »شنغهاي الحرة«

بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، تــــرأس ســعــادة 
أحــمــد بـــن مــحــمــد الــســيــد، وزيــــر الـــدولـــة ورئــيــس 
مجلس إدارة املــنــاطــق الــحــرة الــوفــد املــشــارك في 
معرض الصن الدولي السنوي لاستيراد 2019 
والــذي عقد بمدينة شنغهاي الصينية وافتتحه 
فخامة الرئيس الصيني شي جن بينغ بحضور 
عــدد من رؤســاء الــدول وكبار املسؤولن ومــدراء 
الشركات. كما شارك الوفد في منتدى هونغكياو 
االقـــتـــصـــادي الـــتـــجـــاري الـــدولـــي والـــــذي تــنــاولــت 
ــيـــع خــاصــة  ــدة مـــواضـ ــ ــقـــاشـــات عــــن عـ جــلــســاتــه نـ
بالتجارة الحرة والتجارة اإللكترونية وتطوير 

الذكاء االصطناعي والتقدم التكنولوجي.
وعلى هامش النسخة الثانية من معرض الصن 
الــدولــي لاستيراد، تم توقيع مذكرة تفاهم بن 
هيئة املناطق الحرة ومنطقة لن-غانغ الخاصة 
يز 

ّ
الــحــرة، بــهــدف تعز الــتــابــعــة ملنطقة شنغهاي 

أواصــــر الــتــعــاون بــن الــهــيــئــة ومــنــاطــق الــتــجــارة 
الحرة بالصن وترسيخ العاقات الثنائية بن 
البلدين. وتتمحور مذكرة التفاهم حول توصيات 
االتفاقيات التي جــرى توقيعها مسبقًا مع عدد 
 عن 

ً
مــن مــنــاطــق الــتــجــارة الــحــرة بــالــصــن، فــضــا

مخرجات االجتماعات الثنائية التي عقدت في 
الدوحة بن مسؤولي الهيئة واألمن العام للجنة 
الـــدائـــمـــة ملــؤتــمــر الــشــعــب الـــبـــلـــدي فـــي شــنــغــهــاي 
والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه. كــمــا اجــتــمــع ســـعـــادة الــوزيــر 
والوفد املرافق وبحضور سعادة سفير دولة قطر 

في جمهورية الصن الشعبية محمد بن عبدالله 
ــن عــمــدة  ــادة الــــوزيــــر شـــن ويــ ــعـ الــدهــيــمــي مـــع سـ
حــكــومــة شــنــغــهــاي، واجــتــمــع ســعــادتــه كــذلــك مع 
عــدد من رؤســاء الشركات الصينية املتخصصة 
في تقنيات الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء 
ــذه الــشــركــات  ــدن الـــذكـــيـــة. وتــتــشــاطــر هــ ــ لــبــنــاء املـ
الـــرؤى مــع الهيئة فــي دعــم تنمية وتطوير  نفس 
املـــدن الــذكــيــة فــي قــطــر، وتــوظــيــف تــلــك التقنيات 
الذكية في املناطق الحرة وتمت مناقشة مستقبل 
الــتــجــارة الــحــرة والــبــاقــة الــواســعــة للتكنولوجيا 

الذكية.
هيئة املناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 
لدعم التنمية االقتصادية وإنشاء مجموعة من 
املــنــاطــق الــحــرة عــاملــيــة املــســتــوى فــي دولــــة قطر، 
 عــن تــأمــن االســتــثــمــارات الــثــابــتــة. وتــوفــر 

ً
فــضــا

املـــنـــاطـــق الــــحــــرة الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرص واملــــزايــــا 
إلـــى التوسع  الــتــي تسعى  لــلــشــركــات  التنافسية 
إقــلــيــمــيــًا وعــاملــيــًا بــمــا فـــي ذلــــك الــبــنــيــة التحتية 
ــة، األيـــــــدي الـــعـــامـــلـــة املـــــدربـــــة، والــتــمــلــك  ــثـ ــديـ الـــحـ
األجنبي بنسبة 100%، باإلضافة إلى االستفادة 
مــن صناديق االستثمار واإلعــفــاءات الضريبية 
ــــرص الـــشـــراكـــة مـــع كـــبـــرى الـــشـــركـــات الــقــطــريــة  وفـ
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص. تــشــرف الــهــيــئــة عــلــى كـــل من 
املنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة بقرب 
مــطــار حــمــد الــدولــي وعــلــى املنطقة الــحــرة فــي أم 
الــحــول الــواقــعــة بــجــوار مــيــنــاء حــمــد، مــمــا يتيح 
ــن مـــوقـــع قـــطـــر كــمــركــز  ــادة مــ ــفــ ــتــ لـــلـــشـــركـــات االســ

تواصل.

الدوحة - 

مع مجتمع األعمال في الدولة

غرفة التجارة الدولية تناقش 
مصطلحات التجارة الحديثة

أطلعت غرفة التجارة الدولية في 

قــطــر، مجتمع األعــمــال فــي الــدولــة 

على لغة وقواعد التجارة الدولية 

الحديثة / Incoterms 2020/  التي 

أطــلــقــتــهــا الــغــرفــة مـــؤخـــرًا، والــتــي 

ســـيـــجـــري الـــعـــمـــل بـــهـــا عـــلـــى مـــدى 

السنوات العشر املقبلة.

ــاء ذلـــك خـــال بــرنــامــج تــدريــبــي  جـ

نظمته الغرفة الدولية أمس حول 

/ مــصــطــلــحــات الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 

2020/  بالتعاون مــع معهد لندن 

ــال املـــصـــرفـــيـــة والـــتـــمـــويـــل،  ــمـ لـــأعـ

وبدعم من غرفة قطر.

ــــور خــــالــــد كــلــيــفــيــخ  ــتـ ــ ــــدكـ وقــــــــال الـ

الهاجري أمن عام غرفة التجارة 

ــدولــــــــيــــــــة فــــــــي قـــــــطـــــــر، وعــــضــــو  الــــــ

ــر، إن  ــ ــطـ ــ قـ ــة  ــ ــرفـ ــ مـــجـــلـــس إدارة غـ

املصطلحات الجديدة من شأنها 

ــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة مــن  أن تــــعــــزز الــ

ــيـــات  ــتــــعــــريــــف بـــمـــســـؤولـ خـــــــال الــ

املصدرين واملستوردين، وتجنب 

ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ الــــــــوضــــــــوح أو االلـ عـــــــــدم 

الختاف تفسيرات التجارة حول 

العالم، كما ستعرف بااللتزامات 
التعاقدية بن األطراف.

وأضـــاف الهاجري أن تنظيم هذا 
البرنامج الذي يأخذ في االعتبار 
ــة فــي  ــثـ ــديـ ــة املــــمــــارســــات الـــحـ ــافــ كــ
التجارة الدولية، يأتي من منطلق 
حــرص غرفة التجارة الدولية في 
قطر على إطــاع مجتمع األعمال 
املحلي بآخر التطورات الحاصلة 
فـــي الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة والــتــركــيــز 
على قواعد ومصطلحات التجارة 
الدولية الحديثة التي تم إطاقها 
خــال حفل مئوية غــرفــة التجارة 

الدولية سبتمبر املاضي.
من جهته، ثمن السيد عبدالرحمن 
هشام السويدي املدير التنفيذي 
لإلستراتيجية وتــطــويــر األعــمــال 
ــيـــة  ــمـ ــنــــك قــــطــــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، أهـ ــبــ بــ
ــــذه الــفــعــالــيــة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  هـ
ــد  زيـــــــادة الــــوعــــي بــــشــــروط وقـــواعـ
مصطلحات التجارة الدولية، كما 
 هامًا لتعزيز التجارة 

ً
تمثل عاما
حول العالم.

بـــــدوره، قـــال الــســيــد عــلــي سلطان 
ــر وكـــــالـــــة تــنــمــيــة  ــ ــديـ ــ الـــــــكـــــــواري مـ
الـــــصـــــادرات / تـــصـــديـــر/  الــتــابــعــة 

لبنك قطر للتنمية، إن البرنامج 
يـــــمـــــثـــــل مـــــنـــــصـــــة هــــــــامــــــــة تـــمـــكـــن 
ــــن مــــــن الـــــتـــــعـــــرف عــلــى  ــاركــ ــ ــشــ ــ املــ
الجهود املبذولة لدعم الصادرات 
ــة وتــــعــــزيــــز تــنــافــســيــتــهــا  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
الــعــالــم. وأشـــار إلى  على مستوى 
األهــمــيــة الــقــصــوى الـــتـــي يــولــيــهــا 
ــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة فــــي تــطــويــر  بـ
املـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
والتنويع االقــتــصــادي.. الفتا إلى 
الــصــادرات  أن وكــالــة قطر لتنمية 
الــتــي تــأســســت عــــام 2011 تــهــدف 
ــج املــنــتــجــات  ــرويــ ــــى تـــطـــويـــر وتــ إلـ
الــقــطــريــة فـــي األســـــــواق الــعــاملــيــة، 
ســعــيــا لـــدعـــم االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

بكافة مستوياته.
واستعرض السيد روبرت روناي 
من معهد لندن لأعمال املصرفية 
ــل نــــشــــأة مــصــطــلــحــات  ــويــ ــمــ ــتــ والــ
ــتـــي صــــدرت  الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الـ
أول مــجــمــوعــة مــنــهــا عــــام 1936، 
املــصــطــلــحــات  ــك  ــلـ تـ ــا أن  مـــوضـــحـ
ســــاهــــمــــت فـــــي تـــيـــســـيـــر الــــتــــجــــارة 
الدولية، ويتم إصــدارهــا كل عشر 
ســــنــــوات لـــتـــواكـــب املـــتـــغـــيـــرات فــي 

التجارة الدولية.

¶ أحمد السيد خالل مشاركته في المعرض

في نسختها السادسة عشرة

تدشين الموقع اإللكتروني ألولمبياد العلوم الدولي

دشــــنــــت الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة 
ألوملــبــيــاد الــعــلــوم الــدولــي 
ــــن 2019 فـــي  ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
نسختها السادسة عشرة 
ــا اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ مـ
edu..ijso2019 الـــرســـمـــي
gov.qa وذلــك تحت شعار 
ــوم  ــ ــيــ ــ ــل الــ ــ ــيــ ــ »تـــــحـــــفـــــيـــــز جــ

ملهارات الغد«.
ويـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن املــــــــــوقــــــــــع 
ــل  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مـــــخـــــتـــــلـــــف الـ
ــافــــســــات  ــنــ ــاملــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
الــتــي تنطلق خــال الفترة 
إلـــــــى 12 ديــســمــبــر  مـــــن 3 
املـــقـــبـــل، وكـــذلـــك الــتــعــريــف 

بــــــدولــــــة قــــطــــر ومـــعـــاملـــهـــا 
الــــســــيــــاحــــيــــة، فــــضــــا عــن 
الــــروابــــط املــعــنــيــة بــأخــبــار 
الــــبــــطــــولــــة، ومـــســـتـــجـــدات 
الــتــحــضــيــرات الســتــضــافــة 

الدول املشاركة.
وتـــنـــظـــم دولــــــة قـــطـــر كــــأول 
دولــة عربية هــذه البطولة 
الدولية التي تعد من أهم 
املنافسات العلمية الدولية 
للطاب والهادفة إلى نشر 
فـــــي مـــجـــال  ــز  ــيـ ــمـ ــتـ الـ روح 
العلوم واالحتفاء بالطلبة 
ــــن وتـــحـــفـــيـــزهـــم  ــوبـ ــ ــوهـ ــ املـ
لـــــــــصـــــــــقـــــــــل مــــــــواهــــــــبــــــــهــــــــم 
ــدان  ــيــ ــي مــ ــ وتــــطــــويــــرهــــا فــ

العلوم الطبيعية.

وتعد هذه املشاركة الثالثة 
ــة قـــطـــر فــــي أوملـــبـــيـــاد  لــــدولــ
الــعــلــوم، حيث شــاركــت في 
دورة عــــــام 2016 كـــدولـــة 
ــي  ــ ــم فــــي دورتـ ــة، ثــ مـــاحـــظـ
بـــ/هــولــنــدا/ و 2018   2017
ــــا/ لـــتـــفـــوز  ــــوانـ ــــسـ ــتـ ــ فـــــي /بـ
بالبرونزية في املسابقتن.

ــــــة  وبــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا الـــــــدولـ
املستضيفة، تــشــارك دولــة 
ــة فــــــرق »كـــل  ــر، بــــأربــــعــ ــطــ قــ
ــبــــة«،  ــلــ يــــضــــم 6 طــ فـــــريـــــق 
ــهــــم فـــي  ــعــ ــيــ ــمــ يــــخــــضــــع جــ
الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن لــعــمــلــيــة 
تدريب مستمرة استعدادا 
لخوض املنافسات من أجل 

تحقيق مراكز متقدمة.

الدوحة - 

الدوحة - 
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إدراج »بلدنا« في البورصة يجعل الشركة »أكثر استدامة«.. رامز الخياط:

90 % من احتياجات األلبان في السوق المحلي »بلدنا« تغطي  

أكد نائب رئيس مجلس إدارة »بلدنا«، رامز الخياط 
أن الشركة تلبي اليوم أكثر من 90% من احتياجات 
الــتــي تبعد 55 كيلو  األلــبــان فــي قطر مــن مزرعتها 
الــدوحــة. مشيرا إلــى أن الشركة يوجد  مــتــرا شــمــال 
الــذي تتم تغذيته  ألــف بقرة ضمن القطيع  بها 18 
ــات  بــاســتــخــدام قـــش مــســتــورد مـــن أوروبــــــا والـــواليـ
املتحدة. وتحظى األبقار بالتبريد عبر نظام يتألف 
ــراوح عــمــاقــة تــقــوم بـــرش رذاذ عــلــى األبــقــار  ــ مـــن مـ

بينما تنتقل بني حظائر التغذية والحلب.
وبــعــد أكــثــر مـــن عـــامـــني، تــتــطــلــع قــطــر إلــــى صــنــاعــة 
األلــــبــــان الــنــاشــئــة لــلــعــب دور فـــي تــنــويــع اقــتــصــاد 
الباد بعيدا عن مجال الطاقة والغاز. وأضــاف في 
تصريحات صحفية لوكالة »فرانس برس«: مزرعة 
»بــلــدنــا« هـــذا األســـبـــوع أدرجــــت 75% مــن أسهمها 
ــة، مـــا ســيــســمــح للمستثمرين  الــــدوحــ بـــورصـــة  فـــي 
القطريني، كبارا وصغارا، بامتاك جزء من الشركة. 
الـــبـــدايـــة فــقــط  ــهـــم »بـــلـــدنـــا« فــــي  وســـيـــتـــم إدراج أسـ
للمواطنني القطريني والشركات، ولكن يأمل مدراء 
الــشــركــة بجمع نــحــو 390 مــلــيــون دوالر مــن عملية 

اإلدراج.
وأكد الخياط لوكالة فرانس برس أن إدراج الشركة 
فـــي الــبــورصــة ســيــجــعــل مـــن »بــلــدنــا« شــركــة »أكــثــر 
استدامة، حتى في املستقبل بعد تخفيف الحصار 

غير املشروع«.
وقــال مصدر مطلع على عملية االكتتاب إن »هناك 
اهتماما كبيرا مــن املستثمرين اإلستراتيجيني - 
وحــصــلــوا على 23% مــن األســهــم«. ومــن بــني هــؤالء 

هيئة الــتــقــاعــد الــحــكــومــي فــي قــطــر، وشــركــة تابعة 
لصندوق الثروة السيادي القطري.

ـــ »حــصــة  الــقــطــريــة بـ وســتــحــتــفــظ وزارة الــصــنــاعــة 
الــشــركــة، مــا يسمح لها بتعيني بعض  ذهبية« مــن 

املدراء ونقض بعض القرارات.
ــبــــال عــلــى شـــــراء 52% من  وتـــأمـــل الـــشـــركـــة فـــي اإلقــ
ــام األخــيــرة مــن االكــتــتــاب،  األســهــم املتبقية فــي األيــ

الذي يغلق اليوم 7 من نوفمبر، وسيتم إدراجها في 
بورصة قطر في 11 من ديسمبر املقبل.

وبحسب أم ار راغو، رئيس األبحاث في املركز املالي 
الكويتي، فــإن سياسات الدعم الحكومية ستجعل 
آفـــاق نــمــو الــشــركــة أفــضــل نــظــرا »لــلــدعــم التنظيمي 

القوي باإلضافة إلى تقييمها املنخفض«.
ــيــــاســــات الـــدعـــم  ــتــــوقــــع أن تـــضـــع ســ وقـــــــال »مــــــن املــ

الحكومية الشركة فــي موقع تنافسي أفــضــل«، في 
إشارة إلى إجراءات الدعم للشركة من قبل الحكومة 

في قطر مثل منح األراضي.
وحظي االكتتاب العام بكثير من الحضور اإلعامي، 
مع إعانات على »يوتيوب« تظهر فيها عملية نقل 
للمواشي من طائرات شحن تابعة للخطوط الجوية 

القطرية إلى الحظائر الشاسعة في الصحراء.

■  جانب من مصانع بلدنا

الدوحة - أ ف ب

نتطلع لجمع 390 مليون دوالر 
من عملية اإلدراج

■ رامز الخياط

»الريان« ينتهي من إصدار صكوك 
بقيمة 500 مليون دوالر

»الخليجي« يرعى مؤتمر »المحاسبة 
اإلدارية آلسيا والمحيط الهادئ«

QNB يوقع عقدًا مع بورشه الدوحة

الدولي اإلسالمي يبدأ جولة لعقد 
سلسلة اجتماعات مع مستثمرين

أعلن مصرف الريان عن نجاحه في عملية إصدار 
صكوك بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي بأجل 5 
الــريــان إلصــدار  سنوات بموجب برنامج مصرف 
الــصــكــوك بــالــدوالر األمــريــكــي والـــذي تبلغ قيمته 

اإلجمالية 2 مليار دوالر أمريكي.
وقد تجاوز االكتتاب األول لصكوك مصرف الريان 
ــــرات، مــمــا يــعــكــس حجم  قــيــمــة الــصــكــوك بــثــاث مـ
الــقــوي مــن قبل املستثمرين، وتــم تسعير  الطلب 
الصكوك بهامش 140 نقطة أساس فوق متوسط 
أسعار مقايضة النسبة الثابتة واملتغيرة ملــدة 5 
سنوات، مما يحقق عائدًا نسبته 3.025% سنويًا.

ــارك فـــي االكـــتـــتـــاب مــســتــثــمــرون مـــن كــافــة  ــ وقــــد شـ

أنحاء العالم حيث بلغت نسبة املكتتبني من آسيا 
44% ومن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
44% ومــن أوروبــا 12% أمــا الجهات املكتتبة فقد 
اشتملت على مدراء صناديق بنسبة 47% وبنوك 
تــأمــني ووكــــــاالت بنسبة  بــنــســبــة 38% وشـــركـــات 

.%15
ويــأتــي نــجــاح هــذه العملية نتيجة إستراتيجية 
التسويق القوية التي اعتمدت على الوضع املالي 
املــتــني ملــصــرف الـــريـــان وقــــوة االقــتــصــاد الــقــطــري، 

والتي القت رواجًا من قبل املستثمرين.
وقـــد قـــاد عملية إصــــدار الــصــكــوك كــل مــن الــريــان 
 QNBو ،MUFGــان، و ــيـ بـــوبـ لــاســتــثــمــار، وبـــنـــك 
كــابــيــتــال، وبــنــك ســتــانــدرد تــشــارتــرد باعتبارهم 

مدراء رئيسيني وحافظي سجات مشتركني.

ــام بــنــك الــخــلــيــج الــتــجــاري )الــخــلــيــجــي( بــرعــايــة  قـ
»مؤتمر رابطة املحاسبة اإلداريــة آلسيا واملحيط 
الــذي اختتم امــس االول بمشاركة  الــهــادئ 2019« 
نــخــبــة مــتــمــيــزة مـــن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني وخــبــراء 
االقــتــصــاد مــن 36 دولــة حــول العالم تحت عنوان 
»املــحــاســبــة اإلداريــــة والــتــمــويــل فــي الــقــرن الــواحــد 

والعشرين« التحديات والتطلعات.
ــرة بمنطقة  يـــقـــام ألول مــ ــذي  ــ الـ املـــؤتـــمـــر  ــهـــدف  ويـ
الخليج والــشــرق األوســـط، تحت الرعاية الكريمة 
ــلـــه بــــن ســـعـــود آل ثــانــي  لـــســـعـــادة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ
مــحــافــظ مــصــرف قــطــر املـــركـــزي، إلـــى دعـــم البحث 
العلمي وخــاصــة فــي مــجــالــي املــحــاســبــة واملــالــيــة. 
ويــأتــي ذلــك انطاقا مــن إدراك دولــة قطر بأهمية 

املــــوازنــــة بـــني ســيــاســاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة الــهــادفــة 
إلــى تنويع االقــتــصــاد الوطني وتعزيز مــواردهــا 
وثرواتها الطبيعية، وتعزيزًا للقطاع غير النفطي 

الذي يشهد نموًا بوتيرة متسارعة جدًا.
ــال  ــمـ ــاع االعـ ــطـ ــيـــس قـ وصــــــرح عـــمـــر الــــعــــمــــادي، رئـ
للمجموعة أن رعاية بنك الخليج التجاري ملؤتمر 
رابطة املحاسبة اإلداريـــة آلسيا واملحيط الهادئ 
 
ً
تأتي تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 ونابعة
الــقــوي باملسؤولية االجتماعية  إيــمــان البنك  مــن 
تــجــاه أبـــنـــاء املــجــتــمــع الــقــطــري والـــوطـــن الــعــربــي، 
والســيــمــا أن املــؤتــمــر يــهــدف إلـــى تــطــويــر قـــدرات 
املـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة والــبــاحــثــني لــيــس فـــي قطر 
فــحــســب بـــل فـــي الــعــالــم الــعــربــي كــلــه، عــبــر إتــاحــة 
فرٍص متميزٍة للباحثني املحليني لتبادل الخبرات 

مع نظرائهم الدوليني.

وقعت مجموعة QNB عقدًا مع مركز بورشه الدوحة 
إلنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدد 

من مكاتب وفروع البنك.
تعد هــذه الخطوة من أهــم املــبــادرات التي تقوم بها 
املجموعة كجزء من برنامج االستدامة الخاص بها 
ا من  في قطر وعبر شبكتها الدولية، والذي ُيعد جزًء
إلــى دعــم االستدامة  إستراتيجية QNB التي تهدف 

واملساعدة في الحفاظ على البيئة.
ا على التوقيع، قال السيد عبدالله كمال، مدير 

ً
وتعليق

ــة والــخــدمــات الــعــامــة ملجموعة  ــ عـــام الــشــؤون اإلداريـ
QNB: »يسرنا توقيع العقد مع مركز بورشه الدوحة 
إلنشاء محطات الشحن في فروعنا ومكاتبنا كجزء 
مــن جهود االســتــدامــة املشتركة التي ستفيد البيئة 
الــقــادمــة بشكل كــبــيــر«. وأضــــاف: »تعتبر  واألجـــيـــال 
 QNB هذه إحدى املشاريع واملبادرات التي ينظمها
ــدة فـــي قــطــر وعــبــر  ــرائــ ــع املـــؤســـســـات الــ بــالــشــراكــة مـ
ا  شبكتنا الدولية لتعزيز االستدامة، باعتبارها جزًء
من إستراتيجيتنا، وإحدى الركائز األساسية لرؤية 
قطر الوطنية 2030«. من جانبه، قال سلمان جاسم 
الدرويش، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ــراق لــلــســيــارات:  ــ ــُب ــ ــة، شـــركـــة ال ــدوحــ ــه الــ ملـــركـــز بـــورشـ

»مـــن املــهــم أن نــدعــم رؤيــــة دولــــة قــطــر حـــول الــتــحــول 
الــســنــوات املقبلة.  الــكــهــربــائــي اآلن وفـــي  إلـــى التنقل 
لــلــســيــارات  ويــســعــدنــا أن نــكــون أول شــركــة مصنعة 
تــعــمــل مــع QNB لــضــمــان إتــاحــة الــفــرصــة ألصــحــاب 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة لــشــحــن ســيــاراتــهــم بسهولة 
أثناء تواجدهم في أفرع البنك«. وأضــاف الدرويش: 
»مــن خــال محطة الشحن الخارجية األولـــى لدينا، 
فــي قــطــر ونــجــهــز لــوصــول  نستعد للمستقبل هــنــا 
سيارة تايكان الجديدة كليًا في العام املقبل، وهو 
ــه. وهــي  أول نـــمـــوذج كــهــربــائــي بــالــكــامــل مـــن بـــورشـ
جــزء مــن خــدمــات »شبكة بــورشــه للشحن الخارجي 
Porsche Destination Charging« في قطر التي ترتبط 

بشبكات بورشه حول العالم للشحن.
يملك مركز بورشه الدوحة، شركة البراق للسيارات، 
ــة فــــي املـــواقـــع  ــــاث مـــحـــطـــات شـــحـــن مــــوزعــ ــا ثـ ــًيـ ــالـ حـ
لــلــشــركــة، وتــعــد شــراكــة QNB مع  الــثــاثــة الرئيسية 
ا من خطة تعزيز ملكية السيارات  مركز بورشه جزًء
الكهربائية في قطر، مما يضمن خفض مستويات 
الــهــواء وتقليل البصمة الكربونية. وسيكون  تلوث 
الــشــاحــن بــقــوة 11 كــيــلــوواط والـــذي يتم تركيبه في 
مبنى املكتب الرئيسي لـ QNB على طريق الكورنيش 
مــتــاًحــا لجميع ســائــقــي الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة من 

موظفي البنك وغيرهم.

أعــلــن الـــدولـــي اإلســـامـــي عــن الــبــدء بــجــولــة فــي دول 
شـــرق آســيــا واملــمــلــكــة املــتــحــدة وذلــــك لــعــقــد سلسلة 
أنــه قام  اجــتــمــاعــات مــع مستثمرين. وأوضـــح البنك 
بتعيني كل من: بنك بروة، بنك الكويت الدولي، كيو 
إنفست، وكيو إن بي كابيتال وبنك استاندر تشارتر 
كمديرين لإلصدار املرتقب. ووفقًا للظروف السائدة 

فـــي الــــســــوق، قـــد يــتــبــع ذلــــك إصــــــدار صـــكـــوك دائــمــة 
بالدوالر األمريكي غير مصنفة مؤهلة لإلدراج ضمن 

الشريحة األولى من رأس املال بسعر قياسي ثابت.
ويـــعـــّول الـــدولـــي اإلســـامـــي عــلــى األداء الــقــوي الــذي 
يحققه االقتصاد القطري، ونسب النمو التي يحققها 
والــتــي تعتبر األفــضــل إقليميًا مــن أجــل النجاح في 
إصداره الجديد من الصكوك والتي ستساعد البنك 
على تعزيز مركزه املالي وتنفيذ خططه املستقبلية.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

إلنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في فروعه ومكاتبه
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2019 175 شركة أردنية جديدة دخلت الدوحة في 

رجال أعمال أردنيون يتطلعون لتكامل اقتصادي قطري أردني
يتطلع رجال أعمال أردنيون إلى توسيع االستثمارات املشتركة 
بني قطر واألردن خالل املرحلة املقبلة، الفتني إلى أن فرص 
التكامل االقتصادي متاحة السيما وان قطر واألردن لديهما القدرة 
واإلمكانية. وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن هناك بعض التحديات 
واملعيقات السيما في النقل الذي يحد من التوسع في التبادل 
التجاري، مشيرين إلى أن الرغبة القطرية واألردنية بالتوسيع 
العالقات التجارية باستطاعتها تجاوز كافة التحديات واملعيقات. 
وشهدت العالقات التجارية واالقتصادية تناميا ملموسا نتيجة 

التنسيق املشترك بني ممثلي القطاع الخاص القطري واألردني 
إذ بلغت الواردات القطرية من األردن خالل النصف األول من العام 
الجاري نحو 276 مليون ريال مقابل صادرات قطرية لألردن بنحو 
50.8 مليون ريال، وفقا آلخر اإلحصائيات الصادرة عن جهاز قطر 

لإلحصاء والتخطيط التنموي.

■ جانب من لقاء وفد اردني مع وكيل وزارة التجارة والصناعة مؤخرا

18 % نموا 
بالتبادل التجاري 
بين قطر واألردن 
حـــقـــق حـــجـــم الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري بــــن قــطــر 
واألردن نموًا في العام املاضي بنسبة %18 
حيث بلغ نحو 1.3 مليار ريــال، مقابل 1.1 
مليار ريــال في 2017، لكنه قال اننا ال نزال 
نتطلع الى زيــادة أكبر في التجارة البينية 
تتواكب مــع اإلمكانيات املتاحة فــي كــل من 

قطر واألردن. 
ويـــتـــطـــلـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي قـــطـــر إلـــى 
تعزيز عالقات التعاون والشراكة مع نظيره 
االردني في مختلف القطاعات االقتصادية، 
اذ يبلغ عــدد الشركات االردنــيــة في السوق 
الــقــطــري نــحــو 175 شـــركـــة أردنـــيـــة جــديــدة 
خالل االشهر التسعة االولى من العام 2019 
الــجــاري مــن خـــالل شــراكــات وتــحــالــفــات مع 
شــركــات قــطــريــة، حــيــث بــلــغ عـــدد الــشــركــات 
الــقــطــريــة األردنــــيــــة املــشــتــركــة الــعــامــلــة في 
الــســوق الــقــطــري بــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث من 
ــاري 1725 شـــركـــة، مــقــابــل 1550  الـــجـ الـــعـــام 

شركة بنهاية العام 2018.

بـــن نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة تــجــارة 
ــارق الـــطـــبـــاع أن هــنــاك  ــ ــان طــ ــمـ عـ
تــطــلــعــات أردنــــيــــة قـــطـــريـــة لــرفــع 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــالقــ ــعــ ــتـــوى الــ مـــسـ
ــة مــــــا بــــــن قــطــر  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــقــــارب  ــتــ الــ ــبـــي  ــلـ يـ ــا  ــمــ بــ واألردن 
األردنــــــــــــــي الـــــقـــــطـــــري بــمــخــتــلــف 
املجاالت، الفتا إلى أن هناك عدد 
كبير من الكوادر األردنية املؤهلة 
الــتــي تــســاهــم فــي الــنــهــضــة التي 

تشهدها الدولة.
ــاك بــعــض  ــ ــنـ ــ إلــــــــى أن هـ وأشـــــــــــار 
املـــعـــيـــقـــات الــــتــــي تـــــواجـــــه حــجــم 

الــتــبــادل الــتــجــاري بــن البلدين أبــرزهــا النقل عبر 
الجو او البحر مما زاد الكلفة والــوقــت، الفتا إلى 
أن هناك إيمان بقيادة البلدين في تخطي وتجاوز 
هــــذه املــعــيــقــات والــتــحــديــات لــلــوصــول إلــــى حجم 

ــاري مـــضـــاعـــف بــن  ــ ــجـ ــ ــادل تـ ــ ــبـ ــ تـ
البلدين في املرحلة املقبلة.

حـــول اهـــم الــقــطــاعــات املــســتــهــدفــة 
مــــن قـــبـــل رجــــــال األعــــمــــال فــــي كــال 
ــح الــطــبــاع أن من  ــ الــبــلــديــن، أوضـ
ابـــــــــرز الــــقــــطــــاعــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املــواد الغذائية  املعلومات وقطاع 
ــــاوالت  ــقـ ــ ــاءات واملـ ــ ــشــ ــ ــاع اإلنــ ــطــ وقــ
وحصة اكبر للمنتج األردنـــي في 
الــقــريــب فــي ظــل وجــود  املستقبل 
رغبة حقيقية بن البلدين بتنمية 
العالقات التجارية واالستثمارية.
إلــــى أن األردن يحتضن  وأشــــــار 
ــارات قـــطـــريـــة مــتــمــيــزة بـــمـــجـــاالت مــتــعــددة  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
وقطاعات اقتصادية حيوية في املقابل هناك رجال 
أعمال أردنيون لهم استثمارات نوعية في قطر ولها 

مردود اقتصادي ومادي جيد.

ــد عـــضـــو غــرفــة  ــ ــك أكــ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
ــدران  ــارة عـــمـــان جـــمـــال بــ تـــجـ
الـــقـــطـــري مــن  أن االقــــتــــصــــاد 
اكـــثـــر االقـــتـــصـــادات الـــواعـــدة 
باملنطقة ويمتلك العديد من 
الفرص االستثمارية خاصة 
فــي ظــل تنظيم كـــأس العالم 
خالل العام 2022، مشيرا إلى 
انه من الضروري االستفادة 
من التقارب األردني القطري 

خالل الفترة الحالية.
ــى أن هـــنـــاك تطلعا  الــ ونـــــوه 

اردنيا كبيرا إلى إيجاد شراكات اقتصادية مع 
الجانب القطري، مشيرا إلى أن الشراكات يجب 
ان تــشــمــل الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة املــتــاحــة في 
األردن واالستفادة من املستثمرين األردنين 

والكوادر املؤهلة.
وأشار إلى أن املرحلة املقبلة 
ــد نـــــقـــــل الـــــخـــــبـــــرات  ــهــ ــتــــشــ ســ
األردنية إلى قطر في القطاع 
ــنـــاعـــي والــــخــــدمــــاتــــي ال  الـــصـ
سيما االتــصــاالت، الفتا إلى 
ــال األعــمــال األردنــيــن  أن رجـ
ــاءات الــثــنــائــيــة  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ خــــــالل الـ
هـــم ســـفـــراء لــخــدمــة الــقــطــاع 

التجاري األردني.
املـــقـــبـــلـــة  املــــرحــــلــــة  وبـــــــن أن 
الـــشـــراكـــات  تــــكــــون  بــــد أن  ال 
االســـتـــثـــمـــاريـــة مــتــبــادلــة لــيــكــون اســتــثــمــارات 
أردنية في قطر كما هي في األردن، مشيرا إلى 
الــقــطــريــة فــي األردن تحظى  أن االســتــثــمــارات 

بالترحيب والتقدير.

أكــــد أمــــن ســـر غــرفــة تــجــارة 
عــــمــــان بـــهـــجـــت حـــــمـــــدان أن 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص األردنـــــــي 
ــــى  ــاري يــــتــــطــــلــــع إلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــتــــصــــادي مــــا بــن  تـــكـــامـــل اقــ
قطر واألردن خــالل املرحلة 
إلــى أن األردن  املقبلة، الفتا 
يــمــتــلــك الـــكـــفـــاءة والــــكــــوادر 
املؤهلة في ظل وجــود رؤية 
ــة مـــهـــمـــة بــالــنــهــضــة  ــريــ قــــطــ
ــة  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــة املــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ وال
واملـــشـــاريـــع الــكــبــرى لــيــكــون 

هناك دور أســاســي لـــأردن فــي هــذه النهضة 
واملشاريع الكبرى.

وأشــار إلى أن من ابــرز القطاعات التي يمكن 
تشهد شــراكــات أردنــيــة قــطــريــة خـــالل الفترة 

املـــقـــبـــلـــة قــــطــــاع اإلنـــــشـــــاءات 
واملــــــــقــــــــاوالت واالتــــــصــــــاالت 
والــــــــــخــــــــــدمــــــــــات، الفــــــــتــــــــا أن 
ــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــرص  هـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة الــــواعــــدة في 
األردن السيما في السياحة 
الــعــالجــيــة وقــطــاع الضيافة 
وشـــركـــات الــنــقــل الــســيــاحــي 

والقطاع العقارية.
ونــوه إلى أن هناك شراكات 
قــــائــــمــــة مـــــا بـــــن الـــجـــانـــبـــن 
القطري واألردنــي في مجال 
االتـــــصـــــاالت والــــخــــدمــــات واملـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
ــا إلـــى  ــتـ والـــكـــثـــيـــر مــــن املـــشـــاريـــع املـــتـــاحـــة، الفـ
ضرورة توسيع هذه الشراكات بما يصل إلى 

مستوى العالقات ما بن البلدين.

ــن جـــانـــبـــه اكـــــد مــمــثــل قــطــاع  مــ
االتـــــــــصـــــــــاالت وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
املـــعـــلـــومـــات فــــي غـــرفـــة تـــجـــارة 
ــم رواجــــــــبــــــــة أن  ــثــ ــيــ األردن هــ
الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة األردنــيــة 
ــاع االتـــــــــصـــــــــاالت جــــيــــدة  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ بـ
يمكن للمستثمرين القطرين 
ــادة مـــنـــهـــا، الفـــتـــا إلـــى  ــفــ ــتــ االســ
أن هـــنـــاك فـــي املـــقـــابـــل شــركــات 
ومستثمرين أردنين يرغبون 
فـــــــي االســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي قــــطــــاع 

االتصاالت.
يــــقــــدم  ــــى رواجــــــــبــــــــة أن  ــنـ ــ ــمـ ــ وتـ

ــــري املـــــــزيـــــــد مـــــــن الــــتــــســــهــــيــــالت  ــطــ ــ ــقــ ــ ــــب الــ ــانــ ــ ــجــ ــ الــ
ــيــــن فـــي قـــطـــاع االتـــصـــاالت،  لــلــمــســتــثــمــريــن األردنــ
الــســوق القطري ليس جــديــدا على  إلــى أن  مشيرا 
األردن إذ مــنــذ عــشــرات الــســنــوات تــقــوم الــشــركــات 

األردنـــيـــة بــتــصــديــر منتجاتها 
في قطاع االتصاالت إلى قطر.

ــار إلـــى أن وجـــود شــركــات  وأشــ
ــة مـــتـــخـــصـــصـــة بـــقـــطـــاع  ــ ــيــ ــ أردنــ
االتـــصـــاالت ســيــزيــد مـــن فــرص 
الــتــطــور التكنولوجي بخالف 
اســتــيــراد املــنــتــجــات مــن األردن 
الــــشــــركــــات،  تـــلـــك  دون وجـــــــود 
مشيرا إلى أن األردن يتميز في 
الــقــطــاع التكنولوجي بصورة 
ــن 25  كــبــيــر إذ يـــوجـــد اكـــثـــر مــ
جـــامـــعـــة تـــــــدرس تــكــنــولــوجــيــا 

املعلومات.
ــنـــاك اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا مــــن قـــبـــل رجــــال  ــد أن هـ ــ واكــ
ــــذي يشكل  األعــــمــــال بـــالـــســـوق الـــقـــطـــري الــــواعــــد الـ
فرصة حقيقية للعديد من التجار ورجال األعمال 

بمختلف القطاعات االقتصادية.

طموحات أردنية قطرية لرفع مستوى 
العالقات التجارية واالستثمارية

تطلع أردني إليجاد شراكات اقتصادية 
مع الجانب القطري

نحتاج لتكامل اقتصادي تتحد فيه 
الكفاءة مع القدرة

اهتمام ملموس بالسوق القطري 
الواعد من قبل األردنيين 

الطباع:

بدران: 

حمدان:

رواجبة:

عمر القضاه

تقاريـــــــــر
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1.8 مليار ريال انخفاضا برسملة السوق

10285.4 نقطة 0.18 % عند مستوى  المؤشر يتراجع 

4.4 ألف صفقة 88.8 مليون سهم متداول عبر تنفيذ 

ارتفعت أحــجــام الــتــداوالت خــال جلسة أمس 
إلــى 88.8 مليون سهم،  بنسبة 42.3% لتصل 
الــســيــولــة بنسبة 23.7% إلــى  بينما تقلصت 
الــصــفــقــات  160.9 مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتـــراجـــعـــت 
املنفذة خال الجلسة بنسبة 8.7% لتصل إلى 

4359 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
21 مليونا و220 ألفا و358 سهما بقيمة 60 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و081.951 ريـ مــلــيــونــا و445 
تنفيذ 1199 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
17.32 نقطة، أي ما نسبته 0.42%، ليصل إلى 

4 آالف و063.70 نقطة.
الــخــدمــات والسلع  بينما سجل مــؤشــر قــطــاع 
االســتــهــاكــيــة، الــــذي شــهــد تــــداول 25 مليونا 
و885 ألفا و554 سهما بقيمة 33 مليونا و104 
آالف و444.089 ريال نتيجة تنفيذ 718 صفقة، 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 44.40  ارتــفــاعــا 

0.53% ليصل إلى 8 آالف و492.52 نقطة.
الــذي شهد تــداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
21 مليونا و271 ألفا و493 سهما بقيمة 29 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و910.008 ريـ مــلــيــونــا و296 
تنفيذ 1369 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.37 

إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.35% ليصل 
و972.57 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمني، الذي شهد 
تــداول 5 مايني و667 ألفا و000 سهم بقيمة 
13 مليونا و547 ألفا و400.490 ريــال نتيجة 
تــنــفــيــذ 323 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 9.95 
إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.37% ليصل 

و676.79 نقطة.
كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، الـــذي شهد 
تــداول 11 مليونا و914 ألفا و736 سهما بقيمة 
ألــفــا و326.360 ريـــال نتيجة  13 مــلــيــونــا و591 
تنفيذ 329 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.27 نقطة، أي 
ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألف و473.92 نقطة.

وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تــداول مليون و784 ألفا و890 سهما بقيمة 7 
مايني و123 ألفا و402.240 ريال نتيجة تنفيذ 
285 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، أي ما 

نسبته 0.70% ليصل إلى 925.72 نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
مليون و101 ألف و320 سهما بقيمة 3 مايني 
و750 ألفا و391.190 ريــال نتيجة تنفيذ 136 
صــفــقــة، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 43.95 نــقــطــة، أي ما 
نسبته 1.71% ليصل إلى ألفني و621.17 نقطة.

23.7 % تراجعًا بالسيولة 
160.9 مليون ريال إلى 

ازدواج ضريبي
االزدواج الضريبي هو فرض أكثر من ضريبة على نفس رأس املال أو الدخل، وقد أبرمت العديد 
إلــى اتفاقيات ثنائية واتفاقيات  الــدول اتفاقيات اقتصادية فيما بينها، ويمكن تقسيمها  من 
متعددة األطـــراف، وكلها نتيجة ملجموعة من اإلكــراهــات التي تحيط كل االقتصادات الناشئة 
وحتى القوية، مــن بينها بعض )االتــفــاقــيــات( املكملة على رأســهــا املتعلقة بالضرائب خاصة 
اإلعفاء الضريبي أو االزدواج الضريبي نظرا الرتفاع نسبة اإلحصائيات لهذه األخيرة عملت 
مجموعة العشرين على وضع قائمة للبلدان التي تتهمها بأنها ماذات ضريبية، ويجب على كل 
دولة أن توقع اتفاقيات ملنع االزدواج الضريبي ليتم شطبها من القائمة الرمادية التي وضعتها 

دول مجموعة العشرين.

دليل المستثمر

الــعــام لبورصة قطر بنهاية جلسة  تــراجــع املــؤشــر 
أمس بنسبة 0.18% وبنحو 18.4 نقطة ليغلق عند 
مستوى 10285.4 نقطة، وســط نمو على مستوى 
ــع مــلــحــوظ في  ــراجــ كــمــيــات األســـهـــم املـــتـــداولـــة وتــ
السيولة وكذلك بالصفقات، كما تراجعت رسملة 
إلــى مستوى  السوق بنحو 1.8 مليار ريــال لتصل 

569.2 مليار ريال بنهاية الجلسة.
واستمرت املؤسسات األجنبية في تسجيل صافي 
شراء، بعد أن بلغ بنهاية جلسة أمس 24.7 مليون 
ريال، وتاهم األفراد األجانب بنحو 700 ألف ريال، 
بينما سجلت بقية فئات املساهمني صافي بيع، 
بقيادة املؤسسات القطرية التي سجلت 13 مليون 
ريـــــال وتــلــتــهــا املـــؤســـســـات الــخــلــيــجــيــة بــنــحــو 4.8 
مليون ريال، ثم األفراد القطريون بـ 4.3 مليون ريال 

واألفراد الخليجيون بنحو 3.9 مليون ريال.
وخال جلسة أمس استحوذ املساهمون القطريون 
على 58.6% من نسب الشراء و69% من نسب البيع، 
واستحوذ املساهمون الخليجيون على 1.4% من 
نــســب الــشــراء و6.8% مــن نــســب الــبــيــع، واســتــحــوذ 
املــســاهــمــون األجـــانـــب عــلــى 40% مــن نــســب الــشــراء 

و24.2% من نسب البيع.
وشكلت 4 قــطــاعــات عــامــل الضغط الرئيسي على 
املـــؤشـــر خــــال الــجــلــســة، بــعــد أن شـــهـــدت الــجــلــســة 

تراجع كل من قطاع االتصاالت، ويليه قطاع البنوك 
والــخــدمــات املــالــيــة، ثــم الــتــأمــني، والــصــنــاعــة، بينما 
ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات وهي النقل، والخدمات 

والسلع االستهاكية، والعقارات.
وهبط البنوك والخدمات املالية بـ 0.42%، لتراجع 

عدة أسهم على رأسها داللــة بـ 2.17%، وانخفاض 
QNB نحو 0.56%، وفي املقابل ارتفع النقل %1.71، 
بـــ 2.58%، وتــصــدر  لنمو 3 أســهــم تقدمها مــاحــة 
سهم الطبية القائمة الحمراء بـ 9.88%، فيما جاء 

الخليج التكافلي على رأس االرتفاعات بـ %2.80.

وسجل مؤشر العائد اإلجمالي انخفاضا بمقدار 
لــيــصــل إلــى  ــا نــســبــتــه %0.18  33.77 نــقــطــة، أي مـ
بــورصــة  بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر  نــقــطــة،   18925.97
الــريــان اإلســامــي السعري انخفاضا بمقدار  قطر 
إلـــى  لــيــصــل  ــا نــســبــتــه %0.15  نـــقـــطـــة، أي مــ  3.37
بـــورصـــة قطر  نــقــطــة، كــمــا ســجــل مــؤشــر   2301.78
بــمــقــدار 5.73 نقطة،  انــخــفــاضــا  الـــريـــان اإلســـامـــي 
إلــى 3919.24 نقطة،  أي مــا نسبته 0.15% ليصل 
وســجــل مــؤشــر جميع األســهــم املــتــداولــة انخفاضا 
بمقدار 6.33 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 

3034.86 نقطة.
ــعــــت أســــهــــم 16 شـــركـــة  ــلـــســـة أمــــــــس، ارتــــفــ وفـــــــي جـ
وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 6 شركات 

على سعر إغاقها السابق.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

41.817.222.3% 2.8
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة االتصاالت والبنوك

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت
 »QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت »الطبية« 
متصدر الكميات

 نمو »الخليج التكافلي« متصدر 
األسهم املرتفعة

أداء قطاع النقل خال جلسة أمس

»اإليداع المركزي« تطلق 
تطبيقها للهواتف الذكية

منصور الخاطر رئيسا تنفيذيا 
ألوريدو تونس

أعــلــنــت شــركــة قــطــر لـــإيـــداع املـــركـــزي لــــأوراق 
املـــالـــيـــة عـــن إطـــــاق تــطــبــيــق الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
ــون واألنـــــــــدرويـــــــــد( لــعــمــائــهــا  ــ ــفــ ــ )نـــســـخـــة اآليــ
باللغتني العربية واإلنجليزية حيث يشتمل 
التطبيق على العديد من الخدمات اإللكترونية 
الــتــي تسهل عــلــى املستثمر متابعة محفظته 
واالطــــــاع عــلــى آخــــر مــســتــجــداتــهــا، ومــــن هــذه 
الــــخــــدمــــات عـــــرض املـــلـــف الــشــخــصــي وعــــرض 

ــالــــة األســــهــــم وقــيــمــتــهــا  مــحــفــظــة املـــســـاهـــم وحــ
حسب آخر إغاق، وعرض الحركات التي تمت 
الــتــاريــخ، وعــرض  على حساب املساهم حسب 
ــدة املــســاهــم فــي حــســابــاتــه لـــدى شــركــات  ألرصــ
الــوســاطــة، الــحــصــول عــلــى كــشــوف الحسابات 
بجميع أنواعها، وعــرض األخبار والفعاليات 
املتعلقة بشركة قطر لإيداع املركزي لــأوراق 

املالية.

أعلنت »Ooredoo« عن تعيني منصور راشد الخاطر 
لـــ Ooredoo تــونــس، ليحل  رئــيــســًا تنفيذيًا جــديــدًا 
محل الرئيس التنفيذي السابق، يوسف املصري، 

اعتبارًا من 5 نوفمبر 2019.
ويتمتع منصور الخاطر بخبرة 
واســـــعـــــة مـــــع Ooredoo، حــيــث 
عمل مع الشركة منذ عــام 2009. 
إذ شـــغـــل قـــبـــل تــعــيــيــنــه رئــيــســًا 
تـــونـــس-   Ooredoo لـــــ تــنــفــيــذيــًا 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ مــــنــــصــــب الـ
ــة ملــــجــــمــــوعــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
ــبــــرتــــه  Ooredoo. وتـــــمـــــتـــــد خــ
ــال الــهــنــدســة  الـــواســـعـــة فــــي مـــجـ

واألعمال على مدار 20 عاًما، منها 11 عامًا قضاها 
فــي الــعــمــل لــصــالــح شــركــة قــطــر لــلــبــتــرول، كــمــا أنــه 
حــالــيــًا عــضــو فـــي مــجــلــس إدارة شـــركـــة آســيــاســل 

 .)Ooredoo العراق )إحدى شركات مجموعة

ــة الــبــكــالــوريــوس  ــ ويــحــمــل مــنــصــور الــخــاطــر درجـ
فـــــي الـــهـــنـــدســـة املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة مـــــن جـــامـــعـــة قـــطـــر، 
 Hull ودرجـــة ماجستير إدارة األعــمــال مــن جامعة
البريطانية، وشهادة الدراسات 
العليا إلدارة األعمال من جامعة 

جورج تاون األمريكية.
أمـــا يــوســف املـــصـــري، فــكــان قد 
انضم إلى Ooredoo عام 1995، 
ــو اآلخـــــــــر بـــخـــبـــرة  ــ ويـــتـــمـــتـــع هــ
واســعــة مــع Ooredoo، إذ شغل 
العديد من املناصب العليا قبل 
تــعــيــيــنــه فـــي مــنــصــب الــرئــيــس 
لـ Ooredoo تونس في نوفمبر 2015.  التنفيذي 
وســيــعــود يــوســف املــصــري للعمل فــي مجموعة 
Ooredoo وتقديم خبراته الواسعة للمساهمة في 

االرتقاء بأعمال املجموعة.

■ منصور راشد الخاطر 

24.7 مليون ريال 
صافي شراء 

المؤسسات األجنبية
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الشركة القطاع
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التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات
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749,730.297

4,664,096.587

3,594,767.210
88,650.000

357,344.430
9,323,064.990
183,573.860

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

الطبية

أعمال

قطر األول

إزدان القابضة

قامكو

QNB
الدولي

الطبية

بنك الدوحة

الخليج التكافلي

22,307,393

9,024,684

8,870,962

6,854,328

5,700,003

17,171,136.15

14,833,123.71

13,674,010.45

9,463,164.66

9,323,064.99

العقارات النقلالتأمين
% 1.71 % -0.70 % 0.09 % -0.37 % -0.35 % 0.53 % 0.42 -

المؤشر العام

نقطة
10285.4

التغير

 نقطة
18.4-

نسبة التغير

% 0.18-
رسملة السوق

569.2
مليار ريالمليار ريال

1.8-

كمية األسهم

88.8
%مليون سهم

42.3
عدد الصفقات

4359
% صفقة

8.7-

22149
شركة
44

داللة إزدان 
القابضة

اإلسالمية 
القابضة

قطر 
وعمان

الطبية
% % % %% -5.56 -2.17 -2.08 -1.95-9.88

األكثر انخفاضًا

الخليج 
التكافلي

أعمال ناقالت العامة المالحة
للتأمين

%% % %% 2.801.15 1.22 2.582.09

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون
%1.4

%58.6

%24

%7 %69

%40

160.9

%23.7-

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%2%9%21 %4%18 %8%38
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خالل ترؤسه أعمال »الوزارية القطرية الباكستانية المشتركة« للتعاون التجاري والفني.. الكواري:

توازن سياسة قطر االقتصادية رسخ ثقة المستثمرين باالقتصاد الوطني

تــــرأس ســعــادة الــســيــد عــلــي بــن أحــمــد الـــكـــواري وزيــر 
التجارة والصناعة، وسعادة السيد عمر أيــوب خان 
ــرول بــجــمــهــوريــة  ــتـ ــبـ وزيـــــر قـــطـــاع شـــــؤون الـــطـــاقـــة والـ
ـــــدورة  الـ أعــــمــــال  ــــس األول،  أمـ ــيــــة،  بـــاكـــســـتـــان اإلســــامــ
ــة الــقــطــريــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــ ــــوزاريـ الــخــامــســة لــلــجــنــة الـ
الــتــي عــقــدت في  الــتــجــاري والفني  املشتركة للتعاون 

الدوحة في الفترة من 4 - 5 نوفمبر الجاري.
ــاء اســــتــــعــــراض أوجــــــه الــــتــــعــــاون فــي  ــقـ ــلـ وتـــــم خـــــال الـ
مختلف القطاعات ذات االهتمام املشترك بني البلدين 

الصديقني.
الــكــواري وزير  واستهل سعادة السيد علي بن أحمد 
أكـــد فيها  الــتــجــارة والــصــنــاعــة أعــمــال اللجنة بكلمة 
أن اجــتــمــاع اللجنة يــعــد تتويجًا ملــرحــلــة استثنائية 
ــتــــعــــاون الــثــنــائــي  ــات الــ ــاقــ ــي مـــســـيـــرة عــ ومـــتـــمـــيـــزة فــ
بــني الــبــلــديــن الــشــقــيــقــني، مــشــيــدًا بــالــعــاقــات األخــويــة 
ــة قـــطـــر وجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ ــة الــــتــــي تــــربــــط دولـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ والـ
الــقــرن املاضي،  باكستان اإلسامية منذ سبعينيات 
ــتـــي تــعــمــقــت بـــالـــزيـــارات الــرســمــيــة املـــتـــبـــادلـــة بني  والـ
قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن، ال ســّيــمــا زيــــــارة حـــضـــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد 
املفدى »حفظه الله« إلــى إســام آبــاد في شهر يونيو 
املـــاضـــي، وزيـــــارة مــعــالــي الــســيــد عـــمـــران خـــان رئــيــس 
وزراء جمهورية باكستان اإلسامية إلى الدوحة في 
شهري يناير ويوليو 2019. الفتا إلى أن هذه الزيارات 
التاريخية انعكست بشكل إيجابي على كافة مجاالت 
 على املستوى 

ً
التعاون الثنائي بني البلدين وخاصة

التجاري واالستثماري.
وأكـــــد ســـعـــادتـــه عــلــى تـــطـــور الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري بني 
إلــى أن حجم التبادل التجاري شهد  البلدين، مشيرًا 
نموًا بنحو 62.5% ليصل إلى نحو 9.52 مليار ريال 
في العام 2018، مقارنة بـ 5.86 مليار ريــال في العام 
2017، مضيفًا أن جمهورية باكستان تعتبر الشريك 
لــدولــة قطر بما نسبته 2.26% من  الــتــجــاري العاشر 
إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة حول العالم.

 شركات باكستان

ــعــــادتــــه أن شـــــركـــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  وأوضــــــــــح ســ
الباكستانية تؤدي دورا مهمًا في دعم اقتصاد دولة 
قطر، الفتا إلى أن عدد الشركات املشتركة الباكستانية 

الــقــطــريــة الــعــامــلــة فــي الــدولــة بــلــغ 1488 شــركــة تعمل 
فــي مــجــال الــطــاقــة واملـــقـــاوالت والــخــدمــات والصناعة 
الــشــركــات  بــلــغ عـــدد  املــعــدات الثقيلة، بينما  وتــأجــيــر 
املــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــلــجــانــب الــبــاكــســتــانــي 7 شــركــات 
ــال املـــصـــرفـــي والــــخــــدمــــات الــفــنــدقــيــة  تــعــمــل فــــي املــــجــ

واملقاوالت والهندسة.
ل وجهة متمّيزة 

ّ
ولفت سعادته إلى أن باكستان تمث

لــاســتــثــمــارات الــقــطــريــة الــتــي شــمــلــت عــــدة قــطــاعــات 
الــزراعــة وتكنولوجيا  اقتصادية حيوية، مــن أهمها 
ــالـــي والــتــأمــني  املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت والـــقـــطـــاع املـ

والعقارات وغيرها من القطاعات األخرى.
وأضــــاف ســعــادتــه أن االتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات التفاهم 
املـــوقـــعـــة بـــني الــبــلــديــن تــلــعــب دورًا مــهــمــًا فـــي تــقــويــة 
وتوطيد العاقات الثنائية ال سّيما اتفاقية التشجيع 
والحماية املتبادلة لاستثمارات واتفاقية التعاون 
االقـــتـــصـــادي، مــشــددًا ســعــادتــه فــي هـــذا الــســيــاق على 
أهمية تنسيق وتسريع آليات تفعيل مذكرات التفاهم 

التي تم توقيعها بني البلدين.
كما أكد سعادته على ضرورة إنشاء وتفعيل مجلس 
املــشــتــرك، وعقد  الــقــطــري الباكستاني  رجـــال األعــمــال 
اجتماعاته بصفة دورية بما من شأنه توطيد جسور 
التواصل بني قطاعي األعمال في البلدين، وبالتالي 
ــعـــود بــالــنــفــع عــلــى  تـــأســـيـــس مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة تـ
اقتصادي البلدين وخاصة في مجال ريــادة األعمال 
واملــشــروعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة ملــا لــهــا مــن دور 
فــعــال فـــي ابــتــكــار املـــزيـــد مـــن املــشــاريــع الــخــاقــة الــتــي 

تحقق القيمة املضافة لاقتصاد.

وفي معرض حديثه عن االقتصاد القطري قال سعادة 
وزيــر التجارة والصناعة إن السياسات االقتصادية 
الــتــي انتهجتها دولـــة قطر خــال السنوات  الناجحة 
املــاضــيــة، ومـــعـــدالت الــنــمــو املـــتـــوازنـــة الــتــي شهدتها 
، ســاهــمــت بــشــكــل كبير 

ً
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة كـــافـــة

فـــي تــرســيــخ ثــقــة املــســتــثــمــريــن بــاالقــتــصــاد الــوطــنــي 
وتشجيعهم على الدخول للسوق القطرية.

تحفيز االستثمار 

وأضــاف سعادته أن دولــة قطر تعد إحــدى أهم الدول 
املــحــفــزة عــلــى االســتــثــمــار فـــي املــنــطــقــة بــفــضــل تـــوازن 
ســيــاســاتــهــا وقـــراراتـــهـــا االقــتــصــاديــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــذي يؤهلها لتكون منطلقًا  موقعها اإلستراتيجي 
تجاريًا نحو مختلف دول املنطقة والعالم ملــا توافر 
لها من قــدرات لوجستية متقدمة بجانب اإلمكانيات 
األخرى، األمر الذي يتيح للشركات الباكستانية التي 
تتطلع إلى االستثمار وتوسيع أعمالها في دولة قطر، 
الــقــوانــني املنظمة لبيئة األعــمــال ومن  االســتــفــادة مــن 
بينها قانون تنظيم استثمار رأس املال غير القطري 
فــي الــنــشــاط االقــتــصــادي وقـــانـــون تنظيم تــمــلــك غير 
القطريني للعقارات واالنــتــفــاع بها والــلــذيــن يتيحان 
للمستثمرين األجانب التملك بنسبة 100% من رأس 
املال في األنشطة والقطاعات االقتصادية والتجارية 

والعقارية.
إلــى التعديات التي أقّرتها الدولة  وتــطــرق سعادته 
على بعض أحكام قانون املناطق الحرة االستثمارية 

ــع حــجــم  ــ  مــهــمــة فــــي ســبــيــل رفـ
ً
ـــلـــت خــــطــــوة

ّ
ــتــــي مـــث والــ

االستثمار األجنبي املباشر وتعزيز التجارة البينية 
مع مختلف الشركاء التجاريني، الفتا في هذا الصدد 
املــنــاطــق تملك  أنـــه يمكن للمستثمرين فــي هـــذه  إلـــى 
 عن إمكانية التصدير 

ً
شركاتهم بنسبة 100%، فضا

لألسواق املحلية واإلقليمية، واالستفادة من صناديق 
االستثمار، والدخول في مشاريع مشتركة مع شركات 

محلية مدعومة من الدولة.
ــادرت إلـــى جانب  ونـــوه ســعــادتــه إلـــى أن دولـــة قــطــر بــ
ذلك لتيسير إجــراءات االستثمار في قطاعي التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة، وذلـــــك عــبــر إطـــــاق املـــرحـــلـــة األولــــــى من 
الــتــي تتيح للمستثمرين  الـــواحـــدة،  الــنــافــذة  خــدمــات 
املحليني واألجــانــب تأسيس مشاريعهم وشركاتهم 

في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
وفي ختام كلمته أعــرب سعادة السيد علي بن أحمد 
ــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة عـــن تــطــلــعــه إلــى  ــكـــواري وزيــ الـ
الــوزاريــة القطرية  متابعة مخرجات اجتماع اللجنة 
الباكستانية املشتركة للتعاون التجاري والفني في 
دورتها الخامسة، والبناء على نتائج اللجان السابقة 
فــي سبيل االرتــقــاء بالعاقات الثنائية بــني البلدين، 
وتــعــزيــز أطـــر الــتــعــاون بــني قــطــاعــي األعـــمـــال القطري 
ــراكـــات قــويــة تستمد  والــبــاكــســتــانــي، بــهــدف بــنــاء شـ
استمراريتها ونجاحها مــن رؤيـــة قــيــادتــي البلدين، 
وتساهم في رفع حجم التبادل التجاري بني الجانبني، 
وزيـــادة حجم االستثمارات في البلدين. واستعرض 
الجانبان خال اليوم األول من أعمال اللجنة عاقات 
التعاون بينهما في العديد من املجاالت منها التجارة 
واالستثمار والصناعة والرياضة والثقافة والبنية 
التحتية وبــنــاء املــصــانــع والــطــيــران املــدنــي والــزراعــة 

والصحة والتعليم والسياحة والطاقة.
ــاذ الــــخــــطــــوات الـــازمـــة  ــبـــان عـــلـــى اتــــخــ ــانـ ــفــــق الـــجـ واتــ
لــلــمــضــي قـــدمـــًا فـــي نــهــج تــوطــيــد الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
واالستثماري بني البلدين، بهدف زيادة حجم التبادل 
الــتــجــاري بينهما، وتيسير تــدفــق السلع والــخــدمــات 

واالستثمارات بني البلدين.
الــوزاريــة  الـــدورة الخامسة للجنة  وفــي ختام أعمال 
القطرية الباكستانية املشتركة للتعاون التجاري 
الــكــواري  والفني، قــام ســعــادة السيد علي بــن أحمد 
ــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وســـعـــادة الــســيــد عمر  ــ وزيـ
أيــــوب خــــان وزيــــر قــطــاع شــــؤون الــطــاقــة والــبــتــرول 
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـامـــيـــة، بــالــتــوقــيــع على 

محضر االجتماع.

■   جانب من اجتماع أعمال الوزارية القطرية الباكستانية 

الدوحة -

رابطة رجال األعمال تبحث فرص التعاون مع »غرفة هنغاريا«

عــقــدت رابــطــة رجـــال األعــمــال القطريني اجــتــمــاع عمل 
مـــع وفـــد رفــيــع املــســتــوى مـــن غــرفــة تـــجـــارة هــنــغــاريــا، 
برئاسة السيد فرانس ميكلوشي، نائب رئيس غرفة 
التجارة والصناعة الهنغارية ورئيس لجنة الشرق 
األوســــط وشــمــال افــريــقــيــا، وبــحــضــور ســعــادة السيد 
بــارنــبــاش، السفير الهنغاري فــي قطر، وعــدد  فـــودور 
مـــن أصـــحـــاب ومــمــثــلــي الـــشـــركـــات الــهــنــغــاريــة، حيث 
ناقش الطرفان فرص التعاون املمكنة وكيفية تعزيز 

العاقات االقتصادية.
الــوفــد أعــضــاء مجلس إدارة الرابطة السيد   استقبل 
شريدة سعد جبران الكعبي، والسيد سعود بن عمر 
املانع، كما حضر اللقاء السادة أعضاء الرابطة الشيخ 
فيصل بن فهد آل ثاني، السيد صاح الجيدة، السيد 
ألــطــاف، السيد  الــســيــد محمد  مــقــبــول حبيب خــلــفــان، 
إحــســان الــخــيــمــي والــشــيــخ خــالــد بــن نــــواف آل ثــانــي، 
السيد وســيــم الضيعة، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
الـــــدالـــــة، الـــســـيـــد أنـــطـــونـــيـــو نـــيـــتـــو، الـــعـــضـــو املــنــتــدب 
ملجموعة ناصر بن خالد القابضة، السيد علي طالب 

عفيفه، مدير العاقات العامة، مجموعة شركات طالب 
والسيدة سارة عبدالله، نائب املدير العام للرابطة.

وأكد السيد شريدة للوفد الهنغاري على أهمية هذه 
الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري 
واالستثماري والتعرف على مناخ االستثمار واملزايا 
التي تمنحها هنغاريا للمستثمرين األجانب وتنمية 
العاقات بني رجال األعمال في البلدين، وتحدث عن 

تــقــوم بها قطر فــي مختلف  الــتــي  املــشــاريــع التنموية 
ــاعـــات الـــحـــيـــويـــة كــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــبـــنـــوك  ــقـــطـ الـ
والـــــزراعـــــة والـــســـيـــاحـــة والـــريـــاضـــة وخـــاصـــة فـــي ظل 

التحضير لنهائيات كأس العالم 2022.
ومــن جانبه أكــد فرانس ميكلوشي أن بــاده منفتحة 
على التعاون مع دولــة قطر، وابــدى اعجابه بالتطور 
الهائل الذي وصلت إليه دولة قطر سواء من الناحية 

االقتصادية، البنية التحتية، والرياضية حيث غدت 
الدوحة مركزا رياضيا جذابا.

ونــوه السيد سعود عضو مجلس إدارة الرابطة عن 
مـــقـــومـــات الـــســـوق الـــقـــطـــري والـــحـــوافـــز االســتــثــمــاريــة 
التي تقدمها دولــة قطر للمستثمر االجنبي كقانون 
الــذي يتيح التملك بنسبة %100  االستثمار الجديد 
فـــي غــالــبــيــة الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، بــاإلضــافــة الــى 
الــحــرة وميناء حمد  املــقــومــات اللوجستية كاملناطق 

ومطار حمد الدولي، املناطق الصناعية.
واضــــاف ســعــادة السفير أن هــنــغــاريــا ملتزمة بشدة 
بتعزيز تعاونها مع الدوحة في ظل العاقات الثنائية 
املتميزة واتفاقيات التعاون االقتصادي املوقعة بني 
الطرفني، وتحدث عن حوافز االستثمار في هنغاريا 
حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، ونظام ضريبي 
منخفض، وتـــوازن جيد بــني تكاليف األيـــدي العاملة 
ــــاده بـــالـــرغـــم مــــن صــغــر  ــد أن بــ ــ وجـــــــودة الـــعـــمـــل، وأكــ
أنــهــا تــزخــر بالعديد مــن الفرص  حجمها نسبيا، إال 
التجارية في شتى املجاالت وخاصة القطاع الزراعي، 
والـــســـيـــاحـــي كــمــا أكــــد عــلــى أن الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي 

لهنغاريا في أوروبا قوي.

■  أعضاء رابطة رجال األعمال مع وفد غرفة هنغاريا

الدوحة -

التقى وزير قطاع شؤون الطاقة والبترول الباكستاني

الكواري يلتقي وزير التعاون التنموي 
والتجارة الخارجية بجمهورية فنلندا

الكواري،  السيد علي بن أحمد  استقبل سعادة 
أمــس، سعادة  التجارة والصناعة بمكتبه  وزيــر 
التنموي  الــتــعــاون  السيد فيل سكيناري وزيـــر 
والــتــجــارة الــخــارجــيــة بــجــمــهــوريــة فــنــلــنــدا، الــذي 
يزور البالد حاليًا. جرى خالل اللقاء استعراض 
البلدين الصديقني، وبحث  الثنائية بني  العالقات 
ــتــعــاون املــشــتــرك الســيــمــا فـــي املــجــاالت  ــه ال أوجــ
الــتــجــاريــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة والــصــنــاعــيــة وســبــل 
تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من 

روابط صداقة.

كــمــا تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــتـــطـــورات الــتــي 
شــهــدهــا االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري خــــالل الــســنــوات 
املتاحة  املاضية، واستعراض فرص االستثمار 
أقرتها  الــتــي  الــقــطــاعــات، والتشريعات  فــي كــافــة 
الــدولــة، واملــبــادرات التي أطلقتها في سبيل دعم 
القطاع الخاص بما من شأنه زيادة االستثمارات 
ــاشــــرة واســـتـــقـــطـــاب املــــزيــــد مــن  ــبــ ــيـــة املــ ــبـ ــنـ األجـ

الشركات الفنلندية إلى السوق القطرية.
وجرى خالل اللقاء بحث آليات دعم االستثمارات 
الــخــاص على إقامة  الــقــطــاع  املشتركة وتحفيز 
مــشــاريــع اســتــثــمــاريــة مــبــتــكــرة فـــي الــقــطــاعــات 
التوجهات  التي مــن شأنها أن تخدم  الرئيسية 

ــة  االقــتــصــاديــة لــكــال الــبــلــديــن، إلـــى جــانــب دراسـ
إمــكــانــيــة تــأســيــس مــجــلــس أعــمــال مــشــتــرك بني 
البلدين يما يسهم في خدمة املصالح املشتركة.

ــادة الــســيــد عمر  ــعـ ــع سـ ــتــقــى ســـعـــادتـــه مـ كــمــا ال
أيــوب خــان وزيــر قطاع شــؤون الطاقة والبترول 
بــجــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســـالمـــيـــة، وذلــــك على 
الــوزاريــة  للجنة  الخامسة  الـــدورة  أعــمــال  هامش 
ــة لــلــتــعــاون  ــتـــركـ ــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة املـــشـ ــقـــطـــريـ الـ
املنعقدة بالدوحة جــرى خالل  التجاري والفني 
البلدين  الثنائية بني  العالقات  اللقاء استعراض 
الشقيقني، وبحث أوجه التعاون املشترك السيما 
في املجاالت التجارية والصناعية واالستثمارية 

وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا فــي ظــل مــا يربط 
الــبــلــديــن مــن روابــــط صــداقــة مــتــمــيــزة ومــصــالــح 

إستراتيجية مشتركة.
كــمــا تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــتـــطـــورات الــتــي 
شــهــدهــا االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري خــــالل الــســنــوات 
املتاحة  املاضية، واستعراض فرص االستثمار 
فـــي كــافــة الــقــطــاعــات، والـــحـــوافـــز االســتــثــمــاريــة 

والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك 
القطري  املــال غير  قانون تنظيم استثمار رأس 
ــادرات الــتــي تم  ــبــ فـــي الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، واملــ
القطاع الخاص وزيــادة  إطالقها في سبيل دعم 
االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة واســتــقــطــاب 
الــســوق  إلـــى  الباكستانية  الــشــركــات  املــزيــد مــن 

القطرية.

الدوحة - قنا

■   الكواري مع سعادة  عمر أيوب خان خالل اللقاء 



13 آراء وآراء

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

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.net 

w w w. lus a i lnews .ne t

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560

Issue No 1285 - Thursday 7 November 2019

العدد 1285
الخميس 10 ربيع األول 1441 هـ ــ 7 نوفمبر 2019

وارين بافيت

كاتب رأي في »بلومبرج«
شبكة »بلومبرج« األمريكية

معاهدة التجارة اآلسيوية تضر باقتصاد العالم

بــي«،  بــي  أو مــا يطلق عليها اختصارا »تــي  الــهــادئ  للمحيط 
والتي كان قد توفت في الكونجرس األمريكي في عهد الرئيس 
السابق باراك أوباما، واغتيلت رسميا من قبل الرئيس دونالد 

ترامب.
وال يزال تأثير معايير االنسجام في االتفاقية اإلقليمية بدال 
من املستوى العاملي هي عكس االنفتاح التجاري. واالعتراض 
التي  الهادئ األصلية،  للمحيط  العابرة  الشراكة  اتفاقية  على 
قادت إلى قيام الواليات املتحدة األمريكية بفرض معايير على 

اقتصادات أخرى أعضاء في االتحاد.

الشاملة اإلقليمية،  الشراكة االقتصادية  وفي حالة مجموعة 
يعني هــذا أن الــدول األصغر واألقــل دخــا في جنوب شرقي 
أكبر مع  آسيا والتي ستصبح على األرجــح متداخلة بدرجة 
الـــدول املحتملة خــارج  الــصــن، فيما ستتراجع صاتها مــع 

املنطقة.
وباملثل فإن اتفاقية التجارة الحرة العابرة للمحيط الهادئ التي 
أعيد تأسيسها، ستربط تلك الدول أكثر من باقي دول العالم.

والنتيجة تشير إلى أن التجارة تتحرك في اتجاه التكنولوجيا، 
حيث يتحول العالم إلى مناطق منفصلة مع تزايد التوتر بن 
الصن والــواليــات املتحدة. وهــذا مسار يذكرنا إلى حد بعيد 
الثانية، حــن تحولت خطة مــارشــال  العاملية  الــحــرب  بنتيجة 
التي تتركز   Comecon »التي تقودها أمريكا، و»كوميكون
حول االتحاد السوفييتي إلى تكتات تجارية متنافسة. وهذا 
االنقسام شطر االقتصاد العاملي خال فترة الحرب الباردة، 

ونحن بالتأكيد ال نأمل في عودته.

لم تعد حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحاجة 
إلى تقديم تنازالت صعبة بشأن التجارة في املجال الزراعي. 
ولن يحتاج أعضاء آخرون في مجموعة الشراكة االقتصادية 
إلى  بــي«،  أو ما ُيطلق عليها »آر سي إي  الشاملة اإلقليمية، 
ــواق مــحــلــيــة لــهــا تــخــدم قــاطــع الــخــدمــات املــزدهــر  ــ تــدشــن أسـ

ومنخفض التكلفة في الهند.
الفقري في منطقة تضم رابطة  العمود  التي تعتبر  والصن 
دول جــنــوب شــرقــي آســيــا املــعــروفــة اخــتــصــارا بـــ »آســـيـــان«، 
الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ستكون  والــيــابــان وكــوريــا 
اتــفــاق كان  قـــادرة على املضي قدما بوتيرة سريعة فــي ظــل 

ُعرضة للخطر من قبل الهند.
في غضون ذلك تستطيع الواليات املتحدة األمريكية أن تنعم 
بقسط وافر من الرضا من الحقيقة التي مفادها أن حليفها 
اإلقليمي الرئيسي في نيودلهي ال يزال يدور خارج مدار بكن.

القوية  الــشــامــلــة اإلقليمية  االقــتــصــاديــة  الــشــراكــة  ومــجــمــوعــة 
الهند ستذكي مسألة محفوفة أصــا باملخاطر  الــتــي تضم 
كـــان ينبغي  إذا  بــمــا  الــســيــاســي والــتــي تتعلق  عــلــى الصعيد 
العابرة  الشراكة  اتفاقية  إلى  أن تنضم مجددا  على واشنطن 

ديفيد فيكلينج

“ أحدهم يجلس في الظل اليوم ألن شخصا آخر 
قام بزرع شجرة في ذاك المكان منذ زمن بعيد  ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

النخب في تشيلي 
ال تنصت للمتظاهرين

القصص تتناثر هنا وهناك في تشيلي، وزراء الشؤون 
ــبـــدون قــلــقــهــم إزاء الـــصـــورة  الــخــارجــيــة الــســابــقــون يـ
املأخوذة عن تشيلي، ففي أعقاب موجة االحتجاجات، 
ألـــغـــت الــحــكــومــة تــجــمــعــن عــاملــيــن كــبــيــريــن: اجــتــمــاع 
مجموعة التعاون االقتصادي اآلسيوي - الباسيفيكي، 
فــي ظــل حـــرب تــجــاريــة مــرتــقــبــة بــن الـــواليـــات املتحدة 
ــم املــتــحــدة لــلــتــغــيــرات  ــ األمــريــكــيــة والـــصـــن، وقـــمـــة األمـ

املناخية.
لــكــن مــا يــثــيــر قــلــق الــنــخــبــة الــســيــاســيــة هــو فــي الــواقــع 
البعد  الخارجي، وهــم بعيد كل  للعالم  ســراب مصنوع 

عن الواقع.
العام انفجرت حركة  الثامن عشر من أكتوبر هذا  في 
التعاون  اجتماعية فــي بلد متقدم عضو فــي منظمة 
البلد أضحى مطمعا في  االقــتــصــادي والتنمية، وهــذا 
ــــذي يصل  دول املــنــطــقــة، فــالــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي ال
ألــف دوالر للفرد، مــع تحقيق نمو على  إلــى قــرابــة 25 
الصادرة  للتقديرات  املاضية، وفقا  القليلة  العقود  مدر 
البلد اجتذب – مثل  الــدولــي. وهــذا  البنك  عن مجموعة 
األمــل فــي أن  الــذيــن يحدوهم  املهاجرين   - املغناطيس 

يحققوا »الحلم التشيلي«.
أنــه ال يوجد هناك ما يسمى  لكنهم تفاجأوا لألسف 
التشيلي، فبالنسبة للسواد األعظم، يعيشون  بالحلم 
في كابوس منذ أن وضع »شيكاغو بويز« – مجموعة 
من الخبراء االقتصادين الذين ظهروا في سبعينيات 
ــــقــــرن املــــاضــــي - نـــمـــوذجـــهـــم الـــخـــاص  وثــمــانــيــنــيــات ال
القرن املاضي.  املتوحشة في سبعينيات  بالرأسمالية 
وبعد انتهاء حكم أوجستو بينوشيه، حافظت تشيلي 
ــادرا مـــا قــامــت  ــ ــ الــديــمــقــراطــيــة عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم، ون

بتصحيح بغرض املستلزمات االجتماعية.
أبذل  أن  التشيلين، يتعن علّي  املواطنن  وأنــا مثل كل 
الجهد كــي أســدد مدفوعات الضرائب هذا  الكثير مــن 
املتراكمة على كأهلي، فيما  الــديــون  الــعــام، ناهيك عــن 
اعتذارا  التشيلي سيباستيان بينيرا  الرئيس  لم يقدم 
العقارية  لتهربه من ســداد مدفوعات الضرائب  علنيا 

ملدة 30 سنة.
وال تسألني عن معاشي، فأنا ال أفكر فيه ألني واقعي، 
وفـــي ظــل بــقــاء األوضــــاع كــمــا هــي عليه فــي الــبــاد، ال 
يــوجــد هــنــاك مستقبل على مــا يــبــدو لكبار الــســن في 
تشيلي. ويظهر هذا بوضوح في معدالت االنتحار بن 
األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، وملا ال 
ألــف بيزو )ما  إلــى 259  املعاش تصل  ومتوسط قيمة 
يعادل قيمته 347 دوالرا( شهريا، وال يكفي هذا حد 

الكفاف، فأنت تموت بالبطيء.

إرنيستو جارات

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

جدار برلين 
واالقتصاد األلماني

ــام بــذكــرى  ــدة أيــ تحتفل أملــانــيــا االتــحــاديــة بــعــد عـ
سقوط جدار برلن بن شرق أملانيا وغربها، ورغم 
مــــرور ثــاثــة عــقــود عــلــى هـــذا الـــحـــدث الــســيــاســي 
الحكومة ماضية على  أن  الــهــام، إال  واالجتماعي 
رفــــع املــســتــوى االقـــتـــصـــادي لـــلـــواليـــات الــشــرقــيــة، 
التطور  الــدولــة ماحظة  للزائر لهذه  بحيث يمكن 

الذي يحصل في الجانب الشرقي سنويا.
واملعروف بجدار برلن الذي أقيم بعد نهاية الحرب 
الثانية بعد عــدة ســنــوات وبالتحديد في  العاملية 
إلى  العاصمة األملانية  عام 1961 بأنه جدار قّسم 
أيدولوجيا معينة  اتبع كل قسم  شطرين، بحيث 
في نظامه السياسي، وبموجبه اتبع القسم الغربي 
النظام الرأسمالي، فيما اتبع القسم الشرقي النظام 
الشيوعي. وقــد ظــل هــذا الــجــدار حتى عــام 1989 
قائما وسقط من خال ثورة شعبية نظمها األملان 
أخـــرى مــوحــدة.  أملانيا مــرة  القسمن لتصبح  فــي 
الديمقراطية  الغربية  أملانيا  التي دعــت  واألســبــاب 
إلـــى بــنــاء هـــذا الــجــدار هــو مــن أجـــل وقـــف النزيف 
االقتصادي الذي عاناه هذا الجانب نتيجة للهجرة 
التي بــدأت مــن الجانب اآلخــر مــع وصــول هجرات 
الــذي قسم  القريبة منها، األمــر  الــدول  أجنبية من 
ــيــوم بــعــض الـــدراســـات  األرض األملــانــيــة، وهــنــاك ال
ــطـــاعـــات تــشــيــر إلــــى أن مــعــظــم الــشــعــب  ــتـ واالسـ
األملاني في الجزء الشرقي يشعرون بأنهم ما زالو 
بعيدين عن الحياة التي يعيشها األملاني في الجزء 
الغربي بعد مرور 30 عاما على انهيار هذا الجدار، 

وأن هناك فوارق حياتية بن الناس في الجزءين.
الــذي تعمل الحكومة من أجل  التفاوت  ورغــم هــذا 
الرسمية فإن  الــتــقــاريــر  فــإنــه وفــق بعض  تعديله، 
القوة االقتصادية في شرق أملانيا قد ارتفعت من 
43% في عــام 1990 إلــى 75% في العام املاضي 
التي تبذل  الغربي نظرا للجهود  مقارنة بالجزء 

املعيشية من جهة، وإقامة  الظروف  للتقريب بن 
أخـــرى، بهدف توفير  وتطوير املشاريع مــن جهة 
ــى نــجــاح  ــك إلـ ــد أدى ذلـ فـــرص الــعــمــل لــلــجــمــيــع. وقـ
الحكومة في رفع مستوى التوظيف لتبلغ األجور 
ــع الــجــزء  ــي هــــذا الــقــســم نــحــو 84% مـــقـــارنـــة مـ فـ
الناتج املحلي اإلجمالي زيادة  الغربي. كما سجل 
أملانيا مقابل  بنسبة 1.6% عــام 2018 في شــرق 
أما  الفترة.  الغربي خــال نفس  الــجــزء  فــي   %1.4
الــرواتــب واملعاشات فقد بلغت نسبة 96.5% في 
الذي  التقرير  الشرق مقارنة بالغرب، فيما يتوقع 
تناول هذه املؤشرات بأن ترتفع الرواتب لتتساوى 

بن الطرفن في عام 2024.
التقارير تشير إلى  ورغم تلك الجهود فإن بعض 
عدم رضا املواطنن عن ذلك، وهذه اآلراء تؤثر من 
تــجــرى في  الــتــي  االنــتــخــابــات  جانبها على نتائج 
املناسبات،  الشرقي والغربي في بعض  القسمن 
فيما لوحظ بأن عملية التقارب بن الشرق والغرب 
لــم تكتمل بعد بــصــورة جــذريــة، األمــر الــذي يؤثر 
الــرجــال والنساء فــي تلك  املواطنن مــن  على بقاء 
البقع، بل تحصل أحيانا مناوشات نتيجة لكراهية 
إلى  يــؤدي بالحكومة  لــألجــانــب. وهــذا مــا  البعض 
تحذير مواطنيها بــأن هــذه املــواقــف ســوف تــؤدي 
إلـــى إلــحــاق الــضــرر بــآفــاق االســتــثــمــار فــي أملانيا 

خال املرحلة املقبلة.
أنغيا ميركل تؤكد دائما أن  املستشارة األملانية 
الــثــاثــة من  الــعــقــود  الكثير خـــال  بــادهــا حققت 
إعــــادة تــوحــيــد شــطــري أملــانــيــا، إال أنــهــا تــؤكــد في 
نفس املسار أن هناك الكثير يجب القيام به لتغيير 
الــفــوارق بــن شــرق وغــرب  الــواقــع الحالي لتسوية 
الوحدة األملانية حقيقة  أملانيا من أجــل أن تصبح 

واقعة.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

» ترجمة - »
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تحليل
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توقعات بانكماش النمو االقتصادي بنهاية العام

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو

ــدولــــي أمـــــس إن  ــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ قـ
اقــتــصــاد مــنــطــقــة الـــيـــورو يــتــجــه صــوب 
امــتــداد  املــتــوقــع، مــع  التباطؤ بأكثر مــن 
أزمـــة قــطــاع الصناعات التحويلية إلى 
ــع نــطــاقــا وســط  ــ قــطــاع الــخــدمــات األوسـ
اســـتـــمـــرار تــــوتــــرات الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة، 
وأضـــاف الــصــنــدوق أن اقــتــصــاد منطقة 
ــة،  ــ ــكـــون مــــن 19 دولــ ــتـ ــتــــي تـ ــورو، الــ ــ ــيــ ــ ــ ال
الــعــام، ليعدل  سينمو 1.2 فــي املئة هــذا 
بالخفض تقديرات سابقة له من أبريل 
بنمو قـــدره 1.3 فــي املــئــة. وهـــذا تباطؤ 
كبير مقارنة مع النمو الذي تحقق العام 

املاضي وبلغ 1.9 في املئة.
اقــتــصــاد املنطقة  الــصــنــدوق أن  وتـــابـــع 
سينمو 1.4 فــي املئة فــي 2020 و2021، 
مخفضا تقديرات سابقة بنمو قدره 1.5 
في املئة لكل من العامني، وعزا صندوق 
الــدولــي التباطؤ فــي معظمه إلى  النقد 
النمو الضعيف في أملانيا، أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو، والركود في إيطاليا، 
ثالث أكبر اقتصاد فــي املنطقة، ليعدل 
بالخفض تقديراته لكلتا الدولتني. ومن 
املتوقع اآلن أن ينمو اقتصاد أملانيا 0.5 
في املئة فقط هذا العام، ليتباطأ عن 0.8 

في املئة في تقديرات سابقة للصندوق 
في أبريل.

ــا تــوقــعــاتــه  ــنــــدوق أيــــضــ ــفــــض الــــصــ وخــ
أكــبــر اقتصاد  ثــانــي  للنمو فــي فــرنــســا، 
في منطقة اليورو، رغم تحسن تقديرات 
الـــنـــاتـــج مـــقـــارنـــة مـــع الـــتـــوقـــعـــات لــلــربــع 
ــشــرت األســـبـــوع املــاضــي. 

ُ
الــثــالــث الــتــي ن

اقــتــصــاد  يــنــمــو  ــتـــوقـــع اآلن أن  املـ ومـــــن 
فرنسا 1.2 في املئة هــذا العام، بــدال من 

1.3 في املئة في تقديرات سابقة.
ونـــمـــت أنـــشـــطـــة الــــشــــركــــات فــــي مــنــطــقــة 
ــــورو عـــلـــى نـــحـــو أســــــــرع قـــلـــيـــا مــن  ــيــ ــ الــ
املــاضــي، لكنها ظلت  الــتــوقــعــات الشهر 
الــركــود، وذلـــك بحسب مسح  قريبة مــن 
نبئ مؤشراته للنظرة املستقبلية إلى 

ُ
ت

ــد يـــتـــبـــدد، ويــأتــي  أن الــنــمــو الــضــئــيــل قـ
الــذي ُيظهر نظرة  املسح املنشور أمــس 
تشاؤمية لشركات القطاع الخاص بعد 
وقـــت قصير مــن تــجــديــد الــبــنــك املــركــزي 
األوروبي برنامجه لشراء سندات بقيمة 
2.6 تريليون يــورو في مسعى لتحفيز 

التضخم والنمو.
ة الـــنـــهـــائـــيـــة ملـــؤشـــر  وارتــــفــــعــــت الــــــقــــــراء
ــاركــــت املـــجـــمـــع ملـــديـــري  آي.إتــــــــــــش.إس مــ
املشتريات بمنطقة اليورو، الذي يعتبر 
مقياسا جيدا ملتانة االقتصاد، إلى 50.6 

مــن أدنـــى مستوياته فــي أكــثــر مــن ست 
ســنــوات عند 50.1 فــي سبتمبر، وأعلى 
مــن تقدير أولــي عند 50.2. لكن املؤشر 
ظل قرب مستوى الخمسني الفاصل بني 

النمو واالنكماش.
ــر  ــيـ ــبـ وقــــــــــــــال كـــــــريـــــــس ولــــــيــــــامــــــســــــون كـ
لــدى آي.إتــــش.إس ماركت  االقتصاديني 
»ظلت منطقة اليورو قريبة من الركود 

ــر، إذ يـــشـــيـــر تــــراجــــع حــجــز  ــوبــ ــتــ فــــي أكــ
الــطــلــبــيــات إلــــى أن املــخــاطــر فـــي الــوقــت 
الــراهــن تميل نحو االنكماش في الربع 
الـــرابـــع«. ومــمــا يــبــرهــن عــلــى املعنويات 
الــتــشــاؤمــيــة لــــدى مـــديـــري املــشــتــريــات، 
نـــزل مــؤشــر تــوقــعــات أنــشــطــة الــخــدمــات 
إلى 57.4 من 58.6. ولم يتراجع املؤشر 
مــنــذ خــمــس ســنــوات ســـوى مـــرة واحـــدة 

في أغسطس. من ناحية أخــرى، أظهرت 
بــيــانــات مــن مكتب إحـــصـــاءات االتــحــاد 
األوروبــــــي )يـــوروســـتـــات( أمـــس تــســارع 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة فـــي مــنــطــقــة الــيــورو 
أكثر مما هــو متوقع فــي سبتمبر على 
أساس سنوي، وقال املكتب إن مبيعات 
الــيــورو التي تضم  التجزئة فــي منطقة 
19 دولة ارتفعت 0.1 باملئة على أساس 
شهري لتحقق مكسبا سنويا 3.1 باملئة 
ارتـــفـــاعـــا مـــن 2.7 بــاملــئــة فـــي أغــســطــس، 
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطاع 
لرويترز الزيادة الشهرية ذاتها وزيادة 

سنوية 2.5 باملئة فقط.
ومــــبــــيــــعــــات الــــتــــجــــزئــــة مــــؤشــــر لــلــطــلــب 
املــحــلــي، الـــذي يتلقى الــدعــم مــن تــراجــع 
معدل البطالة ألقل مستوى في 11 عاما 
ــــال مكتب  ونـــمـــو تــدريــجــي لـــأجـــور، وقـ
اإلحــــصــــاءات إنــــه عــلــى أســــاس شــهــري، 
انــخــفــضــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة لــأغــذيــة 
بــاملــئــة بينما  واملـــشـــروبـــات والــتــبــغ 0.4 
الـــغـــذائـــيـــة 0.1  لــلــمــنــتــجــات غـــيـــر  زادت 
بــاملــئــة. وعــلــى أســــاس ســـنـــوي، ارتــفــعــت 
الــتــجــزئــة لــأغــذيــة 1.3 باملئة  مــبــيــعــات 
الــغــذائــيــة 4.6 باملئة  ولــلــمــنــتــجــات غــيــر 
مقارنة مع 4.2 باملئة في الشهر السابق.

¶ تأثر منطقة اليورو بأزمة قطاع الصناعات التحويلية

بروكسل - رويترز

لتوقيع اتفاق التجارة

لقاء مرتقب لترامب وشي في أيوا

تعكف الواليات املتحدة والصني 
عـــلـــى تــضــيــيــق هـــــوة الـــخـــافـــات 
الـــذي يمكنهما  بــالــقــدر  بينهما 
ــــى« من  مـــن تــوقــيــع »مــرحــلــة أولــ
اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري خـــــــال الـــشـــهـــر 
الـــجـــاري، لــكــن األمــاكــن املقترحة 
ا من أالسكا  للتوقيع تتعدد بدء
وحــتــى الــيــونــان، وقــــال الــرئــيــس 
ــرامــــب إنـــه  ــــد تــ ــالـ ــ األمــــريــــكــــي دونـ
ــاق مـــع الــرئــيــس  ــفــ قـــد يـــوقـــع االتــ
الصيني شي جني بينغ في أيوا، 
وهي واليــة لها روابــط تاريخية 
مــع شــي وستستفيد مــن زيـــادة 
الــصــني مــن البضائع  مشتريات 

الزراعية األمريكية.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، قـــال مــســؤول 
صيني إن بكني تــدرس إمكانية 
االجتماع في اليونان، حيث من 
املــقــرر أن يصل شــي يــوم األحــد، 
والتي سيتجه بعدها للبرازيل 
ــة لـــــــدول األســـــــواق  ــمـ لـــحـــضـــور قـ
الناشئة الكبرى، والتي تبدأ في 
13 نوفمبر، وقالت عدة مصادر 
جـــرى إطــاعــهــا عــلــى مــحــادثــات 
التجارة في الواليات املتحدة إن 
الــتــوقــيــع فــي الــيــونــان مستبعد. 
وقــــــــال مــــســــؤولــــون بـــالـــحـــكـــومـــة 
اليونانية إنه ال يوجد أي مؤشر 
حــتــى اآلن عــلــى طــلــب عــمــل مثل 
ــارة شــي.  ــ تــلــك املـــراســـم خــــال زيــ

وقالت عدة مصادر أمريكية إنه 
بدال من ذلك، قد يختار الطرفان 
نقطة في املنتصف بعض الشيء 

مثل هاواي أو أالسكا.
ــون أيــــــــــوا هــــــي الــــخــــيــــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
األول إلدارة تــرامــب بالنظر إلى 
ــة  الـــجـــاذبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــواليـ
زراعـــيـــة تــشــكــل دائــــرة انتخابية 
هـــامـــة لـــتـــرامـــب لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
مـــن املـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد صـــــادرات 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة مــــــن فــــول 
ــات أخـــــــرى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــا ومـ ــ ــويــ ــ ــــصــ الــ
تضررت بفعل الحرب التجارية 
املستمرة منذ 16 شــهــرا. ولشي 
روابـــط منذ أمــد طــويــل مــع أيــوا، 
حــيــث ذهـــب فــي 1985 كمسؤول 

الــشــيــوعــي عن  بــالــحــزب  إقليمي 
بــالــزراعــة  االجــتــمــاعــات املتعلقة 
ــيـــري  وجــــمــــعــــتــــه صــــــداقــــــة مــــــع تـ
برانستاد الذي أصبح فيما بعد 
حـــاكـــم أيـــــوا وهــــو حــالــيــا سفير 

الواليات املتحدة لدى الصني.
وقـــال املــســؤول الصيني إن شي 
ال يــمــانــع فـــي الــســفــر لــلــواليــات 
الـــصـــني  ــدة، مـــضـــيـــفـــا أن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
ــر الـــــيـــــونـــــان والـــــــواليـــــــات  ــبـ ــتـ ــعـ تـ
ــيـــديـــن  ــانــــني الـــوحـ ــكــ ــدة املــ ــتــــحــ املــ
املمكنني مــن وجــهــة نظر أمنية. 
ــه عــمــلــي. هـــو مستعد  ــ ــال »إنـ ــ وقـ
لــلــذهــاب إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة 
لــتــوقــيــع االتـــفـــاق طــاملــا أن هناك 

اتفاق«.

طوكيو - رويترزواشنطن - رويترز:

أول خسارة فصلية لـ »سوفت بنك« 
في 14 عاما

ســجــلــت مــجــمــوعــة ســـوفـــت بــنــك 
الــيــابــانــيــة أول خـــســـارة فصلية 
لــهــا فـــي 14 عــامــا أمــــس، مــتــأثــرة 
بخسائر بلغت 8.9 مليار دوالر 
ــــة،  فــــي صـــنـــدوقـــهـــا الـــعـــمـــاق رؤيـ
ــا يـــشـــكـــل لـــحـــظـــة نــــــادرة  ــ وهــــــو مـ
ــة لـــرئـــيـــســـهـــا الــتــنــفــيــذي  ــ ــــرجـ وحـ
ــبـــب  مــــــاســــــايــــــوشــــــي ســـــــــــون بـــسـ
لــشــركــة وي ورك الناشئة  دعــمــه 
املتعثرة، ويظهر حجم الخسائر 
مــخــاطــر اســتــراتــيــجــيــة ســـون في 
االستثمار في الشركات الناشئة 
الــســيــولــة النقدية  الــتــي تستنفد 
ســــريــــعــــا لـــتـــمـــويـــل نــــمــــوهــــا، فــي 
ــــذي يــســعــى فــيــه لجمع  الـــوقـــت الـ
تمويل لصندوق استثمار ضخم 

ثان.
ويثير اإلخفاق الكبير لشركة وي 
ورك هـــذا الــعــام أيــضــا تــســاؤالت 
ــلـــى تــقــيــيــم  حــــــول قـــــــدرة ســــــون عـ
ــد دعـــــمـــــه ملـــؤســـســـي  ــعــ األمـــــــــــور بــ
شركات تكنولوجيا غير تقليدية 
نـــيـــومـــان مـــؤســـس وي  مـــثـــل آدم 
ورك، واضطرت مجموعة سوفت 
ــاق مــا  ــفــ ــاضــــي إلنــ ــام املــ ــعــ بـــنـــك الــ
يــزيــد عــن عــشــرة مــلــيــارات دوالر 
الـــنـــاشـــئـــة بــعــد  ــقــــاذ وي ورك  إلنــ
فشل محاولتها فــي إجـــراء طرح 
عــام أولـــي. وقــال ســون، 62 عاما، 
فــي مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــب إعــان 
املــالــيــة، إن تقييمه لوي  النتائج 

ورك »لم يكن صحيحا« في كثير 
مــن الــجــوانــب، وإنــه غــض الطرف 
عن مشكات مع نيومان في أمور 

مثل قواعد حوكمة الشركات.
ومع ذلك فإن سون ال يزال يعتقد 
أن وي ورك تشكل نــشــاط أعمال 
أربـــاحـــهـــا ســتــتــعــافــى  ــــوي وإن  قـ
بــقــوة فــي نــهــايــة املـــطـــاف. وقــالــت 
مجموعة سوفت بنك إن صندوق 
ــة الــتــابــع لــهــا الــبــالــغ حجمه  رؤيــ
100 مليار دوالر ساهم بخسارة 
بــلــغــت 970 مــلــيــار ين  تشغيلية 
الــربــع  )8.9 مــلــيــار دوالر( خـــال 
ــــث، إضـــــافـــــة إلـــــــى خــــســــارة  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
غير محققة بلغت 537.9 مليار 
ــة أشــــــهــــــر فـــــــي ظـــل  ــ ــتـ ــ يـــــــن فـــــــي سـ
ــه فــي  ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــمـــة اســ ــيـ نــــــــزول قـ
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــثـــل وي 
ورك وأوبـــــر. وتــكــبــدت مجموعة 
االســتــثــمــار الــيــابــانــيــة الــعــمــاقــة 
خـــســـائـــر تــشــغــيــلــيــة بــقــيــمــة 704 
يــن )6.5 مــلــيــار دوالر(  مــلــيــارات 

فـــي الـــربـــع مـــن يــولــيــو تــمــوز إلــى 
سبتمبر، مقابل أربــاح تشغيلية 
بلغت 706 مليارات ين في الفترة 
نفسها من العام املاضي. وتأتي 
الـــخـــســـارة مـــقـــارنـــة مـــع مــتــوســط 
ــلـــني بــتــســجــيــل  ــلـ تـــــقـــــديـــــرات مـــحـ
ــا 48  ــ ــدرهـ ــ خـــســـائـــر تــشــغــيــلــيــة قـ
ــانــــات  ــيــ مــــلــــيــــار يــــــــن، بــــحــــســــب بــ

رفينيتيف.
وهبطت قيمة معظم االستثمارات 
ــنــــدوق، بــــمــــا فــي  ــلــــصــ املــــــدرجــــــة لــ
ذلــــك أوبـــــر وســـــاك تــكــنــولــوجــيــز 
وجـــــواردانـــــت هــيــلــث، عــلــى مــدى 
الـــربـــع، لــكــن أنــشــطــة ســوفــت بنك 
االستثمارية تعززت بفعل ركائز 
أخرى في امبراطورية سون، من 
بينها سوفت بنك كورب املحلية، 
التي سجلت الثاثاء زيادة تسعة 
في املئة في أرباح التشغيل للربع 
ــقـــديـــرات،  ــتـ ــانـــي مــــتــــجــــاوزة الـ ــثـ الـ
بــفــضــل مـــكـــاســـب أنــشــطــتــهــا فــي 

مجال الهاتف املحمول.

1300 رحلة بسبب اإلضراب لوفتهانزا تلغي 

أعلنت شركة الطيران األملانية لوفتهانزا أمس إلغاء 1300 
الــقــضــاء في  أمـــام  رحــلــة الخميس والجمعة بعدما أخفقت 
تعطيل دعوة وجهتها نقابة الطيارين إلى اإلضراب، وقالت 
الــشــركــة فـــي بــيــان إنـــه ســيــتــم تــســيــيــر نــحــو 2300 مـــن أصــل 
ثــاثــة آالف رحــلــة مــقــررة الــخــمــيــس و2400 مــن أصـــل ثاثة 
آالف الجمعة، ما سيؤثر على نحو 180 ألف مسافر. ويبدأ 
اإلضـــــراب مــســاء الــيــوم ويــســتــمــر حــتــى مــســاء غــد الجمعة، 
وســيــشــمــل »كـــل الـــرحـــات« الــتــي تقلع مــن مـــطـــارات أملــانــيــة، 

داخلية أو دولية حسب النقابة.
ــدعــــوة إلــى  وأوضــــحــــت الــنــقــابــة فـــي بــيــانــهــا أنـــهـــا قـــــررت الــ
ــراب بــســبــب »رفــــض لــوفــتــهــانــزا املــســتــمــر لــلــتــفــاوض«  ــ اإلضــ
حول مطالبها. واشتكت لوفتهانزا مرارا من شرعية تمثيل 

النقابة للموظفني. لكن محكمة العمل في فرانكفورت رفضت 
األربــعــاء الــدعــوى التي رفعتها أمــام القضاء ملنع اإلضــراب. 
واســتــأنــفــت لــوفــتــهــانــزا الـــقـــرار.. مــن جــهــة أخــــرى، أوضــحــت 
الشركة أن فروعها )يــورو-ويــنــغــز وجيرمانوينغز وســان-

اكــســبــرس ولــوفــتــهــانــزا ســيــتــيــايــن، وســـويـــس وادلــفــايــس 
والـــخـــطـــوط الــجــويــة الــنــمــســاويــة ودولــومــبــيــتــي وبــراســلــز 

ايرالينز( ليست معنية باإلضراب.
ــذه الـــشـــركـــات  ــهــ وتـــــــــدرس الــــشــــركــــة أي الــــخــــطــــوط يـــمـــكـــن لــ
استخدامها لتعرض خــيــارات أخــرى على املسافرين الذين 
ــراب. وتــعــرض لــوفــتــهــانــزا عــلــى زبائنها  ــ يــؤثــر عليهم اإلضـ
أيضا حجز مقعد فورا ومجانا على أي من رحات مجموعة 
ــول الـــرحـــات  ــ ــام الـــعـــشـــرة املـــقـــبـــلـــة. وحــ ــ ــ لـــوفـــتـــهـــانـــزا فــــي األيـ
الداخلية األملانية، يمكنهم استخدام القطارات األملانية سواء 

ألغيت رحاتهم أو لم تلغ.

فرانكفورت - أ ف ب
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البنك الدولي يحذر من تدهور االقتصاد اللبناني

17 ملفًا للتحقيق بتهم الفساد عون يحيل 

الــدولــي لبنان أمــس على تشكيل  حــض البنك 
حــكــومــة جـــديـــدة ســريــعــا، مـــحـــذرًا مـــن احــتــمــال 
تزايد الفقر والبطالة في الباد خــال األشهر 
املــقــبــلــة، فــيــمــا تــظــاهــر مـــئـــات الـــطـــاب تــحــديــا 
لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك 
الشعبي املناهض للطبقة السياسية الحاكمة، 
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تحركا شعبيا 
غير مسبوق شل الحركة في الباد مع إغاق 
مــدارس ومؤسسات ومــصــارف وجامعات في 
أول أسبوعني من الحراك الذي بدأ على خلفية 

مطالب معيشية.
الــوزراء  وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس 
ســعــد الــحــريــري فـــي 29 أكــتــوبــر، لــكــن الــتــأخــر 
في بدء االستشارات النيابية امللزمة لتكليف 
رئيس جديد للحكومة يثير غضب املحتجني، 
وقال البنك الدولي في بيان إن »الخطوة األكثر 
إلــحــاحــا هــي تشكيل حــكــومــة ســريــعــا تنسجم 
مع تطلعات جميع اللبنانيني«. وصدر البيان 
بعد لقاء مسؤولني في البنك الدولي الرئيس 
ــــون الــــــذي تــعــهــد الــقــيــام  الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـ
بإصاحات ملكافحة الفساد بعد التظاهرات. 
ــار الــبــنــك الــدولــي إلـــى أنـــه »كـــان قــد توقع  وأشــ
ســابــقــا انــكــمــاشــا صــغــيــرًا فــي 2019«، أمـــا اآلن 
الــركــود أكثر أهمية بسبب  »فنتوقع أن يكون 
الـــضـــغـــوط االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة املـــتـــزايـــدة«. 
وحـــذر مــن أن »اآلتـــي يمكن أن يــكــون أســـوأ إن 
فـــورًا«، فقد »يرتفع الفقر إلى  لم تتم املعالجة 
50% إذا تفاقم الوضع االقتصادي سوءًا«، كما 
أن »معدل البطالة، خاصة بني الشباب، املرتفع 

، قد يرتفع أكثر وبشكل حاد«. 
ً
أصا

املــديــر اإلقليمي للبنك الدولي  مــن جهته، قــال 
ســـاروج كــومــار جــاه بعد لقائه عــون إنــه »مع 
مــرور كل يــوم، يصبح املوقف أكثر حــدة وهذا 
مــن شــأنــه أن يجعل التعافي صعبا للغاية«. 
اللبنانيني الفقراء  الــدولــي »عـــدد  ــّدر البنك  وقـ
عــــام 2018 بـــحـــوالـــي الـــثـــلـــث«. ويــشــهــد لــبــنــان 
تدهورًا اقتصاديا، تجلى في نسبة نمو شبه 
معدومة العام املاضي، وتراكم الديون إلى 86 
مــلــيــار دوالر، أي مــا يــعــادل 150 فــي املــئــة من 
إجمالي الناتج املحلي، وهو من أعلى املعدالت 

في العالم. 
وقــال عون إن 17 ملفا تتعلق بالفساد أحيلت 

الى التحقيق وسيتم السير بها، وفق ما ورد 
فــي الــحــســاب الــرســمــي لــلــرئــاســة عــلــى تــويــتــر، 
وأفـــادت الوكالة الوطنية الرسمية أن النائب 
الــعــام املــالــي عــلــي ابــراهــيــم ادعــــى أمـــس »على 
رئـــيـــس مــصــلــحــة ســـامـــة الـــطـــيـــران املـــدنـــي في 
مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي عــمــر قــدوحــة 
بجرم اخــتــاس أمـــوال عامة وقــبــول رشـــاوى«. 
وأطــلــقــت مــاحــقــات قــضــائــيــة أخــــرى فــي إطــار 
 رئــيــس الـــــوزراء األســبــق نجيب 

ّ
الــفــســاد بــحــق

ميقاتي وبنك عودة بتهم اإلثراء غير املشروع، 
وبحق الوزير السابق فايز شكر بجرم اإلهمال 

الوظيفي. 
ــك غـــــــداة خـــفـــض وكــــالــــة »مــــوديــــز«  ــ ويــــأتــــي ذلــ
ــرة جـــديـــدة  ــ الــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي لــلــبــنــان مـ
لــيــصــبــح »ســــي إيــــه ايــــه - 2«.. وكـــانـــت مــوديــز 
خــفــضــت فـــي يــنــايــر، تــصــنــيــف لــبــنــان الــطــويــل 
ــــي-3« إلـــى »ســـي ايـــه ايــه  األجـــل لــلــديــون مــن »بـ
-1«، محذرة من تخفيض جديد، وتعليقا على 
ذلك، قال الخبير االقتصادي نسيب غبريل إن 
موديز اتخذت هذا القرار بشكل متسرع، وبناء 
على نهج محاسبي، وأضــاف »مــن الضروري 
الــوضــع بطريقة أكثر شمولية.. إذ  إلــى  النظر 
الــيــوم فــرصــة حقيقية لتحقيق تغيير  يــوجــد 
في لبنان«، مشيرًا إلى أن »مطالب املتظاهرين 

تتاقى مع مطالب املجتمع الدولي«. 
وانـــضـــم مـــئـــات الـــطـــاب لــلــحــراك الــشــعــبــي في 
اللبنانية أمــس، وفــي مدينة  مختلف املناطق 
جــونــيــة شـــمـــال بـــيـــروت، تــجــمــع الــتــامــيــذ في 
باحة املدرسة الرسمية الرئيسية في املنطقة 
وانـــضـــم إلــيــهــم مــتــظــاهــرون آخـــــرون، للتنديد 
بمنع إدارة املدرسة لهم بمغادرتها واالنضمام 
أفــاد اإلعــام  للتحركات االحتجاجية، وفــق ما 
املــدارس  املحلي. ومنذ الثاثاء، أعــادت بعض 
فــتــح أبــوابــهــا بــعــدمــا تـــرك وزيــــر الــتــربــيــة قــرار 
ــة، وأقـــفـــل  اســـتـــئـــنـــاف الــــتــــدريــــس لـــكـــل مـــؤســـسـ
طـــاب فــي صـــور مــداخــل ثــانــويــتــهــم الرسمية 
وتــظــاهــروا مـــردديـــن شـــعـــارات تــدعــو إلســقــاط 

النظام، وفق الوكالة الوطنية. 
ــطــــاب مــن  ــرات الــ ــشــ ــتــــرش عــ ــــروت، افــ ــيـ ــ وفـــــي بـ
أمـــــام مــقــر وزارة  مــــــدارس وجـــامـــعـــات األرض 
ــة، مــــعــــربــــني خــــصــــوصــــا عـــــن مـــطـــالـــب  ــيــ ــربــ ــتــ الــ
سياسية ومعيشية على غرار كافة املتظاهرين 
ــال طـــالـــب مـــن بـــني املعتصمني  ــ فـــي الـــبـــاد. وقـ
ــد الـــقـــنـــوات املــحــلــيــة »نـــحـــن أســــــاس هـــذه  ــ ألحـ
الـــثـــورة«. وفـــي مــديــنــتــي الــنــبــطــيــة وصــيــدا في 
جنوب لبنان، اعتصم طاب الجامعة اللبنانية 
ــم  ــهــ ــن رفـــــض قــــــرار إدارتــ الـــرســـمـــيـــة تـــعـــبـــيـــرًا عــ

استئناف الدروس.

بيروت - أ ف ب:

العراق يستورد

7 جيجاوات كهرباء   
من إيران

»الجدار« اإلسرائيلي يهدد موسم قطف الزيتون في الحقول الفلسطينية

قـــال مــســؤول بــــوزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة أمـــس إن الــعــراق 
يستورد سبعة جيجاوات من الكهرباء من إيران لتعويض 
الــفــجــوة بــني اإلنـــتـــاج املــحــلــي مــن الــكــهــربــاء واحــتــيــاجــات 
الباد، وقال عباس جبر وكيل وزارة الكهرباء في مؤتمر 
للطاقة بالقاهرة إن العراق ربما يحقق االكتفاء الذاتي في 
ثاث سنوات لكنه أضــاف أن ذلك يمثل تحديا بسبب أن 
املستهلكني يدفعون نسبة من تكاليف اإلنــتــاج. ويعاني 
الـــعـــراق مـــن نــقــص الــكــهــربــاء بــفــعــل عــقــوبــات وصـــراعـــات 
استمرت لعقود. وقــال جبر إن الطاقة اإلنتاجية املحلية 
للكهرباء 19.5 جيجاوات من الكهرباء بينما تحتاج الباد 
ــواردات مــن إيـــران  ــ إلـــى 26.5 جــيــجــاوات، حــيــث تــعــوض الــ
الفجوة بني االثنني. وال تشمل تلك األرقام إقليم كردستان 

شبه املستقل في شمال العراق.
وقال جبر بشأن اعتماد العراق على إيران »هذا شيء احنا 
مجبرين عليه، حقيقة، ألن ما عندنا قدرات توليدية كافية 
لتغطية الطلب بالعراق«، لكنه قال إن العراق يتوقع تنويع 
مـــوردي الــكــهــربــاء، إذ مــن املــتــوقــع أن يــبــدأ تشغيل الربط 
الكهربائي مــع دول عربية فــي الخليج فــي صيف 2020، 
مع طاقة توريد نحو 500 ميجاوات. وقال جبر إن املبالغ 
املحصلة من املستهلكني العراقيني تكفي لتغطية ما يقل 
عن عشرة باملئة من تكاليف اإلنتاج لكنه أضاف أن العراق 
يعزز الطاقة اإلنتاجية دون أن يذكر تفاصيل. كما قال إن 
األضرار التي تسبب بها تنظيم الدولة اإلسامية خفضت 

الطاقة اإلنتاجية املحلية بنحو 4.5 جيجاوات.

تنتظر عائات فلسطينية في جنوب 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة كـــل صــبــاح 
تحت أشعة الشمس أن يرفع الجنود 
ــديـــدي  ــيــــون الــــحــــاجــــز الـــحـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
األصفر الثقيل عند النقطة العسكرية 
لــلــعــبــور إلـــى أراضــيــهــم الــواقــعــة خلف 
الــســيــاج الــفــاصــل، وجــنــي محصولهم 
ــم قــطــف  ــوســ ــدأ مــ ــ ــبـ ــ ــــون، ويـ ــتـ ــ ــزيـ ــ ــن الـ ــ مـ
فـــي األراضـــــــي الفلسطينية  الـــزيـــتـــون 
مطلع شهر أكتوبر ويستمر لشهرين، 
وينتظر الفلسطينيون أمطار الخريف 
ــددا  ــطـــف. لـــكـــن عــ ــقـ األولـــــــى لــــيــــبــــدأوا الـ
كـــبـــيـــرا مــــن هـــــذه الـــحـــقـــول يـــقـــع خــلــف 
الــذي بنته إسرائيل  »السياج األمني« 
ــتـــداد 709 كــيــلــو مـــتـــرات أثــنــاء  عــلــى امـ
الــثــانــيــة في  االنــتــفــاضــة الفلسطينية 
تــنــفــيــذ  لــلــحــيــلــولــة دون  الــــعــــام 2002 
ــن فــلــســطــيــنــيــني ضـــدهـــا،  ــ هـــجـــمـــات مـ
ويسميه الفلسطينيون »جدار الفصل 

العنصري«.
وتـــبـــقـــى لـــعـــائـــلـــة الــفــلــســطــيــنــي هــانــي 
ــات  ــ ــمـ ــ ــة دونـ ــ ــاثـ ــ ــــات حــــــوالــــــي ثـ ــبـ ــ ــريـ ــ حـ
مزروعة بنحو 45 شجرة زيتون، بعد 
بــنــاء الــســيــاج الــــذي أتـــى عــلــى أراضـــي 
الفلسطينيني في قرية السكة وغيرها 
الــتــابــعــة ملــديــنــة دورا في  الـــقـــرى  مـــن 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل. ويـــقـــول هــانــي )36 
ــتـــون بــيــديــه  ــزيـ عـــامـــا( وهــــو يــقــطــف الـ
الــيــوم األول، انتظرنا  املــغــبــرتــني »فـــي 
ــمـــح لــنــا  ــبــــل أن يـــسـ ثـــــــاث ســـــاعـــــات قــ
بالدخول«، مضيفا أن »مــدة االنتظار 
تعتمد على الضابط املــســؤول.. اليوم 
انــتــظــرنــا نــصــف ســاعــة فــقــط«. ويشير 
إلى أن إسرائيل استكملت بناء الجدار 
في قريته قبل نحو عشر سنوات، األمر 

الـــذي عــاد على مالكي الحقول باألثر 
السلبي. ويخرج هاني من جيبه ورقة 
تــصــريــح إســرائــيــلــي تــحــدد لـــه أوقــــات 
دخــول األرض ما بني الساعة الثامنة 

صباحا والرابعة عصرا.
وسمحت السلطات اإلسرائيلية هذا 
الـــعـــام لــهــانــي وأقـــاربـــه بــالــدخــول إلــى 
األراضـــي ملــدة شهر ونصف، يستثنى 
أيــام الجمعة والسبت وهي أيام  منها 
العطلة في إسرائيل، وتختلف مواعيد 
ــــول الــفــلــســطــيــنــيــني إلــــى أراضــيــهــم  دخـ
الــجــدار ومدتها مــن منطقة إلى  خلف 

أخــرى ويحددها الجانب اإلسرائيلي. 
وبحسب هاني، ترفض إسرائيل منح 
تـــصـــاريـــح جـــديـــدة ألفــــــراد آخـــريـــن من 
عائلته. ووفــقــا لهيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان الفلسطينية، يبلغ طول 
ــــدار املـــبـــنـــي عـــلـــى أراضـــــي  ــــجـ مــقــطــع الـ
الــقــريــة 2,5 كيلو متر تقريبا. وخسر 
ــم بسبب  أهــالــي قــريــة الــســكــة 400 دونـ
الــجــدار، بحسب الهيئة، حصة هاني 

منها عشرة دونمات.
ــل بــشــكــل  ــمـ ــعـ ــــي الـــــــــذي يـ ــانـ ــ ويـــــقـــــول هـ
ــل إســرائــيــل،  أســـاســـي عــامــل بــنــاء داخــ

»كنت أزرعها بالقمح والشعير فأنتج 
نــحــو 400 كــيــس عــلــف أقــدمــهــا طعاما 
ملئة رأس غنم كنت أملكها«. وتقاطعه 
ــة خـــالـــه هـــاديـــة أبــــو عـــيـــدة قــائــلــة  ــ زوجـ
»حرمنا من أرضنا، أصبحنا ندخلها 
فــقــط فـــي مــوســم الـــزيـــتـــون، كــنــت أزرع 
نــأتــي للتنزه«.  الشعير والــقــمــح وكــنــا 
ــــى األطــــــفــــــال لـــــم يــعــد  ــتـ ــ ــيــــف »حـ وتــــضــ

بإمكانهم أن يأتوا للعب«.
وتـــنـــتـــج األراضـــــــــي املــتــبــقــيــة لــلــعــائــلــة 
زيــتــونــا مــن الــنــوع الـــرومـــي والــبــلــدي، 
جميعها لاستخدام البيتي. وفي حال 

كان هناك فائض تقوم العائلة ببيعه، 
وتــقــول هــاديــة )58 عــامــا( التي ارتــدت 
عــبــاءة ســـوداء وغــطــت رأســهــا بوشاح 
»الزيتون الرومي أفضل، يعطينا زيتا 
ــتـــج الــفــلــســطــيــنــيــون الــعــام  أكــــثــــر«. وأنـ
املـــاضـــي نــحــو 14740 طــنــا مـــن الــزيــت 
و593448 طنا من الزيتون، وفق أرقام 
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
إنــتــاج  الــجــهــاز، بلغت قيمة  وبــحــســب 
مــعــاصــر الـــزيـــتـــون الــبــالــغ عـــددهـــا في 
األراضــــي الفلسطينية 260 معصرة، 
8,8 مليون دوالر، لكن هاني لم يتمكن 
السنة املاضية من حرث أرضه بسبب 
كثافة األمطار ما أثر سلبا على إنتاج 

الزيتون هذا العام.
وبينما كـــان يــحــتــاج الـــى أربـــع دقــائــق 
مشيا على األقــدام للوصول من منزله 
إلى األرض خلف الجدار، أمسى هاني 
مــضــطــرا ألن يــســتــأجــر كــمــا اآلخـــريـــن 

جرارا زراعيا.
وتعني الجرارات الزراعية األهالي على 
نقل أدوات قطف الزيتون واملحصول 
الــذي تبلغ تكلفة الفرد  وكذلك األفــراد 
منهم 30 شيقا )8,5 دوالر تقريبا(، 
إلــى أخــذ إجــازة  ويضطر هاني أيضا 
مــن عمله ليجد وقتا لقطف الزيتون، 
وهـــــذا بــالــنــســبــة إلـــيـــه خـــســـارة مــاديــة 

إضافية كونه يتقاضى أجرا يوميا.
ويـــــشـــــهـــــد مــــــوســــــم قـــــطـــــف الـــــزيـــــتـــــون 
مــــــــواجــــــــهــــــــات بـــــــــني الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــني 
ــيــــني تــقــع  ــلــ ــيــ ــرائــ واملــــســــتــــوطــــنــــني اإلســ
خالها إصــابــات. ويقوم مستوطنون 
ــتــــون وقــطــعــهــا،  ــزيــ بــــحــــرق أشــــجــــار الــ
وبحسب »هيئة الجدار واالستيطان«، 
ــإن اعــــتــــداءات املــســتــوطــنــات املــوثــقــة  فــ
ــم لـــهـــذا الـــعـــام  ــوســ حـــتـــى مــنــتــصــف املــ

بلغت 120 اعتداء.

القاهرة - رويترز:

دورا - أ ف ب
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رهنته بتوقيع اتفاق سالم

»الجبهة الثورية« تدعو إلرجاء تشكيل 
المجلس التشريعي السوداني

8 جرحى في عملية طعن باألردن

دعت حركة سودانية متمّردة أمس الحكومة 
فق عليه الطرفان 

ّ
االنتقالية إلى االلتزام بما ات

ــة بــيــنــهــمــا  ــاريـ ــجـ ــات الــــســــام الـ ــادثـ ــحـ ــــال مـ خـ
لجهة إرجــــاء تشكيل املــجــلــس التشريعي ملا 
ــفــاق ســـام، فــي وقــت تعتزم 

ّ
بعد الــتــوّصــل الت

الحكومة تعيني أعــضــائــه فــي غــضــون عشرة 
أيــــام، وقــالــت »الــجــبــهــة الــثــوريــة« الــتــي تضّم 
ثـــاث حـــركـــات مــتــمــّردة رئــيــســيــة فـــي واليـــات 
ــور والــنــيــل األزرق وجــنــوب كـــردفـــان، في  دارفــ
ها »متمّسكة بإعان جوبا« وال سّيما 

ّ
بيان إن

مـــا ورد فــيــه لــجــهــة »إرجــــــاء تــكــويــن املــجــلــس 
لــحــني  الـــــواليـــــات  الـــتـــشـــريـــعـــي وتـــعـــيـــني والة 

فاق سام«.
ّ
الوصول إلى ات

وفي 11 سبتمبر أصدرت الحكومة السودانية 
والــجــبــهــة الـــثـــوريـــة فـــي خــتــام مـــحـــادثـــات في 
عاصمة جنوب السودان »إعان جوبا« الذي 
ـــفـــاق 

ّ
وضــــع املـــبـــادئ األســـاســـيـــة لــلــتــوصــل الت

ــاق تــقــاســم  ــ ــفـ ــ ـ
ّ
 ات

ّ
ســـــام بــــني الــــطــــرفــــني، ولــــكــــن

الـــســـلـــطـــة الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي أبــــرمــــه الــجــيــش 
الــســودانــي مــع الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة فــي 17 
أغــســطــس نــــّص عــلــى وجــــوب تــعــيــني أعــضــاء 
املجلس التشريعي الـ300 في غضون 90 يومًا 
الـــجـــاري، وهـــو مطلب جـــّددت  أي بــحــلــول 17 
الــحــّريــة والتغيير«، رأس حربة  »قــوى إعــان 
الحركة االحــتــجــاجــّيــة، تمّسكها بإتمامه في 

موعده.
وفــــي بــيــانــهــا شـــــّددت الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة على 
»رفــضــهــا أي مــحــاولــة مــن طــرف واحـــد لخرق 

ــفــاق إعـــان جــوبــا«، مــؤّكــدة »الــتــزامــهــا بــذل 
ّ
ات

ـــفـــاق ســـام في 
ّ
أقــصــى جــهــد لــلــتــوّصــل إلـــى ات

ــد الــبــيــان  ــاشــ ــفـــق عـــلـــيـــهـــا«، ونــ ـ
ّ
ــت املــــواقــــيــــت املـ

الحكومة السودانية »ضرورة االلتزام بما تّم 
الــســام  ــدم تــعــريــض عملية  ـــفـــاق عليه وعـ

ّ
االت

ة تعّكر صفو األجواء 
ّ
الجارية اآلن إلى أّي هز

ر من الوصول 
ّ

وتخلق حالة من عدم الثقة تؤخ
ــّس الــحــاجــة إلـــيـــه«.  ــ إلــــى ســــام بـــادنـــا فـــي أمـ
وتــســتــضــيــف جـــوبـــا مـــحـــادثـــات بـــني حــكــومــة 
رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي الــجــديــد عــبــدالــلــه 
ــلــني لــحــركــات مــســلــحــة قاتلت 

ّ
حـــمـــدوك ومــمــث

قوات الرئيس املعزول عمر البشير في واليات 
دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان.

ف إعـــادة الــســودان إلــى الحكم 
ّ
وحــمــدوك مكل

ــا إنـــهـــاء  ــه يــــريــــد أيــــضــ ــ ــال إنــ ــ املـــــدنـــــي، لـــكـــنـــه قــ
الــنــزاعــات مــع املــتــمــّرديــن. ويــســري وقــف دائــم 
إلطــاق النار منذ إطاحة الجيش البشير في 
11 نيسان/أبريل بعد تظاهرات حاشدة ضّد 
الــذي استمر ثاثة عــقــود. وعلى مدى  حكمه 
سنني أسفر النزاع بني املتمّردين والحكومة 
املركزية في الخرطوم عن مقتل مئات اآلالف 

ونزوح املايني.
وأّكـــد حــمــدوك إن حكومته تعمل على إحــال 
الــســام فــي اقليم دارفـــور الــذي مزقته الحرب 
حيث التقى بمئات من ضحايا الصراع الذين 
الــســريــعــة، وكــانــت  الــعــدالــة  طــالــبــوا بتحقيق 
زيارة حمدوك التي استغرقت يومًا واحدًا أول 
زيــارة له كرئيس للوزراء إلى املنطقة املدمرة 
حيث أدى الصراع الذي اندلع في العام 2003 
إلى مقتل مئات اآلالف ونزوح املايني. والتقى 

الــحــرب فــي مدينة الفاشر،  حــمــدوك ضحايا 
ــتـــي تــضــم  ــة شـــمـــال دارفـــــــــور، الـ ــ عـــاصـــمـــة واليــ
عــدة مخيمات مترامية األطــــراف يعيش بها 

عشرات اآلالف من النازحني منذ سنوات. 
وهــتــف الــحــشــد الــــذي الــتــقــى بــحــمــدوك أثــنــاء 
زيارته ملخيمات الفاشر »نريد العدالة! أرسلوا 
جميع مجرمي دارفور إلى املحكمة الجنائية 
الــدولــيــة«، على ما شاهد صحافي في وكالة 
ــد حــمــدوك لهم  ــ فــرانــس بـــرس فــي املـــوقـــع، وأّك
أن حــكــومــتــه تــعــمــل مـــن أجــــل إحـــــال الــســام 
ــور، وهــــي مــنــطــقــة بــحــجــم إســبــانــيــا.  ــ ــ فـــي دارفـ
ــمـــدوك »أعــــــرف مــطــالــبــكــم حــتــى قبل  ــال حـ ــ وقـ
أن تــقــولــوهــا«، مضيفا »نــعــرف املــجــازر التي 
وقعت في دارفـــور.. سنعمل جميعًا لتحقيق 
مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى 
دارفور«، وسط هتافات »ال عدالة، إذن ال سام 

في دارفور«. 
واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردو 
األقلية العرقية الساح ضد حكومة الرئيس 
ــابـــق عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، مــتــهــمــني الــحــكــومــة  الـــسـ
الــعــرب بتهميش املنطقة  الــتــي هيمن عليها 
اقتصادًيا وسياسًيا، وردا على هذا التمرد، 
مارست الخرطوم ما تصفه جماعات حقوق 
اإلنــــســــان بـــأنـــه »ســـيـــاســـة األرض املـــحـــروقـــة« 
الــجــمــاعــات العرقية املشتبه فــي دعمها  ضــد 
للمتمردين بــمــا فــي ذلـــك االغــتــصــاب والقتل 
ونهب وحــرق القرى. وتقول األمــم املتحدة إن 
ألــف شخص  الــنــزاع أودى بحياة قــرابــة 300 

فيما تم تشريد 2,5 مليون آخرين.

أصيب ثمانية أشخاص بينهم ثاثة سياح 
مكسيكيني وســائــحــة ســويــســريــة بــجــروح 
أمـــس نــتــيــجــة تــعــرضــهــم لــعــمــلــيــة طــعــن في 
ــال األردن  ــمـ ــــرش األثــــريــــة فــــي شـ مـــديـــنـــة جـ
على يد شخص تمكنت القوى األمنية من 
لــم تــحــدد السلطات  توقيفه، وهــاجــم رجــل 
هــويــتــه ولــــم تــعــرف دوافـــعـــه مــجــمــوعــة من 
الـــســـيـــاح واألردنـــــيـــــني فــــي املـــديـــنـــة األثـــريـــة 
الــواقــعــة على بعد 51 كيلومترا مــن عمان، 
بسكني. وقـــال وزيـــر الصحة األردنـــي سعد 
ــتــــداء هـــي ثــمــانــيــة  جـــابـــر إن »حــصــيــلــة االعــ
جــرحــى هــم أربــعــة أردنـــيـــني وثــاثــة سياح 
مــكــســيــكــيــني وســـائـــحـــة ســــويــــســــريــــة«، فــي 

حصيلة جديدة.
ــن الــعــام  ــان الــنــاطــق بــاســم مــديــريــة األمــ وكــ
ــح لــوكــالــة  ــ املــــقــــدم عـــامـــر الــــســــرطــــاوي أوضــ
فرانس برس أن بني الجرحى أيضا »دليل 
سياحي أردنـــي وضــابــط صــف مــن مديرية 
األمن العام« أصيبوا بجروح لدى محاولة 
القبض على املنفذ. وقــال الدليل السياحي 
األردنـــي زهير زريــقــات الــذي كــان فــي مكان 
الــحــادث إنـــه »بينما كـــان نــحــو مــئــة سائح 
ــة املدينة  أجنبي يتجولون فــي داخـــل أروقـ
ــة فـــي جــــرش قــبــل مــنــتــصــف الــنــهــار  ــريــ األثــ
ــاب عـــشـــريـــنـــي ذو لـــحـــيـــة خــفــيــفــة  ــ ــر شــ ــهـ ظـ
يرتدي مابس ســوداء وبيده سكني طويل 
وبدأ بطعن السياح«. وأضــاف أن »أصوات 
اســتــغــاثــة تــعــالــت« عــلــى األثــــر »مــــن ســيــاح 

قريبني طلبوا املساعدة«.

وقال املتحدث باسم مديرية األمن العام في 
بيان إنــه تــّم على الــفــور إلــقــاء القبض على 
املهاجم و»بوشرت التحقيقات معه«، وقال 
الشاهد الذي اتصلت به وكالة فرانس برس 
هاتفيا إن أربــعــة أدالء سياحيني كــان هو 
بينهم وثــاثــة ســيــاح ســاعــدوا فــي القبض 
على املهاجم. وتابع زريــقــات »انتزعنا من 
يـــده الــســكــني بــالــقــوة، ظــل ســاكــنــا وصامتا 
ــقـــل املـــصـــابـــني الـــى  ــتــــحــــدث«. وتـــــــّم نـ ــم يــ ــ ولــ

مستشفى جرش الحكومي.
وأوضــــح وزيـــر الــصــحــة الـــذي زار الجرحى 
في املستشفى برفقة السفير املكسيكي، أن 
ــــع إصـــابـــات بـــني الــحــرجــة واملــتــوســطــة  »أربـ
وأربــعــا أخـــرى خفيفة«. وأشـــار الــى أنــه تم 
نــقــل »ســـائـــحـــة مــكــســيــكــيــة حــالــتــهــا خــطــرة 
ــل ســـيـــاحـــي أردنـــــــي كـــــان يـــعـــانـــي فــي  ــيــ ودلــ
الــى املدينة  السابق من إصابة في البطن« 
الــطــبــيــة فــي عــمــان بــمــروحــيــة. ويــعــود آخــر 

هجوم على سياح أجانب في اململكة الى 19 
ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب 
األردن وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة 
رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 
15 من عناصر األمن و17 مدنيا وأجنبيان. 

وتبناه تنظيم الدولة اإلسامية.
ــة أحـــكـــامـــا  ــ ــدولـ ــ وأصـــــــــدرت مــحــكــمــة أمـــــن الـ
تراوحت بني اإلعــدام والسجن ثاثة أعوام 
واملـــؤبـــد بــحــق عــشــرة أشـــخـــاص ديـــنـــوا في 
الــهــجــوم. وتــعــرضــت الــبــاد فــي تــلــك السنة 
الى أربعة اعتداءات »إرهابية« بينها عملية 
انتحارية في يونيو تبناها تنظيم الدولة 
ــيــــة وتـــســـبـــبـــت بــمــقــتــل ســبــعــة مــن  االســــامــ
حرس الحدود مع سوريا. وتجذب محافظة 
آثــارا رومانية تعود الى  جــرش التي تضم 
حــقــبــة مـــا قــبــل املـــيـــاد تــتــكــون مـــن مــســارح 
ومــــدرجــــات وأعـــمـــدة وحـــمـــامـــات وشــــاالت 

وأسوار، مئات اآلالف من السياح سنويا.

اعتبرتها قصة نجاح متفردة.. 
واشنطن بوست:

تونس تمضي قدما 
بديمقراطيتها

أشادت صحيفة واشنطن بوست األمريكية بالتجربة الديمقراطية في تونس، وقالت 
إن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تظل قصة النجاح »املتفردة« التي تمخضت عن 
العربي سنة 2011، وذكــرت الصحيفة في مقال ملراسلها للشؤون  الربيع  ثــورات 
الخارجية إيشان ثارور، أنه على الرغم من أن العالم - برأي الخبراء - يعيش في عصر 
»تراجع الديمقراطية«، فإن تونس هي الدولة الوحيدة من بني دول الربيع العربي 2011 
التي أطاحت بديكتاتورها واستطاعت صون عملية االنتقال الديمقراطي التي أعقبت 
ذلــك. ففي غضون شهر واحــد، نظمت تونس ثالثة انتخابات كان آخرها تلك التي 
جرت قبل أسابيع قليلة وأوصلت قيس سعيد - أستاذ القانون املتقاعد الذي أصبح 
الحكم بعد اكتساحه  إلى سدة   - الحزبية  سياسيا مستقال من خــارج املؤسسات 
الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية. واعتبر ثارور أن فوز سعيد بمثابة »رسالة 
واضحة تعبر عن استياء الناخبني« من األوضاع، ونقل عن زميله بواشنطن بوست 
الصحفي سودارسان راغافان الذي كتب الشهر املاضي أن تونس »أبرزت مكانتها 

الفريدة في العالم العربي الذي يحكمه امللوك والطغاة واألسر ذات النفوذ«.
وأضاف راغافان أن ماليني التونسيني توجهوا إلى مراكز االقتراع لالختيار بني اثنني 
من املرشحني من خارج املؤسسة السياسية، في جولة اإلعادة لالنتخابات الرئاسية 
في البالد، وقال إن الشعب التونسي أظهر في تلك االنتخابات »إزدراءه للمؤسسة 
الفرص  املرتفعة وغــالء األســعــار وانــعــدام  البطالة  أزمــة  السياسية لعجزها عن حل 
التي أشعلت الثورة«. بيد أن إيشان ثارور يرى أن قيس سعيد لن يتمكن وحده من 
الشروع في معالجة القضايا التي كانت سببا في وصوله إلى السلطة، مشيرا إلى أن 

تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق بعض الوقت.
وأســفــرت نتائج االنــتــخــابــات التشريعية فــي تــونــس عــن حــصــول حــركــة النهضة - 
أكثرية  بــوســت بأنها حــزب إســالمــي معتدل - على  الــتــي يصفها مــقــال واشــنــطــن 
مقاعد البرملان )52 مقعدا من إجمالي 217 مقعدا(، لكنها ال تزال تستعد لخوض 
الرسمي لحركة  الناطق  الحكومة. وبــدا  مفاوضات تبدو صعبة مــن أجــل تشكيل 
النهضة زياد العذاري، واثقا من قدرة حزبه على تجاوز الصعاب وتشكيل الحكومة. 
وتقول واشنطن بوست إن اسم العذاري برز كمرشح محتمل لتولي منصب رئيس 
الــتــي تجعل مــن تونس  إلــى أن ثمة عــوامــل »فــريــدة« هــي  الــــوزراء. ويشير محللون 
مختلفة عن بقية الــدول التي اجتاحتها ثــورات الربيع العربي عام 2011، من بينها 
صغر حجمها النسبي. ولعل أول تلك العوامل - برأي إتش أي. هليير كبير الباحثني 
لــنــدن - أن تــونــس تتمتع  لــلــدراســات ومــقــره  يــونــايــتــد سيرفيس  ــال  فــي معهد رويــ
باستقاللية القرار في تسيير عمليتها السياسية دون تدخل خارجي مكثف. وثاني 
أن يأمل  أحــد  السياسية مقسمة في تونس بحيث ال يستطيع  السلطة  أن  العوامل 
الخروج فائزا من لعبة ال غالب فيها وال مغلوب. واعتبر هليير أن التونسيني بهذا 

املعنى هم من خرج رابحا مرة أخرى.
ورغم كل ما تقدم، فإن تونس - بحسب واشنطن بوست - تواجه جملة من املشاكل 
الــغــذائــيــة، ونقص  املـــواد  الهيكلية متمثلة فــي: االقــتــصــاد املــتــردي، وارتــفــاع أســعــار 

الوظائف، والتطلع الشعبي لخدمات اجتماعية أوسع.

الدوحة -

الخرطوم - رويترز:

عمان - أ ف ب:
تنحي المفوض العام

لـ »أونـــــروا«

العام لوكالة غوث  أمــس تنحي املفوض  املتحدة  العام لألمم  أعلن مكتب األمــني 
الداخلي  التحقيق  ــروا( في ظل استمرار  )أونـ الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
بقضايا تتعلق بإدارة الوكالة الدولية، وأشارت الوكالة في بيان إلى تنحي املفّوض 
لفترة  للوكالة بيار كرانبول وتعيني كريستيان ساوندرز قائما بأعماله  العام 
الرقابة  أونـــروا »أظــهــرت نتائج تحقيق مكتب خــدمــات  مــحــددة، وبحسب بيان 

الداخلية بعض القضايا اإلدارية التي تتعلق تحديدا باملفوض العام«.
وأضافت الوكالة »قرر املفوض العام التنحي إلى حني اكتمال العملية«. وجاء في 
البيان أن املراجعة الداخلية »كشفت عن عدد من املجاالت التي تتطلب التعزيز، 
املتحدة في  الوكالة بالفعل باتخاذ إجــراءات تصحيحية«، وأعلنت األمــم  وبــدأت 
الالجئني  إدارة وكالتها إلغــاثــة وتشغيل  املــاضــي، عــن تغيير ضمن  أغسطس 
الفلسطينيني )أونروا(. وكانت سويسرا وهولندا قد قررتا تعليق مساهماتهما 
في أونــروا بانتظار توضيحات حول االتهامات املوّجهة إلى مسؤولني في هذه 
التي تساعد 5,4 مليون الجــئ فلسطيني فــي األردن ولبنان وسوريا  الوكالة 

واألراضي الفلسطينية.
وأشــــار تــقــريــر صـــدر ســابــقــا عــن لجنة األخــالقــيــات فــي أونــــروا إلـــى انتهاكات 
جسيمة لألخالقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي. واستهدف 
املتهمة بتوظيف زوجــهــا في  التقرير كــرانــبــول ومستشارته ســانــدرا ميتشل 
مركز براتب مرتفع عبر االلتفاف على اآلليات التنظيمية. وكانت ميتشل أعلنت 
املذكرة  أيــام من تسريب  »أسباب شخصية«، قبل  لـ استقالتها في وقت سابق 

الداخلية في اإلعالم.
وواجــهــت الوكالة أكبر تحد مالي لها فــي عــام 2018 فــي أعــقــاب قــرار الــواليــات 
للوكالة. وعبر دبلوماسي  املتحدة قطع مبلغ 300 مليون دوالر مــن تمويلها 
أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه عن »امتنانه لكل ما قدمه كرانبول لتحقيق 
االستقرار في املنظمة خالل وقت صعب، لكن التنحي اآلن هو القرار الصحيح«. 
وتأسست أونروا في 1949، وتوظف 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيني.

القدس - أ ف ب
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إيران تقلص التزامها باالتفاق النووي مجددا
كثفت إيــران العمل في منشأة فوردو 
تـــحـــت األرض فــي  املـــقـــامـــة  الــــنــــوويــــة 
خطوة قالت فرنسا إنها تظهر للمرة 
ــى أن طـــهـــران تــخــطــط بــوضــوح  ــ األولــ
لالنسحاب من االتفاق املوقع مع قوى 
الــنــوويــة، كما  عاملية لكبح أنشطتها 
ــا أيـــضـــا عـــن قــلــقــهــا من  ــيـ عـــبـــرت روسـ
قــرار إيـــران بــدء ضــخ غــاز اليورانيوم 
فــي أجــهــزة الــطــرد املــركــزي فــي فــوردو 
بــمــا يـــحـــرر إيــــــران أكـــثـــر مـــن االلـــتـــزام 
ــر الــتــلــفــزيــون  ــ ــ بـــبـــنـــود االتـــــفـــــاق، وذكـ
الرسمي اإليــرانــي أمــس »بـــدأت إيــران 
ــاز )الـــيـــورانـــيـــوم( فـــي أجــهــزة  ضـــخ غــ
الطرد املركزي في فوردو في حضور 
مفتشني مــن الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية«.
املـــواد النووية  ويحظر االتــفــاق ضــخ 
ــتــــي ســيــتــحــول  بـــمـــنـــشـــأة فـــــــــــوردو، الــ
وضـــعـــهـــا اآلن بـــعـــد ضــــخ الــــغــــاز فــي 
ــن مــحــطــة  ــــزي مــ ــركـ ــ ــرد املـ ــطــ ــزة الــ ــهــ أجــ
أبــحــاث مصرح بها إلــى موقع نــووي 
نـــشـــط، لــكــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم منظمة 
ــة بـــهـــروز  ــيــ ــرانــ ــة الــــنــــوويــــة اإليــ ــاقـ ــطـ الـ
قـــال للتلفزيون الرسمي  كــمــالــونــدي 
في وقت الحق إن ضخ غاز اليورانيوم 
الليل بالتوقيت  سيبدأ في منتصف 
املحلي، وأضـــاف كمالوندي »تــم قبل 
بضع ســاعــات مــن الــيــوم )أمـــس( نقل 
خــزان يــزن 2800 كيلو جــرام يحتوي 
عــلــى نــحــو 2000 كيلو جـــرام مــن غــاز 
ــلــــوريــــد الــــيــــورانــــيــــوم مــن  ســــداســــي فــ
مجمع نطنز إلى منشأة فوردو، وذلك 
تحت إشـــراف املــراقــبــني. عندما يعود 
مــراقــبــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة، نـــكـــون قد 

بلغنا مستوى 4.5 باملئة فــي مجال 
التخصيب«.

ــــس اإليـــــــــرانـــــــــي حـــســـن  ــيــ ــ ــرئــ ــ وقـــــــــــال الــ
روحــــــانــــــي، وهــــــو مـــهـــنـــدس االتــــفــــاق 
النووي، على تويتر إن منشأة فوردو 
الــيــورانــيــوم »ستعود إلى  لتخصيب 
كــامــل نشاطها قــريــبــا« ملقيا باللوم 
على السياسات األمــريــكــيــة، وأضــاف 
روحـــانـــي »خــطــوة إيــــران الــرابــعــة في 
تــقــلــيــص الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب خطة 
ــفـــاق  الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة )االتـ
فـــــي 2015( بــضــخ  املـــــبـــــرم  الــــــنــــــووي 
الــغــاز إلـــى 1044 جــهــاز طـــرد مــركــزي 
الــواليــات  الــيــوم. بفضل سياسة  تبدأ 
املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، ســتــعــود فـــوردو 

إلى كامل نشاطها قريبا«.
ــال الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــ وقـ

مـــاكـــرون إن إيـــــران أظـــهـــرت بــوضــوح 
ــلــــمــــرة األولــــــــــى نـــيـــتـــهـــا االنــــســــحــــاب  لــ
ــنـــووي بــإعــالنــهــا أنــهــا  ــاق الـ ــفـ مـــن االتـ
ــــاز الــــيــــورانــــيــــوم فــي  ــبـــدأ ضــــخ غــ ــتـ سـ
منشأة للتخصيب. ووصــف ماكرون 
فــي مــؤتــمــر صــحــفــي فــي خــتــام زيـــارة 
إيــرانــيــة بأنها  للصني أحـــدث خــطــوة 
»خــطــيــرة«. وتــابــع قــائــال »أعــتــقــد أنــه 
ــقــــرر إيــــــــران بــشــكــل  ــلـــمـــرة األولـــــــــى، تــ لـ
ــفــــاق  ــج الـــــخـــــروج مــــن االتــ ــ واضـــــــح وفــ
الــــنــــووي فــــي تـــحـــول جــــــــذري«. وكــــان 
ــقـــود الـــجـــهـــود األوروبــــيــــة  مــــاكــــرون يـ
الــرامــيــة إلنــقــاذ االتــفــاق الــنــووي بعد 

انسحاب الواليات املتحدة منه.
وفــــي مــوســكــو دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي ســـيـــرجـــي الفـــــــــروف إيــــــران 
ــاق  ــفــ أمــــــس إلــــــى الـــــوفـــــاء بـــبـــنـــود االتــ

الــــــــنــــــــووي وقــــــــــــال لـــلـــصـــحـــفـــيـــني فـــي 
الــتــطــورات بشأن االتفاق  موسكو إن 
الـــنـــووي مــثــيــرة لــلــقــلــق، لــكــنــه قـــال إن 
موسكو تتفهم سبب تقليص طهران 
اللتزاماتها وألقى باللوم في الوضع 
على الواليات املتحدة التي انسحبت 
من االتــفــاق وأعـــادت فــرض العقوبات 

على طهران.
وقــال متحدث باسم الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أمس إن مفتشي الوكالة 
التابعة لألمم املتحدة موجودون في 
ــاف املـــتـــحـــدث فــــي بــيــان  ــ ــ إيــــــــران. وأضـ
»نحن على دراية بالتقارير اإلعالمية 
املــتــعــلــقــة بــــفــــوردو. مــفــتــشــو الــوكــالــة 
ــودون فــــي إيـــــــران وســيــرفــعــون  ــ ــوجـ ــ مـ
تقريرا عــن أي أنشطة ذات صلة ملقر 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة في 

فيينا«. وذكـــر رئــيــس منظمة الطاقة 
النووية اإليرانية علي أكبر صالحي 
أمس األول أن طهران ستبدأ تخصيب 
اليورانيوم إلى نسبة خمسة في املئة 
ــراء  ــ ــأن ذلــــك اإلجـ فـــي فــــــوردو. ومــــن شــ
أن يضعف فــرص إنقاذ االتفاق الذي 
ــة وروســـيـــا  ــ ــيـ ــ تــطــالــب الـــقـــوى األوروبـ
واالتحاد األوروبي طهران باحترامه.

ــفـــاق مــســتــوى التخصيب  وحــــدد االتـ
املــتــاح إليـــران عند نسبة 3.67 باملئة 
ــد الـــطـــاقـــة  ــيــ ــولــ ــاســــب تــ ــنــ ــا يــ ــ وهـــــــو مــ
ألغراض مدنية ويقل كثيرا عن معدل 
ــلـــوب لــصــنــع أســلــحــة  90 بـــاملـــئـــة املـــطـ
إيــران السعي لتطوير  نووية. وتنفي 
قنبلة نووية في أي وقت من األوقات. 
ــا ســـرعـــت أنــشــطــة  ــهـ وقــــالــــت إيـــــــران إنـ
ــيـــوم بــــزيــــادة عــدد  ــيـــورانـ تــخــصــيــب الـ
ــزة الـــطـــرد املــــركــــزي الــعــامــلــة من  ــهـ أجـ
إلـــى املثلني،  املــتــطــور  الـــطـــراز آي.آر-6 
وأضــافــت »يــعــمــل عــلــمــاؤنــا اآلن على 
تطوير نموذج يسمى آي.آر-9، يعمل 
ــيــــل األول(  )الــــجــ ــزة  ــ ــهـ ــ ــن أجـ ــ أســــــــرع مـ

آي.آر-1 خمسني مرة«.
الــذي ُرفعت  ويهدف االتفاق النووي، 
بموجبه العقوبات الدولية املفروضة 
ــران، إلـــى إطـــالـــة الـــوقـــت الـــذي  ــ عــلــى إيــ
تحتاجه إيران لجمع مواد انشطارية 
كــافــيــة لــصــنــع قــنــبــلــة مـــن شــهــريــن أو 
ثــالثــة إلـــى نــحــو عــــام. وأمــهــلــت إيـــران 
كـــال مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا 
ــاق.  ــ ــفــ ــ ــاذ االتــ ــ ــقــ ــ ــــن إلنــ ــريــ ــ ــريــــن آخــ ــهــ شــ
إيــران مجاال للدبلوماسية  وأفسحت 
إذ قالت إن من املمكن إجراء محادثات 
إذا رفـــعـــت واشـــنـــطـــن كــــل الــعــقــوبــات 
إلــى االتفاق  املفروضة عليها وعــادت 

النووي.

روسيا وفرنسا تحذران من التصعيد

عواصم - وكاالت

■ إيران تلوح بعودة تخصيب اليورانيوم في فوردو إلى كامل نشاطه

قبل عام من اقتراع الرئاسة
نكسة كبيرة لترامب في انتخابات محلية

»األطلسي« يؤكد دعم أوكرانيا

تركيا تعتقل زوجة للبغدادي في سوريا

واجـــه دونــالــد تــرامــب والــحــزب الــجــمــهــوري هزيمة 
انــتــخــابــات منتظرة جــرت فــي واليتني  موجعة فــي 
وتشير التوقعات إلى فوز الديمقراطيني فيها مما 
ينذر برياح معاكسة لحملة إعادة انتخاب الرئيس 
فــي 2020، وأطــــاح الــديــمــقــراطــي آنــــدي بــشــيــر الــذي 
تـــصـــّدر بــأقــل مـــن نــصــف نــقــطــة مــئــويــة بــعــد عـــد كل 
األصوات، بمنافسه الجمهوري حاكم والية كنتاكي 
ــادة لــلــجــمــهــوريــني، بــحــســب مــــا أعــلــنــت  ــ ــدة عــ ــؤيــ املــ
املــســؤولــة املــشــرفــة عــلــى االنــتــخــابــات، وفـــي ضربة 
أخــــرى، خــســر حـــزب تــرامــب الــغــالــبــيــة فــي مجلسي 
الجمعية العامة )الهيئة التشريعية( في فيرجينيا 
التي يتزايد تأييدها للديمقراطيني، وفق ما أفادت 

وسائل إعالم أمريكية بينها »نيويورك تايمز«.
وقــالــت وزيــــرة الـــدولـــة عــن واليــــة كــنــتــاكــي ألــيــســون 
لـــونـــدرغـــان غــرايــمــز عــبــر شــبــكــة »ســــي إن إن« إنــه 
»حــســمــنــا بــــأن الــنــائــب الـــعـــام بــشــيــر أصـــبـــح حــاكــم 
كــنــتــاكــي املــنــتــخــب«، وقــــال الــرئــيــس األمــريــكــي عبر 
تــويــتــر أن بــيــفــن حــصــد 15 نــقــطــة عــلــى األقــــل خــالل 

األيام األخيرة، لكن ربما هذا ليس كافًيا.
ــــذي كــــان والـــــده آخــــر حــاكــم  وبــيــنــمــا أعـــلـــن بــشــيــر الـ
ديمقراطي للوالية انتصاره، بدا بيفن غير مستعد 
لإلقرار بهزيمته، وقــال حاكم الوالية إنها منافسة 
م مهما كان، وفي حال التأكد 

ّ
حادة للغاية. لن نسل

مـــن خـــســـارة بــيــفــن، فــســيــشــكــل ذلــــك هــزيــمــة قــاســيــة 
ــاز تــــرامــــب فــيــهــا  ــ ــافـــظ فــــي واليـــــــة فــ لـــســـيـــاســـي مـــحـ
بثالثني نقطة مئوية عام 2016. أما في فيرجينيا، 
ــًيـــا عـــلـــى جــمــيــع  ــالـ فــســيــســيــطــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون حـ
املــنــاصــب املــهــمــة فــي أنــحــاء الـــواليـــة وســيــتــرأســون 
هيئتها التشريعية، فــي ترسيخ شامل لسلطتهم 
بــشــكــل لـــم تــشــهــده الـــواليـــة مــنــذ تــســعــيــنــيــات الــقــرن 

املاضي.
ــادة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لـــإلشـــادة بما  ــ وســـــارع قـ
اعــتــبــروه دفــعــا كــبــيــرا إلـــى األمــــام بالنسبة للحزب 
الــــذي يــســتــعــد ملــعــركــتــه األكـــبـــر ضـــد الــرئــيــس الــعــام 
املقبل. وقــال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية 
توم بيريز في بيان إن على هذا النصر التاريخي أن 
يثير خوف دونالد ترامب وكل جمهوري. وأضاف: 
يــتــنــافــس الــديــمــقــراطــيــون فـــي كـــل انــتــخــابــات وكــل 
واليـــة يــتــرشــحــون بــنــاء عــلــى قيمنا ويــبــثــون طاقة 
غير مسبوقة في مراكز االقتراع.. هكذا فزنا الليلة.. 

وهكذا سنهزم ترامب في 2020.
وتشّكل تلك االنتخابات، بما في ذلك املنافسة على 
ــــذي تــوقــعــت وســائــل  مــنــصــب حـــاكـــم مــســيــســيــبــي الـ

اإلعالم األمريكية فوز املرشح الجمهوري تيت ريفز 
فيها، اختبارًا ملستوى التأييد لترامب قبيل 2020، 

ا يرمي لعزله.
ً
في وقت يواجه تحقيق

ا ريفز على 
ً
وأشاد ترامب بنتائج مسيسيبي مهنئ

تويتر ومشيرًا إلى أن الفضل يعود لدعمه، وكتب 
لــفــوزه بمنصب حاكم  تــرامــب: تهانينا لتيت ريفز 
والية مسيسيبي العظيمة. بّدل التجّمع الذي أقمناه 
ليل الجمعة األرقام من تعادل إلى فوز كبير. رد فعل 
رائع تحت الضغط تيت!. وفي وقت تشهد واشنطن 
ب النتائج في 

َ
مسلسل التحقيق لعزل ترامب، تراق

كنتاكي ومسيسيبي وفيرجينيا عــن كثب ملعرفة 
الكيفية التي ستؤثر األزمة من خاللها على ناخبي 
الواليات الثالث ومستوى الدعم لترامب في معاقل 
الجمهوريني وإن كــان تأثير الديمقراطيني يتزايد 

في الضواحي.
ولربما تعد نتائج كنتاكي التي تــأثــرت بمشاركة 
ــقــــراطــــيــــني فــــــي الـــــضـــــواحـــــي خــــــارج  ــلــــديــــمــ قـــــويـــــة لــ
الــكــبــرى، مهينة  املــــدن  ليكسينغتون وغــيــرهــا مــن 
بــشــكــل أكـــبـــر بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب نـــظـــرًا ألنــــه زارهــــا 
لــيــل اإلثـــنـــني إلقـــامـــة تــجــّمــع كــبــيــر ودعـــــوة قــاعــدتــه 
االنتخابية للتصويت. وقــال حينها: إذا خسرتم، 
ا. ال يمكنكم ترك ذلك 

ً
فسيبعث ذلك رسالة سيئة حق

الليلة ذاتــهــا، نــدد بالديمقراطيني  لــي. وفــي  يحدث 
ــواب الـــشـــهـــود  ــجــ ــتــ ــالـــح اســ جــــــــّراء تـــصـــويـــتـــهـــم لـــصـ
املرتبطني بالتحقيق بشأن عزله في جلسات علنية.
وقــــال تـــرامـــب: »أنــتــجــت ســلــوكــيــات الــديــمــقــراطــيــني 
ــتــــصــــوت إلخـــــــراج  ــة ســ ــبــ الـــــســـــافـــــرة أغـــلـــبـــيـــة غــــاضــ
ــــدة مـــــن )دوائــــــــــر(  ــائـ ــ ــفـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــني عــــديــــمــــي الـ
ــانــــت مـــواقـــف  ــكـــس. وكــ ــعـ ــلـــطـــة«، لـــكـــن حـــصـــل الـ الـــسـ
بيفن متوائمة مع ترامب، كما هو الحال بالنسبة 
إلـــى أحــد  لــكــن بيفن تــحــّول  لــريــفــز فــي مسيسيبي. 
حــكــام الـــواليـــات األقــــل شعبية عــلــى صــعــيــد الــبــالد 
الــرعــايــة الصحية  إثــر سياساته املتعلقة بقطاعي 

وأجور املعلمني.
أمــــا فــيــرجــيــنــيــا، فـــبـــدأت تــمــيــل إلــــى الــديــمــقــراطــيــني 
الــفــائــت بينما يعتمد الديمقراطيون  خــالل العقد 
عــلــى تــراجــع شعبية تــرامــب بــشــكــل كــبــيــر وتــنــامــي 
تأثير الناخبني في ضواحي فيرجينيا ملساعدتهم 
على استعادة الهيئة التشريعية، وقــال السناتور 
كوري بوكر، املرشح الديمقراطي النتخابات 2020: 
الليلة مــن فيرجينيا حتى  »شهدنا فــي انتخابات 
كنتاكي أن األمريكيني يرفضون أسلوب ترامب في 
السياسة املثير لالنقسامات«. وأضاف: نحتاج إلى 
قــيــادة أخالقية تسعى لتوحيد هــذا البلد والعمل 

باتجاه مستقبل أفضل لجميع األمريكيني.

ــام لــحــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي ينس  ــعـ ــدد األمـــــني الـ شــ
ستولتنبرغ أمــس على أن دعــم املنظمة ألوكــرانــيــا 
لـــن يــتــأثــر بــالــفــضــيــحــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
واشنطن بشأن الدعم العسكري لكييف، وأقــر أحد 
أبــرز حلفاء الرئيس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب بأنه 
قــال ملسؤول أوكــرانــي إن الدعم العسكري األمريكي 
مــشــروط بــإعــالن كــيــيــف فــتــح تحقيق بــشــأن خصم 
تـــرامـــب الــديــمــقــراطــي املـــرجـــح فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
املقبل جــو بــايــدن، ورغــم أن أوكــرانــيــا ليست عضوا 
في الحلف األطلسي، يقدم التحالف دعًما عسكرًيا 
لكييف وعــزز العالقات معها منذ أن ضمت روسيا 

شبه جزيرة القرم في 2014.
ورفـــض ستولتنبرغ التعليق مــبــاشــرة على األدلــة 
التي قدمها السفير األمريكي لدى االتحاد األوروبي 
غــــــوردن ســـونـــدالنـــد أمـــــام لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــرامـــي 
لعزل ترامب في مجلس النواب لكنه أكد أن الحلف 
األطلسي متمسك بالتزاماته حيال أوكرانيا. وقال 

ستولتنبرغ للصحفيني »لــن أخـــوض فــي العملية 
الــجــاريــة فـــي الــكــونــغــرس األمـــريـــكـــي. مـــا ســـأقـــوم به 
هــو التأكد مــن مواصلة جميع الحلفاء فــي الحلف 
األطــلــســي تقديم الــدعــم ألوكــرانــيــا وهــو مــا يحصل 

تماًما«.
وأضــاف »فــي الــواقــع، نحن نعزز الدعم لكييف بعد 
أعـــمـــال عــدائــيــة ضـــد الــســفــن األوكـــرانـــيـــة فـــي البحر 
األســود. يثبت الحلفاء في الحلف األطلسي بينهم 
الـــواليـــات املــتــحــدة يــوًمــا بــعــد يـــوم بــأنــنــا نتضامن 
مع أوكرانيا«. وزار ستولتنبرغ أوكرانيا األسبوع 
إلــى جانب عــدد من سفراء حلف األطلسي،  املاضي 
ــام الــبــرملــان وزار أربـــع سفن  حــيــث أدلـــى بــخــطــاب أمـ

للحلف كانت راسية في أوديسا.
ــاد ســونــدالنــد أنـــه قـــال ملـــســـؤول أوكـــرانـــي رفــيــع  ــ وأفـ
إنــه لــن يتم اإلفــــراج عــن املــســاعــدات العسكرية على 
األرجح قبل توضيح كييف إن كانت ستحقق بشأن 
بــايــدن وعـــالقـــات نــجــلــه بــشــركــة الــطــاقــة األوكــرانــيــة 
»بوريسما«. ونفى البيت األبيض مــرارًا وجــود أي 

صلة بني املساعدات وأي مطالب لترامب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان أمس إن 
بـــالده اعتقلت إحـــدى زوجـــات أبــو بكر الــبــغــدادي 

ــر مـــــــن أســـــــبـــــــوع مـــن  ــ ــثــ ــ ــد أكــ ــ ــعـ ــ بـ
تــفــجــيــر زعـــيـــم تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلسالمية السابق نفسه خالل 
غــارة نفذتها القوات األمريكية 
الــخــاصــة فــي ســـوريـــا، وأضـــاف 
أردوغــان في خطاب في جامعة 
أنــقــرة »الــواليــات املتحدة قالت 
إن البغدادي قتل نفسه في نفق. 
ــــدأوا حــمــلــة دعـــايـــة بــشــأن  لــقــد بـ
هـــــذا.. لــكــنــنــي أعــلــن هــنــا لــلــمــرة 
األولى: لقد اعتقلنا زوجته ولم 
نحدث جلبة بشأن األمر مثلهم. 

وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سوريا«. ولم 
يكشف أردوغان عن تفاصيل.

وقــال مسؤول تركي كبير هــذا األسبوع إن تركيا 
اعتقلت شقيقة البغدادي وزوجها وابنتها وتأمل 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات مــنــهــم عـــن الــدولــة 
اإلســـالمـــيـــة، إال أن أنـــقـــرة لـــم تــحــدد مـــا إذا كــانــت 

لــديــهــم مــعــلــومــات عـــن عــمــلــيــات الــتــنــظــيــم. وبـــرز 
الـــبـــغـــدادي بــعــد أن كـــان شــخــصــا مــغــمــورا ليقود 
التنظيم املتشدد ويعلن نفسه »خليفة« للمسلمني 
ويسيطر على مناطق شاسعة من العراق وسوريا 
بـــني عـــامـــي 2014 و2017، ثم 
انتزع تحالف تقوده الواليات 
املــتــحــدة املــنــاطــق الــتــي كــانــت 

تحت سيطرة التنظيم.
الـــعـــالـــم بمقتله  قـــــادة  ورحـــــب 
ــراء  ــبــ لــكــنــهــم حــــــــذروا هــــم وخــ
الــذي  أمــنــيــون مــن أن التنظيم 
ــكـــب فــظــائــع بــحــق أقــلــيــات  ارتـ
ديــنــيــة ال يــــزال يــمــثــل تــهــديــدا 
أمــنــيــا فــي ســوريــا وخــارجــهــا. 
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
األمـــريـــكـــي مـــايـــك بــومــبــيــو إن 
زوجــتــني للبغدادي قتلتا أيضا فــي موقع الغارة 
ــاضــــي. وأعــــلــــن الــتــنــظــيــم تــعــيــني خــلــف  الـــشـــهـــر املــ
أبــا إبراهيم الهاشمي القرشي.  للبغدادي يدعى 
وذكــر مسؤول أمريكي كبير األســبــوع املاضي أن 
واشــنــطــن تـــحـــاول مــعــرفــة هــويــة الــزعــيــم الــجــديــد 

للتنظيم.

واشنطن - أ ف ب
بروكسل - أ ف ب

أنقرة - رويترز

■  زوج شقيقة البغدادي
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الخميس 10 ربيع األول 1441 هـ ــ 7 نوفمبر 2019

           يستعد للتحول                      لمؤسسة غير ربحية

2019 بالتزامن مع مونديال األندية          »الجيل المبهر« يطلق مهرجان الشباب          
املــديــر التنفيذي  الــوائــلــي  أعــلــن مشتاق 
لــبــرنــامــج الــجــيــل املــبــهــر ان الــبــرنــامــج 
ــى مــؤســســة قــائــمــة  يــســتــعــد لــلــتــحــول الــ
الذات غير ربحية خالل السنوات القليلة 
املــقــبــلــة، مــوضــحــا ان هــــذا الـــقـــرار يــأتــي 
فــي اطــار العمل مــن اجــل املحافظة على 
استدامة املشروع الى ما بعد مونديال 
فـــي ذات االطــــار  قــطــر 2022، مــوضــحــا 
انــه مــن اجــل الــتــوســع فــي مــجــاالت عمل 
الــى مؤسسة  البرنامج البــد ان يتحول 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن الــــدخــــول الــــى بعض 
الــدول التي تستوجب ان تكون البرامج 
الــتــنــمــويــة فـــي اطـــــار مـــؤســـســـات قــائــمــة 
الـــــــــذات، مــضــيــفــا ان تـــمـــويـــل املـــؤســـســـة 
ســيــكــون بـــنـــاء عــلــى هـــبـــات وتــمــويــالت 
ومنح من قبل الشركاء ســواء من داخل 
دولـــــة قــطــر او  عــلــى مــســتــوى املــنــطــقــة 
االقليمية او حتى على املستوى العاملي، 
من مؤسسات وهيئات دولية ومنظمات 
اممية وحتى اندية وفرق كروية عريقة 

في مجال الرياضة.
ــيــــذي لـــبـــرنـــامـــج  ــفــ ــنــ ــتــ ونــــــــــوه املــــــديــــــر الــ
الــجــيــل املــبــهــر الـــى مـــا حــقــقــه الــبــرنــامــج 
طيلة الــســنــوات املــاضــيــة، حــيــث قـــال ان 
البرنامج تأسس عام 2010 خالل مرحلة 
إعـــــــداد مـــلـــف قـــطـــر الســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
كـــأس الــعــالــم 2022. ويــهــدف الــبــرنــامــج 

إلــى توظيف الرياضة إلحــداث التغيير 
اإليـــجـــابـــي فـــي حـــيـــاة األفــــــــراد، وإرســـــاء 
األســـس السليمة للتنمية اإلجتماعية 
املستدامة في البلدان املستهدفة، وتبع 
قــــائــــال »ومـــــــع دخـــــــول الـــبـــرنـــامـــج عــامــه 
الـــعـــاشـــر، واصــلــنــا الــنــمــو عــبــر تــوســيــع 
نطاقه ومــراوحــة تــأثــيــره. وانــطــالقــا من 
ضيف هذا 

ُ
الــريــادة، ن سعينا الدائم إلى 

الــعــام إلــى مــبــادراتــنــا نــمــوذًجــا متطورًا 
للنادي املجتمعي وشــهــادة تــدريــب في 
مجال كرة القدم من أجل التنمية، وذلك 
فـــي إطــــار عــمــلــيــة تــحــول الــبــرنــامــج الــى 

مــؤســســة ســـوف تــواصــل أنــشــطــتــهــا في 
بعد عام 2022 بهدف أن تصبح واحدة 
ــدة الــداعــمــة  ــرائــ مـــن أكـــبـــر املـــؤســـســـات الــ

للتنمية من خالل كرة القدم«.
ــــي املــــديــــر  ــلـ ــ ــــوائـ كــــمــــا كــــشــــف مــــشــــتــــاق الـ
التنفيذي لبرنامج الجيل املبهر عن ان 
الــبــرنــامــج نــجــح فــي الــوصــول إلـــى أكثر 
من 500 ألف مستفيد في الشرق األوسط 
 توظيف 

ً
وآســـيـــا، ويــســتــهــدف مستقبال

كرة القدم للوصول إلى مليون مستفيد 
بحلول عام 2022، حيث قال ان البرنامج 
ســيــوســع نـــطـــاق عــمــلــه الـــجـــغـــرافـــي، من 

خــــالل الــعــمــل عــلــى الــــوصــــول الــــى دول 
فـــي افــريــقــيــا الـــوســـطـــى وبـــعـــض الــــدول 
ــدول فــــي امــريــكــا  ــ ــ ــة وبـــعـــض الـ ــويـ ــيـ االسـ

الشمالية.
وشــدد املدير التنفيذي لبرنامج الجيل 
املــبــهــر عــلــى ان الــبــرنــامــج يــتــمــاشــى مع 
أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر 
الــقــدم بشكل  الرياضة بشكل عــام وكــرة 
خــاص أداة تــحــول أساسية تساهم في 
ايــجــابــيــة عــلــى مستوى  نــتــائــج  تحقيق 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـ

ــئــــن والـــشـــبـــاب  ــــي مـــجـــتـــمـــعـــات الــــالجــ فـ
املــــحــــرومــــن فــــي شـــتـــى أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. 
الــعــمــل مستمر مــن اجــل  معلنا عــلــى ان 
توسيع قاعدة الشراكاء االستراتيجن 
الــفــتــرة املقبلة، خاصة  للبرنامج خــالل 
ان الــبــرنــامــج حــقــق نــجــاحــات مــتــمــيــزة، 
حيث قــال ان بــرنــامــج الجيل املبهر في 
قطر حظى بدعم كبير من وزارة التعليم 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــقــطــريــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة والــعــلــوم، 
لتقديم أنشطة البرنامج في 32 مدرسة 
حكومية و18 مدرسة دولية. ومع نهاية 
ــامـــج فــي  ــبـــرنـ ــــي، نـــجـــح الـ ــــاضـ الـــشـــهـــر املـ
تدريب 50 من مدرسي التربية البدنية، 
و45 مـــدربـــا مـــن االتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة 
القدم، الشريك االستراتيجي للبرنامج، 
امــــــــا عــــلــــى املـــــســـــتـــــوى االقــــلــــيــــمــــي فــقــد 
املــدربــن في  كملت جلسات تــدريــب 

ُ
است

مسقط بالتعاون مــع مجموعة سابكو 
للرياضة، الشريك املحلي للجيل املبهر 
فــي السلطنة إلطـــالق الــبــرنــامــج فــي 20 
مدرسة. كما قــال »ان الجيل املبهر وقع 
شراكة استراتيجية عاملية ألربعة أعوام 
مع نــادي رومــا اإليطالي، بهدف تزويد 
بــاملــهــارات الحياتية  الفئات األقـــل حظا 
األساسية عبر االستفادة من شعبية كرة 
القدم وقــوة تأثيرها. وتغطي االتفاقية 
مجاالت االستدامة، والتعليم، واإلعــالم 
الــرقــمــي، واملــســؤولــيــة اإلجــتــمــاعــيــة. من 

¶  مشتاق الوائلي المدير التنفيذي لبرنامج الجيل المبهر خالل المؤتمر الصحفي

¶ جانب من المؤتمر الصحفي

جـــهـــتـــه، فـــقـــد اعــــلــــن نــــاصــــر الــــخــــوري 
مــديــر الــبــرامــج عـــن ان الــجــيــل املبهر 
يـــعـــتـــزم تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــان الـــشـــبـــاب 
الــذي ستتواصل فعالياته في   ،2019
الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2019، 
بحديقة »األوكسجن« بمؤسسة قطر 
التعليمية. وســتــمــثــل هـــذه املناسبة 
ــى مـــن نــوعــهــا في  ــ االحــتــفــالــيــة، االولــ
 FIFA إطــــــار كـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة
قــطــر 2019™، إنــطــالقــا لسلسلة من 
املـــهـــرجـــانـــات الـــتـــي ســتــتــوالــى تــبــاعــا 
ــيـــث ســيــحــضــر  ــام 2022، حـ ــ ــتـــى عــ حـ
ــا شــــاًبــــا مــن  ــارًكــ الـــفـــعـــالـــيـــة 170 مــــشــ
الــســفــراء، بنسختيه املحلية  برنامج 

والعاملية، فضال عن مشاركن آخرين 
مــــن الــــشــــبــــاب وقــــــــادة املـــســـتـــقـــبـــل فــي 
قطر. ومــن خــالل جمع هــذه الفئة من 
املــشــاركــن، مــشــددا عــلــى ان الفعالية 
ــنـــاء إرث  تــســتــهــدف املـــســـاهـــمـــة فــــي بـ
ــــول مــن  ــــوصـ اجـــتـــمـــاعـــي مـــســـتـــدام والـ
خـــالل الــتــوعــيــة الـــى شــرائــح شبابية 
ــم.  ــالــ ــعــ ــر داخـــــــــل قــــطــــر وحـــــــــول الــ ــ ــبـ ــ أكـ
املــــــهــــــرجــــــان ســـيـــقـــام  مـــــوضـــــحـــــا ان 
بالتزامن مــع منافسات كــأس العالم 
لــأنــديــة FIFA قــطــر 2019. وقــــال ان 
املهرجان سيتضمن ورش عمل حول 
الــقــدم مــن أجــل التنمية يقودها  كــرة 
ـــروض ثــقــافــيــة،  الـــســـفـــراء الـــشـــبـــاب، عــ

وغـــيـــرهـــا مـــن األنـــشـــطـــة مـــع الــســفــراء 
النجوم واملشاهير التي من شأنها أن 

تلهم الحضور والشباب.
مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت مـــــوزة املــهــنــدي 
ــال عـــن ان  مـــديـــرة الــتــســويــق واالتــــصــ
الجيل املبهر سيطلق كذلك برنامج 
ــلــــي بـــهـــدف  ــراء الــــشــــبــــاب املــــحــ ــ ــفـ ــ ــــسـ الـ
ــدد من  ــراء جــ ــفـ اســتــقــطــاب خــمــســة سـ
قـــطـــر، مـــع حـــلـــول مـــهـــرجـــان الــشــبــاب. 
اذ يــســعــى الــجــيــل املـــبـــهـــر، مـــن خــالل 
إلهام وإشـــراك الشباب من القطرين 
ــمــــن، إلــــــى تـــنـــشـــئـــة جـــيـــل مــن  ــيــ ــقــ واملــ
الــشــبــاب الــداعــم والــفــاعــل الـــذي يــدوم 
إلتزامه الى ما بعد بطولة كأس العالم 
بــالــعــزيــمــة إلحــــداث  2022، ويــتــحــلــى 
التغيير االجتماعي اإليجابي وترك 
إرث مستدام ينسجم مع أهداف رؤية 
الــوطــنــيــة 2030، واوضـــحـــت ان  قــطــر 
هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن املــعــايــيــر الــتــي 
ــار املـــشـــاركـــن  ــيــ ــتــ ســـيـــتـــم وفـــقـــهـــا اخــ
وهـــي أن يــكــون ســن املـــشـــارك بــن 16 
إلى 22 عاًما، لديه الرغبة القوية في 
إحداث التغيير االجتماعي والتنمية 
الــريــاضــيــة وأن يــكــون لــديــه املــهــارات 
القيادية األســاســيــة. وعــلــى الراغبن 
فــي الترشح مــلء نــمــوذج الطلب عبر 
اإلنــتــرنــت والــــذي سيتم اإلعــــالن عنه 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

للبرنامج.

أحمد فضلي

انطالق بطولة »راس لفان للصقور« األولى السبت
أعــلــنــت جــمــعــيــة الــقــنــاص الــقــطــريــة 

أمــــس، أن مــنــافــســات بــطــولــة /
لــفــان للصقور/  راس 
األولـــــــــــــــى، ســـتـــنـــطـــلـــق 
السبت املقبل التاسع 
مــن نــوفــمــبــر الــجــاري 
وتــــــــــتــــــــــواصــــــــــل إلــــــــى 

السادس عشر منه في 
ــا الـــقـــراريـــص/  ــ مــنــطــقــة /أبـ

بالخور.
وتــتــألــف هـــذه الــبــطــولــة الــتــي تــقــام 
لــفــان  بــــرنــــامــــج راس  مــــن  بــــرعــــايــــة 
للتواصل االجتماعي مــن عــدد من 
ــــي: الــــدعــــو /قـــرنـــاس  املـــســـابـــقـــات هـ
شــــــاهــــــن/ و/الــــــــفــــــــرخ الــــــحــــــر/ و/
الــقــرنــاس الــحــر/ و/جــيــر شــاهــن/ 
و/فــــرخ قـــرنـــاس/ و/الــجــيــر الــحــر/ 
و/فــــرخ وقـــرنـــاس/، بــاإلضــافــة إلــى 
شوطن للصقار الواعد 11 إلى 15 
سنة ومسابقة للصقار الصغير 6 

إلى 10 سنوات.
وأبــــــــــرز الــــســــيــــد خــــالــــد بـــــن ســعــيــد 
السليطي، رئيس بطولة راس لفان 
أنــه  فـــي تـــصـــريـــح،  لــلــصــقــور 2019 
سيتم إجراء التصفيات عن كل فئة 

ويــــــتــــــأهــــــل 
مــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا 10 

مـــراكـــز األولـــــى للسباق 
ــرا إلـــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــــشـ الـــــنـــــهـــــائـــــي، مـ

ــكــــون بـــمـــســـابـــقـــات  ــيــ االنــــــطــــــالق ســ
الصقار الصغير والصقار الواعد 
يوم /السبت/ املقبل، حيث سيكون 
الــتــســجــيــل بــالــنــســبــة لـــهـــذه الــفــئــة 
العمرية في مكان البطولة وإجــراء 

النهائي في نفس اليوم.
وأشار السليطي إلى أنه في العاشر 
من نوفمبر سيتم إجراء التصفيات 
فــــي فـــئـــتـــي قــــرنــــاس حــــر وقــــرنــــاس 
شــاهــن، وفــي الــيــوم املــوالــي سيتم 
إجراء التصفيات في فئتي قرناس 
جــيــر حـــر وفـــــرخ جــيــر حــــر، بينما 
يتم تخصيص يــوم /الثالثاء/ 12 
ــرنـــاس جير  نــوفــمــبــر لــتــصــفــيــات قـ

شاهن 
وفـــــــــــــــي يــــــــوم 
األربـــــعـــــاء 13 نــوفــمــبــر 
ــة فــــــرخ جــيــر  ــافـــسـ ــنـ ــات ملـ ــيـ ــفـ ــتـــصـ الـ

شاهن.
ــيـــس 14 نــوفــمــبــر  ــمـ الـــخـ يــــــوم  أمــــــا 
ــراء التصفيات في  يــتــم إجــ فــســوف 

فئة فرخ حر.
وأشــــــار رئـــيـــس بــطــولــة راس لــفــان 
لــلــصــقــور، إلـــى أن يـــوم الــجــمــعــة 15 
نــوفــمــبــر ســيــكــون راحـــــة بــالــنــســبــة 
لـــجـــمـــيـــع املــــتــــأهــــلــــن، بـــيـــنـــمـــا يــتــم 
تـــخـــصـــيـــص يــــــــوم /الـــــســـــبـــــت/ 16 
ــر إلجــــــــــــراء الــــنــــهــــائــــي فــي  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ
ــواط الــســبــعــة لــســبــعــن صــقــرا  ــ األشــ

بواقع عشرة صقور في كل فئة.

ونوه إلى أنه سيتم تخصيص 
عــدد مــن الــجــوائــز للفائزين 
باملراكز الخمسة األولــى، 
حــــيــــث يـــــفـــــوز صـــاحـــب 
املركز األول في كل فئة 
بمبلغ مالي قدره 35 
ألــف ريـــال، والثاني 
ألــــــــف ريــــــال  بـــــــ 25 
والــــــثــــــالــــــث بــــــــ 15 
ألف ريال والرابع 
ــال  ــ ـــ 6 آالف ريـ ــ بـ
ــامــــس بـــــ 4  ــخــ والــ

آالف ريال.
كما تم تخصيص جوائز تشجيعية 
للفائزين في مسابقة دعو الصقار 
الـــواعـــد مــن 11 إلـــى 15 ســنــة للفئة 
ــفـــوز  ــيــــث يـ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ األولـــــــــــى والـ
صاحب املركز األول بـ 6 آالف ريال 
والــثــانــي بـــ 5 آالف ريــال والــثــالــث بـ 
4 آالف ريال والرابع بـ 3 آالف ريال 
والخامس بـ 2000 ريال. وهو نفس 
الفائزون  الــذي يحصل عليه  املبلغ 
في مسابقة الصقار الصغير من 6 

إلى 10 سنوات.

في مالكمة المحترفين بإسبانيا

الشيخ فهد يسعى لتحقيق 
14 تواليا فوزه الـ 

يسعى املالكم القطري املحترف الشيخ فهد 
بــن خــالــد بــن جــاســم آل ثــانــي إلـــى تحقيق 
الــرابــعــة عــشــرة تواليا  الــفــوز فــي مواجهته 
ومــواصــلــة مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة الناجحة 
تحت إشراف رابطة املالكمن املحترفن في 
إســبــانــيــا، عــنــدمــا يلتقي املــالكــم الــرومــانــي 
ديــمــتــرو نــيــكــاو غـــدا الــجــمــعــة فــي مــديــنــة /

اوفيدو اوستورياس/ اإلسبانية.
وأنهى الشيخ فهد مجهودات كبيرة خالل 
الفترة املاضية من أجل االستعداد البدني 
والــذهــنــي لــلــمــواجــهــة املــقــبــلــة، حــيــث أنــهــى 
اســـتـــعـــداداتـــه الـــتـــي اشــتــمــلــت عــلــى خــوض 
برنامج مكثف وخــاص ملباراتن إذ ينتظر 
أن يــخــوض مـــبـــاراة ثــانــيــة بــعــد أقـــل مــن 15 

يوما.
ــال الــشــيــخ فـــهـــد، فـــي تــصــريــح صــحــفــي،  ــ وقـ
إن تفكيره حاليا منصب على التركيز في 
ثـــم بــعــدهــا سيخطط  الـــغـــد أوال،  مــواجــهــة 
الثالث  التالية والتي ستقام في  للمواجهة 
ــاري، خــاصــة  ــ ــجـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـ
أن مــنــافــســه الــرومــانــي ديــمــتــرو نــيــكــاو من 
املـــالكـــمـــن الـــجـــيـــديـــن ولــــديــــه خـــبـــرة جــيــدة 

وخاض العديد من املواجهات.
وأضـــــــاف أنـــــه حـــــرص عـــلـــى عـــقـــد أكـــثـــر مــن 
اجتماع مع مدربه الفرنسي فرانك بوهيك 
ــانـــي عبر  ــرومـ مـــن أجــــل دراســــــة مــنــافــســه الـ
املــبــاريــات التي خاضها  الفيديو مــن خــالل 
الــذي دخل  سابقا. واعتبر املــالكــم القطري 

عامه الثاني االحترافي، أن الروماني نيكاو 
أنــه احترف  يتميز عنه في الخبرة السيما 
ــى أنــه  ــام 2015، مــشــيــرا إلــ املـــالكـــمـــة مــنــذ عــ
متفائل قبل خــوض هــذه املــواجــهــة، وواثــق 
فـــي قـــدراتـــه جـــيـــدا، وجـــاهـــز بــقــوة لتحقيق 

انتصار جديد في مسيرته االحترافية.
أكـــثـــر مـــا يــســبــب له  فــهــد أن  الــشــيــخ  ورأى 
ــدم اســـتـــقـــرار هـــو كــثــرة  ــ ضــغــطــا نــفــســيــا وعـ
ــدن الــتــي تــقــام فــيــهــا املــواجــهــات،  تــغــيــيــر املــ
حيث إن /اوفــيــدو اوســتــوريــاس/ هي رابع 
مــديــنــة يــخــوض بــهــا مــواجــهــة بــعــد مــدريــد 

وليون وسرقسطة.
ــوز فــي  ــ ــفـ ــ وشــــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــحـــقـــيـــق الـ
ــة أنـــهـــمـــا  ــ ــــاصـ املــــواجــــهــــتــــن املــــقــــبــــلــــتــــن، خـ
ستكونان بمثابة نهاية املنافسات املحددة 
لــه خـــالل الــعــام 2019، األمـــر الـــذي سيحدد 
تــــرتــــيــــب تـــصـــنـــيـــفـــه فـــــي رابـــــطـــــة املـــالكـــمـــن 

املحترفن في إسبانيا.
ومن املقرر أن يغادر الشيخ فهد بن خالد بن 
جاسم آل ثاني الدوحة اليوم الخميس إلى 
إسبانيا لخوض مباراته الرابعة عشرة في 

مسيرته االحترافية.
وكــــان الــشــيــخ فــهــد قـــد حــقــق فـــي الــعــشــريــن 
ــالـــث عــشــر  ــثـ ــي فــــــوزه الـ ــاضــ ــر املــ ــوبـ ــتـ ــن أكـ مــ
تواليا خــالل مسيرته فــي رابــطــة املالكمن 
املحترفن، بعد تفوقه بالضربة القاضية 
الــفــنــيــة عــلــى نــظــيــره الـــرومـــانـــي مـــاريـــوس 
بيتري في املواجهة التي جرت بينهما في 
العاصمة اإلسبانية مدريد في وزن خفيف 

وسط.

¶ المالكم الشيخ فهد

اوفيدو اوستورياس- قنا

في تصفيات كأس آسيا للشباب

في افتتاح التصفيات اآلسيوية 
للشباب بالدوحة

منتخبنا يفوز بخماسية على نظيره السريالنكي

اليمن يفوز 
على تركمانستان 

بثنائية

حـــقـــق مــنــتــخــبــنــا فــــــوزا مــســتــحــقــا 
على نظيره السريالنكي بخمسة 
أهـــــداف مــقــابــل هــــدف فـــي املـــبـــاراة 
الـــتـــي جــــرت بــيــنــهــمــا مـــســـاء امــس 
الـــدوحـــة، عــلــى ملعب أسباير  فــي 
)5 ( فــي بــدايــة مــشــوارهــمــا ضمن 
ــنــــافــــســــات املــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة  مــ
ــا  ــيــ ــات بـــــطـــــولـــــة آســ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــصـ مــــــــن تـ
للشباب 2020 تحت 19 عــامــا في 

أوزبكستان.
وجـــــــــاءت أهـــــــــداف مــنــتــخــبــنــا عــن 
طــريــق املــكــي حسن فــي الدقيقتن 
) 5 و 44 ( ومصطفى عصام )19 

(، وافشيكا ديــشــان فــي الدقيقة ) 
60 ( بــالــخــطــأ فــي مــرمــى منتخب 
بــــالده وجــاســم فــهــد )63 (، وجــاء 
هدف سريالنكا في الدقيقة 45 عن 

طريق محمد شهير.
 وبهذه النتيجة يتصدر منتخبنا 
املجموعة برصيد 3 نقاط بفارق 
االهـــــــــداف عــــن املـــنـــتـــخـــب الــيــمــنــي 
ــانـــي بــرصــيــد  ــثـ ــز الـ ــركــ صـــاحـــب املــ
3 نــــقــــاط ايــــضــــا تـــحـــصـــل عــلــيــهــا 
امــــس بنتيجة  فـــــوزه مـــســـاء  بــعــد 
2 - 1 على منتخب تركمانستان 
صاحب املركز الثالث بدون نقاط، 
ثـــم يــأتــي مــنــتــخــب ســريــالنــكــا في 
ــز الــــرابــــع بــــــدون رصـــيـــد مــن  ــركــ املــ

الثانية  الــجــولــة  الــنــقــاط.وســتــقــام 
مـــن هــــذه املــجــمــوعــة غــــدا الجمعة 
بـــلـــقـــاء ســـريـــالنـــكـــا مــــع الـــيـــمـــن فــي 
الــخــامــســة وعــشــر دقــائــق، ثــم لقاء 
املنتخب القطري مع تركمانستان 
في السابعة وعشرين دقيقة، وثم 
تـــقـــام الـــجـــولـــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
األحـــد املقبل بلقاء سريالنكا مع 
تركمانستان، والعنابي مع اليمن 

في توقيت واحد.
ويــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات صاحب 
املــركــز األول فــي كــل مجموعة إلى 
جانب أفضل 4 منتخبات تحصل 
ــز الـــــثـــــانـــــي، ويـــنـــضـــم  ــ ــركــ ــ ــى املــ ــلــ عــ
ــة املــضــيــفــة  ــدولــ إلـــيـــهـــا مــنــتــخــب الــ

الـــذي يحصل على بطاقة التأهل 
املباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة 
ــفـــة عـــلـــى إحــــــــدى بـــطـــاقـــات  ــيـ املـــضـ
الـــتـــأهـــل املـــبـــاشـــر لـــلـــبـــطـــولـــة، فـــإن 
املـــنـــتـــخـــب الـــحـــاصـــل عـــلـــى املـــركـــز 
الــخــامــس بــن ثــوانــي املجموعات 
ــأهــــل  ــتــ يــــحــــصــــل عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــ
لــلــنــهــائــيــات املـــقـــرر عــقــدهــا خــالل 
الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر 2020.

وكـــان املــنــتــخــب قــد تــأهــل بــجــدارة 
إلــــى الــنــهــائــيــات الــســابــقــة ونــجــح 
فــي الـــوصـــول إلـــى املــربــع الــذهــبــي 
والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 

التي أقيمت في بولندا 2019.

ــح املــــنــــتــــخــــب الــــيــــمــــنــــي الـــــــشـــــــاب فـــي  ــ ــجـ ــ نـ
الـــخـــروج مــنــتــصــرا عــلــى مــنــافــســه منتخب 
تــــركــــمــــانــــســــتــــان مـــــــن املــــــواجــــــهــــــة األولـــــــــى 
االفتتاحية لتصفيات كأس آسيا الجارية 
في الدوحة لحساب املجموعة الثانية التي 
إلــى جانب منتخبي قطر  تضم املنتخبن 

املستضيف وسيرالنكا.
ــاء إنــتــصــار املــنــتــخــب الــيــمــنــي بهدفن  وجــ
ــن مـــحـــمـــد عــبــد  ــ ــل مـ ــ ــه كـ ــ لــــهــــدف ســـجـــلـــهـــا لـ
الوهاب الثاليا من ركلة جزاء عند الدقيقة 
الــدقــيــقــة 35، فيما  14، وأحــمــد مــاهــر عــنــد 
سجل للمنتخب التركماني سيكوف أجور 

عند الدقيقة 47.
وشــهــدت املواجهة تفوق املنتخب اليمني 
ــــذي كــــان األكـــثـــر ســيــطــرة عــلــى مــجــريــات  الـ
اللعب خالل الشوطن خصوصا بالشوط 
لـــهـــدفـــن مــن  الــــــذي شـــهـــد تــســجــيــلــه  األول 
ــنـــاقـــل الــــكــــرة عــبــر  ــلـــى تـ ــاده عـ ــمــ ــتــ ــــالل اعــ خــ
الــتــمــريــرات الــقــصــيــرة بــغــيــة عــــدم مــجــاراة 
مــنــافــســه الـــتـــركـــمـــانـــي الــــــذي يــعــتــمــد عــلــى 
الكرات الطويلة والسرعة في األداء مستغال 
ــــدرات العــبــيــه الــبــدنــيــة، وتــمــكــن املنتخب  قـ
اليمني من فرض أسلوبه بالرغم من عودة 
املنتخب األوزبــكــي بقوة مع بداية الشوط 
الثاني وتقليصه النتيجة بهدفه الوحيد، 
ومحاولته الوصول إلى هدف التعادل في 
ظــل تــراجــع أداء املنتخب اليمني فــي تلك 
األثــنــاء، وعقبها لم يطرأ أي جديد في ظل 
كر وفــر بن العبي املنتخبن أغلب دقائق 
الــشــوط الثاني، وكــان املنتخب اليمني قد 
استعاد تفوقه مع الثلث األخير للمواجهة 
ــفـــــرص الـــســـانـــحـــة  ــ ــــن الـ وأضـــــــــاع الــــعــــديــــد مـ
للتسجيل، ولتنتهي املواجهة بفوز يمني 

بهدفن لهدف.

الدوحة - 

الدوحة - 

اليوم الريان مع الشحانية والعربي في اختبار صعب مع السيلية

صراع حصد النقاط في مباريات الجولة 
QNB العاشرة بدوري نجوم

الــقــســم األول مــن دوري نجوم  قــطــار  وصـــل 
الــقــدم محطته قــبــل األخــيــرة مع  لــكــرة   QNB
العاشرة والتي يبحث  الـــدوري جولته  دخــول 
ــن الــتــعــويــض  ــو األنــــديــــة عـ ــدربـ مـــن خــاللــهــا مـ
النقاط السيما  أكبر عدد ممكن من  وحصد 
النقاط  لذلك ستكون  مع تبقي جولة واحـــدة، 
الثالث العنوان األبرز لهذه الجولة، خاصة وأن 
الــدوري سيخلد لراحة مطولة ويعود للظهور 
في الجولة األخيرة بسبب أيام الفيفا الدولية، 

وأيضا خليجي 24 بالدوحة.
وتسعى كل الفرق إلى تقديم أفضل ما لديها 
وتحقيق نتائج مميزة في هذه الجولة الصعبة 
ــتـــوقـــف فـــرصـــة جــيــدة  حـــتـــى تـــكـــون فـــتـــرة الـ
لالستعداد بشكل أفضل الستئناف الدوري.. 
يــخــدم مصالح  الــنــقــاط ال  نــزيــف  السيما وأن 
التي مــازالــت تعاني مــن تراكم  األنــديــة  بعض 

وتتالي نتائجها السلبية.
ــارة انـــطـــالق الــجــولــة الــعــاشــرة  ــ وســتــعــطــى إشـ
الخميس/ بإقامة  الــيــوم  مــن املسابقة املحلية 
األولــى  املــبــاراة  مواجهتني حيث سيلعب فــي 
ــان مـــع نــظــيــره الــشــحــانــيــة عــلــى اســتــاد  ــريــ ــ ال
عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، وفي املباراة 
الثانية سيكون العربي في اختبار صعب مع 
الكبير.. وتستكمل  السيلية على ملعب حمد 
بقية املباريات غدا الجمعة بإقامه مواجهتني، 

حيث سيلعب الوكرة أمام األهلي على استاد 
سعود بن عبدالرحمن، ثم مباراة الخور أمام 

الدحيل على استاد الخور.
السبت  الــعــاشــر  مــبــاريــات األســبــوع  وتختتم 
املقبل، بإقامة آخر مواجهتني، حيث سيلعب 
الــســد أمـــام نـــادي قــطــر عــلــى اســتــاد ثــانــي بن 
جـــاســـم، بــعــدهــا عــلــى نــفــس املــلــعــب سيكون 

املوعد مع مواجهة الغرافة أمام أم صالل.
الــريــان والشحانية  بــني  األولـــى  املواجهة  ففي 
فمن الوهلة األولى تبدو غير متكافئة وصعبة 
املركز  الــذي يتواجد فــي  بالنسبة للشحانية 
ــفـــرق دون أن  ــيـــر عــلــى الئـــحـــة تــرتــيــب الـ األخـ
يحقق أي فوز منذ بداية املوسم، وينافس من 
الـــدوري ويالقي  البقاء بــأضــواء  أجــل تحقيق 
الريان صاحب املركز الثاني الذي لم يتعرض 
للخسارة ويحقق نتائج إيجابية وانتصارات 
متتالية بلغت 6 انتصارات في املباريات الست 

األخيرة.
 وخسر الشحانية في األسبوع املاضي أمام 
قطر غير ان الريان قادم من فوز تحقق على 
حساب السيلية دعم به موقفه باملركز الثاني 
بعد أن كان قد صعد للصدارة ملدة 24 ساعة 

قبل أن يعود إليها الدحيل بفوزه على السد.
الريان يعتبر أفضل  القول إن سجل  ويمكن 
ــه إذ حــــقــــق 6  ــافـــسـ ــنـ بـــكـــثـــيـــر مـــــن ســــجــــل مـ
انــتــصــارات وتــعــادل فــي 3 مــبــاريــات ويمتلك 
ــــداف فــقــط في  ــاع بتلقيه 7 أهـ أقــــوى خـــط دفــ

مرماه وأفضل خط هجوم برصيد 21 هدفا، 
وعلى الجانب اآلخر فإن الشحانية يمتلك من 
الــنــقــاط ثــالثــا مــا زال يبحث عــن فـــوزه األول 
ويطمع فــي تفجير مــفــاجــأة مــدويــة فــي حال 
النقاط  إنــه يبحث عن  إطاحته بالريان حيث 
التي تجعله يبتعد عن قاع الترتيب قبل نهاية 
العاشر  الخور  القسم األول علما بأنه يالقي 
في الجولة األخيرة من هذا القسم في مباراة 

ستكون األهم له.
ــن الــشــحــانــيــة عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي  ــراهــ ويــ
املنتظر  العالية لالعبني ومن  املعنوية  والــروح 
التعديالت  ــدرب مــورســيــا بعض  املـ يــدخــل  أال 
الجولة  الفريق في  التي مثلت  التشكيلة  على 
أن يحافظ على  املــقــرر  السابقة والــتــي، ومــن 
اللعب.. وعلى  التشكيلة بأبرز مفاتيح  نفس 
ــدرب فـــريـــق الـــريـــان  ــ ــإن مــ ــ الـــجـــانـــب املـــقـــابـــل فـ
بــكــامــل نــجــومــه باستثناء  اجـــويـــري ســيــدفــع 
قائد الفريق تاباتا املصاب، إضافة إلى عودة 
العــب الــوســط فــرانــك كــوم، إلــى جانب ياسني 
ابراهيمي الذي أحرز هدفي الفوز في املباراة 
السيلية وعبدالعزيز  األخــيــرة عــلــى حــســاب 
حــاتــم فـــي خـــط الـــوســـط وجـــابـــريـــال مــركــادو 

قلب الدفاع.
وفي اللقاء الثاني ستكون املواجهة أكثر قوة 
الــلــذيــن توقفت  الــعــربــي والسيلية  بــني  وإثــــارة 
انتصاراتهما في الجولة األخيرة وتراجعا في 
جدول الترتيب، إلى جانب أن العربي والسيلية 
بــاإلثــارة والقوة  أصبحت مبارياتهما تحفل 
والندية، ويأمل العربي في العودة لالنتصارات 
الســـتـــعـــادة مــكــانــه فـــي املـــربـــع الـــذهـــبـــي، كما 
السيلية لالنتصار والــحــصــول على  يسعى 
الثالث نقاط.. ويحتل العربي املركز الخامس 
أمــام  مــبــاراة مؤجلة  برصيد 14 نقطة ولــديــه 
الـــســـد، فـــي املــقــابــل فـــإن الــســيــلــيــة فـــي املــركــز 

السابع برصيد 11 نقطة.
املواجهة تمثل تحديًا كبيرًا للفريقني وفرصة 
لتعويض ما ضــاع منهما من نقاط، وهــو ما 
املــدربــني هيمير هالجريمسون  يفرض على 
الذي  الطريق  البحث عن  الطرابلسي  وسامي 
يقود للشباك من خالل اإلمكانيات والالعبني 
املوجودين في كل فريق، ففي العربي حمدي 
الــحــربــاوي والســوجــا وأحــمــد فتحي ومحمد 
صالح النيل ويوسف عبدالرزاق وغيرهم من 
السيلية على العبيه  يــراهــن  الــالعــبــني.. فيما 
وأبرزهم هداف الفريق كريم أنصاري ونذير 
إلياس ومبارك بوصوفة  بلحاج وعبدالقادر 

ومجدي صديق وغيرهم من الالعبني.

الدوحة - قنا
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

طالب قطر يشاركون في أولمبياد الروبوت
ــدارس قــطــر بــوفــد طــابــي يــضــم 12 طــالــبــا، فـــي مــنــافــســات  ــ تـــشـــارك مـ
األوملبياد العاملي للروبوت /WRO2019/ الذي يقام في العاصمة املجرية 
بودابست خال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، ويشكل الطاب 
املشاركون 4 فرق لخوض املنافسات، وذلك بعد أن أحرزوا املراكز األولى 
في البطولة الوطنية للروبوت »NRO2019« التي أقيمت في كلية شمال 
إلى ثاث مــدارس هي:  الطاب املشاركون  األطلنطي بالدوحة. وينتمي 
مــدرســة حمزة بــن عبداملطلب اإلعــداديــة، ومــدرســة علي بــن جاسم بن 

محمد آل ثاني الثانوية، ومدرسة خالد بن أحمد اإلعدادية.

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net
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أرقام وحقائق

رت دراسة أمريكية حديثة، أجراها 
ّ
حذ

باحثون من جامعة بافالو من أن عدم 
حـــصـــول الــنــســاء عــلــى قــــدر كــــاف من 
، يزيد خطر انخفاض كثافة 

ً
النوم ليا

املعادن في العظام، ويسهم في اإلصابة 
الفريق  العظام، وتابع  بمرض هشاشة 
عادات النوم لدى ما يزيد على 11 ألف 
سيدة، باإلضافة إلى إجراء فحوصات 
لــصــحــة الــعــظــام. ووجــــد الــبــاحــثــون أن 
السيدات الاتي حصلن على 5 ساعات 
، انخفضت لديهن 

ً
أو أقل من النوم ليا

كثافة املعادن بالعظام في جميع املواقع 
الجسم  التي تم تقييمها، وهي  األربعة 
الفقري،  ــــورك والــعــنــق والــعــمــود  كله وال
مقارنة بالنساء الائي حصلن على 7 

.
ً
ساعات ليا

النساء  لــدى  الــعــظــام  وانخفضت كتلة 
بــعــد الــنــوم ملـــدة 5 ســاعــات بنسبة 22 
بــاملــئــة، كــمــا واجــهــن مشكلة هشاشة 
ــورك والـــعـــمـــود  ــ ــ الـــعـــظـــام فــــي مــنــطــقــة الـ
ــقـــري بــنــســبــة 63 بـــاملـــائـــة. وقـــالـــت  ــفـ الـ
الــدكــتــورة هــيــذر أوشـــس بــالــكــوم، قائد 
أن  إلــى  البحث »تشير دراســتــنــا  فريق 
النوم قد يؤثر سلًبا على صحة العظام، 
وهذا يضاف إلى قائمة اآلثار الصحية 
السلبية لضعف النوم«.. مضيفة »آمل 
ــا بمثابة 

ً
بــأن تكون هــذه الــدراســة أيــض

تذكير بالسعي إلى النوم ملدة 7 ساعات 
أو أكــثــر وهـــي الــســاعــات املــوصــى بها 

ليا«.

طور باحثون أمريكيون لقاحا ثوريا يحمي من مرض الزهايمر ويقلل 
منه، وحدد الباحثون في مستشفى »ماساتشوستس العام« التابع لكلية 
الطب بجامعة هارفارد في الواليات املتحدة، شكال نــادرا من الجينات 
الــتــي يعتقدون أنــهــا تجعل أدمــغــة اإلنــســان تــقــاوم املـــرض، وتــأتــي هذه 
النتائج التي توصلوا إليها بعد أن درس العلماء األمريكيون مريضة 

كان من املتوقع أن تصاب بحالة مبكرة من الزهايمر، حيث حملت طفرات 
في جينات معروفة بأنها تسبب املرض، والتي أصابت أقاربها بعمر 45 
عاما في املتوسط، إال أن املريضة لم تواجه أعراض املرض، مثل النسيان، 
حتى بلوغها السبعني من عمرها، على الرغم من تراكم اللويحات في 

دماغها، وهي أهم العالمات الرئيسية لتشخيص مرض هزال الدماغ.

قلة النوم تصيب 
النساء بهشاشة 

العظام
أعــلــنــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملــهــرجــان 
السابع، والــذي  السينمائي  أجيال 
تــقــدمــه مــؤســســة الــدوحــة لــأفــام 
إلــــــى 23  ــــن 18  ــتــــرة مـ ــفــ ــ ال خــــــال 
الجاري، عن برمجة باقة  نوفمبر 
مــن ســتــة أفـــام مــن جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم إلثـــــــارة الـــخـــيـــال وتــحــفــيــز 
عــقــول األطـــفـــال والــشــبــاب ضمن 
قسم »بــريــق«. ويــقــدم قسم بريق 
لــأفــام الــقــصــيــرة الــعــائــلــيــة دورًا 
أساسيا في باقة أجيال السنوية، 
حـــيـــث يـــقـــدم تـــجـــربـــة ســيــنــمــائــيــة 
ــات  ــانـ ــهـــرجـ فــــريــــدة لـــجـــمـــاهـــيـــر املـ
ويـــأســـر خــيــالــهــم الــنــاشــئ ويــقــدم 
أدوات  الـــصـــغـــار  مــــن  لــلــجــمــهــور 
الــتــطــويــر اإلبـــداعـــي فـــي الــســنــوات 

القادمة.
وقـــالـــت فــاطــمــة حــســن الــرمــيــحــي، 
الـــرئـــيـــســـة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ملــؤســســة 
الــــــدوحــــــة لـــــأفـــــام فـــــي تـــصـــريـــح 
أجــيــال يرتكز  أمــس، إن مهرجان 
فـــي صــمــيــمــه عــلــى رعـــايـــة الــجــيــل 
القصص والقادة  الــقــادم من رواة 
والـــــحـــــاملـــــن مــــــن خــــــــال تـــجـــربـــة 
جماعية لأفام امللهمة من جميع 
أنحاء العالم. وأوضحت الرميحي، 
أنــــــــــه عـــــنـــــدمـــــا يـــــتـــــم تـــخـــصـــيـــص 
ــن األفـــــام  مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــتـــارة مــ
القصيرة ألصغر عشاق السينما 
ــــك يــكــون بــهــدف  كـــل عــــام، فــــإن ذل
تـــغـــذيـــة انـــبـــهـــارهـــم بـــالـــعـــالـــم الــــذي 
يــســتــكــشــفــونــه ويـــتـــعـــلـــمـــون عــنــه 

كل يوم.

»أجيال السينمائي« 
يعلن عن أفالم 

قسم »بريق«

لقاح جديد يحمي من مرض الزهايمر

يعرض حاليا

الالندمارك

المول

الرويال بالزا

شركة قطر للسينما 
وتوزيع األفالم

)ش. م. ق(

في سينما

لمزيد من المعلومات عن أفالمنا.. زوروا موقعنا اإللكتروني

www.qatarcinemas.com
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