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برعــــــــــــــــــــاية

أســهــم بــرنــامــج الــتــوســع فـــي مـــرافـــق الـــرعـــايـــة الصحية 
بمؤسسة حمد الطبية والــذي ُيعد األكبر من نوعه في 
تاريخها في تحقيق زيادة في السعة السريرية بوحدات 
املرضى الداخليني بمستشفيات املؤسسة بمقدار 25  % 
منذ عام 2016. ومع استمرار تزايد الطلب على خدمات 
ــــوام القليلة املــاضــيــة نتيجة  الــصــحــيــة فــي األعـ الــرعــايــة 
الــذي تشهده دولــة قطر، نجحت  النمو السكاني املطرد 
مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة فـــي تــحــقــيــق زيــــــادة كــبــيــرة في 
السعة السريرية بمرافقها من خالل افتتاح مستشفيات 
ومــرافــق تخصصية جــديــدة. وفــي تعليقه على برنامج 
الــتــوســع فــي مــرافــق الــرعــايــة الــصــحــيــة بــمــؤســســة حمد 
الــطــبــيــة، أوضـــح الــســيــد  حــمــد آل خليفة رئــيــس تطوير 
املرافق الصحية في مؤسسة حمد الطبية أن املؤسسة 

قــد شهدت خــالل األعـــوام القليلة املاضية زيــادة 
كبيرة في أعــداد املرضى الراغبني في الحصول 
الــرعــايــة الصحية باملؤسسة وفي  على خــدمــات 
الــرعــايــة الصحية املختلفة التي  أنـــواع خــدمــات 

يحتاج إليها هؤالء املرضى. 

الرعاية  اقتراب موسم اإلنفلونزا، أطلقت مؤسسة  مع 
العامة  الــصــحــة  بــالــتــعــاون مــع وزارة  ــيــة  األول الصحية 
ومؤسسة حمد الطبية حملة وطنية ترمي إلى توفير 
ــراد املــجــتــمــع والــعــامــلــن فـــي قــطــاع  ــ الــتــطــعــيــم لــكــافــة أفـ

الرعاية الصحية على حد سواء.
ــذا الــعــام ألكــبــر عــدد  حــرصــا عــلــى تــوفــيــر الــتــطــعــيــم هـ
الجمهور  ممكن من األشــخــاص، سيكون باستطاعة 
الــحــصــول عــلــى الــتــطــعــيــم املـــضـــاد لــإنــفــلــونــزا مجانا 
فــي كــافــة املــراكــز الصحية الــتــابــعــة ملــؤســســة الــرعــايــة 

الصحية األولية املوزعة في مختلف أنحاء البالد، وفي 
ــذيــن يــحــضــرون  مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة )لــلــمــرضــى ال
 عن بعض العيادات الخاصة 

ً
مواعيد العيادات(، فضال

املختارة. وقد تلقى حتى اآلن اآلالف من العاملن في 
التطعيم املضاد لإنفلونزا  القطاع الصحي في قطر 

هذه السنة.
التعاون عبر  العام املاضي بفضل  فبعد نجاح حملة 
الثالثة مرة  الجهات  الرعاية الصحية، تضافرت  قطاع 
التطعيم  أفـــراد املجتمع على  أخــرى لتيسير حصول 

ومكافحة األنفلونزا.
وتــم اطـــالق املــوقــع اإللــكــتــرونــي املخصص مــرة أخــرى 
املــجــتــمــع من  أفـــــراد  لــتــمــكــن   www.fighttheflu.qa

الحصول على معلومات حول التطعيم - بما في ذلك 
 عن أماكن توفره مجانا 

ً
الخرافات والحقائق – فضال

في دولة قطر.
اإلنــفــلــونــزا املوسمية  الــســنــوي ضــد  التطعيم  ويعتبر 
التقاط  لتقليل فــرص  أمانا  الفضلى واألكثر  الوسيلة 
عدوى اإلنفلونزا ومن ثم نقلها لآلخرين. تنتشر في 
كل موسم سالالت مختلفة من فيروسات اإلنفلونزا، 
تــؤثــر على األشــخــاص بطريقة متفاوتة. ولكن  وهــي 
املــاليــن مــن الــنــاس فــي الــعــالــم يــصــابــون ســنــويــا بها، 
للعالج  ومئات اآلالف منهم يدخلون املستشفى طلبا 
فــيــمــا يــلــقــى عــشــرات اآلالف مــن األشـــخـــاص حتفهم 
ســنــويــا بــســبــب املـــضـــاعـــفـــات الــنــاتــجــة عـــن اإلصـــابـــة 

باإلنفلونزا.
الخال،  اللطيف  الــدكــتــور عبد  الــســيــاق، علق  وفــي هــذا 
املعدية،  األمـــراض  الطبي ورئــيــس قسم  الرئيس  نائب 
العامة  الــصــحــة  قــطــاع  أن أرى  »إنـــه ليسعدني   :

ً
قـــائـــال

بــأكــمــلــه، بــالــتــعــاون مــع الــقــطــاع الــخــاص، يــعــمــالن معا 
فــي هــذه املــســألــة الــهــامــة للصحة الــعــامــة، حيث تشير 
الــبــدايــة املــبــكــرة ملوسم  ــيــة إلــى  الــبــيــانــات املخبرية األول

ــذا الـــعـــام، وتــشــيــر أيــضــا إلـــى أنــه  اإلنــفــلــونــزا هـ
أشد من العام املاضي، لذلك من املهم للغاية أن 
يتخذ األشخاص اإلجراءات الالزمة ويحصلوا 
أولئك املعرضن ملخاطر  التطعيم خاصة  على 

مضاعفات اإلنفلونزا«.

حملة للتطعيم ضد اإلنفلونزا مجانًا في كافة المراكز الصحية

25 % زيادة السعة السريرية بـ»حمد الطبية« 
لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية

توسيع خدمات الصحة النفسية في المجتمع القطري
في إطار التطوير املستمر للخدمات الصحية املقدمة للمراجعن 
األولــيــة عــن إطــالقــهــا بنجاح  الــرعــايــة الصحية  أعلنت مؤسسة 
الوجبة الصحي، والتي  املتكاملة في مركز  النفسي  الطب  عيادة 
تم تدشينها 23 سبتمبر 2019 والتي تعد ثالث عيادة من نوعها 
الثمامة ومــركــز جامعة  األولــيــة بعد مركز  الرعاية الصحية  فــي 

قطر الصحي.
وتعتبر هذه العيادة خدمة مجتمعية تقدم للمراجعن املسجلن 
الرعاية الصحية األولية باالشتراك  في أي من مراكز مؤسسة 
الذين  الخدمة لألشخاص  الطبية وتقدم هذه  مع مؤسسة حمد 
إلى  يعانون من مشاكل نفسية تبلغ درجتها ما بن متوسطة 
الــعــيــادة تقييما وتشخيصا وعالجا  تــوفــر هــذه  شــديــدة، حيث 

فعاال وعلميا مبنيا على األدلة والبراهن لالضطرابات النفسية.
كما تسهل العيادة عملية وصول املراجعن إلى خدمات الرعاية 
الصحية النفسية بجعلها أقرب إلى منازلهم ومتوفرة في محيط 

مألوف وفي وسط أقل عرضة للخجل.
وسيتمكن جميع املراجعن البالغة أعمارهم ما بن 18 - 65 عاما 

االستفادة من الخدمات الشاملة لهذه العيادة.
النفسية  الــعــالجــات  الخدمة على إجـــراء  وتحتوي خــيــارات هــذه 
وتنظيم أدوية املريض، وتزويده بالتعليمات والتوجيهات الالزمة 
إلــى نمط حياة سليم وصحي وإدارة حالته بنفسه،  للوصول 
ــــى الــتــثــقــيــف املــنــاســب وتــقــديــم الــنــصــائــح الـــالزمـــة  بـــاإلضـــافـــة إل

للمرضى ومن يقوم برعايتهم.

ويعد هذا التعاون املشترك بن مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
ومــؤســســة حــمــد الطبية نــمــوذجــا مــمــيــزًا ومــتــطــورًا مــن الــرعــايــة 
الرعاية الصحية  الخدمات بن مقدمي  الصحية، حيث تتكامل 

األولية والرعاية الصحية الثانوية.
وصرحت مؤسسة الرعاية الصحية األولية بأن هناك معتقدات 
خاطئة لدى الكثير حول طبيعة االضطرابات النفسية وعالجها، 
مــنــهــا أن هــــذه االضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة يـــصـــاب بــهــا مــجــمــوعــة 
الــنــاس وال يمكن عالجها، وبعضها عنيف وغير  صغيرة مــن 
مــســتــقــر، لــكــن هـــذا االعــتــقــادات غــيــر صحيحة حــيــث إن معظم 
األفراد املصابن باالضطرابات النفسية ال يعانون من العدوانية 

ويمكنهم التعايش بشكل إيجابي في مجتمعاتهم.
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« بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ملحق شهري تصدره »

الــــعــــامــــة  الـــــصـــــحـــــة  نــــــفــــــذت وزارة 
وشركاؤها حملة توعية عامة حول 
ســرطــان الــثــدي خـــالل شــهــر أكتوبر 
بـــســـرطـــان  ــة  ــيـ ــتـــوعـ الـ ــهــــر  2019 )شــ
ــك لــتــعــزيــز الـــوعـــي حــول  ــ الـــثـــدي(، وذل
املــــــرض مــــن خـــــالل تــثــقــيــف األفــــــراد 
بــأهــمــيــة الـــوقـــايـــة وخـــدمـــات الــفــحــص 

والكشف املبكر.
ونـــظـــمـــت الــــــــــوزارة ومـــؤســـســـة حــمــد 
الــرعــايــة الصحية  الطبية ومــؤســســة 
القطرية للسرطان  األولــيــة والجمعية 
وســـدرة للطب والــعــديــد مــن الشركاء 
اآلخـــريـــن فــعــالــيــات تــوعــيــة تتضمن 
فعاليات وأنشطة مجتمعية ومؤتمرا 
ومـــحـــاضـــرات وورش عــمــل وتــوزيــع 
املواد التثقيفية، كما أضيئت عدد من 
الــــوردي تضامنا مع  بــالــلــون  املــبــانــي 
الثدي.ويعد  التوعية بسرطان  شهر 
أنـــواع السرطان  الــثــدي أكثر  ســرطــان 
أنحاء  النساء في جميع  انتشارًا بن 
الــعــالــم، ووفـــقـــا لــبــيــانــات ســجــل قطر 
الوطني للسرطان في وزارة الصحة 
العامة لعام 2016 فإن سرطان الثدي 
أنــواع  املائة من جميع  يقارب 17 في 
ــة قـــطـــر، وتــبــلــغ  ــ الـــســـرطـــانـــات فـــي دولـ
نسبة حــدوثــه نحو 40 فــي املــائــة من 
حاالت اإلصابة بالسرطان بن اإلناث 
من جميع الجنسيات وحوالي 35 في 
املائة من حــاالت اإلصابة بالسرطان 

بن اإلناث القطريات.
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سمو األمير يهنئ 
رئيس بوتسوانا

سمو األمير يهنئ 
ملك كمبوديا

سمو األمير يعزي 
الرئيس اإليراني

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
الــدكــتــور موغويتسي ماسيسي، رئــيــس جمهورية  إلــى فخامة  ببرقية تهنئة 

بوتسوانا، بمناسبة أدائه اليمني الدستورية لوالية رئاسية جديدة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
ببرقية تهنئة إلى جاللة امللك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى ببرقية 
إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 
الذي ضرب مدينة ميانة بمحافظة  الزلزال  ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا 

أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

الدوحة - قنا

الدوحة- قنا

الدوحة- قنا

نائب األمير يهنئ رئيس بوتسوانا

نائب األمير يهنئ ملك كمبوديا

نائب األمير يعزي الرئيس اإليراني

رئيس الوزراء يعزي الرئيس اإليراني

جولة مشاورات سياسية بين وزارتي 
الخارجية في قطر وجورجيا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الكمبودي

إلى  آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة  الشيخ عبدالله بن حمد  بعث سمو 
فخامة الدكتور موغويتسي ماسيسي، رئيس جمهورية بوتسوانا، بمناسبة 

أدائه اليمني الدستورية لوالية رئاسية جديدة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة إلى جاللة 
امللك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير ببرقية تعزية ومواساة 
إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة ميانة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال 

غرب إيران، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
الــدكــتــور حسن  الرئيس  إلــى فخامة  الــداخــلــيــة، ببرقية تعزية ومــواســاة  ووزيـــر 
روحاني رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في ضحايا الزلزال الذي ضرب 
إيــران، متمنيا معاليه  الشرقية شمال غرب  أذربيجان  مدينة /ميانة/ بمحافظة 

عاجل الشفاء للمصابني.

عقدت في العاصمة الجورجية تبليسي، جولة مشاورات سياسية بني وزارتي 
الخارجية في دولة قطر وجورجيا.

ترأس الجانب القطري في املشاورات السياسية، سعادة الدكتور أحمد بن حسن 
الجورجي سعادة  الجانب  الخارجية، بينما ترأس  لــوزارة  العام  الحمادي األمني 
الخارجية. جرى خالل جولة  أليكساندير خفتيسياشفيلي نائب وزير  السيد 
املشاورات السياسية، استعراض العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل 

دعمها وتطويرها، باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام املشترك.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
إلــى دولــة السيد هــون سني رئيس وزراء مملكة  الداخلية، ببرقية تهنئة  ووزيــر 

كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة - قنا

الدوحة- قنا

الدوحة- قنا

الدوحة- قنا

تبليسي

الدوحة - قنا

رئيس رواندا يستقبل النائب العام

الــرئــيــس بـــول كــاغــامــي رئــيــس جمهورية  استقبل فــخــامــة 
رواندا سعادة الدكتور علي بن فطيس املري النائب العام 

الذي يزور رواندا حاليا.
ــر الـــعـــدل الـــروانـــدي  ــ ــــذي حـــضـــره وزيـ  وتــــم خــــال الــلــقــاء الـ
ــيـــع  ــدد مــــن املـــواضـ ــ ــعــــراض عــ ــتــ ــيــــس، اســ ــرئــ ــتـــشـــار الــ ومـــسـ
القانون  ومشاريع العمل املشترك في مجال ترسيخ حكم 

ومحاربة الفساد.

كيغالي - قنا

تعاون قطري كويتي في مجال حقوق اإلنسان

»التنمية اإلدارية«: إطالق خطة التدريب للعام 2020

قطر تفوز برئاسة االتحاد العربي للعمل التطوعي

اجــتــمــع ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن صميخ 
ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق  املــــــــري رئــ
اإلنــــســــان امـــــس بــمــقــر الــلــجــنــة مــــع ســـعـــادة 
ــي رئــيــس  ــاركــ ــبــ ــم مــــبــــارك املــ الـــســـفـــيـــر جــــاســ
الــــديــــوان الــوطــنــي لــحــقــوق اإلنـــســـان بــدولــة 
الكويت والوفد املرافق له؛ بحضور سعادة 
الــســيــد حفيظ محمد العجمي سفير دولــة 

الكويت لدى دولة قطر. 
تناول االجتماع سبل التعاون في القضايا 
ــبـــادل  تـ املــــشــــتــــرك وتـــفـــعـــيـــل  ــام  ــمــ ــتــ ذات االهــ
الــتــجــارب والـــخـــبـــرات. كــمــا بــحــث االجــتــمــاع 
إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بــن اللجنة 
ــعــــاقــــات  ــز الــ ــزيــ ــعــ ــــدف إلـــــــى تــ ــهـ ــ الـــــــديـــــــوان تـ
الــوثــيــقــة بـــن الــطــرفــن فـــي مـــجـــاالت حــقــوق 
إلــــى جــانــب التنظيم  ــان وحــمــايــتــهــا،  ــسـ اإلنـ
املــشــتــرك لـــلـــدورات الــتــدريــبــيــة أو املــؤتــمــرات 

الــدراســات  أو املنتديات والـــنـــدوات، وإجـــراء 
أو األبحاث حول املوضوعات ذات االهتمام 
ــود الـــعـــوامـــل  ــ املـــشـــتـــرك خـــاصـــة فــــي ظــــل وجــ
املشتركة مثل التركيبة السكانية والعادات 
والــتــقــالــيــد االجــتــمــاعــيــة بــن مــواطــنــي دولــة 

قطر ودولة الكويت.
يــذكــر أن اللجنة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
الــتــعــاون مع  لها تــجــارب سابقة فــي عملية 
دولة الكويت في نشر وإرســاء ثقافة حقوق 
اإلنسان حيث نظم الجانبان بالدوحة دورة 
تدريبية لفائدة الديبلوماسين الكويتين 
الـــجـــانـــبـــان  نـــظـــم  كـــمـــا  فــــي ديـــســـمـــبـــر 2014 
دورة تدريبية ثانية بدولة الكويت لفائدة 
وزارتـــي الخارجية والداخلية الكويتية في 
ــار األمــثــل  ــنــــوان:)اإلطــ مــــارس 2015 تــحــت عــ
لكيفية التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان 
الــدولــيــة واإلقليمية  عبر استعمال اآللــيــات 
 عن تنظيم اللجنة الوطنية 

ً
املناسبة( فضا

لحقوق اإلنسان معرض الثقافة اإلسامية 
ــك فــي  ــ ــقـــوق اإلنــــســــان بـــالـــكـــويـــت، وذلــ فــــي حـ
إطــار التعاون اإلقليمي فــي سبيل التوعية 
ــيـــف فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق اإلنـــــســـــان،  ــقـ ــثـ ــتـ والـ
ــة الــنــوعــيــة بـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــراكـ والـــشـ
ووزارة الخارجية الكويتية ودعــم التعاون 
ــتــــرك وتـــعـــزيـــز  الـــخـــلـــيـــجـــي الـــخـــلـــيـــجـــي املــــشــ
الــعــاقــات الــقــويــة بـــن الــجــانــبــن فـــي مــجــال 

حقوق االنسان. 
ــــاع مــــتــــزامــــنــــا مــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــذا االجـ ــ ــ كــــمــــا يــــأتــــي هـ
احتفاء األشقاء في دولــة الكويت واملجتمع 
الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم األمــم 
املــتــحــدة لــســمــو أمــيــر دولــــة الــكــويــت الشيخ 
صــبــاح األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح وتسميته 
ــار دولـــة  ــبـ ــتـ ــدا لــلــعــمــل اإلنـــســـانـــي( واعـ ــائــ )قــ
الكويت )مركزًا للعمل اإلنساني( في إنجاز 
الــكــويــت فــي املحافل  مستحق رســـخ مــكــانــة 

الدولية.

ــادة الـــســـيـــد يـــوســـف بــن  ــعــ ــايــــة ســ تـــحـــت رعــ
محمد العثمان فخرو وزير التنمية اإلدارية 
والــعــمــل والــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، تــم اطــاق 
الــســنــويــة ملعهد اإلدارة  الــتــدريــبــيــة  الــخــطــة 

العامة للعام 2020.
ــلـــعـــام الــــقــــادم  ــتــــدريــــب لـ  تــتــضــمــن خـــطـــة الــ
تـــدريـــبـــيـــا، مــنــهــا )600 (  بــرنــامــجــا   )961(
برنامج تدريبي في املسار اإلداري و )253( 
بــرنــامــجــا فـــي املـــســـار الــتــخــصــصــي،)108 ( 
بـــرامـــج خـــاصـــة، ويــتــوقــع ان يـــشـــارك فيها 
الــجــهــات الحكومية.  )19000( مــوظــف مــن 
وستطرح البرامج التدريبية في الفترتن 
ــة لــــتــــائــــم ظـــــروف  ــيــ ــائــ ــة واملــــســ ــيـ ــاحـ ــبـ الـــصـ
مــوظــفــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة بــشــكــل أكــبــر، 
وقد تمت مراعاة أوقات االجــازات الرسمية 

والعطات واملناسبات في الدولة. 
وســوف يبدأ تنفيذ البرامج التدريبية مع 
بداية األسبوع الثالث من شهر يناير لعام 
2020، وذلك إلتاحة الفرصة للتسجيل على 
البرامج التدريبية واكتمال اعداد املرشحن 
لضمان تنفيذها مــن بــدايــة تنفيذ الخطة 
التدريبية، علما بان األسبوع األول من عام 

2019 سوف يتضمن برامج تدريبية خاصة 
ببعض الجهات الحكومية، و سيتم طرح 
برامج تدريبية خال شهر رمضان املبارك 
فـــي الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة لـــلـــذكـــور واالنــــــاث، 
الــبــرامــج التدريبية  وســـوف يستمر تنفيذ 

طوال العام. 
ــرح )11(  ــعـــام 2020، طــ الـ يــمــيــز خــطــة  مــمــا 
بـــرنـــامـــجـــا تـــدريـــبـــيـــا تــخــصــصــيــا جـــديـــدا 
ــد  ــرامـــج طــويــلــة األمـ ومــــطــــورا، مــنــهــا )7( بـ
تـــتـــراوح بــن أســبــوعــن الـــى ســتــة أســابــيــع، 

وقد جاءت هذه البرامج التدريبية الجديدة 
بناًء على متطلبات االستراتيجية الوطنية 
الثانية وكذلك راعت طلبات بعض الجهات 
الحكومية وماحظات املشاركن بالبرامج 

التدريبية.
كــمــا تــمــيــزت خــطــة الـــتـــدريـــب لــلــعــام 2020 
يــــن عـــلـــمـــيـــن هــمــا  ــاء ــقــ الـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــقـــد لــ
لة،  الوظيفة العامة بن املسؤولية واملساء

النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة. 

فازت قطر بمنصبي رئاسة االتحاد العربي للعمل التطوعي وأمانته 
العامة باإلجماع في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد والذي عقد 
مؤخرا في إسطنبول بتركيا. وتم اختيار الدكتور يوسف علي الكاظم 

رئيسا لاتحاد والسيد يوسف راشد السويدي أمينا عاما.
 واملعروف أن االتحاد العربي للعمل التطوعي كان قد تأسس في 2003 

بمبادرة من قطر لاستفادة من جهود املتطوعن والشباب.
وفي اجتماع الجمعية العمومية بتركيا تم تشكيل 6 لجان على النحو 
التالي: لجنة البرامج واألنشطة، ولجنة التدريب والتطوير، ولجنة 
تنمية املــوارد، ولجنة تنمية خدمة املجتمع والتعاون الدولي، ولجنة 
اإلعــام والتوثيق، ولجنة البحوث والــدراســات.. كما تم في االجتماع 
التوافق على تفعيل املرصد العربي للتطوع وتفعيل مراكز التدريب في 

الباد العربية من أجل تأهيل املتطوعن والشباب.
وألقى الدكتور يوسف علي الكاظم رئيس االتحاد كلمة أكد فيها على 
أهمية تنشيط الفعاليات التطوعية امليدانية واعتماد خطط واقعية من 

قبل املنظمات واملراكز والهيئات املنظمة لاتحاد.
وكان رئيس االتحاد استعرض التقرير اإلداري والتقرير املالي لاتحاد 

خال الفترة من 2016 ولغاية 2019 وتمت املصادقة عليهما.
وتضمن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد العربي للعمل التطوعي 
ــوعـــات مـــن بــيــنــهــا املـــصـــادقـــة عــلــى مــحــضــر اجــتــمــاع  عـــــددا مـــن املـــوضـ
الجمعية العمومية غير العادية السابقة لاتحاد واملنعقد بتاريخ 19 

سبتمبر 2016 في مدينة القاهرة.
كــمــا تـــم اســتــعــراض تــقــريــر لــجــنــة مــراجــعــة طــلــبــات انــضــمــام الــهــيــئــات 
واملنظمات واملــراكــز لعضوية االتــحــاد وتــم اعتماد املنظمات التالية 

أعضاء في االتحاد وتشمل فريق الحلم األخضر من الكويت وقنوات 
للتنمية والــتــدريــب )هــمــم بــنــك الــعــمــل الــتــطــوعــي( مــن األردن واملــركــز 
الــوطــنــي لــصــحــافــة املــواطــنــة فـــي تــونــس وكـــذلـــك الــجــمــعــيــة التونسية 
أوالدنـــــا لــحــمــايــة األطـــفـــال وجــمــعــيــة مــتــطــوعــون بــا حــــدود مــن لبنان 
واملؤسسة اليمنية للعمل التطوعي في اليمن والهال األحمر القطري 
من قطر وجمعية شباب العزم في لبنان ومؤسسة وطن في فلسطن 
والــجــمــعــيــة املــغــربــيــة ألجـــيـــال الــعــمــل الــتــطــوعــي فـــي املـــغـــرب وجمعية 
وتعانوا لألعمال الخيرية والتطوعية من موريتانيا وجمعية التنمية 
االجتماعية والبيئة مــن موريتانيا أيــضــا، بجانب جمعية التأصيل 

الثقافي من الجزائر.
إلــى استعراض  واستمع املــشــاركــون فــي اجتماع الجمعية العمومية 
تقرير لجنة تعديات النظام األساسي لاتحاد واملكونة من السادة 
افهيد نمر التميمي والدكتور كاظم نوري عبد والدكتور سمير جمعة 

البلوشي وتمت املصادقة على جميع التعديات.
 واستعرض يوسف علي الكاظم رئيس االتحاد أجندة االتحاد للفترة 
الـــقـــادمـــة.. وتــتــضــمــن األجـــنـــدة: االتــفــاقــيــة مــع بــرنــامــج مــتــطــوعــي األمــم 
املــتــحــدة، وتفعيل دور مــراكــز الــتــدريــب فــي الــوطــن الــعــربــي، ومشاركة 
االتحاد في كأس العالم لكرة القدم 2022، واالتفاقية مع صندوق األمم 
املتحدة للسكان، وتفعيل االتفاقية مــع منظمة اإليسيسكو، وإنشاء 

وتفعيل الشراكات مع املنظمات الدولية في مجال العمل التطوعي.
الــتــطــوعــي تشكيل  الــعــربــي للعمل  لــاتــحــاد  الــعــامــة  وأقــــرت الجمعية 
اللجان وتشمل لجنة التدريب والتطوير، ولجنة اإلعـــام والتوثيق، 
ولجنة تنمية املــوارد، ولجنة خدمة تنمية املجتمع والتعاون الدولي، 
ولجنة البرامج واألنــشــطــة، ولجنة البحوث والـــدراســـات، وتــم تكليف 

األمن العام بمتابعة تشكليها. 

الدوحة -

الدوحة -

اسطنبول - قنا
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ــانـــي بــــن عــبــدالــلــه  ــنــــدوق ثـ ــلـــن صــ أعـ
بـــن ثــانــي آل ثــانــي اإلنـــســـانـــي أمــس 
األول عن التوقيع على أربع مذكرات 
تفاهم وثالث اتفاقيات دعم انساني 
يــــــقــــــارب )3,000,000  ملــــــا  طــــــــــارئ 
ــيــــد( مــــــع أربــــــعــــــة مــــــن أكـــبـــر  ــفــ ــتــ مــــســ
املنظمات الدولية العاملة في املجال 
 مــــن )مــنــظــمــة 

ٌ
ــانــــي وهـــــي كـــــل اإلنــــســ

كــيــر الــدولــيــة، ومــنــظــمــة الــعــمــل ضد 
الدولية،  الجوع، ومنظمة أوكسفام 
األطـــفـــال(، وبمبلغ  أنــقــذوا  ومنظمة 

تجاوز 27 مليون دوالر أمريكي.
الــذي  املــالــي  الــدعــم  وسيتم توظيف 
قـــدمـــه صـــنـــدوق ثـــانـــي بـــن عــبــدالــلــه 
آل ثاني اإلنساني لتقديم  بن ثاني 
املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة واإلغـــاثـــيـــة 
ــاه  ــيـ تــتــمــثــل فــــي تـــوفـــيـــر الــــغــــذاء واملـ
والــــــــــــــــدواء واإليــــــــــــــــواء والـــــخـــــدمـــــات 
أفـــريـــقـــيـــة  عــــــدة دول  ــــي  فـ الـــصـــحـــيـــة 
منها الصومال، والكونجو، والقرن 
اإلفــريــقــي. وقــد مــثــل ســعــادة الشيخ 
الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل 
التوقيع  ثاني الصندوق في مراسم 
الــــتــــي حــــضــــرهــــا كــــبــــار املــــســــؤولــــن 
فــي هـــذه املــؤســســات الــدولــيــة. فيما 
الــســيــدة/   فرانسيس لونغلي  قــامــت 
بــتــوقــيــع االتـــفـــاقـــيـــة بـــن الــصــنــدوق 
ومــنــظــمــة كــيــر الـــدولـــيـــة، والــســيــدة/   
ــن مــنــظــمــة  ــ ــــون عــ ــــسـ ــــومـ ــــن ثـ ــ ــارولـ ــ ــ كـ
أوكسفام الدولية، والسيد/   تيموثي 
رايت عن منظمة العمل ضد الجوع، 
ــور/   كـــيـــفـــن واتــــكــــنــــز – عــن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ والـ

منظمة أنقذوا األطفال.
وستتسلم منظمة »أنقذوا األطفال« 

18,775,032 دوالر إلنجاز مشاريع 
ــذاء واملـــيـــاه  ــ ــغـ ــ ــي مـــجـــال تـــوفـــيـــر الـ فــ
والــصــحــة واإليــــواء لــفــائــدة أكــثــر من 

2.5 مليون مستفيد.
فــيــمــا تـــم دعــــم مــنــظــمــة الــعــمــل ضــد 
بــمــبــلــغ 7,031,600 دوالر  الــــجــــوع 
ألـــف   500 لـــنـــحـــو  الـــــغـــــذاء  ــيـــر  ــتـــوفـ لـ
ــــي  ــقـ ــ ــريـ ــ مـــســـتـــفـــيـــد فـــــــي الـــــــقـــــــرن اإلفـ

)الصومال - تنزانيا - كينيا(.
ــا تــــــم الــــتــــوقــــيــــع مــــــع مـــنـــظـــمـــة  ــمــ ــيــ فــ
لــدعــمــهــا بمبلغ  الـــدولـــيـــة  أوكـــســـفـــام 
املـــيـــاه  لـــتـــوفـــيـــر  1,215,381 دوالر 
فـــي  ــفــــيــــد  ــتــ مــــســ ألـــــــــف  لــــنــــحــــو 150 

الكونجو بإفريقيا. جمهورية 

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من 
مـــعـــرض قــطــر الـــدولـــي لــلــضــيــافــة الـــذي 
ــة الـــدولـــيـــة لــلــمــعــارض  تــنــظــمــه الـــشـــركـ
ــة لــلــمــعــارض  ــدوحــ - قـــطـــر فــــي مـــركـــز الــ
واملؤتمرات يــوم الثالثاء املقبل، والتي 

تستمر فعالياته ملدة ثالثة أيام.
 ويهدف املعرض إلى مساعدة الشركات 
ــة عــلــى  ــيــ ــدولــ املـــحـــلـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
الــفــرص الناشئة فــي قطاع  استكشاف 
الــضــيــافــة فــي دولــــة قــطــر، والــجــمــع بن 
ــوردي الــخــدمــات  ــ مــشــغــلــي الـــفـــنـــادق ومــ
ــريــــن وخـــــبـــــراء  ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــة واملــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ

الصناعة من شتى أنحاء املنطقة.
الــوطــنــي للسياحة  املــجــلــس   ويــســعــى 
بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض 
ــدريــــب مــوجــهــة  قـــطـــر لــتــوفــيــر فـــــرص تــ
للعاملن في قطاع السياحة وتزويدهم 
ــة ملــواكــبــة  بــالــخــبــرات واملـــعـــارف الـــالزمـ

تطورات القطاع.
ــذا الـــســـيـــاق، ســـيـــوفـــر مــعــرض  ــ ــــي هـ  وفـ
قطر للضيافة للمرة األولـــى برنامجا 
ــا يــقــدمــه  ــيـ ــانـ ــا مـــعـــتـــمـــدا ومـــجـ ــيـ ــبـ تـــدريـ
ــيــــون مــخــتــصــون، ويــغــطــي  خـــبـــراء دولــ
موضوعات أساسية تقع ضمن نطاق 

تــأهــيــل الــعــامــلــن فـــي مــجــال الــســيــاحــة 
وتـــــزويـــــدهـــــم بــــــــــــــاألدوات لـــالســـتـــعـــداد 
الســتــضــافــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 

القدم 2022 في قطر.
 وســيــتــم تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 
ــة مــن  ــنــ ــراهــ ــــالل انـــعـــقـــاد الـــنـــســـخـــة الــ خــ
مؤتمر قطر للضيافة، الذي يهدف إلى 
ــتـــي يـــذخـــر بــهــا  اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص الـ
قطاع السياحة خــالل فترة االستعداد 
لبطولة كأس العالم 2022، مع التركيز 
على أنشطة الترفيه العائلي ومواكبة 

التطور التكنولوجي.
ــد الـــعـــبـــيـــدلـــي مــن  ــمــ  وقـــــــال الـــســـيـــد أحــ
املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة »يــلــتــزم 
املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة بــالــعــمــل 
دائما مع شركائنا في قطاع فعاليات 
األعــمــال بما يضمن أن تتيح املعارض 
ــرات لــلــمــشــاركــن بـــهـــا فــرصــة  ــمــ ــؤتــ واملــ
الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــــل مــــا يــمــكــن لــقــطــر أن 
ــت نـــفـــســـه تـــعـــزيـــز  ــ ــوقــ ــ ــه وفـــــــي الــ ــدمــ ــقــ تــ

تطورهم املهني«.
 وأضــــــاف »يــســعــدنــا أن نـــتـــعـــاون مــرة 
أخــرى مــع الشركة الدولية للمعارض- 
قـــطـــر لــتــصــمــيــم بـــرنـــامـــج جـــديـــد يــتــيــح 
الفرصة ألعضاء صناعة السياحة في 
قطر للتعرف مــن خــالل خــبــراء دولين 

ــارب ســيــاحــيــة  عــلــى كــيــفــيــة تــقــديــم تـــجـ
أصيلة ال تنسى«.

 من جانبه، قال السيد حيدر مشيمش 
ــام لــلــشــركــة  ــعـ ــر الـ ــديـ الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال املـ
الـــدولـــيـــة لــلــمــعــارض قــطــر »لـــقـــد قــررنــا 
فـــي نــســخــة هــــذا الـــعـــام تــوســيــع نــطــاق 
الفعاليات من قطاع الضيافة والخدمات 
الغذائية ليشمل أيضا السياحة، وذلك 
مــع تدشن أول جناح للوجهة وإقامة 

منطقة خاصة بالسياحة الفاخرة«.
 وأضــاف »بفضل شراكتنا مع املجلس 
الوطني للسياحة، سوف نكون قادرين 
على اتخاذ املزيد من الخطوات لجعل 
مــعــرض قــطــر للضيافة محطة شاملة 
يــقــصــدهــا جــمــيــع االخــتــصــاصــيــن في 
القطاع السياحي، سواء كانوا يبحثون 
بـــرامـــج  عــــن شــــراكــــات أو مــنــتــجــات أو 

للتطوير املهني«.
 وســـيـــتـــعـــرف املــــشــــاركــــون عـــلـــى كــيــفــيــة 
ــال ملـــنـــتـــجـــات أو  ــ ــمـ ــ ــــاذج أعـ ــمـ ــ ــر نـ ــويـ ــطـ تـ
خــــدمــــات جــــديــــدة فــــي مــــواقــــع الـــجـــذب 
السياحي الحالية أو املستقبلية، وعلى 
كيفية تعزيز تجربة الزوار وفي الوقت 
نفسه إدارة األمــور املتعلقة بالتسويق 
واملالية واملوظفن والضيافة والسالمة 

داخل أماكن الترفيه.

معرض قطر للضيافة ينطلق الثالثاء المقبل
يوفر برنامجا تدريبيا يقدمه خبراء دوليون

الدوحة- قنا

4 مذكرات تفاهم و3 اتفاقيات دعم إنساني طارئ 
من أكبر المنظمات الدولية العاملة في المجال اإلنساني.. صندوق ثاني بن عبداهلل:  4 وقعها مع 

لندن -  

¶ الشيخ د. خالد بن ثاني ود. كيفن واتكنز الرئيس التنفيذي لمنظمة »أنقذوا األطفال« يتبادالن الوثائق¶ الشيخ د. خالد بن ثاني ود. القحطاني وكارولين ثومسون رئيسة منظمة أوكسفام خالل مراسم التوقيع

¶ الشيخ د. خالد بن ثاني وتيموثي رايت من منظمة العمل ضد الجوع يتبادالن الوثائق

27 مليون دوالر 
تبرعات لتقديم 

المساعدات 
اإلنسانية 

واإلغاثية في 
عدة دول 

أفريقية
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نـــظـــم مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة أمـــــس نــســخــتــه 
الشبابية الثانية بالتعاون مع مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، 
ــادة الــشــيــخــة هــنــد بنت  ــعـ بــحــضــور سـ
حـــمـــد آل ثـــانـــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي ملؤسسة  اإلدارة والــرئــيــس 
قــطــر، وســـعـــادة الــشــيــخ ثــانــي بــن حمد 
آل ثــانــي وأكـــثـــر مـــن 200 شـــاب وفــتــاة، 
وتــــهــــدف الــنــســخــة الــشــبــابــيــة الــثــانــيــة 
ملنتدى الدوحة والتي عقدت في مبنى 
»ذو املنارتني« باملدينة التعليمية إلى 
تــعــزيــز الــنــقــاشــات الـــحـــواريـــة وإشــــراك 
الــقــضــايــا العامة  الــشــبــاب فــي مناقشة 
الــراهــنــة، واالســتــعــداد ملــنــتــدى الــدوحــة 
فـــي نــســخــتــه الــتــاســعــة عـــشـــرة، املــزمــع 
انــعــقــادهــا فــي 14 و15 ديسمبر املقبل 

بالدوحة.
وركزت مناقشات هذا العام على قضايا 
الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي والــتــعــلــيــم والـــهـــويـــة 
والتطرف حيث جاءت الجلسات تحت 
عناوين »التغير املناخي وصالحيات 
الجيل القادم ومسؤولياته«، و»سياسة 
ــــزاع: الــبــحــث  ــنـ ــ الــتــعــلــيــم فــــي مـــنـــاطـــق الـ
عـــن الـــهـــويـــة«، و»اســـتـــئـــصـــال الــتــطــرف 
مــن الـــجـــذور: هــل التعليم هــو الــحــل؟«. 
كــمــا تــضــمــن املـــنـــتـــدى الــشــبــابــي عـــددا 

املــقــابــالت مــع شخصيات شبابية  مــن 
مــلــهــمــة فـــي عــــدد مـــن الــــــدول، وفــــي هــذا 
ــــالح بــــن غــانــم  ــعــــادة صـ ــد ســ ــ اإلطـــــــار أكـ
الــعــلــي وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة على 
أهـــمـــيـــة بـــرنـــامـــج مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة فــي 
نسخته الشبابية والقضايا املطروحة 
فيه »التعليم والهوية، والتغير املناخي 

والتطرف«.
ــات إحــــداث  ــيـ ــن آلـ وتــــســــاءل ســـعـــادتـــه عـ
التغيير الحقيقي في العالم تجاه هذه 
املــنــتــديــات واملــؤتــمــرات  القضايا ودور 
ــات املــــحــــلــــيــــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ واملــ
والدولية في إحداث هذا التغيير مشيرا 
ــذه املــؤســســات  ــود هــ ــ ــم وجـ ــه رغــ ــى أنــ إلــ
والــنــشــاطــات الــدولــيــة فــي الــعــالــم إال أن 
الــحــروب التي ال نسمع عنها أكثر من 
ــذلــــك الــعــنــصــريــة  ــا، وكــ ــنـ املـــعـــروفـــة لـــديـ
والحزبية التزال نشطة وحية حتى في 
العالم املتقدم. وتساءل: ملاذا لم يحدث 
اختراقات لهذه املشاكل التي تواجهنا؟ 
ومن أين نبدأ إلحــداث التغيير املأمول 
هــل بــإنــشــاء مــؤســســات وإطـــالق برامج 

جديدة أو تغيير أنشطتنا وقياداتنا؟.
وتــابــع ســعــادة صـــالح بــن غــانــم العلي 
تـــكـــون  يـــجـــب أن  الــــبــــدايــــة  قــــائــــال »إن 
ــا تــغــيــيــر الــعــالــم  ــ مـــن أنــفــســنــا فــــإذا أردنـ
فــلــنــبــدأ بــأنــفــســنــا »إن الــلــه ال يــغــيــر ما 
ــا بــأنــفــســهــم«  ــ ــيــــروا مـ ــقــــوم حـــتـــى يــــغــ بــ

فــالــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي فــــي الـــتـــصـــورات 
يــبــدأ مــن النفس  الــكــبــرى للمجتمعات 
وتــغــيــيــرهــا مـــن الــــداخــــل الفـــتـــا إلــــى أن 
الــتــحــوالت الــعــظــمــى عــلــى مـــر الــتــاريــخ 
ــم تــنــطــلــق مــن  ــ بــــــدأت مــــن أشــــخــــاص ولـ
مؤسسات بــل إن كثيرا مــن املؤسسات 
ــام هــــذا التغيير  ــ كـــانـــت تــقــف عــائــقــا أمـ
ــقـــي ضـــــاربـــــا املــــثــــل بـــاألنـــبـــيـــاء  ــيـ ــقـ الـــحـ
ــــي مــخــتــلــف  ــلــــحــــني والـــــــثـــــــوار فــ واملــــصــ
العصور واملجتمعات. وأضــاف »يجب 
أن يراجع كل منا نفسه فحدث بسيط 
مــــجــــرد »صــــفــــعــــة« فــــي أقــــصــــى تــونــس 
ــورات  ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ لــــشــــاب صـــغـــيـــر تـــســـبـــب فـ
العربية وإحداث التغييرات الكبرى في 

املنطقة وال تزال األحداث جارية«. 
وأكـــد ســعــادة وزيـــر الثقافة والــريــاضــة 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــــشــــــهــــــادات الـــعـــلـــمـــيـــة 
والــدورات التدريبية والقيادية رغم أن 
الــتــي يتمتع أبناؤها  الـــدول  كثيرا مــن 
بـــالـــشـــهـــادات ســقــطــت فـــي أول اخــتــبــار 
في قضايا الحروب األهلية والنزاعات 
املذهبية مشددا في السياق ذاتــه على 
أهــمــيــة تغيير الــتــصــورات الــكــبــرى في 
املجتمع أو »الجبل الجليدي« للقضايا 
والتي يظهر %10 فقط من حجمها على 
السطح مؤكدا أن تصورات اإلنسان ألي 
قــضــيــة هـــي »عـــمـــق الــجــبــل الــجــلــيــدي« 
الــجــزء املختفي وهــو مــا يــحــدد عــاداتــه 

وأعرافه ومعتقداته ويظهر في صورة 
سلوكيات وأفعال. 

وأوضــــح ســعــادتــه الــتــصــورات الكبرى 
املــتــعــلــقــة بــمــوضــوعــات املــنــتــدى وهــي 
»تـــصـــورنـــا لــلــكــرامــة اإلنــســانــيــة« الــتــي 
تــقــوم عــلــى الــحــريــة والــعــدالــة فالحرية 
ليست فــي املــؤســســات لــكــن فــي تصور 
اإلنــــســــان ملــعــنــى الــكــلــمــة وكـــيـــف ينظر 
لــــهــــا، فــــالــــديــــن تـــــــرك لــــإنــــســــان حـــريـــة 
االعــتــقــاد »أعــظــم الــقــضــايــا« ومـــا دونــه 
يجب أن نكون أكثر تسامحا وبساطة 
في التعامل معه، مضيفا بــأن الكرامة 
اإلنــســانــيــة تعتمد كــذلــك عــلــى الــعــدالــة 
التي يستشعرها اإلنسان حني يتعامل 
بالواسطة واملحسوبية وتجاوز حقوق 
املــــارة فــي الــطــريــق، وحــجــم اإلحــســاس 
بالظلم والحزن واإلحباط الذي يحدثه 

غياب العدالة في حياة الناس.
وتــحــدث ســعــادتــه عــن الــتــصــور الثاني 
ملــوضــوعــات املــنــتــدى واملــتــعــلــق بالعلم 
م« الناس الهدف من 

ّ
واملعرفة وكيف »قز

التعليم وحصروه في نيل الوظيفة أو 
الشهادة مما جعل العالقة بــني الطفل 
والـــكـــتـــاب فـــي مــنــتــهــى الـــفـــتـــور مــشــددا 
عــلــى ضــــرورة أن يــلــعــب الــتــعــلــيــم دوره 
في تحفيز االكتشاف واالبتكار خاصة 

لدى الصغار.
وفي كالمه عن التصور الثالث ملوضوع 

املــنــتــدى أكــــد ســـعـــادة صــــالح بـــن غــانــم 
العلي أن التعامل مع اآلخر على أساس 
اللون أو العرق أو الدين أو الجنس له 
عالقة مباشرة بالعنف والتطرف مؤكدا 
على ضرورة معالجة هذه الظاهرة من 
جذورها والتوجه نحو الجانب املخفي 
منها. ولفت إلى أن هناك فاصال خطيرا 
بــني تمييز الهوية والــعــالقــة مــع اآلخــر 
فيجب التعامل بناء على العمل بعيدا 
عــن الحسب والــنــســب واألصـــل والــلــون 
والعرق مؤكدا أن تغيير التصورات من 
أصعب أنواع التغيير لكن على اإلنسان 
البدء بنفسه إلحداث التحول األكبر في 

مجتمعه.
وأعربت سعادة لولوة الخاطر، املتحدث 
الـــخـــارجـــيـــة  ــم وزارة  ــ ــاسـ ــ بـ الــــرســــمــــي 
الــدوحــة، عن  واملــديــر التنفيذي ملنتدى 
ــذه الــنــســخــة مــن  ــ ســـعـــادتـــهـــا بـــإقـــامـــة هـ
منتدى الــدوحــة مــؤكــدة أن إتــاحــة مثل 
هــذه املنصة للشباب ومنحهم فرصة 
املشاركة والنقاش حــول قضايا كبرى 
املــنــاخ والــتــطــرف، يثبت لنا  مثل تغير 
كيف يمكن أن يسهم الشباب بإيجابية 
فــي قــيــادة األفــكــار ويــنــخــرط فــي ثقافة 
الدبلوماسية والحوار والتنوع. ولذلك 
فــنــحــن نــتــطــلــع بــشــغــف كــبــيــر ملــنــتــدى 
ــة لــهــذا الـــعـــام الــــذي يــنــطــلــق في  الـــدوحـ

ديسمبر املقبل.

أكـــــدت مـــــزون املــلــيــحــان ســفــيــرة الــنــوايــا 
الحسنة لليونيسف على أهمية التعليم 
إبــراز الهوية ومــا نمتلك من ثقافات  في 
إثـــراء العالم  وقــيــم نستطيع مــن خاللها 
ــى حــيــاتــهــا الـــتـــي بـــدأت  كـــكـــل، مــشــيــرة إلــ
ــيـــف أن  فــــي األردن وكـ كـــالجـــئـــة ســــوريــــة 
الــتــعــلــيــم كــــان مــصــدر قــــوة لــهــا وحــمــايــة 
بـــعـــد أن اتــجــهــت  الــــســــوريــــة  لـــهـــويـــتـــهـــا 
لــلــمــدرســة والــتــحــقــت بــهــا فـــي األردن ثم 
أكملت دراستها في أوروبا. وأكدت مزون 
أن اإلنـــســـان مــن خـــالل التعليم بإمكانه 
فـ  الــعــالــم حــولــه  تحسني حياته وتغيير 
»الــلــجــوء« لــيــس اخــتــيــارا ولــيــس مصدر 
عار بل هو دافع للبحث عن حياة أفضل.

ــروق الـــثـــقـــافـــيـــة بــعــد  ــ ــفـ ــ وتـــحـــدثـــت عــــن الـ
إلــى أوروبـــا وكــيــف استطاعت  اتجاهها 
ــن  ــريــ ــــن خــــــالل الـــتـــعـــلـــيـــم تـــعـــريـــف اآلخــ مـ
ــا ومــــشــــاركــــتــــهــــم  ــهــ ــتــ ــافــ ــقــ بــــهــــويــــتــــهــــا وثــ
الــقــيــم اإلنــســانــيــة واملــســاهــمــة بإيجابية 
ــــث روح األمــــل  والـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــغـــيـــر وبـ

والعزيمة في نفوس أقرانها.
ــا الـــحـــســـنـــة  ــ ــ ــوايـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وقـــــــالـــــــت ســـــفـــــيـــــرة الـ
فـــــي هــــذا  لـــلـــيـــونـــيـــســـف إن مـــشـــاركـــتـــهـــا 
املــنــتــدى فــرصــة للحديث عــن التحديات 
التي نواجهها كجيل شباب في حماية 
هويتنا وعدم التخلي عنها الفتة إلى أن 
التعليم هو الطريقة املثلى لتحقيق ذلك 

وتحسني حياة املاليني.

نـــاقـــش املـــشـــاركـــون بــالــنــســخــة الــشــبــابــيــة 
ــثـــالث جــلــســات  ــــس، بـ ملـــنـــتـــدى الــــدوحــــة أمــ
ــي  ــاخــ ــنــ ــا الــــتــــغــــيــــر املــ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــة، قـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ نـ
الــقــادم ومسؤولياته  وصــالحــيــات الجيل 
ــنــــزاع،  وســـيـــاســـة الــتــعــلــيــم فــــي مـــنـــاطـــق الــ

واستئصال التطرف من الجذور.
وفــــي الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة األولــــــى والــتــي 
جاءت بعنوان )التغير املناخي صالحيات 
الجيل القادم ومسؤولياته(، تحدث محمد 
الــحــوســنــي، الــنــاشــط والــبــاحــث فــي مجال 
الــطــاقــة املــســتــدامــة عـــن دور الــتــعــلــيــم في 
املــنــاخــي وقـــال ان التعليم يلعب  التغيير 
 فــي ٣ مــراحــل رئيسية 

ً
دورًا مهما متمثال

يمكن ان تساهم في التغيير املناخي وهي 
فهم قضية التغيير املناخي أواًل ومعني 
ذلــــك لــعــامــة الـــنـــاس وعــالقــتــهــم بــالــتــغــيــر 
املناخي، ودعــا لــضــرورة التعليم باهمية 
الــنــاس بشكل  املــنــاخ وكيفية تأثيره على 

مباشر.
وقال الحوسني إن املرحلة الثانية تشمل 
مـــشـــاركـــة الـــنـــاس فـــي الــتــغــيــيــيــر املــنــاخــي 
الـــنـــاس مـــا زال يقلل  خـــاصـــة وان بــعــض 
من اهمية مشاركته في التغيير املناخي، 
ولكن في الحقيقة يمكن للجميع ان يكون 
 في التغيير املناخي بدءًا من ترشيد 

ً
فاعال

اســتــخــدام الــطــاقــة ولــيــس انــتــهــاء بمعرفة 
طرق اعادة التدوير وغيرها.

الــنــاشــط الــحــوســنــي، إن املرحلة  واضــــاف 
الثالثة لدور التعليم في التغيير املناخي 
هــي تعزيز االبــحــاث والـــدراســـات ملعالجة 
التغيير املناخي. مطالبًا بضرورة تضمني 
التغيير املناخي ضمن املناهج التعليمية 

والنظام التعليمي. 
وأكـــد عــبــدالــلــه إبــراهــيــم الــســويــدي رئيس 

مجلس إدارة شركة النخبة إلعادة تدوير 
الـــــورق، عــلــى ضــــرورة إعــــادة الــتــدويــر في 
لــلــمــبــادرة التي  املــنــاخــي، مــشــيــرًا  التغيير 
 Eco Dome طرحتها الشركة وهى مبادرة
)القبة البيئية( التي تهدف لزيادة الوعي 
الـــعـــام بــالــبــيــئــة والـــتـــي تــســتــهــدف بشكل 
خــاص ألطــفــال املــــدارس. وقـــال إن مشروع 
إعـــــادة تـــدويـــر الـــــورق بــــدأ عــنــدمــا رأى إن 
هناك العديد من الورق املهدر وبدا بإعادة 
الــتــدويــر وحــالــيــا هــنــاك حـــوالـــي٣٥٠٠ طن 
من املخلفات التي يعاد تدويرها شهريًا. 
الــتــدويــر تكمن  اعـــادة  موضحًا إن أهمية 
في كونها تحافظ على األشجار من القطع 

وتحافظ على البيئة.
 وتناولت ديمنا الطراونة مؤسس مشارك 
بــمــشــروع املـــانـــجـــروف األخـــضـــر، وتــنــاول 
تجربتها في هــذا املجال مركزة على دور 
مخلفات البالستيك في قطر وخطورتها 
ــوقـــت طــــويــــل، مــســتــعــرضــة  ــا تــبــقــي لـ ــهـ ألنـ
مشروع املانجروف األخضر في قطر من 
خـــالل تنظيم دورات للتعليم التطبيقي 
عـــبـــر رحـــــــالت مـــجـــانـــيـــة بــــالــــقــــوارب وهـــي 
جـــــوالت اســتــكــشــافــيــة لـــرفـــع الـــوعـــي لــدى 

الطالب واألفراد بالبيئة.
ــاولــــت الـــجـــلـــســـة الـــنـــقـــاشـــيـــة الــثــانــيــة  ــنــ وتــ
سياسة التعليم في مناطق النزاع، البحث 
عن الهوية، وذلك في ظل األوضاع الطارئة 
واألزمـــــــــات طـــويـــلـــة األمـــــــد، فــيــمــا يــتــصــدر 
الــتــعــلــيــم قــائــمــة الــقــضــايــا ذات األولـــويـــة، 
ويصبح اختيار املناهج الدراسية مسألة 
مــعــقــدة يــمــكــن أن تــعــمــد حــكــومــات الــــدول 

املضيفة إلى تسييسها بدرجة كبيرة،  
 

كما استضافت فقرة مقابلة مع شخصية 

مــلــهــمــة، الــســيــد شــعــيــب رحــيــم املــســتــشــار 
لــــــوزارة الـــدولـــة األفــغــانــيــة لــشــؤون  األول 

السالم.
أمــا الجلسة النقاشية الثالثة بالنسخة 
الــشــبــابــيــة ملــنــتــدي الـــدوحـــة والــتــي جــاءت 
ــال الــــتــــطــــرف مــن  ــئـــصـ ــتـ تـــحـــت عــــنــــوان اسـ
الجذور، هل التعليم هو الحل؟ استعرضت 
خــطــر الــتــطــرف الــــذي يــهــدد الــشــبــاب على 
نحو خاص ســواء أكــان مصدره العرق أو 

الدين أو السياسة. 
كـــاداك، السياسية التركية  وقـــال رميساء 
وعضو في مجلس األمة التركي )البرملان( 
فـــــي مـــداخـــلـــتـــهـــا بـــالـــجـــلـــســـة، فـــــي بــعــض 
ــان فـــــان الــتــعــلــيــم لـــيـــس هــــو الــحــل  ــ ــيـ ــ األحـ
ــــن الــــجــــذور  ملـــعـــالـــجـــة قـــضـــيـــة الــــتــــطــــرف مـ
مــســتــشــهــدة بــحــالــة زعــيــم تــنــظــيــم الــدولــة 
االســالمــي ابــوبــكــر الــبــغــدادي الـــذي يحمل 

درجة الدكتوراه.
وحــــــــــــول اســـــتـــــضـــــافـــــة تـــــركـــــيـــــا لـــالجـــئـــني 
ــاداك ان تــركــيــا تعمل  ــ الـــســـوريـــني قـــالـــت كــ
ــئــــني فــي  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــي دمــــــج الــــالجــ
املجتمع وحــالــيــا يتلقي أطــفــال الالجئني 
ــراك ولــيــس هــنــاك اي  ــ مــع أقــرانــهــم مــن االتـ
ــــت، نـــحـــن نـــؤمـــن بــحــق  ــالـ ــ ــاء لـــهـــم وقـ إقــــصــ
الــجــمــيــع فـــي الــتــعــلــيــم والــجــمــيــع يــجــب أن 

يحصلوا علي الفرص املتساوية.
ــيـــم، املــســتــشــار االول  واعــتــبــر شــعــيــب رحـ
لوزارة الدولة األفغانية لشؤون السالم، ان 
أكبر التحديات التي تواجه الحكومات في 
ظل استمرار االزمـــات هى توفير التعليم 
الــجــيــد والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وغــيــرهــا من 
الخدمات الضرورية، موضحا ان التعليم 
يجب ان يــواكــب تحديات العصر بتقديم 

خدمات تعليمية بجودة عالية. 

افتتح النسخة الشبابية لمنتدى                       الدوحة.. وزير الثقافة والرياضة:

          التغيير الحقيقي للمجتمعات يبدأ من          النفس وتصورنا للكرامة اإلنسانية

¶  الجلسة النقاشية االولي¶  جلسة استئصال جذور التطرف¶  وزير الثقافة يفتتح المنتدى

¶  مزون المليحان

شوقي مهدي

أعربت جايثما ويكرامانياكي مبعوثة األمني 
ــم املـــتـــحـــدة املــعــنــيــة بـــالـــشـــبـــاب عــن  الــــعــــام لـــأمـ
سعادتها باملشاركة فــي هــذه النسخة ملنتدى 
التزام القيادة القطرية  الدوحة للشباب مثمنة 
ــة وتــوفــيــر  ــرفـ ــعـ بــاالســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم واملـ
ــئــــات املـــجـــتـــمـــع فــــي الــــدولــــة  املـــــــــوارد لــجــمــيــع فــ
وخارجها، وأكــدت أن التعليم أفضل استثمار 
للمستقبل وهــو حق أساسي لكل شــاب وفتاة 
فبالتعليم تفتح أمــام اإلنــســان الحياة وتخلق 

أمامه فرص العمل وتتحسن صحته.
وأوضــحــت جايثما أن هناك 260 مليون شاب 
خــارج النظام املدرسي وتفوتهم فــرص التعلم 
لعدم قدرتهم على الوصول إليه بسبب العنف 
ــيـــاب الـــظـــروف  وضـــعـــف الــبــنــيــة األســـاســـيـــة وغـ
الــصــحــيــة املــالئــمــة وأن هــنــاك 61 مــلــيــون شــاب 
النزاع  ال يتعلمون بسبب وجودهم في مواقع 
والـــكـــوارث. مبينة أن كــل دوالر يتم استثماره 
الــتــعــلــيــم يــنــعــكــس 15 دوالرا مـــن املــكــاســب  فـــي 

االقتصادية والتنموية. 
وأضافت أن التعليم يعتبر استثمارا أساسيا 

ــريــــق مـــالئـــم  ــل وهــــــو طــ لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل أفــــضــ
ملكافحة التحديات األمنية بما فيها التطرف 
العنيف واإلرهــاب الفتة إلى أن الجميع يعرف 
أهمية التعليم بمن في ذلك اإلرهابيون الذين 
املـــدارس والسيما مــدارس  يتعمدون مهاجمة 

البنات ألنهم يعلمون أن تعليم البنات يعني 
تــعــلــيــم جــيــل كـــامـــل لـــذلـــك يــســتــهــدفــون الــبــنــات 

املتعلمات في كل مكان.
الــعــام لــأمــم املتحدة  وتحدثت مبعوثة األمـــني 
ــة املــنــاخــيــة وأنــهــا  ــ املــعــنــيــة بــالــشــبــاب عـــن األزمـ
ليست رأيا بحاجة لجدال أو نقاش بل هي واقع 
علمي وحالة طارئة تحتاج معالجتها سريعا 
مـــؤكـــدة أن املــجــتــمــعــات املــهــمــشــة الــتــي تــعــانــي 
تبعات التغير املناخي السيما املدن الساحلية 
لــيــســت مــســؤولــة عـــن انــبــعــاثــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة 
بل إن هناك 100 شركة فقط هي املسؤولة عن 
70 بــاملــائــة مـــن االنـــبـــعـــاثـــات فـــي الــعــالــم وهـــذه 
الـــشـــركـــات بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر نـــمـــاذج عملها 
ألســالــيــب مــســتــدامــة إذا أردنــــا إحــــداث التغيير 
إلــى أهمية  الحقيقي، مشيرة فــي السياق ذاتــه 
الــتــعــامــل مع  الــتــوعــيــة املــنــاخــيــة والتثقيف فــي 
قــضــايــا الــبــيــئــة وإلـــى دور الــشــبــاب فــي إحـــداث 

التغيير املطلوب. 
بــدورهــا قــالــت مــيــان زبــيــب، الرئيس التنفيذي 

لــالتــصــال فــي مــؤســســة قــطــر إن الــشــبــاب تمكن 
ــة:  ــدوحــ ــي مـــنـــتـــدى الــ ــن خـــــالل مـــشـــاركـــتـــهـــم فــ مــ
النسخة الشبابية الثانية، من تبادل أفكارهم 
وتــجــاربــهــم ووجـــهـــات نــظــرهــم حــيــال القضايا 
التي تهّم عاملنا اليوم وتؤثر عليه بطريقة أو 
بأخرى، وال سيما تلك املرتبطة بمسار التعليم، 
وأضــافــت مــيــان زبــيــب أن التعليم هــو املــصــدر 
املــبــتــكــرة ملواجهة  الــحــلــول  الـــذي نستلهم مــنــه 
ــرة، ومـــــن خـــــالل الــتــعــلــيــم  ــاصــ ــعــ ــات املــ ــديـ ــتـــحـ الـ
يــتــم تــعــزيــز بــصــيــرة الــشــبــاب ومـــّدهـــم بــاألمــل 
الــذيــن يعيشون فــي مناطق  خــصــوًصــا أولــئــك 
ـــات، بــحــيــث ُيــســانــدهــم  ــزاعـــات واالضــــطــــرابـ ــنـ الـ
التعليم في مواجهة التطرف وُيجنّبهم الوقوع 
ضحيته. وتابعت بأن التعليم هو الركيزة التي 
بــنــاء مستقبل واضـــح ومــزدهــر ومن  تتيح لنا 
الــدوحــة  الــشــبــاب بمنتدى  أثــبــتــت نسخة  هــنــا، 
إدراك الشباب للقضايا العاملية، وعزمهم إبداء 
آرائــهــم فــي كيفية صياغة املستقبل، وقدرتهم 
ـــاع التغيير 

ّ
ــن عــلــى االنــضــمــام إلـــى الـــقـــادة وصـ

اإليجابي.

ويكرامانياكي: التعليم أفضل استثمار للمستقبل

¶   جايثما ويكرامانياكي

المليحان: التعليم عنصر مهم إلبراز الهوية والثقافات

3 جلسات تناقش التغيير المناخي والتعليم في مناطق النزاعات

الــخــارجــيــة أمــس  وقــعــت وزارة 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لـــدعـــم الــتــعــاون 
ــــع مــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــــي الــــبــــرامــــج واملـ فـ
مـــكـــتـــب مـــبـــعـــوث األمــــــني الـــعـــام 
لــأمــم املــتــحــدة لــلــشــبــاب وذلــك 
الشبابية  النسخة  علي هامش 

الثانية ملنتدى الدوحة.
ــرة كـــل مـــن ســعــادة  ــذكـ ووقــــع املـ
الدكتور يوسف بن سلطان لرم 
الدولية  املنظمات  إدارة  مــديــر 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــدة 
جايثما ويكرامانياكي مبعوث 
األمــــــني الــــعــــام لــــأمــــم املـــتـــحـــدة 

للشباب.
وأوضــــــــــــح ســــــعــــــادة الــــدكــــتــــور 
لـــرم أن مــذكــرة الــتــفــاهــم تهدف 
اللــحــاق مــكــتــب مــبــعــوث األمــني 
املــتــحــدة للشباب  لــأمــم  الــعــام 
ــــدة ثـــــالث ســــنــــوات مــتــضــمــنــة  ملـ
الـــدعـــم الــتــعــاونــي فـــي الــبــرامــج 
ــام  ــمــ ــتــ ــل االهــ واملـــــشـــــاريـــــع مــــحــ
ــاق  ــفـ ــتــــي يـــتـــم االتـ املـــشـــتـــرك والــ
عليها من الجانبني، مشيرًا الي 
ان مدة املذكرة ٣ سنوات قابلة 
لــلــتــجــديــد بـــمـــوافـــقـــة الــطــرفــني 
وستكون هناك متابعة لتقدم 
هذه البرامج واملشاريع إضافة 

ــات تــــشــــاوريــــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــي اجـ
دورية.

وأكد ان التعاون بني دولة قطر 
ومــكــتــب مــبــعــوث األمــــني لــأمــم 
املتحدة للشباب ليس بجديد 
فــكــان هــنــاك تــعــاون ســابــق في 
السالم  دعــم دولـــة قطر ملؤتمر 
واألمـــن الـــذي عــقــد فــي النصف 
األول مــن الــعــام الــجــاري، الفتًا 
ــذا الـــتـــعـــاون يــســاهــم  إلــــى أن هــ
في تعزيز جهود دولة قطر في 
إستراتيجيتها وعالقتها مع 
املتحدة خاصة وأنــه في  األمــم 
الــســنــوات األخــيــرة تــم التوقيع 
على العديد من االتفاقيات بني 
الطرفني في مختلف املجاالت. 
ــة الـــنـــســـخـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــأهـ ــ مـــــنـــــوهـــــًا بـ
الــشــبــابــيــة ملــنــتــدى الــدوحــة في 
ــات مـــــع األمـــــم  ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ تــ

املتحدة.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا قــــالــــت جـــايـــثـــمـــا 
ويــكــرامــانــيــاكــي، وقعنا شراكة 
مع دولــة قطر لتمكني مشاركة 
ــالـــــني هـــمـــا  ــ ــــجـ الـــــشـــــبـــــاب فــــــي مـ
تــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة 
ــة فـــي تــحــقــيــق األمـــن  ــاركـ واملـــشـ

والسالم.

اتفاقية تعاون بين الخارجية 
ومكتب األمم المتحدة 

لشؤون الشباب

¶ خالل توقيع مذكرة التفاهم 
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»الهالل األحمر« يشارك في اجتماع 
رؤساء الهيئات والجمعيات بـ »التعاون«

16.4 مليون ريال  صندوق الزكاة: 
مساعدات لألسر المستحقة للرسوم الدراسية

»خبرات ومشاركات المرضى بحمد« يحصد جائزة دولية

العزوزي يفوز بلقب الموسم 
11 من نجوم العلوم الـ 

شارك وفد رفيع املستوى من الهالل األحمر القطري 
في فعاليات االجتماع الخامس عشر لرؤساء هيئات 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون  وجــمــعــيــات الـــهـــالل األحـــمـــر بــ
لدول الخليج العربية، الذي انعقد على مدار يومني 
فــــي ضـــيـــافـــة الــهــيــئــة الــعــمــانــيــة لـــأعـــمـــال الــخــيــريــة 
بــالــعــاصــمــة مــســقــط، تــحــت إشـــــراف األمـــانـــة الــعــامــة 

ملجلس التعاون الخليجي.
 

ٌّ
ــل الــهــالل األحــمــر القطري فــي هــذا االجتماع كل

َّ
ومــث

مــن ســعــادة السفير علي بــن حسن الــحــمــادي األمــني 
الــعــام، والــدكــتــور فـــوزي أوصــديــق رئــيــس الــعــالقــات 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي. وتــأتــي أهمية 
ــذا االجـــتـــمـــاع ملــنــاقــشــة االســتــراتــيــجــيــات املــحــلــيــة  هــ
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لــهــيــئــات وجــمــعــيــات الــهــالل 
ــر الــخــلــيــجــيــة فـــي مـــجـــاالت الــعــمــل اإلنــســانــي  ــمـ األحـ

ــال  ــمـ واإلغــــــاثــــــي املــــشــــتــــرك. وقــــــد تـــضـــمـــن جـــــــدول أعـ
االجتماع عــددًا من املوضوعات الهامة الرامية إلى 
تعزيز الدور اإلنساني واإلغاثي لهيئات وجمعيات 
الهالل األحمر الخليجية، وعلى رأسها اعتماد خطة 
عمل لجنة رؤســاء هيئات وجمعيات الهالل األحمر 
بدول املجلس للفترة 2020-2024، وأكد املشاركون في 
االجتماع على أهمية استمرار العمل من أجل تكامل 
وتوحيد املواقف فيما بني جمعيات وهيئات الهالل 
األحمر أمام املنظمات واملحافل اإلنسانية اإلقليمية 
والدولية، وباألخص فيما يتعلق باالتفاق على دعم 
ترشيح د. هالل مساعد الساير رئيس مجلس إدارة 
لــعــضــويــة اللجنة  الــكــويــتــي  الــهــالل األحــمــر  جمعية 
الــدولــيــة للصليب األحــمــر خــالل االنــتــخــابــات املزمع 
تــقــديــرًا ملكانته  الــقــادم،  إجــراؤهــا فــي شهر ديسمبر 
املرموقة وإسهاماته البارزة في دفع مسيرة العمل 

اإلنساني قدمًا على مستوى املنطقة والعالم.

بلغت قيمة املساعدات التي قدمتها إدارة صندوق 
الــزكــاة بـــوزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية لأسر 

الــرســوم  املستحقة للمساعدة فــي 
الدراسية، وفقا ملصارف الفريضة 
ــم طـــــــــالب مـــلـــتـــحـــقـــني  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــن لـ ــمـ ــ مـ
بــمــراحــل الــتــعــلــيــم املــخــتــلــفــة داخـــل 
قطر، خالل العام الدراسي الحالي 
)2020/2019( مـــبـــلـــغـــًا وقـــــــــدره: 
)16.404.208( ريااًل قطريًا، استفاد 
منه )1761( طالبًا وطــالــبــة، حتى 

نهاية شهر أكتوبر املاضي.
وأوضـــــــــح فــــايــــز مــــعــــزي الـــشـــمـــري 
رئــيــس قــســم مـــصـــارف الـــزكـــاة بــأن 

هــــذه املـــســـاعـــدات تــخــصــص فــقــط لـــأســـر املستحقة 
لــلــمــســاعــدة مــمــن لــديــهــم طـــالب ملتحقني بــاملــدارس 
الــعــام وكــذلــك مساعدات  الخاصة والــجــامــعــات لــهــذا 
األســــــر فــــي رســــــوم تـــأهـــيـــل أبـــنـــائـــهـــم الــــطــــالب ذوي 
االحتياجات الخاصة؛ الذين توليهم إدارة الصندوق 
ــل الـــعـــنـــايـــة، مـــنـــذ بـــــدء تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات املـــســـاعـــدة  جــ
ــن ثــــم دراســــــــة وبــحــث  ــ ــنــــدات املـــطـــلـــوبـــة، ومــ ــتــ واملــــســ
أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدة، مشيرًا 
إلى أن هذه املساعدات تشتمل على الرسوم الدراسية 

فقط، أو جزءًا منها حسب حاجة األسرة، وذلك وفقًا 
للضوابط الشرعية واللوائح واآلليات املعتمدة.

وأكــد رئيس قسم مصارف الــزكــاة بــأن هــذا املشروع 
أصــبــح مــن املــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة املــتــمــيــزة التي 
تتبناها وزارة األوقــاف والشؤون 
فـــــــي إدارة  ــة  ــلــ ــثــ ــمــ اإلســــــالمــــــيــــــة مــ
صــنــدوق الــزكــاة وتــولــيــه االهتمام 
واألولــويــة كــونــه يرتبط بالتعليم 
الـــذي هــو أســـاس التنمية والبناء 
لــلــفــرد واملــجــتــمــع، إضــافــة إلـــى أنــه 
ــــور الــتــي حـــث عليها  ُيــعــد مـــن األمـ
الــــقــــرآن الـــكـــريـــم والـــســـنـــة الــنــبــويــة 

املطهرة وهي طلب العلم.
وأوضـــــــــح رئــــيــــس قـــســـم مـــصـــارف 
ــأن مــــشــــروع مـــســـاعـــدات  ــ ــاة بــ ــ ــزكـ ــ الـ
ــر فــي الــرســوم الــدراســيــة تبنته إدارة صــنــدوق  األسـ
الزكاة قبل ثالثة وعشرين عاما منذ العام الدراسي 
ــعـــدد )125( طـــالـــبـــًا وطـــالـــبـــة، ثــم  بـ )1996-1997م( 
تــطــور املــشــروع عــامــًا بــعــد آخـــر وازداد عـــدد الطلبة 
املستفيدين حتى بلغوا عدة آالف في العام الدراسي 
الــواحــد، مشيرًا إلــى أن هــذه املــســاعــدات تــكــون وفقًا 
لقيمة الرسوم املعتمدة من وزارة التعليم والتعليم 
العالي، والــضــوابــط املعمول بها فــي إدارة صندوق 

الزكاة.

حصل مركز خبرات ومشاركات املرضى واملوظفني 
الــتــابــع ملــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عــلــى جــائــزة الــزمــالــة 
للرعاية املتمركزة حــول املريض وهــي جائزة تمنح 
الــزمــالــة فــي هــذا النوع  للجهات التي تتبنى بــرامــج 
من الرعاية في وقــت مبكر، وذلــك خــالل حفل توزيع 
الـــجـــوائـــز الـــــذي أقـــامـــتـــه مــنــظــمــة بــلــيــنــتــري الــدولــيــة 
األمـــريـــكـــيـــة املـــعـــروفـــة عـــاملـــيـــًا فــــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات 

االستشارية في الرعاية الصحية. 
وتم تسليم الجائزة خالل حفل رسمي أقيم خصيصًا 
ــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة  ــرفـ ــادات املـــشـ ــيــ ــقــ لــتــكــريــم الــ
املتمركزة حول املرضى، وقد تسلم الجائزة كل من: 
السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة، 
ومدير مركز خبرات ومشاركات املرضى واملوظفني 
ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية، والسيد 
الــخــاطــر، رئــيــس االتــصــال املؤسسي بمؤسسة  علي 
حمد الطبية، والــدكــتــور خــالــد الجلهم، مــديــر مركز 

الرعاية الطبية اليومية. 
وقــال السيد ناصر النعيمي: »عقدت مؤسسة حمد 
الــطــبــيــة فـــي عــــام 2018 اتــفــاقــيــة شـــراكـــة ملــــدة ثــالث 
سنوات مع منظمة بلينتري بهدف تعزيز إمكانات 
مــركــز خـــبـــرات ومـــشـــاركـــات املـــرضـــى واملـــوظـــفـــني من 
خالل تقديم التوجيه االستراتيجي والدعم لتعميق 
ــًا«. وبــمــوجــب  ــمــ الــتــزامــنــا بــمــبــدأ »املـــريـــض أواًل دائــ
االتــفــاقــيــة، يــتــعــاون فــريــق مــركــز خــبــرات ومــشــاركــات 

املرضى واملوظفني لتنفيذ برنامج الزمالة الخاص 
ــــدف إلـــــــى تـــكـــريـــم  ــهـ ــ ــتـــري والــــــــــذي يـ ــنـ ــيـ ــلـ بـــمـــنـــظـــمـــة بـ
املتخصصني األكفاء في الرعاية الصحية والطالب 
الــذي نجحوا بتوسيع نطاق معارفهم في أساليب 
مركزية الرعاية حول املريض وتطبيق تلك املعارف 
فـــي مــجــال عــمــلــهــم. إن هـــذه الــجــائــزة الــتــي حصلنا 
عليها تشكل مدعاة للفخر بالنسبة لنا فهي تؤكد 
على أولوياتنا في جعل املريض محور الرعاية في 

جميع املرافق التابعة ملؤسسة حمد الطبية.« 
ــام األول  ــظــ ــنــ ــة الــ ــيـ ــبـ ــطـ ــر مــــؤســــســــة حــــمــــد الـ ــبـ ــتـ ــعـ وتـ
ــذي يــطــبــق بــرنــامــج  ــ ــول الـــعـــالـــم الـ لــلــمــســتــشــفــيــات حــ
املــتــوقــع أن يتم  الــزمــالــة ملنظمة بلينتري حــيــث مــن 

تخريج الدفعة األولى في البرنامج العام القادم. 
من جانبها قالت السيدة ســوزان فرامبتون، رئيس 
منظمة بلينتري: »نفخر بإعالن منح هذا االعتماد 
الفردي الجديد املتمثل ببرنامج الزمالة في الرعاية 
املــتــمــركــزة حــــول املـــريـــض والـــــذي يــؤكــد عــلــى إتــقــان 
مبادئ وممارسات الرعاية املتمركزة حول املريض 

والتي تعتبر عالمة فارقة في هذا املجال.
وتشتمل املرحلة األولــى من البرنامج على التعاون 
مــع خمسة مــرافــق تابعة ملؤسسة حمد الطبية هي 
)مـــركـــز الــرعــايــة الــطــبــيــة الــيــومــيــة ومـــركـــز األمــــراض 
االنتقالية ومــركــز عناية وخــدمــات الرعاية املنزلية 
والــتــمــريــض الـــخـــاص( وتــنــص الــخــطــة عــلــى ضمان 
املــرافــق التابعة ملؤسسة حمد الطبية  حصول كافة 

على هذا االعتماد خالل السنوات املقبلة.

بعد أشهر من الجهد والعمل الــدؤوب خالل املوسم 
الـــحـــادي عــشــر مــن »نــجــوم الــعــلــوم« لــبــنــاء واخــتــبــار 
وتطوير تقنية مبتكرة جاهزة للطرح في األســواق 
الــواقــع الترفيهي  باملنطقة، شهد برنامج تلفزيون 
الرائد من مؤسسة قطر للتربية والعلوم  التعليمي 
وتنمية املجتمع، حلقته الختامية، اإلعــالن عن فوز 
يــوســف الـــعـــزوزي بــلــقــب أفــضــل مــخــتــرع فـــي الــعــالــم 
العربي. ورغــم املنافسة الشرسة، فقد نجح الطبيب 
املغربي الذي يبلغ من العمر 27 عامًا في االستحواذ 
عــلــى الــنــســبــة األكــبــر مــن أصــــوات الــجــمــهــور ولجنة 
التحكيم، بما قدمه من خبره تقنية ومقدرات تجارية 
ــعـــزوزي الــــذي حــصــد الــجــائــزة  ــال يــوســف الـ فــــذة. وقــ
األولــى بأعلي العالمات 93.8 بجانب جائزة نقدية 
ا حتى اآلن، 

ً
بقيمة 300 ألف دوالر: »ما زلت مندهش

وأكاد ال أصدق نفسي، لطاملا كان هناك بصيص أمل 
بالنسبة لي لبلوغ التصفيات النهائية والحصول 
على بعض الدعم لفكرتي ومشروعي، لكن أن تؤمن 
لجنة التحكيم والجمهور بي وبفكرتي، فهو شيء 
ا. ولقد تلقيت دعًما كبيًرا من 

ً
لم أكن ألتخيله مطلق

عائلتي الذين أيدوا فكرتي منذ البداية، وكانت أمي 
ــد أن  ــ املــســتــقــبــلــي، وأريـ فـــي مــشــروعــي  أول مستثمر 
أستغل هذا املنبر ألوجه لهم ولجميع العاملني على 
برنامج نجوم العلوم خالص الشكر واملحبة، حيث 

أنهم آمنوا بي وباختراعي وغيروا حياتي«.
وحصلت الدكتورة األردنية نهى عوني أبو يوسف 
صاحبة مشروع الصق مفّعل لجفن العني املغموشة 
ــــدارة بــمــجــمــوع عــالمــات  عــلــى املـــركـــز الــثــانــي عـــن جـ
بلغ 42.9، لتحصل بذلك على جــائــزة قيمتها 150 

ألــف دوالر أمــريــكــي، ويــعــود الــالصــق املــفــّعــل لجفن 
العني املغموشة بالنفع على حياة املصابني بشلل 
الــوجــه فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، حــيــث يــعــمــل هــذا 
الـــالصـــق عــلــى جــعــل الــعــني تــرمــش بــشــكــل طبيعي 
مـــن خــــالل نــبــضــات كــهــربــائــيــة صـــغـــيـــرة. كــمــا جــاء 
املهندس القطري عبد الرحمن صالح خميس في 
املركز الثالث بمجموع عالمات بلغ 40.3 البتكاره 
ســـجـــادة الـــصـــالة الــتــعــلــيــمــيــة الــتــفــاعــلــيــة املصممة 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ملـــســـاعـــدة األطــــفــــال املــســلــمــني واألشـ
ا في جميع أنحاء العالم على 

ً
اعتنقوا اإلسالم حديث

تعلم كيفية أداء الصلوات بشكل أفــضــل، ليحصل 
ألــف دوالر أمريكي،  على جــائــزة نقدية بقيمة 100 

ملواصلة تطوير اختراعه.
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1761 طالبًا وطالبة حتى نهاية شهر أكتوبر استفاد منها 

خالل حفل أقامته »بلينتري الدولية األمريكية«

■  فايز الشمري

■ يوسف العزوزي

8 حاالت استخدام للذكاء االصطناعي »تدريب حكومة قطر الرقمية« يعرض 

ــمــــي« نــظــمــهــا  ــــرقــ ــتــــحــــول ال ــ ــة عـــمـــل حـــــول »ال ــ ــ خـــــال ورشـ
الرقمية، أحد مبادرات وزارة  برنامج تدريب حكومة قطر 
املواصات واالتصاالت، وبالشراكة مع مايكروسوفت، تم 
عرض ثماني حاالت استخدام للذكاء االصطناعي مقدمة 
من ست جهات حكومية في قطر. وجاء ذلك على هامش 
املــعــلــومــات )كيتكوم  مؤتمر ومــعــرض قطر لتكنولوجيا 
الـــذي اختتم مــؤخــرًا بعد أن أقــيــم فــي مــركــز قطر   )2019

الوطني للمؤتمرات في الدوحة.
لــلــجــمــارك ومؤسسة  الــعــامــة  الهيئة  الــســت هــي  والــجــهــات 
التجارة والصناعة  الجزيرة ووزارة  الطبية وشبكة  حمد 

وسبيتار وأسباير.
العامة للجمارك نموذج  الهيئة  قــدم علي الششتاوي من 
للتعلم اآللي طورته الهيئة للمساعدة في معالجة املستندات 
عن طريق تقليل مخاطر الخطأ البشري والوقت املستغرق 
في التعامل مع املستندات. وقدم كل من رامز رأفت وبابو 

رامـــســـامـــي مـــن مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة حـــالـــة اســتــخــدام 
 auto( اآللــــي الـــدردشـــة )chatbot( والــتــرمــيــز  روبـــوتـــات 
التوالي. ومن خال دراســة حالة روبوتات  coding( على 
الذكي داخــل املؤسسة  الوكيل  الــدردشــة ستساعد تقنية 
على تقصير مسار وزمن الوصول إلى املعلومات املطلوبة 
التعلم  الــازمــة. وباستخدام  ــراءات الصحيحة  وفهم اإلجــ
اآللي ألتمتة عملية تعيني رموز الحاالت الطبية، ستستفيد 
اللوجستية داخل  العديد من أقسام املساندة والخدمات 
للحالة  الرمز الصحيح  املؤسسة، وذلــك من خــال تحديد 

الصحية.
ــايـــة من  تــشــمــل حـــــاالت االســـتـــخـــدام األخــــــرى حـــالـــة الـــوقـ
التي قدمها رودنــي وايتلي من سبيتار والتي  اإلصــابــات 
التعلم اآللي  لتقنية  عرضت كيفية استخدام املستشفى 
ــادة الــتــأهــيــل  ــ لــتــتــبــع حــركــة الــريــاضــيــني خـــال مــرحــلــة إعـ
ــادة مــدة  ــ ــ وبــالــتــالــي مــنــع وقــــوع املـــزيـــد مـــن اإلصـــابـــات وزي
أما صالح مصلح، من أسباير، فاستعرض حالة  العاج. 
أبــرزت كيفية استخدام  التي  الاعب«  استخدام »وضعية 

النجاح  الــريــاضــيــني عــلــى  اآللـــي ملــســاعــدة  للتعلم  أســبــايــر 
في مسيرتهم الرياضية من خال ضمان أن يكونوا في 

الوضعية املناسبة في الوقت املناسب.
ــــك، اســتــعــرضــت الــجــزيــرة طــريــقــة اســتــفــادة  إلـــى جــانــب ذل
ــراف  املــؤســســة مـــن الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي مـــن خـــال اإلشــ
التوالي.  الدردشة على  على املحتوى واستخدام روبوتات 
وأظــهــر جــرانــت تــوتــن طريقة اســتــخــدام املــؤســســة للذكاء 
ــراف عــلــى املــحــتــوى الـــذي يــتــم بثه  ــ االصــطــنــاعــي فــي اإلشـ
لضمان االمتثال للمعايير الدولية وكيف طور قسم املوارد 
 ذكيًا للرد على استفسارات 

ً
البشرية وخدمات الدعم وكيا

النمو  املوظفني وتوفير معدل استجابة أفضل مع مراعاة 
الهائل لشبكة الجزيرة في جميع أنحاء العالم.

ــا لــيــث خــريــســات مــن وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، فقد  أمـ
ــع عــمــلــيــة مــعــالــجــة  اســـتـــعـــرض طــريــقــة تــعــامــل الــــــــوزارة مـ
ــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء  املـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة بــهــا عـ
االصــطــنــاعــي فـــي رقــمــنــة واســـتـــخـــراج املــحــتــوى املــطــلــوب 
وتسريع العمليات الداخلية الخاصة بتحميل الحجم الهائل 

من الوثائق يوميًا إلى قاعدة بيانات الوزارة.
وبهذه املناسبة قالت سعادة السيدة ريم املنصوري، الوكيل 
املساعد لشؤون تنمية املجتمع الرقمي بوزارة املواصات 
واالتصاالت: »نحن سعداء بالعروض املتنوعة املقدمة من 
املؤسسات املشاركة والتي استعرضت طريقة استفادتها 
من الذكاء االصطناعي ملساعدتها على تجاوز التحديات 
الذكاء االصطناعي في إطار  تــزداد أهمية  املهام.  أداء  في 
جــهــود الــحــكــومــة لــبــنــاء مــجــتــمــع رقــمــي فــعــال ومــســتــدام، 
وتهدف وزارة املواصات واالتصاالت إلى االستمرار في 
الرقمية  التكنولوجيا  الــتــطــورات فــي قطاع  مواكبة جميع 
بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. نحن نؤمن أن 
حاالت االستخدام املقدمة خال هذه الفعالية ستكون ذات 

قيمة كبيرة في تحقيق الرؤية«.
الذكاء االصطناعي، تهدف  ومن خال استعراض حاالت 
وزارة املواصات االتصاالت إلى تعزيز التنوع االقتصادي 
املستدام وتحسني نوعية الحياة واالرتقاء بجودة الخدمات 

العامة.

2019 6 جهات حكومية خالل معرض كيتكوم  من 

الدوحة -
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■ عمر النعمة

شـوقـي مهـدي

قـــــال عـــمـــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــنــعــمــة الــوكــيــل 
املساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي إن قــطــاع 
التعليم من القطاعات املشجعة والجاذبة 
ــيـــل على  لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي قـــطـــر، والـــدلـ
ــذه املـــشـــاريـــع خــــال الــســنــوات  ــك أن هــ ذلــ
األربـــع املاضية نجد أن مــعــدالت افتتاح 
 أكــثــر مــن افــتــتــاح مشاريع 

ً
ــدارس مــثــا املــ

أخــرى فــي قطاع الضيافة مثل الفنادق. 
»لوسيل«  لـ وأوضــح النعمة في تصريح 
أن تكلفة االستثمار في املدارس الخاصة 
ــتـــراوح بـــن 35 إلـــى 250 مــلــيــون ريـــال،  تـ
وهناك 4 أو 5 مــدارس تم افتتاحها هذا 
الــعــام تــصــل تكلفة املـــدرســـة إلـــى حــوالــي 
150 مليون ريال، واملستثمر في قطر من 
املستحيل أن يضخ أمواله في هذا النوع 
من االستثمار إن لم يكن هناك استقرار 
فــي الــقــطــاع. وهــنــاك الــعــديــد مــن املـــدارس 
املــدارس  التي افتتحت تدخل ضمن فئة 

املتميزة عامليًا.
وأضــاف النعمة أن هناك بعض الشروط 
الجديدة التي أعلنتها الوزارة من شأنها 
أن تشجع االستثمار في املدارس الخاصة 
الــشــروط املتعلقة بعدد  والتي من بينها 
ــة، وكـــان  الــفــلــل املــطــلــوبــة إلنـــشـــاء املــــدرســ
الفلل  يشترط فــي السابق أن يــكــون عــدد 
حــوالــي 3 فلل مــع بعض بمساحة 2750 
مــتــرا، ولكن أصبحت اآلن تصل لحوالي 
5 فــلــل مـــع بــعــض وبــنــفــس املــســاحــة مما 

يسهل على املستثمر إنشاء املدرسة.
وكشف النعمة عن افتتاح ما بن 28 إلى 
29 مــدرســة جــديــدة فــي الــعــام األكــاديــمــي 
الـــحـــالـــي 2019 - 2020 وهــــو عــــدد كبير 
يــدل على إقبال املستثمرين على القطاع 
الخاص وأصبح يستهدف شريحة معينة 

ــدارس،  مــن املــجــتــمــع وبــنــاء عليه يــقــوم بــاالســتــثــمــار فــي هـــذه املــ
وأحيانًا يكون االستثمار موجها لفئات بعينها مثل الجاليالت 

أو فئة أخرى في قطر.
ووصف التعليم الخاص بأنه سوق واستثمار مضمون ألن أي 
أســرة فــي دولــة قطر ســواء كــانــوا مواطنن أو مقيمن نجد أن 

أبناءهم ضمن الفئات املستهدفة بهذا النوع من االستثمارات.
وأضــاف النعمة: وضعت امتيازات كثيرة لتشجيع االستثمار 
في القطاع الخاص بالتعليم مثل اإلعفاءات الجمركية واإلعفاء 
من رسوم الطاقة مثل الكهرباء واملاء للمدارس، ونتوقع املزيد 
مـــن االســـتـــثـــمـــارات فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة. 
موضحًا أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في 
مشروعات التنمية االقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التعليم 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي أعــلــنــت مــؤخــرًا عــن طـــرح فـــرص استثمارية 
لتطوير وتشغيل املدارس الخاصة بالدولة. وهناك حوالي 12 
قطعة أرض تابعة للدولة تم تخصيصها لهذا الغرض وسيتم 
منح أراٍض مستقبلية للمستثمرين من خــال عملية مسابقة 

ــع بــعــض االشـــتـــراطـــات الــرئــيــســيــة  ــ ووضـ
التي تحتاجها الدولة سواء كانت مناهج 
املــدارس  معينة أو نوعا معينا مــن هــذه 

وتطرح فيها مسابقة.
وأشـــــار الــنــعــمــة إلــــى أن الـــــــوزارة طــرحــت 
حوالي 100 قسيمة تعليمية هــذا العام، 
الــواحــدة  ألـــف ريـــال للقسيمة  بقيمة 28 
ــة أن تــمــكــن  ــمـ ــيـ ــسـ ــقـ ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذه الـ
الطلبة القطرين من االلتحاق باملدارس 
الــخــاصــة، ويــتــم إدخـــال املـــدارس فــي هذه 
القسائم بعد عملية للمدرسة تستمر ملدة 
أسبوعن ويتم عن طريق فريق متكامل 
متخصص باستخدام مخرجات التقييم 
ــن خـــال  ــ ــتــــي تــــصــــدر مــــن املـــــدرســـــة ومــ الــ
ــال اجــتــيــاز  املـــؤشـــرات واملــعــايــيــر وفـــي حـ
ــا اعـــتـــمـــاد  ــهـ املـــــدرســـــة لــلــتــقــيــيــم يـــمـــنـــح لـ
مــدرســي ويسمي اعــتــمــادا وطنيا تمنح 

من خاله املدرسة القسائم.
وقــال النعمة إن هناك حــوالــي 34.8 ألف 
طالب قطري يستفيدون من هذه القسائم 
بــالــقــطــاع الــخــاص مــنــهــم حــوالــي 20526 
طالبا يستفيدون من القسائم التعليمية 
الــتــعــلــيــم وحـــوالـــي  تــوفــرهــا وزارة  الـــتـــي 
14.5 ألف طالب يستفيدون من القسائم 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــن خــــال املـــؤســـســـات الــتــي 
يــعــمــل بــهــا الــقــطــريــون وهــــي مــؤســســات 
شبه حكومية ومؤسسات تابعة للدولة 

توفر لهم القسائم التعليمية.
الــــقــــســــائــــم  مـــــــــدة  ــة أن  ــمــ ــعــ ــنــ الــ وأضـــــــــــــاف 
التعليمية تتراوح ما بن 3 إلى 5 سنوات 
حــســب درجـــــة االعـــتـــمـــاد الـــوطـــنـــي وعــلــى 
ــة على  ســبــيــل املـــثـــال إذا حــصــلــت املـــدرسـ
ــفـــع يـــتـــجـــاوز %85  اعـــتـــمـــاد وطــــنــــي مـــرتـ
تحصل على اعتماد وطني ملدة 5 سنوات.

واعتبر وكيل الوزارة أن القسام التعليمية 
تعتبر بمثابة ضمان للمستثمر ويمثل االعتماد الوطني دخا 
ثابتا ومستقرا للمستثمر من خــال تسجيل الطلبة القطرين 
ضــمــن نـــظـــام الــقــســائــم الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــعــزز 
املدخول إلدارة املدرسة وفي نفس الوقت يعتبر تحديا الستمرار 
أداء املــدرســة بــهــذه الــجــودة، مــشــددًا على أن قطر تــحــرص على 
االســتــثــمــار فــي التعليم الــخــاص ومــن خــال جـــودة هــذا القطاع 

باعتباره شريكا وهدفا رئيسيا.
واعتبر النعمة أن التعليم الخاص يلعب دورًا مهمًا في املنظومة 
الـــوزارة في التأكيد على  التعليمية الوطنية وشــدد على دور 
حــصــول الــطــالــب فــي املــــدارس الــخــاصــة على مستوى تعليمي 
لــلــوزارة فيما  الــدور الرقابي  يؤهله للمنافسة. كما شــدد على 
يتعلق بوضع اشتراطات واضحة لتعين الكوادر التدريسية 
فـــي املـــــدارس الــخــاصــة حــفــاظــا عــلــى مــســتــوى تعليمي مرتفع 
والتحقق مــن جـــودة املــؤهــات العلمية مــن خــال التحقق من 
مطابقة اشتراطات التوظيف باملدارس الخاصة قبل التوظيف 

باملدارس.

قــــال الـــدكـــتـــور عــلــي املــســتــريــحــي، األســـتـــاذ 
ــا، إن  ــيـ ــلـ ــعـ بــمــعــهــد الـــــدوحـــــة لــــلــــدراســــات الـ
االســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــعــلــيــم خـــطـــوة أســاســيــة 
الــطــريــق الصحيح لقطر نحو اقتصاد  فــي 
قـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة، مــســتــشــهــدا بــالــعــديــد 
ــــادرات الـــتـــي تـــدعـــم االســـتـــثـــمـــار في  ــبـ ــ ــن املـ مـ
التعليم مثل الشراكة ما بن القطاعن العام 
والـــخـــاص. ونــــوه الــدكــتــور املــســتــريــحــي في 
إلــى أن االستثمار في  »لــوســيــل«  لـــ تصريح 
التعليم يعد بمثابة كلمة السر للدول التي 
نهضت مؤخرًا وخرجت من عنق الزجاجة 
بسبب استثمارها في التعليم في دول مثل 
تركيا وماليزيا واألوروغـــواي وسنغافورة 
ــل وغـــيـــرهـــا،  ــرازيــ ــبــ وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة والــ

وذلــك بعد دراســتــه لهذه النماذج النهضوية الحديثة، مشيرًا إلى 
أن االستثمار فــي التعليم يعود بالفائدة على القطاعات األخــرى 
ألن االستثمار في هذا القطاع يعني تأهيل رأس املال البشري الذي 

تنعكس فوائده مباشرة على كل القطاعات.
مت كثيرا مــن تجاربها، وبـــدأت تجني فوائد 

ّ
وأضـــاف أن قطر تعل

االستثمار في التعليم، وبشكل خاص التعليم الخاص، والشاهد أن 
جودة التعليم في قطر ساهمت في رفع مؤشرات قطر العاملية، كما 
ما أظهره مؤشر األمم املتحدة للتنمية املستدامة )SDGi( لهذا العام.
وقــال الدكتور املستريحي إن قطاع التعليم فــي قطر أصبح يعيد 
تموضع نفسه من خــال االستفادة من تجاربه السابقة، وخاصة 

تجربة املدارس املستقلة، ورأينا كيف ساهم 
الــكــوادر  نــظــام التعليم فــي تطوير وتــأهــيــل 
الــبــشــريــة الــتــي ســتــســاهــم حــتــمــا فــي تحول 
قــطــر نــحــو اقــتــصــاد املــعــرفــة. مــنــوهــًا إلـــى أن 
املؤشرات الدولية توضح أن االستثمار في 
التعليم يؤتي أكله وبشكل غير مباشر على 
القطاعات األخــــرى، وإن كــان مــن الصعوبة 
تتبع أثــره على املــدى القصير، فعلى سبيل 
ــال، فــــإن املــهــنــدس والــطــبــيــب واألســـتـــاذ  ــثـ املـ
الجامعي واملحامي كلهم ثمرة االستثمار 
فـــي الــتــعــلــيــم مـــن خــــال املـــــــدارس واملــعــاهــد 
والجامعات، موضحا أن القطاع الخاص في 
أمــامــه فرصة كبيرة للتوسع فــي إطــار  قطر 
الــدولــة مــن خال  الــتــي تقدمها  التسهيات 
الحوافز االستثمارية التشجيعية مثل اإلعفاء الجمركي واإلعفاء 
مــن الكهرباء واملـــاء، ومــؤخــرًا رأيــنــا اإلصــاحــات االقــتــصــاديــة التي 
أدخــلــتــهــا الــدولــة مــثــل رفـــع نسبة التملك لـــرأس املـــال األجــنــبــي إلــى 
100%، وكلها عوامل تساعد في جذب رأس املال األجنبي للدخول 
فــي مشاريع جــديــدة أو التوسع فــي املشاريع الحالية. وذلــك حتى 
يــواكــب الــطــفــرة الــتــنــمــويــة والــعــمــرانــيــة فــي قــطــر، خــاصــة وأن بيئة 
األعمال الجاذبة ساهمت في استقطاب الخبرات والعمالة الوافدة 
للدولة والتي بالضرورة تساهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع 
التعليم مما يستدعي بالضرورة دخول القطاع الخاص لاستثمار 

في هذا املجال خال السنوات املقبلة.

قال تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد لألعمال حول قطاع التعليم 
في قطر، إن التعليم يعتبر ركيزة أساسية ضمن رؤية قطر الوطنية 
2030، وخطط التنمية في الباد لتنويع االقتصاد وتقليل االعتماد 
على الهيدروكربونات. ووفقًا للبنك الدولي يعد اإلنفاق على التعليم 
الناتج املحلي أحد  فــي قطر والـــذي يمثل حــوالــي 3.3% مــن إجمالي 

أعــلــى املـــعـــدالت فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـط 
وشمال إفريقيا، وتم تخصيص حوالي 19.2 
مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية 2019، 
بما يمثل حوالي 9.3% من إجمالي النفقات.

وتسجل املؤسسات الخاصة أكثر مــن %60 
من الطاب وتقدم خدماتها غالبًا للمقيمن 

مع تزايد األعداد للقطرين.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن الــتــعــلــيــم يــعــتــبــر ركـــيـــزة 
أســـاســـيـــة لــاســتــثــمــار األجـــنـــبـــي مـــع وجـــود 
فرص تمويل للمدارس والجامعات الدولية، 
ومــــع ذلــــك مـــن املـــتـــوقـــع أن تــســاهــم املـــــدارس 

والجامعات الدولية في زيادة املعروض من املؤسسة الدولية وبدوره 
سيساهم في خلق منافسة متزايدة بن مشغلي التعليم الخاص.

وتابع: طورت قطر قطاع التعليم بشكل كبير خال السنوات العشرين 
املاضية ولذلك من الضروري أن يفهم املستثمرون املحتملون الذين 

الــســوق، وبموجب  الــقــطــاع املشهد املتغير فــي  لــلــدخــول فــي  يسعون 
الــقــانــون املــعــدل حــديــثــًا بــشــأن االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر، يمكن 
لــلــمــســتــثــمــريــن غــيــر الــقــطــريــن الــحــصــول عــلــى املـــســـاعـــدة فـــي تــأمــن 

األراضي وإعفاؤهم من الرسوم الجمركية على استيراد املعدات.
الــخــاص، يبدو أن  ومــع عمل الحكومة على جــذب وتحفيز التمويل 
فرصة النمو واالستثمار اإلضافي ستتوسع 

خال السنوات القادمة.
وقـــال بــرايــن باكلي مــديــر »اف جــي ابــرديــن« 
ملجموعة أكــســفــورد لــألعــمــال: »هــنــاك فــرص 
استثمارية جيدة في التعليم العالي بقطر، 
وبإمكانية مثيرة الهــتــمــام املستثمرين من 
القطاع الخاص املستقل« ومع توفير مساحة 
للنمو هناك التزام قوي وملموس من جانب 

جميع أصحاب املصلحة لتحسن التعليم.
ولتحقيق هــذه الــغــايــة أعــطــت قطر األولــويــة 
ــلــــيــــم مــع  ــتــــعــ ــر وإصــــــــــــاح قـــــطـــــاع الــ ــويــ ــطــ ــتــ لــ
تخصيص جزء كبير من إيرادات الطاقة لقطاع التعليم، وعلى الرغم 
الــذي أدى  من انخفاض أسعار النفط العاملية في السنوات األخيرة 
النــخــفــاض فــي الــتــمــويــل، إال أن اإلنــفــاق الــعــام ارتــفــع مــرة أخـــرى وتم 

تخصيص 9.3% من ميزانية 2019 للتعليم.

دعوات لتوفير بدائل تعليم دولية 
تعتمد اللغات األجنبية 

34.8 ألف طالب قطري بالمدارس الخاصة

567 مليون ريال إجمالي القسائم 
التعليمية بالمدارس الخاصة 

تخصيص األراضي يساهم بتوفير تعليم 
بجودة عالية يستوعب النمو السكاني 

« تفتـح ملـف                   االستثمار في التعليم « 

4 مرتكـزات لتطويــر       قطاع التعليم الخاص
توقعت تقارير اقتصادية حديثة أن يشهد االستثمار في 
التعليم بقطر نموًا كبيرًا خــال السنوات املقبلة، وذلك 
في إطــار توجه الدولة ودعمها للقطاع الخاص وإلدراكها 
أهميته في بناء جيل جديد من القادة، ووضع خبراء استطلعت 
»لوسيل« آراءهــم أربعة عوامل رئيسية لنمو قطاع التعليم 
الخاص خال املرحلة املقبلة، من بينها السعي لتوفير بدائل 
تعليم دولية تعتمد اللغات األجنبية في مناهجها، وتوجه 
الدولة لدعم القطاع الخاص، والتحول نحو املناهج العربية في 
املدارس الحكومية، باإلضافة للتسهيات التي تقدمها الدولة 
للمواطنني بتحمل جزء من املصاريف الدراسية لكل األبناء 

دون تحديد حد أعلى لعددهم.
ومن املتوقع أن يساعد النمو السكاني وامليل الواضح لدى 
السكان نحو املدارس الخاصة في زيادة الطلب على املرافق 
التعليمية الخاصة ويفتح الباب أمام فرص استثمارية حقيقية 
بهذا القطاع الحيوي.. ووفقا لوزارة التعليم والتعليم العالي 
فهناك حاجة ماسة إلى بناء 42 مدرسة خاصة جديدة على 
جميع املستويات حتى عام 2022 لتلبية الطلب املتزايد 
والنمو السكاني، باإلضافة إلى املدارس القائمة البالغ عددها 
262 مدرسة )من مرحلة ريــاض األطفال حتى الصف الثاني 
عشر( والتي تدرس 23 منهجا مختلفًا، ويبلغ مجموع الطاب 

املقيدين بها 183,341 طالبا.
وتقدم الدولة نظام القسائم التعليمية للطاب القطريني 
الــدراســة  الــواحــدة مــن أجــل  ــال للقسيمة  بقيمة 28 ألــف ري
باملدارس الخاصة، مما يشكل شريانًا ورافدًا مهمًا لاستثمار 
في املدارس الخاصة من خال تقييم الوزارة لهذه املدارس، 
ومن ثم منحها االعتماد لقبول القسائم التعليمية، وتستقبل 
حوالي 99 مدرسة تلك القسائم التعليمية، فيما بلغ عدد 
الطاب القطريني املستفيدين من هــذه القسائم حوالي 
20256 طالبًا بإجمالي 567 مليون ريال، وهناك حوالي 14544 
طالبا توفر لهم قسائم تعليمية من القطريني الذين يعملون 
في املؤسسات شبه الحكومية واملؤسسات التابعة للدولة، 
ليصبح إجمالي القطريني الذين يدرسون في املدارس الخاصة 

حوالي 34.8 ألف طالب بالقطاع الخاص.
تهدف مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص لاستثمار في 
مجال التعليم، لتوفير تعليم عالي الجودة من خال تحسني 
البنية التحتية لدعم جــودة التدريب والتعليم، واستيعاب 
الطلبة القادمني إلى الدولة خال السنوات القادمة، وكذلك 
خلق تنوع في التعليم من خال فتح مدارس متميزة، عاوة 
على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات 
املتميزة في مجال التعليم. ومــن املتوقع أن ينمو قطاع 
التعليم في قطر لثاثة أضعاف بحلول العام 2020 في ظل 
التوسع الكبير للقطاع الخاص في التعليم على مدى العقود 
الثاثة املاضية. وفي ظل نمو اإلنفاق العاملي على التعليم 
سنويًا فإن التعليم يمثل سوقًا مربحا تتطلع إليه شركات 
التعليم الخاص من أجل االستثمار فيه، وقد خصصت دولة 
قطر اعتمادات مالية ضخمة للتعليم 20.6 مليار ريال، تمثل 
10.4٪ من إجمالي النفقات العام 2017. وجــرى تخصيص 
اعتمادات مالية لبناء ما يصل إلى 17 مدرسة ودور حضانة 

جديدة واستكمال 28 مدرسة ودور حضانة أخرى.
وتأتي قطر في املرتبة الخامسة من حيث جودة نظام التعليم 
ا ألحدث تقرير عاملي للتنافسية 2016 - 

ً
في العام 2017 وفق

2017 الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي.

12 مدرسة جديدة سنويًا بسعة 
 2022 2000 طالب بحلول 

كشف تقرير صادر عن »كوليرز انترناشيونال« أن قطاع التعليم 
في الدوحة يتأهب لتحوالت سريعة في السنوات املقبلة حيث 
يتوقع أن يلزم بناء 8 إلى 12 مدرسة جديدة كل سنة بسعة 1500 
إلى 2000 طالب لكل مدرسة بحلول العام 2022. ويتزايد تأكيد 
مطوري املدارس ومشغليها على هذه الفرص مع استمرار تطور 
ونــمــو دولـــة قــطــر. ووفــقــا لــهــذا التقرير، فــإن ارتــفــاع مــعــدل النمو 
الــعــامــل الرئيسي فــي نمو الطلب على التعليم  السكاني يمثل 
في الدوحة. مع استمرار التوقعات بزيادة إضافية ليصل تعداد 
قـــدره %4 و3.53 مليون  إلـــى 3.09 مــلــيــون بــمــعــدل نــمــو  الــســكــان 

بمعدل نمو قدره %6 بحلول عام 2022.
وتــســاهــم الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة الـــعـــابـــرة لــســكــان قــطــر مـــن أبــنــاء 
الــدولــيــة، ســواء األمريكية  املقيمن للميل نحو تفضيل املناهج 
أو اإلنجليزية، بسبب طبيعتها القابلة للنقل، وخيارات التعليم 
الـــخـــاص. كــمــا أشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن عــــدًدا كــبــيــًرا مــن املــواطــنــن 
 من املدارس الحكومية. 

ً
القطرين يفضلون املدارس الخاصة بدال

وقــد ساهمت كــل هــذه العوامل فــي استقطاب مقدمي ومشغلي 
الــجــديــدة )من  املــــدارس الشاملة  الــخــاص مــع النمو فــي  التعليم 

مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر( في الدوحة.

750 مليون ريال عقود 
تخصيص أراض حكومية 

الستثمارها بالمدارس الخاصة 
خصصت وزارة التعليم والتعليم العالي، في مارس املاضي ثاث 
أراٍض حكومية للقطاع الخاص لبناء وتشغيل مــدارس خاصة، 
وذلك تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، وفي إطار تعليمات املجموعة 
الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية 
الله بن ناصر آل  االقتصادية التي يترأسها معالي الشيخ عبد 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية، بإعطاء دور أكبر  ثاني رئيس مجلس 
للقطاع الخاص في مشاريع التنمية االقتصادية بالدولة، وذلك 
بعد اكتمال عملية دراسة وتقييم عروض العطاءات املقّدمة من 
املستثمرين املطورين للمدارس الخاصة للفوز بــاألراضــي وفق 

أسس تنافسية وإجراء املقابات معهم.
املـــدارس الخاصة التي سيتم بناؤها على األراضــي  وبلغ عــدد 
املخصصة للقطاع الــخــاص ثــاث مـــدارس وهــي املــدرســة األولــى 
للمطور: مدرسة كــاردف وسيكون مقرها منطقة الخور، وتتبع 
املــنــهــاج الــتــعــلــيــمــي الــهــنــدي وهــــي مــخــصــصــة لــلــبــنــن والــبــنــات 
بجميع املــراحــل الــدراســيــة، ويتوقع أن توفر هــذه املــدرســة 1134 
مقعدًا دراسيًا. والثانية للمطور: شركة األلفية القابضة وسيكون 
مقرها منطقة أم قــرن، وتتبع املنهاج التعليمي األمريكي، وهي 
الــدراســيــة، ويتوقع  املــراحــل  مخصصة للبنن والــبــنــات بجميع 
أن توفر هــذه املــدرســة 1185 مقعدًا دراســيــًا. أمــا املــدرســة الثالثة 
للمطور: شركة حسنسكو وسيكون مقرها منطقة الخور وتتبع 
املــنــهــاج التعليمي األمــريــكــي، وهــي مخصصة للبنن والبنات 
بجميع املــراحــل الــدراســيــة، ويتوقع أن توفر هــذه املــدرســة 1053 
عاد عملية طرح العطاءات على قطعتن 

ُ
مقعدًا دراسيًا. على أن ت

أخرين خصصتا للمنهاج التعليمي الوطني ليتنافس عليها 
القطاع الخاص.

وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي وقعت ستة عقود تأجير 
وتخصيص أراٍض حكومية الستثمار وتطوير املدارس الخاصة، 
الــتــي سبق وطرحتها اللجنة  بــالــعــطــاءات  الــفــائــزة  ــدارس  املــ مــع 
الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية 
االقتصادية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز وبلغ إجمالي 
الــعــقــودة الستة حــوالــي 750 مليون ريـــال، حيث اكتملت عملية 
دراسة وتقييم العروض املقّدمة من املستثمرين وإجراء املقابات 

معهم وفق أسس تنافسية.
وكانت أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص 
في مشروعات التنمية االقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التعليم 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي مــؤخــرًا عــن طـــرح فـــرص اســتــثــمــاريــة لتطوير 

وتشغيل املدارس الخاصة بالدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع 
موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة 
الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، 
وقسيمة في الثميد، وقسيمتن في منطقة الخور، وقسيمة في 
سميسمة، وتقدر مساحة األراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف 

متر مربع لكل قسيمة أرض.
وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص لاستثمار 
فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم، تـــهـــدف لــتــوفــيــر تــعــلــيــم عـــالـــي الــــجــــودة من 
الــتــدريــب والتعليم،  لــدعــم جـــودة  خــال تحسن البنية التحتية 
واستيعاب الطلبة القادمن إلى الدولة خال السنوات القادمة، 
وكــذلــك خلق تــنــوع فــي التعليم مــن خــال فتح مـــدارس متميزة، 
عاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات 

املتميزة في مجال التعليم.

150 مليون ريال متوسط التكلفة 
االستثمارية بالمدارس الخاصة

قطر تحصد فوائد االستثمار في التعليم

التعليم الخاص ركيزة أساسية 
لالستثمارات األجنبية بقطر

:» االستثمار في التعليم الخاص آمن ومضمون العوائد.. وكيل وزارة التعليم لـ »

دعا لتوسيع استثمارات القطاع الخاص.. د. المستريحي:

2019 للتعليم.. تقرير أكسفورد:  9.3 % من ميزانية   

28 مدرسة خاصة تم 

افتتاحها خالل العام 
األكاديمي 2019 - 2020 

القسائم التعليمية ضمان 
للمستثمر ودخل ثابت 

ومستقر للمدارس 

حوافز تشجيعية 
من الحكومة لالستثمار 

في القطاع الخاص

نظام تعليمي قادر على 
االستجابة الحتياجات سوق 
العمل الحالية والمستقبلية

■ د. علي المستريحي
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»المحاسبة« يستضيف 
»تنفيذي« المنظمة 

العربية ألجهزة الرقابة

الغرفة تبحث التعاون التجاري بين قطر وروسيا

الــثــامــن والخمسني  الــيــوم األحـــد االجــتــمــاع  الــدوحــة  تستضيف 
للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة 
الــذي تستمر أعماله على مدى  املالية واملحاسبة )ارابـــوســـاي(، 
يومني بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رؤساء األجهزة العليا 
للرقابة املالية واملحاسبة للدول األعضاء في املجلس التنفيذي 

للمنظمة.
ومن املقرر أن يناقش املجلس في اجتماعاته عددًا من املواضيع 
املــدرجــة على جــدول أعــمــالــه، مــن ضمنها متابعة نشاط  الهامة 
املنظمة منذ آخر اجتماع للمجلس، والنظر في نتائج اجتماعات 
اللجان الفنية األربــعــة املشكلة مــن قبل املنظمة ضمن املجاالت 
ــقــــدرات واملــعــايــيــر املــهــنــيــة والـــرقـــابـــة البيئية  املــتــصــلــة بــبــنــاء الــ
والتخطيط االستراتيجي، واعــتــمــاد املــوازنــة التقديرية للفترة 
2020-2022، وعرض تقارير األجهزة األعضاء عن مشاركاتها في 

اللجان وفرق العمل على الصعيد الدولي.
ويترأس ديــوان املحاسبة بدولة قطر املنظمة العربية لألجهزة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة ومجلسها الــتــنــفــيــذي خــال 
تـــأتـــي رئـــاســـة ديــــــوان املــحــاســبــة  الـــســـنـــوات 2019-2022، حــيــث 
للمنظمة تأكيدًا للثقة التي يحظى بها الديوان وتقديرا ملكانته 

ودوره على الصعيد العربي.
وعــلــى ذات الصعيد، يستضيف ديـــوان املحاسبة يــوم الثاثاء 
12 نوفمبر الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 
الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة 

العليا للرقابة املالية واملحاسبة )األرابوساي(.
الــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة للجمعية الــعــامــة للمنظمة  ويــشــارك فــي 
والتي تستمر أعمالها على مدى 3 أيام بفندق شيراتون الدوحة، 
قـــيـــادات األجـــهـــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة فــي الـــدول 
العربية، باإلضافة إلى خبراء وممثلني عن الهيئات واملنظمات 

الدولية واإلقليمية املعنية بالعمل الرقابي.
وســيــتــرأس ســعــادة الشيخ بــنــدر بــن محمد بــن ســعــود آل ثاني، 
رئيس ديــوان املحاسبة، أعمال الجمعية العامة للمنظمة، حيث 
ستتسلم دولة قطر رئاسة منظمة )األرابوساي( للسنوات الثاث 
الــريــادي فــي مجال  لـــدور ديـــوان املحاسبة  املقبلة، وذلـــك تأكيدًا 

العمل الرقابي على مستوى املنظمة.

ــوار  ــ ــــن طـ ــد بـ ــمــ ــن احــ ــ اســـتـــقـــبـــل مـــحـــمـــد بـ
الكواري النائب األول لرئيس غرفة قطر، 
السيد أربي أبو بكروف رئيس التعاون 
االقتصادي الخارجي في حكومة مدينة 
ــة، ملــنــاقــشــة  ــيـ ســـانـــت بــطــرســبــرج الـــروسـ
سبل التعاون بني الجانبني فيما يخص 
تــشــجــيــع أصــــحــــاب األعــــمــــال الــقــطــريــني 
ــنـــة، واســـتـــعـــراض  لــاســتــثــمــار فـــي املـــديـ
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة بـــني قــطــر وســانــت 

بطرسبرج.
وقال محمد بن طوار إن القطاع الخاص 
الــقــطــري مــهــتــم بــالــتــعــرف عــلــى الــفــرص 
االســتــثــمــاريــة املــتــاحــة فــي روســيــا، وفــي 
مدينة سانت بطرسبرج بشكل خاص، 
في ظل اإلمكانات التي تذخر بها، والتي 
تؤهل لوجود شراكات ناجحة مع رجال 
ــار إلـــى أهمية  ــ ــمـــال الــقــطــريــني، وأشـ األعـ
االستفادة من خبرات املدينة في مجال 
السياحة واستضافة الفعاليات، حيث 
ــدن الــروســيــة  ــ ــم املـ كـــانـــت املـــديـــنـــة مـــن أهــ
التي استضافت البطولة لكأس العالم 
لــكــرة الــقــدم املــاضــيــة، مــؤكــدًا عــلــى تنوع 
مجاالت التعاون التجاري بني الجانبني 
وأن الــغــرفــة مـــن جــانــبــهــا ســتــعــمــم على 
الــفــرص االستثمارية  منتسبيها بــأهــم 

املتاحة في سانت بطرسبرج.
بــدوره أكد أربــي أبو بكروف على تطور 
العاقات االقتصادية القطرية الروسية 
واهتمام الجانب الروسي بتطوير تلك 
العاقات ألفق أوسع، وأن هناك مذكرات 
تــفــاهــم واتــفــاقــيــات تــعــاون بــني حكومة 
ســانــت بطرسبرج والحكومة القطرية، 
وأن املـــجـــال االقـــتـــصـــادي بـــني الــجــانــبــني 
يمكن أن يتطور من خال زيارات الوفود 
الــتــجــاريــة املــتــبــادلــة، مــشــيــرًا أنـــه يجرى 
الترتيب لــزيــارة وفــد تــجــاري مــن رجــال 
أعــمــال ومــســتــثــمــريــن مــن مــديــنــة سانت 

بطرسبرج إلى الدوحة.

وأضــاف أن دولــة قطر ستشارك كشريك 
رســمــي فــي أعــمــال الــــدورة الـــ 24 ملنتدى 
سانت بطرسبورغ االقتصادي الدولي 
تــقــام  يــعــد مــنــصــة عــاملــيــة  الـــــذي   ،2020
ســنــويــا، ويــعــقــد عــلــى هــامــشــه منتديات 
ــاءات ملـــمـــثـــلـــي قـــطـــاعـــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة ولـ ــاريــ ــجــ تــ
األعمال، كما يتم خاله مناقشة القضايا 
االقتصادية الرئيسية، منوها بأن قطر 

شاركت في أعمال الدورة املاضية.
ونــوه أبــو بــكــروف إلــى أن مدينة سانت 
بــطــرســبــرج لــديــهــا مــقــومــات اقــتــصــاديــة 
ــيــــق نـــمـــو  ــقــ ــرة مــــكــــنــــتــــهــــا مـــــــن تــــحــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
اقتصادي في زمن قياسي، واستطاعت 
ان تستقطب رؤوس األمــــوال االجنبية 
بفضل بيئتها االستثمارية وتسهيات 

إقــامــة األعــمــال، واالعـــفـــاءات الضريبية، 
وغــيــرهــا، واعــتــبــر بــكــروف أن السياحة 
الــقــطــاعــان الرئيسيان  والــتــصــنــيــع هــمــا 
فــي املــديــنــة، حــيــث تعتبر مــن أهـــم املــدن 
السياحية فــي روســيــا، وأن بطرسبرج 
هي وجهة سياحية لكثير من القطريني، 
الــجــويــة القطرية  الــخــطــوط  موضحا أن 
دشـــنـــت الـــعـــام املـــاضـــي رحــلــتــني يــومــيــا 

للمدينة الروسية.
ــادي  ــتـــصـ ــســــؤول الــــتــــعــــاون االقـ ودعــــــا مــ
بــحــكــومــة ســانــت بــطــرســبــرج؛ أصــحــاب 
األعــمــال واملستثمرين القطريني لزيارة 
املدينة، والتعرف عن كثب على الفرص 
االستثمارية هــنــاك، واملــيــزات املمنوحة 

لرؤوس األموال األجنبية.

الدوحة -

الدوحة -

تنطلق فعالياته اليوم بشيراتون الدوحة بن طوار: إقامة شراكات ناجحة بين رجال األعمال من البلدين

■ بن طوار وابو بكروف

تقديرًا لنجاحاته في عملية التحول الرقمي

»المصرف« يحصد جائزة »أفضل بنك رقمي في قطر«

حصل مصرف قطر اإلسامي )املصرف( على جائزة 
»أفـــضـــل بــنــك رقــمــي فـــي قــطــر« مـــن مــجــلــة »ذا آشــيــان 
بانكر« وذلــك تقديرًا للجهود التي بذلها فــي عملّية 
التحول الرقمي، والتي قّدم من خالها منتجات رقمّية 
مبتكرة وخدمات رقمّية مخّصصة من شأنها تسهيل 

األعمال املصرفّية وتحسني تجربة العماء الشاملة.
وتــديــر مــجــلــة »ذا آشــيــان بــانــكــر« الــعــديــد مــن بــرامــج 
الجوائز الدولية في قطاع الخدمات املصرفّية واملالّية، 
تقيس مــن خالها أداء أفضل املــصــارف واملؤسسات 
املــالــّيــة. وتــغــطــي الــجــوائــز بــشــكــل أســاســي الــخــدمــات 
املــخــاطــر  الــتــمــويــل وإدارة  لــــألفــــراد وبــــرامــــج  ــّيـــة  املـــالـ
ــــدراء  ــّيـــة. ويــنــظــر إلــيــهــا كـــبـــار املـ والــتــكــنــولــوجــيــا املـــالـ
الــتــنــفــيــذيــني بــاعــتــبــارهــا أكــثــر بــرامــج الــتــقــديــر شهرة 

وصرامة وشفافّية في أي مكان في العالم اليوم.
وتـــبـــحـــث املـــجـــلـــة ولـــجـــنـــة املـــســـتـــشـــاريـــن الـــدولـــيـــة عــن 
االبتكارات الناجحة، فتحدد الفائزين وتمنح الجوائز 
للمعامات املصرفّية التي ساهمت بشكل كبير في 
تحول القطاع وقّدمت قيمة مضافة إلى خدمة العماء 
وحّسنت كذلك من أداء املؤسسة املصرفّية، معتمدة 

فــي ذلــك على درجـــة االبــتــكــار وجـــودة اإلستراتيجية 
والــتــنــفــيــذ املــعــتــمــدة، بــاإلضــافــة إلـــى الــنــتــائــج القابلة 
لــلــتــنــفــيــذ. وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذه الـــجـــائـــزة، قــــال بــاســل 
جــمــال، الرئيس التنفيذي ملجموعة املــصــرف: »نعتز 

بــالــتــكــريــم الـــدولـــي الــــذي حـــاز عــلــيــه املـــصـــرف تــقــديــرًا 
ملــا حققه التحول الرقمي لدينا مــن نتائج ملموسة. 
ففي األعــوام األخيرة، قمنا باستبدال نظام الخدمات 
املــصــرفــيــة األســاســّيــة لــديــنــا، وطـــورنـــا مــنــصــة رقمية 

جـــديـــدة مــتــعــددة الـــقـــنـــوات لــخــدمــة عـــمـــاء الــخــدمــات 
لــألفــراد، واملــؤســســات والــشــركــات، وأطلقنا  املصرفية 
عملية تحّول رقمّي واسع في املصرف لتسهيل عملية 
اســتــخــدام جــمــيــع مــنــتــجــاتــنــا وخــدمــاتــنــا األســاســيــة، 

وتسريعها وجعلها أكثر مائمة للعماء«.
وأضـــاف »لقد بذلنا جــهــودًا كبيرة لنصبح مؤسسة 
ــدار الـــســـاعـــة، وتـــقـــّدم لــعــمــائــهــا  ــ تــعــمــل فــعــلــيــا عــلــى مـ
إمكانية تنفيذ معظم احتياجاتهم املصرفّية اليومّية 
عبر تطبيق جوال املصرف، والخدمات املصرفّية عبر 
االنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع. وفي الوقت 
نفسه، وبينما نقدم حلواًل رقمّية متكاملة، فإن أتمتة 
العمليات واالنتقال من تقديم الخدمات عبر الفروع 
الى القنوات الرقمّية تتيح لنا العمل بكفاءة وسرعة 

لتوفير أفضل خدمة لعمائنا«.

■ مسؤولو المصرف خالل تسلم الجائزة

الدوحة -

1.8 مليون معاملة أنجزتها إدارة الجوازات خالل سبتمبر
الـــتـــي أصــــدرتــــهــــا وزارة  كــشــفــت اإلحـــصـــائـــيـــات 
لــلــجــوازات  الــعــامــة  فــي اإلدارة  الــداخــلــيــة ممثلة 
عن إنجاز أكثر من مليون وثمانمائة وخمسني 
ألف معاملة خال شهر سبتمبر املاضي شملت 
الخدمات املقدمة بمقر اإلدارة العامة للجوازات 
والخدمات املنجزة إلكترونيا والخدمات املقدمة 

عبر اإلدارات التابعة لإلدارة العامة للجوازات
فــــي اإلدارات  املـــنـــجـــزة  ــامــــات  ــعــ املــ بـــلـــغـــت  ــد  ــ وقــ
التابعة لإلدارة العامة للجوازات خال سبتمبر 

املــعــامــات  بــلــغــت  )1.535.153( مــعــامــلــة، حــيــث 
الــوافــديــن، )74.028(  املــنــجــزة عــبــر إدارة شــئــون 
معاملة، فيما بلغ مجموع املعامات املنجزة من 
خال إدارة الخدمات املوحدة )207.019( معاملة 
في مختلف املراكز الجغرافية )20 مركزًا(، ووصل 
ــوازات  مــجــمــوع املــعــامــات املــنــجــزة فـــي إدارة جــ
املــنــافــذ )4.664( مــعــامــلــة، وأشــــارت إحصائيات 
إنـــجـــاز )49.768(  إلــــى  الــبــحــث واملــتــابــعــة  إدارة 
معاملة خال الشهر نفسه، فيما بلغت معامات 
املــســانــدة لــاســتــقــدام )75.034(  الــخــدمــات  إدارة 
معاملة، أمــا املــعــامــات املــنــجــزة بــــإدارة جـــوازات 

املطار فبلغت )1.124.640( معاملة.
ــول والـــــخـــــروج  ــ ــدخــ ــ ــالــــي حـــــركـــــات الــ ــمــ وبــــلــــغ إجــ
عــبــر مــطــار حــمــد الـــدولـــي خــــال شــهــر سبتمبر 
)1,056,027 ( حـــركـــة، مــنــهــا )400,027( حــركــة 
دخول وخروج عن طريق البوابات اإللكترونية. 
املــعــامــات ذات الطبيعة  وأظـــهـــرت إحــصــائــيــات 
الخاصة إنجاز )991( معاملة لفئة لكبار السن 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، فيما بلغت معامات 
ــدام 71.717  ــقــ ــتــ الـــنـــظـــر فــــي طـــلـــبـــات االســ لــجــنــة 
إنـــجـــاز )2.832( مــعــامــات  مــعــامــلــة، فــضــا عـــن 
اخــرى. وأشـــارت إحصائيات شهر سبتمبر إلى 

زيــادة في معامات الخدمات اإللكترونية حيث 
بلغت )239.761( منها )133( معاملة من خال 
الحكومة اإللكترونية و )141,404( معاملة عبر 
الــداخــلــيــة اإللــكــتــرونــي، و)98.224(  مــوقــع وزارة 

معاملة عن طريق تطبيق مطراش2.
لــلــجــوازات تعمل بشكل  الــعــامــة  يــذكــر أن اإلدارة 
مستمر على تطوير وتحسني خدماتها املقدمة 
للجمهور، عبر إداراتـــهـــا املتخصصة مــن خال 
إلـــى متابعة  املــعــايــيــر بــاإلضــافــة  تطبيق أفــضــل 
ــامـــات لــضــمــان إنـــجـــاز مــعــامــات  ــعـ مــخــتــلــف املـ

الجمهور بكل سهولة ويسر وفي زمن قياسي.

الدوحة -

باسل جمال: نعتز بالتكريم 
الدولي الذي حاز عليه المصرف
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من لجنة جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية بالتعاون مع جامعة كامبردج

»الدولي اإلسالمي« أفضل بنك إسالمي 
 2019 في التجزئــة واألكثــر ابتكـارًا لعام 

ــــي بـــجـــائـــزتـــي أفــــضــــل بــنــك  ــــامـ ــــي اإلسـ ــدولـ ــ فـــــاز الـ
ــال الـــتـــجـــزئـــة وجـــــائـــــزة الــبــنــك  ــــي مــــجــ ــــي فـ ــــامـ إسـ
اإلسامي األكثر ابتكارًا في قطر لعام 2019 والتي 
تمنحها سنويًا لجنة جوائز الخدمات املصرفية 
اإلســامــيــة بالتعاون مــع جامعة كــامــبــردج وهما 
مــن الجوائز املرموقة التي تمنح سنويًا للبنوك 

الرائدة في قطاعات التمويل اإلسامي عامليا.
وأكــــــــدت الـــلـــجـــنـــة فــــي حـــيـــثـــيـــات مــنــحــهــا الــــدولــــي 
اإلســـامـــي هــاتــن الــجــائــزتــن بـــأن الــبــنــك استحق 
بجدارة الفوز »لدوره الريادي في القطاع املصرفي 
والــتــمــويــل اإلســـامـــي وإنـــجـــازاتـــه وأدائـــــه املتميز 
وحفاظه على مراكز مالية قوية وخدماته الشاملة 
للعماء ومواكبته ألحدث منجزات التكنولوجيا 
املـــالـــيـــة وإلبــــداعــــه املــســتــمــر فـــي مـــجـــال املــنــتــجــات 
والــخــدمــات إضــافــة إلـــى أن الــبــنــك مــشــهــود لــه بــأن 
قطب هام من أقطاب الصيرفة اإلسامية في دولة 

قطر واملنطقة«.
ــه الـــجـــمـــال نــائــب  ــلـ ــال عـــبـــد الـ ــمـ وتـــســـلـــم الـــســـيـــد جـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــدولــي اإلســـامـــي الــجــائــزة 
خــــال حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 
ــم فــــي الــعــاصــمــة  ــيـ ــذي أقـ ــ اإلســـامـــيـــة لــلــتــجــزئــة الــ
العمانية مسقط بحضور كبير شمل ممثلن ألكثر 
من 200 مؤسسة مالية إقليمية وعاملية فضا عن 

نخبة من ممثلي قطاع املال واألعمال.
وصــــــرح الـــســـيـــد جـــمـــال الـــجـــمـــال بــمــنــاســبــة فـــوز 
الــدولــي اإلســامــي بجائزتي أفــضــل بنك إسامي 
ــارا فـــي قــطــر في  ــكـ ــتـ والـــبـــنـــك اإلســــامــــي األكـــثـــر ابـ
:، »نحن فخورون باختيارنا 

ً
مجال التجزئة قائا

كـــأقـــوى بــنــك تــجــزئــة إســـامـــي والــبــنــك اإلســامــي 

األكــثــر ابــتــكــارًا فــي قــطــر لــعــام 2019 ونــعــتــبــر هــذا 
األمر بمثابة مؤشر هام على اقترابنا من تطلعات 
املـــائـــم، ولــطــاملــا  الــنــحــو  عــمــائــنــا وتلبيتها عــلــى 
حرصنا على أن نكون عند حسن ظن عمائنا بنا 
وناقي والئهم بالشكل املناسب،ونسعى دومًا ألن 
يحظوا بالخدمات املصرفية األكــثــر موائمة لهم 

عبر جميع قنواتنا«.
الـــجـــائـــزتـــن  ــاتـــــن  ــ ــنــــك هـ ــبــ الــ ــيــــل  نــ وأضــــــــــاف »إن 
ــقـــديـــرًا لــجــهــودنــا  ــًا وتـ ــتـــرافـ املـــرمـــوقـــتـــن يــشــكــل اعـ
الحثيثة في تطوير محفظة التجزئة الخاصة بنا 

ابــتــكــار منتجات ذات قيمة مضافة وتقديم  وفــي 
أفــضــل الــخــدمــات املــصــرفــيــة املــتــوافــقــة مــع أحــكــام 

الشريعة اإلسامية لعمائنا«.
وأشـــار إلــى »أن جــودة خــدمــات الــدولــي اإلسامي 
إلــى نمو قــاعــدة عمائنا  املتكاملة وتنوعها أدى 
بــشــكــل كــبــيــر ومــتــواصــل وقـــد اســتــجــبــنــا بطريقة 
مائمة لهذا النمو عبر هندسة متوازنة لخارطة 
فروعنا املحلية وأيضا تقديم قنوات بديلة كفؤة 
ومتطورة ومواكبة ألحدث املستجدات والتقنيات 
املصرفية على الصعيد العاملي«. ونوه الجمال إلى 

الــدولــي اإلســامــي بجوائز مرموقة جاء  »أن فــوز 
أيضا على خلفية االعتراف العاملي بمركزه القوي 
 A حيث منحته وكالة فيتش تصنيفًا عند درجــة
مــع نــظــرة مستقبلية مستقرة كما منحته وكالة 
موديز تصنيف A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة«.
وبّن نائب الرئيس التنفيذي إلى »أن كل ما يتمتع 
بــه الـــدولـــي اإلســـامـــي اإلســـامـــي مــن وضـــع مالي 
قوي وتصنيف مرموق إنما يعود بالدرجة األولى 
إلى أنه جزء من االقتصاد القطري الذي يعد واحًدا 
مــن أقـــوى االقــتــصــادات فــي املنطقة و مــن األفضل 

أداًء وتموًا وتنافسية على الصعيد العاملي«.
وعّبر الجمال أخيرًا عن ثقته بأن الدولي اإلسامي 
سيواصل أداءه املتميز وتطوير مختلف الخدمات 
واملنتجات املصممة لتلبية احتياجات عمائه من 
األفـــراد أو الــشــركــات مــع االلــتــزام بأفضل املعايير 

املعتمدة عامليًا في القطاع املصرفي.

■ الجمال يتسلم الجائزتين

الدوحة -

QNB ينال جائزة »أفضل نظام بيومتري« في قطر

حـــاز QNB عــلــى جــائــزة »أفــضــل نــظــام بــيــومــتــري - 
تطبيق وبرنامج فــي قطر« مــن مجلة »ذي آشيان 
بانكر« وذلك خال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم 

مؤخرا.
وقــد نــال QNB الــجــائــزة عــن أجــهــزة الــصــراف اآللــي 
الـــتـــي تــعــمــل بــتــقــنــيــة الـــتـــعـــرف عــلــى بــصــمــة الــعــن 
املــتــواجــدة فــي مختلف فـــروع البنك فــي قــطــر. وقد 
الــنــظــام املبتكر والــــذي يعتبر األول من  تــم إطـــاق 
نوعه في الدولة في إطار التزام البنك بتطبيق طرق 
جديدة لتعزيز الحلول التقنية املبتكرة واملتطورة 

وتقديم خدمات بنكية آمنة وسريعة للعماء.

وتوفر أجهزة الصراف اآللي في بعض فروع البنك 
الــوصــول  بــيــومــتــريــة تتيح للعماء  أنــظــمــة تــعــرف 
بــشــكــل آمــــن لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة مـــن خــــال مسح 
املعلومات البيولوجية لبصمة العن، مما يمنحهم 
القدرة على الوصول إلى الخدمات املصرفية دون 

استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصي.
الــرائــدة عامليًا »ذي آشــيــان بانكر«  وتعتبر املجلة 
مصدرًا موثوقًا ألخبار وتحليات األســواق املالية 
العاملية، ويشمل متابعيها رؤساء مجالس اإلدارة 
ومـــدراء الشركات واملـــدراء التنفيذين واملسؤولن 
ــن مــتــخــذي الــــقــــرارات  املـــالـــيـــن رفــيــعــي املـــســـتـــوى مـ
االســتــراتــيــجــيــة فــي الــشــركــات واملــؤســســات املــالــيــة 

الدولية.

الدوحة -

من مجلة »ذي آشيان بانكر«

»بحوث الطب« يخصص أسبوعًا للتوعية بسرطان الثدي

ــم مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــطــب الــحــيــوي، الــتــابــع 
َّ
نــظ

 
ً
لجامعة حمد بن خليفة، مؤخًرا، فعالياٍت وأنشطة
الــســرطــان، على  بــمــرض  الــوعــي  لتعزيز   

ً
مصممة

ــرامــيــة  ــبــــوع، وذلـــــك فـــي إطـــــار جـــهـــوده ال مـــــدار أســ
الرعاية الصحية في دولــة قطر  لتحسني خدمات 

واملنطقة على نطاٍق أوسع.
وبــــدأت الــفــعــالــيــات، فــي 25 أكــتــوبــر، بــإقــامــة جناح 
للمعهد في فعالية »مسيرة دعم مرضى السرطان«، 
لــلــســرطــان على  الــقــطــريــة  الجمعية  الــتــي نظمتها 
املعهد  الــدوحــة، حيث شــارك علماء مــن  كورنيش 
في توعية أفراد املجتمع بأهمية الكشف املبكر عن 
الــســرطــان مــع تقديم حقائق عــن سرطان  مــرض 
الــثــدي وتــفــنــيــد الــخــرافــات املــرتــبــطــة بــهــذا املـــرض. 
أكتوبر من  قام في شهر 

ُ
ت التي  وتسلط املسيرة، 

كــل عـــام، الــضــوء عــلــى أهــمــيــة إجــــراء الفحوصات 
أنــمــاط معيشية صحية ملكافحة  الــدوريــة وإتــبــاع 
ســرطــان الــثــدي. وبــعــدهــا بــيــومــني، ألــقــت الــدكــتــورة 
ــكـــوك، الــعــاملــة بــاملــعــهــد، مــحــاضــرة غير  جــولــي ديـ
رسمية في نادي السيدات بمؤسسة أسباير حول 
الــثــدي ملجموعة من  بــســرطــان  املرتبطة  القضايا 
الفعاليات،  تمت 

ُ
النساء من مختلف األعمار. واخت

للنساء  أكــتــوبــر، بعقد فعالية مخصصة  فــي 31 

التي تنظمه  في إطــار برنامج »صحتك شغفنا«، 
الفعاليات  القطرية للسرطان. واشتملت  الجمعية 
التي  التوعوية  الجلسات  كــذلــك على سلسلة مــن 
ــثـــر شــيــوًعــا الــتــي  ــراض الـــســـرطـــان األكـ ــ تــغــطــي أمــ
تصيب الــنــســاء فــي قــطــر. وتــحــدث الــدكــتــور عمر 
ــر الــتــنــفــيــذي ملــعــهــد قــطــر لــبــحــوث  ــديـ ــنــــف، املـ األجــ
التوعية  الطب الحيوي، عن الحملة فقال: »حمالت 
بسرطان الثدي من الفعاليات املهمة في دولة قطر 
وخارجها للعديد من األسباب. فعلى سبيل املثال، 

أنـــواع السرطان األكثر  الــثــدي مــن  يعتبر ســرطــان 
العالم، وهو  أنحاء  النساء في جميع  شيوًعا لدى 
السبب الرئيسي للوفيات املرتبطة بالسرطان لدى 
النساء القطريات. وما يدعو للتفاؤل هو أن معدل 
النجاة من هذا املرض يبلغ 90% في حال اكتشافه 
مبكًرا. وعــالوة على ذلــك، تقل احتماالت تعرض 
النساء الالئي يواظنب على أداء التمارين الرياضية 
الالئي ال  الثدي مقارنة بنظرائهن  ملرض سرطان 

يمارسن الرياضة.«

في إطار جهوده الرامية لتحسين 
خدمات الرعاية الصحية

تعاون »الصحة« و»العالمية« لتطوير الدوحة -
القدرات في »الرضاعة الطبيعية«

لبناء وإعــداد قــدرات مقدمي املشورة  العامة برنامجا  تنفذ وزارة الصحة 
بالتعاون مــع منظمة  قــطــر، حيث تنظم  الطبيعية فــي دولـــة  الــرضــاعــة  عــن 
العاملني في إعــداد مقدمي املشورة  العاملية دورة لتدريب املدربني  الصحة 
عن الرضاعة الطبيعية بمشاركة ممثلني من املستشفيات العامة والخاصة 

والجمعيات املعنية بشؤون األم والطفل.
وتأتي الـــدورة، التي تنطلق غــدا وملــدة خمسة ايــام، في إطــار حــرص وزارة 
الصحة العامة على تنفيذ املمارسات التي تحمي وتعزز وتدعم الرضاعة 
الــطــبــيــعــيــة الــخــالــصــة مــنــذ والدة الــطــفــل وحــتــى بــلــوغــه عــمــر ســتــة أشــهــر 
املعدة  التكميلية  التغذية  ادخــال  الرضاعة ملدة سنتني مع  واالستمرار في 
األلفية بتقليل نسبة وفيات  أهــداف اإلنمائية  الى  الوصول  منزليا، بهدف 

االطفال والرضع دون سن الخامسة.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــجـــهـــود ضــمــن مــســاعــي تــحــقــيــق الـــهـــدف الـــوطـــنـــي في 
االستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 واملتعلق بـ »زيادة بنسبة %15 
من مستوى الرضاعة الطبيعية الحصرية طوال األشهر الستة األولى من 
الوعي بني مختلف  لــلــوزارة في تعزيز  الجهود املستمرة  الحياة، وضمن 
أنماط حياة صحية، تماشيا مع  فئات املجتمع في دولــة قطر حــول تبني 
للتغذية  الوطنية  العمل  الوطنية 2030 وتحقيقا ألهــداف خطة  رؤيــة قطر 

والنشاط البدني 2022-2017.

 الجمال: 
اعتراف وتقدير لجهود تطوير 

محفظة التجزئة وابتكار 
منتجات ذات قيمة مضافة
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يكشف تفاصيل مرحلته األولى
 التي تستمر ميدانيًا لمدة شهر

اعتمدت على القطاع الحكومي .. 
»تقرير األصمخ«:

يواصل مركز الحماية والتأهيل االجتماعي 
»أمــــان«، تنفيذ الحملة التوعوية لألطفال 
الــتــوالــي  الــثــالــث عــلــى  لــلــعــام  »ال تلمسني« 
وبـــالـــلـــغـــتـــن الـــعـــربـــيـــة واالجــــنــــبــــيــــة، وذلــــك 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 

العالي.
وتستهدف الحملة جميع طــاب وطالبات 
املــدارس االبتدائية وريــاض األطفال، حيث 
أكــثــر مــن )385( مــدرســة  شملت حــتــى اآلن 
بـــعـــدد أكـــثـــر مــــن 74 ألـــــف طـــالـــب وطـــالـــبـــة، 
وتـــســـتـــخـــدم الـــحـــمـــلـــة روبــــــــوت مــتــخــصــص 
تـــم اعـــــداده وبــرمــجــتــه لــإســهــام فـــي تقديم 
ــيــــق وجـــــــــــذاب مــن  ــلـــــوب شــ ــ ــــأسـ ــة بـ ــيــ ــوعــ ــتــ الــ
ــيـــة يـــخـــاطـــب  ــلـ ــفـــاعـ ــيــــة تـ خـــــــال عــــــــروض حــ
ــروبــــوت االطــــفــــال ويــســتــجــيــب لهم  فــيــهــا الــ
ــا يـــســـاهـــم فــــي اثــــــــارة حــــمــــاس الـــطـــاب  مـــمـ
ودافــعــيــتــهــم، ويــزيــد مستوى التفاعل مما 
يدعم وصول الرسالة وفهمها واستيعابها.

ــام 2017 وتــســتــمــر  ــدأت الــحــمــلــة مــنــذ عــ ــ وبــ
لنهاية العام الدراسي 2019-2020 مع خطة 
الستمرار الحملة سنويًا. ففي هذا الفصل 
الدراسي األول من هذا العام غطت الحملة 
125 مدرسة، واستفاد منها أكثر من 9000 

طالب وطالبة.. تهدف هذه الحملة لتوعية 
ــال بـــأســـالـــيـــب حـــمـــايـــة انـــفـــســـهـــم مــن  ــ ــفـ ــ األطـ
سلوكيات التحرش بشكل عــام والجنسي 
إلــى تعزيز القيم  بشكل خـــاص، بــاإلضــافــة 

اإليجابية لدى األطفال.

سجلت رخص البناء الصادرة عن مختلف 
الــبــلــديــات فــي الـــدولـــة ارتــفــاعــا بنسبة 26 
%، خــــال شــهــر أكــتــوبــر املـــاضـــي، مــقــارنــة 
بالشهر السابق له، لتصل إلى 954 رخصة. 
وأوضــحــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن جهاز 
التخطيط واإلحــصــاء أن جميع البلديات 
ــان( ســجــلــت ارتـــفـــاعـــات  ــ ــريـ ــ )بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
مــلــحــوظــة خــــال الــشــهــر املــــذكــــور، إذ بلغ 
الــزيــادة الشهرية في الظعاين ) 87  معدل 
% (، والشيحانية )73 % (، وأم صال )43 
% (، والوكرة 32 % والخور 29 % والشمال 
22 % والدوحة 10 % بينما انخفض عدد 

التراخيص في الريان بواقع 3 %.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الـــرخـــص الـــصـــادرة 
البلديات، فقد جاءت بلدية الريان  حسب 
في املقدمة من حيث عــدد الرخص بواقع 
الــتــي سجلت  الــوكــرة  221 رخــصــة، تلتها 
203 رخصة، فالظعاين التي أصدرت 193 
رخــصــة، ثــم الـــدوحـــة بــواقــع 170 رخــصــة، 
وأم صال 67 رخصة، والخور 40 رخصة، 
ــة، والـــشـــمـــال 22  والــشــيــحــانــيــة 38 رخـــصـ
ــة. وشـــكـــل عــــدد تـــراخـــيـــص املــبــانــي  رخـــصـ
الــجــديــدة )ســكــنــيــة وغــيــر ســكــنــيــة( 57 % 

)545 رخــصــة( مــن إجــمــالــي رخــص البناء 
الــصــادرة خــال شهر أكتوبر املــاضــي، في 

حن شكلت تراخيص بناء اإلضافات 40 
% )381 رخصة(، وتراخيص التحويط 3 

إلــى أن  % )28 رخــصــة(. وتشير البيانات 
رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 

76 % )325 رخــصــة( مــن إجــمــالــي رخــص 
املـــبـــانـــي الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة، تــلــيــهــا فئة 
مساكن قروض اإلسكان بنسبة 15 % )62 
رخصة(، ثم العمارات ذات الشقق السكنية 

بنسبة 7 % )28 رخصة(.
ــة فــي  ــاريـ ــتـــجـ وجــــــــاءت رخـــــص املـــبـــانـــي الـ
مــقــدمــة تــراخــيــص املــبــانــي غــيــر السكنية 
الجديدة بنسبة 54 % )64 رخصة(، تلتها 
املــبــانــي الــصــنــاعــيــة كـــالـــورش واملــصــانــع 
املــبــانــي  ــم  ثـ بــنــســبــة 23 % )27 رخــــصــــة(، 
غــيــر السكنية األخــــرى بنسبة 11 % )11 
رخصة(. بدورها، سجلت شهادات إتمام 
البناء خال يوليو املاضي، ارتفاعا قدره 
3 %، نتيجة الزيادة امللحوظة في بلديات 
ــان وذلــــك  ــ ــريـ ــ الــشــيــحــانــيــة والـــظـــعـــايـــن والـ
بمعدل )44 % (، و)35 % (، و)20 % (، على 
الــتــوالــي، فــي حــن سجلت بقية البلديات 
الــصــادرة كان  تراجعا في عــدد الشهادات 
في الشمال 44 % وام صال 28 % والخور 

26 % والوكرة 12 % والدوحة 7 %.
وتـــكـــتـــســـب بــــيــــانــــات تــــراخــــيــــص الـــبـــنـــاء 
وشـــهـــادات إتــمــام املــبــانــي، أهــمــيــة خاصة 
تــقــريــبــيــا ألداء قطاع  بــاعــتــبــارهــا مــؤشــرا 
البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة 

مهمة في االقتصاد الوطني.

26 % نمو رخص البناء خالل أكتوبر الماضي
954 رخصة وتركزت فى الريان والظعاين والدوحة بلغت 

¶  مشاركون بمنتدى صناعة االعالم

¶جانب من الحملة

الدوحة -  

للمشاريع  قال تقرير شركة األصمخ 
املكاتب في  العقارية: سيشهد ســوق 
قطر دخول عدٍد متزايد من املشاريع 
ــلـــة خـــــــالل الــــعــــامــــن املــقــبــلــن  ــمـ ــتـ املـــكـ
وخاصة في مدينة لوسيل، ما يؤدي 
ــاٍع فــــي مــــعــــدالت الـــعـــقـــارات  ــ ــفـ ــ ــــى ارتـ إلـ
الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض 
املكتبية،  اإليـــجـــارات للمساحات  قيم 
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من 
الــفــائــض بــاملــســاحــات املــكــتــبــيــة إال أن 
التي  الطلب على املساحات الصغيرة 
تــتــراوح مــا بــن )60 و150( مــتــرا في 
 في مراكز األعمال ما 

ً
ازدياد وخاصة

 .)Business center( يعرف بــ
الثالثة  أنــه خــالل  إلــى  التقرير  واشـــار 
املكاتب  ارتكزت ســوق  املاضية  أعــوام 
ــقــطــاع الــحــكــومــي، حيث  بــقــوة عــلــى ال
تـــم تــأجــيــر عــــدد مـــن املــبــانــي الــكــامــلــة 
ملؤسساٍت تابعة للحكومة في منطقة 
الــخــلــيــج الــغــربــي ولـــوســـيـــل، مــبــيــنــا أن 
املكتبية اآلن  املعروض في املساحات 
يفوق الطلب، متوقعا أن يتناقص نمو 
املـــعـــروض مـــن املــكــاتــب تــدريــجــيــا في 

الربع الثالث من العام املقبل 2020. 
الشهرية  اإليــجــارات  أن  التقرير  وبــن 
للمكاتب شهدت ثباتا باألسعار منذ 
العام الحالي »2019« في بعض  بداية 
املـــنـــاطـــق، وانــخــفــضــت قــيــمــهــا بنسب 
متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت 
قــيــم اإليـــجـــارات بــن »120 إلـــى 150« 
ريــاال للمتر املــربــع الــواحــد فــي منطقة 
الخليج الغربي، وذلك حسب الخدمات 
التي يقدمها كل  العالية  واملــواصــفــات 
مــبــنــى. كــمــا تـــراوحـــت قــيــم إيـــجـــارات 
املــكــاتــب فـــي املــنــاطــق الــتــجــاريــة مثل 
الجديدة،  املطار واسلطة  السد، طريق 
وشارع سلوى، بن »80 و 100« ريال 

للمتر املربع الواحد.
الطلب للمساحات  الــتــقــريــر: إن  وقـــال 
الدوحة سينمو  املكتبية داخل مناطق 
بنسبة أكثر من منطقة الخليج الغربي 
خالل العام املقبل 2020، وذلك بسبب 
الناشئة والــشــركــات  الــشــركــات  مــيــول 
ــــى اخــتــيــار  الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة إلـ
العقارات التجارية بأسعار منخفضة، 
وهـــذا يشير أيــضــا إلــى فــرصــة إعــادة 
ــل  ــي مـــنـــاطـــق داخــ ــاتـــب فــ ــكـ تـــطـــويـــر املـ

الدوحة.

ــاء  يــعــقــد جـــهـــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـ
اليوم مؤتمرًا صحفيا يعلن فيه عن 
ــدء عــمــلــيــة الـــتـــعـــداد الـــعـــام لــلــســكــان  بــ
واملساكن واملنشآت بمرحلته األولى 

والتي تستمر ميدانّيا ملّدة شهر.
وسيعلن الجهاز في مبناه عن عملية 
النزول امليداني األول بحضور سعادة 
ــتـــور صـــالـــح بـــن مــحــمــد الــنــابــت  الـــدكـ
رئــيــس جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحــصــاء 
ـــن وأعــــضــــاء مــن 

ّ
وبـــتـــواجـــد مـــتـــحـــدث

ــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــتـــعـــداد وكـــذلـــك  ال
منّسقن وإعــالمــيــن مــن مؤسسات 

ووسائل إعالم محلّية.
الــنــزول امليداني  وكـــان قــد سبق هــذا 
للباحثن على  تــدريــبــيــة  األول دورة 
التخطيط  فـــي جــهــاز  يـــد مــخــتــّصــن 

الفاعلية والــدقــة  واإلحــصــاء لضمان 
واالحــتــرافــيــة خـــالل عملية استيفاء 
ــت 

ّ
ــدان، وتــضــمــن ــ ــيــ ــ الـــبـــيـــانـــات فــــي املــ

الــــدورة مــحــاضــرات ودروســــا عملّية 
التي يحتاجها  الجوانب  تغطي كافة 
الــبــاحــث ألداء مــهــّمــتــه ونـــذكـــر منها 
شـــرح الــتــعــاريــف واملــفــاهــيــم الخاصة 
بـــاالســـتـــمـــارة، فـــن املــقــابــلــة املــيــدانــيــة، 
آلية السير في امليدان وجمع البيانات 
وتدريب عملي على استخدام الجهاز 

ي االلكتروني.
ّ
الكف

لــلــســكــان  الــــعــــام  ــداد  ــعــ ــتــ ــ ال يــــذكــــر أن 
ــاكـــن واملـــنـــشـــآت، هـــو الــعــمــلــيــة  واملـــسـ
ــدة الـــتـــي تــجــرى  ــيـ اإلحـــصـــائـــيـــة الـــوحـ
ــدة كل  ــ بــالــحــصــر الــشــامــل، مـــرة واحـ
خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة 
ــددا منها فــي األعــــوام 1986،  قــطــر عـ
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اكتمال عدد من مشاريع 
المكاتب خالل العامين المقبلين

اليوم.. التخطيط يعلن بدء 
»تعداد قطر 2020«

 

 

ــــن مــنــتــدى  ــنــــاولــــت الـــنـــســـخـــة األخـــــيـــــرة مـ تــ
صناعات اإلعــام في قطر مواضيع ضمت 
آثار الوسائط والتقنيات الجديدة بما في 
ذلك تأثير الجيل الخامس من تكنولوجيا 
ــــاالت  ــــصــ ــلــــى االتــ ــة عــ ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ االتـــــــصـــــــاالت املـ
ــار  ــبــ ــات مـــكـــافـــحـــة األخــ ــديــ ــحــ الـــيـــومـــيـــة، وتــ

املضللة.
ــد شـــهـــد املـــنـــتـــدى، الــــــذي حـــمـــل عـــنـــوان:  وقـــ
»بـــروز وســائــل اإلعـــام: الفترة التي تسبق 
ــام 2020 والـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــيــه« ونــظــمــتــه  عــ
جــامــعــة نــورثــويــســتــرن فـــي قــطــر، مــشــاركــة 
مختصن إعامين متمّرسن مــن بينهم: 
هــيــفــاء الــعــبــدالــلــه مــديــر االبــتــكــار فــي واحــة 
قـــطـــر لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وفـــاطـــمـــة 
املــديــر التنفيذي إلدارة االتــصــال  الـــكـــواري 
املؤسسي في مجموعة »أوريدو«، وستيف 
فــــــي شـــركـــة  ــك اإلداري  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ مــــــوريــــــس 
بــورتــانــد كوميونيكيشنز. وأشــــرف على 
إدارة املنتدى إيدي بورجيس- ري األستاذ 

املشارك في جامعة نورثويسترن في قطر.
ــنـــيـــس، عــمــيــد جــامــعــة  ــيـــرت ديـ ــفـ وأشـــــــاد إيـ
نــورثــويــســتــرن فـــي قــطــر، بــافــتــتــاح املــديــنــة 
اإلعـــامـــيـــة فـــي قــطــر مــــؤخــــرًا، وتـــحـــدث عن 
الفرص التي ستوفرها للمشهد اإلعامي 
املــحــلــي، وعــــن تـــوافـــق مــهــمــتــهــا مـــع أهــــداف 
مــنــتــدى صــنــاعــات اإلعــــام فــي قــطــر، وقـــال: 
»من خال استضافتنا ملثل هذه املنتديات، 

ــإن جــامــعــة نــورثــويــســتــرن فــي قــطــر تقدم  فـ
لـــإعـــامـــيـــن وأولــــئــــك املــهــتــمــن بــصــنــاعــة 
اإلعـــــام املــحــلــيــة فــرصــة ملــعــرفــة املـــزيـــد عن 
القادمة.  االتجاهات واالبتكارات اإلعامية 
مـــن هــنــا، ال شـــك فـــي أن املــديــنــة اإلعــامــيــة 
ســتــكــون شــريــكــًا أســاســيــًا وحــيــويــًا لــنــا من 

اآلن فصاعدًا.«
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاالتــــجــــاهــــات الـــنـــاشـــئـــة 
ــــواري أن  ــكـ ــ ــــي، قـــالـــت الـ ــــامـ فــــي املــــجــــال اإلعـ
»الــتــكــنــولــوجــيــا هـــي الــعــمــود الــفــقــري ألي 
صناعة. وهــذا هو عامل النجاح الرئيسي 
ــرز ريــــــادة  ــبــ ــــل اإلعــــــــــام. تــ ــائـ ــ ملـــنـــظـــومـــة وسـ
قــطــر الــعــاملــيــة مـــن خــــال تــطــويــر شــبــكــات 
التواصل واالستعداد للتكيف مع مجاالت 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي املـــســـتـــقـــبـــل. وســـتـــرفـــع 
املدينة اإلعامية التي أنشئت حديثًا درجة 
االستعداد في قطر«. وبــدوره قال موريس: 
 في املجال التكنولوجي، 

ً
»تعتبر قطر رائدة

وهــــذا هــو أفــضــل وقـــت لــلــتــواجــد هــنــا. لكن 
ــــرزح تــحــت وطـــأة  املـــؤســـســـات اإلخـــبـــاريـــة تـ
تهديد النمو واسع النطاق لوسائل اإلعام 
في جميع أنحاء املنطقة والعالم. لذا نشهد 
زيــــــادة حـــضـــور األنـــظـــمـــة الــحــكــومــيــة على 
املنصات اإلعامية بشكل متزايد. وال يعد 
تنظيم املنصات من ضمن األدوار التقليدية 
للحكومات، لكنها تــقــوم بتغيير القوانن 
بشكل متزايد ألن املنصات نفسها ليست 

على استعداد للقيام بذلك.«

المدينة اإلعالمية فرصة لمعرفة االتجاهات 
واالبتكارات اإلعالمية القادمة

حملة »ال تلمسني« تزور المدارس و74 ألف طفل مستفيد

مشاركون في منتدى جامعة نورثيسترن لصناعات اإلعالم في قطر

للعام الثالث على التوالي وباللغتين مركز »أمان« يواصل تنفيذها

الدوحة -  

الدوحة -  
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استحضر مهرجان »البحري األول-مـــدن الشمال« 
ــتــــراث الـــبـــحـــري بــشــتــى صـــــوره وذلـــــك مـــن خــال  الــ
عروض فنية حّية والعديد من الفعاليات املصاحبة 
ــــت »الـــــــســـــــردال« الـــــــذي قـــّدمـــتـــه  ــريـ ــ ــا أوبـ ــ ــرزهـ ــ مــــن أبـ
أوركسترا قطر الفلهارمونية، عضو مؤسسة قطر، 
ا، و»غيص قطر« من تقديم 

ً
بمشاركة نحو 25 عازف

حمد جمعة السليطي، رئيس قسم السفن الخشبية 
 عــن األنــشــطــة 

ً
بــاملــكــتــب الــهــنــدســي الـــخـــاص، فــضــا

التراثية املميزة التي ترتبط بشكل وثيق مع البيئة 
الــبــحــريــة، بــاإلضــافــة إلـــى نـــمـــاذج حــّيــة عـــن البيت 
الــقــديــم، ومــا يكتنزه مــن عـــادات وتقاليد،  القطري 
واألزيــــاء الــتــراثــيــة واملـــأكـــوالت الشعبية، ولــوحــات 
الــطــاب، وبمشاركة وزارة الثقافة  إبـــداع  فنية مــن 
والرياضة، ومركز قدرات للتنمية، ومركز الحماية 
والتأهيل االجتماعي )أمان(، وغيرها من الجهات. 

الشراكة المجتمعية

وقـــالـــت عــائــشــة املــقــبــالــي مـــديـــرة أكــاديــمــيــة قــطــر - 
الخور: »نبعت فكرة تكامل من الشراكة املجتمعية 
املـــدارس الحكومية واألكاديمية واملؤسسات  بــن 
الــذي  الــشــمــال، وذلـــك نتيجة للمفهوم  فــي منطقة 
ا بن أكاديمية قطر- الخور 

ً
يعتبر أن هناك حاجز

ــة تـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة قـــطـــر وبـــن  ــاصـ كـــأكـــاديـــمـــيـــة خـ
املدارس الحكومية في املنطقة، ومساعينا في هذا 
اإلطـــار على إزالـــة هــذا الــنــوع مــن الــحــواجــز. وتأتي 
هــذه املــبــادرة لتعزيز أواصــر التعاون بن مــدارس 
الــشــمــال مـــن خـــال املــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات عــديــدة 

ومتنوعة«.
ــافــــت املـــقـــبـــالـــي: »لـــقـــد طــرحــنــا فـــكـــرة مـــبـــادرة  وأضــ
املــــدارس فــي منطقة الشمال،  قــيــادات  تكامل على 

ومـــن خـــال جــهــود حثيثة وطــويــلــة األمــــد، وبــدعــم 
من مؤسسة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي، 
بحثنا مًعا فــي كيفية تذليل العقبات والحواجز 
لخدمة تعليم أبناء املنطقة في مختلف املجاالت 
التربوية واملجتمعية والثقافية. وبدأنا في تنفيذ 
مبادرة تكامل بمسابقة دينية قمنا بتنظيمها في 
بداية األمر، ومن ثم يأتي اليوم املهرجان البحري 
كأضخم فعالية ضمن هــذه املــبــادرة، ويــهــدف إلى 
ترسيخ الهوية القطرية التراثية وال سّيما في مدن 
الــتــراث البحري،  الشمال التي تترسخ فيها ميزة 
والتاريخ البحري، بما يحقق املشاركة املجتمعية 
التي نحرص في مؤسسة قطر على تعزيزها، إلى 
جــانــب الــحــفــاظ على الــتــراث وإحــيــائــه بما يواكب 

الحداثة«.
 بيت مــن بيوت 

ّ
وختمت عائشة املقبالي: »فــي كــل

ى بالتراث البحري، 
ّ
أطفال الشمال هناك من يتغن

ولهذا، ملسنا اإلقبال الكبير على املشاركة في هذا 
املهرجان من الطاب الذي التمسوا أن هناك عطش 
لهذا التراث، وعندما طرحنا الفكرة وجدنا إقبااًل 
كبيًرا من الطاب على املشاركة للتعبير عن ذاتهم 
وعن املوروث القطري الذي نسعى إلى نقله كأمانة 

في أعناقنا إلى األجيال املقبلة«.
أوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة مــن خـــال أوبــريــت 
ا درامًيا موسيقًيا رائًعا، 

ً
»الــســردال«، قدمت عرض

إلــى علوم الغوص وجّسد لهم  أبحر بالحاضرين 
حكاية اإلنسان القطري مع البحر، ومنحهم صورة 

متكاملة عن الحياة القطرية والخليجية قديمًا.
وقــــام الــفــنــان الــقــطــري نــاصــر ســهــيــم، نــائــب املــديــر 
الــتــنــفــيــذي ألوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، خــال 
»الــســردال« بتقديم أداء موسيقي امتزج بن دفء 
الــحــنــن إلـــى املــاضــي، ومــشــاعــر الــفــخــر بالحاضر، 
والتطلع إلى املستقبل. إذ نقل املشاركن على أنغام 
األوركسترا واألبيات الشعرية الشعبية، إلى حياة 
األجـــداد، ومــا رافقها من شجن، ودمــوع، ودعــوات، 
وتحٍد، وصبٍر على األهــوال واملعاناة، وذلــك خال 
انطاقهم قدًيما للبحث عن اللؤلؤ في املغاصات 

البعيدة، ضمن رحٍلة نحو املجهول.

التراث الموسيقى

وقال ناصر سهيم: »من املهم جًدا لنا املشاركة في 
هذا النوع من املهرجانات الهادفة بشكلها التراثي 
إلــى الحفاظ على التراث  املوسيقي، والتي تهدف 
إلــى األجــيــال القادمة.  الــذي نحرص نقله  القطري 
 علينا بتوريثهم إرث أجــدادنــا 

ّ
لــهــم حـــق أطــفــالــنــا 

وآبائنا«. وأضاف: »لقد عمدنا إلى استخدام اآلالت 
الــحــديــثــة، وقمنا  الــشــعــبــيــة مــع اآلالت  املــوســيــقــيــة 
بدمج ثقافتي املاضي والحاضر، لترسيخ الجانب 
املوسيقي التراثي في نفوس الطاب، ومن أجل أن 
ــبــّن لهم أن املوسيقى عــبــارة عــن جسر أكاديمي 

ُ
ن

تعليمي وتوعوي بن الثقافات«. 
وقــّدم طاب من أكاديمية قطر- الخور، إلى جانب 
عدد من طاب مــدارس مدن الشمال، لوحات فنّية 
ــتــــراث الــبــحــري  تـــراثـــيـــة مــتــنــوعــة، مــســتــمــدة مـــن الــ
ا تمثيلًيا 

ً
املحلي بشتى صوره، تخللت حواًرا شيق

بــن طــفــل ووالــــده حـــول املصطلحات الــتــراثــيــة في 
الــحــيــاة الــبــحــريــة الــقــطــريــة، ومــعــانــيــهــا، والــبــيــئــة 
املستمدة منها. وقــال عبدالرحمن محمد إبراهيم 
املــهــنــدي، طــالــب فــي أكــاديــمــيــة قطر –الــخــور: »هــذا 
املــهــرجــان يــحــفــز الـــطـــاب عــلــى اكــتــشــاف عــاداتــهــم 
الــوطــنــي، وال سيما حقبة  وتقاليدهم وتاريخهم 
الغوص كحقبة زمنية قديمة، إذ من املهم توعية 

الــطــالــب بــهــذه املــرحــلــة كـــّي نــحــثــه عــلــى اكتشافها 
ــــع األكـــاديـــمـــيـــة  ــــراجـ ــن خـــــال املـ ــحـــث فـــيـــهـــا، مــ ــبـ والـ
والـــتـــراثـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز وعــيــنــا 
كطاب حــول املصطلحات العامية املــوروثــة التي 
إلـــى الحفاظ  استخدمها أجـــدادنـــا، والــتــي نسعى 
عــلــيــهــا مـــن االنــــدثــــار ألنـــنـــا ال نــســتــخــدمــهــا بشكل 
يومي مثل )الطواش، النوخذة، الغيص(، ومن املهم 
لنا اكتنازها في أذهاننا لفهم معانيها وقيمتها 

التراثية«.

المرأة القطرية

هــذا ولــم يقتصر مهرجان »البحري األول« على 
مــشــاركــة األطـــفـــال فـــي تــقــديــم الـــعـــروض الــحــّيــة، 
بــل ازداد هـــذا املــهــرجــان غــنــًى بــمــشــاركــة الــوالــدة 
عائشة السويدي من مركز قدرات للتنمية، التي 
تــحــّدثــت أمـــام الــحــضــور عــن دور املــــرأة القطرية 
في مواجهة التحديات في الحقبة الزمنية التي 
تم االعتماد فيها على معطيات البحر كمصدر 
وحيد للحياة. وقّدمت السويدي نبذة عن الدور 
ــرأة الــقــطــريــة في  الــافــت والـــدعـــم الـــذي قــّدمــتــه املــ
تــلــك الــحــقــبــة، مــن خـــال حــمــايــة بيتها وأبنائها 
وقيمها وتقاليدها، والتمسك بــاألمــل والسعي 
للمضي قدًما. وشاركت الوالدة عائشة السويدي 
تــجــربــتــهــا مــع الــطــاب والــطــالــبــات وقـــّدمـــت لهم 
الــنــصــائــح لــلــحــفــاظ عــلــى الــشــجــاعــة، والـــقـــّوة في 
ى 

ّ
الــذي كــان يتحل مواجهة التحديات، والصبر، 

به »أهل البحر«. 
بعد اختتام العروض الحّية على املسرح، قّدم طاب 
الــخــور، من  املرحلة االبتدائية من أكاديمية قطر- 
خال الركن املخصص لهم في املعرض املصاحب، 
الــتــراث البحري،  رسوماتهم الفنّية املستمدة مــن 
ومشاريعهم التعليمية في مجال البيئة البحرية. 
وقــالــت الطالبة الجوهرة نــاصــر: »لقد تدربنا في 
املدرسة واملنزل مع األسرة على الكلمات التراثية، 
وعلى الفرق بينها، ومعانيها. ونحن موجودين 
هنا اليوم، من أجــل تقديم مساعدتنا في الحفاظ 

ا«.
ً

 وعلى تراثنا أيض
ّ
على بحرنا من التلوث

بـــــدوره قـــال الــطــالــب ســعــود جــمــعــة مـــن أكــاديــمــيــة 
قطر-الخور:»نريد أن نستكشف املزيد عن تراثنا 
وعن حياتنا البحرية، ونحن سعداء بالتواجد هنا 

ولقاء الطاب من جميع املدارس في املنطقة«.
وفــــــــي شــــــــرح عـــــّمـــــا تـــضـــمـــنـــه الــــــركــــــن املـــخـــصـــص 
لــأكــاديــمــيــة فـــي املــــعــــرض، قـــالـــت شــيــخــة محسن 
ــمــة لــغــة عــربــيــة فـــي أكــاديــمــيــة قطر 

ّ
الــشــمــري، مــعــل

-الخور:»يتميز الركن املخصص لأكاديمية باملزج 
بن التراث والحداثة، إذ ينعكس التراث بــاألدوات 
البحرية القديمة وصور الرحات البحرية القديمة، 
فيما تتجسد الحداثة في شاشة العرض الرقمية 
ظهر مشاريع طابنا التعليمية والتي تخدم 

ُ
التي ت

البيئة القطرية«. 
وعــن مشاركتها، قالت حصة املهندي، أخصائية 
تربية بدنية، مدرسة الخور النموذجية للبنن:»إن 
املــشــاركــة فــي هــذا املــهــرجــان تتيح فــرصــة للطاب 
للتعّرف على التراث القطري خصوًصا في منطقة 
الشمال التي تقع بجانب البحر، وإظهار ابداعاتهم 
الــفــنــيــة والــتــراثــيــة مـــن خــــال الــتــفــاعــل واملــشــاركــة 
ــذه األنـــشـــطـــة. ونـــحـــن قــمــنــا بــتــصــمــيــم هـــذا  ــ فــــي هـ
النموذج عن البيت القطري القديم الذي يعتمد في 
تفاصيله على التراث املستمد من البيئة البدوية 
والحضرية، إضافة إلى املطبخ القطري الذي لطاملا 

اعتمد في الشمال على الثروة البحرية«.

عروض فنية تراثية حّية نظّمتها أكاديمية قطر-الخور

»مبـادرة تكامـل« ترسـخ مبـادئ 
مؤسسة قطر بتعزيز الهوية القطرية التراثية

ــور،  ــخ ــة قــطــر ال ــمــي ــادي ــمــت أك
ّ

نــظ
املنضوية تحت مظلة ما قبل الجامعي 
في مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع، بالتعاون مع وزارة 
التعليم والتعليم العالي، وحضور 
بثينة النعيمي رئــيــس التعليم ما 
قبل الجامعي فــي مؤسسة قطر، 
ومشاركة أكثر مــن 15 مــدرســة في 
منطقة شمال قطر، وممثلني عن 
ــات الحكومية  ــس ــؤس عـــدد مـــن امل
والخاصة، مهرجان »البحري األول - 
مدن الشمال«، وذلك في إطار مبادرة 
»تكامل« التي تتبنى فكرتها أكاديمية 
قطر- الخور، وتهدف إلى بناء الشراكة 
والتوأمة مع مدارس مدن الشمال في 

مجاالت عّدة تتجاوز حدود التعليم.

الدوحة -

طالب مدارس الشمال 
يستلهمون روح التحّدي 
من التراث في مهرجان 

»البحري األول« 

المقبالي: »تكامل« 
تجسد تكامل الشراكة 

المجتمعية بين المدارس 
الحكومية واألكاديمية
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/EYE

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية 966 /2019

%90 ممن يعانون من ضعف البصر يعيشون في 
البلدان ذات الدخل المنخفض من أفريقيا وآسيا، 

يتسبب ضعف القدرات الصحية في هذه الدول في 
تفاقم مشاكل اإلبصار خصوصًا لدى األطفالوكبار 

السن مما يتسبب في العمى بشكل مؤقت أو دائم، 
وفي معظم الحاالت تكون تكلفة العالج بسيطة 

الستعادتهم لنعمة البصر مرة أخرى.
كن سببًا في عودة نعمة البصر إلنسان

#أجمل_هدية
عالج مرضى العيون

عالجني
سهم عالج العيون

500 ر.ق
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وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مشترك مع أكاديمية 
الخدمة الوطنية بهدف تقديم عمل مجتمعي مميز عبر 
فعاليات وبرامج وأنشطة مختلفة تخدم املجتمع املحلي 
داخل االكاديمية وخارجها. وذلك في إطار حرص قطر 
الفئات املختلفة في  القيام بواجبها تجاه  الخيرية على 
السيد  الخيرية  املجتمع. وقع االتفاقية من جانب قطر 
يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي، فيما وقعها 
العميد / عبدالعزيز الجابر بالنيابة عن رئيس اكاديمية 

الخدمة الوطنية. 
لبناء جيل  الطرفني  انطالقا من سعي  وتأتي االتفاقية 
الــى بناء  التنمية ويــقــود  شــاب يساهم فــي دفــع عجلة 
البشرية  الــطــاقــات  الــوطــن واملـــواطـــن، وبــهــدف استثمار 
ــم بــرامــج ومـــبـــادرات مجتمعية  وتــدريــبــهــا وتــقــديــم ودعـ
مؤثرة انطالقا من رؤية قطر 2030 من خالل التعاون 
والـــشـــراكـــات املــجــتــمــعــيــة مـــع املـــؤســـســـات والــجــامــعــات 

التعليمية للوصول لجميع فئات املجتمع.
وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة سيعمل الــطــرفــان عــلــى نــشــر قيم 
العمل التطوعي بني أوساط الشباب وتوسيع منظورهم 
بحيث يشمل كل جوانب التنمية، وإيجاد فرص للشباب 
الــداخــل والــخــارج كأعمال  التطوعي في  العمل  ملعايشة 
الواقع  مؤقتة حقيقية وملــدد زمنية كجزء من مالمسة 
الحي للعمل االنساني. كما يقوم الطرفان بتنفيذ برامج 
إلى برامج  تطوعية وخدمية لخدمة املجتمع، باإلضافة 

تعليمية وتدريبية تفيد موظفي الجهتني.

أكاديمية الخدمة الوطنية وقطر الخيرية
 توقعان اتفاقية تعاون مشترك

بهدف تقديم عمل مجتمعي مميز

صــدر الــعــدد الــعــشــرون »20« مــن مجلة »غــراس« 
الــنــاطــقــة بــاســم قــطــر الــخــيــريــة، ويــمــكــن لــلــقــارئ 
ــــال تـــجـــوالـــه عـــبـــر صـــفـــحـــات هـــذا  الـــكـــريـــم مــــن خـ
اإلصــــدار املــطــبــوع أو االلــكــتــرونــي وعــددهــا 160 
صـــفـــحـــة أن يـــطـــلـــع عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــنـــاويـــن 
الــهــامــة فــي مــجــاالت العمل اإلنــســانــي والخيري 
ــادرة إلغــاثــة  ــبــ والـــتـــطـــوعـــي مـــن أبــــرزهــــا: أكـــبـــر مــ
الــاجــئــن فــي الــعــالــم، والـــقـــارب الــــذي نــقــل أســرة 
ــدة،  ــديـ ــاة جـ ــيـ ــــى حـ »رمـــــــــزان« فــــي ســريــكــانــكــا إلـ
ــكــــوارث،  وأهـــــم 3 خـــطـــوات لــلــحــّد مـــن مــخــاطــر الــ
واللحظات التي ال تنسى في األنشطة التطوعية، 
آرائــهــم،  لــســان مجموعة ممن تــم استطاع  على 
وقــصــة االحــتــفــال بــاأليــام الــدولــيــة )مــن يحددها 

والغريب والطريف فيها(، ومن خال »الصفحات 
الــتــفــاعــلــيــة« الــتــي أضــيــفــت ألول مـــرة تــتــعــّرفــون 
كيف يمكنكم أن تشاهدوا.. تساعدوا.. تشاركوا.. 

بنفس اللحظة. 
في العدد أيضا باقة أخــرى من قصص النجاح 
والـــــحـــــوارات تــكــشــف عـــن الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــبــدلــت 
بموجبها حياة سكان منطقة نوغا ببنغاديش 
رغـــم أنــهــا كــانــت تــعــانــي نــقــصــا كــبــيــرا فــي املــيــاه 
الصالح للشرب، وتــقــرؤون من خالها ملخصا 
الــذي ترجم  لتقرير مركز رصــد النزوح الداخلي 
لــلــعــربــيــة، وأهـــــم 10 مـــشـــاريـــع تعليم  ألول مــــرة 
ــدريــــب لـــأيـــتـــام عــبــر مــظــلــة »رفــــقــــاء« لــكــفــالــة  وتــ
الــعــالــم. كما يتضمن العدد  ورعــايــة األيــتــام عبر 

عــــددا مــن املـــقـــاالت والــــدراســــات والـــزوايـــا ومـــواد 
االنفوغرافيك التي تسهم في نشر ثقافة العمل 
اإلنــســانــي والــتــوعــيــة بأهميتها، وتـــعـــّرف بأهم 
املــبــادرات الشبابية التطوعية وخاصة خبرات 
الشخصيات التي لها باع طويل في هذا املجال، 
ــة قــطــر  ــطـ ــرامــــج ومــــشــــاريــــع وأنـــشـ ومــــخــــرجــــات بــ
الخيرية التي تنفذها.  تصدر املجلة باللغتن 
الــعــربــيــة واالنــجــلــيــزيــة.. ويمكنكم االطــــاع على 
كامل محتوى النسخة اإللكترونية للعدد 20 من 

خال الرابطن التالين: 
http://qch.qa/Ghiras_Isuue20 :بالعربية

http://qch.qa/EN_Ghiras_ :بـــاالنـــجـــلـــيـــزيـــة
Isuue20

20 من »غراس« قصص نجاح.. وإضافات مميزة في العدد  الدوحة -  
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10274.6 نقطة 0.84 % عند  المؤشر العام يرتفع 

5.1 مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع

ــال، مقابل  بــلــغ صــافــي شـــراء املــؤســســات األجــنــبــيــة 200.9 مــلــيــون ريــ
الــســابــق. وكــذلــك،  صــافــي مبيع بلغ 77.4 مليون ريـــال فــي األســبــوع 
توقعت املؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 
158.2 مليون ريال باملقارنة مع صافي شراء بلغ 97.4 مليون ريال 
السابق. وبلغ صافي مبيع املستثمرين األجــانــب 29.5  في األســبــوع 
مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 25.1 مليون ريال في األسبوع 
السابق. وكذلك، توقع املستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق األسهم حيث بلغ صافي 
مبيعهم 13.1 مليون ريــال باملقارنة مــع صافي شــراء بلغ 5.1 مليون ريــال فــي األسبوع 
السابق. وبلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 

1.36 مليار دوالر من األسهم.
وخالل األسبوع املاضي استحوذ املساهمون القطريون على 49.6 % من نسب الشراء و69 
% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على 50.4 % من نسب الشراء و 31 % 

من نسب البيع.

201 مليون ريال 
صافي شراء المؤسسات 

األجنبية خالل األسبوع

لقطة

ارتــفــع مــؤشــر بــورصــة قــطــر خـــال األســـبـــوع السابق 
بمقدار 85.59 نقطة، أو ما يعادل 0.84% من قيمته، 
ليغلق عند مستوى 10274.56 نقطة. وارتفعت القيمة 
إلــى 568.5  السوقية للبورصة بنسبة 0.9%، لتصل 
مليار ريـــال قــطــري، بــاملــقــارنــة مــع 563.4 مليار ريــال 
قطري في األسبوع السابق، ليسجل مكاسب قيمتها 

5.1 مليار ريال.
ــن بـــن أســهــم 46 شــركــة مـــدرجـــة، ارتــفــعــت أســعــار  ومـ
ــار 16 ســهــًمــا،  ــعـ 27 ســـهـــًمـــا، فـــي حـــن انــخــفــضــت أسـ
وبقي 3 أسهم بــدون تغيير. وكــان سهم »شركة قطر 
للسينما وتـــوزيـــع األفـــــام« هـــو أفــضــل األســـهـــم أداًء 
ارتــفــاعــه بنسبة 9.1% باملقارنة  خــال األســبــوع، مــع 
مع األسبوع السابق. وبلغ حجم التداوالت عليه 110 
أسهم فقط. وعلى الجانب اآلخر، كان سهم »القطرية 
األملانية للمستلزمات الطبية« هو األســوأ أداًء خال 
األسبوع مع تراجعه بنسبة 14.5% من خال تداوالت 

بلغ حجمها 41.9 مليون سهم.
 »QNB وكــانــت أســهــم »مــصــرف الــريــان« و»مــجــمــوعــة
و»شــركــة الــكــهــربــاء واملـــاء الــقــطــريــة« أكــبــر املساهمن 
ــوع، حـــيـــث ســاهــم  ــ ــبـ ــ ــــال األسـ فــــي ارتــــفــــاع املــــؤشــــر خـ
ــان« بــاكــتــســاب املــؤشــر  ــريــ ارتـــفـــاع ســهــم »مـــصـــرف الــ
ــبــــوع. وســـاهـــم ارتـــفـــاع سهم  28.6 نــقــطــة خــــال األســ
»مجموعة QNB« باكتساب املؤشر 22.8 نقطة، بينما 
ساهم ارتفاع سهم »شركة الكهرباء واملــاء القطرية« 
بــاكــتــســاب املــؤشــر 14.4 نقطة خـــال األســـبـــوع. على 
الــجــانــب اآلخــــر، تسبب انــخــفــاض ســهــم »الــصــنــاعــات 
القطرية« بخسارة املؤشر 17.9 نقطة خال األسبوع.

ــتــــداوالت خــــال األســبــوع  انــخــفــض إجــمــالــي قــيــمــة الــ
إلــــى 878.3 مــلــيــون  لــيــصــل  املـــاضـــي بــنــســبــة %14.9 

ريال قطري، باملقارنة مع 1.03 مليار ريال قطري في 
األســبــوع السابق. وقــد قــاد قطاع البنوك والخدمات 
املالية التداوالت خال األسبوع، مع استئثاره بنسبة 
47.0% مـــن إجــمــالــي قــيــمــة الــــتــــداوالت. وجــــاء قــطــاع 
الــصــنــاعــة فـــي املـــركـــز الــثــانــي مـــع اســتــئــثــاره بنسبة 
15.9% من إجمالي قيمة التداوالت. وفي الوقت عينه، 
استأثر سهم »مجموعة QNB« بأعلى قيمة تداوالت 

خـــال األســـبـــوع، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــداوالت عليه 
162.2 مليون ريال قطري.

ارتفع إجمالي حجم التداوالت خال األسبوع بنسبة 
إلــى 433.7 مليون سهم، باملقارنة مع  30.6% ليصل 
332.2 مليون سهم في األســبــوع السابق. وانخفض 
إجــمــالــي عــــدد الــصــفــقــات بــنــســبــة 0.7% لــيــصــل إلــى 
ــقـــارنـــة مــــع 22,674 صــفــقــة فــي  بـــاملـ 22,521 صــفــقــة 

ــاء قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات  األســـبـــوع الــســابــق. وجــ
املــالــيــة فــي الـــصـــدارة مــن حــيــث حــجــم الـــتـــداوالت، مع 
استئثاره بنسبة 38.6% من إجمالي التداوالت. وجاء 
قطاع العقارات في املركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 
19.6% من حجم التداوالت. واستأثر سهم »بنك قطر 
األول« بأعلى حجم تداوالت خال األسبوع، حيث بلغ 

حجم التداوالت على السهم 110.8 مليون سهم.

محمد السقا

مؤشرات األسبوع

35.1162111% 9.1
قطاعات سجلت ارتفاعا 
بقيادة البنوك والخدمات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق خالل األسبوع

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»قطر األول« متصدر الكميات

 نمو »السينما« 
متصدر األسهم املرتفعة

21 نوفمبر الجاري تنفيذ المراجعة نصف السنوية 

»الدولي اإلسالمي« أحدث المنضمين 
لمؤشر مورجان ستانلي

نــتــائــج  أعـــلـــنـــت مــــورجــــان ســتــانــلــي »MSCI« عــــن 
املراجعة نصف السنوية، والتي شهدت ادراج بنك 
قطر الدولي ضمن املؤشر القياسي، بينما لم يتم 

اخراج أية شركات أخرى.
املــراجــعــة خــال جلسة  وينتظر أن يتم تنفيذ تلك 
يوم 21 نوفمبر الجاري، وهو ما يتوقع ان يتزامن 
معه جذب السوق القطري لسيولة قوية عبر ادراج 
ــــوزن النسبي  »الـــدولـــي اإلســـامـــي« أو عــبــر رفـــع الـ
لــأســهــم لــبــعــض األســـهـــم الــقــطــريــة املـــدرجـــة ضمن 

املؤشر.
ويــتــزامــن قــبــل واثـــنـــاء وبــعــد تفعيل تــلــك املــراجــعــة 
تــســجــيــل املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة صـــافـــي شـــــراء من 

األسهم املدرجة ضمن مؤشراتها.
املــاضــي تنفيذ 1891 صفقة على  وشــهــد االســبــوع 
أسهم البنك الدولي اإلسامي بقيمة تداوالت بلغت 
75 مليون ريـــال على 7.92 مليون سهم مــن اسهم 
البنك، ليتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.32 % عند 

مستوى 9.48 ريال للسهم. 
وبنهاية جلسة الخميس املاضي بلغ صافي شراء 
املؤسسات األجنبية فــي بــورصــة قطر 5.19 مليار 

ريال وهو ما يعادل 1.4 مليار دوالر.
وقفزت استثمارات األجانب في بورصة قطر خال 
الربع األول من العام الجاري بنسبة 350 % مقارنة 
بالربع األول من العام املاضي، وبلغ صافي شراء 
األجانب من األسهم املدرجة 2.2 مليار ريــال خال 
الربع األول 2019، مقارنة بنحو 491 مليون ريال 

خال الربع املناظر من العام املاضي.
وشهد العام املاضي استقطاب بورصة قطر، ألعلى 
صافي شــراء مسجل من قبل املؤسسات األجنبية، 
وبــلــغــت قيمته 9.1 مــلــيــار ريـــال تــعــادل 2.5 مليار 
دوالر، وهــو األعــلــى فــي تــاريــخ الــبــورصــة القطرية، 
ويأتي بعده استثمارات عــام 2014 وبلغت وقتها 
8.9 مليار ريال وهو العام الذي شهد إدراج شركة 

مسيعيد للبتروكيماويات.

 :QNB FS
10800 نقطة

مستوى المقاومة 
أمام المؤشر

لــشــركــة بنك  الــفــنــي األســبــوعــي  قـــال التحليل 
أن   QNB FS املــالــيــة الــوطــنــي للخدمات  قطر 
مــؤشــر بــورصــة قــطــر ارتــفــع بنسبة %0.84 
ــبـــوع املـــاضـــي مــقــارنــة بــاألســبــوع  خـــالل األسـ
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 10,274.56  الــســابــق 

نقطة.
وأضــــاف الــتــقــريــر: اســتــمــر املــؤشــر بالحركة 
داخل القناة التصحيحية ووصل إلى ما قبل 
مستوى املقاومة القوي البالغ 10,600 نقطة. 
يبقى مستوى املقاومة املتوقع لدينا 10,800 

ومستوى الدعم األسبوعي 9,700 نقطة.

»الريان« و»QNB« و »الكهرباء« أكبر المساهمين في المكاسب
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سلط بنك قطر الوطني )QNB( الضوء 
فــي تحليله األســبــوعــي عــلــى قـــرار بنك 
االحتياطي الفيدرالي األمريكي خفض 
أسعار الفائدة للمرة الثالثة في العام 
الــحــالــي، مشيرا إلــى أن هــنــاك عـــددا من 
العوامل الرئيسية التي يمكن أن تساعد 
ــك فــي  ــنـ ــبـ ــفــــت الـ ــلـــى تـــفـــســـيـــر ذلـــــــك، ولــ عـ
تحليله الصادر أمس إلى أن االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي قرر خفض أسعار 
الثالثة في العام الحالي  الفائدة للمرة 
فـــي اجــتــمــاعــه األخـــيـــر بــشــأن الــســيــاســة 
الــذي عقد في 29 و30 أكتوبر،  النقدية 
الــنــطــاق املستهدف  حــيــث تــم تخفيض 
لــســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي عــلــى األمــــوال 
ــع 25 نــقــطــة  ــواقــ ــددا بــ ــجــ ــيـــة مــ ــيـــدرالـ ــفـ الـ
أساس إلى 1.5-1.75%. ونوه البنك إلى 
لـــقـــرار التخفيض  املــعــلــنــة  ــبـــاب  أن األسـ
تضمنت »تداعيات التطورات العاملية 
عــلــى الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة وتــراجــع 
ضــغــوط الــتــضــخــم«، وكــــان هــــذا الــقــرار 

متوقعا بدرجة كبيرة.
ووفــقــا لبنك قطر الوطني فقد اتسمت 
اإلرشـــــــادات االســتــشــرافــيــة الــــــواردة في 
البيان الرسمي واملؤتمر الصحفي الذي 
أعـــقـــب االجـــتـــمـــاع بــتــشــدد نــســبــي، وتــم 
استبدال السطر السابق بشأن التصرف 
»حــســب االقــتــضــاء ملــواصــلــة الــتــوســع« 
ــثـــر غـــمـــوضـــا تــفــيــد بــتــقــيــيــم  بـــعـــبـــارة أكـ
»املـــســـار املــنــاســب لــلــنــطــاق املــســتــهــدف 
لسعر الفائدة على األموال الفيدرالية«، 
كما لم يطرأ تغير يذكر على تشخيص 
أوضاع النمو والتضخم واملخاطر التي 

قد تؤثر على التوقعات.
ــد اثــــنــــان مــن  ــ ــك، أكـ ــ ــــى ذلــ وبــــاإلضــــافــــة إلـ
الرؤساء اإلقليميني لبنوك االحتياطي 
ــي، وهـــــمـــــا إيــــســــتــــر جــــــورج  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
)كانساس سيتي( وإيريك روسينجرين 

)بوسطن(، معارضتهما الشديدة لقرار 
إجراء تخفيض إضافي ألسعار الفائدة.
وفي هذا اإلطار، أفاد بنك قطر الوطني 
بــأن هناك ثالثة عــوامــل رئيسية يمكن 
أن تساعد على تفسير البيان املتشدد 
نــســبــيــا لــبــنــك االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
األمريكي والحيز املتاح إليقاف جوالت 
الـــفـــائـــدة مــؤقــتــا قــبــل أن تشير  خــفــض 
الــبــيــانــات الـــــــواردة إلــــى وجـــهـــة أوضـــح 
ــــي والــــعــــاملــــي.  ــكـ ــ ــريـ ــ لــــالقــــتــــصــــاديــــن األمـ
إلــى أن معنويات  الــعــامــل األول  ــار  وأشـ
املستثمرين تحسنت بشكل كبير في 
ــيـــرة، وقـــد أدى ذلـــك إلــى  األســابــيــع األخـ
تيسير األوضــــاع املــالــيــة وخــلــق مناخا 
يـــدعـــم بــشــكــل أكـــبـــر شــهــيــة املـــخـــاطـــرة، 
وعــلــى الــرغــم مــن مــوجــات املـــد والــجــزر، 
يــبــدو أن الـــتـــطـــورات املــتــعــلــقــة بــعــوامــل 
املـــخـــاطـــر الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل الـــخـــالفـــات 

ــــذت منحى  الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة، قـــد أخـ
لــذلــك، تــراجــع بشكل  إيجابيا، ونتيجة 
حاد مؤشر تقلبات سوق عقود بورصة 
شـــيـــكـــاغـــو، الـــــــذي يــــشــــار إلــــيــــه عـــــــادة بـــ 

»مؤشر الخوف«.
ــو مــــــهــــــم، فـــــــــإن صـــــــــــادرات  ــ ــحـ ــ وعــــــلــــــى نـ
االقـــتـــصـــادات اآلســيــويــة ذات الــتــقــاريــر 
املبكرة، والتي تعتبر مقياسا رئيسيا 
لــلــنــشــاط االقــــتــــصــــادي الـــعـــاملـــي، بــــدأت 
أخــيــرا فــي االســتــقــرار بعد مــا يقرب من 
الــتــراجــع،  سنتني مــن التباطؤ وبــعــض 
ويــعــتــبــر ذلـــك مـــن املـــدخـــالت الــرئــيــســيــة 
إلــيــهــا صــنــاع السياسات  الــتــي يستند 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، حيث أن تدهور 
ــاملـــي عــــــادة مــا  ــعـ أوضـــــــاع االقــــتــــصــــاد الـ
يــقــدم كــأحــد األســـبـــاب الــرئــيــســيــة وراء 
الـــحـــاجـــة ملـــزيـــد مـــن تــخــفــيــف الــســيــاســة 
الــنــقــديــة. ووفـــقـــا لــلــعــامــل الـــثـــالـــث، فقد 

تراجعت أيضا مــؤشــرات اإلنـــذار املبكر 
ــلـــى الـــــســـــوق، مـــمـــا يــخــفــض  ــائـــمـــة عـ ــقـ الـ
االحــتــمــاالت املبطنة بــحــدوث ركــود في 
املدى القصير، ومع تحول املستثمرين 
مــن ســنــدات املــــالذات اآلمــنــة إلــى أصــول 
ذات مــخــاطــر أكــبــر، رجــعــت الــعــديــد من 
مــنــحــنــيــات عــائــد الــســنــدات الــحــكــومــيــة 
األمريكية إلى املنطقة اإليجابية بعد أن 

كانت قد شهدت انعكاسا.
ــك الـــهـــامـــش املـــعـــيـــاري بــني  ــ ويـــشـــمـــل ذلـ
ــل 10  ــنـــدات الـــخـــزانـــة األمــريــكــيــة ألجــ سـ
سنوات وأذونات الخزانة ألجل 3 أشهر، 
كما يعتبر انعكاس منحنيات العائد، 
تــاريــخــيــا، بمثابة مــؤشــر يسبق بسنة 
أو سنتني حدوث ركود، وباإلضافة إلى 
ذلك، تحسنت أيضا املؤشرات الداخلية 
لــــســــوق األســــهــــم أو مـــــؤشـــــرات اتـــســـاع 
ــاع القياسي  ــفـ الـــســـوق، ويــبــدو أن االرتـ

الــــذي ســجــلــه مــؤشــر S&P 500 مــؤخــرا 
يستند على قاعدة قوية في ظل زيــادة 
تزامن املؤشرات الداخلية للسوق، ودعم 
بــيــانــات حــجــم الـــتـــداول التـــســـاع نــطــاق 

السوق الكلي.
إلــى أن  ونــوه تحليل بنك قطر الوطني 
االقــتــصــاد األمــريــكــي لــم يــخــرج بعد من 
ــرة الــخــطــر، فـــاملـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة  ــ دائــ
ــتــــي ال  ــلـــي الـــحـــقـــيـــقـــي، الــ لـــلـــنـــشـــاط املـــحـ
تستجيب بسرعة للمزاج االستثماري، 
ال تــزال ضعيفة، وال يــزال مؤشر مــدراء 
ــادر عـــن مــعــهــد إدارة  املـــشـــتـــريـــات الــــصــ
الــتــراجــع  فـــي مــنــطــقــة   )ISM( الـــتـــوريـــد
عند مستوى 48.3، مع تعافي الطلبات 
الــجــديــدة بــعــض الــشــيء لكنها ال تــزال 
الــــــذي يــمــثــل  أيـــضـــا دون مـــســـتـــوى 50 
ــزال  ــ ــــني ال يـ ــة االرتـــــــفـــــــاع، وفــــــي حـ ــ ــدايـ ــ بـ
مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي أدنـــــى مــســتــوى له 
خــــالل عـــقـــود، يــشــهــد نــشــاط الــتــوظــيــف 
)الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة( انـــخـــفـــاضـــا، مع 
تقلص العدد اإلجمالي لساعات العمل 

الفعلية في القطاع الخاص.
واختتم البنك تحليله بالقول: »نعتقد 
ــتـــصـــاد االمـــريـــكـــي ال  بــــأن تـــوقـــعـــات االقـ
تــزال تميل باتجاه الهبوط، خاصة مع 
دخـــول األجــنــدة السياسية االنتخابية 
ــزال بنك  ــادم، وال يــ ــقـ ــــل الـــعـــام الـ فـــي أوائـ
ــي  ــكــ ــريــ ــي األمــ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ االحــــتــــيــــاطــــي الـ
منقسما، وسيظل يعتمد على البيانات 
ويتصرف بشكل تفاعلي ال استباقي، 
ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــــــــؤدي اسـ ــح أن  ــ ــ ــرجـ ــ ــ املـ ومـــــــــن 
تــبــاطــؤ االقــتــصــاد األمــريــكــي واملــخــاطــر 
الــتــي تــؤثــر ســلــبــا عــلــى املــعــنــويــات إلــى 
ــام السلطات النقدية على تخفيف  إرغـ
السياسة مــجــددا فــي عــام 2020، لذلك، 
نعتقد بــأن بنك االحتياطي الفيدرالي 
سوف يتوقف مؤقتا فقط عن تخفيض 
الفائدة، بدال من إجــراء »تعديل  أسعار 

منتصف الدورة« في أسعار الفائدة«.

توقعات بتراجع نمو االقتصاد األمريكي
:)QNB( ..مع بدء العد التنازلي لالنتخابات الرئاسية

الدوحة -  

تسعى كبرى دول االتحاد األوروبـــي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى 
مسؤولية مــراقــبــة عمليات غسل األمــــوال فــي املــؤســســات املــالــيــة وذلـــك بعد 
سلسلة فضائح هزت بعض بنوك االتحاد، وذكرت أملانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإسبانيا وهولندا والتفيا في بيان مشترك أن التكتل املؤلف من 28 بلدا 

بحاجة إلى »رقابة مركزية« لرصد تدفق األموال القذرة داخل نظامه املالي.
وتــأتــي الــخــطــوة عقب إغـــالق بــنــوك أوروبــيــة بسبب غسل أمـــوال فــي التفيا 
ومالطا وقبرص كما تورطت بنوك كبيرة بــدول البلطيق وبشمال أوروبــا 
قــذرة عبر فرع  الــيــورو مــن أمـــوال روســيــة  فــي معامالت احتيالية بمليارات 
لبنك دانسكي في إستونيا في عمليات ُوصفت بأنها أســوأ فضيحة غسل 
أموال بالقارة. وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة لالتحاد 
األوروبي ظهرت بعد الفشل املتكرر ألجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة 

غسل األموال.

الــدولــي على األداء االقتصادي لباكستان ووافــق على  أثنى صندوق النقد 
الخطوات التالية ممهدا الطريق أمام االفراج عن شريحة بقيمة 450 مليون 
دوالر من قــرض قيمته ستة مليارات دوالر ملــدة ثــالث ســنــوات، ومــع إعطاء 
مجلس صندوق النقد الدولي الضوء األخر يصبح بإمكان املؤسسة املالية 
ومقرها واشنطن تقديم 450 مليون دوالر ملساعدة اقتصاد الدولة الواقعة 

في جنوب آسيا، تضاف إلى مليار دوالر تم اإلفراج عنها في يوليو.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو في بيان إنه 
»على الرغم من البيئة الصعبة، كان تنفيذ البرنامج جيدا وتمت تلبية جميع 
معايير األداء لنهاية سبتمبر بهوامش مريحة«، واملسؤول الذي قاد فريقا 
إلــى مــؤشــرات على تحسن االستقرار  أمــضــى أسبوعني فــي باكستان، لفت 
االقتصادي ومنها تدابير لالنتقال إلى سعر صرف مرن وتباطؤ التضخم 
املتوقع أن يصل إلــى ما دون 12 باملئة العام املقبل. لكنه دعــا إلــى مزيد من 

الجهود للتصدي لغسل األموال وتمويل اإلرهاب.
املــراجــعــة األولـــى لبرنامج باكستان أن يساعد في  املــوافــقــة على  ومــن شــأن 
تحرير »تــمــويــل مهم مــن شــركــات ثنائيني ومــتــعــددي األطــــراف«، وبموجب 
ــفـــاق الـــعـــام وتــجــمــيــد االنــفــاق  الــبــرنــامــج وافـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى خــفــض اإلنـ
العسكري مع وعود برفع العائدات لسد عجز مالي كبير، مع التعهد بجمع 

ما يصل إلى 5,5 تريليون روبية )36 مليار دوالر( من الضرائب.

مساٍع أوروبية لتشكيل هيئة 
مشتركة لمكافحة غسل األموال

صندوق النقد يفرج عن 450 
مليون دوالر من قرض لباكستان

بروكسل - رويترز

واشنطن - أ ف ب
قـــال جـــون مــكــدونــيــل وزيــــر مــالــيــة حــزب 
ــود املـــــعـــــارضـــــة فــي  ــ ــقـ ــ ــــال الـــــــــذي يـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بريطانيا إن الحزب سينفق 400 مليار 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي )514 مــلــيــار دوالر( 
ــنــــوات إلحـــــــداث »تـــحـــول  ــــالل عـــشـــر ســ خـ
ال رجــعــة فــيــه بــمــيــزان الــقــوى والـــثـــروة« 
لـــصـــالـــح الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إذا فـــــاز فــي 
انتخابات الشهر املقبل، وتشمل الخطة 
املعززة، لوزير املالية املفترض بالحزب 
ذي الــتــوجــهــات الــيــســاريــة، إنـــفـــاق 150 
ــلـــيـــار جـــنـــيـــه اســـتـــرلـــيـــنـــي يــــقــــول إنــهــا  مـ
الزمـــة لالستثمار فــي املـــدارس واملــنــازل 

واملستشفيات.
وندد وزير املالية ساجد جاويد بالخطة 
ــات  ــاديــ ــتــــصــ ــا بــــأنــــهــــا مـــــن »اقــ ــهــ ــفــ ووصــ
املــعــركــة بشأن  الــخــيــال« بينما هيمنت 
ــتــــصــــاد فــي  ــر اقــ ــبــ ــامــــس أكــ مــســتــقــبــل خــ
الــيــوم الثاني مــن الحمالت  العالم على 
جري 

ُ
االنتخابية فــي انتخابات عامة ت

يــــــوم 12 ديـــســـمـــبـــر ويـــصـــعـــب الــتــكــهــن 
بنتائجها. وســيــتــوجــه كــل مــن جــاويــد، 

من حزب املحافظني الحاكم، ومكدونيل 
إلــى شــمــال إنجلترا للترويج لبرنامج 
حــزبــيــهــمــا، واضــــعــــني نـــصـــب أعــيــنــهــمــا 
مقاعد منطقة يشعر كثير من ناخبيها 
أنــهــم يــواجــهــون ضــغــوطــا جـــراء خفض 
االســتــثــمــارات وتـــراجـــع الــصــنــاعــة على 
مــدى عقود. وسيتعهد مكدونيل، الذي 
يفاخر بمعارضته نــمــوذج الرأسمالية 
الحالي ويعد بــإحــداث هــزة فــي القطاع 
الــخــزانــة، بإنفاق  املــالــي إذا تولى وزارة 
150 مــلــيــار جــنــيــه اســتــرلــيــنــي إضــافــيــة، 
وســـــيـــــقـــــول وفـــــقـــــا لــــبــــيــــان مــــــن مــكــتــبــه 
»ســيــبــدأ صــنــدوق الــتــحــول االجــتــمــاعــي 
ــــالل إنــــفــــاق )هــــذا  مــهــمــة عـــاجـــلـــة، مــــن خـ
املــبــلــغ( خــالل الــســنــوات الخمس األولــى 
لحكومتنا العمالية، إلصـــالح النسيج 
ــذي مـــزقـــه املــحــافــظــون«.  ــ االجــتــمــاعــي الـ
وخــالفــا للمئة والخمسني مليار جنيه 
استرليني، كــان حــزب العمال قــد تعهد 
بالفعل بإنفاق 250 مليارا أخــرى خالل 
الــســنــوات الــعــشــر املــقــبــلــة، والــتــي سيتم 
تدبيرها بإصدار سندات طويلة األجل 
واستثمارها في املشروعات الرأسمالية 

الــنــمــو وجــعــل االقــتــصــاد صديقا  لحفز 
للبيئة على نحو أكبر.

أمــا وسيلة جــاويــد الستمالة الناخبني 
ــة. فـــــاملـــــحـــــافـــــظـــــون خـــــاضـــــوا  ــ ــوفــ ــ ــألــ ــ ــمــ ــ فــ
ــة وفــــــــــازوا فــيــهــا  ــقـ ــابـ ــابــــات الـــسـ ــتــــخــ االنــ
الــتــرويــج الشــتــهــارهــم بالكفاءة  بفضل 
ــــزب الــعــمــال  ــتـــصـــاديـــة وتـــصـــويـــر حـ االقـ
عــلــى أنـــه اشــتــراكــي يــســرف فــي اإلنــفــاق، 
وسيقول جاويد وفقا ملقتطفات حصلت 
عــلــيــهــا رويـــتـــرز مــقــدمــا مـــن خــطــابــه »ال 
يمكننا ترك )حزب( العمال يعيد الساعة 
لــلــوراء وتـــرك اإلنــفــاق يــخــرج عــن نطاق 
ســــر الــعــامــلــة تدفع 

ُ
الــســيــطــرة وجــعــل األ

الـــثـــمـــن... انـــظـــروا إلـــى دروس الــتــاريــخ- 
ــع  ــ ــاولــــون تـــدمـــيـــر مـــالـــيـــتـــنـــا ورفـ ــيــــحــ ســ
ضــرائــبــكــم وإثـــقـــال كــاهــل الــجــيــل املقبل 

بالديون«.
ودعــا رئيس الــوزراء بوريس جونسون 
ــي مـــحـــاولـــة لــكــســر  إلـــــى االنـــتـــخـــابـــات فــ
الــجــمــود الــــذي يــعــتــري عملية الــخــروج 
من االتحاد األوروبــي والتي يقول إنها 
أحــدثــت حــالــة مــن الــشــلــل فــي بريطانيا 

منذ أكثر من ثالث سنوات.

حزب العمال يتعهد بزيادة اإلنفاق إلعادة بناء بريطانيا
ليفربول - رويترز

¶  جون مكدونيل
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توماس واتسون

“ إذا أردت الوصول إلى التميز.. يمكنك الوصول له اليوم.. 
ولكن من تلك اللحظة.. توقف عن تقديم أي عمل أقل من الممتاز ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

وفاة النظام االقتصادي 
العالمي الليبرالي

الليبرالي  الليبرالي )النظام  العاملي  النظام االقتصادي 
ــــن حـــولـــنـــا مــنــذ  ــائــــم مـ ــقــ ــ ــار( ال ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل االخـ
الــقــرن املــاضــي فــي تــراجــع مــلــحــوظ. وثمة  خمسينيات 
الـــنـــظـــام. األول هو  تـــوجـــهـــان يــقــتــربــان لــتــقــويــض هــــذا 
الهيمنة االقتصادية املتناقصة للغرب، والواليات املتحدة 
إلــى باقي دول  األمريكية، على وجــه الخصوص، نسبة 
التيار  العالم، وإلى الصني خاصة. والثاني هي تصاعد 
الغرب، وهــو ما يعتبر تحديا غير  الشعبوي من داخــل 

مسبوق لشرعية النظام الليبرالي منذ بدايته.
وانحسار الهيمنة االقتصادية للغرب ال تزال مستمرة. 
لكن صعود الصني هو العامل املغير لقواعد اللعبة. وقبل 
النمو  التي تكافح مــن  الناشئة  فــإن كافة األســـواق  ذلــك 
أن تتطابق مــع ممارسات وقيم  إلــى  االقتصاد جنحت 
النظام الليبرالي كمسألة طبيعية، وهي ممارسات وقيم 

املجتمعات الغربية.
واملؤسسات متعددة األطراف التي هي العمود الفقاري 
الغرب في صورته  الليبرالي قد صنعها  العاملي  للنظام 
اليابان قد تسبب  بــه. وحتى برغم أن صعود  الخاصة 
املتحدة  الــواليــات  فــي  القلق  الكثير مــن  ــارة  إثـ فــي كثير 
ــإن هــذا  ــرن املــــاضــــي، فــ ــقـ ــي ثــمــانــيــنــيــات الـ األمـــريـــكـــيـــة فـ
الصعود لم يكن أبدا يمث لتهديدا على النظام الليبرالي 

نفسه.
الليبرالي حينما  النظام  والــصــني، وفيما تلعب بقواعد 
ــــك، تــفــعــل أيــضــا أشــيــاء على  يــكــون ثــمــة مــيــزة لــفــعــل ذل

طريقتها الخاصة حينما يكون ذلك ممكنا.
تــرى الصني نفسها كدولة مدنية بقيم وتقاليد  واليوم 
خاصة فريدة، تحاول أن تفرضها على القيم والتقاليد 
الــغــربــيــة. ومـــع تــنــامــي نــفــوذهــا االقــتــصــادي، فـــإن طــرق 
الــصــني فــي فــعــل األشـــيـــاء تــبــدأ فــي الــتــصــادم مــع طــرق 

النظام الليبرالي.
والتحدي الذي يفرضه التيار الشعبوي للنظام الليبرالي 
مــن داخـــل الــغــرب هــو أكــثــر إفــســادا. فالشعبوية يمكن 
تعريفها ببساطة على أنها ثورة األشخاص ضد النخب 
السياسية والثقافية وكــذا نخب عالم األعــمــال. وماهية 
التحديد تعتمد على  الــعــاديــني« على وجــه  »األشــخــاص 
الــظــروف املــحــددة الــتــي تــغــذي الــغــضــب الــشــعــبــوي الــذي 

يكون قائما بسبب السياسات الوطنية والعرقية.
واالنــــحــــســــار االقــــتــــصــــادي الــنــســبــي لـــلـــغـــرب، وتـــحـــدي 
الــشــعــبــويــة، وصـــعـــود الـــصـــني املــبــنــي عــلــى أســــس غير 
الليبرالي. وفي  النظام  عقائدية كلها تتجمع إلســقــاط 
العاملي كـ الجــيء، فهو ال  الراهن يبدو االقتصاد  الوقت 
التحديد  القول أن يوجد، لكنه ال يعلم على وجه  يمكنه 
أين سينتهي. وهذا هو السبب في عدم اليقني الذي يغلف 

االقتصاد العاملي.

يووا هيدريك وونج

كاتب رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

عصر النفط الرخيص

النرويج،  أربــع دول هي كندا،  يتوقع أن تضيف 
غيانا والبرازيل حوالي املليون برميل يوميا الى 
العام املقبل ومثلها في  العاملية  حجم االمــدادات 
انعكاساته  له  الــذي ستكون  االمــر  العام 2021، 
الــعــرض والطلب ووضــع االسعار  على مــعــدالت 
وجهود أوبك وحلفائها في خفض االنتاج وأهم 
مـــن ذلـــك الــتــبــعــات الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة املــرتــبــطــة 

بسلعة النفط الحيوية.
الفجائي فيه  الجانب  التطور  أهم عامل في هذا 
الــهــيــدرولــوجــي  التكسير  فــاجــأت تقنية  مثلما 
الــصــنــاعــة وأســهــمــت فــي زيــــادة االنــتــاج النفطي 
الــدول تحمل  االمريكي، فإن االضافات من هذه 
عنصر املفاجأة. فغيانا لم تعرف من قبل كدولة 
منتجة للنفط، وكل من كندا والنرويج من أكثر 
املناخي،  للتغير  الــدول حماسا التفاقية باريس 
بينما الشكوك التي كانت تحيط بمجال التنقيب 
فــي املــيــاه العميقة الــبــرازيــلــيــة قــد تــم تــجــاوزهــا، 
البسيطة في  الحقيقة  ان هــذا يعيد تأكيد  على 
القرارات تتخذ في توقيت  ان  النفطية  الصناعة 

وبيئة مختلفة عن تلك التي يتم فيها االنتاج.
االنتاج يتدفق من دول  ان هــذا  الثانية  املالحظة 
الـــذي يرشح  مستقرة سياسيا نسبيا، االمـــر 
الذي  االمــدادات منها لالستمرار والزيادة، االمر 
سيشكل عــامــل ضــغــط ومــعــانــاة اضــافــيــة على 
انتاج  أوبــك وحلفائها مثلما عانوا من تصاعد 

النفط الصخري االمريكي.
وهـــذا الــتــصــاعــد فــي االنــتــاج النفطي االمــريــكــي 
مــرشــح ملــزيــد مــن الــتــأثــيــر مــع دخـــول مجموعة 
من خطوط االنابيب دائرة العمل العام املقبل في 
التصديرية من 2.8  تكساس مما يرفع طاقتها 

مليون برميل يوميا الى 3.3 مليون.

وفي الوقت الذي ال يشير فيه الطلب الى تحسن 
مــلــحــوظ رغـــم غــيــاب جـــزء كبير مــن االنــتــاجــني 
االيـــرانـــي والــفــنــزويــلــي والــــى حــد مــا الــلــيــبــي عن 
االســـواق، اال ان االســعــار ال تــزال تعيش مرحلة 
ضعف مرشحة لالستمرار بصورة اكبر وربما 
مزيد من التدهور خاصة مع اضمحالل فرص 
الحمائية  املــنــاخــات  االقــتــصــادي واتــســاع  النمو 

بني الدول.
الحملة  ــاد  املناخي وازديـ التغير  ثم هناك عامل 
ــلــوقــود االحـــفـــوري واكــتــســابــهــا بــعــدا  املــنــاوئــة ل
ــة الــطــلــب الـــى الــشــركــات  شعبيا وصـــل الـــى درجـ
ــه مــــن عــمــلــيــات  ــقـــوم بــ ــا تـ ــبـــرى تــخــفــيــض مــ الـــكـ
ــر  لــتــقــلــيــص عــمــلــيــات االنـــبـــعـــاث الــــحــــراري، االمـ
العمليات االنتاجية بأرقام  الــذي يتطلب خفض 
مــــحــــددة. وبـــــــدأت بـــعـــض املـــنـــظـــمـــات فــــي وضـــع 
مــعــدالت انــتــاجــيــة خــاصــة بــكــل شــركــة والــقــيــام 
ــة تــســتــهــدف الـــشـــركـــات  ــامـ بـــحـــمـــالت ضـــغـــط عـ
الرغــامــهــا عــلــى الــتــقــيــد بــهــذه االهـــــداف. فــقــد تم 
الحرارية بنحو  االنبعاثات  وضع هدف تقليص 
35 في املائة حتى العام 2040 وعليه فسيكون 
على شركة مثل أكسون/موبيل تقليل انبعاثاتها 
الوقت  السنوية من 600 مليون طن سنويا في 
الحالي الى 450 مليونا في غضون عقدين من 

الزمان وهكذا.
وكل هذا يصب في نهاية االمر في اتجاه رسم 
مالمح مرحلة تتميز بأسعار النفط املنخفضة، 
مــمــا يــضــع أوبـــك وحــلــفــاءهــا بــل وكـــل الصناعة 
الــنــفــطــيــة أمــــام تــحــد جــديــد مـــن نــاحــيــتــي تــدفــق 
ــدادات الــجــديــدة والــتــغــيــر املــنــاخــي وال يبدو  ــ االمــ

واضحا كيفية التعامل معه.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني  مختص في شؤون الطاقة - كندا

قضية

أقوال

قراءات

كاتب رأي في »بلومبرج«
»شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية«

األسوأ ربما يكون قد انتهى لالقتصاد العالمي

ومـــن بــني تــلــك األســبــاب الــتــي تــدعــونــا إلـــى الــثــقــة هــي مؤشر 
التابع ملؤسسة »جيه بي مورجان تشيس  العاملي  التصنيع 
أند كو« املصرفية والذي وإن كان قد انكمش للشهر السادس 
في أكتوبر املاضي، فإنه تحرك صوب املنطقة اإليجابية مع 

زيادة الناتج واألوردرات »الطلبيات«.
ــات املـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة شــهــد مـــؤشـــر الــنــشــاط  ــواليــ ــ ــي ال وفــ
اإلمــدادات األمريكي استقرارا  إدارة  التابع ملعهد  التصنيعي 
في أكتوبر املنصرم، فيما أظهر تقرير الوظائف الحكومي في 
الواليات املتحدة األمريكية زيادة في أعداد املنضمني إلى القوة 
العاملة والتي فاقت التوقعات، كما تم مراجعة التعيينات في 

الشهرين األخيرين على ارتفاع كبير.

اإلمـــدادات  إدارة  التابع ملعهد  الخدمات  وباملثل أظهر مؤشر 
األمريكي أيضا عالمات على التحسن.

القارة  وفي أوروبــا ثمة عالمات صحية أيضا بعدما تأثرت 
الــعــجــوز بــالــســلــب بــالــحــرب الــتــجــاريــة إضــافــة إلـــى انسحاب 
ــعـــروف اصــطــالحــيــا بـ  ــي املـ ــ ــ ــاد األوروبـ ــحـ بــريــطــانــيــا مـــن االتـ
املــوحــدة  العملة األوروبـــيـــة  »بــريــكــســيــت«. واقــتــصــاد منطقة 
»اليورو« نما بأفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام 

الجاري، فيما ربما تكون أملانيا مقبلة على ركود. 
التي  التصنيع  التوقعات بني شركات  وذكر معهد »آيفو« أن 
لـ آسيا فإن  املــاضــي. وبالنسبة  أكتوبر  يرصدها، زادت في 
مــخــزون أشــبــاه املــوصــالت فــي كــوريــا الجنوبية سجل أكبر 
انخفاض في أكثر من عامني في سبتمبر املاضي، في عالمة 

على قرب انتهاء التراجع في قطاع التكنولوجيا العاملية.
واألســـــواق املــالــيــة تــحــولــت إلـــى املــنــاخ الــبــاعــث عــلــى الــتــفــاؤل. 
فمؤشرات األسهم األمريكية قفزت ألعلى مستوياتها على 
الــعــائــدات على ســنــدات الخزانة ذات  اإلطـــالق مــؤخــرا، وزادت 
اآلجال 10 سنوات. كما ارتفعت األسهم األوروبية واآلسيوية.

مــوجــة التخفيضات فــي أســعــار الــفــائــدة الــتــي أقــدمــت عليها 
الــبــنــوك املــركــزيــة، مــن بينها االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك 
املــركــزي األمــريــكــي« واآلمـــال املــتــزايــدة فــي التوصل التفاقية 
املتحدة األمريكية والصني تنهي معها  الواليات  تجارية بني 
أكثر من عام  الــدائــرة بينهما منذ  الشرسة  التجارية  الحرب 
ونــصــف الــعــام، كلها تــزيــد الــثــقــة فــي األســــواق املــالــيــة تماما 
الرئيسية عالمات على  املــؤشــرات االقتصادية  ظهر 

ُ
ت مثلما 

االستقرار بعد التراجعات األخيرة.
ــق، فــإن  ــ ــاق الــتــعــافــي الـــقـــوي تــلــوح فـــي األفـ ــزال آفــ وفــيــمــا ال تــ
التي  للمخاوف  املمكن أن يضع حــدا  النسبي مــن  التحسني 
الــعــاملــي يتجه  اشــتــدت قبل أســابــيــع قليلة مــن أن االقــتــصــاد 
صوب الركود. ومثل تلك البيئة ربما تكون كافية لـ جيرومي 
بــــاول رئــيــس االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي وزمـــالئـــه مــن صانعي 
للتوقف عن تطبيق تحفيزات  البنك  النقدية في  السياسات 

نقدية.
ونــحــن نـــرى بالفعل أســبــابــا مــتــعــددة لــالســتــقــرار فــي النمو 

العاملي في العام 2020 مقابل العام 2019.

إندا كوران

» ترجمة - »

تحليل
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عبد المهدي يقر بارتكاب أخطاء في إدارة البالد

ــراقـــي عـــادل  ــعـ قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الـ
أمــــــــــس إن األحـــــــــــــزاب  عــــــبــــــداملــــــهــــــدي 
ــي مـــمـــارســـات  الـــســـيـــاســـيـــة ســقــطــت فــ
ــا لــلــبــاد  ــ ــهـ ــ خـــاطـــئـــة كـــثـــيـــرة فــــي إدارتـ
وتعهد بإجراء إصاحات في النظام 
االنتخابي وإجراءات أخرى مع سعيه 
ــتـــجـــاجـــات مـــســـتـــمـــرة مــنــذ  ــاء احـ ــهــ إلنــ
أســابــيــع، وقـــال عــبــد املــهــدي فــي بيان 
»القوى السياسية واألحــزاب كيانات 
مهمة فــي أي نــظــام ديــمــقــراطــي، وقــد 
قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت 
في ممارسات خاطئة كثيرة«. وأدلى 
رئيس الــوزراء بتلك التصريحات في 
حني تواصل قــوات األمــن محاوالتها 
إلجــبــار املــحــتــجــني عــلــى الــتــقــهــقــر عن 
الــعــديــد مـــن الــجــســور الــرئــيــســيــة في 
العاصمة بغداد بعد أن سيطر عليها 
ــام. وأصــيــب 34 على  املــتــظــاهــرون أليــ
األقــــل إثـــر إطــــاق قــــوات األمــــن قنابل 
الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت 
لــتــفــريــق املــحــتــجــني الـــذيـــن ال يــزالــون 

محتشدين قرب الجسور.
ــلـــه  ــيــــعــــي آيــــــــة الـ وحــــــــث املــــــرجــــــع الــــشــ
الــســيــســتــانــي الجمعة  الــعــظــمــى عــلــي 
ــة فــــي الــــبــــاد عــلــى  ــمـ ــاكـ الـــنـــخـــبـــة الـــحـ
السعي لسبل سلمية لحل األزمة التي 
فــيــهــا 280 شــخــصــا حــتــى اآلن،  قــتــل 
ــــوزراء  وبــــدت صــيــاغــة بــيــان رئــيــس الـ
ــع املــحــتــجــني  الــــعــــراقــــي تــصــالــحــيــة مــ
ــال إن  ــ الـــذيـــن طــالــبــوا بــاســتــقــالــتــه وقـ

االحتجاجات محرك مشروع للتغيير 
السياسي. وأضــاف في البيان »وكما 
أن الـــتـــظـــاهـــرات هــــي حـــركـــة لــلــعــودة 
الــحــقــوق الطبيعية للشعب، فإن  إلــى 
الــتــظــاهــرات يجب أن يخدم  اســتــمــرار 
عـــــودة الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي بها 

تتحقق املطالب املشروعة«.
ــر عــــــــشــــــــرات اآلالف فـــي  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ويــ
أنــحــاء الــبــاد مــنــذ األول مــن أكــتــوبــر 
ـــن الــــقــــوة فــي  ــ ــوات األمــ ــ ــ وتـــســـتـــخـــدم قـ
محاولة لوقف االضطرابات. ويطالب 
املــتــظــاهــرون بتغيير شــامــل للنظام 
السياسي وأدانــوا الفساد في الطبقة 
الــتــي هيمنت عــلــى املشهد  الــحــاكــمــة 
ــه الـــواليـــات  ــزو قـــادتـ ــاح غــ ــ مــنــذ أن أطـ
ــتـــحـــدة بــــصــــدام حـــســـني فــــي 2003.  املـ
وقال عبد املهدي في البيان »ساعدت 
الــتــظــاهــرات وســتــســاعــد فــي الضغط 
عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــحــكــومــة 

الــتــشــريــعــيــة والتنفيذية  والــســلــطــات 
ــارات  ــ ــسـ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة لـــتـــصـــحـــيـــح املـ

وقبول التغييرات«.
وبــــدأت االحــتــجــاجــات فــي بــغــداد في 
األول من أكتوبر وانتشرت سريعا في 
املحافظات الجنوبية. وال تــزال قوات 
ــن تــســتــخــدم الــذخــيــرة الــحــيــة في  األمــ
التعامل مــع املتظاهرين إضــافــة إلى 
لــلــدمــوع وقنابل  الــغــاز املسيل  قنابل 
الــصــوت التي أطلقتها مباشرة على 
املحتجني. وتعهد عبد املهدي أيضا 
ــازة الـــســـاح  ــيــ بـــفـــرض حـــظـــر عـــلـــى حــ
خارج املؤسسات الرسمية في الدولة 
وجماعات متهمة بإطاق النار على 
ــنـــع أي ســـاح  ــال »مـ ــ املـــتـــظـــاهـــريـــن وقــ
ــارج الــدولــة ويــتــم اعــتــبــار أي كيان  خـ
ــارج ســيــطــرة الــدولــة  مــســلــح يــعــمــل خــ

غير قانوني وتتم محاربته«.
وتابع رئيس الوزراء قائا في البيان 

ــة والـــســـلـــطـــات  ــكـــومـ ــل الـــحـ ــتــــواصــ »ســ
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي قـــضـــايـــا 
الــشــهــداء والــجــرحــى مــن املتظاهرين 
والـــــــقـــــــوات، ولــــــن تـــبـــقـــي مـــعـــتـــقـــا مــن 
ــقــــدم لــلــمــحــاكــمــة  ــتــ ــاهـــريـــن وســ املـــتـــظـ
ــم جـــنـــائـــيـــة  ــ ــرائــ ــ ـــن تـــثـــبـــت عـــلـــيـــه جــ ــ مـ
ومــــن أي طــــرف كـــــان، وســـتـــاحـــق كل 
يـــعـــتـــدي أو يــخــتــطــف أو يــعــتــقــل  مــــن 
خـــــــارج إطـــــــار الــــقــــانــــون والـــســـلـــطـــات 
الـــقـــضـــائـــيـــة«. وأضـــــــاف عـــبـــد املـــهـــدي 
الــــذي أعــلــن ســلــســلــة مـــن اإلصـــاحـــات 
خال املوجة األولى من االحتجاجات 
ــطــــوات  ــهــــر املــــــاضــــــي »هــــــنــــــاك خــ ــشــ الــ
ــــاح الــنــظــام االنــتــخــابــي  عـــديـــدة إلصـ
ــيــــة ســـيـــتـــم طـــرحـــهـــا خـــال  ــفــــوضــ واملــ
القليلة القادمة« دون أن يدلي  األيــام 
بمزيد من التفاصيل في هــذا الشأن. 
ومضى قائا »هناك مطالبات شعبية 
بتغييرات وزاريــــة شــامــلــة أو جزئية 

للخروج من نظام املحاصصة ولجعل 
مــؤســســاتــنــا أكـــثـــر شــبــابــيــة وكـــفـــاءة 
أكــدنــا بأننا سنجري  وشفافية، وقــد 
تعديا وزاريا مهما استجابة لذلك«.

ــقــــوات األمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة  وتــمــكــنــت الــ
أمس من صد املتظاهرين واستعادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ثــــاثــــة جــــســــور فــي 
ــيــــمــــا وقـــــعـــــت مــــواجــــهــــات  بـــــــغـــــــداد، فــ
الــشــوارع التجارية  صباحا فــي أحــد 
املـــؤديـــة إلـــى ســاحــة الــتــحــريــر بوسط 
ــداد الكبيرة  الــعــاصــمــة، ورغـــم أن األعــ
مـــن املــتــظــاهــريــن تــتــجــمــع فـــي ســاحــة 
الـــتـــحـــريـــر املــــركــــزيــــة لـــاحـــتـــجـــاجـــات 
ــام«، فـــإن  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــقــ »إســ ـــ املـــطـــالـــبـــة بــ
املــواجــهــات تـــدور منذ أيـــام عــدة على 
أربعة من 12 جسرًا في بغداد. وتقدم 
بــــاتــــجــــاه جــســر  ــــرون أواًل  ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ املـ
ــــذي يـــصـــل الــتــحــريــر  الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــ
الــتــي تــضــم مقار  الــخــضــراء  باملنطقة 
حكومية. ورفعت القوات األمنية على 
الجسر ثاثة حواجز اسمنتية، يقف 

املتظاهرون عند أولها.
وبــعــد ذلـــك، تــقــدم متظاهرون آخــرون 
ــور الـــســـنـــك واألحـــــــــرار  ــســ ــاتــــجــــاه جــ بــ
والشهداء املوازية لجسر الجمهورية 
شمااًل، وشهدت تلك الجسور الثاثة 
 مــــواجــــهــــات بـــــني املـــتـــظـــاهـــريـــن 

ً
لــــيــــا

ــة الــــتــــي صـــدتـــهـــم،  ــيــ ــنــ ــوات األمــ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
وقامت القوات العراقية صباح السبت 
الــغــاز املسيل للدموع  بــإطــاق قنابل 
باتجاه املتظاهرين املتجمهرين في 

شارع الرشيد بوسط العاصمة.

قوات األمن تتصدى للمحتجين في بغداد

بغداد - عواصم:

في الذكرى الثالثين لسقوط جدار برلين

ميركل تحض على الدفاع عن قيم أوروبا

حــضــت املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة أنــغــيــا مــيــركــل خــال 
مشاركتها أمس في إحياء الذكرى الثاثني لسقوط 
ــدار بـــرلـــني، أوروبـــــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن قــيــمــهــا وعــن  جــ
»الحرية« و»الديموقراطية«، وقالت في كلمة القتها 
ــــدى األمـــاكـــن  ــل إحـ

ّ
فـــي كــنــيــســة املــصــالــحــة الـــتـــي تــمــث

املــعــّبــرة عــن ذاكــــرة االنــقــســام الــــذي شــهــدتــه املــديــنــة، 
ــا عـــن الــقــيــم الـــتـــي تـــقـــوم عليها  ــ »يـــجـــب الــــدفــــاع دومـ
أوروبـــا. في املستقبل يجب التعهد بالديموقراطية 
والـــحـــريـــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان والـــتـــســـامـــح«.. واحــيــت 
ــا السبت ذكـــرى ســقــوط الــجــدار الــذي  أملــانــيــا وأوروبــ
أنهى انقسام القارة، ولكن في جو يتصف بالخافات 

بني حلفاء زمن الحرب الباردة.
ــقـــص الــــحــــمــــاس إلحــــيــــاء هـــذا  ــلـــى نـ ــــي داللـــــــة عـ وفــ
القادة الغربيني  اليوبيل، لن ينتقل أحــد من كبار 
إلى برلني، وأنهى وزير الخارجية األميركي مايك 
بــومــبــيــو مــســاء أمـــس زيــــارة إلـــى أملــانــيــا اســتــمــرت 
يومني، فيما لن يأتي الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــرون إال مــــســــاء الــــيــــوم لـــتـــنـــاول الـــعـــشـــاء مــع  ــ ــاكـ ــ مـ
املستشارة ورئيس الباد فرانك-فالتر شتاينماير، 
الــذكــرى، أطلق الرئيس الفرنسي  وقبل يومني من 
 حـــلـــف شــمــال 

ّ
ــا بـــقـــولـــه إن ــرابــ ــار اضــــطــ ــ ــ مـــوقـــفـــا أثـ

األطلسي في »موت سريري«.
ة 

ّ
وأعـــرب مــاكــرون عــن استيائه بشكل خــاص إزاء قل

الــواليــات املتحدة والشركاء في حلف  التنسيق بني 
شــمــال األطــلــســي، والــســلــوك األحـــادي الـــذي اعتمدته 
ــا. ورّدت  تـــركـــيـــا، عــضــو الـــحـــلـــف، فـــي شـــمـــال ســــوريــ
ها ال تشاطر ماكرون رؤيته 

ّ
ميركل بطريقة حادة بأن

»الراديكالية« و»الحكم غير املناسب«.
يــضــاف إلـــى الــخــافــات بــني حــلــفــاء الــحــرب الـــبـــاردة، 
مناخ جيوسياسي دولي كثرت أعباؤه، ففي برلني، 
ــــدول الــغــربــيــة عــلــى »الـــدفـــاع  حـــض مــايــك بــومــبــيــو الـ

اكــتــســابــه بصعوبة فــي 1989«، وعلى  عــن مــا جـــرى 
»إدراك أنــنــا فــي مــنــافــســة مــحــورهــا الــقــيــم مــع األمــم 
املــفــتــقــدة لـــلـــحـــريـــة«، مــشــيــرًا بـــاألخـــص إلــــى الــصــني 
وروسيا. وحذت حذو بومبيو أيضا الرئيسة املقبلة 
ــوال فــون در  للمفوضية األوروبـــيـــة، األملــانــيــة اوروســ
الين، التي دعت في برلني الجمعة إلى اليقظة تجاه 
بــكــني ومــوســكــو. كــمــا أشــــارت إلـــى قـــدر مــن الــســذاجــة 
 »انتصار 

ّ
بـــأن الــعــالــم االعــتــقــاد  عــام 1989 حــني اراد 
الديموقراطيات الليبرالية ال يمكن وقفه«.

الــقــاتــمــة، يحتفل ســكــان مدينة  بــرغــم هـــذه الخلفية 
بــرلــني بــســقــوط الـــجـــدار الــــذي قــســم مــديــنــتــهــم ألكــثــر 
مــن 28 عــامــا، حــتــى مــســاء 9 نــوفــمــبــر 1989. وقــالــت 
 »جـــدار بــرلــني ينتمي 

ّ
أنغيا ميركل فــي كلمتها إن

 أي جدار يعزل الناس ويقّيد 
ّ
إلى التاريخ ويعلمنا أن

 إلــى درجــة ال يمكن 
ً
الــحــريــات ليس مرتفعا وطــويــا

تجاوزه«.
ـــــاء  ــة رؤسـ ــيــ ــانــ ــانــــب املـــســـتـــشـــارة األملــ ــــى جــ ــر إلــ حـــضـ
ــر، وهــــي دول  ســلــوفــاكــيــا وبـــولـــنـــدا وتــشــيــكــيــا واملـــجـ
هــيــأت قــبــل ثــاثــني عــامــا األرضـــيـــة لــســقــوط الــجــدار، 
وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، تــبــدو أملــانــيــا بــعــيــدة عن 
إظهار التفاؤل نفسه الذي ساد قبل 30 عاما. وكانت 
 إكــمــال الوحدة 

ّ
أنغيا ميركل أعــربــت عــن رأيــهــا بــأن

األملانية »قد يستغرق نصف قرن أو أكثر«.
وال يزال الصدع السياسي واالقتصادي بني الشرق 
، بــاألخــص فــي ظل 

ً
والــغــرب األغــنــى فــي الــبــاد مــاثــا

نجاح اليمني املتطرف عبر حــزب »البديل ألملانيا« 
ــيـــة الـــســـابـــقـــة.  ــي جـــمـــهـــوريـــة أملـــانـــيـــا الـــديـــمـــوقـــراطـ فــ
 »التوجهات القومية 

ّ
وحــذرت ميركل الجمعة من أن

والــحــمــائــيــة آخــــذة بــاالنــتــشــار فــي الــعــالــم«. وينجح 
ــتــــطــــرف، املـــنـــاهـــض لــلــنــخــب  الـــخـــطـــاب الــيــمــيــنــي املــ
واألنظمة القائمة، في شرق أملانيا حيث يعتبر عدد 
ــهــم يعاملون 

ّ
أن مــن مــن ســكــان الجمهورية السابقة 

هم مواطنون من الدرجة الثانية.
ّ
كأن

تصاعد حدة القلق بالعواصم األوروبية

% 5 إيران ترفع تخصيب اليورانيوم إلى 

أعلنت إيــران أمس أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم 
حتى نسبة خمسة باملئة، بعد سلسلة من الخطوات 
التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 
الــذي انسحبت منه واشنطن، وإيــران ملتزمة   2015
الــنــووي، بوقف أنشطة التخصيب  بموجب االتفاق 
في منشأة فــوردو، وعــدم تخصيب اليورانيوم-235 
ــا اســتــأنــفــت  ــهــ ــ

ّ
أن يـــتـــعـــدى نــســبــة 3,67%. غـــيـــر  بـــمـــا 

 
ّ
الخميس تلك األنشطة في فـــوردو، وأشـــارت إلــى أن

نــشــاط أجــهــزة الــطــرد يــتــقــدم تــدريــجــا إلـــى أن يصل 
بدءًا من السبت إلى انتاج يورانيوم مخصب بنسبة 

.%4,5
وقــــال بـــهـــروز كــمــالــونــدي، املــتــحــدث بــاســم املنظمة 
اإليرانية للطاقة الذرية، »بناء على احتياجاتنا وما 
ــلــب مــنــا ننتج حــالــيــا )بــنــســبــة( خمسة فــي املــئــة«. 

ُ
ط

 لدى إيران »القدرة على االنتاج )بنسب( 
ّ
واضاف أن

5% و20% و60% أو اي نسبة أخــرى«. وتبقى نسبة 
5% أدنى من النسبة التي وصلت إليها إيران سابقا 
)20%(، وأقل بكثير من النسبة الازمة النتاج قنبلة 
نووية )90%(. واثــار اإلعــان اإليراني عن استئناف 
األنشطة في منشأة فوردو قلق العواصم األوروبية 
بــاريــس ولــنــدن وبــرلــني، املــوقــعــة عــلــى اتــفــاق فيينا، 

ودعت طهران إلى التراجع عن قراراتها.
ويمثل استئناف العمل في فوردو الخطوة اإليرانية 
الرابعة في سياق سياسة خفض التزاماتها النووية 
الـــواليـــات املتحدة  املعلنة فــي مــايــو ردًا عــلــى إعــــادة 
ــا من  فـــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا إثـــر انــســحــابــهــا أحـــاديـ
االتفاق عام 2018. وسعت طهران منذ ذلك الحني إلى 
الضغط على الدول التي ال تزال ضمن االتفاق بهدف 

مساعدتها على االلتفاف على العقوبات األميركية.
كما أعلنت ايــران أمــس أنها مستعدة في حــال دعت 
الــى نشر صــور الحادث مع مفتشة الوكالة  الحاجة 

الــذي دفــع طهران إلــى سحب  الدولية للطاقة الذرية 
اعــتــمــادهــا، وقـــال بــهــروز كمالوندي املــتــحــدث باسم 
الـــذريـــة اإليــرانــيــة إن عملية مــراقــبــة  الــطــاقــة  منظمة 
الــيــورانــيــوم فــي نطنز  عند مــدخــل مصنع تخصيب 
)وسط( »أطلقت االنذار مرارا ما يدل على أن املفتشة 
إما تلوثت بمادة ما أو أنها كانت في حيازتها«. ولم 

يوضح طبيعة املادة وال إذا عثر عليها مع املفتشة.
وصرح للصحافيني »إذا دعت الحاجة سنظهر حتى 
صور« الحادث موضحا أن »التجارب املريرة« إليران 
إلــى اعتماد نظام  الــنــووي أدى  فــي مجال التخريب 
إيــــران خصومها وال سيما  مــراقــبــة صــــارم.. وتــتــهــم 
اسرائيل والواليات املتحدة بإطاق حمات تخريب 
منددة بالهجمات االلكترونية ضد البنى التحتية 
الــرئــيــســيــة لـــديـــهـــا. وأضــــــاف املــــســــؤول اإليــــرانــــي أن 
التقرير املتعلق بالحادث املفترض أقنع الجميع »ما 
الــواليــات املتحدة والنظام الصهيوني وبعض  عــدا 

دول الخليج«.
الــذريــة اإليرانية أعلنت أنها  وكانت منظمة الطاقة 
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسحب اعتماد 
املفتشة، ورأت الوكالة الدولية من جهتها ومقرها 
فيينا أنه »من غير املقبول« أن تكون طهران »منعت 
مؤقتا« مفتشة فــي إيـــران مــن مــغــادرة الــبــاد بسبب 
لــدى وكالة  شبهات حولها. ونفى السفير اإليــرانــي 
الطاقة كــاظــم غــريــب عــبــادي توقيف املفتشة مؤكدا 
أنه سمح لها بمغادرة الباد رغم استمرار التحقيق 
في الحادث. وبموجب االتفاق حول النووي اإليراني 
املبرم في 2015 بني إيران والدول العظمى الذي تأثر 
جراء انسحاب واشنطن منه في مايو 2018 تخضع 
الــنــوويــة اإليــرانــيــة لنظام تفتيش دائـــم من  املنشآت 
قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي تعليق على 
الحادث اتهم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو 
إيــران بارتكاب »عمل ترهيب فاضح« في حني عبر 

االتحاد األوروبي عن »قلقه الكبير«.

■ بهروز كمالوندي

برلين - أ ف ب:طهران - أ ف ب:
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 تعثر تشكيل حكومة تكنوقراط 

إنذار بانهيار قطاعات حيوية في لبنان
 

تــســتــمــر االحـــتـــجـــاجـــات واالعـــتـــصـــامـــات فـــي لــبــنــان 
لــلــتــنــديــد بــــاألوضــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
واملطالبة باإلصالح السياسي، ولم تفلح املشاورات 
الــســيــاســيــة حــتــى اآلن فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة رغــم 
تــحــذيــرات الــبــنــك الـــدولـــي واملــســتــشــفــيــات وشــركــات 
الــوقــود، ويــحــاول رئيس حكومة تصريف األعمال 
ســعــد الـــحـــريـــري تــشــكــيــل حــكــومــة تــكــنــوقــراط غير 
سياسية، ســواء كان هو الــذي يرأسها أو سيسمي 
ــزب الــــلــــه وحـــــركـــــة أمــــل  ــ ــ ــا حـ ــ ــ شـــخـــصـــيـــة أخــــــــــرى. أمـ
فيتمسكان بتشكيل حكومة تخلط بني التكنوقراط 
واألحــــــــــــــــزاب حــــتــــى ال يــــخــــســــرا تـــــفـــــوق تـــيـــارهـــمـــا 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات األخــــيــــرة، فـــي حـــني يـــحـــاول الــتــيــار 
الوطني الحر الذي يمثله رئيس الجمهورية ميشال 
عون الدفع باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراط ولكن 

األحزاب تسمي أعضاءها.
الــتــظــاهــرات ضــد الطبقة السياسية  ومــع اســتــمــرار 
وفسادها فــي لبنان، تسود حالة مــن الفوضى في 
األســواق مع اغــالق محطات وقــود أبوابها وارتفاع 
أسعار سلع أساسية واشكاالت شهدتها املصارف، 
فــيــمــا لــــم تـــحـــرك الـــســـلـــطـــات ســـاكـــنـــا مـــنـــذ اســتــقــالــة 
الـــحـــكـــومـــة قـــبـــل عـــشـــرة أيــــــــام، وخــــــرج أمـــــس مــئــات 
املواطنني، وعلى رأسهم طالب املــدارس الذي تولوا 
لليوم الرابع على التوالي زمام املبادرة، إلى شوارع 
الــحــراك الشعبي املستمر  مــدن رئيسية عــدة ضمن 

منذ 17 اكتوبر ضد الطبقة السياسية برمتها.
ــنــــني غــيــر  ــواطــ ــة مــــن الــــخــــوف بــــني املــ ــالــ وتــــســــود حــ
الــقــادريــن عــلــى تحصيل مــا يـــريـــدون مــن ودائــعــهــم 
ــراءات الــحــد من  املصرفية مــع تشديد املــصــارف إجــ
بيع الدوالر والخشية من زيادة ارتفاع أسعار املواد 
الــقــادريــن على  الغذائية، وبــات التجار الكبار غير 
ــــدوالرات مــن املــصــارف يتالعبون  الــحــصــول على الـ
بدورهم باألسعار، ويقول رئيس جمعية املستهلك 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة زهـــيـــر بـــــرو »نــتــلــقــى الــكــثــيــر مــن 
الــشــكــاوى أن البلد فــي مرحلة فــوضــى بــاألســعــار«، 
إلــى أن »التجار الكبار يطلبون مــن التجار  مشيرًا 
الصغار أن يدفعوا لهم بــالــدوالر، وإن وافــقــوا على 
اللبنانية فيفعلون ذلك بسعر الصرف الذي  الليرة 
يــنــاســبــهــم«. ويــضــيــف »مــــن هــنــا تــنــطــلــق املــشــكــلــة 
األساسية، وبات صغار التجار أيضا يفعلون األمر 
ذاتـــه، وبالتالي تصل األســعــار للمستهلك مرتفعة 
جدًا«، مشيرًا إلى ارتفاع طال »العديد من املواد من 
البيض إلى اللحوم واألجبان وااللبان، والخضار« 

بنسب مختلفة.
ولـــلـــمـــرة األولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن مـــن الــزمــن 
ظهرت خــالل الصيف ســوق مــوازيــة، وبــات الــدوالر 
الــيــوم يــصــل إلـــى 1800 لــيــرة، فــيــمــا ال يــــزال السعر 
الــرســمــي لــلــيــرة ثــابــتــا عــلــى 1507، ويـــأتـــي ذلـــك مع 

اللبنانية إجـــراءات الحّد من بيع  تشديد املــصــارف 
الدوالر خالل أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف 
ــــام االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة. ولــم  دام أســبــوعــني أمـ
يــعــد بــإمــكــان املــواطــنــني الــحــصــول عــلــى الــــدوالر من 
الصراف اآللي، كما تفرض املصارف رسما إضافيا 
على عمليات سحب الدوالر املحدودة جدًا مباشرة 

منها.
وتــغــلــق املــصــارف أبــوابــهــا يــومــي الــســبــت واالثــنــني 
ملناسبة عيد املولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية 
يوم اإلثنني فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف 
ــداول  ــ ــد يـــكـــون تــخــفــيــف الــضــغــط عــنــهــا، وتـ مــنــهــا قـ
مــواطــنــون خـــالل األســـبـــوع املــاضــي أشــرطــة فيديو 
عــــدة تــظــهــرهــم وهــــم يــتــشــاجــرون مـــع مــوظــفــني في 
املصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من 
مبالغ بالدوالر، أو لعدم قبول املصارف أن يدفعوا 

مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية.
ــــس مــع  ــدة أبـــوابـــهـــا أمـ ــ ــلـــقـــت مـــحـــطـــات وقــــــود عـ وأغـ
انتهاء املخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء 
مــن املــســتــورديــن بــالــدوالر األمــيــركــي، وأبــقــت أخــرى 
أبـــوابـــهـــا مــفــتــحــة ريــثــمــا يــنــتــهــي مــخــزونــهــا، وقـــال 
رئــيــس نــقــابــة أصـــحـــاب املــحــطــات ســامــي الــبــراكــس 
لفرانس برس »إذا لم يجدوا )املسؤولون واملصرف 
 حتى يوم الثالثاء، سنضطر أن نوقف 

ً
املركزي( حال

استيراد املشتقات النفطية ونغلق كافة املحطات 
ونجلس في بيوتنا«.

وبـــــدأت أزمــــة مــحــطــات الـــوقـــود فـــي شــهــر سبتمبر 
مـــع تــذمــر أصــحــابــهــا مـــن صــعــوبــة الــحــصــول على 
الــدوالرات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. ويدفع 
املــســتــهــلــكــون ألصـــحـــاب مــحــطــات الـــوقـــود بــالــلــيــرة 
ــتـــعـــنّي عــلــيــهــم الــــدفــــع بــــالــــدوالر  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــكـــن يـ

للمستوردين واملوزعني.
وبعد تنفيذهم إضــرابــات، أصــدر املــصــرف املركزي 
تــعــمــيــمــا لــتــســهــيــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــــــدوالر. لــكــن 
ومــــع تــشــديــد اإلجــــــــراءات عــلــى بــيــع الـــــــدوالر، الـــذي 
بــالــغ الصعوبة، عــاد أصحاب  بــات الحصول عليه 
املحروقات ملواجهة األزمة ذاتها، وباتوا يضطرون 

مجددًا لشراء الدوالر من السوق املوازية.
وهـــــــددت املــســتــشــفــيــات الــلــبــنــانــيــة الـــجـــمـــعـــة أنــهــا 
ــد في  ــ ســتــتــوقــف عـــن اســتــقــبــال املـــرضـــى لـــيـــوم واحـ
منتصف الشهر الحالي كإجراء تحذيري، في حال 
لــم تستجب املــصــارف خــالل مهلة أســبــوع لطلبها 
تسهيل تحويل األموال بالدوالر لشراء مستلزمات 

طبية.
ومن املفترض أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون الــســبــت حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســالمــة 
ــارف لــبــحــث الــوضــع  ومــجــلــس إدارة جــمــعــيــة املـــصـ
املصرفي في البالد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية 

لإلعالم الرسمية.
-»لنضمن مستقبلنا« -وبــدأت التحركات الشعبية، 
ــد أداء الـــحـــكـــومـــات  ــي لـــبـــنـــان ضــ غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة فــ
ــاد الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي ســـوءًا  ــ املــتــعــاقــبــة، مـــع إزديــ
ــادة الـــضـــرائـــب عــلــيــهــم،  ــزيــ ــنـــني لــ ومـــعـــارضـــة املـــواطـ
اللبنانية مقابل  الليرة  وتخوفهم من تدهور قيمة 

الدوالر.
وتــشــهــد أيـــام األســبــوع تــحــركــات احــتــجــاجــيــة عــدة، 
تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى إغـــــالق أبـــوابـــهـــا، إال أن عـــــادة ما 
تحصل الــتــظــاهــرات األكــبــر والــتــي تــمــأ الــســاحــات 

يومي السبت واألحد.
وصباح السبت، خرج مئات املواطنني، وخصوصا 
طــالب املـــدارس الثانوية، إلــى شــوارع مــدن رئيسية 
عدة من بيروت إلى صيدا وصور جنوبا وطرابلس 

شمااًل وعرسال في الشرق.
وسارت مسيرات طالبية حاشدة في شوارع وأحياء 
مدينة طرابلس قبل أن تلتقي في ساحة االعتصام 

املعتمدة منذ بدء الحراك.
وقال محمد )18 عاما( بعد وصول املسيرة الطالبية 
إلـــى ســاحــة الــتــظــاهــر فـــي وســـط بـــيـــروت »نـــريـــد أن 
نضمن مستقبلنا، لست مضطرًا أن أنهي تعليمي 
... الطبقة السياسية املــوجــودة 

ً
وأســافــر ألجــد عــمــال

حاليا غير قادرة على تأمني ذلك، وإن كانت قادرة أن 
تفيدنا لكانت فعلت ذلك قبل 30 عاما«.

يــحــتــج الـــلـــبـــنـــانـــيـــون خــــــارج مـــؤســـســـات حــكــومــيــة 
ا من نظام فاسد بأيدي النخبة  فاشلة يرونها جزء
الــحــاكــمــة ويــتــظــاهــرون أيــضــا خــــارج الــبــنــوك التي 
املــشــكــلــة، ويــتــهــم املحتجون  ا مــن  ــزء يعتبرونها جـ
القادة السياسيني باستغالل موارد الدولة لتحقيق 
ــكـــات مـــحـــابـــاة  ــبـ ــــالل شـ ــكـــاســـب شــخــصــيــة مــــن خــ مـ
ومحسوبية تتغلغل فــي السياسة واألعــمــال.. أين 

احتج اللبنانيون وملاذا؟
أوال، مؤسسة كهرباء لبنان، ويقع قطاع الكهرباء 
في قلب أزمة لبنان املالية إذ يستنزف نحو ملياري 
الــدولــة كــل عـــام بينما يعجز عن  ــوال  أمــ دوالر مــن 
ــة، وقـــــال ضــيــاء  ــاعـ تــوفــيــر الـــطـــاقـــة عــلــى مـــــدار الـــسـ
هــوشــر الــــذي يــشــتــغــل بــالــكــهــربــاء خـــالل مــشــاركــتــه 
في احتجاج خارج مقر املؤسسة في بيروت »هذه 
واحدة من أبرز رموز الفساد. نحن ندفع فاتورتني 
واحــدة للحكومة واألخــرى للمولدات الكهربائية«. 
وأضـــــــــاف »املــــســــألــــة كـــلـــهـــا حــــــول تـــقـــســـيـــم الــكــعــكــة 
بــصــفــقــات عـــن شــبــكــات طـــاقـــة وصـــيـــانـــة املــحــطــات 
وصــفــقــات مشبوهة فــي العلن والــخــفــاء...كــل وزيــر 
يأتي يقدم وعــودا ثم يذهب«. وقــد يستمر انقطاع 

الكهرباء لساعات يوميا.
ويعتمد األفــراد والشركات على ما يسمى »بمافيا 
ــــي الــــغــــالــــب صـــالت  ــــن تـــربـــطـــهـــم فـ ــــذيـ ــدات« الـ ــ ــ ــولـ ــ ــ املـ
بالسياسيني ويفرضون رســومــا ضخمة للحفاظ 
على التيار دون انقطاع، وقال جاد شعبان أستاذ 
االقتصاد بالجامعة األمريكية في بيروت إن املنزل 
املتوسط يــدفــع مــا بــني 300 و400 دوالر للكهرباء 
شــهــريــا. ويـــعـــادل الــحــد األدنــــى لــأجــور فــي لبنان 
450 دوالرا فــي الشهر. وأضـــاف أنها إهــانــة لكثير 
مـــن الـــنـــاس بــاســتــمــرارهــم فـــي دفـــع رســــوم خــدمــات 

تعاني من األعــطــال وتمويلهم لــأحــزاب ولرحالت 
الزعماء الفاسدين. وتتحدث الحكومة منذ سنوات 
عن خطط إلصالح القطاع من بينها إقامة محطات 
ــــف ســرقــة  كــهــربــاء جـــديـــدة، وإصـــــالح الــشــبــكــة ووقـ
الــتــيــار. لــكــن الــلــبــنــانــيــني لــم يــــروا تــقــدمــا ملموسا، 
وقالت الطالبة الجامعية ميا كوزا »تضطر الناس 
الســتــجــداء املــزيــد مــن حــقــوقــهــم...ســاعــات قليلة من 
الكهرباء في منازلهم. ينبغي أن تكون أحد أبسط 

األمور. كفى إهانة«.
ثانيا، شركتا اتــصــاالت الهواتف املحمولة، وعند 
مــقــر شـــركـــة التــــصــــاالت الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة، شكا 
محتجون من أنهم يدفعون بعضا من أعلى فواتير 
الــهــواتــف املحمولة فــي املنطقة، وتــوجــد فــي لبنان 
شــركــتــان فــقــط لــتــقــديــم الــخــدمــة هــمــا ألــفــا وتــاتــش، 
ــو طـــالـــب »تــجــنــي هــاتــان  ــال رودي الــــحــــداد وهــ ــ وقـ
الشركتان الكثير من األموال ولدينا بعضا من أعلى 
أسعار االتــصــاالت. ال يمكننا تحمل ذلــك مجددا«. 

إلـــى املحتجني تعبيرا عن  لــالنــضــمــام  ونـــزل عــمــال 
ــتــــزام الـــشـــركـــة تــخــفــيــض رواتــبــهــم  ــن اعــ غــضــبــهــم مـ
ومـــزايـــاهـــم، واتـــهـــمـــوا الـــــــوزارة بــمــحــاولــة تقليص 

النفقات على حسابهم.
وأظــهــر تقرير نشر مــؤخــرا أن اللبنانيني ينفقون 
خـــمـــســـة بـــاملـــئـــة فــــي املـــتـــوســـط مــــن دخـــولـــهـــم عــلــى 
ــك مــقــابــل 1.4 بــاملــئــة في  ــ خـــدمـــات االتــــصــــاالت وذلـ
ــتـــحـــدة، وقـــال  مــصــر و2.3 بــاملــئــة فـــي الــــواليــــات املـ
اللبنانية تعتمد على نموذج  شعبان إن الحكومة 
يصعب تحمله بفرض تعريفات مرتفعة لتمويل 
ــفــــاق. وكـــانـــت خــطــة جـــديـــدة لـــزيـــادة اإليــــــرادات  اإلنــ
بفرض رســوم على املكاملات عبر تطبيق واتساب 
مـــن أســـبـــاب انــــــدالع االحـــتـــجـــاجـــات قــبــل أســابــيــع. 
وطالبت لجنة برملانية بفتح تحقيق فــي احتكار 
أثــار تساؤالت  الشركتني لخدمات االتــصــاالت مما 
بشأن مناقصات زائفة وتبديد للمال العام. وقالت 
اللجنة إن تكاليف التشغيل قفزت 29 في املئة بني 

عامي 2017 و2018. واستدعت النيابة آخر وزيرين 
لــالتــصــاالت لــتــقــديــم تــفــســيــرات عـــن االنـــفـــاق داخـــل 

الوزارة.
ثالثا، قطاع املصارف، وخارج البنوك، شارك الناس 
فــي احتجاج ضــد سياسات يقولون إنها تسببت 
في حرمان األفراد العاديني من القروض مع ارتفاع 
معدالت الفائدة، وقالت الطالبة فاطمة جابر )22 
عــامــا( خــالل مشاركتها فــي احتجاج أمــام مصرف 
الــفــائــدة مرتفعة  املــركــزي ببيروت »مــعــدالت  لبنان 
ا بعدما  للغاية وال نقدر عليها«. وزادت األمور سوء
نشرت صحيفة محلية مقتطفات من تقرير رسمي 
ــارت إلـــى أن لــبــنــانــيــني بــارزيــن  ــ الــشــهــر املـــاضـــي أشـ

استفادوا من قروض إسكان مدعومة.
ــيـــرا مــن  ــثـ ــرز إن كـ ــتــ وقـــــــال مــــســــؤول لـــبـــنـــانـــي لــــرويــ
مسؤولي الــدولــة اســتــفــادوا مــن مثل هــذه القروض 
التي كانت مخصصة ملساعدة غير القادرين على 
ــد أســبــاب  ــك أحـ ــراء مـــنـــازل، وقـــالـــت فــاطــمــة إن ذلـ شــ
نزولها إلى الشارع. ويقول منتقدو املصارف إنها 
جنت أربــاحــا طائلة على الــرغــم مــن الــركــود بينما 
يقول مصرفيون إن القطاع أكبر مصدر إليـــرادات 
الــضــرائــب بــالــقــطــاع الــخــاص. وكــانــت الــحــكــومــة قد 
ــاح  خــطــطــت لـــفـــرض ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى أربــ

البنوك في إطار مجموعة من اإلجراءات العاجلة.
ــم  ــائـ ــد دعـ ـــ ــه أحـ ــ ويـــــــرى املــــدافــــعــــون عــــن الــــقــــطــــاع أنــ
الفائدة ناجم  االســتــقــرار، ويقولون إن رفــع أســعــار 
عن مساعي البنك املركزي لتعزيز االستقرار املالي، 
وخــالل احتجاجه خــارج املــصــرف املــركــزي بمدينة 
ــه يتخذ  ــال مــحــمــد يــونــس إنـ صــيــدا فــي الــجــنــوب قـ
ــنـــاس أكـــثـــر فــقــرا  ــد نــهــج مـــالـــي جــعــل الـ مــوقــفــا »ضــ

وجوعا«.

بيروت - وكاالت:

الكهرباء واالتصاالت والبنوك أبرز أسباب المعاناة

مفتي لبنان يدعو 
لتلبية مطالب 

المحتجين
ــان  ــ ــلــطــيــف دريـ ــا مــفــتــي لـــبـــنـــان الـــشـــيـــخ عـــبـــد ال ــ دعـ
إلــى االستجابة ملطالب املحتجني  أمــس،  املسؤولني 
لبنان  الفساد والطائفية، وتجتاح  بالقضاء على 
أزمة سياسية بعد موجة احتجاجات دفعت رئيس 
أكــثــر من  الــحــريــري لالستقالة منذ  الــــوزراء سعد 
ــال املــفــتــي فـــي خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون  أســـبـــوع. وقــ
بمناسبة ذكرى املولد النبوي »آن األوان لالستجابة 
ملــطــالــب الــشــعــب وإرادتــــــه الــوطــنــيــة الـــحـــرة، الــعــابــرة 
للطوائف واألحــــزاب واملــنــاطــق«. وتــابــع »آن األوان، 
والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ 
عملية اإلصالح، وأن يتوجه أولو األمر، إلى تشكيل 
إلــى تشكيل  إنــقــاذ دون تلكؤ وال تأخير،  حكومة 
ــاب الـــكـــفـــاءة واالخـــتـــصـــاص،  ــحــ حـــكـــومـــة مــــن أصــ
الــورقــة اإلصالحية التي  والــشــروع فــورا في تنفيذ 

أعدها الرئيس الحريري، ملعالجة مشاكل البالد«.
ــي لـــبـــنـــان بـــشـــارة  ــرك املـــــوارنـــــة فــ ــريـ ــطـ كـــمـــا دعـــــا بـ
بطرس الراعي إلى تعديل وزاري لتشمل الحكومة 
الـــحـــريـــري قبل  ــق  ــفـ ــاءة.. واتـ ــفــ تــكــنــوقــراط ذوي كــ
اســتــقــالــتــه عــلــى حـــزمـــة إصــــالحــــات مـــع شــركــائــه 
ــة  فـــي الــحــكــومــة االئــتــالفــيــة بـــهـــدف تــخــفــيــف األزمــ
االقتصادية التي أشعلت احتجاجات غير مسبوقة 
الخطط على  الحاكمة. واشتملت تلك  النخبة  ضد 
ــيــني والــســابــقــني  خــفــض رواتــــــب املـــســـؤولـــني الــحــال
بنسبة 50 باملئة والــحــصــول على مساهمات من 
مــلــيــار دوالر لتحقيق »عــجــز  بــقــيــمــة 3.3  الــبــنــوك 
مــيــزانــيــة 2020. لكن  فـــي  الـــصـــفـــر«  مـــن  يــقــتــرب 
يــحــرزوا أي تقدم بشأن  لم  اللبنانيني  السياسيني 

االتفاق على حكومة جديدة تحل محل املستقيلة.
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حقق منتخبنا الوطني فــوزا عريضا 
على تركمانستان 4-1 ضمن الجولة 
ــن مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة  ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
الــثــانــيــة فـــي تــصــفــيــات بــطــولــة آســيــا 
الــتــي  لــلــشــبــاب تــحــت 19 عـــامـــا 2020 

أقيمت على ملعب أسباير 4.
الــحــضــرنــي )51 و63(  نــايــف  وســجــل 
ــبــــاري )68 و81( أهــــــداف  تــــمــ ــكــــي  ومــ
ــرز  مــنــتــخــبــنــا الــــوطــــنــــي، فــــي حــــن أحــ
ــن مــيــراتــبــيــرديــيــف )58( هـــدف  ــمـ رحـ

تركمانستان الوحيد.
وأكــــمــــل مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي بــعــشــرة 
العبن عقب طرد املدافع محمد عياش 
فــي الدقيقة 72 نتيجة حصوله على 
ــافــــظ مــنــتــخــبــنــا  اإلنــــــــذار الــــثــــانــــي. وحــ
الوطني على صدارة ترتيب املجموعة 
برصيد 6 نقاط مــن مــبــاراتــن، بفارق 
األهـــــــداف أمـــــام الـــيـــمـــن، فـــي حـــن بقي 
رصيد تركمانستان وسريالنكا خاليا 

من النقاط.
ــــى شـــهـــدت يــوم  ــانـــت الـــجـــولـــة األولــ وكـ
ــنـــي  ــوز مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطـ ــ ــ ــاء فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
ــا 5-1 والــــيــــمــــن عــلــى  ــكـ ــريـــالنـ ــلـــى سـ عـ

تركمانستان 1-2.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب املركز 
إلـــــى جــانــب  األول فــــي كــــل مــجــمــوعــة 
أفضل 4 منتخبات تحصل على املركز 
الثاني، وينضم إليها منتخب الدولة 
املــضــيــفــة الـــــذي يــحــصــل عــلــى بــطــاقــة 
الــتــأهــل املــبــاشــر. وفـــي حــالــة حــصــول 
الــدولــة املضيفة عــلــى إحــدى  منتخب 
بطاقات التأهل املباشر للبطولة، فإن 

املنتخب الحاصل على املركز الخامس 
بــن ثــوانــي املــجــمــوعــات يحصل على 
بطاقة التأهل للنهائيات املقرر عقدها 
خـــالل الــفــتــرة مـــن 14 إلـــى 31 أكــتــوبــر 

.2020
مــن جــهــة أخــــرى  تختتم الــيــوم األحــد 

مباريات تصفيات املجموعة الثانية 
املــــؤهــــلــــة لــــكــــأس آســــيــــا لــــكــــرة الــــقــــدم 
الــتــي  لــلــشــبــاب  تــحــت 19 ســنــة   2020
تــشــارك فــيــهــا مــنــتــخــبــات كــل مــن قطر 
والــيــمــن وتــركــمــانــســتــان وســريــالنــكــا 
ــا الـــــــدوحـــــــة حــــتــــى 10  ــهـ ــفـ ــيـ ــتـــضـ وتـــسـ

نوفمبر الجاري وتقام مبارياتها على 
مالعب أسباير.

 وتلتقي في الجولة الثالثة واألخيرة 
مــــــن مــــنــــافــــســــات املــــجــــمــــوعــــة الــــيــــوم 
قــطــر مـــع الـــيـــمـــن، وتــركــمــانــســتــان مع 
ــا... ويــــتــــصــــدر مــنــتــخــبــنــا  ــ ــكـ ــ ــالنـ ــ ــريـ ــ سـ

ترتيب فرق املجموعة برصيد 6 نقاط 
ــام  ــداف أمـ ــ ــ ــفـــارق األهـ ــاراتـــن، بـ ــبـ مـــن مـ
الــيــمــن الــثــانــي فــي حــن تحتل كــل من 
تــركــمــانــســتــان وســريــالنــكــا املــركــزيــن 
الثالث والــرابــع تواليا وبرصيد خال 

من النقاط.

منتخبنا الوطني يفوز برباعية على تركمانستان
اليوم اختتام تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس آسيا للشباب

¶  العنابي يتصدر برصيد 6 نقاط

الدوحة -  

ألغت رابطة املالكمن املحترفن في إسبانيا 
املباراة املرتقبة بن املالكم القطري املحترف 
الــشــيــخ فــهــد بـــن خــالــد بـــن جــاســم آل ثــانــي 
ونظيره الروماني /ديمترو نيكاو/، والتي 
كانت مقررة في مدينة اوفيدو اوستورياس 

اإلسبانية.
وجاء إلغاء املباراة التي كانت تمثل الرابعة 
عشرة في املسيرة االحترافية لنجمنا بعد 
تعرض منافسه الروماني إلصابة يصعب 

معها مشاركته في اللقاء.
ــم تـــقـــرر رابـــطـــة املــالكــمــن املــحــتــرفــن في  ولــ
املــبــاراة تحت إشرافها  تــقــام  الــتــي  إسبانيا 
موعد جديد للمباراة، سواء كان قبل نهاية 

هذا العام ام بعده.
ــــى الـــدوحـــة  ــانـــي إلـ ــاد الـــشـــيـــخ فـــهـــد آل ثـ ــ وعــ
ــرار إلـــغـــاء املـــبـــاراة مـــن اجــل  مــبــاشــرة بــعــد قــ
الــتــدريــبــي اســتــعــدادا  ان يستكمل معسكره 
ملـــبـــاراتـــه املــقــبــلــة واملـــحـــدد لــهــا يــــوم الــثــالــث 

والعشرين من نوفمبر الجاري.
وقـــــال الــشــيــخ فـــهـــد، فـــي تــصــريــح صــحــفــي، 
املـــبـــاراة خـــارج عــن إرادة وبسبب  إلــغــاء  إن 
إصابة املالكم املنافس،.. مشيرا إلى انه كان 
مستعدا لخوض املباراة ومتفائال بتحقيق 
الفوز. وأوضح أن إلغاء املباراة قد يكون فيه 
فائدة كبيرة لــه، خاصة انــه لن يضطر بعد 
االلــغــاء إلــى خــوض مــبــاراتــن فــي 15 يوما، 
وهــو األمــر الــذي كــان من املمكن ان يعرضه 

لإلجهاد أو الخسارة.
ــن يـــقـــف كــثــيــرا  ــ وشـــــــدد بـــطـــلـــنـــا عـــلـــى انــــــه لـ
ــر، لــكــنــه ســيــواصــل بــرنــامــجــه  ــ ــذا األمـ عــنــد هـ
الــــتــــدريــــبــــي املـــكـــثـــف لــــالســــتــــعــــداد بـــصـــورة 
ــقــــررة فـــي 23  طــبــيــعــيــة ملـــبـــاراتـــه املــقــبــلــة واملــ
نوفمبر الجاري، والتي لم يتحدد طرفها أو 

مكانها حتى االن.
ــد حـــقـــق فــي  ــ وكــــــــان بـــطـــلـــنـــا الـــشـــيـــخ فـــهـــد قـ
العشرين مــن أكــتــوبــر املــاضــي فـــوزه الثالث 
ــة  ــــالل مـــســـيـــرتـــه فــــي رابـــطـ ــر تــــوالــــيــــا خــ عـــشـ
املــالكــمــن املحترفن، بعد تفوقه بالضربة 
الــقــاضــيــة الــفــنــيــة عــلــى نــظــيــره الــرومــانــي /
مــاريــوس بيتري/ فــي املــواجــهــة التي جرت 
بينهما في العاصمة اإلسبانية مدريد في 

وزن خفيف وسط.

إلغاء مباراة 
المالكم الشيخ فهد 

و»ديمترو نيكاو«

مدريد -  

سول -  

يـــخـــوض فـــريـــقـــا الـــعـــربـــي والــــوكــــرة 
ــاراتـــــن هـــامـــتـــن  ــ ــبـ ــ الـــــيـــــوم األحــــــــد مـ
ضمن منافسات البطولة اآلسيوية 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن لــأنــديــة أبــطــال 
الــدوري لكرة اليد املقامة حاليا في 
كــوريــا الجنوبية واملــؤهــلــة لبطولة 
ــــارات )  ــقـ ــ الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة أبــــطــــال الـ
سوبر جلوب 2020 (، حيث يلتقي 
الــعــربــي مـــع الــكــويــت الــكــويــتــي في 
ــبـــاريـــات املــجــمــوعــة األولــــى  إطـــــار مـ
الــوكــرة مع  بالبطولة بينما يلعب 
الوحدة السعودي في قمة مباريات 

املجموعة الثانية.
وتــكــتــســب املـــبـــاراتـــان أهــمــيــة كبيرة 
ــيـــد الـــقـــطـــريـــة، حــيــث  ــرة الـ ــ ملــمــثــلــي كـ
ــي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــوز  ــربــ ــعــ يـــســـعـــى الــ
الثاني على التوالي من أجل تصدر 
املجموعة األولى بعد أن حقق فوزا 
عــريــضــا فـــي مـــبـــاراتـــه األولــــــى على 
فـــريـــق زغــــــروس االيــــرانــــي بنتيجة 
الــوكــرة  40-24، ومــن جانبه يتطلع 
ملواصلة سلسلة انتصاراته وتصدر 
املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن حــقــق 
فوزين في أول جولتن بمجموعته 
على حساب فوالذ االيراني بنتيجة 
الــكــويــتــي  الـــعـــربـــي  33-31، وعــــلــــى 

بنتيجة 26-34.
مــبــاراة الــعــربــي والــكــويــت الكويتي 
تعتبر قمة خليجية بنكهة آسيوية، 
وبالرغم من الفوز الكبير الذي حققه 
ــــي،  ــرانـ ــ الـــعـــربـــي عـــلـــى زغــــــــروس اإليـ
لــن تــكــون سهلة أمــام  إال أن مهمته 
ــــذي تـــفـــوق في  الــكــويــت الــكــويــتــي الـ
لـــــه عـــلـــى زغــــــروس  مــــبــــاراتــــن  أول 
أيـــضـــا عــلــى اس كي  36-24، وفـــــاز 
الــكــوري 32-26، وبالتالي  هــاوكــس 
فـــان املـــبـــاراة تــحــمــل طــابــعــا خــاصــا 
بــــن أقــــــوى فـــريـــقـــن فــــي املــجــمــوعــة 
حــتــى اآلن مــن واقـــع نتائجهما في 
ــدرك العــبــو  ــ املـــبـــاريـــات الــســابــقــة، ويـ
العربي جيدا ضــرورة تقديم أفضل 
ــل تــحــقــيــق الــفــوز  ــا لــديــهــم مـــن أجــ مـ
لــلــدور قبل  وتعزيز حظوظ التأهل 

النهائي.
بـــــــــــدوره أظـــــهـــــر الــــــــوكــــــــرة، وصـــيـــف 
النسخة املاضية، قدرته على حصد 
لــلــدور قبل  الــتــأهــل  إحـــدى بطاقتي 
النهائي عبر مجموعته الحديدية، 
ــدة  ــ ــوحــ ــ ويــــعــــتــــبــــر لـــــــقـــــــاؤه أمـــــــــــام الــ
الــســعــودي بمثابة اخــتــبــار حقيقي 
لــــه، ويـــعـــول املـــــدرب يــامــن القفصي 
عــلــى الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة املـــوجـــودة 
لــديــه، فــي ظــل امــتــالك الفريق نخبة 
الــالعــبــن املميزين مثل حــارس  مــن 

املرمى مروان مقايز، وكذلك الثنائي 
ــاب الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة حــســن  ــحــ أصــ
عواض ومحمود الغربي باإلضافة 
ــرم بـــيـــتـــرانـــد  ــخــــضــ ــى الـــــالعـــــب املــ ــ ــ الـ
رونــــي مـــع عــنــاصــر الــفــريــق الــشــابــة 
وأبرزها مصطفى هيبة إلى جانب 
بقية العناصر التي تعطي الوكرة 
األفــضــلــيــة لتحقيق الــفــوز غـــدا رغــم 
قــوة الــوحــدة الــســعــودي الـــذي حقق 
الــفــوز فــي أول مــبــاراتــن ايــضــا على 
حــســاب بـــاربـــار الــبــحــريــنــي وفـــوالذ 
اإليــــرانــــي، فـــي حـــن كـــان الـــوكـــرة قد 
فـــاز عــلــى فــــوالذ اإليـــرانـــي والــعــربــي 
الكويتي في أول جولتن وبالتالي 
ربــــمــــا ســتــحــســم مـــواجـــهـــة الــــوكــــرة 
الثانية  والوحدة صــدارة املجموعة 

مبكرا.
وأكد السيد مشعل السليطي رئيس 
ــد الــعــربــي املـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة  وفـ
ــة والــــعــــشــــريــــن  ــيــ ــانــ ــثــ اآلســـــيـــــويـــــة الــ
لــأنــديــة أبــطــال الــــدوري لــكــرة الــيــد، 
على أن املنافسة الحقيقية ستنطلق 
ــام  ــوم خــــالل مـــواجـــهـــة فــريــقــه أمـ ــيـ الـ
ــتــــي، مـــــؤكـــــدًا عــلــى  ــويــ ــكــ ــويــــت الــ ــكــ الــ
ــــى على  ــاراة االولــ ــبــ أن الـــفـــوز فـــي املــ
زغــــروس االيـــرانـــي كـــان متوقعا في 

ظل فارق املستوى بن الفريقن.
وقـــال:»مـــواجـــهـــة الــكــويــت الــكــويــتــي 

تحمل أهــمــيــة كــبــيــرة بالنسبة لنا، 
ألن كـــال الــفــريــقــن يــمــتــلــكــان قـــدرات 
كــبــيــرة وأظـــهـــرا ذلــــك فـــي املــبــاريــات 
الــســابــقــة، لكن الــعــربــي لــديــه طموح 
ــة كـــبـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز  ــبــ ورغــ
وسيقاتل من اجل تحقيق ذلك امام 
منافس قوي مثل الكويت الكويتي«.

ــة االولــــــى  ــاركــ ــشــ واضــــــــاف:»هــــــــذه املــ
ــة،  ــيـــويـ لــلــعــربــي فــــي الـــبـــطـــولـــة االسـ
ونـــطـــمـــح لـــتـــقـــديـــم صـــــــورة مــشــرفــة 
للنادي ولكرة اليد القطرية بصورة 
عامة، وقد اعددنا الفريق بالصورة 
املــنــاســبــة عــبــر تــوفــيــر عــنــاصــر ذات 
قدرات وخبرات عالية، وكذلك جهاز 
فــنــي عــلــى أعــلــى مــســتــوى، وكــــل ما 
الـــتـــوفـــيـــق وان نــحــقــق  نــتــمــنــاه هــــو 
ــدور قبل  ــ ــى الــ هــدفــنــا بـــالـــوصـــول الــ
الــنــهــائــي كــخــطــوة اولــــــى، وبــعــدهــا 

التفكير في املنافسة على اللقب«.
وتــابــع:»نــحــن نتعامل مــع البطولة 
خــــطــــوة بــــخــــطــــوة، ونــــفــــكــــر فـــــي كــل 
ــن بــاقــي  ــاراة بــشــكــل مــســتــقــل عــ ــ ــبـ ــ مـ
املـــبـــاريـــات، ونــســعــى فــي كــل مــبــاراة 
لتحقيق الفوز، ونحن على ثقة في 
ــدرات فــريــقــنــا ونــعــلــم ان الــبــطــولــة  ــ قـ
لــيــســت ســهــلــة عــلــى االطـــــالق، لكننا 
سنبذل كل ما لدينا من جهد حتى 

نحقق النجاح املطلوب«.

العربي والوكرة يخوضان مباراتين مهمتين اليوم
في البطولة اآلسيوية لألندية لكرة اليد



23 رياضــــــــة
Issue No 1288 - Sunday 10 November 2019

العدد 1288
األحد 13 ربيع األول 1441 هـ ــ 10 نوفمبر 2019

حــقــق فــريــق قــطــر فــــوزا مــســتــحــقــا على 
ــداف دون مــقــابــل في  ــ الـــســـد بــثــالثــة أهــ
املباراة التي جرت بينهما مساء امس 
ــانـــي بــــن جــاســم  ــتــــاد ثـ عـــلـــى مــلــعــب اســ
بنادي الغرافة ضمن مباريات الجولة 

.QNB العاشرة من دوري نجوم
ــاراة عــــن طــريــق  ــ ــبــ ــ وجــــــــاءت أهــــــــداف املــ
ســـاردور راشــيــدوف فــي الدقيقتن / 9 
و 94 /، وكايكي مورينو في الدقيقة31.

 وبهذه النتيجة رفع قطر رصيده إلى 
12 نــقــطــة فــي املــركــز الــتــاســع، فــي حن 
الــســد عــنــد 15 نقطة في  تجمد رصــيــد 

املركز الرابع.
وجــــاءت بــدايــة املـــبـــاراة قــويــة وسريعة 
من جانب الفريقن في شوطها األول، 
بـــهـــدف تسجيل  املــــحــــاوالت  ــعــــددت  وتــ
ــي  ــكــ هـــــدف الـــســـبـــق حـــتـــى نـــجـــح األوزبــ
راشــــيــــدوف فـــي تــســجــيــل هــــدف الــتــقــدم 
لقطر في الدقيقة 9، بعد خطأ اإلسباني 
ــاد الـــكـــرة  ــ ــعـ ــ ــــي إبـ ــد فـ ــد الــــســ ــائــ ــابــــي قــ غــ
ــتــــي اســتــخــلــصــهــا مـــنـــه الـــبـــرازيـــلـــي  والــ
ــيــــدوف والـــــذي  ــراشــ كـــايـــكـــي ومــــررهــــا لــ
انفرد بمرمي السد وصــوب على يمن 
الحارس سعد الدوسري محرزًا الهدف 

األول في املباراة.
ــريـــق قـــطـــر بــحــثــه مــــن أجـــل   وواصـــــــل فـ
تــعــزيــز هــدفــه وفـــي املــقــابــل ســعــى السد 
الــتــعــادل حــتــى شــهــدت الدقيقة  إلدراك 
ــانـــي لــقــطــر عــــن طــريــق  ــثـ ــهــــدف الـ 31 الــ
ــــو، حــيــث  ــنـ ــ ــــوريـ الــــبــــرازيــــلــــي كــــايــــكــــي مـ
لــعــب فـــريـــق قــطــر عــلــى الــهــجــوم املــرتــد 
لــحــظــة تــقــدم العــبــي الــزعــيــم، واســتــغــل 
راشـــدوف الفرصة وتــوغــل بالكرة قبل 
أن يمررها لكايكي والـــذي صــوب على 
 
ً
يسار الحارس سعد الدوسري مسجال

الــهــدف الــثــانــي لفريق قــطــر. وبــعــد هذا 
الـــهـــدف حـــــاول الـــســـد تــقــلــيــص الـــفـــارق 
ــاراة ولــكــن  ــ ــبــ ــ ــل الـــــعـــــودة فــــي املــ ــ مــــن أجــ
الـــلـــعـــب اســـتـــمـــر ســـجـــاال بــــن الــفــريــقــن 
حتى انتهى الشوط األول بتفوق قطر 

بهدفن نظيفن.
 وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي مـــن الــلــعــب ومــع 
بداية ضغط السد بقوة وتنوع اللعب 
بن العمق واألطــراف، وتسابق العبوه 

ــفـــرص أمـــــام مـــرمـــى فــريــق  فـــي إهــــــدار الـ
قطر خاصة عن طريق بغداد بونجاح.. 
ــائــــق  ــد فـــــي الــــدقــ ــ ــــسـ ــــو الـ ــبـ ــ وحــــــــــاول العـ
األخيرة الضغط على مرمى قطر، حتى 
ــبــــاراة 5 دقـــائـــق وقــت  احــتــســب حــكــم املــ
بدل ضائع نجح خاللها راشيدوف في 
الــهــدف الثالث لفريقه والثاني  إضــافــة 
لـــه لــيــنــتــهــي الـــشـــوط الــثــانــي واملـــبـــاراة 
بفوز قطر 3 / صفر.  وكانت مباريات 

الــعــاشــرة مــن املسابقة املحلية  الجولة 
قد انطلقت أمس األول بمباراتن حيث 
تــعــادل الــشــحــانــيــة مــع الـــريـــان بهدفن 
لكل منهما، وفاز السيلية على العربي 
بهدفن مقابل هدف. واستكملت مساء 
ــبـــاراتـــن أيـــضـــا شـــهـــدت فـــوز  أمـــــس بـــمـ
ــلـــي بــهــدفــن  الــــوكــــرة عــلــى حـــســـاب األهـ
مـــقـــابـــل هـــــدف والــــدحــــيــــل عـــلـــى الـــخـــور 

بثالثة أهداف مقابل هدف.

فوز مستحق لنادي قطر على السد بثالثية نظيفة
في مباراة قوية وسريعة من الفريقين

¶  جانب من لقاء السد ونادي قطر

¶  جانب من لقاء الغرافة وأم صالل

الدوحة -  

شافي:
 ال أخشى اإلقالة

 
الــســد، عن  عبر تشافي هيرنانديز، مـــدرب 
ــام قطر،  حــزنــه الــشــديــد لــخــســارة فــريــقــه أمــ
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة، امـــس الــســبــت، فـــي الــجــولــة 

العاشرة من دوري النجوم.
ــــالل املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي  ــال تـــشـــافـــي، خـ ــ وقــ
اللقاء: »حزين جــدا للخسارة، وأشعر  عقب 
باإلحباط من النتيجة، وخاصة األداء السيئ 
فــي الــشــوط األول، حــيــث لــم نــقــدم أي شــيء 
الكثير  الثاني أضعنا  الــشــوط  خــاللــه.. وفــي 
لــو سجلنا منها الختلف  الــتــي  الــكــرات،  مــن 
الوضع«. وأضاف: »خسارتنا ال تعني نهاية 
املنافسة، علينا  قــادر على  ــدوري، فريقنا  الـ
املــقــبــلــة بــصــورة  الــتــوقــف  فــتــرة  أن نستثمر 
جيدة، إلعادة الفريق لتقديم عروض ونتائج 
املـــبـــاراة تم  لــهــذه  أفــضــل«. وتــابــع: »التجهيز 
بــصــورة عــاديــة، والــفــريــق بــه عناصر قوية، 
ومشكلتنا األولى هي اإلرهاق، بسبب تالحم 
السابق،  املوسمني«. واختتم نجم برشلونة 
قـــائـــال: »ال أخـــشـــى اإلقــــالــــة، ولـــــدي ثــقــة في 
فريقي، وأنه سيعود قويا في الفترة املقبلة، 

وأتمنى أن نتجاوز هذه املرحلة«.

ــائــــرة  ــكــــرة الــــطــ ــلــ يـــــواصـــــل مـــنـــتـــخـــبـــنـــا لــ
الشاطئية استعداداته اليومية بمالعب 
الغرافة الشاطئية من أجل مشاركته في 
منافسات بطولة أسباير الدولية للعبة، 
رابع جوالت االتحاد الدولي للعبة على 
الــجــوالت  مستوى نجمة واحـــدة /ومـــن 
التي تمنح نقاطا تصنيفية تؤهل إلى 

دورة األلعاب األوملبية »طوكيو 2020«.
 ويشارك منتخبنا في البطولة بأربعة 
فرق، حيث يجمع الفريق األول الثنائي 
شريف يونس وأحمد تيجان، والثاني 
يضم زيــاد عبد املجيد وسيف املجيد، 
والـــثـــالـــث يـــتـــكـــون مــــن مـــحـــمـــود عــصــام 
ومهمدي صــمــود، والــرابــع يضم ناصر 

املير ودنيس املسلماني.
وســتــقــام مــنــافــســات الــبــطــولــة بــمــالعــب 
الــغــرافــة الشاطئية خــالل الفترة مــن 11 
وحــتــى 15 مـــن شــهــر نــوفــمــبــر الــحــالــي، 
وتــشــهــد مـــشـــاركـــة 34 فــريــقــا تــمــثــل 20 
دولة هي /قطر وأستراليا والكاميرون 
ــران وإيــطــالــيــا  ــ وكـــرواتـــيـــا وغــامــبــيــا وإيــ
ــالـــي  ــدا وكـــيـــنـــيـــا ومـ ــنــ ــولــ والــــيــــابــــان وهــ
ـــق والـــــنـــــرويـــــج ونـــيـــجـــيـــريـــا  ــيـ ــبــ ــوزمــ ومــ
ــان وبـــولـــنـــدا والــــواليــــات  ــمـ وســلــطــنــة عـ
املتحدة األمريكية وروسيا وسلوفينيا 

والسويد/.
ــنـــا مــســتــعــد  ــبـ ــنـــتـــخـ إلــــــــى أن مـ يـــــشـــــار   
بشكل جيد مــن أجــل املــشــاركــة فــي هذه 
البطولة التي فاز بلقبها في النسختن 

املاضيتن.

منتخبنا يواصل استعداده
 لبطولة أسباير للطائرة الشاطئية

المؤهلة إلى »طوكيو 2020«

الدوحة -  

الدوحة -  

فاز فريق الغرافة على أم صالل بهدفن 
ــتـــي جـــرت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ دون مـــقـــابـــل فــــي املـ
بينهما مساء امس على ملعب استاد 
بــنــادي الغرافة ضمن  ثاني بــن جاسم 
مباريات الجولة العاشرة من الدوري. 
وسجل هدفي الغرافة كل من هيكتور 
الثالثة وسفيان  مورينيو في الدقيقة 
هــنــي فـــي الــدقــيــقــة 28 مـــن ركــلــة جـــزاء. 
ــفـــع رصـــيـــد الــغــرافــة  وبـــهـــذا الـــفـــوز، ارتـ
إلـــى 20 نــقــطــة حــافــظ بــهــا عــلــى املــركــز 
الثالث، بينما تجمد رصيد أم صالل 
بــهــا فــي الترتيب  نــقــاط ليبقى  عــنــد 5 

11 وقبل األخير. وجاءت بداية الشوط 
األول ســـريـــعـــة، ولــــم يــســتــغــرق العــبــو 
الغرافة أكثر من ثالث دقائق للوصول 
لشباك أم صالل فنجح املدافع هيكتور 
املــتــقــدم مــع هجمة غرفاوية  مورينيو 
مــنــظــمــة فـــي تــحــويــل عــرضــيــة ســفــيــان 
ــاك هـــدفـــا  ــبــ هـــنـــي بـــلـــمـــســـة داخــــــــل الــــشــ
ســريــعــا مــكــن الــفــهــود مـــن الــتــحــكــم في 
ــــالل الــــعــــودة  املــــــبــــــاراة. وحــــــــاول أم صــ
ــاع الــغــرافــة  ــ الــســريــعــة أيـــضـــا ولـــكـــن دفـ
ــــرات عــن  ــكـ ــ كـــــان مــتــمــاســكــا وحـــجـــب الـ
يانك ساغبو وبقيت محاوالت املواس 

متكررة ولكن دون ترجمة إلى هدف.
 وفــي الدقيقة 28 مــن املــبــاراة احتسب 

حكم اللقاء ركلة جــزاء لصالح الغرافة 
بــعــد ان المـــس يــانــك ســاغــبــو العـــب أم 
صالل الكرة بيده، وتصدى لتنفيذها 
ســـفـــيـــان هـــنـــي مــســجــال مــنــهــا الـــهـــدف 
ــذي انـــتـــهـــى عــلــيــه  ــ ــ الـــثـــانـــي لــفــريــقــه والـ
الشوط األول. وفــي الشوط الثاني من 
املـــبـــاراة كــانــت هــنــاك مـــحـــاوالت جـــادة 
من ام صالل ودانــت له سيطرة نسبية 
واتـــيـــحـــت لــعــنــاصــره اكـــثـــر مـــن هجمة 
عــلــى مــرمــى الــغــرافــة ولــكــنــهــا افــتــقــدت 
للفعالية، لتعود بعد ذلك األفضلية في 
اللعب مرة اخرى للغرافة ليحافظ على 
تفوقه حتى انتهت املباراة بفوزه على 

ام صالل 2 / صفر.

الغرافة  يفوز على أم صالل بهدفين
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البهجة والسعادة  البريطاني »كريس وايت«  الشاعر والكاتب والرسام  أدخل 
التي قدمها  على مئات األطفال وأولياء أمورهم في ورشــة »أشعل مخيلتك« 
كــريــس فـــي املــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي 7 نــوفــمــبــر، ومـــزجـــت بـــن الـــرســـم والــغــنــاء 
والكتابة اإلبداعية في رحلة مفعمة بالسجع واألشعار والرسومات الكرتونية 
املضحكة. وحكى كريس وايت للحاضرين من األطفال وأسرهم تجربته في 
عالم الكتابة، كما سرد قصًصا من أسفاره ورحالته حول العالم، وألقى بعض 
العنان لخيالهم، ويكتبون  الشعرية، وعلم األطــفــال كيف يطلقون  القصائد 

قــال كــريــس وايــت:  الفعالية،  الخاصة ويرسمونها.  وعــن أهمية  قصائدهم 
»علينا دائًما أن نشجع األطفال على اإلبداع وإطالق العنان لخيالهم وإبداعهم. 
الرقمية في كل  الشاشات  التكنولوجيا وتنتشر فيه  ففي عالم يعتمد على 
الوقت والفرصة الستخدام األوراق واألقــالم  مكان، ينبغي أن يجد األطــفــال 
اليدوي اعتماًدا على مواهبهم ومخيلتهم الخصبة.  وممارسة أنشطة الرسم 
وكما يستطيعون الرسم والتلوين على شاشات األجهزة الرقمية يستطيعون 

ا على الورق بالقدر نفسه من االستمتاع واملرح والبهجة«.
ً
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بيعت قطع مالبس وأثـــاث وجوائز 
مــوســيــقــيــة تـــخـــص كـــيـــث فــلــيــنــت، 
مغني فرقة برودجي الراحل، بنحو 
مـــــزاد وذلـــك  فـــي  ألــــف دوالر   450
العثور عليه  بعد ثمانية أشهر من 
ميتا فــي منزله عــن عمر ناهز 49 
عاما، وذكرت دار مــزادات شيفينز 
في كمبردج على حسابها بموقع 
ــر أن حـــــوالـــــي 170 قــطــعــة  ــتــ ــويــ تــ
عـــرضـــت لــلــبــيــع مــنــهــا مـــجـــوهـــرات 
ــزاد جــمــع  ــ ــ ــة مــضــيــفــة أن املـ ــذيــ وأحــ
ألـــف جــنــيــه إسترليني  ــاء 350  زهــ
)448245 دوالرا( »مــتــجــاوزا كل 
املــزاد  التوقعات«. وأضــافــت »شهد 
منافسة قوية على كل املعروضات 

ويسرنا تحقيق هذا املبلغ«.
وبــيــعــت ثـــالث جـــوائـــز )إم.تــــي.فــــي( 
املوسيقية كـــان فلينت قــد حصل 
عليها في أواخر التسعينيات وذلك 
مــقــابــل 16 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
البلوط والصلب  وجلب سرير من 
ــيــــل إنـــــــه شـــــــــارك فـــــي تــصــمــيــمــه  قــ
أغـــانـــي  مــــن أشـــهـــر  8500 جـــنـــيـــه. 
فلينت )فايرستارتر( و)بريذ( في 

التسعينيات. 

ــي كــبــيــر  ــومــ ــكــ قــــــــال مــــــســــــؤول حــ
فـــي بـــنـــجـــالدش إن آالفـــــا أغــلــبــهــم 
ــال احــتــشــدوا  ــفــ مـــن الــنــســاء واألطــ
املناطق  لالحتماء في مالجئ في 
الــســاحــلــيــة بــجــنــوب غــــرب الــبــالد 
ــــوصــــول اإلعـــصـــار  ــــس تـــأهـــبـــا ل أمـ
)بلبل(. وذكرت إدارة األرصاد في 
ــــدث تــوقــعــاتــهــا  بــنــجــالدش فـــي أحـ
لحالة الطقس أن العديد من املناطق 
الساحلية قد تسجل سرعة رياح 
فــي  كـــيـــلـــومـــتـــرا  إلـــــى 120  تـــصـــل 
الساعة مع هطول أمطار غزيرة أو 

شديدة الغزارة.
املــنــاطــق املنخفضة  أن  ــافـــت  وأضـ
ــح  ــ والــــجــــزر ســتــشــهــد عـــلـــى األرجـ
ارتـــفـــاعـــا فـــي األمــــــواج ملـــا بـــن 1.5 
املــــعــــدالت  مــــن  ــلــــى  أعــ ــتــــر،  مــ و2.1 
ــال  ــتــــادة لـــلـــمـــد. وقــ ــعــ الـــقـــصـــوى املــ
ــر الــدولــة إلدارة  أنــعــم الــرحــمــن وزيـ
الــــكــــوارث واإلغــــاثــــة إن الــســلــطــات 
أكثر مــن ثالثة آالف ملجأ  فتحت 
ــــي 13 مـــنـــطـــقـــة ســـاحـــلـــيـــة تــبــلــغ  فـ
طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة تــبــلــغ نحو 
1.8 مليون شخص. وأضاف »لقد 
ــراءات االحــتــرازيــة  اتخذنا كــل اإلجــ
الخسائر  املــوقــف وإلبــقــاء  ملعالجة 
الحد  فــي األرواح واملمتلكات عند 
ــاد  ــ إدارة األرصـ ــالـــت  األدنــــــــى«. وقـ
ــي الـــهـــنـــد املـــــجـــــاورة إن  ــة فــ ــويـ ــجـ الـ
الغربية وأوديــشــا  البنغال  واليــتــي 
أمــطــار غــزيــرة منذ  شهدتا هطول 
الساعات األولى من صباح السبت 
أمــطــار شديدة  وتوقعت أن تهطل 
الـــغـــزارة عــلــى الــواليــتــن عــلــى مــدى 
الساعات األربع والعشرين املقبلة.

أطــلــقــت مــتــاحــف مــشــيــرب، األربـــعـــة بــيــوت الــتــراثــيــة 
القطرية في مشيرب قلب الدوحة، ورشة ملدة ثالثة 
أيـــام عــن التعليم مــن خــالل املــتــاحــف بــالــتــعــاون مع 
عــدت 

ُ
التعليمي والثقافي )CECA(، وأ العمل  لجنة 

»الــنــظــريــة والتطبيق-  الــتــي تحمل عــنــوان  الـــورشـــة، 
للتعليم من خالل املتاحف«،  طرق وأساليب عملية 
للمتخصصن واملعلمن واملدرسن وكل من يحب 
ليتمكنوا من  العالم،  املتاحف فــي قطر ومــن حــول 
للتعليم من خالل  أكثر تفاعلية  استخدام أساليب 

املتحف.
وتتكون الورشة من عدد من النقاشات والدراسات 
واملحاضرات والــجــوالت، والتي تقدم ألكثر من 30 

مشاركا أدوات وأساليب تفاعلية لتحسن التجربة 
التعليمية التي يوفروها ملجتمعاتهم ومؤسساتهم 
التعليمي  الــعــمــل  الــحــدث لجنة  وجــمــهــورهــم. ينظم 
اللجان  األقـــدم واألكــبــر مــن  اللجنة  والثقافي، وهــي 
للمتاحف ICOM، حيث  الــدولــي  التابعة للمجلس 
تضم أكثر من 1500 عضو من أكثر من 80 دولة. 
الخبرات  لتبادل  لتوفير منتدى دولــي  وقــد أسست 
واملــعــلــومــات وتــســهــيــل الــتــعــاون بــن املتخصصن 
والجهات املعنية لتطوير الدور الذي تلعبه املتاحف 

تجاه املجتمع في كل مكان في العالم.
ويقول الدكتور حافظ علي مدير متاحف مشيرب 
»إن هذه هي املرة الثانية التي نستضيف بها ورشة 

العاملية لديها  اللجنة  فــهــذه   .CECA بالتعاون مــع
خــبــرات واســعــة والــتــي يمكن لألعضاء االستفادة 
ــافـــت  ضـ

َ
مــنــهــا لــتــنــمــيــة وتــطــويــر مـــمـــارســـاتـــهـــم.« وأ

عائشة الكواري مدير التعليم في متاحف مشيرب 
التعليم مكونا أساسيا من  موضحة: »لقد أصبح 
التي  القناة  الــتــي يقدمها أي متحف، فهو  الــبــرامــج 
تــرفــد عملنا وتــســاعــدنــا عــلــى الــبــقــاء عــلــى اتــصــال 
ومــقــربــة مــن املــجــتــمــع وتمكننا مــن إضــافــة املــزيــد 
من القيمة ألفراده. لذا يتعن علينا أن نتأكد من أن 
الخدمات باملتاحف واملتخصصن لديهم  مقدمي 
املتاحف والخبرات  إليه تقنيات  أحــدث ما توصلت 

واملعرفة والفرص التدريبية التي يحتاجونها.«

ــتــــرا قـــطـــر الــفــلــهــارمــونــيــة حـــفـــال فــنــيــا بـــمـــركـــز قــطــر  ــيـــت أوركــــســ أحـ
لـ »برامز«  السمفونية األولــى والثالثة  للمؤتمرات، قدمت فيه  الوطني 
الجزء األول  بقيادة جيانلويجي جيلميتي، واستمتع الحضور في 
بالسمفونية الثالثة للموسيقار يوهانس برامز بحركاتها األربع، بينما 
كان الجزء الثاني مخصصا للسمفونية األولى. وأمضى برامز أربعة 
الثالثة  السمفونية  أنهى  لــه، فيما  عشر عاما إلكــمــال أول سمفونية 
الثالثة  السمفونية  الخمسن من عمره، حيث تظهر  عندما كــان في 
التي  النضال والدراما  للحياة من  الناضج بكامل قوته، وحبه  املؤلف 
القصيدة  يــذوب في  الــذي  الفرح  األولــى وانفجار  السمفونية  حققتها 
الحفل املوسيقي  الثالثة، سيكون هــذا  التأملية للسمفونية  الغنائية 
قــيــادة جيانلويجي جيلميتي،  الفلهارمونية تحت  ألوركــســتــرا قطر 

بمثابة جولة موسيقية حقيقية.

وقال املوسيقار، جيانلويجي جيلميتي، قائد األوركسترا في كلمة له 
مخاطبا الحضور، إن برامز، حسب رأيه، هو التفسير العلمي لالبتكار 
بــرامــز هــو آخــر الكالسيكين  إلــى أن  واإلبــــداع فــي املوسيقي، منوها 
العظماء، حيث أن أشكاله وتكويناته مثالية، ولها نفس املنطق والكمال 
الذي يتمتع به هايدن أو موتسارت، املتوسع بشكل طبيعي، وبالتالي 
التأكد من كونه مؤلف غير بــارع، الفتا إلى أنه يمتلك روحا  يصعب 

أنقى وأعمق للرومانسية يوحد ويؤيد بها الكالسيكية.
وأضاف: »قبل بضع سنوات، تم إصدار فيلم ناجح من كتاب فرانسوا 
ــــذي اتــخــذ مــوضــوعــه املــوســيــقــي من  ســاجــان /هـــل تــحــب بـــرامـــز؟/، ال
بالذات أصبح نوعا ما  العنوان  الثالثة..هذا  الثالثة للسمفونية  الحركة 
كلمة املرور للجماهير.. كل هذا سنحاول إيصاله للجمهور وسنكون 
ســعــداء فــي نهاية الــحــفــل«. جــديــر بــالــذكــر، أن يــوهــانــس بــرامــز عاش 

خالل الفترة من )1833-1897(. وإذا كان قد كتب النوابغ املوسيقيون 
أعــمــالــهــم الــســمــفــونــيــة األولـــــى بــعــمــر مــبــكــر كــمــوتــســارت مــثــال كتب 
العمر ومندلسون فــي عامه  الثامنة مــن  األولـــى وهــو فــي  سمفونيته 
له  الثاني عشر، فقد أخــذ برامز وقتا طويال، ولــم ينه أول سمفونية 
الثالثة واألربــعــن، كــان بــدأ برسم خطوطها العريضة منذ  حتى سن 
كان في العشرينات من عمره، إال أنه في نهاية األمر أخذ أربعة عشر 

عاما من التأليف املوسيقي لينهيها.
افتتاحية مظلمة  وتتميز السمفونية األولـــى بالقوة والضخامة، مــع 
الثانية فرعوية مرحة، ذات خاتمة سعيدة  السمفونية  أمــا  ومهيمنة، 
الرغم  األربــع، فعلى  الثالثة، وهــي األقصر بن  السمفونية  أمــا  رقيقة، 
من كونها مستبطنة ورعوية ككل، فهي مجموعة روحية تأملية من 

األلحان املتكررة املتغيرة. 

أوركسترا قطر الفلهارمونية تقدم أعماال لـ »برامز«

مزاد لبيع مقتنيات 
كيث فلينت

مالجئ لحماية 
سكان بنجالدش 

من اإلعصار

عرضت إدارة الطيران والفضاء األمريكية )ناسا( نسخة أولية 
إكـــس-57  بــالــكــامــل،  الــكــهــربــائــيــة  التجريبية  أول طــائــراتــهــا  مــن 
الطيران بصحراء كاليفورنيا،  »ماكسويل«، فــي معمل لعلوم 
والطائرة مقتبسة من نظيرتها اإليطالية تكنام بي2006تي ذات 
تــزال على بعد  املحركن ويجري تطويرها منذ عــام 2015 وال 

عام على األقل من أولى رحالتها التجريبية. 
الطائرة على 14 محركا كهربائيا تشغلها بطاريات  وتعتمد 

ليثيوم أيون. 

متاحف مشيرب تستضيف ورشة عن التعليم

المكتبة الوطنية تستضيف الرسام البريطاني كريس وايت

170.91

156.66

149.55

128.18

99.70

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

DOCTOR SLEEP : دكتور سليب
النـــوع : دراما ، رعب
الزمــن : 151 دقيقة

البطولة :  إيوان ماكجروغر ، ريبيكا فيرغسون
اإلخراج : مايك فالنغان

التصنيف :  18+ 

 ABIGAIL : أبيغيل
النـــوع : فانتازيا ، مغامرات

الزمــن : 110 دقيقة
البطولة : تيناتن داالكشفيلي ، غليب بوشكوا
اإلخـراج : الكساندر بوغساليفسكسي

   15-PG: التصنيف

TABALUGA , the last dragon : تلبالوغا
النــوع : رسوم متحركة

الزمـن : 90 دقيقة
أصوات : فينست ويس ، مايكل هيربغ 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  PG : التصنيف

 IN PARADOX : أن بارادوكس
النــوع : دراما 

الزمـن : 95 دقيقة
بطولة : فيصل املري ، 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  15-PG : التصنيف

أسرار رسمية :
 OFFICIAL SECRETS
النـــوع : دراما ، سيرة ذاتية

الزمــن : 112 دقيقة 
البطولة : كيرا نايتلي ، مات سميث

اإلخراج : غافن هود
التصنيف : 15+

PLAYING WITH FIRE : اللعب بالنار
النــوع : دراما ، كوميديا

الزمـن : 96 دقيقة
البطولة : جون سينا ، كيجان مايكل كي 

اإلخراج : آندي فيكمان
PG : التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

MIDWAY : معركة ميدواي
النــوع : دراما ، أكشن

الزمـن : 138 دقيقة
البطولة : وودي هارليسون ، دينيس كويد 

اإلخراج : روالند إيمريخ
التصنيف : 

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

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

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:29

  الشروق: 05:47

  الظهـــر: 11:18

 العصـــر: 02:26

  المغرب: 04:50

  العشـاء: 06:20
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,504.4218.0462.4156.73

4.08523.644.72023.7002
فرنك)س(استرلينيدوالريورو
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