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سمو األمير يستقبل 
وزير التجارة األمريكي

رئيس الوزراء يستقبل وزير التجارة األمريكي

فخرو يجتمع مع مفوضة حقوق اإلنسان األلمانية

الكعبي يجتمع مع وزير التجارة األمريكي

آل محمود يجتمع مع مسؤولين 
بمجلس النواب المغربي

المريخي يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد رئيس بعثة االتحاد األوروبي رئيس »المناطق الحرة« يجتمع 

مع وزير التجارة األمريكي

قطر تشارك في احتفال تأسيس »الناتو«

 األمير يتلقى رسالة خطية من 
رئيس غينيا بيساو

اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، في مكتبه 
بــالــديــوان األمــيــري صباح أمــس، ســعــادة ويلبر 
روس وزيــــــر الــــتــــجــــارة فــــي الـــــواليـــــات املــتــحــدة 

املــرافــق، بمناسبة  األمــريــكــيــة الصديقة والــوفــد 
زيارتهم للبالد. وجرى خالل املقابلة، استعراض 
عـــالقـــات الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي بـــن الــبــلــديــن 
الصديقن في املجاالت التجارية واالستثمارية 
واالقتصادية، وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد 

من املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
ــر الــداخــلــيــة،  ــ آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
ــــس، ســــعــــادة الـــســـيـــد ويـــلـــبـــر روس وزيــــر  ــبـــاح أمــ صـ

التجارة بالواليات املتحدة األمريكية والوفد املرافق، 
ــــرى خــــالل املــقــابــلــة  بــمــنــاســبــة زيـــارتـــهـــم لــلــبــالد، وجـ
اســـتـــعـــراض عـــالقـــات الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن وســبــل 
تطويرها وتنميتها فــي مختلف املــجــاالت، إضافة 
إلى بحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

ـــن مـــحـــمـــد الـــعـــثـــمـــان  ــادة يــــوســــف بــ ــ ــعـ ــ اجـــتـــمـــع سـ
فــخــرو وزيـــر التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون 
ــــس، مــــع ســــعــــادة بـــيـــربـــل كــوفــلــر  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، أمــ

ــة لــســيــاســة حــقــوق  ــاديـ ــحـ مــفــوضــة الــحــكــومــة االتـ
ــــوزارة الــخــارجــيــة  اإلنـــســـان واإلغـــاثـــة اإلنــســانــيــة بـ
األملــانــيــة، الــتــي تـــزور الــبــالد حــالــيــا. وجـــرى خــالل 
ــتـــرك بــن  االجــــتــــمــــاع بـــحـــث أوجــــــه الــــتــــعــــاون املـــشـ

الجانبن، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع ســعــادة املهندس سعد بــن شــريــدة الكعبي 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، أمس، مع سعادة ويلبر 

روس وزير التجارة في الواليات املتحدة األمريكية 
والوفد املرافق، بمناسبة زيارتهم للبالد.. وتناول 
االجــتــمــاع الــعــالقــات الثنائية والــتــعــاون فــي مجال 

الطاقة بن دولة قطر والواليات املتحدة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل 
محمود رئيس مجلس الشورى أمس، مع سعادة 
محمد أوزين، نائب رئيس مجلس النواب باململكة 
املغربية الشقيقة، والسيد خالد البوقرعي عضو 
مكتب املجلس اللذين يزوران البالد حاليًا. وجرى 

خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض الــعــالقــات البرملانية 
ــنـــواب املــغــربــي  بـــن مــجــلــس الـــشـــورى ومــجــلــس الـ
وسبل دعمها وتطويرها. حضر االجتماع سعادة 
محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس املجلس، 
وســـعـــادة صــقــر بــن فــهــد املــريــخــي عــضــو املجلس 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الـــصـــداقـــة الــبــرملــانــيــة الــقــطــريــة 

العربية.

ــلــــطــــان بـــــن ســعــد  ــلـــم ســـــعـــــادة ســ تـــسـ
املــــريــــخــــي وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة، أمــــس، نــســخــة مــن أوراق 
اعــتــمــاد ســـعـــادة كــريــســتــيــان تــــودور 
رئيس بعثة االتحاد األوروبــي »غير 
لــدى دولــة قطر، وتمنى وزيــر  مقيم« 
الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة لرئيس 
ــاد األوروبـــــــــــي الـــجـــديـــد  ــ ــحـ ــ بـــعـــثـــة االتـ
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فـــي أداء مــهــامــه، 
مــؤكــدا لــه تــقــديــم كــل الــدعــم لــالرتــقــاء 
بــالــعــالقــات بــن دولـــة قــطــر واالتــحــاد 
األوروبـــــــــــــي إلـــــــى تـــــعـــــاون أوثــــــــق فــي 

مختلف املجاالت.
كــمــا اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد سلطان 
بــن سعد املريخي، أمــس، مــع سعادة 
روبــــرتــــو عــبــدالــلــه ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ــة،  ــة لـــــدى الــــدولــ ــاديــ ــل االتــــحــ ــرازيــ ــبــ الــ
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في 
البالد، وتوجه وزير الدولة للشؤون 
الخارجية، بالشكر لسفير البرازيل 
على جهوده لدعم وتعزيز العالقات 
الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح 

في مهام عمله الجديد.

اجتمع سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير دولة، 
رئيس مجلس إدارة هيئة املناطق الحرة مع سعادة 
ويــلــبــر روس وزيـــر الــتــجــارة فــي الـــواليـــات املتحدة 

األمــريــكــيــة والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه، وذلــــك عــلــى هــامــش 
الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا لــلــبــالد. وجـــرى 
خالل االجتماع مناقشة استراتيجية املناطق الحرة 
وجــهــود دولــــة قــطــر املــبــذولــة لــجــذب االســتــثــمــارات 

والتسهيالت املمنوحة للمستثمرين.

ــة قــطــر فـــي احــتــفــال الـــذكـــرى الــســنــويــة  ــ شـــاركـــت دولـ
الــتــعــاون اإلقليمي لحلف  الــعــاشــرة لتأسيس دورة 
شــمــال األطــلــســي »نـــاتـــو« فــي رومــــا، مــثــل دولــــة قطر 
فــي االحــتــفــال ســعــادة عبد الــعــزيــز بــن أحــمــد املالكي 
الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اإليطالية. 
وتضمن االحتفال تخريج ضباط الدورة 22 للتعاون 
اإلقليمي لحلف شمال األطلسي، ومن ضمنهم ثالثة 
ضباط من القوات املسلحة القطرية. حضر االحتفال 
الجنرال كريس وايت كروس قائد كلية الدفاع لحلف 
شمال األطلسي، وكبار ضباط الحلف وسفراء الدول 
األجــنــبــيــة فــي رومـــا وكــبــار ضــبــاط الــقــوات املسلحة 

اإليطالية.

تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، رســالــة خطية 
ــاز رئــيــس  ــو فــ ــاريـ ــه مـ مـــن فــخــامــة الـــرئـــيـــس جـــوزيـ
ــاو، تــتــصــل بــالــعــالقــات  ــيـــسـ جـــمـــهـــوريـــة غــيــنــيــا بـ

الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، تسلم الرسالة 
سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمن 
العام لوزارة الخارجية، خالل اجتماعه أمس، مع 
سعادة أنطونيو بيدرو غوميز موريرا بورجس 
املبعوث الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، 

الذي يزور البالد حاليًا.
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ــد الــخــاطــر املــتــحــدثــة  كــشــفــت ســـعـــادة لـــولـــوة راشــ
»لوسيل« عن  لـ الرسمية باسم وزارة الخارجية 
الشخصية الفائزة بجائزة منتدى الدوحة وهي 
الــدول اإلسالمية  شخصية لها ثقلها في معظم 
ولها تأثير كبير على مستوى التنمية، وقدمت 
نموذجًا تنمويًا يحتذى به لكثير من الدول حول 

العالم.
ــيــــة،  الــــخــــارجــ بــــاســــم وزارة  املــــتــــحــــدثــــة  وقـــــالـــــت 
»لوسيل« على هامش النسخة الشبابية ملنتدى  لـ
الفائز بهذه الجائزة  الــدوحــة، إن اســم الشخص 
ـــ 19 ملــنــتــدى  ســيــتــم اإلعـــــالن عــنــه فـــي الــنــســخــة الــ
ــــذه الـــجـــائـــزة تــتــضــمــن  ــة، مـــوضـــحـــة أن هـ ــ ــــدوحـ الـ
ــداع وخــلــق  ــ 6 مــعــايــيــر أســاســيــيــة مـــن بــيــنــهــا اإلبــ
جسور للحوار وعوامل متعلقة بالتنمية وإيجاد 

الحلول.
ــراكــــات ســاهــمــت  ــر إلـــــى أن الــــشــ ونــــوهــــت الـــخـــاطـ
فــــي تــمــيــز الــنــســخــة الـــســـابـــقـــة ملـــنـــتـــدى الــــدوحــــة، 
ــات مـــــع شـــركـــائـــنـــا  ــراكـــ ــشـــ ــتــــواصــــل هــــــذه الـــ ــتــ وســ
اإلســتــراتــيــجــيــن وهــــم املــعــهــد املــلــكــي لــلــشــؤون 
الدولية )تشاتم هــاوس( للمرة األولــى هذا العام 
ــات  ومـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لــــأمــــن ومـــجـــمـــوعـــة األزمـــــ
ــي لــلــعــالقــات الــدولــيــة  ــ الــدولــيــة واملــجــلــس األوروبـ
ولكن باإلضافة لهؤالء الشركاء اإلستراتيجين 
هناك شركاء مهمون آخرون مثل مركز بروكنجز 
ــد ومـــن الــهــنــد مــؤســســة اوبـــزرفـــر لــأبــحــاث  ورانـــ
ــن أهـــم  ــ ــتــــون بـــــــــارك( وهــــــو مـ ــلــ ــا مــــركــــز )يــ ــ ــــضـ وأيـ
الــخــارجــيــة  الــتــي تعتمد عليها  مــراكــز األبـــحـــاث 

البريطانية على سبيل املثال ال الحصر.
وحــول معايير اختيار القضايا التي ستناقش 
الــدوحــة، قالت املتحدثة الرسمية إن  في منتدى 
هذا يتعلق بصورة كبيرة بمراكز األبحاث حيث 
نقوم بعقد جلسات عديدة مع كل مركز للوقوف 
عـــلـــى أهــــــم الـــقـــضـــايـــا واملـــــوضـــــوعـــــات وتـــحـــديـــد 

املشاركن.

مشاركة المرأة

وحول أهم ما يميز النسخة الحالية من املنتدى 

بـــأن  ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدثـــة  ــالـــت  قـ
املــشــاركــة الــنــســائــيــة ســتــكــون مــمــيــزة هـــذا الــعــام، 
وقــالــت إن املتوسط العاملي ملشاركة النساء في 
مثل هذا النوع من املنتديات حوالي 16 رجال إلى 
امــرأة واحــدة من حيث املتحدثن وغيرهم ولكن 
ــد وهــذا  الــعــام املــاضــي بلغت النسبة 3 إلـــى واحـ
العام نسير في طريق تحقيق مشاركة بنسبة 3 
إلى 5 . 2 من العنصر النسائي واألهم ليس النوع 

بقدر الكفاءة فهي املعيار األساسي.
وأكــدت سعادة املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
عــلــى أهــمــيــة إطـــالق قــطــر تــقــريــر مــنــتــدى الــدوحــة 
عــلــى هــامــش األمــــم املــتــحــدة بــالــشــراكــة مــع مركز 
ستيمسون وأخــذ التقرير وقتا وجــهــدا كبيرين 
ويناقش مستقبل املــؤســســات متعددة األطـــراف 
وكــان لــه داللــة كبيرة إلطــالقــة على هامش األمــم 

املتحدة.
ــــول نــتــائــج الـــشـــراكـــات الـــتـــي عــقــدهــا مــنــتــدى  وحـ
الدوحة في الفترة املاضية قالت: حققنا الكثير، 
فــقــد كــــان مـــن املــهــم فـــي تــجــديــد مــنــتــدى الــدوحــة 
عـــدم الــتــركــيــز عــلــى الــلــقــاءات الــبــروتــوكــولــيــة فقد 
تــجــاوزنــاهــا مـــن خـــالل هـــذه الـــشـــراكـــات وأصــبــح 
لدينا محتوى حقيقي حيث نراعي في كل جلسة 
ــــود شخصية  أن تــتــوفــر عــــدة عـــوامـــل أولـــهـــا وجـ
إلــى جــانــب شخص خبير أو أكاديمي  سياسية 
يثري الحوار واملناقشة وكانت هذه أحد عوامل 
نــجــاح املــنــتــدى الـــعـــام املـــاضـــي وســيــتــم الــحــفــاظ 
عليها هذا العام أيضا بحيث يكون هناك نقاش 
حــقــيــقــي وثــــري ونــقــد بــنــاء بــالــفــعــل ولــيــس فقط 
مـــجـــرد كــلــمــات فـــي كـــل جــلــســة وســتــكــون نسخة 

املنتدى لهذا العام مميزة بإذن الله.

قضايا المؤتمر

وحـــــــول املــــوضــــوعــــات الــــتــــي ســـتـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا 
فـــي املــنــتــدى قــالــت الـــخـــاطـــر: إن عـــنـــوان املــنــتــدى 
ــمـــة فــــي عــــالــــم مـــتـــعـــدد األقــــطــــاب«  ــوكـ وهـــــو »الـــحـ
ســيــشــمــل الــعــديــد مـــن الــعــنــاويــن الـــتـــي تــنــضــوي 
ــن والــتــكــنــولــوجــيــا  تــحــتــه مـــن بــيــنــهــا قــضــايــا األمــ
والعالقات الخارجية والدفاع وعدد من القضايا 
الجيوسياسية والتي من شأنها أن تجعل هذه 

الجلسات عميقة وثــريــة. كما أن هــنــاك عـــددًا من 
املــتــنــوعــة مــطــروحــة للنقاش وستكون  الــقــضــايــا 
ــا مــتــعــلــقــة بـــــاإلعـــــالم والـــســـيـــاســـة  ــايـ ــاك قـــضـ ــنــ هــ
املــثــال ال الحصر  والــعــالقــة بينهما عــلــى ســبــيــل 
ومــــن شــركــائــنــا اإلعـــالمـــيـــن فـــي املــنــتــدى فــوريــن 
بوليسي وستكون هناك جلسة مشتركة معهم 
حــــول الــعــالقــة بـــن اإلعـــــالم والــســيــاســة. وذكــــرت 
املتحدثة الرسمية أن النسخة الحالية ستتناول 
ألول مــــرة الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة حــــول الــعــالــم 
ومــنــهــا الــعــالقــات األمــريــكــيــة الصينية الــروســيــة 
وهــذا املثلث نــادرا ما تتم مناقشته بهذا الشكل 
ألن عادة ما تتم مناقشة العالقات على املستوى 
الــثــنــائــي مــثــل الــعــالقــات األمــريــكــيــة الصينية أو 
العالقات الروسية الصينية التي عادة ما تناقش 

بمعزل عن البعد األمريكي وهذه نقطة مهمة.

أزمات المنطقة

تــنــاول املنتدى ألزمـــات املنطقة بما فيها  وحــول 
الـــدوحـــة بــدأ  قــالــت إن مــنــتــدى  األزمــــة الخليجية 
منذ عــام 2000 وينعقد من قبل األزمــة وأثناءها 
وسيستمر بعد األزمة ألن له ُبعدا عامليا، وهناك 
عــدد مــن القضايا فــي املنطقة ستتم مناقشتها 
مــثــل قــضــايــا الــهــجــرة وهــنــاك جلسة مــع مجلس 
الــعــالقــات الخارجية األوروبــيــة متعلقة بقضية 
الـــهـــجـــرة وســـــوف تــنــاقــش فــيــهــا الــبــعــد املــتــعــلــق 
بليبيا عــلــى سبيل املــثــال ولــأســف أصــبــح جــزء 
كبير من مشكلة الهجرة مرتبطا ببعض مناطق 

النزاعات عمومًا.
وأعــلــنــت املــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة، عن 
قــيــام مــعــرض على هــامــش املنتدى حــول قضايا 
الهجرة وفيه أفكار إبداعية باستخدام التقنيات 
ثالثية األبــعــاد والــواقــع االفــتــراضــي بحيث يمر 
زوار املنتدى بالتجربة بأنفسهم وأيضا معرض 
إلــى أحــد أهم  ا وتحول 

ً
ا سابق

ً
لخطاط كــان الجئ

ــلـــوحـــات تـــدور  الــخــطــاطــن حــــول الـــعـــالـــم وكــــل الـ
حــول قضايا الهجرة واللجوء وسيكون افتتاح 
الــدوحــة ثم تنطلق النسخة الثانية  املعرض في 
مــنــه عــلــى هــامــش مــؤتــمــر لــأمــم املــتــحــدة خــاص 

بالالجئن في جنيف.

:» 6 معايير لجائزة منتدى الدوحة.. لولوة الخاطر لـ »

األمن والعالقات الخارجية والتكنولوجيا أبرز قضايا المنتدى القادم

افــتــتــح ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن عبد 
الواحد الحمادي وزيــر التعليم والتعليم 
العالي مقر امللحقية الثقافية الجديد في 
لــنــدن، وذلـــك خالل  العاصمة البريطانية 
ــام بــهــا ســعــادتــه والـــوفـــد  ــارة الـــتـــي قــ ــزيــ الــ
املرافق له إلى اململكة املتحدة، كما التقى 
خالل زيارته بالطلبة القطرين الدارسن 
بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة وذلــــك مــن خـــالل الــلــقــاء 
الــتــعــلــيــم  نــظــمــتــه وزارة  الـــــــذي  املــــفــــتــــوح 
والتعليم العالي ومكتب امللحق الثقافي 
ــنـــدق بـــــــارك بـــــــالزا فــــي لــنــدن  ــفـ الــــقــــطــــري بـ

بحضور 250 طالبًا وطالبة.
حضر االفتتاح سعادة السيد يوسف بن 
علي الخاطر سفير دولة قطر لدى اململكة 
املــتــحــدة والــدكــتــور خــالــد عــبــدالــلــه العلي 
الــقــائــم بــأعــمــال الــوكــيــل املــســاعــد لــشــؤون 
التعليم العالي، وامللحق الثقافي الدكتور 
محمد عبدالله الكعبي وامللحق العسكري 
العميد الركن جو حمد جاسم املري وعدد 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  مـــن مـــســـؤولـــي وزارة 

العالي وسفارة دولة قطر في لندن.
ــعــــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــــن عــبــد  وأكــــــد ســ
الواحد الحمادي أن مقر امللحقية الثقافية 
الــجــديــد ســيــســهــم فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
جميع الطلبة القطرين كمرجع أساسي 
وهــام لحل كل ما يعترضهم من تحديات 
أكاديمية أو حياتية خالل فترة تواجدهم 
ــتـــحـــدة، الســيــمــا وأن عــدد  فـــي املــمــلــكــة املـ
الـــطـــالب الــقــطــريــن املــبــتــعــثــن عـــن طــريــق 
وزارة التعليم والتعليم العالي بلغ ألف 
ــــي مــخــتــلــف  ــبــــة يـــــدرســـــون فـ ــالــ ــالــــب وطــ طــ
الجامعات واملؤسسات التعليمية، مشيرًا 
إلـــى أن افــتــتــاح هـــذا املــقــر الــجــديــد ســوف 

يسهل عمل امللحقية الثقافية في اإلشراف 
عـــلـــى الـــطـــلـــبـــة ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم. كـــمـــا الــتــقــى 
ــه بــالــطــلــبــة  ــارتــ ــر خــــالل زيــ ــوزيــ ســـعـــادة الــ
ــــن بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة  ــــدارسـ الـــقـــطـــريـــن الـ
ــلــــقــــاء املــــفــــتــــوح الــــذي  ــــالل الــ وذلـــــــك مــــن خــ
نظمته وزارة التعليم والــتــعــلــيــم العالي 
ومــكــتــب املــلــحــق الــثــقــافــي الــقــطــري بفندق 
بـــارك بـــالزا فــي لــنــدن وحــضــره مــا يــقــارب 
250 طالبًا وطالبة مــن الطلبة القطرين 

املــتــحــدة من  لــلــدراســة باململكة  املبتعثن 
الــبــريــطــانــيــة، وذلـــك بهدف  املـــدن  مختلف 
الوقوف على أحوال الطلبة والتعّرف على 
شؤونهم الدراسية وبحث ما يعترضهم 
ــك الــصــعــوبــات  ــ مــــن مـــشـــكـــالت بـــمـــا فــــي ذلـ
ــة والــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــواجــهــونــهــا  ــ ــ اإلداريـ
ــــالل دراســــتــــهــــم، ووجـــــــه بـــالـــعـــمـــل عــلــى  خــ

تذليلها وحلها بالوسائل املناسبة.
واســتــعــرض ســعــادة الــوزيــر فــي كلمته في 
اللقاء املفتوح أمـــام الطلبة املبتعثن أهم 
معالم خطاب صاحب السمو أمير البالد 
ــدورة 48 ملجلس  ــ ــ الـ ــفـــدى خــــالل افـــتـــتـــاح  املـ
الشورى، ألنه يمثل خارطة طريق للمرحلة 
قــــول ســمــوه »ال يمكننا  الـــقـــادمـــة الســيــمــا 
إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف 
الـــــدول املــتــقــدمــة إذا لـــم نــــوِل اإلنـــســـان جل 
اهتمامنا، فهو عماد أية نهضة، والعمران 
ال يقاس باملباني واملرافق فقط، بل بقدرة 
البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، 
واملـــدارس التي تعلّمهم، والجامعات التي 

تــخــرجــهــم، وبــنــوعــيــة الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة 
والقيم السائدة، واألخالق«. كما استعرض 
مـــا تــضــمــنــه الــخــطــاب مـــن قــيــم ومــوجــهــات 
تربوية )والحقوق أيها اإلخــوة واألخــوات 
ليست امتيازات أو شعورًا بالتفوق ناجمًا 
املــبــرر على  الــهــويــة، أو بالتعالي غير  عــن 
اآلخــريــن. فالتواضع دليل الثقة بالنفس، 
ــــن احـــــتـــــرام الـــــــذات.  واحــــــتــــــرام اآلخـــــريـــــن مـ
ومسؤوليات املواطنة تتطلب أيضا تقدير 
مــن كـــّد فــي بــنــاء هـــذا الــوطــن، بــمــا فــي ذلــك 

إخواننا املقيمون(.
 

االستثمار في التعليم

وقال سعادته إن وزارة التعليم والتعليم 
ــر نـــظـــامـــا تــعــلــيــمــيــا عـــالـــي  ــوفــ ــالــــي تــ ــعــ الــ
املــســتــوى يــخــاطــب روح الــعــصــر كــمــا هو 
ــك بـــتـــوجـــه الــحــكــومــة  ــ ــأتــــي ذلـ واضـــــــح، ويــ
الرشيدة إلى االستثمار في التعليم حيث 
الــركــائــز األســاســيــة،  يعتبر التعليم أحـــد 

ــاء الــــجــــامــــعــــات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــًا بــــأهــــمــــيــــة انـ ــهــ ــوجــ مــ
والتخصصات التي تحتاجها الدولة في 
القادمة وذلــك من أجــل املشاركة  السنوات 

في تحقيق رؤية وأهداف الدولة.
حضر اللقاء املفتوح كل من سعادة السيد 
يــوســف بــن علي الخاطر سفير دولـــة قطر 
ــتــــور مــحــمــد  ــتـــحـــدة والــــدكــ ــدى املــمــلــكــة املـ ــ لـ
عبدالله الكعبي امللحق الثقافي ومجموعة 
ــارة وكــــبــــار  ــفــ ــســ ــالــ ــلــــومــــاســــيــــن بــ مـــــن الــــدبــ
املسؤولن بوزارة التعليم والتعليم العالي. 
ــل ســعــادة الـــوزيـــر زيـــارتـــه، واجتمع  وواصــ
مــع مــســؤولــي دار نشر جامعة كامبريدج 
العريقة، حيث ناقش معهم سبل التعاون 
في مجال املناهج الدراسية، السيما املواد 
العلمية منها، ملا للدار من خبرة طويلة في 
هــذا املــجــال، إضــافــة إلــى مناقشة املشاريع 
الــتــعــلــيــمــيــة ذات االهـــتـــمـــام  واملـــــــبـــــــادرات 
املشترك. كما عقد ســعــادة الدكتور محمد 
ــبـــدالـــواحـــد الـــحـــمـــادي اجـــتـــمـــاعـــا مــع  بــــن عـ
املـــديـــر التنفيذي  الــســيــد شـــيـــاران ديــفــايــن 
لــنــدن،  فـــي  الــبــريــطــانــي  الــثــقــافــي  للمجلس 
وبـــحـــث مــعــه مــخــتــلــف مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون، 
ــك الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي،  بــمــا فـــي ذلــ
وآليات تعزيز الشراكة بن الجانبن. وفي 
سياق متصل، عقد سعادة الدكتور محمد 
ــر التعليم  ــ الـــحـــمـــادي وزيـ بـــن عـــبـــدالـــواحـــد 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي اجــتــمــاًعــا مـــع عــــدد من 
رؤساء الجامعات البريطانية ذات الشراكة 
ــــي مــخــتــلــف  ــــع دولـــــــة قـــطـــر فـ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
املــــجــــاالت، حــيــث تـــقـــدم ســـعـــادتـــه بــالــشــكــر 
الــجــامــعــات عــلــى تعاونها  والــتــقــديــر لتلك 
ودعمها املستمر ســواء من خــالل رعايتها 
املــبــتــعــثــن أو مــن خــالل  الــقــطــريــن  للطلبة 
بــرامــج الــشــراكــة والــتــعــاون مــع املــؤســســات 

التعليمية والبحثية في دولة قطر.

افتتح مقرها الجديد في لندن والتقى الطلبة المبتعثين.. وزير التعليم:

الملحقية الثقافية مرجع أساسي لمواجهة التحديات
 األكاديمية والحياتية للطالب بالمملكة 

¶ د. الحمادي خالل حفل افتتاح المقر الجديد للملحقية 

¶  لولوة الخاطر

توجه الحكومة باالستثمار 
في التعليم أحد الركائز 
األساسية لتحقيق رؤية 

وأهداف الدولة

لندن -  

شوقي مهدي

شخصية سياسية ذات تأثير 
تنموي فائزة بجائزة منتدى 

الدوحة األولى 

جلسات مع مراكز األبحاث 
الختيار أهم القضايا 

والموضوعات والمشاركين 

معرض على هامش المنتدى 
حول قضايا الهجرة بتقنيات 

ثالثية األبعاد
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افــتــتــح ســعــادة الــشــيــخ بــنــدر بــن محمد 
ــي، رئــــيــــس ديــــــوان  ــ ــانـ ــ ــن ســــعــــود آل ثـ ــ بـ
ــال االجـــتـــمـــاع  ــ ــمـ ــ املــــحــــاســــبــــة، أمـــــــس، أعـ
الثامن والخمسني للمجلس التنفيذي 
لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لـــأجـــهـــزة الــعــلــيــا 
للرقابة املالية واملحاسبة )ارابوساي(، 
الــذي يستضيفه ديــوان املحاسبة على 
الــدوحــة،  مــدى يومني بفندق شيراتون 
بمشاركة رؤساء األجهزة العليا للرقابة 
املــالــيــة واملــحــاســبــة لــلــدول األعــضــاء في 

املجلس التنفيذي للمنظمة.
في بداية الجلسة رحب سعادة الشيخ 
بـــنـــدر بـــن مــحــمــد بـــن ســـعـــود آل ثــانــي، 
ــة، بــــرؤســــاء  ــبــ ــاســ ــحــ رئــــيــــس ديــــــــــوان املــ
ــــني، الفـــتـــا  ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــود املـ ــوفــ ــ ــاء الــ ــ ــــضــ وأعــ
املــجــلــس التنفيذي  إلـــى أن اجــتــمــاعــات 
الــعــربــيــة  الــعــامــة للمنظمة  والــجــمــعــيــة 
ــا لــــلــــرقــــابــــة املــــالــــيــــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــزة الــ ــ ــهـ ــ ــــأجـ لـ
واملــحــاســبــة تــعــد فــرصــة هــامــة مــن أجــل 
الـــوقـــوف عــلــى مـــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 
وتــحــديــد التوجهات املستقبلية لعمل 
ــــاق تــطــويــرهــا والــنــهــوض  املــنــظــمــة، وآفـ

بها.
وقال سعادته: من خالل متابعة نشاط 
املــنــظــمــة فــقــد الحــظــنــا خــــالل الــســنــوات 
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة تـــطـــورا مــلــمــوســا في 
أدائها بفضل تضافر عدة عوامل، لعل 
من أهمها االنفتاح املتزايد على املحيط 

ــمــــي، ووجـــــــــود رغـــبـــة  ــيــ ــلــ الـــــدولـــــي واإلقــ
صادقة لدى قيادة املنظمة في التجديد 
والــتــطــويــر ومــســايــرة املــســتــجــدات على 

الصعيد الدولي.
ــادة الـــرئـــيـــس عــلــى أنــــه في  ــعـ وشـــــدد سـ
الــتــي تشهدها  الــتــحــديــات الكبيرة  ظــل 
الــــســــاحــــة الـــــدولـــــيـــــة، ضــــمــــن املــــجــــاالت 
املتصلة بعمل األجهزة العليا للرقابة، 
الســيــمــا فيما يتعلق بتحقيق أهـــداف 
الــفــســاد،  املــســتــدامــة ومــكــافــحــة  التنمية 
وإرساء الثقة في النظم الوطنية إلدارة 

املال العام، وتحسني كفاءتها ومجابهة 
املـــــخـــــاطـــــر الــــنــــاشــــئــــة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
ــــي، والـــتـــعـــاطـــي مــع  ــالـ ــ االقــــتــــصــــادي واملـ
البيانات الضخمة للذكاء االصطناعي، 
أصــبــح حــتــمــا عــلــى أجــهــزتــنــا الــرقــابــيــة 
العمل على تطوير أساليب ومنهجيات 
وتــقــنــيــات الــعــمــل املــطــبــقــة لــديــهــا، لكي 
ــذه الـــتـــحـــديـــات  ــ تــســتــطــيــع مــــواجــــهــــة هــ
ومــواكــبــة أحــــدث الـــتـــطـــورات فـــي مــجــال 

العمل الرقابي.
وثــمــن ســعــادة رئــيــس ديـــوان املحاسبة 

الدور البارز للمنظمة العربية لأجهزة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة في 
مــســاعــدة األجـــهـــزة األعـــضـــاء عــلــى بناء 
قــدراتــهــا املــؤســســيــة واملــهــنــيــة مــن أجــل 
مواجهة التحديات واالرتــقــاء بأدائها، 
ــاء إلــــى مــواصــلــة  داعـــيـــا جــمــيــع األعــــضــ
العمل من أجــل رفــع مهنية املنظمة من 
خالل اعتماد اإلصالحات التي تتطلبها 
املــرحــلــة، مــؤكــدًا عـــزم ديــــوان املحاسبة 
بدولة قطر على بذل كل الجهود الالزمة 
من أجل االرتقاء بقدرات املنظمة، وبما 

يسهم في تحقيق أهدافها.
وفــي ختام كلمته أثنى ســعــادة الشيخ 
ــعـــود آل ثــانــي  ــنـــدر بــــن مــحــمــد بــــن سـ بـ
رئــيــس ديــــوان املــحــاســبــة عــلــى الجهود 
الــعــامــة فــي إدارة  الــتــي تبذلها األمــانــة 
شــــؤون املــنــظــمــة وتــنــســيــق فــعــالــيــاتــهــا، 
والــتــعــريــف بــإنــجــازاتــهــا عــلــى الصعيد 
ــلــــيــــمــــي والـــــــدولـــــــي، وتــــعــــزيــــز روح  اإلقــ
التعاون بني األجهزة األعضاء، واقتراح 
املبادرات واملشاريع التطويرية لفائدة 

املنظمة.

قـــال الــســيــد نــجــيــب الــقــطــاري، األمــني 
العام: أغتنم هذه الفرصة ألتقدم إلى 
دولـــة قــطــر، أمــيــرا وحــكــومــة وشعبًا، 
بأسمى عبارات الشكر والتقدير على 
اســتــضــافــتــهــم اجــتــمــاعــنــا وعــلــى كــرم 
الــضــيــافــة الـــتـــي حــظــيــنــا بــهــا والــتــي 
تشعرنا بأننا حقا في بلدنا، مشيدا 
بــمــا حققته دولـــة قــطــر مــن إنــجــازات 
متعددة بّوأتها مكانة متمّيزة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأضاف في كلمة له خالل االجتماع: 
ــد بـــالـــجـــهـــود  ــيــ ــــي أن أشــ لـ اســــمــــحــــوا 
الــكــبــيــرة الــتــي بــذلــهــا ســعــادة الشيخ 
ــود آل  ــ ــعــ ــ ــد بـــــــن ســ ــمــ ــحــ ــدر بـــــــن مــ ــ ــنــ ــ بــ
ثـــانـــي، ومـــســـاعـــدوه الســتــضــافــة هــذا 
االجتماع الــذي تميز بحسن اإلعــداد 
ـــل 

ّ
يـــكـــل الــــلــــه أن  والــــتــــنــــظــــيــــم، داعـــــيـــــا 

ــنـــجـــاح والـــتـــوفـــيـــق وأن  ــالـ أعـــمـــالـــه بـ
تسهم قراراته وتوصياته في تعزيز 
أنـــشـــطـــة مــنــظــمــتــنــا الـــعـــربـــيـــة دولـــيـــا 
وإقليميا. وقال إن انعقاد اجتماعنا 
هـــذا يعتبر فــرصــة مــتــجــددة لتقييم 
نتائج أعمالنا منذ االجتماع السابع 
والـــخـــمـــســـني لـــلـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ الــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه األمـ
ــــك من  ــــارس 2019 وذلـ خــــالل شــهــر مـ
ــــالل اســـتـــعـــراض مــــا أنـــجـــزنـــاه مــن  خـ
أعمال وبرامج على الصعيد العربي 
وعلى الصعيدين اإلقليمي والدولي 
الــفــائــدة منها لتحديد  واســتــخــالص 

برامج عملنا املستقبلية.
كما أنه سيتناول بالدرس والنقاش 
ــددا مـــن املـــوضـــوعـــات الــهــامــة الــتــي  عــ
ــلـــيـــة  ــة املـــســـتـــقـــبـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــاألنـ ــ تــــتــــصــــل بـ
ــات  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــم تـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا وتـ ــنــ ــتــ ــمــ ــظــ ــنــ ملــ

إلــــى الجمعية  ــتـــراحـــات بــشــأنــهــا  واقـ
الـــعـــامـــة فـــي دورتــــهــــا الــثــالــثــة عــشــرة 
التي ستعقد مباشرة عقب اجتماع 
مجلسنا التنفيذي. ويمثل مشروع 
بــرنــامــج الــعــمــل فـــي مــجــال الــتــدريــب 
والــبــحــث الــعــلــمــي والــبــرنــامــج املــالــي 
ــة 2020 -  ــادمـ ــقـ الـ الــــثــــالث  لـــلـــســـنـــوات 
بـــرامـــج  تــنــفــيــذ  فــــي  ــدم  ــقــ ــتــ 2022 والــ
ــيـــجـــي لــلــمــنــظــمــة  ــراتـ ــتـ املـــخـــطـــط اإلسـ
وإعــادة تشكيل لجنة تنمية القدرات 
املــعــايــيــر املهنية  املــؤســســيــة ولــجــنــة 
والــرقــابــيــة للمنظمة ولجنة الرقابة 
الــبــيــئــيــة أبــــــرز هـــــذه املــــواضــــيــــع إلـــى 
جـــانـــب تــدعــيــم الـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم بني 
منظمتنا العربية واملنظمات الدولية 
ا 

ّ
واإلقــلــيــمــيــة، وهـــو مــا يــســتــدعــي من

جميعا تضافر الجهود للوصول إلى 
توصيات عملية ومفيدة تساهم في 
بــأداء أجهزتنا العربية إلى  االرتــقــاء 

أعلى املراتب.
وقال إن ما حققته منظمتنا العربية 

خالل السنوات السابقة من إنجازات 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــربــي والـــدولـــي 
يجعلنا نشعر باالرتياح واالطمئنان 
خــاصــة فــي ضـــوء مــا أبــدتــه األجــهــزة 
األعضاء في املنظمة من جدية ودعم 
كــبــيــريــن ملختلف األنــشــطــة وخــاصــة 

في مجال بناء القدرات املؤسسية.
ــادة بالجهود الكبيرة  كما أود اإلشــ
الــتــي تبذلها أجهزتنا العربية على 
الــدولــي مــن خــالل ترؤسها  الصعيد 
ــن الــلــجــان  ومـــشـــاركـــتـــهـــا فــــي عـــــدد مــ
ــتــــوســــاي. ورغـــــم كل  وفـــــرق عــمــل االنــ
مــا تحقق مــن إنـــجـــازات، فــإنــه يتعني 
علينا جميعا املزيد من تدعيم عملنا 
العربي املشترك ملواجهة التحوالت 
واملتغيرات الدولية السريعة، وذلــك 
ــن خـــــالل تـــطـــويـــر أســـالـــيـــب عــمــلــنــا  مــ
وتوفير اإلمكانات املادية والبشرية 
الالزمة لتحقيق ذلك واالستفادة من 
الــتــجــارب عــلــى الصعيدين  مختلف 
العربي والدولي للوصول إلى أعلى 
ة. كــمــا يــتــعــني خــالل  درجـــــات الـــكـــفـــاء
ــة مـــضـــاعـــفـــة الــجــهــد  ــادمــ ــقــ الـــفـــتـــرة الــ
بقصد مواكبة األهــداف والتوجهات 
الــتــي اعتمدتها منظمة االنــتــوســاي 
ــار مــخــطــطــهــا اإلســتــراتــيــجــي  ــ فـــي إطـ
وتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الـــقـــصـــوى من 
تــــجــــارب هـــــذه املـــنـــظـــمـــة واملـــنـــظـــمـــات 

اإلقليمية األخرى املنبثقة عنها.
وأشار إلى أن األمانة العامة حريصة 
ــيــــام بـــاملـــهـــام  ــقــ ــى الــ ــلـ ــــحـــــرص عـ ــــل الـ كـ
املــوكــلــة إلــيــهــا بــكــفــاءة وتــســعــى إلــى 
تــطــويــر أدائـــهـــا منطلقة فــي ذلـــك من 
التعاون القائم بينها وبني األجهزة 

األعضاء.

ألقت د. آالء حاتم كاظم، رئيس املجلس 
الــتــنــفــيــذي كلمة أكـــدت خــاللــهــا أن هــذا 
االجــــتــــمــــاع يـــعـــد مــحــطــة مــهــمــة إللـــقـــاء 
نظرة على جهود وعطاء املنظمة للعام 
املنصرم من خالل تقييم األنشطة على 
ــدولـــي ومــنــاقــشــة  املــســتــوى الــعــربــي والـ
املوضوعات املحورية وانعكاسها على 
تــدعــم مساعينا  الــتــي  وضــــع خــطــطــنــا 

للعام املقبل.
املــخــلــص لتنفيذ  الــعــطــاء  وأضـــافـــت أن 
ــا نــحــو  ــهـ ــاتـ ــهـ أهــــــــداف املـــنـــظـــمـــة وتـــوجـ
ــقـــاء بـــه، انعكس  الــعــمــل املــشــتــرك واالرتـ
بــشــكــل واضــــــح فــــي االهــــتــــمــــام الـــجـــدي 
ــيـــويـــة لـــعـــمـــل املــنــظــمــة  ــفـــاصـــل الـــحـ ــاملـ بـ
وعــلــى أكــثــر مــن مــحــور، فعلى مستوى 
املــخــطــط اإلســتــراتــيــجــي تــمــت مناقشة 
رؤســــــــاء لـــجـــان املـــنـــظـــمـــة فــــي مــســتــوى 
ــتـــقـــدم لــتــنــفــيــذ األولـــــويـــــات الــشــامــلــة  الـ
الـــــــــواردة فــــي املـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــاالت تـــعـــديـــل الـــلـــوائـــح  ــ ــجـ ــ ــديــــد مـ وتــــحــ
التنظيمية ملختلف اللجان بما يتالءم 
مــــع األولـــــويـــــات الـــــــــواردة فــــي املــخــطــط 
ــة الـــخـــطـــط  ــاقــــشــ ــنــ اإلســــتــــراتــــيــــجــــي ومــ
الــتــشــغــيــلــيــة لــهــيــاكــل املــنــظــمــة لــلــفــتــرة 

.2022-2020
وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه عـــلـــى مــــحــــور آخـــر 
ولضمان تعزيز جسور التعاون التي 
ســعــت إلــيــهــا املنظمة مــنــذ ســنــوات مع 
املـــنـــظـــمـــات اإلقــلــيــمــيــة فـــقـــد تــــم تــوقــيــع 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع منظمة االســوســاي 
للثالث ســنــوات القادمة ويمثل فرصة 
كبيرة لتحقيق تعاون فعال مع منظمة 
رصــيــنــة، كــمــا كـــان للمنظمة دور بــارز 

ــة فــــي فـــعـــالـــيـــات املـــؤتـــمـــر  ــاركــ فــــي املــــشــ
الثالث والعشرين ملنظمة االنتوساي 
فــي جمهورية روســيــا 2019 مــن خالل 
عرض أبرز ما قدمته األجهزة األعضاء 
وتـــبـــادل املــعــرفــة مـــع األجـــهـــزة الــزمــيــلــة 

املشاركة في هذا الحدث.
وقــــالــــت إن املــنــظــمــة تــــواجــــه تــحــديــات 
كبيرة تتمثل في متطلبات رفع كفاءة 
األجهزة العربية وفاعليتها في ضوء 
املستجدات في ميادين املهنة واملجتمع 
االقــتــصــادي املــفــتــوح وبــمــا يــتــواءم مع 
املــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة واملــهــنــيــة فـــي ظل 

ظروف مالية صعبة.
وثمنت د. كاظم الجهود االستثنائية 
ــذلـــت مــــن قـــبـــل األمــــانــــة الــعــامــة  ــتـــي بـ الـ
واألجــهــزة األعــضــاء لــدورهــا الــبــارز في 
تنفيذ أنشطة على مستوى الطموح، 
مقدمة الشكر لدولة قطر ممثلة بديوان 

املحاسبة الستضافة هذا االجتماع.

دعوة أجهزة الرقابة المالية لمواكبة المتغيرات
 لد عم التنمية ومكافحة الفساد

رئيس ديوان المحاسبة يفتتح »تنفيذي« المنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة

¶ المتحدثون خالل االجتماع التنفيذي للمنظمة                                                                                                                                                                                  تصوير: عمرو دياب

¶   د. آالء حاتم كاظم

د. آالء كاظم: أهمية رفع كفاءة 
األجهزة العربية وفاعليتها 

في ضوء المستجدات 

 القطاري: تدعيم العمل العربي المشترك
 لمواجهة التحوالت الدولية السريعة 

ــد مــن  ــديـ ــعـ ــاعـــات املـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي الـ ــمـ ــتـ تـــنـــاقـــش اجـ
املوضوعات الهامة املدرجة على جدول األعمال، التي من 

املقرر أن يتم رفعها إلى الجمعية العامة إلقرارها.
ومن املواضيع الهامة املدرجة على جدول أعماله متابعة 
املنظمة منذ آخــر اجتماع للمجلس، والنظر في  نشاط 
الفنية األربعة املشكلة من قبل  اللجان  نتائج اجتماعات 
املنظمة ضمن املجاالت املتصلة ببناء القدرات واملعايير 
ــة الــبــيــئــيــة والــتــخــطــيــط اإلســتــراتــيــجــي،  ــابـ املــهــنــيــة والـــرقـ

واعتماد املوازنة التقديرية للفترة 2020- 2022، وعرض 
اللجان  فــي  تقارير األجــهــزة األعــضــاء عــن مشاركاتها 

وفرق العمل على الصعيد الدولي.
العربية  بــدولــة قــطــر املنظمة  املــحــاســبــة  ويــتــرأس ديــــوان 
املــالــيــة واملــحــاســبــة ومجلسها  لــلــرقــابــة  العليا  لــأجــهــزة 
الــســنــوات 2019 - 2022، حــيــث تأتي  التنفيذي خـــالل 
رئاسة ديوان املحاسبة للمنظمة تأكيدًا للثقة التي يحظى 
بها الديوان وتقديرا ملكانته ودوره على الصعيد العربي.

ــدا الـــثـــالثـــاء، بــرعــايــة  ويــســتــضــيــف ديـــــوان املــحــاســبــة غــ
وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الدورة الثالثة 
العليا  العربية لأجهزة  للمنظمة  العامة  للجمعية  عشرة 

للرقابة املالية واملحاسبة )األرابوساي(.
ويـــشـــارك فـــي الــــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للمنظمة والتي تستمر أعمالها على مدى 3 أيام، قيادات 
ــيــة واملــحــاســبــة فـــي الـــدول  ــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــال ــهـ األجـ

الــعــربــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى خــبــراء ومــمــثــلــن عــن الهيئات 
واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بالعمل الرقابي.

وســيــتــرأس ســعــادة الــشــيــخ بــنــدر بــن محمد بــن سعود 
العامة  الجمعية  آل ثاني، رئيس ديــوان املحاسبة، أعمال 
لــلــمــنــظــمــة، حــيــث ســتــتــســلــم دولــــة قــطــر رئـــاســـة منظمة 
)األرابوساي( للسنوات الثالث املقبلة، وذلك تأكيدًا لدور 
الرقابي على  العمل  الريادي في مجال  ديــوان املحاسبة 

مستوى املنظمة.

¶  نجيب القطاري

 اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة غدًا

وسام السعايدة
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يبحث التصورات الكبرى في الدراما العربية

اليوم انطالق ملتقى كتاب الدراما في نسخته الثانية

تنظم وزارة الثقافة والرياضة اليوم النسخة الثانية 
الــدرامــا حيث يبحث امللتقى على  ــاب 

ّ
ُكــت مــن ملتقى 

مدى يومني »التصّورات الكبرى في الدراما العربّية 
فق التجربة الجمالّية« 

ُ
بني راهن املضمون الفكري وأ

بمشاركة أكاديميني وفــنــانــني وكــتــاب ونــقــاد مــن 14 
دولة عربية من بينها الدولة املضيفة قطر وذلك في 

فندق املسيلة.
ويــهــدف املــلــتــقــى الـــذي يــقــام تــحــت رعــايــة وبحضور 
الثقافة  ســعــادة السيد صــاح بــن غــانــم العلي وزيـــر 
ــة، إلــــى املــســاهــمــة فـــي االرتــــقــــاء بــالــكــتــابــة  والــــريــــاضــ
الدرامية العربية والوصول بها إلى أفضل الوسائل 
الــفــنــيــة الــعــربــيــة تــعــبــيــرًا عـــن قــضــايــا املــجــتــمــع ورفـــع 
ذائقته الجمالية ووعــيــه املجتمعي، »حتى ال تكون 
الــدرامــيــة أداة لتغريب املجتمع وإلــهــائــه عن  الكتابة 
قضاياه املصيرية، بل تكون أداة لتحفيز قــواه نحو 
التقدم والخير والعطاء واإليــمــان بالقيم اإلنسانية 

املشتركة.
ويــشــكــل املــلــتــقــى فــرصــة لــتــبــادل الــخــبــرات ووجــهــات 
اب الدراما املؤمنني بدورهم ورسالتهم 

ّ
النظر بني ُكت

الفنية واملجتمعية من خــال جلسات يومية وكذلك 
ــلـــى آلــــيــــات الــــعــــرض الــــحــــي واملـــنـــاقـــشـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ
والـــتـــفـــاعـــل بــــني املـــخـــتـــصـــني، حـــيـــث يــــهــــدف املــلــتــقــى 
إلــى الــتــعــاون فــي مــجــال الــكــتــاب الــدرامــيــة، للنهوض 

بـــالـــدرامـــا الـــعـــربـــيـــة، مـــن خــــال أعـــمـــال مـــمـــيـــزة، ذات 
مضمون، تسهم في نهضة الدول، والتطور اإليجابي 
ملجتمعاتها، من خال فكر أصيل، يعتمد على القيم، 
ويصل باملجتمعات نحو الطموح املأمول، بما يعود 

بالنفع عليهم، والعاملني في املجال.
كــمــا يــنــاقــش مــحــوريــن رئــيــســيــني يــــدور األول حــول 
»الدراما العربية على محك التصورات الكبرى«، ويتم 
خاله مناقشة إيجابيات الواقع وحاجة االنطاق إلى 
مناطق جديدة، ودور الكتابة الدرامية بني توقعات 
األجــــيــــال وتـــوقـــعـــات املــجــتــمــع وفـــئـــاتـــه املــخــتــلــفــة من 
خال هوية الدراما املوجودة بني املرفوض والغائب، 
وبــني الخصوصية للدراما املنتظرة، ويتضمن هذا 
املحور عددا من املداخات في جلستني حيث تناقش 
األولــى، ورقة بعنوان »الدراما العربية بني جماليات 
ــن الــكــاتــب  ــســـرد وإشـــكـــالـــيـــات الـــخـــطـــاب« مــقــدمــة مـ الـ
التونسي الدكتور كمال بــن ونـــاس، وأخـــرى بعنوان 
»الحاضر والغائب من التصورات الكبرى في الدراما 
العربية« يقدمها املخرج األردني الدكتور محمد خير 
الرفاعي، فيما تناقش الجلسة الثانية »كيف تؤسس 
الــتــصــورات الــكــبــرى لــلــدرامــا الــعــربــيــة؟« مــن خـــال 3 
مداخات األولى بعنوان »من دراما الواقع إلى دراما 
الــدكــتــور محمد أشويكة  املــغــربــي  الــشــاشــة« للكاتب 
ــاذ لــلــفــلــســفــة، والــثــانــيــة  ــتـ وهــــو نــاقــد ســيــنــمــائــي وأسـ
الـــدرامـــا« ويقدمها  املــجــتــمــع تحمله  بــعــنــوان »وجــــع 
الـــدكـــتـــور جــــان قــســيــس نــقــيــب املــمــثــلــني الــلــبــنــانــيــني 

السابق، و»من دراما الواقع إلى دراما النشأة« للممثل 
واملخرج العراقي فاح زكي.

أما املحور الثاني فيدور حول »تنميط التصورات في 
الدراما العربية«، ويتم خاله مناقشة نماذج موجودة 
في الدراما العربية ملعرفة ما لها وما عليها، للتعرف 
ــر بــــني الــتــهــمــيــش والــــقــــبــــول، وأثــــر  ــ ــــورة اآلخــ عـــلـــى صــ
الــجــاهــزة، باإلضافة  الــجــاهــزة للشخصيات  الــقــوالــب 
إلـــى الـــصـــورة الــتــراثــيــة وعــصــرنــة الــثــقــافــة الجمالية، 
وفـــي هـــذا املــحــور وعــلــى مـــدى جلستني تــتــم مناقشة 
عدة مداخات، فتناقش الجلسة األولى ورقة بعنوان 
الــدرامــا العربية«  »نظرة حــول تنميط التصورات في 

الــفــنــان املــصــري هــشــام عبدالحميد، و»وجــع  يقدمها 
املجتمع والدراما« تقدمها الناقدة والكاتبة السورية 
الدكتورة حنان قصاب، و»صورة اآلخر بني التهميش 
والقبول« يقدمها الناقد الجزائري عبدالكريم قادري.

وتــنــاقــش الــجــلــســة الــثــانــيــة، ورقــتــني األولــــى بــعــنــوان 
الــتــراث فــي السينما العربية« يقدمها  »خصوصية 
املخرج والكاتب األردنــي عدنان مــدانــات، فيما تأتي 
الــورقــة الثانية بعنوان »الــصــورة التراثية وعصرنة 
الثقافة الجمالية« ويقدمها الكاتب والناقد الجزائري 

عبدالحليم بوشراكي.
الــيــوم الثاني جلسة نقاشية  ويخصص امللتقى فــي 
خاصة حول جائزة الدوحة للكتابة الدرامية ويشارك 
فيها كل من السيد حمد الزكيبا مدير إدارة الثقافة 
بـــوزارة الثقافة والــريــاضــة، والدكتور بشير  والفنون 
مــــرزوق رئــيــس لــجــنــة أمــنــاء جــائــزة الـــدوحـــة للكتابة 
الــدرامــيــة. ليختتم امللتقى بجلسة ختامية يقدمها 
الــكــاتــب الــدكــتــور نـــزار شــقــرون رئــيــس لجنة الــنــدوات 

بامللتقى.
ويــحــتــفــي مــلــتــقــى الـــدرامـــا الــثــانــي بــالــكــاتــب الــقــطــري 
الــراحــل أحــمــد بــن حسن الخليفي، وفـــاء ملــا قــدمــه من 
أعمال درامية مستمدة من التراث القطري العريق، فقد 
قدم الراحل عددا من األعمال اإلذاعية التي شارك بها 
كبار النجوم القطريني مثل )أهل الرق، تّجار املخشر، 
ـــت القبعة( وكــذلــك عمله التلفزيوني 

ّ
اليّصاصة، ودق
)عيني يا بحر(.

■ صالح بن غانم العلي

الدوحة - قنا

19 نوفمبر 100 دولة  بمشاركة خبراء وصناع قرار من 

مستقبل التعليم في قمة »وايز 2019«

فــي ســيــاق عــالــم يــتــطــور بسرعة 
فــــي ظــــل الـــتـــقـــدم الــتــكــنــولــوجــي 
ــرد، يــجــتــمــع أكـــثـــر مـــن 200  ــ ـ

َ
ــط ــ ـ

ُ
امل

ــتـــحـــدث فــــي أكـــثـــر مــن  خــبــيــر ومـ
ــيـــات  ــالـ فـــعـ ــمــــن  150 جـــلـــســـة ضــ
الــعــاملــي لابتكار  الــقــمــة  مــؤتــمــر 
ــراء  ــ ــ فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم )وايـــــــــــــز(، إلجـ
املــــنــــاقــــشــــات والــــــلــــــقــــــاءات الـــتـــي 
ترسم مستقبل التعليم في قطر 

والعالم.
ويــلــتــقــي فــــي قـــمـــة وايــــــز مــــن 19 
ــة مــن  ــبــ ــوكــ كــ نـــوفـــمـــبـــر  إلـــــــى 21 
املــــتــــخــــصــــصــــني فــــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
والــخــبــراء وصــنــاع الــقــرار وقــادة 
الــفــكــر مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
لرسم مستقبل التعليم، وتحديد 
السلوكيات واملهارات والسمات 
الــتــي يــجــب عــلــيــنــا أن نتعلمها 
ونعيد اكتسابها مــن جديد من 
أجل تحقيق االزدهار املرجو في 
القرن الحادي والعشرين، تحت 

عــنــوان »لنتعلم مــن جــديــد - ما 
ا«.

ً
معنى أن تكون إنسان

ــتـــي تـــأكـــدت  ــن بــــني األســــمــــاء الـ ــ ومـ
مــشــاركــتــهــا فــــي مـــؤتـــمـــر »وايـــــــز«، 
ــادرات مـــؤســـســـة قــطــر،  ــ ــبـ ــ إحــــــدى مـ
فخامة الرئيس أرمني سركيسيان، 
رئــيــس جــمــهــوريــة أرمــيــنــيــا؛ عالم 
في الفيزياء والــحــاســوب، وإيمان 
عــبــدالــلــه، رئــيــس املــــدارس مشروع 
»مــــتــــحــــف أطــــــفــــــال قــــــطــــــر«، قـــطـــر، 
والدكتورة أسماء الفضالة، مدير 
قــســم األبـــحـــاث فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة 
ــــي الــتــعــلــيــم  ــكـــار فـ الــــعــــاملــــي لـــابـــتـ
»وايــــــــز«، قـــطـــر، ومــحــمــد ســعــدون 
ــكـــواري، إعــامــي ريـــاضـــي، قطر،  الـ
وسفير اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، والشيخة هــنــادي ناصر 
بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس 
مجلس إدارة إنــجــاز قــطــر. رئيس 
ــــرب،  ــعـ ــ الـ ــاز  ــ ــجــ ــ إنــ مـــجـــلـــس إدارة 
وفــالــيــري هـــانـــون، عــضــو مجلس 
إدارة وحــدة االبــتــكــار؛ وأحــد قــادة 

الفكر العامليني.

وقــال ستافروس يانوكا، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــؤتــمــر الــقــمــة الــعــاملــي 
لـــابـــتـــكـــار فــــي الــتــعــلــيــم »وايــــــــز«، 
»أثناء التعلم، نركز بشكل تلقائي 
عــلــى مـــا يــجــب أن نــتــعــلــمــه، لكننا 
ا أن هناك دوًرا مهًما 

ً
نعتقد أيض

ــــادة  يـــجـــب أن نــضــطــلــع بــــه فــــي إعـ
ــعــيــد النظر 

ُ
ن الــتــعــلــم، إذ يــجــب أن 

سلمات حول الطريقة 
ُ
في بعض امل

الــتــي نعيش بــهــا، والطريقة التي 
نعمل بها، والطريقة التي نتفاعل 

بها مع بعضنا البعض«.
ــاول مـــؤتـــمـــر »وايـــــــــــز« 2019  ــنــ ــتــ يــ
الـــقـــضـــايـــا املـــلـــحـــة واالتــــجــــاهــــات 
الحالية التي تواجه التعليم ابتداء 
مـــن مــنــاقــشــة كــيــفــيــة إعــــــادة تعلم 
املــــهــــارات الـــوجـــدانـــيـــة والــنــفــســيــة 
ــي نـــتـــعـــلـــم،  ــكــ ــي نـــحـــتـــاجـــهـــا لــ ــ ــتـ ــ الـ
ــادل اآلراء حــــول مـــا إذا كــان  ــبــ وتــ
ينبغي تعليم الرفاهة في املدارس، 
اتــجــاهــات التكنولوجيا  وتحديد 
التعليمية العاملية وتأثيرها على 

االبتكار.

النسخة السابقة من القمة

الدوحة -

38.1 % في شركة التكرير العربية تمتلك 
»قطر للبترول«: تشغيل ناجح لمشروع 

مصفاة مشترك في مصر

أعــلــنــت قــطــر لــلــبــتــرول أمــــس عـــن الــتــشــغــيــل الــنــاجــح 
ملشروع مصفاة الشركة املصرية للتكرير في منطقة 
مسطرد، )شمال القاهرة(، حيث تمتلك قطر للبترول 
نسبة تبلغ 38,1 % في شركة التكرير العربية، التي 
تمتلك بدورها نسبة تبلغ 66.6% في الشركة املصرية 

للتكرير.
وأفادت قطر للبترول بأنه قد تم بنجاح تشغيل جميع 
ــدات املــصــفــاة الــتــي يــتــوقــع أن تــصــل إلـــى طاقتها  وحــ
اإلنــتــاجــيــة الــكــامــلــة قــبــل نــهــايــة الـــربـــع األول مـــن عــام 
2020، وهــو ما يقلل من اعتماد مصر على املنتجات 
املــســتــوردة ويــســاهــم فــي خلق فــرص عمل  البترولية 
للقوى العاملة املحلية ودعــم قطاع األعمال املساندة 

في هذه املنطقة الحيوية من مصر.

واعــتــبــرت قــطــر لــلــبــتــرول أن الــتــشــغــيــل الــنــاجــح لهذه 
الــدولــي فــي مجال التكرير، من  املصفاة يعزز دورهـــا 
الــذي يعد أكبر استثمار  خال هذا املشروع الحيوي 
لقطر للبترول في دولة عربية وأكبر استثمار لها في 
قــارة أفريقيا، حيث يساهم مشروع املصفاة في دعم 
خــطــط مــصــر لــزيــادة اعــتــمــادهــا عــلــى اإلنــتــاج املحلي 

للمنتجات البترولية وتقليص االستيراد.
وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا املشروع منذ 
عام 2012، حيث تم تنفيذه بتكلفة بلغت حوالي )4,4( 
مليار دوالر، ملعالجة وتكرير حوالي )4,7( مليون طن 
الـــرواســـب النفطية الثقيلة ملــصــفــاة نفط  ســنــويــا مــن 

القاهرة املجاورة.
وستنتج املصفاة بشكل أســاســي مشتقات بترولية 
ذات مواصفات عاملية تشمل الديزل ووقود الطائرات 
لاستهاك في مدينة القاهرة واملناطق املحيطة بها.

الدوحة -
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تواصل اللجنة املشتركة لطوارئ األمطار 
بكافة التجهيزات واآلليات واملعدات وفرق 
العمل الالزمة التعامل مع تجمعات مياه 
األمــطــار، وأعــلــنــت وزارة البلدية والبيئة 
استعدادات قصوى لالستفادة من موسم 
األمــطــار والسيطرة على أي كميات مياه 
ــوزارة 40  ــ ــة، ووظــفــت الــ تــهــطــل عــلــى الـــدولـ
رقم تليفون في غرف عمليات بـ 8 بلديات 
إلـــى جــانــب رقـــم الـــطـــوارئ الــرئــيــســي 188 
الســتــقــبــال مـــكـــاملـــات املـــواطـــنـــن جـــــراء أي 
آثـــار أو تــداعــيــات لــهــطــول األمـــطـــار، حيث 
تـــواصـــل تــلــك الـــغـــرف اســتــقــبــال مــكــاملــات 
املــواطــنــن، جـــاء ذلـــك بــعــد أن أكــــدت هيئة 
األرصــاد القطرية تواصل سقوط األمطار 
على البالد اليوم، وتوقعت هطول أمطار 
رعدية مصحوبة برياح قوية وغبار مثار 
على بعض املناطق أحيانا وأشـــارت إلى 
أن حالة البحر من 2 - 4 أقــدام، يرتفع إلى 
5 أقدام، في ظل استمرار انخفاض درجات 
الــــحــــرارة وزيـــــــادة فـــي كــمــيــة الــســحــب مع 

بعض األمطار.

احتواء المياه 

وأكـــــد الــســيــد ســفــر بـــن مـــبـــارك آل شــافــي 
لــشــؤون الخدمات  الــــوزارة املساعد  وكــيــل 
لــطــوارئ  الــعــامــة رئــيــس اللجنة املشتركة 
األمطار جاهزية خطط الوزارة بالتنسيق 
مع الجهات املعنية بالدولة للتعامل مع 
كميات األمطار والسيطرة عليها، وتوقع 
أن تـــكـــون كــمــيــات األمـــطـــار الـــتـــي تــواصــل 
هطولها من متوسطة إلى ثقيلة. وأوضح 
أن »تــوجــيــهــات مــشــددة صـــدرت إلــيــنــا من 
ــنـــدس عـــبـــد الـــلـــه بــن  ــعــــادة الــــوزيــــر املـــهـ ســ
عــبــدالــعــزيــز بـــن تـــركـــي الــســبــيــعــي تــشــدد 
الــخــدمــات لجميع املواطنن  على وصـــول 

بأقصى سرعة ممكنة«.
وكشف سفر آل شافي عن »قيام الجهات 
لــلــنــقــاط  بـــمـــعـــالـــجـــة 300 مــــوقــــع  املـــعـــنـــيـــة 
الساخنة ووضــع حلول فنية لها، إضافة 
إلــى تشييد 20 مــشــروعــا جــديــدا رئيسيا 
الستيعاب األمطار من خاللها يتم وضع 

ــر أنـــابـــيـــب  ــبـ مـــضـــخـــات وســــحــــب املــــيــــاه عـ
والتخلص منها بمواقع مؤقتة«.

ــلـــول فــنــيــة مــن  ــافـــي عــــن حـ وتــــحــــدث آل شـ
ــفــــا مــن  »خـــــــالل تــنــظــيــف وتـــوســـعـــة 85 ألــ

فــتــحــات تــصــريــف مـــيـــاه األمـــطـــار بــمــعــدل 
107 آالف مـــرة، حــيــث إن بــعــض الفتحات 
ــار إلــى  تــم تنظيفها أكــثــر مــن مــــرة«.  وأشــ
إنشاء مواقع في منطقة مسيمير ضاعفت 

ــار إلـــى  ــ ــطـ ــ ــدالت اســـتـــيـــعـــاب مـــيـــاه األمـ ــعــ مــ
400%. وقـــال إن تــوقــعــات أرصـــاد قطر أن 
ــار الــيــوم  تــســتــمــر مـــعـــدالت هـــطـــول األمــــطــ
متوسطة إلى ثقيلة، وأن البلدية والهيئات 

املعنية وضعت تصاميم للبنى التحتية 
وشبكات تصريف املياه ومضخات داعمة 
تستوعب كــمــيــات األمــطــار أوان حدوثها 
ــدرات  ــعـــدالت هـــطـــول األمــــطــــار قــ ــاقـــت مـ وفـ
املــيــاه بكميات  تلك التصاميم وتجمعت 
كبيرة فإن ذلك أمر متوقع وقد يحدث في 

أي دولة.

توفر اإلمكانات 

ــم  ــوســ املــ وأوضـــــــــــح آل شـــــافـــــي أن »هـــــــــذا 
وضــعــت الــبــلــديــة حــلــوال فــنــيــة ومــشــاريــع 
واســتــعــدادات جــيــدة ولــديــنــا تحت العمل 
اآلن 450 صــهــريــجــا و650 عـــامـــال يمكن 
أن يرتفع عــددهــم إلــى 800 عــامــل، ولدينا 
إلـــــى 300 مــضــخــة  360 مــضــخــة إضــــافــــة 
لدى أشغال، إلى جانب 141 سيارة رقابة 
مــيــدانــيــة«. وشــــدد عــلــى تــوفــر اإلمــكــانــات، 
وقال »لو هطلت كميات كبيرة من األمطار 
فإننا قــادرون على أن نتحرك ونحتويها 
وقــــد تــأخــد وقــتــا ونــتــمــنــى مـــن الــجــمــهــور 
أن يتفهم هــذا األمــر وســوف نبذل أقصى 
جهودنا إلعادة املواقع ملا كانت عليه قبل 

هطول األمطار وفي أقصر وقت«.
وأشــــار ســفــر بــن مــبــارك آل شــافــي إلـــى أن 
هــنــاك 11 غــرفــة طــــوارئ رئيسية وفرعية 
ــديــــات ســــــوف تــســتــقــبــل  ــلــ ــبــ بــــــالــــــوزارة والــ
ــرد من  ــتـــي تــ الـــبـــالغـــات مـــن الــجــمــهــور والـ
الــدولــة وكــل بلدية لديها  مختلف أرجـــاء 
خطوط ساخنة وهواتف أرضية وجوالة 
ــم الـــســـاخـــن إلــــى جــانــب  ــرقـ ولـــديـــنـــا 184 الـ
مــواقــع التواصل االجتماعي وأيــضــا 999 
الــغــرفــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدولـــة، ونــحــن نــولــي 
ونقدر بالغات وشكاوى الجمهور والتي 
تــحــظــى بــاهــتــمــام واســتــجــابــة فـــوريـــة من 
قــبــلــنــا، وخــدمــاتــنــا ســـوف تــصــل الجميع، 
ــلـــص وكــيــل  ــات«. وخـ ــ ــويــ ــ ــنـــاك أولــ ــكـــن هـ ولـ
ــدمــــات  ــــؤون الــــخــ ــشــ ــ الــــــــــــــوزارة املــــســــاعــــد لــ
بـــوزارة البلدية والبيئة للقول إن  العامة 
»الجمهور هو عيننا في امليدان، ونتمنى 
ــــات عــمــل  ــــويـ ــاون والـــتـــفـــهـــم ألولـ ــعـ ــتـ مـــنـــه الـ
لجنة طوارئ األمطار، وخدماتنا املرضية 
بالوزارة والجهات املتعاونة معنا ستصل 

جميع املواطنن واملقيمن بحول الله«.
وتتكون لجنة طوارئ األمطار من 6 جهات 
حيث يوجد بها 17 عضوا، 12 عضوا من 
وزارة البلدية والبيئة وعــضــو مــن هيئة 
أشـــغـــال و3 أعـــضـــاء مـــن الــجــهــات األمــنــيــة 
ــن قـــطـــر لـــلـــبـــتـــرول وعـــضـــو مــن  وعـــضـــو مــ

األرصاد الجوية.

نصائح للسائقين 

وخالل استضافته ببرنامج تراحيب على 
قــنــاة الـــريـــان أكــــد املـــــالزم أول عــلــي راشـــد 
ــابـــط بــقــســم الــحــركــة  ــاهـــن الــعــتــيــق ضـ شـ
ــم تــوزيــع  بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور أنــــه تـ
ــات عــلــى الــــشــــوارع والــتــقــاطــعــات  ــ ــدوريـ ــ الـ
ــــات ثابتة  بــالــعــاصــمــة، كــمــا تــم نــشــر دوريـ
ــة والـــتـــقـــاطـــعـــات  ــعــ ــريــ ــلــــى الـــــطـــــرق الــــســ عــ
تختص بتنظيم الحركة املرورية، ونصح 
الـــســـائـــقـــن بـــالـــتـــأكـــد مــــن ســـالمـــة األنــــــوار 
ومـــســـاحـــات املـــيـــاه واإلطـــــــارات والـــفـــرامـــل، 
وزيادة أخذ الحيطة والحذر، على أال يزيد 

مستوى سرعة القيادة على 30 أو 40 كم.

11 غرفة عمليات و40 خطا ساخنا للطوارئ.. سفر آل شافي:

استعدادات قصوى لفرق »البلديات« للتعامل مع مياه األمطار

¶  سفر بن مبارك آل شافي 

¶   جهاز قياس األمطار ¶   أمطار الخير تعم معظم مناطق الدولة

صالح بديوي

تنظيف وتوسعة 
85 ألفا من فتحات 

تصريف مياه 
األمطار

20 مشروعا جديدا 
رئيسيا الستيعاب 

هطول المياه

400 % نمو 
استيعاب المياه 

في مسيمير

حـــذرت إدارة األرصــــاد الــجــويــة مــن أمــطــار 
رعـــديـــة مــتــوقــعــة مــصــحــوبــة بـــريـــاح قــويــة 
وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن 
السادسة من  الساعة  الطقس حتى  يكون 
صباح اليوم االثنني غائما جزئيا مع فرصة 
ألمـــطـــار مــتــفــرقــة عــلــى بــعــض املــنــاطــق في 
الساحل،  الــبــدايــة ويــكــون معتدال ليال على 
إلــى غائم جزئيا مع  الطقس غائما  ويكون 
أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا في 
أغلبها  الساحل  الرياح على  البحر. وتكون 

شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 
تتراوح بني 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون 
الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية 
بسرعة تــتــراوح بــني 10 و20 عــقــدة، تصل 
إلى 35 عقدة مع األمطار الرعدية. ويتراوح 

مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 كيلو مترات.
ــوج عــلــى الــســاحــل بني   ويـــتـــراوح ارتــفــاع املـ
ــدام مع  قــدمــني و4 أقــــدام، ويــرتــفــع إلـــى 5 أقــ
ــي الــبــحــر بـــني 3 و6  األمـــطـــار الـــرعـــديـــة.. وفـ
ــع األمـــطـــار  ــى 12 قـــدمـــا مـ ــ ــدام، يــرتــفــع إل ــ ــ أقـ
الــرعــديــة.  أدنـــى درجـــة حـــرارة متوقعة في 

الدوحة / 25/  درجة مئوية.

األرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية اليوم
الدوحة-قنا
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صدر بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي

»الغرفة الدولية قطر« تشيد ببدء تطبيق خطاب الضمان الموحد

أشــادت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعميم 
ــبـــل مــــصــــرف قــطــر  ــدر مــــؤخــــرًا مــــن قـ ــ الـــــــذي صــ
املركزي واملوجه الى البنوك واملصارف العاملة 
في دولة قطر بخصوص بدء تطبيق النموذج 
املــــوحــــد لـــخـــطـــابـــات الـــضـــمـــان، والـــــــذي يــهــدف 
الــشــروط والقواعد  إلــى الحد مــن التفاوت فــي 
التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها 
الــتــي تــصــدرهــا الــبــنــوك بــمــا يعمل عــلــى الحد 
ــدم تــجــاوزهــا  مــن املــخــاطــر املــتــرتــبــة عليها وعـ

للمخاطر املصرفية املتعارف عليها لهذا النوع 
من املعامالت املصرفية.

وقالت الغرفة الدولية قطر في بيان صحفي 
بــــــأن هــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج، الــــــــذي اعـــــدتـــــه الــلــجــنــة 
املصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، 
جـــاء كــثــمــرة لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق بــن الــغــرفــة 
ومـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي والــبــنــوك والــشــركــات 
املــعــنــيــة بـــهـــذا األمـــــر، ويــتــمــاشــى مـــع الــقــواعــد 

الدولية املتبعة في خطابات الضمان.
واشــــار الــبــيــان أن هـــذه الــخــطــوة ســيــكــون لها 
ــمـــار فــي  ــثـ ــتـ ــابـــي عـــلـــى مـــنـــاخ االسـ تـــأثـــيـــر ايـــجـ

دولــــــة قـــطـــر، وســـتـــســـهـــم فــــي جـــــذب مـــزيـــد مــن 
االستثمارات االجنبية إلى السوق القطري.

ــدره مــصــرف قطر  ــ ويـــدعـــو الــتــعــمــيــم الــــذي اصـ
ــزام  ــ ــتـ ــ ــنــــوك واملــــــصــــــارف الــــــى االلـ ــبــ املـــــركـــــزي الــ
ــدار أي خــطــابــات ضــمــان  ــ بــالــنــمــوذج عــنــد إصـ
ــخ الـــتـــعـــمـــيـــم، كــمــا  ــاريــ ــن تــ ــدة اعــــتــــبــــارا مــ ــديــ جــ
اشــار التعميم الــى انــه فيما يتعلق بخطابات 
ــدور هـــذا التعميم  الــضــمــان الــقــائــمــة وقـــت صــ
بــالــشــروط املتفق عليها وفي  يــراعــي االلــتــزام 
حالة تجديد خطاب الضمان يــراعــى االلــتــزام 
اعــتــبــارا مــن تاريخه إذا ما  بالنموذج املــوحــد 

سمحت شــروط خطاب الضمان بذلك بحيث 
ال يترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو 
يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك 

متعلقة بخطاب الضمان.
وجــــاء فـــي الــتــعــمــيــم انــــه فـــي حــالــة حــــدوث أي 
الــصــادرة عن  تعديالت على القواعد املــوحــدة 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة لــخــطــابــات الــضــمــان 
تحت الطلب يجب على البنوك إعالم املصرف 
املـــركـــزي بــذلــك إلدخــــال مــا يــلــزم مــن تــعــديــالت 
على النموذج املوحد لخطابات الضمان تحت 

الطلب.

بالتعاون مع جامعة نورثمبريا

65 عملية لزراعة خاليا جذعية في المركز الوطني للسرطان

»أكاديمية قطر للمال« تشارك في أسبوع قطر لالستدامة

ــنــــي لــــعــــالج وأبــــحــــاث  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ كـــشـــف املـ
السرطان بمؤسسة حمد الطبية عن إجرائه 
ــا جـــذعـــيـــة ذاتـــيـــة  53 عــمــلــيــة لــــزراعــــة خـــاليـ
ــافـــة إلــــى 12  املـــصـــدر مــنــذ الـــعـــام 2015 إضـ
لــزراعــة خاليا جذعية مــن متبرعن  عملية 

منذ العام 2017 تكللت جميعها بالنجاح.
ــتــــور جــــاويــــد جــــازيــــف رئــيــس  ــدكــ وقـــــــال الــ
بــرنــامــج زراعـــــة الــنــخــاع الــعــظــمــي بــاملــركــز 
ــان، إن  ــرطــ ــنـــي لـــعـــالج وأبــــحــــاث الــــســ الـــوطـ
ــقــــدة يــعــتــبــر  ــعــ ــلـــيـــات املــ ــاح هــــــذه الـــعـــمـ ــجــ نــ
إنــــجــــازا عــظــيــمــا بــالــنــســبــة ملــؤســســة حمد 

الطبية ألن العمليات التي أجريت في قطر 
الـــدول املتقدمة من  تضاهي مثيالتها فــي 
حيث نسبة النجاح. وأضــاف في تصريح 
صحفي أمــس، أن زراعـــة الخاليا الجذعية 
الطرفية هي نوع من زراعة النخاع العظمي 
املنتج للدم حيث يلجأ األطــبــاء إلــى إجــراء 
ــــذه الــعــمــلــيــات كـــخـــيـــار عـــالجـــي لــلــعــديــد  هـ
الـــدم الخبيثة وغــيــر الخبيثة،  أمـــراض  مــن 
ويــعــتــبــر هــــذا الــخــيــار مـــن أكــثــر األســالــيــب 
العالجية فعالية فضال عــن كــونــه الخيار 

الوحيد لعالج بعض سرطانات الدم.
وأشار إلى أنه في هذا النوع من العمليات 
تــتــم عـــــادة اســـتـــبـــدال نـــخـــاع عــظــمــي تــالــف 

بـــخـــاليـــا جـــذعـــيـــة لـــنـــخـــاع عـــظـــمـــي ســلــيــم 
وبالتالي يصبح جسم املريض قــادرا على 
إنــتــاج الـــدم وتــعــود وظــائــف نــظــام املناعة 

الذاتية إلى العمل بصورة طبيعية.
وكــــان كــل مــن املــرضــى االثــنــي عــشــر الــذيــن 
أجريت لهم عمليات زرع الخاليا الجذعية 
مــن مــتــبــرعــن قــد خــضــعــوا لــنــظــام عالجي 
مكثف تضمن العالج الكيماوي، والعالج 
اإلشــعــاعــي بــهــدف التخلص مــن أكــبــر عدد 
ممكن من الخاليا السرطانية أو املصابة، 
كــمــا أجـــريـــت لــهــم عـــدة فــحــوصــات لتقييم 
مالءمتهم للعالج بعمليات زراعة الخاليا 

الجذعية.

شـــاركـــت أكـــاديـــمـــيـــة قــطــر لــلــمــال واألعـــمـــال 
بالتعاون مع جامعة نورثمبريا في أسبوع 
ــــدف هــــــذا الـــحـــدث  ــهـ ــ ــة. ويـ ــدامــ ــتــ ــر لــــالســ ــطـ قـ
إلــى إشــراك املجتمع في مجموعة  السنوى 
واســعــة مــن األنشطة املتعلقة باالستدامة، 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق ركـــيـــزة الــتــنــمــيــة 
املستدامة في إطار رؤية قطرالوطنية 2030.

ــبــــوع قـــطـــر لـــالســـتـــدامـــة، نــفــذت  وخــــــالل أســ
أكــاديــمــيــة قــطــر لــلــمــال واألعـــمـــال بالتعاون 
مـــع جــامــعــة نــورثــمــبــريــا بــنــجــاح فــعــالــيــات 
مــبــادرتــهــا »بــيــئــة نــظــيــفــة مـــن الــبــالســتــيــك« 
والــهــادفــة إلــى الــحــد مــن اســتــخــدام االكـــواب 
الــــواحــــد،  الــبــالســتــيــكــيــة ذات االســـتـــعـــمـــال 
حيث جرى دعوة الطالب وتشجيعهم على 
اســتــخــدام أكــــواب الــقــهــوة ذات االســتــعــمــال 
املــتــكــرر لــشــراء الــقــهــوة مــن الــكــافــتــيــريــا في 
ــــت لـــهـــم مــيــزة  ــّدمـ ــ ـ

ُ
ــة، حـــيـــث ق ــعـ ــامـ حـــــرم الـــجـ

تــحــفــيــزيــة وهـــي عـــبـــارة عـــن خــصــم مــقــداره 
20% عــلــى كـــامـــل قــيــمــة مــشــتــريــاتــهــم عند 

استخدامهم من القهوة.
وفــــي خـــتـــام الــفــعــالــيــة، تـــم جــمــع الــعــائــدات 
ــاتـــجـــة عــــن شـــــــراء الـــقـــهـــوة بـــاســـتـــخـــدام  ــنـ الـ
األكـــواب غير البالستيكية و سيتم التبرع 

بها لصالح مبادرات وبرامج إعادة التدوير 
ــيـــة قـــطـــر لــلــمــال  فــــي قـــطـــر. وســـعـــت أكـــاديـــمـ
واألعمال بالتعاون مع جامعة نورثمبريا 
من خالل هذه الفعالية إلى تثقيف الطالب 
حــــول أهــمــيــة تــحــيــيــد الــبــصــمــة الــكــربــونــيــة 
- كمية انــبــعــاثــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
أفـــراد أو شــركــات أو  الناتجة عــن نشاطات 
مــجــتــمــعــات – والــحــد مــن اســتــخــدام الـــورق 
ــار السلبية  واملــنــتــجــات البالستيكية واآلثــ
املترتبة على ذلـــك، مــن أجــل ضــمــان سالمة 

املجتمع ومستقبل أجياله القادمة.
وقال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي 
ألكاديمية قطر للمال واألعمال »لقد أصبح 
تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها 

األربـــع - بما فيها ركــيــزة التنمية البيئية 
واستدامتها - مسؤولية يتشارك فيها كافة 
مــؤســســات الــدولــة وجــمــيــع أفــــراد املجتمع. 
ونــحــن بــدورنــا كمؤسسة أكــاديــمــيــة رائـــدة 
نــحــرص تــمــامــا عــلــى لــعــب دور مــركــزي في 
تـــدعـــيـــم هـــــذا الـــتـــوجـــه الـــوطـــنـــي مــــن خـــالل 
تثقيف املجتمع وتعريفه باملمارسات التي 
تسبب أضـــرارًا بالبيئة وتأثيرها السلبي 
عــلــى صــحــة األفــــــراد واملــجــتــمــع كـــكـــل، ومــن 
ضمنها استخدام األكواب البالستيكية. من 
خــالل تنفيذنا ملثل هــذه املــبــادرات املنبثقة 
مـــن بــرنــامــجــنــا لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
الــقــادمــة بيئة نظيفة  نسعى ملنح أجيالنا 

وسليمة.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

البنك التجاري يحصد جائزتين
من »آشيان بانكر«

حصد البنك التجاري للسنة الرابعة على التوالي جائزتن مرموقتن من مؤسسة 
»آشــيــان بــانــكــر«، وهــمــا: جــائــزة »أفــضــل بــنــك فــي إدارة الــنــقــد فــي قــطــر« وجــائــزة 
»أفضل خدمة مصرفية في قطر.«  فعلى الرغم من املنافسة املتزايدة في السوق، 
ا 

ً
ال يــزال البنك التجاري رائــًدا في قطر لجهة االبتكار والحلول املالية ومحافظ

ر عاًما 
ّ
على مركزه ومكانته في املنطقة. ويأتي فوز البنك بهاتن الجائزتن ليسط

ا من النجاحات في رصيد البنك وليثني على حلوله املتينة في إدارة النقد 
ً
ممّيز

وعلى استراتيجيته الشاملة والفعالة في توفير خدمات مصرفية مثالية.
الــجــوائــز فــي هذا  وتعتبر جــوائــز »آشــيــان بانكر« للخدمات املصرفية مــن أرقــى 
منح 

ُ
الــخــاص بها بالدقة والشفافية، وهــي ت املــجــال، ويتصف برنامج التقييم 

قد والتمويل التجاري واملدفوعات بن 
ّ
 عام تقديرًا للتمّيز في مجال إدارة الن

ّ
كل

املؤسسات املالّية الدولية في آسيا واملحيط الهادئ والشرق األوســط وأفريقيا. 
ويخضع املتقدمون لتقييم دقيق من قبل لجنة استشارية دولية.

ا على هذا الفوز املتمّيز، قال راجو بودهيراجو، مدير عام تنفيذي، رئيس 
ً
وتعليق

قطاع الخدمات املصرفية الشاملة لدى البنك التجاري: »نفخر بحصولنا على 
جائزتن مرموقتن للسنة الرابعة على التوالي. فيضطلع البنك التجاري بدور 
رئيس في تغيير وتحديث النظام املالي واملصرفي في املنطقة من خالل تغذية 
أنظمته التشغيلية واستراتيجياته باالبتكار، باإلضافة إلى طرحه أحدث تقنيات 
 فــوز البنك التجاري بجائزة 

ّ
أن إلــى  الــســوق.« تجدر اإلشــارة  وتكنولوجيات في 

»أفضل بنك في إدارة النقد في قطر« و»أفضل خدمة مصرفية في قطر« لعام 2019 
يشّكل إضافة إلى عدد كبير من الجوائز املرموقة من شأنها أن تلقي الضوء على 
الــســوق فــي مجال الخدمات املصرفية املبتكرة بما يتماشى مــع أهــداف  ريــادتــه 

البنك االستراتيجية الخمسة.

»األهلي« يكرم الموظفين القطريين المميزين

قام البنك األهلي بتكريم عدد من موظفيه 
الـــقـــطـــريـــن املـــمـــيـــزيـــن تـــقـــديـــرًا لــخــدمــتــهــم 
ــر لــلــبــنــك  ــيـ ــنـــظـ ــقـــطـــع الـ ــنـ وإخــــالصــــهــــم املـ
وعــمــالئــه. وحــضــر الــحــفــل مــوظــفــو البنك 
ــدراء  ــ ــدد مــــن املــــــــدراء الــتــنــفــيــذيــن ومــ ــ وعــ
الــــســــيــــد مـــحـــمـــود  ــام  ــ ــ قـ اإلدارات، حــــيــــث 
ملكاوي الرئيس التنفيذي باإلنابة للبنك 
ــلـــي، والــســيــد ســعــد الــكــعــبــي، رئــيــس  األهـ

إدارة املوارد البشرية، بتوزيع الجوائز.

ــه مــحــمــود مـــلـــكـــاوي بــالــشــكــر إلــى  وتـــوجـ
املوظفن املكرمن على جهودهم، مؤكدا 
أهمية مواصلة النجاح من أجل تحقيق 
مـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم والـــتـــمـــيـــز فــــي الــعــمــل، 
وشــــدد عــلــى حـــرص إدارة الــبــنــك األهــلــي 
على العمل دومــا لتعميق أواصــر املحبة 
الــواحــدة، بــن كافة  وتنمية روح األســـرة 
ــريـــق الـــعـــمـــل. وأضــــــــاف: »أنـــتـــم  أعــــضــــاء فـ
الـــيـــوم مـــثـــااًل ُيـــحـــتـــذى بـــه مـــن قــبــل كــافــة 
 لــفــخــر املــؤســســة وكــافــة 

ً
الـــزمـــالء ومـــدعـــاة

منتسبيها«.

وقــال سعد الكعبي: »يعتبر هذا التكريم 
بمثابة يــوم وطني للبنك األهلي لنعرب 
فــيــه عـــن امــتــنــنــانــا لــتــفــانــيــكــم فـــي الــعــمــل 
ولحرصكم على إتمام مهامكم الوظيفية 
على أتم وجه، وهو حدث مهم على أجندة 
أعمال البنك وتمثل جــزءًا من املسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــبــنــك مع 
الـــخـــطـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــقــطــيــر الــتــي 
أرســى مالمحها حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

املفدى«.

الدوحة -

الدوحة -
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ــة قـــطـــر فــــي املـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي لــلــمــرأة  ــرفـ شــــاركــــت غـ
العربية خالل  العمل  العاملة والــذي عقدته منظمة 
الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر في القاهرة، تحت شعار 
ــل 

ّ
»الــتــمــكــن مــن مــنــظــور الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة«، ومــث

الغرفة في املنتدى السيدة ابتهاج األحمداني عضو 
مجلس اإلدارة ورئيسة منتدى سيدات األعمال.

وتم خالل املنتدى اإلعالن عن إطالق »اإلستراتيجية 
ــار أهــــداف  ــ ــرأة فـــي إطـ ــ الــعــربــيــة لــلــنــهــوض بــعــمــل املــ
التنمية املستدامة 2030« والتي أعدت تنفيذًا لقرار 
ــــه 44 لــعــام 2017،  مــؤتــمــر الــعــمــل الــعــربــي فـــي دورتـ
وتـــوصـــيـــة لــجــنــة شـــــؤون عـــمـــل املــــــرأة الـــعـــربـــيـــة فــي 

دورتها 16 لعام 2018.
ــيـــع أبــــرزهــــا دور  ــدة مـــواضـ ــ ــتـــدى عـ ــنـ ــد نـــاقـــش املـ ــ وقـ
منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل املرأة، 
التنمية املستدامة،  فــي  العربية  املــرأة  دعــم مشاركة 
دور اإلعـــالم فــي دعــم عمل املـــرأة، دعــم العمل الالئق 
ــات الـــداعـــمـــة لــتــواجــد  ــاسـ ــيـ لـــلـــنـــســـاء، اآللــــيــــات والـــسـ
النقابية،  القرار باملنظمات  النساء في مواقع صنع 
املـــرأة في  العربية للنهوض بعمل  واإلستراتيجية 
التمكن  بـــرامـــج  املــســتــدامــة 2030،  الــتــنــمــيــة  ــــداف  أهـ
املتحدة  األمــم  للمرأة، مشروعات هيئة  االقتصادي 
لــلــمــرأة، تــعــزيــز مــشــاركــة الــنــســاء فـــي قــطــاع الــعــمــل، 
والفتيات ومسارات اإلصالح االقتصادي والتنموي.

ابتهاج األحمداني في تصريحات صحفية  وقالت 
على هامش املشاركة، إن قضية تمكن املرأة تحمل 
أنه  إلــى  أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشيرة 
للنهوض بعمل  العربية  انطالقا من اإلستراتيجية 
العربية،  العمل  املــرأة 2030 والتي أطلقتها منظمة 
ــاون والــتــنــســيــق بــــن مــخــتــلــف  ــعـ ــتـ ــإنـــه البــــد مــــن الـ فـ
الــجــهــات املــعــنــيــة فــي الــــدول الــعــربــيــة مــن أجـــل دعــم 
ــرأة الــعــامــلــة فــي الـــدول  املـــســـاواة وتــعــزيــز حــقــوق املــ

ــــددت األحـــمـــدانـــي عــلــى أن غــرفــة قطر  الــعــربــيــة. وشـ
تدعم التعاون العربي في مجال تحسن بيئة العمل 
املــرأة سواء من خالل  أمام النساء ودعم مشروعات 
أو  اإلنــتــاجــيــة  العملية  أو  الــتــمــويــل  فــي  مساعدتها 
الترويج ملنتجاتها، منوهة بما تقوم به غرفة قطر 
السيدات  املنزلية ومــســاعــدة  مــن دعــم للمشروعات 
املــشــاريــع فــي تحويلها إلى  الــالتــي يقمن على هــذه 

مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأشارت األحمداني إلى أن املنتدى خرج بالعديد 
قــانــونــيــة  أداة  أهـــمـــهـــا إصــــــــدار  الـــتـــوصـــيـــات  مــــن 
عــربــيــة خــاصــة بـــريـــادة األعـــمـــال الــنــســائــيــة، وذلــك 
لــتــنــظــيــم كــافــة األبـــعـــاد الــتــشــريــعــيــة املــتــعــلــقــة بها 
ــانـــونـــي نـــاظـــم يــكــفــل حـــقـــوق رائــــــدات  فــــي إطــــــار قـ
األعـــمـــال ويــســهــل وصــولــهــن إلـــى املـــــوارد الــالزمــة 
إلنــجــاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان 
الجنسن  بــن  التكافؤ  االجــتــمــاعــي بشكل يحقق 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــد مـــن كـــافـــة مـــظـــاهـــر الــتــمــيــيــز، 
وتــطــويــر مــنــظــومــة املـــؤشـــرات املــســتــجــيــبــة للنوع 
الرامية  البرامج  االجتماعي بهدف وضع وتقييم 
إلى زيادة إسهام املرأة في العمل، إيجاد وتطوير 
ــة لــتــحــفــيــز وتـــشـــجـــيـــع اإلقــــــراض  ــ ــــالزمـ ــــات الـ ــيـ ــ اآللـ
النسائية  للمرأة واملخصص للمشروعات  املوجه 
الــتــقــلــيــديــة والـــقـــائـــمـــة عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا، بــنــاء 
قـــدرات املـــرأة الــعــامــلــة فــي مــجــال اقــتــصــاد املعرفة 
ملـــا لـــه مـــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة 
والـــتـــســـويـــقـــيـــة والـــتـــرويـــجـــيـــة ملــــشــــاريــــع الـــنـــســـاء 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، إضــافــة إلـــى دعـــوة الـــدول 
الــســيــاســات واآللـــيـــات املــطــروحــة  الــعــربــيــة لتبني 
املرأة  العربية للنهوض بعمل  في اإلستراتيجية 
التنموية  للمبادرات  2030، والتسويق اإلعــالمــي 
ــارات الـــنـــســـائـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــنــاجــحــة  ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
بـــدور املــنــشــآت الصغيرة  وتــعــمــيــمــهــا، والــتــوعــيــة 

واملتوسطة في توفير فرص العمل.

غرفة قطر تدعم التعاون العربي لتعزيز مشروعات المرأة
شاركت في المنتدى العربي للمرأة العاملة.. األحمداني: 

¶  ابتهاج األحمداني خالل مشاركتها بالمنتدى

¶ عبدالحكيم الهاشمي

الدوحة -  

ــلـــس الـــوطـــنـــي لـــلـــســـيـــاحـــة أبـــــــرز تــكــتــل  اســـتـــقـــبـــل املـــجـ
ــــي مــجــمــوعــة  لـــلـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة فــــي أوروبــــــــا وهـ
‘ديــر توريستك’ فــي قطر، وذلــك بمناسبة تدشينها 

لبرنامجها الصيفي 2020. 
وحضر هذه الفعالية التي أقيمت في فندق ومنتجع 
شــــرق فـــي الــــدوحــــة، مـــســـؤولـــون مـــن كـــل مـــن املــجــلــس 
الـــوطـــنـــي لـــلـــســـيـــاحـــة ومـــجـــمـــوعـــة ‘ديـــــــر تـــوريـــســـتـــك’ 
ــــن األســــــــــواق الـــنـــاطـــقـــة  بــــاإلضــــافــــة إلــــــى صـــحـــفـــيـــن مـ
الـــوطـــنـــي  لــــــدى املـــجـــلـــس  بــــاألملــــانــــيــــة ذات األولــــــويــــــة 
ــة. وتـــتـــضـــمـــن الــــــزيــــــارة فــــرصــــة اســـتـــمـــتـــاع  ــيـــاحـ ــلـــسـ لـ
الصحفين الزائرين بمجموعة متنوعة من التجارب 
الثقافية واملغامرات للتعرف مباشرة على العروض 

واملزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها.
ــعــتــبــر الــــدول الــنــاطــقــة بــاألملــانــيــة مــن بــن األســـواق 

ُ
وت

الرئيسية املصدرة للسياحة إلى قطر. ففي عام 2014، 
افتتح املجلس الوطني للسياحة مكتبه التمثيلي في 
العاصمة األملانية ميونيخ، حيث يتعاون على نحو 
وثــيــق مــع الــشــركــاء الــدولــيــن لتعزيز االهــتــمــام بقطر 

كوجهة سياحية رائــدة، سواء فيما يتعلق باألنشطة 
الترفيهية أو فعاليات األعمال. وقد شهدت قطر خالل 
ــاع الــثــالثــة األولــــى مــن عـــام 2019، زيــــادة بنسبة  األربــ
ــا الــقــادمــن مــن أملــانــيــا والنمسا  59% فــي عــدد زوارهــ
وسويسرا مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي. 
ويــمــثــل زوار الـــرحـــالت الــبــحــريــة شــريــحــة كــبــيــرة من 
ــل مــوســم 2018/ 2019 زيــادة  هــذه الــزيــادة، حيث ســجَّ
ــا كــان  ــان عــمَّ نسبتها 141% فــي عـــدد املــســافــريــن األملــ
عليه في املوسم السابق. وقال راشد القريصي، رئيس 
عتبر 

ُ
قطاع التسويق في املجلس الوطني للسياحة: »ت

األســـواق الناطقة باألملانية ذات أهمية كبيرة لقطر، 
ولذلك يسعدنا أن نستقبل شركة ‘دير تور’ وممثلي 
وســائــل اإلعــــالم فــي فــعــالــيــة خــاصــة بــإطــالق برنامج 
املجموعة فــي قــطــر. لقد شهدنا نــمــوًا كبيرًا فــي عدد 
الزوار القادمن من األسواق الناطقة باألملانية، ونأمل 
أن يــتــواصــل هـــذا الــنــمــو بفضل شــراكــتــنــا الــقــويــة مع 
جهات مثل مجموعة ‘ديــر توريستك’. وقــال الدكتور 
إنجو بورميستر، الرئيس التنفيذي لدير توريستك 
في أوروبا الوسطى، »تعتبر قطر وجهة سريعة النمو 

وستزداد أهميتها في األعوام القادمة.

افتتحت بالعاصمة الرواندية كيغالي، أمس، فعاليات 
املؤتمر السنوي الرابع والعشرين لرابطة القانونين 
القارة اإلفريقية بمشاركة سعادة الدكتور  في شرق 
املــري النائب العام، ويهدف املؤتمر  علي بن فطيس 
الــــذي افــتــتــحــه فــخــامــة الــرئــيــس بـــول كــاغــامــي رئيس 
جــمــهــوريــة روانــــــدا، إلـــى إنـــشـــاء شــبــكــة قــانــونــيــة بن 

دول شرق إفريقيا بهدف تسهيل التعاون القانوني 
وتــبــادل الــخــبــرات وتــوثــيــق العمل املــشــتــرك بــن دول 
املــنــطــقــة واالســتــفــادة مــن تــجــارب الــــدول األخــــرى في 
الــذي يستمر  هذا املجال. وتتضمن فعاليات املؤتمر 
عدة أيام، ورش عمل عن عدد من املواضيع من بينها 
حقوق اإلنسان والعمالة وهجرة الكوادر املتخصصة 
ــاون اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة  ــعـ ــتـ والـ

الفساد وترسيخ حكم القانون.

الــعــامــة القطرية  شــاركــت دولــــة قــطــر ممثلة بالهيئة 
لــلــمــواصــفــات والــتــقــيــيــس فــي االجــتــمــاع الـــرابـــع عشر 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ملـــعـــهـــد املــــواصــــفــــات واملـــقـــايـــيـــس 
ــــذي انــعــقــد فـــي مكة  ــلـــدول اإلســـالمـــيـــة )ســيــمــيــك(، الـ لـ
املــكــرمــة بــاملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــمــشــاركــة 35 
إلــى جانب ممثلي عــدد من املنظمات  دولــة إسالمية، 
والــهــيــئــات املــخــتــصــة. ونـــاقـــش االجـــتـــمـــاع الــــذي مثل 
دولة قطر خالله املهندس نواف إبراهيم الحمد املانع 
الــعــامــة القطرية للمواصفات  مساعد رئــيــس الهيئة 
والــتــقــيــيــس، بـــرامـــج الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة للمعهد 
وإعـــداد واعــتــمــاد امليزانية املالية وإنــجــازات مجلس 
الــتــقــيــيــس. وانضمت  إدارة االعــتــمــاد ومــجــلــس إدارة 

إلــى عضوية معهد املواصفات واملقاييس  دولــة قطر 
انــعــقــاد  ــــالل دورة  ــام 2017، خـ ــ لــــلــــدول اإلســـالمـــيـــة عـ
االجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للمعهد. 
ويعد املعهد الذي تم إنشاؤه عام 1998 ومقره مدينة 
إسطنبول التركية، إحدى املنظمات املختصة بمنظمة 
الـــتـــعـــاون اإلســــالمــــي، وواحـــــــدا مـــن أعـــلـــى مــســتــويــات 
املنظمات اإلقليمية للتقييس على املستوى اإلسالمي 
والعربي، ويضم في عضويته حاليًا 39 دولة إسالمية 
ممثلة في األجــهــزة الوطنية للمواصفات واملقاييس 
ــــدول. ويــهــدف املــعــهــد إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون  فــي تــلــك الـ
الــدول اإلسالمية في مجال التقييس،  والتنسيق بن 
وقطاع مواصفات منتجات الحالل، فضال عن توحيد 
ــــدول األعـــضـــاء من  ــفـــات الــقــيــاســيــة لــتــمــكــن الــ املـــواصـ

تحقيق الفائدة االقتصادية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 
األمن العام لوزارة الخارجية، أمس، مع سعادة 
الــديــوان  املــبــاركــي، رئيس  السفير جاسم مــبــارك 

الــوطــنــي لحقوق اإلنــســان بــدولــة الــكــويــت، الــذي 
ــاع  ــمـ ــتـ يـــــــزور الــــبــــالد حــــالــــيــــا، جــــــرى خــــــالل االجـ
استعراض عالقات التعاون الثنائي بن البلدين، 
ــات ذات االهـــتـــمـــام  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ املـ إلــــــى  بــــاإلضــــافــــة 

املشترك.

ــن إدانــــتــــهــــا واســـتـــنـــكـــارهـــا  ــربــــت دولــــــة قـــطـــر عــ أعــ
الشديدين للهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة 
وسط مالي، وأدى إلى سقوط قتيلن وجريحن، 

وجـــددت وزارة الخارجية فــي بيان أمــس، موقف 
دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما 
كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن تعازي 
دولــــة قــطــر لــــذوي الــضــحــيــتــن وحــكــومــة وشــعــب 

مالي وتمنياتها للجريحن بالشفاء العاجل.

أعــلــنــت هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة »أشـــغـــال« عـــن بــدء 
تنفيذ إنشاء وتطوير ثالث حدائق جديدة لتشمل 
الــخــيــل واملــعــروفــة بحديقة املنتزه  حــديــقــة روضـــة 
وحديقة منطقة الغرافة وحديقة منطقة أم السنيم.

وقــال املهندس عبدالحكيم الهاشمي، رئيس قسم 
املــشــاريــع الــعــامــة بــأشــغــال، إنـــه مــع اســتــمــرار نمو 
ــزداد الــحــاجــة إلـــى الــحــدائــق الــعــامــة  ــ ســكــان قــطــر تـ
والــضــغــط عــلــى شــبــكــة الــحــدائــق الــعــامــة الــحــالــيــة، 
لـــذا أعــلــنــت هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة عــن بـــدء أعــمــال 
تنفيذ ثالث حدائق على مساحات كبيرة بمناطق 
الـــغـــرافـــة وأم الــســنــيــم إلــــى جـــانـــب تــطــويــر حــديــقــة 
روضــة الخيل واملعروفة بحديقة املنتزه. وأوضــح 
الهاشمي أنه يضمن تصميم هذه املتنزهات توفير 
مــزايــا اجــتــمــاعــيــة وبــيــئــيــة والــتــرفــيــهــيــة وريــاضــيــة 
للمجتمعات املــحــيــطــة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى يــراعــي 
الــتــصــمــيــم أن تـــكـــون نــقــطــة جـــــذب أخــــــرى لـــلـــزوار 
والسياح في هــذه املناطق نظرًا لكبر مساحة تلك 
الــتــي سيتم إنشاؤها  الــحــدائــق واملــرافــق الحديثة 
داخلها خصوصا سيتم زراعــة مساحات شاسعة 
مــن املسطحات الــخــضــراء ومــئــات األشــجــار والتي 

تعكس البيئة القطرية، كما تم مراعاة جودة املباني 
الخضراء من الدرجة الثانية للحفاظ على البيئة.

وأوضح أنه للمرة األولى سوف يتم توفير مسارات 
الــهــوائــيــة للتشجيع  لـــلـــدراجـــات  لــلــمــشــاة وأخـــــرى 
على ممارسة الرياضة فــي كافة األوقـــات وأجهزة 
ريــاضــيــة ومــنــاطــق ألــعــاب لــأطــفــال لكافة األعــمــار، 
كما روعي في الوقت ذاته األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة. وتتضمن كــل حديقة منطقتن لألعاب 
الــجــديــدة على  لــأطــفــال حــيــث ستعمل التصاميم 
تعزيز الصحة البدنية والعقلية لأطفال بتوفير 
ألعاب ملختلف األعمار 2-5 سنوات و 6-12 سنة مع 
األخذ بعن االعتبار األطفال من ذوي االحتياجات 

الخاصة وذلك لتعزيز نمو األطفال ورفاههم.

مجلس السياحة يستضيف ممثلي
 وسائل اإلعالم األلمانية

د. المري يشارك في مؤتمر 
رابطة القانونيين برواندا

قطر تشارك في اجتماع جمعية »المواصفات 
والمقاييس« للدول اإلسالمية

د. الحمادي يجتمع مع مسؤول بحقوق 
اإلنسان في الكويت

قطر تدين هجوم مركز للشرطة بمالي

»أشغال« تبدأ تطوير وإنشاء حدائق 
روضة الخيل والغرافة وأم السنيم

لتدشين برنامج مجموعة »دير توريستك« في قطر

  

الدوحة -  

كيغالي - قنا

الدوحة - قنامكة المكرمة - قنا

الدوحة - قنا
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الهالل األحمر يعزز عالقاته مع شركاء 
الحركات اإلنسانية في إفريقيا

»قطر الخيرية« تسلم المنزل الثالث 
لمشروع »تحدي ترميم«

»وفاق« يختتم فعاليات الحملة 
التوعوية »تأهل وتوكل«

أعـــلـــن الـــهـــال األحـــمـــر الــقــطــري عـــن تــعــزيــز عــاقــاتــه 
مــع شــركــاء الــحــركــات اإلنــســانــيــة الــدولــيــة فــي الــقــارة 
اإلفريقية ودفع التعاون معهم بما يصب في صالح 
العمل اإلنساني. وفي هذا اإلطار زار وفد من الهال 
األحمر القطري كا من جمهورية تشاد وجمهورية 
الــكــامــيــرون وجــمــهــوريــة كينيا بــهــدف الــتــواصــل مع 
الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة الــتــي تــعــمــل فـــي نــفــس املــجــال 
ــع مـــكـــونـــات الــحــركــة  ــات الــــشــــراكــــة مــ ــاقــ وتـــعـــزيـــز عــ

اإلنسانية الدولية وخاصة في القارة اإلفريقية.
 والــتــقــى الـــوفـــد املــتــكــون مـــن الــســيــد عــلــي بـــن حسن 
الـــحـــمـــادي األمــــــن الــــعــــام بــجــمــعــيــة الــــهــــال األحـــمـــر 
القطري والدكتور فــوزي أوصديق رئيس العاقات 
الــدولــيــة والــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي بالجمعية مع 
ــي الــبــلــدان  كـــبـــار مـــســـؤولـــي الــجــمــعــيــات الــوطــنــيــة فـ
املــضــيــفــة، لــبــحــث املــواضــيــع ذات االهــتــمــام املــشــتــرك 
والتعاون املستقبلي بن الهال القطري والجمعية 

الوطنية في هذه البلدان.
 وفي تشاد زار الوفد مقر الصليب األحمر التشادي، 

ــع اإلنــــســــانــــيــــة املــــنــــفــــذة لـــصـــالـــح  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ وبــــعــــض املـ
املجتمعات املحلية الضعيفة هناك حيث تم االتفاق 
على عقد اجتماع آخر في الجزائر من أجل مزيد من 
التفاهم والتمهيد إلبرام اتفاقية تعاون إطارية بن 

الجانبن.
وخــال زيــارتــه للكاميرون اتفق وفــد الهال األحمر 
ــيــــة مــع  ــانــ ــطــــري عـــلـــى تـــقـــويـــة الــــعــــاقــــات اإلنــــســ ــقــ الــ
املسؤولن في الصليب األحمر الكاميروني، وتمت 
الــكــوارث املزمع  دعوتهم للمشاركة فــي مخيم إدارة 

إقامته في الدوحة خال شهر مارس املقبل.
 كما تم استعراض مجاالت التعاون في تنفيذ بعض 
املشاريع اإلنسانية التي يحتاجها األهالي هناك، في 
حن التقى الوفد مع ممثل اللجنة الدولية للصليب 

األحمر في الكاميرون.
 ومــن جهة أخـــرى وقــع وفــد الــهــال األحــمــر القطري 
ــــال زيــــارتــــه لــكــيــنــيــا مــع  مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم إطــــاريــــة خـ
الــصــلــيــب األحـــمـــر الــكــيــنــي تــمــثــل أســـاســـا قــانــونــيــا 
للتعاون بــن الجانبن خــال األعــــوام املقبلة وذلــك 
عــقــب الــلــقــاء الــــذي جــمــع الـــوفـــد مـــع الــدكــتــور عــبــاس 

جوليت األمن العام للصليب األحمر الكيني.

سلمت قــطــر الــخــيــريــة املــنــزل الــثــالــث ضــمــن مــشــروع 
»تــحــدي تــرمــيــم« لــهــذا الــعــام، والــــذي يعنى بترميم 
ــل مــــحــــدود وتـــحـــســـن ظــــروف  ــ ــر ذات دخـ ــ بـــيـــوت أسـ
سكنها، بعد أن تم إكمال صيانته وتأثيثه بتمويل 
من شركة الحلول املثالية، وبمشاركة من متطوعن 
الــشــركــة. وغــطــى تمويل شــركــة الحلول  مــن موظفي 
املثالية صيانة بيت إحـــدى األســـر مــن ذوي الدخل 
ــحـــدود، وشــمــلــت عــمــلــيــات الــصــيــانــة بــالــكــامــل من  املـ
كهرباء وسراميك وطاء وسباكة وتكييف باإلضافة 
إلى تجهيزات متكاملة للمطبخ من ثاجة وبوتجاز 

وفريزر وخزائن املطبخ وغير ذلك.
وأعــرب املهندس محمود عامر رئيس مجلس إدارة 
شركة الحلول املثالية عن فخره بما تم إنجازه من 
صــيــانــة وتــرمــيــم لــلــمــنــزل، مــشــيــدا بــبــرنــامــج تــحــدي 
ترميم الذي يهدف إلى توفير بيئة مناسبة للمعيشة 
املــحــدود وتحسن وضعهم  الــدخــل  لألسر مــن ذوي 
االجــتــمــاعــي والــنــفــســي وإدخــــــال الــبــهــجــة والـــســـرور 

والراحة على قلوب أفــرادهــا، فضا عن ترسيخ قيم 
التكافل والــتــعــاون املجتمعي للقاطنن على أرض 
قطر. وأضـــاف أن شركة الحلول املثالية تقوم بهذا 
الـــــدور انــطــاقــا مـــن مــســؤولــيــتــهــا املــجــتــمــعــيــة تــجــاه 
املــجــتــمــع املــحــلــي، داعـــيـــا جــمــيــع الـــشـــركـــات لتفعيل 
الشراكات املجتمعية لضمان العيش الكريم للجميع، 
مـــشـــيـــدا بـــجـــهـــود قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فـــيـــمـــا تـــقـــدمـــه مــن 
مساعدات وبرامج ومبادرات مميزة لدعم ومساعدة 
األســر ذات الدخل املــحــدود. وقــال إن بداية تعاونهم 
مــع قــطــر الــخــيــريــة كـــان فــي شــهــر رمــضــان عــبــر عــدد 
من الفعاليات والبرامج مثل برنامج »لست وحدك« 
ورعاية طباعة كتب لألطفال بجانب مشاركتهم في 
تحدي ترميم، مؤكدا على استمرار التعاون مع قطر 
الــخــيــريــة مــســتــقــبــا. وتــقــوم فــكــرة »تــحــدي تــرمــيــم«، 
الــشــركــات لتنفيذ  بشكل رئيسي على املنافسة بــن 
أعمال الصيانة وتجديد مفروشات بيوت األسر ذات 
الــدخــل املــحــدود، ويــهــدف املــشــروع لتشجيع العمل 
التطوعي وتحقيق التكافل االجتماعي عبر تفعيل 

الشراكات املجتمعية لخدمة املجتمع.

اختتم مــركــز االســتــشــارات العائلية أنشطة الحملة 
التوعوية »تأهل وتوكل« والتي جــاءت بتمويل من 
الــشــريــك االســتــراتــيــجــي املــتــمــثــل فــي اإلدارة الــعــامــة 
لألوقاف بوزارة األوقاف والشؤون اإلسامية والتي 
الــتــأهــيــلــي للمقبلن على  الــبــرنــامــج  شــمــلــت رعـــايـــة 
الزواج لعام 2019. وجاء ختام الحملة بلقاء توعوي 
ــم فــــي مــجــلــس يـــوســـف الـــخـــاطـــر عـــضـــو مــجــلــس  ــيـ أقـ
الشورى بحضور وفد من املركز ضم ناصر الهاجري 
الــبــريــكــي رئـــيـــس قسم  ــروع، حــســن  ــفــ الــ مـــديـــر إدارة 

االصاح األسري وعدد من املوظفن باملركز. 
 تــضــمــن الــلــقــاء تــعــريــف الــحــضــور بــأهــمــيــة بــرنــامــج 
تــأهــيــل املــقــبــلــن عــلــى الــــــزواج ودوره فـــي اســتــقــرار 
األســــرة وتــمــاســك املجتمع وكــذلــك تــوعــيــة الحضور 
بأهمية دور األهل في تشجيع الشباب على اإلعداد 
والتأهيل قبل اإلقبال على الزواج ملا له من انعكاس 
الــزوجــيــة واألســريــة  ايجابي على اســتــقــرار حياتهم 
الســيــمــا أن الــحــيــاة أصــبــحــت محفوفة بــالــعــديــد من 
ــرة. كما  ــ الــتــحــديــات الــتــي تــؤثــر عــلــى اســتــقــرار األســ
تــم خــال الــلــقــاء التعريف بــاملــركــز وخــدمــاتــه ومنها 

الـــخـــدمـــات االرشــــاديــــة الـــتـــي يــقــدمــهــا لــفــئــة الــشــبــاب 
املقبلن على الزواج. 

وكانت الحملة التوعوية »تأهل وتوكل« قد انطلقت 
فـــي الــثــامــن مـــن شــهــر أكــتــوبــر املـــاضـــي تــحــت رعــايــة 
اإلدارة الــعــامــة لــألوقــاف بــــوزراة األوقــــاف والــشــؤون 
ــــداف وهــي  االســامــيــة، بــهــدف تحقيق عـــدد مــن األهـ
ــع وعــي  ــ ــزواج ورفـ ــ ــ حـــث و تــشــجــيــع الـــشـــبـــاب عــلــى الـ
ــــزواج  الــشــبــاب بــأهــمــيــة الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب قــبــل الـ
واتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، وكذلك رفع 
الوعي املجتمعي بأهمية برامج تأهيل املقبلن على 
الزواج. واستهدفت الحملة الشباب من عاقدي القران 
والشباب في عمر الزواج من الجنسن، وكذلك أولياء 
األمور لتوعيتهم بدورهم في دعم وتشجيع أبنائهم 

للتأهيل قبل الزواج.
وقــام املركز خال الحملة بتقديم مجموعة متنوعة 
مــن األنشطة التوعوية الجماهيرية فــي مــقــره وفي 
ــهـــات. كــمــا تــضــمــنــت الــحــمــلــة أنــشــطــة  عــــدد مـــن الـــجـ
توعوية عبر مواقع التواصل االجتماعي تم خالها 
نشر مجموعة من املواد التوعوية والتي تم اعدادها 
وتصميمها بــأســلــوب هـــادف وجــــذاب يتناسب مع 

الفئة املستهدفة.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة - قنا

بتمويل من شركة الحلول المثالية
في لقاء توعوي بمجلس يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى

»أمان« يترأس اجتماع إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

املمثل اإلقليمي للشرق األوســط وشمال إفريقيا  بصفته 
تــرأس مركز  الطفل،  الدولية لخطوط مساندة  املنظمة  في 
أمان االجتماع االقليمي خالل مشاركته في مؤتمر املنظمة 
الدولية بمدينة زننزبار في تنزانيا خالل الفترة من 5- 7 
اليافعي  السعدي  الدكتور منصور  تــرأس  نوفمبر. حيث 
املدير التنفيذي ملركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان( 
الذين  املنظمة(  اجتماع ممثلي دول االقليم )األعضاء في 
السودان،  ليبيا، األردن،  املؤتمر منهم: فلسطني،  حضروا 
اإلمارات وقطر، هذا وتعذر حضور ممثلي باقي األعضاء 
مــنــهــم: الــيــمــن، ســوريــا، لــبــنــان، الـــعـــراق، ايــــران، الــســعــوديــة، 

البحرين ومصر.
ــــدف االجـــتـــمـــاع لــلــتــبــاحــث وتــــبــــادل الـــــــرؤى والـــتـــجـــارب  هـ
الــخــطــوط الساخنة فــي دول  الــيــات عمل  املــســتــفــادة حــول 
التي يمكن إدخالها  االقليم واهم اإلضافات والتحسينات 
الخطوط بهدف تعظيم االستفادة منها، ويأتي  على تلك 
هذا االجتماع تزامنا مع مرور العام األول من انتخاب مركز 
أمان كممثل إقليمي للمنظمة، واستعرض االجتماع أيضا 

الساخنة في دول  الخطوط  التي تواجهها  اهــم املشكالت 
اإلقليم وخاصة في مناطق الحروب و النزاعات واألزمات 
مــثــل الــيــمــن وســـوريـــا وفــلــســطــني وإمــكــانــيــة دعـــم اإلقــلــيــم 
للخطوط الساخنة بتلك الدول باعتبار ان األطفال من اشد 
املتضررين جراء تلك الحروب واألزمات وناقش االجتماع 
لــدول اإلقليم خالل  الساخنة  الخطوط  أيضا خطط عمل 

الفترة من 2020 وحتى 2023

وصرح الدكتور منصور السعدي اليافعي املدير التنفيذي 
ــان أن أطــفــال منطقة الــشــرق األوســــط هــم أشــد  ملــركــز أمــ
ــراء الـــحـــروب واألزمــــــات نــاشــد فــيــه الـــدول  املــتــضــرريــن جــ
األعــضــاء بــضــرورة مناقشة أوضـــاع األطــفــال فــي مناطق 
ــحـــروب والـــصـــراعـــات وخـــاصـــة أطـــفـــال الــيــمــن وســوريــا  الـ
الــتــي يعانيها األطــفــال  املــشــكــالت  نــاقــش  وفلسطني، كما 
الخليج نتيجة حصار دولــة قطر وعــدم إمكانية  في دول 

النسيج  تواصلهم مع عائالتهم نتيجة الحصار وتمزيق 
الــواحــدة، وشــدد على ان إقليم  االجتماعي ألبــنــاء االســـرة 
ــة يــمــوج  ــ ــذي يــضــم ثــــالث عـــشـــرة دولـ ــ ــ الـــشـــرق الـــوســـط وال
املــبــاشــرة او غير املباشرة  بــالــصــراعــات واألزمــــات ســـواء 
الــذي يستوجب بحث كيفية إيجاد الحماية الالزمة  االمــر 

لهؤالء األطفال.
ــم إطــــالق مــنــصــة الــكــتــرونــيــة مــشــتــركــة لــخــطــوط الـــدول  وتـ
األعضاء بهدف تسهيل عملية التواصل بني تلك الخطوط، 
وتوفير مزيد من الحماية للبيانات املسجلة عبر الخطوط 
لتلك املنصة  الساخنة بهدف إيجاد إطــار عمل نموذجي 
لهذا  ان يتوافر  اطــالقــه فــي مطلع عــام 2020 على  يمكن 
الــنــظــام مــعــايــيــر الــحــوكــمــة والــضــمــانــات الــكــافــيــة لصيانة 
النظام وفق نموذج عمل مالي واداري رشيد. وستساعد 
الساخنة  الــخــطــوط  ــادة فعالية  املــقــتــرحــة عــلــى زيــ املــنــصــة 
لـــلـــدول األعـــضـــاء، كــمــا ســتــســاهــم فـــي إضـــفـــاء مــزيــد من 
الــفــاعــلــيــة وتــطــبــيــق الــفــرص الــتــكــنــولــوجــيــة الــجــديــدة، مثل 
اآللي، واكتشاف رؤى جديدة  الذكاء االصطناعي والتعلم 
أكثر  لتحسني خدمات خطوط مساعدة األطفال بطريقة 

فاعلية.

خالل مشاركته في مؤتمر المنظمة الدولية لخطوط الطفل بتنزانيا

الدوحة -

درع تذكاري من المركز للسيد يوسف الخاطر

وزيرة الصحة تستطلع وحدة »إحسان« 
المتنقلة في أولى جوالتها

كشف مــركــز تمكن ورعــايــة كــبــار الــســن احــســان عن 
إطـــاق سلسلة جـــوالت لحملته التعريفية لــوحــدة 
الــعــاج الطبيعي املتنقلة لكبار السن التي دشنها 
املركز في الشهر املاضي في حفل بهيج حضره عدد 
كبير مــن الــوجــهــاء واألعــيــان، وتــهــدف هــذه الخطوة 
الــتــزام  الــجــمــهــور بأهمية  لـــدى  الـــى تــعــزيــز التثقيف 
الــعــاج الطبيعي وأهميتها،  بــتــمــاريــن  الــســن  كبير 
 عــن الترويج وتوعية الجمهور بــوجــود هذه 

ً
فضا

الخدمة والــتــي سيستمر الترويج لها خــال الشهر 
الجاري والقادم.

وبــــــدأت الــــوحــــدة املــتــنــقــلــة لــلــعــاج الــطــبــيــعــي أولـــى 
جــوالتــهــا التعريفية مــن خــال تــواجــدهــا على مــدار 
3 أيـــام فــي مــوقــف مخصص لــهــا فــي فــنــدق »الــريــتــز 
كارلتون« تزامنًا مع فعاليات املؤتمر الدولي األول 
للشيخوخة وامــراض الشيخوخة في الفترة من 31 
أكتوبر الى 2 نوفمبر والذي حضرت افتتاحه سعادة 
الـــدكـــتـــورة حـــنـــان مــحــمــد الــــكــــواري وزيــــــرة الــصــحــة 
بــالــتــعــاون بــن وزارة الصحة  الــعــامــة، وتــم تنظيمه 
العامة ومؤسسة حمد الطبية والجمعية البريطانية 

ألمــراض الشيخوخة، وبلغ عدد املشاركن فيه أكثر 
من 600 شخص، حيث اشادت سعادتها بالخدمات 
التي يقدمها مركز تمكن ورعاية كبار السن احسان 
لكبار السن بالدولة وأكدت على ان التعاون مطلوب 
بن مختلف الجهات ذات االختصاص لتوفير حياة 
كريمة لكبار السن وااللــتــزام بأولوية »الشيخوخة 
الــصــحــيــة« املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي االســتــراتــيــجــيــة 
ــالــــت ســـعـــادة  لــلــصــحــة 2018- 2022، وقــ الـــوطـــنـــيـــة 
ــواري، فـــي تــصــريــحــات  ــكــ الـــدكـــتـــورة حــنــان مــحــمــد الــ
بــاملــنــاســبــة، إن كـــبـــار الـــســـن، الـــذيـــن تــبــلــغ أعــمــارهــم 
60 عــامــًا فــمــا فــــوق، يــســاهــمــون فـــي تــشــكــيــل البنية 
الخصبة للمجتمع ويتعّن على الجميع االعتراف 
بــهــم عــلــى أنــهــم مــصــدر لــه قــيــمــة، وأن يــتــم االهــتــمــام 
باحتياجاتهم الصحية املتغّيرة. وستقوم الوحدة 
املتنقلة خــال شهر نوفمبر وديسمبر بــزيــارة أكثر 
املناطق الحيوية بالدولة، حيث تم اختيار املناطق 
التي تجذب الجمهور خــال هــذا الفصل مــن السنة 
كالحدائق العامة واألســواق التراثية، باإلضافة الى 
الــخــاص بهدف اتاحة  الجهات الحكومية والــقــطــاع 
الــفــرصــة امــــام كــبــار الــســن لــاســتــفــادة مـــن خــدمــات 

العاج الطبيعي ولتعريف ذويهم بها.

الدوحة -
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26 نوفمبر.. السادة: تنطلق فعالياته 

»حصاد« شريك إستراتيجي لمؤتمر األمن الغذائي في نسخته الثانية

تحقيق األمن الغذائي 

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أكــــد الــســيــد مــحــمــد بن 
بـــدر الـــســـادة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
ــفــــي أن  ــر الــــصــــحــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ حـــــصـــــاد خــــــــال املـ
املـــســـاهـــمـــة فــــي تــحــقــيــق األمـــــــن الـــغـــذائـــي 
ــداف  ــ ــا يـــتـــصـــدر أهـ ــر، دائــــًمــــا مــ ــطـ لــــدولــــة قـ
شركة حصاد اإلستراتيجية، وأن أحــدث 
جــهــود الــشــركــة فــي ذات الــســيــاق تأسيس 
ــــواق، حــيــث بــدأت  شــركــتــي محاصيل وأسـ
مــحــاصــيــل الــعــمــل بــالــفــعــل لــدعــم أصــحــاب 
املـــــزارع. وكــشــف عــن تسجيل 150 مــزرعــة 
بــمــحــاصــيــل، وتــعــمــل حــصــاد حــالــيــا على 
تأهيل األســـواق الثاثة للعمل فــي موعد 
الــجــاري. وتــطــرق إلى  الــعــام  غايته نهاية 
املخزون اإلستراتيجي للدولة من األعاف 
أنــه مخزون  إلــى  بشتى أصنافها وأشـــار 

آمن ويكفي من 6 إلى 9 أشهر.
واستهل السادة املؤتمر الصحفي بالقول 
ــيـــوم عـــن شــراكــتــنــا  »يــســعــدنــا أن نــعــلــن الـ
اإلســتــراتــيــجــيــة لــلــمــؤتــمــر الـــثـــانـــي لــأمــن 
الــغــذائــي، حــرًصــا مــنــا عــلــى دعـــم وتطوير 
ــي املــــحــــلــــي، ومـــنـــاقـــشـــة  ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
الــتــحــديــات وطـــرح حــلــول فعالة مــن خال 
ــراء  ــبـ ــر، الـــــــذي ســـيـــضـــم خـ ــمــ ــؤتــ مـــنـــصـــة املــ
ومــتــحــدثــن مـــن جـــهـــات مــحــلــيــة ودولـــيـــة 

متخصصة«.
وأكـــد الــســيــد مــبــارك بــن راشـــد السحوتي 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة  ــديــ املــ
ــة »حــــــصــــــاد« أن شـــــراكـــــة حـــصـــاد  ــركــ لــــشــ
اإلســتــراتــيــجــيــة فـــي املـــؤتـــمـــر »تـــجـــيء من 

منطلق تعزيز دعم قضايا األمن الغذائي 
وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهماته 
فــــي املــــشــــروعــــات الـــتـــنـــمـــويـــة، حـــيـــث تــقــدم 
ــاد لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص األســــاســــيــــات  حــــصــ
وتــتــواجــد مــع رواد األعــمــال وممثلي هذا 

القطاع لتعزيز أنشطتهم«.
إلــى »أن شــركــة حصاد  وأشـــار السحوتي 
الــظــروف الطبيعية تــركــز على تنمية  فــي 
االســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــريـــة وحــــــال رؤيــتــهــا 
وجـــود أي نـــوع مــن األزمــــات تــتــدخــل على 
الفور للمساهمة في التغلب عليها مثلما 
حدث بعد الحصار الجائر الذي تعرضت 
ــه الـــــبـــــاد«. وخـــلـــص لـــلـــقـــول إن حــصــاد  لــ
ــم األمــن  لــهــا دور أســاســي فــي تــعــزيــز ودعـ

الغذائي للدولة.
ويــجــيء انــعــقــاد املــؤتــمــر فــي الــوقــت الــذي 
ــبـــت فــــيــــه مــــســــألــــة األمــــــــن الــــغــــذائــــي  ــتـــسـ اكـ
ــة لــتــحــقــيــق االكــتــفــاء  األولـــويـــة لـــدى الـــدولـ
الذاتي من الخضروات ومنتجات األلبان 

واملنتجات الحيوانية.

منظومة غذائية ناجحة 

وشدد مسعود جار الله املري مدير إدارة 
ــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة  ــ األمــــن الــغــذائــي بــ
وأمــن سر لجنة متابعة تنفيذ سياسات 
األمــــن الــغــذائــي فـــي الــقــطــاعــن الــحــكــومــي 
والــــخــــاص عـــلـــى أن إســتــراتــيــجــيــة األمــــن 
الغذائي للدولة تعتمد على تعاون شامل 
بــــن جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة فــــي إطــــار 
مبادرات تحقيق األمن الغذائي ومثل هذه 

بـــارزا فــي التنوير  املــؤتــمــرات تلعب دورا 
بــإســتــراتــيــجــيــة األمــــــن الـــغـــذائـــي والــــــدور 
املــــنــــوط بـــالـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع 
الخاص واملجتمع ككل، ويتم من خالها 
التعرف على التحديات واملــبــادرات التي 
ــن قـــبـــل الــــخــــبــــراء واملــــســــؤولــــن  ــ تــــطــــرح مـ

وصناع القرار ورجال األعمال.
وأشار جار الله املري إلى أن ما تحقق في 
ظــل اإلســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة تــم الــقــفــز من 
24 إلى 28% في مجال إنتاج الخضروات 
وهذا دليل على أن الخطط والبرامج التي 
وضعت تم تنفيذها، وتــم تحقيق فائض 
بــمــجــاالت الــحــلــيــب والــــدواجــــن الــطــازجــة 
وبالتالي حققنا ما يفوق نسبة االكتفاء 
ــي، وبـــــدأنـــــا خـــطـــطـــا جــــديــــدة تــحــت  ــ ــذاتــ ــ الــ
اإلعداد اآلن لتحقيق اكتفاء ذاتي كامل من 
الخراف واللحوم الحمراء، وبيض املائدة.

وكــشــف أن الــدولــة تــدعــم الــقــطــاع الــزراعــي 
بـ 70 مليون ريــال يتم توزيعها وفــق آلية 
محددة ومن خال عدة أوجــه للدعم التي 
توجه ألصحاب املــزارع من أبرزها توزيع 
بيوت محمية وأنظمة ري حديثة لتقليل 
املــيــاه ورفــع اإلنتاجية والــبــذور  استهاك 
ــم إلـــــى الــقــطــاع  ــدعــ ــدة، ويـــمـــتـــد الــ ــ ــمــ ــ واألســ

السمكي والحيواني.

جهود محمودة لحصاد 

ــم الـــحـــرمـــي  ــالــ ــر ســ ــابــ ــن جـــهـــتـــه ثـــمـــن جــ ــ مـ
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لدار 
العرب الشراكة اإلستراتيجية مع شركة 

حــصــاد لــتــنــظــيــم املــؤتــمــر الــثــانــي لــأمــن 
الــغــذائــي وقـــال »إن هـــذه الــشــراكــة أعطت 
للمؤتمر بــعــًدا آخــر مــن الــحــيــويــة، حيث 
سيناقش املؤتمر الجهود التي تبذلها 
شـــركـــة حـــصـــاد لــلــمــســاهــمــة فـــي تحقيق 
األمــــن الــغــذائــي ســــواء مــن اســتــثــمــاراتــهــا 
ــــى تــلــك  املــحــلــيــة أو الـــعـــاملـــيـــة، إضــــافــــة إلـ
الـــجـــهـــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــشـــركـــة لــدعــم 
لــزيــادة إنتاجهم من  املــزارعــن املحلين 

املحاصيل والخضروات«.
لـــإعـــام دورا  إلــــى أن  الـــحـــرمـــي  وأشــــــار 
ــاء  ــمــ ــر وإنــ ــويـ ــطـ ــــي تـ ــــا فـ ــاعـ ــ رئـــيـــســـيـــا وفـ
االقــتــصــاد الــوطــنــي وهــو شــريــك رئيسي 
الــبــاد حــيــث يلعب دورا هاما  بــنــاء  فــي 
فـــي دعـــم وتــطــويــر آلــيــة الــعــمــل فـــي كــافــة 
املــــجــــاالت والـــقـــطـــاعـــات وذلـــــك مـــن خــال 
تنظيم املؤتمرات وإلقاء الضوء خالها 
على التحديات والحلول واآللــيــات التي 
يجب اعتمادها التخاذ القرارات وتنفيذ 
الــســيــاســات واإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، مــؤكــدا 
حـــرص دار الـــعـــرب عــلــى دعـــم ومــشــاركــة 
الــدولــة الحكومية والخاصة  مؤسسات 
والــتــعــاون معها للمضي قــدمــا لتطوير 

قطر واالرتقاء بكافة قطاعاتها.
وتــوجــه الــحــرمــي بالشكر والــتــقــديــر إلى 
سعادة املهندس عبدالله بن عبد العزيز 
بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، 
على رعــايــتــه الكريمة للمؤتمر والشكر 
لــشــركــة حــصــاد عــلــى دعــمــهــم ورعــايــتــهــم 
الـــذي نتمنى أن يشكل إضافة  للمؤتمر 
حقيقية للجهود املبذولة من قبل الدولة 

وكافة قطاعاتها املعنية بتدعيم العمل 
املشترك في قطاع األمن الغذائي وإقامة 

منظومة مشتركة بن جميع القطاعات.
وأضــاف الحرمي: نحن نسعى أن يكون 
هذا املؤتمر منصة حقيقية فاعلة تتوفر 
ــكــــار والـــــــرؤى والـــفـــرص  مـــن خــالــهــا األفــ
وتبرز التحديات التي تمكن معالجتها 
عندما تجتمع كافة األطراف تحت سقف 
واحــــــد الفـــتـــا إلـــــى أن الــنــســخــة الــثــانــيــة 
مـــن املـــؤتـــمـــر ســــوف تـــتـــنـــاول 3 جــلــســات 
الــتــي تقوم  تتعلق بالجهود الحكومية 
بــهــا الـــــــوزارات املــعــنــيــة وكـــذلـــك الــبــحــوث 
واملــســتــجــدات الحاصلة فــي هــذا القطاع 
إبــراز دور الشركات الوطنية  إلــى جانب 
وعلى رأســهــا شركة حصاد التي لعبت 
دورا كبيرا ولديها مساهمات فاعلة في 

دعم االقتصاد القطري.
بــــالــــذكــــر أن شــــركــــة حـــصـــاد  ــر  ــ ــديـ ــ ــــجـ والـ
الــغــذائــيــة قـــد تــأســســت عــــام 2008 وهــي 
مملوكة بالكامل لجهاز قطر لاستثمار 
ولـــدى الــشــركــة اســتــثــمــارات متنوعة في 
عــــدد مـــن بـــلـــدان الـــعـــالـــم مــثــل أســتــرالــيــا 
وتــركــيــا وكــنــدا وســلــطــنــة عــمــان، إضــافــة 
ــة أســــســــت عـــــددا  ــركــ ــشــ ــإن الــ ــ ــ ــك فـ ــ ــ ــى ذلـ ــ ــ إلـ
مـــن الـــشـــركـــات املــحــلــيــة لـــدعـــم املـــزارعـــن 
وتــشــجــيــعــهــم عــلــى اإلنــــتــــاج مــثــل شــركــة 
محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية 
وشركة أســواق إلدارة املنشآت الغذائية، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن الــشــركــات األخـــرى 
فـــي مــجــال الــــدواجــــن واألعــــــاف ومــــزارع 

الخضروات والتمور.

صالح بديوي

■ جابر الحرمي■ محمد بن بدر السادة ■ مبارك السحوتي■ مسعود جار الله المري

أعــلــنــت شــركــة حــصــاد الـــرائـــدة في 
االستثمار الغذائي عــن شراكتها 
اإلستراتيجية ملؤتمر األمن الغذائي 
فــي نسخته الثانية الـــذي ينطلق 
برعاية سعادة وزير البلدية والبيئة 
في 26 نوفمبر الحالي بتنظيم من 
دار العرب. وذكــرت حصاد في بيان 
وزعته خالل املؤتمر الصحفي الذي 
عقد في مقر الشركة أمس أن مؤتمر 
ــه الثانية  الــغــذائــي فــي دورتـ األمـــن 
سيخاطبه سعادة املهندس عبد 
الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي 
وزير البلدية والبيئة وسيناقش في 
جلساته الجهود الوطنية في األمن 
الغذائي، إضافة إلى استعراض أبرز 
األبحاث والدراسات التي أجريت في 
املجاالت الزراعية والحيوانية في 

الدولة.

مسعود المري: أعمال تطوير منظومة األمن الغذائي للدولة تتواصل بنجاح 

جابر الحرمي: لإلعالم دور رئيسي وفاعل في تطوير وإنماء االقتصاد الوطني 

مبارك بن راشد: ندعم القطاع الخاص وننمي االستثمارات الوطنية

اليوم.. انطالق فعاليات مزارع قطر 

يفتتح الخميس املقبل 14 نوفمبر موسم الخضار 
في 5 ساحات للمنتج الزراعي تنتشر في مختلف 
ربـــوع الــدولــة وذلـــك عــلــى اثـــر بـــدء املــــزارع القطرية 
عــمــلــيــات انــتــاج واســـعـــة، صـــرح بــذلــك لـــ »لــوســيــل« 
السيد عبد الرحمن السليطي املشرف العام على 
ــارك اكــثــر مـــن 135  ســـاحـــات املــنــتــج الــــزراعــــي وتـــشـ
مــزرعــة بالساحات هــذا املــوســم. وفــي ذات السياق 
ــــادة الــرئــيــس  ــــسـ ــن بـــــدر الـ صـــــرح الـــســـيـــد مــحــمــد بــ
التنفيذي لشركة حصاد ان شركة محاصيل ستبدأ 
في مطلع الشهر املقبل اإلعــان عن الكميات التي 
ــزارع مــوضــحــا ان الــشــركــة  ــ قــامــت بــشــرائــهــا مـــن املــ
ستعمل بــأوج قوتها مع بــدء املوسم الــزراعــي هذا 
العام مساهمة منها في دعم املزارع القطرية واالمن 
ــيـــوم وزارة الــبــلــديــة  الـ لـــلـــدولـــة. وتـــدشـــن  الـــغـــذائـــي 
والبيئة بالتعاون مع إدارة مجمع اللولو مهرجان 
منتجات املزارع القطرية، بمجمع اللولو بالغرافة، 

ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا. 
ومــــن نــاحــيــة اخـــــرى ســجــلــت مــبــيــعــات بــرنــامــجــي 
املنتج املميز ومــزارع قطر من الخضروات املحلية 
خال أكتوبر املاضي )430( طنًا، بزيادة بلغت 298 

طنًا عن مبيعات الشهر السابق )سبتمبر(. 
وتــتــوافــر املنتجات املميزة ومنتجات مـــزارع قطر 
مـــن الـــخـــضـــروات املــحــلــيــة فـــي عــــدد مـــن املــجــمــعــات 
الـــكـــبـــرى فـــي قــطــر مــثــل الـــلـــولـــو وكــــارفــــور واملـــيـــرة 

والتموين العائلي وغيرها. 
وتـــهـــدف بـــرامـــج تــســويــق املــنــتــجــات املــحــلــيــة إلــى 
ــلـــوب الــتــســويــق املــحــلــي لــلــخــضــروات  تــحــســن أسـ
القطرية، وزيــادة الطلب على الخضروات املنتجة 
محليًا بالدولة، وتقليل الفاقد من اإلنتاج إلى أقل 
حد ممكن، وزيــادة دخل املــزارع القطري بما يعمل 
على تشجيع زيادة االستثمار في املجال الزراعي، 
وتـــوافـــر أنـــــواع الـــخـــضـــروات املــحــلــيــة بــاملــجــمــعــات 
االستهاكية على مدار العام. ويشرف على برامج 
تسويق املنتجات املحلية، وزارة البلدية والبيئة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، وقــد  ــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون مـ
ــوزارة برنامجي املنتج املميز ومـــزارع  الــ اعــتــمــدت 
قطر لتسويق الخضروات القطرية في املجمعات 
االســتــهــاكــيــة إلتـــاحـــة الــفــرصــة لـــلـــمـــزارع الــقــطــري 
لعرض إنتاجه املحلي من خضروات الدرجة األولى 
القطرية في املجمعات االستهاكية بجودة عالية 
وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون 

دفع املزارع ألية عموالت مالية نظير ذلك.

5 ساحات تبدأ عملها الخميس
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ــاء،  ــلـــن جـــهـــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــصــ أعـ
أمــــس، عــن بـــدء عملية الــتــعــداد الــعــام 
للسكان واملساكن واملنشآت بمرحلته 
ــــى والـــتـــي تــســتــمــر مــيــدانــيــا ملــدة  األولــ
ــــن 400 مــن  ــر مـ ــثــ ــة أكــ ــاركـ ــشـ ــمـ ــر بـ ــهـ شـ
الــبــاحــثــن املــيــدانــيــن واملـــشـــرفـــن من 
ــبــــرة املــــخــــتــــاريــــن وفـــق  ــاب الــــخــ ــ ــــحـ أصـ
مــعــايــيــر دقــيــقــة. جـــاء ذلـــك فــي مؤتمر 
ــبـــاح أمـــــس وتـــهـــدف  صــحــفــي عـــقـــد صـ
املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن »تــــــعــــــداد قــطــر 
إلـــى استكمال  2020« بشكل أســاســي 
ــانـــات تــتــعــلــق بـــأعـــداد  ــيـ ــفـــاء بـ ــيـ ــتـ واسـ
املباني والوحدات السكنية واملنشآت 
واألســــــــــــر، وكـــــذلـــــك عـــــــدد األفــــــــــــراد فــي 
ــة إلـــــى تــســجــيــل  ــافــ كــــل أســــــــرة، بــــاإلضــ
ــرة  الــطــريــقــة الـــتـــي يــفــضــلــهــا رب األســ
ــه التفصيلية  بـــيـــانـــات أســـرتـ ــاء  إلعـــطـ
في املرحلة الثانية من التعداد حيث 
يمكنه االختيار بن زيــارة الباحث له 
الستيفاء هــذه البيانات أو استخدام 
اإلنترنت لتعبئة استمارة إلكترونية 
ــن قـــبـــل رب  مـــجـــهـــزة الســـتـــخـــدامـــهـــا مــ

األسرة بشكل مباشر وسهل وسري.
ــالــــح بــن  ــادة الــــدكــــتــــور صــ ــ ــعـ ــ وقـــــــال سـ
محمد النابت رئيس جهاز التخطيط 
واإلحــصــاء إن مــشــروع الــتــعــداد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت 2020 يعد 
من أهم املشاريع اإلحصائية للجهاز 
ويسعى للحصول على بيانات شاملة 
ودقــيــقــة عــن األفــــراد واألســــر واملــبــانــي 
واملنشآت تدعم متخذي القرار وإليها 
تــســتــنــد مــخــتــلــف الــخــطــط الــتــنــمــويــة، 
ومــــن خــالــهــا يــتــم تــقــيــيــم مــــدى تــوفــر 
الخدمات األساسية لألسرة وتحديد 
املـــنـــاطـــق الــــتــــي فــــي حــــاجــــة إلـــــى هـــذه 
ــــات ووضــــــــع األولـــــــويـــــــات فــي  ــــدمـ ــــخـ الـ

الخطط للعناية بها.
تـــعـــداد 2020 بشكل  وأضـــــاف: يــهــدف 
رئـــيـــســـي إلـــــى تـــكـــويـــن ســـجـــل مـــركـــزي 
لبيانات السكان واملساكن واملنشآت 
ذات جـــــــودة عـــالـــيـــة وتـــغـــطـــيـــة أشــمــل 
ومــتــصــل بــنــظــام لــلــتــحــديــث املــســتــمــر 
ــــط  ــيــــانــــات بـــشـــكـــل آلــــــي وربـ ــبــ لـــتـــلـــك الــ
ــــجـــــات اإلداريـــــــــــــــة املـــــتـــــوفـــــرة فــي  ــــسـ الـ
الجهات الحكومية وشبه الحكومية 
ــلــــى ضــبــط  ــل عــ ــمـ ــعـ وفـــــــق مـــنـــهـــجـــيـــة تـ
جودة البيانات من مصادرها ووضع 
ــراءات الــازمــة لضمان  ــ اآللــيــات واإلجــ

مطابقتها للمعايير الدولية.
الــتــحــضــيــرات للتعداد  إلـــى أن  ــار  وأشــ
ــامـــن،  مــــن عـ ــر  ــثــ أكــ ــل  ــبـ قـ بـــــــدأت   2020
لضمان الوصول إلى املراحل النهائية 
مـــن الـــتـــعـــداد 2020 بـــنـــاء عــلــى أســس 
ومعايير عاملية، ولتكون عملية التأكد 
مــن بيانات األســر واألفـــراد واملنشآت 
واســتــيــفــائــهــا ســهــلــة ويـــســـيـــرة خــال 

النزول امليداني.

التعداد اإللكتروني 

وعـــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه عملية 
الدكتور  قــال سعادة  البيانات،  جمع 
ــم الــتــحــديــات  صـــالـــح الـــنـــابـــت: مـــن أهــ

ــو عــــدم  ــ ــثــــن هــ ــاحــ ــبــ ــه الــ ــ ــواجــ ــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
الـــتـــعـــداد واإلحــــصــــاء،  أهـــمـــيـــة  إدراك 
التأكيد على أهمية  مــن هــنــاك وجــب 
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــم مـــــــشـــــــروع الـ ــ ــجـ ــ ــة حـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
لــلــدولــة باعتباره مشروعا  وأهميته 
إلـــى أن عـــدم استجابة  وطــنــيــا. الفــتــا 
كــانــت تمثل تحديا  للباحثن  األســـر 
الــســنــوات  الــتــعــداد فــي  كــبــيــرا لعملية 
املاضية، وهو ما قد يؤثر على نوعية 

البيانات ودقتها.
ــــول إمــكــانــيــة إجـــــراء الـــتـــعـــداد في  وحـ
الــســنــوات املــقــبــلــة إلــكــتــرونــيــا، قـــال د. 
الــنــابــت إن هـــذا املـــوضـــوع كـــان محل 
نقاش في اجتماع اللجنة اإلحصائية 
بــهــيــئــة األمــــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
وهــــــنــــــاك تــــــجــــــارب نــــاجــــحــــة لــبــعــض 
الــــــدول فـــي هــــذا املــــجــــال، مــشــيــرا إلــى 
التعداد  أن يكون هذا  املتوقع  أنه من 
هــــو نـــقـــطـــة بــــدايــــة لـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات 
وتــحــديــثــهــا آلــيــا حــيــث يــتــم مــن خــال 
هذا األسلوب الحصول على البيانات 
انتظار عمل تعداد  في أي وقــت دون 
لــلــســكــان أو املــســاكــن، مــشــيــرا إلـــى أن 
هـــــذه املـــرحـــلـــة ســـــوف تــتــبــع املــرحــلــة 
الحالية وتعتمد على تزويد الجهات 
ــيــــانــــات  ــبــ ــالــ ــة بــــالــــجــــهــــاز بــ ــتــــصــ ــخــ املــ
أن ذلــك سيشكل نقلة  الــازمــة، مؤكدا 

ات دولة قطر. نوعية إلحصاء

البرنامج التدريبي 

ــاء  وكــــــان جـــهـــاز الــتــخــطــيــط واإلحــــصــ
قـــد نــظــم األســـبـــوع املـــاضـــي الــبــرنــامــج 
ــلـــبـــاحـــثـــن  ــــي لـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــتـــــدريـــــبـــــي الـ
ــدادات  ــعــ ــتــ ــي إطــــــار االســ ــيـــن فــ ــدانـ ــيـ املـ
ــلـــة األولــــــــــى مـــــن تـــــعـــــداد قــطــر  ــلـــمـــرحـ لـ
لــلــســكــان واملـــســـاكـــن واملـــنـــشـــآت 2020 

)مرحلة استكمال البيانات(.
الـــدورة مــحــاضــرات نظرية  وتضمنت 
ودروســــــــــــــا عـــمـــلـــيـــة فــــــي أســــاســــيــــات 
العمل امليداني، وكذلك التكنولوجيا 

املــســتــخــدمــة فــي عملية الــتــعــداد، إلــى 
جــانــب الــتــعــريــف بــواجــبــات الباحثن 
املـــيـــدانـــيـــن حــســب الـــوظـــيـــفـــة، وفــنــون 
املــقــابــلــة املــيــدانــيــة، مــع بــيــان التقسيم 
اإلداري واســتــخــدام الــخــرائــط وآلــيــات 
الــعــمــل وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات، وضـــوابـــط 

استخدام الجهاز اإللكتروني الكفي.
إلــــــــى ذلـــــــــك، عــــــــرض مــــــبــــــارك الــــنــــابــــت 
مــديــر إدارة نــظــم املــعــلــومــات بــجــهــاز 
املــؤتــمــر  التخطيط واإلحـــصـــاء خـــال 
ــات الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــي عـ ــفـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الفني، والنظم  للتعداد على الصعيد 
ــعــــة الســـتـــيـــفـــاء  ــبــ ــتــ ــة املــ ــ ــنـ ــ ــــرويـ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الكفية  األجــهــزة  إن  الــبــيــانــات.. وقـــال 
ــثــــون تـــحـــوي  ــبــــاحــ الــــتــــي يـــحـــمـــلـــهـــا الــ
التأكد  فــقــط  الــبــيــانــات ويــتــم  مختلف 

منها خال عمليات النزول امليداني.
اإللكتروني، أوضح  التسجيل  وحول 
أن هذه الخدمة ستتاح خال املرحلة 
الثانية من التعداد املقررة في مارس 
لـــكـــافـــة األســـر  يــتــســنــى  بــحــيــث   2020
واألفراد تسجيل بياناتهم إلكترونيا 
املناسب لهم وبسهولة  التوقيت  في 
إلـــى  الــــحــــاجــــة  ــامــــة ودون  تــ وســــريــــة 

باحثن ميدانين.
لــلــســكــان  ــام  ــ ــعـ ــ الـ الــــتــــعــــداد  يــــذكــــر أن 
واملـــســـاكـــن واملــــنــــشــــآت، هــــو الــعــمــلــيــة 
ــيـــدة الـــتـــي تــجــرى  اإلحـــصـــائـــيـــة الـــوحـ
ــامـــل، مــــرة واحــــــدة كــل  بــالــحــصــر الـــشـ
خمس أو عشر سنوات، ونفذت دولة 
قــطــر عـــــددا مــنــهــا فـــي األعـــــــوام 1986 

و1997 و2004 و2010 و2015.

 »2020 انطالق المرحلة األولى من »تعداد قطر 
400 باحث ميداني ومشرف بمشاركة 

¶  جانب من المؤتمر الصحفي 

¶ جانب من الحضور 

املــــــهــــــدي مـــــديـــــر إدارة  نـــــاصـــــر  قــــــــال 
ــب  ــيــ ــالــ ــوح واألســ ــ ــســ ــ ــدادات واملــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ــيـــط  ــتـــخـــطـ ــاز الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة بـ
تـــعـــداد 2020 هـــو أول  واإلحـــصـــاء إن 
ــم تـــنـــفـــيـــذه مــن  ــتـ ــــداد تــســجــيــلــي يـ ــعـ ــ تـ
خال استخدام السجات اإلدارية من 
الجهات املصدرية للبيانات بالدولة.. 
متمنيا تعزيز هذه الشراكة الستكمال 
الــربــط اإللــكــتــرونــي مــع مختلف هــذه 
الـــجـــهـــات لــتــحــديــث الـــبـــيـــانـــات بشكل 

مستمر.
ــلـــى ضــــمــــان ســريــة  وشـــــــدد املــــهــــدي عـ
ــتـــي ســيــتــم اســتــيــفــاؤهــا  الـــبـــيـــانـــات الـ
خــال مرحلتي الــتــعــداد.. وقـــال: نؤكد 
لكم أن جميع البيانات الفردية التي 
سيتم الحصول عليها ســوف تعامل 
بسرية تــامــة وفــقــا لــقــانــون اإلحــصــاء، 
ــــراض  ــن يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا إال ألغـ ــ ولـ

إحصائية سكانية عامة لدولة قطر.
وبــــشــــأن الـــتـــأكـــد مــــن هـــويـــة الـــبـــاحـــث، 
الـــبـــاحـــثـــن  لـــــــدى هـــــــــؤالء  أوضـــــــــح أن 
املــيــدانــيــن بــطــاقــة تــعــريــفــيــة تتضمن 
اسم الباحث ورقمه مع شعار واضح 
ــداد 2020،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ لـــلـــجـــهـــاز وشـــــعـــــار 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى وجـــــــود رقــــــم هـــاتـــف 
مجاني هو 8000800 للربط مع مركز 
االتصال بجهاز التخطيط واإلحصاء 
في حال أرادت األسرة التأكد من هوية 

الباحث.
وقال إن الباحثن سيستخدمون عند 
نــزولــهــم لــلــمــيــدان أجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
كفية تحتوي على االستمارة وتقوم 

بإرسال البيانات املستوفاة إلى خادم 
جهاز التخطيط واإلحصاء على رأس 
كل ساعة وبشكل يضمن أمان وسرية 
عــالــيــة، بــحــيــث يــصــعــب عــلــى الــبــاحــث 

استرجاعها أو تسريبها.
وذكــــر املـــهـــدي أنــــه ســيــتــم خــــال فــتــرة 
النزول امليداني توزيع مطويات على 
األســـر تتضمن مــعــلــومــات تفصيلية 
الــتــعــداد مبينة أهميتها  عــن عملية 
املــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  ــــداف  لتحقيق أهـ
ــيـــة إلجـــــــراء عــمــلــيــات  وكـــونـــهـــا أســـاسـ
التخطيط املتعلقة بالسكان واملساكن 
ــــى ســــريــــة  ــلـ ــ واملـــــــنـــــــشـــــــآت، وتـــــــؤكـــــــد عـ
البيانات، وتحث األسر على املشاركة 
بــاملــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــتــعــداد والــتــي 

ستجري في مارس 2020.
وأشــار إلــى أن هناك نحو 368 باحثا 
ميدانيا باإلضافة إلى 55 من رؤساء 
املـــجـــمـــوعـــات املـــشـــرفـــن عـــلـــى الــبــحــث 

امليداني.
ــم حــصــر  ــ ــــدي إلــــــى أنــــــه تـ ــهـ ــ وأشـــــــــار املـ
البيانات الخاصة باملباني واملنشآت 
ــا  ــهـ مـــــن قــــبــــل الــــســــجــــات الــــتــــي وفـــرتـ
مختلف الجهات الشريكة في التعداد، 
حــيــث ســتــتــمــثــل املـــرحـــلـــة األولــــــى من 
التأكد مــن تلك البيانات  الــتــعــداد فــي 
عــلــى املـــيـــدان، وقــــال: ســيــقــوم الــبــاحــث 
بتقديم أسئلة قصيرة وواضحة لرب 
األســـــــرة حـــــول هـــويـــتـــه وعــــــدد ســكــان 
املــنــزل وجــنــســهــم وإن كـــان يــرغــب في 
املشاركة باملرحلة الثانية من التعداد 

إلكترونيا. 

ــد مــن  ــأكــ ــتــ ــه عـــــن طـــريـــقـــة الــ ــؤالــ ــســ بــ
هــويــة الــبــاحــث، قـــال نــاصــر املــهــدي 
ــعــــدادات واملـــســـوح  ــتــ الــ مـــديـــر إدارة 
واألســــالــــيــــب اإلحـــصـــائـــيـــة بــجــهــاز 
ــه يــمــكــن  ــ ــاء إنـ ــ ــــصـ الــتــخــطــيــط واإلحـ
ــاحـــث مــــن خـــال  ــبـ ــعـــرف عـــلـــى الـ ــتـ الـ
ــم تــســلــيــمــهــا لــه  ــ بـــطـــاقـــة خــــاصــــة تـ
تــــحــــتــــوي عــــلــــى كـــــافـــــة الـــبـــيـــانـــاتـــه 
الــشــخــصــيــة، كـــمـــا يــحــمــل الــبــاحــث 
الـــجـــهـــاز الـــخـــاص بــعــمــلــيــة الــبــحــث 
ــة عـــلـــيـــهـــا شـــــعـــــار جـــهـــاز  ــبــ ــيــ ــقــ وحــ

اإلحــــصــــاء، هــــذا فــضــا عـــن تــزويــد 
الـــبـــاحـــث بــخــطــاب رســـمـــي مـــن قبل 
جــــــهــــــاز الــــتــــخــــطــــيــــط واإلحـــــــصـــــــاء 
يتضمن تكليفه رسميا باملشاركة 
فــي تــعــداد قــطــر 2020، ومـــن ضمن 
الـــخـــطـــاب هـــنـــاك رقــــم هـــاتـــف يمكن 
ــرة االتــصــال عليه للتأكد  لــرب األسـ
مــن شخصية الــبــاحــث، وأوضـــح أن 
يـــزاول عملية زيـــارة األســر  الباحث 
بن الساعة الثالثة والنصف عصرا 

إلى السابعة والنصف مساء.

المهدي: البيانات الفردية تعامل 
بسرية تامة وفقا لقانون اإلحصاء 

آليات التأكد من هوية الباحث 

¶ د. صالح النابت

د. النابت: التحضيرات 
بدأت قبل أكثر من 

عامين بناء على أسس 
ومعايير عالمية 

الربط اإللكتروني بين 
الجهاز والجهات 

المصدرية للبيانات 
يمضي بشكل تدريجي

محمد السقا
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وسام السعايدة

قال املحامي راشد آل سعد، عضو املكتب 
االســتــشــاري ملركز قطر للمال، مؤسس 
ــرق لــلــمــحــامــاة، إن الــحــكــومــة  شـــركـــة شــ
وبـــنـــاء عــلــى تــوجــيــهــات ورؤى حــضــرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثــانــي، أمير الــبــاد املــفــدى تبذل جهودا 
ــر املـــنـــظـــومـــة  ــويـ ــطـ ــال تـ ــــي مــــجــ ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
الــتــطــورات  يــتــواكــب مــع  القضائية، بما 
التي تشهدها الدولة في جميع املجاالت 
وفــقــا لــرؤيــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 التي 
أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو 

أمير الباد املفدى.

أنظمة العدالة 

الـــســـلـــطـــة  ـــ »لـــــوســـــيـــــل« أن  ــ ــ ل وأضـــــــــــاف 
ــة كــريــمــة  ــايــ ــرعــ ــة تـــحـــظـــى بــ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
مــبــاشــرة مـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ــيـــث يــحــرص  ــيــــر الــــبــــاد املـــــفـــــدى، حـ أمــ
تــنــاول مــا تشهده السلطة  سموه على 
الــقــضــائــيــة مـــن تــطــويــر وتـــحـــديـــث في 
جميع الخطابات، حيث جــدد صاحب 
السمو التأكيد في الخطاب الذي ألقاه 
سموه في افتتاح دور االنعقاد العادي 
ــــن ملــجــلــس الـــشـــورى  ــعـ ــ ــثـــامـــن واألربـ الـ
الــثــاثــاء املـــاضـــي عــلــى أهــمــيــة تطوير 
أنـــظـــمـــة الــــعــــدالــــة بـــمـــا يـــكـــفـــل تــرســيــخ 
اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
الــنــاجــزة بما يحقق ســرعــة اإلجــــراءات 

وتيسيرها على املتقاضن.
وأشار املحامي آل سعد الى أن اإلعان 
عــــن زيــــــــادة أعــــــــداد الـــقـــضـــاة وأعــــضــــاء 
الــنــيــابــة الــعــامــة، والــتــوســع فـــي إنــشــاء 
ــتـــاح مــقــار  ــتـ املـــحـــاكـــم املــتــخــصــصــة وافـ
جديدة للمحاكم وغيرها من االجراءات 
تـــعـــزز  ــا أن  ــهــ ــأنــ ــــن شــ مــ واالنـــــــــجـــــــــازات 
استقالية القضاء وان تحقق العدالة 

الناجزة وأن تفضي الى سرعة الفصل 
في القضايا ودعــم كافة القطاعات في 
الــدولــة للمضي قدما في نهضتها في 

ظل سيادة القانون.

استقاللية القضاء 

قال املحامي عبد الرحمن آل محمود إن 
بشريات كثيرة حملها خــطــاب صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمير الباد املفدى لدى مخاطبته مجلس 
الـــشـــورى فـــي دورة انــعــقــاده الــعــاديــة الـــ 
)48(، حيث أبان سموه العناية واألهمية 
ــتـــي تــولــيــهــا الــــدولــــة لــتــطــويــر أنــظــمــة  الـ
العدالة وترسيخ مبدأ استقالية القضاء 

وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أبان سموه الخطوات التي اتخذتها 
ــيـــل ذلـــــــك مـــــن تـــحـــديـــث  ــبـ الــــــدولــــــة فـــــي سـ
للقوانن لتسريع اإلجــراءات وتيسيرها 
عـــلـــى املـــتـــقـــاضـــن، والـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
آليات لسرعة تنفيذ األحكام خاصة فيما 
يتعلق بــالــنــفــقــات والـــديـــون واملــنــازعــات 
الـــعـــمـــالـــيـــة والـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة لـــزيـــادة 

الــقــضــاة وأعــضــاء النيابة العامة  أعـــداد 
والتوسع في إنشاء املحاكم املتخصصة 

وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.
وأضـــــــــــاف أن خـــــطـــــاب ســـــمـــــوه المــــس 
املــشــكــات الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــنــظــام 
الـــعـــدلـــي بــحــكــمــة ودرايـــــــة ووضـــــع لها 
الــحــلــول الــنــاجــعــة الــتــي تــحــقــق ســرعــة 
اإلجــراءات وتسهيلها على املتقاضن. 
مــشــيــرا الــــى ان الــخــطــط الـــتـــي ذكــرهــا 
سموه من شأنها أن تساعد كثيرًا في 
ترقية النظام العدلي بالباد وتسهم 
فــي سرعة البت والفصل فــي القضايا 
ورفـــــع الــعــنــت عـــن أعـــمـــدة الـــعـــدالـــة من 
قضاة ونيابة عامة ومحامن وتيسر 
عــلــى املــتــقــاضــن فـــي مــتــابــعــة وســرعــة 

انجاز معاماتهم. 
 

تجاوز أمد التقاضي 

قــال د. مــوســى الــرحــامــنــة، دكــتــوراه في 
فــلــســفــة الــقــانــون الـــعـــام، إن اإلجـــــراءات 
ــي مــجــال  الـــتـــي تـــتـــخـــذهـــا الـــحـــكـــومـــة فــ
تطوير املنظومة القضائية في الدولة، 

والــــــتــــــي تــــنــــاولــــهــــا حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
ــفــــدى، فـــي كــلــمــتــه أمـــام  أمـــيـــر الـــبـــاد املــ
مــجــلــس الــــشــــورى واملـــتـــمـــثـــلـــة بـــزيـــادة 
ــواء فــي  ــ ــر فــــي املـــحـــاكـــم ســ ــ ــــدوائـ ــــدد الـ عـ
محكمة التمييز او محكمة االستئناف 
أو املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة، ورفـــد الجهاز 
الــقــضــائــي بـــأعـــداد كــافــيــة مــن الــقــضــاة، 
وزيــــــادة عــــدد أعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة 
وانــشــاء محاكم متخصصة على غــرار 
محكمة االستثمار والتجارة من شأنه 
ــبــــت فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن  أن يـــعـــجـــل فــــي الــ
املــنــازعــات، ويسهم فــي تــجــاوز مسألة 

إطالة أمد التقاضي.
وأضــــاف د. الــرحــامــنــة انـــه كــذلــك ال بد 
ــاء إداري مــتــخــصــص  قـــضـ إنــــشــــاء  مــــن 
ومـــســـتـــقـــل يـــقـــوم عـــلـــى نـــظـــام الــقــضــاء 
الكامل، ويتولى الفصل في املنازعات 
االداريــــــــــــة ســــــــواء تـــعـــلـــقـــت بــــالــــقــــرارات 
ــة، والــتــي  ــ ــ االداريــــــة أو بــالــعــقــود االداريـ
تتوالها حاليًا املحكمة االبتدائية من 
خال إحدى الدوائر القضائية املنبثقة 
عنها، إضافة الى تفعيــل عمــل املحكمــة 

الــدســــــــتــوريــة الــتــي صـــدر قــانــونــهــا عــام 
2008، مشيرا الى انه حينئذ ستكتمل 
حــلــقــة املــنــظــومــة الــقــضــائــيــة فـــي دولـــة 
ــتـــوري،  قـــطـــر مــــن خـــــال الـــقـــضـــاء الـــدسـ
الــــقــــضــــاء الـــــعـــــادي بـــــإشـــــراف املــجــلــس 
 
ً
األعلى للقضاء، القضاء االداري، فضا

ــود نــيــابــة عــامــة مستقلة وكــل  عـــن وجــ
هــذا سيكرس املفهوم الحقيقي لدولة 

القانون.

في إطار توجيهات ورؤى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثــانــي، أمير الــبــاد املــفــدى جــاء قــرار إنــشــاء محكمة 
خــاصــة بــاالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة، ضــمــن خــطــة املــجــلــس األعــلــى 
الــقــادمــة. ودعــم  املــرحــلــة  للقضاء لتطوير العمل القضائي فــي 
تحقيق العدالة الناجزة وتطوير انظمة القضاء بما يتاءم مع 
الــتــطــورات الحاصلة على الصعيد الوطني والــدولــي. وتصب 
خــطــوة تأسيس املحكمة املتخصصة فــي مصلحة االقتصاد 
الــوطــنــي، وتجسيدا لتكامل املنظومة القضائية والقانونية، 

وتحقيق مبدأ القضاء املتخصص.
املــجــلــس االعــلــى للقضاء،  املــقــتــرحــة بحسب  وتــتــولــى املحكمة 
ــــراءات املتعلقة باحتياجات املستثمرين، لتكون  تسريع االجـ
نموذجا فــي تطبيق القوانن التجارية واملــالــيــة، وتساهم في 

خلق مناخ مائم وجاذب لاستثمار.

كــمــا ســتــعــزز املــحــكــمــة الــثــقــة بــبــيــئــة االســتــثــمــار الــقــطــريــة من 
خال تسهيل اجــراءات التقاضي وحل اية مشكات قد تواجه 
املستثمرين، مما يهيئ مناخا جاذبا يتميز بالعدالة والشفافية، 
لتكون بذلك اضافة نوعية ذات قيمة مضافة لاقتصاد الوطني 
عموما، مما يدعم مكانة قطر على خارطة األعمال واالستثمار 

اقليميا وعامليا وصوال الى تحقيق رؤية 2030.
وتعتبر محكمة االستثمار والتجارة املرحلة األولى على طريق 
انشاء قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل 
في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث تنص استراتيجية 
الــقــضــاء الــتــي يــقــوم املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء بـــإعـــدادهـــا على 
الــعــدالــة الناجزة  أهمية تطوير املنظومة القضائية وضــمــان 
واملــتــخــصــصــة فــي كــافــة املـــجـــاالت بــمــا يــضــمــن لــكــل املتقاضن 

حقوقهم بالسرعة املطلوبة.

وستختص املحكمة بالفصل في املنازعات املتعلقة بالعقود 
التجارية، والدعاوى الناشئة بن التجار واملتعلقة بأعمالهم 
بــــاألوراق التجارية، والــدعــاوى  التجارية، والــدعــاوى املتعلقة 
بن الشركاء أو املساهمن في الشركات التجارية، واملنازعات 
الــتــجــاريــة، واملــنــازعــات املتعلقة باستثمار  املتعلقة بــاألصــول 
املــال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية،  رأس 
واإلفــــاس والــصــلــح الــواقــي مــن اإلفــــاس، واملــنــازعــات املتعلقة 
ببراءات االختراع، والعامات التجارية، والنماذج الصناعية، 
واألســـرار التجارية، وحقوق امللكية الفكرية، وكذلك الدعاوى 
املتعلقة ببطان أحكام التحكيم املدنية والتجارية وتنفيذها، 
املــمــارســات االحتكارية،  والــدعــاوى واملــنــازعــات املتعلقة بمنع 
واملـــنـــافـــســـة غــيــر املـــشـــروعـــة، واإلغــــــــراق بـــاملـــمـــارســـات الـــضـــارة 

باملنتجات الوطنية.

الدولية ايضا تطورا كبيرا والفتا  شهدت محكمة قطر 
املــاضــيــة، حيث توسعت اختصاصات  الــســنــوات  خــال 
املحكمة في إطار خططها ملواكبة النهضة التي تشهدها 
الــبــاد فــي كــافــة الــقــطــاعــات الســيــمــا االقــتــصــاديــة. حيث 
للمال من خال  عــززت بيئة االستثمار في مركز قطر 
املساهمة في جذب الشركات االجنبية وتعزيز الثقة لدى 

املستثمرين.
الدولية  الــدولــيــة بمحكمة قطر  التقارير  واشـــادت بعض 
ونــظــامــهــا الــقــضــائــي ومـــدونـــة الــســلــوك الــقــضــائــيــة الــتــي 
تستند إلـــى مــبــادئ االســتــقــال والــحــيــاد والــنــزاهــة، مما 
ــان الــســيــد  ــ يــســهــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــتــهــا الــقــضــائــيــة. وكـ

فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة 
أعلن في وقــت سابق عن توسع اختصاصات املحكمة 
فــي مــســودة مــشــروع الــقــانــون الجديد ملــركــز قطر للمال 
لتشمل نظر الدعاوى واملنازعات املتعلقة باملناطق الحرة 

وتشريعاتها.
ويــعــد إعــطــاء االخــتــصــاص ملحكمة قــطــر الــدولــيــة لنظر 
املنازعات املتعلقة باملناطق الحرة حافزا اضافيا للكثير 
من املستثمرين األجانب الراغبني باالستثمار في املناطق 
الحرة بالدولة، نظرا ملا يتميز به قضاء املحكمة من كفاءة 
وحياد واستقالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه 

ألفضل املعايير الدولية في املجال القضائي.

أعــلــن املــجــلــس األعــلــى للقضاء مــؤخــرا عــن اكــتــمــال مامح 
خطة استراتيجية متكاملة لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته 
واستقاليته ونزاهته والعمل على تطوير املنظومة الشاملة 

للعدالة.
ــال ســعــادة الــدكــتــور حــســن بــن لــحــدان الــحــســن املهندي  وقـ
التمييز  لــلــقــضــاء، رئــيــس محكمة  األعــلــى  املــجــلــس  رئــيــس 
لــلــدراســة  لــســنــوات، وستخضع  الــتــطــويــر ستمتد  إن خــطــة 

والتمحيص واألخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا.
وتــنــطــلــق مـــامـــح خــطــة تــطــويــر الـــقـــضـــاء مـــن الــتــشــخــيــص 
الواقعي للمشكات والتحديات ومعالجة اإلشكاالت ومنها 
إلــى منطلقني، يتعلق األول منهما  الــعــدالــة، وتستند  أنظمة 
البدء ببعضها، ومنها إطاق خدمة  بتحسينات عاجلة تم 
العمل املسائي بمحكمة األسرة وتنفيذ إجــراءات تحسينية 
أخرى، أما املنطلق اآلخر فهو املشروع الدائم للتطوير ويمتد 
التكامل والتنسيق مــع مختلف  لعدة ســنــوات، ويــقــوم على 
العامة باعتبارها جــزءا من  النيابة  الــدولــة، وخاصة  أجهزة 
السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات 
الحكومية األخرى ذات الصلة، إلى جانب املحامني، والخبراء، 

واملحكمني، وغيرهم من أعوان العدالة.

ــتــطــويــر تــحــديــث  وتــتــضــمــن الــعــنــاصــر الـــهـــامـــة فـــي خــطــة ال
املتعلقة بالقضاء والــعــدالــة، مع مــراعــاة مواكبة  التشريعات 
الـــتـــشـــريـــعـــات لـــلـــتـــطـــورات املـــتـــســـارعـــة مــــن حـــيـــث املــفــاهــيــم 
والوسائل التكنولوجية وماءمتها لطبيعة املجتمع القطري 
وكــذلــك دراســـة الــنــمــاذج الناجحة واملــتــطــورة واملــتــقــدمــة في 
املـــؤشـــرات الــدولــيــة )ســنــغــافــورة، الــســويــد، الـــنـــرويـــج.. الـــخ( 
وتــشــجــيــع االبـــتـــكـــار الــقــانــونــي مـــن خــــال فــتــح الـــبـــاب أمـــام 
املشرعني القطريني وإخوانهم املقيمني إليجاد حلول مبتكرة 

للمشكات التي تواجه نظام العدالة املحلي.
القضائية  الــســلــطــة  الــخــطــة تقطير عــنــاصــر  كــمــا تتضمن 
والــتــنــســيــق  بــالــتــعــاون  ــك  ــ بــاملــحــاكــم، وذلـ ــادر اإلداري  ــكــ ــ وال
مــع الــجــهــات األكــاديــمــيــة والــقــانــونــيــة إلـــى جــانــب االستعانة 
الــحــكــومــيــة، بعد  بــالــجــهــات  الــعــامــلــني  الــقــطــريــني  بالقانونيني 

تأهليهم وتلقيهم التدريب املناسب.
املتمثل فــي تطوير  الــلــوجــســتــي  الــجــانــب  الــخــطــة  وتتضمن 
لها، وذلك في إطار  التابعة  املباني ومقار املحاكم والجهات 
تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير الباد املفدى 
ــراءات الـــازمـــة لــتــوفــيــر اإلمــكــانــيــات الــبــشــريــة  ــــ بــاتــخــاذ اإلجـ

واإلدارية والتنظيمية والتجهيزات الازمة للمحاكم.

آل سعد: 
مواكبة التطورات 

التي تشهدها الدولة 
في جميع القطاعات

آل محمود: 
سرعة تنفيذ األحكام 

الخاصة بالنفقات 
والديون والمنازعات 

العمالية 

د. الرحامنة: 
اإلجراءات تعجل البت 
في المنازعات وتجاوز 

إطالة أمد التقاضي

:» زيادة أعداد القضاة والنيابة والتوسع في المحاكم المتخصصة..                     محامــون وقانونيــون لـ»

تطوير القضاء يعزز استقالليته ويدعــــــم العدالة الناجزة
حرص واهتمام كبيران يوليهما حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى لتطوير القضاء والعمل 
على تحديثه بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة 

الناجزة.
وجــدد حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى التأكيد في 
الخطاب الذي ألقاه سموه في افتتاح دور االنعقاد العادي الثامن 
واألربعني ملجلس الشورى الثالثاء املاضي على أهمية تطوير 
أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقالل القضاء وتحقيق 
العدالة الناجزة بما يحقق سرعة اإلجـــراءات وتيسيرها على 

املتقاضني.
إلى ذلك أكد محامون وقانونيون لـ »لوسيل« ان السلطة القضائية 
تحظى برعاية كريمة مباشرة من حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى، مشيرين إلى أن الخطط التي ذكرها سموه في 
مجال تطوير منظومة القضاء من شأنها أن تساعد كثيرًا في 
تطوير القضاء وتسهم في سرعة البت والفصل في القضايا وأن 

تيسر على املتقاضني سرعة انجاز معامالتهم. 

■ المحامي عبد الرحمن آل محمود  ■ د. موسى الرحامنة ■ المحامي راشد آل سعد

»محكمة لالستثمار والتجارة« خطوة هامة في تطور القضاء المتخصص

محكمة قطر الدولية تعزز ثقة المستثمرين

توفر بيئة جاذبة لرؤوس األموال األجنبية

2030 التحول الرقمي في القضاء يواكب  رؤية 
ينفذ املجلس األعلى للقضاء مشروع التحول الرقمي لاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي بما 
يلبي رؤية الدولة في مجال التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية. حيث تعمل الحكومة على دعم التوجهات 
الرامية الى التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة سواء الوزارات او الهيئات او املؤسسات واملجالس التشريعية والتنفيذية 

والقضائية. 
القضائية خدمات  املنظومة  التي تشمل كافة  الرقمي في املجلس األعلى للقضاء  التحول  أبــرز معالم خطة  وتتضمن 
الكترونية وادارة الجلسات وتدريب الكوادر الوطنية لتلبية أهداف التحول الرقمي التي تصب جميعها في إطار رؤية القيادة 
العدالة  الله ورعــاه( بتحقيق  الباد املفدى )حفظه  الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الناجزة. 
ويتضمن مشروع التحول الرقمي في املجلس األعلى للقضاء عدة مراحل تكتمل املرحلة األولى في نهاية العام الحالي، 
وتقوم على تقديم خدمات الكترونية مرتبطة بالجمهور واملحامني وبإجراءات التقاضي عبر تطوير أنظمة الكترونية إلدارة 
الجلسات خال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية املتطورة وكذلك توفير خدمات السداد 

اإللكتروني الى جانب خدمات االشعارات واالخطارات القضائية والتكامل االلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العاقة.

تمتد لسنوات وتراعي التجارب الناجحة إقليميا ودوليا
خطة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والنزاهة
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10266.5 نقطة أغلق عند مستوى 

المؤشر يفتتح تداوالت األسبوع بتراجع طفيف

سجل سهم بنك قطر الدولي اإلسالمي الحضور األبــرز خالل جلسة 
البنك  أمــس، وذلــك عقب إعــالن مؤسسة مــورجــان ستانلي عــن إدراج 
ضــمــن مــؤشــرهــا الــقــيــاســي خـــالل مــراجــعــة نــوفــمــبــر نــصــف الــســنــويــة، 
وبنهاية الجلسة تصدر سهم البنك القائمة الخضراء بنسبة 2.74% مغلقا 
الخميس  عند مستوى 9.74 ريــال للسهم مقارنة بمستوى إغــالق جلسة 

املاضي والبالغة 9.48 ريال للسهم.
وعلى صعيد التداوالت تصدر البنك قائمة السيولة بتداوالت قيمتها 74.5 
مليون ريال وهو ما يشكل 59% من إجمالي السيولة خالل تداوالت جلسة 
أمس، وذلك عبر التداول على 7.7 مليون سهم من أسهم البنك وهو ما يشكل %17 

من الكميات، كما استحوذ البنك على 31% من الصفقات املنفذة خالل الجلسة بواقع 1075 صفقة.

»الدولي« يتصدر االرتفاعات 
59 % من السيولة ويستحوذ على 

لقطة

رأس المال المخاطر
هــو فئة فرعية واســعــة مــن األســهــم الــخــاصــة الــتــي تشير إلــى جعل االســتــثــمــار فــي األســهــم، وعـــادة في 
الشركات الصغيرة، للتنمية في وقت مبكر، أو التوسع في النشاط التجاري. وفي االستثمارات التي 
تحتوي على مخاطرة، يتم تطبيق تكنولوجيا جديدة، ومفاهيم جديدة للتسويق ومنتجات جديدة لم 

يتم التأكد منها.
ا من رأس املال في  ويقسم رأس املال املجازف في كثير من األحيان على مراحل التنمية في الشركة بدء
مرحلة مبكرة ويستخدم للبدء في إنشاء شركات ملرحلة متأخرة ونمو رأس املال التي غالبا ما تستخدم 
لتمويل التوسع في األعمال التجارية القائمة التي يتم توليد الدخل وقد ال تكون مربحة أو توليد التدفق 

النقدي لتمويل النمو في املستقبل.
ويطور رجال األعمال املنتجات واألفكار التي تحتاج إلى رأس مال أساسي في املراحل التشكيلية من 
دورات حياة الشركات. والعديد من أصحاب املشاريع ليس لديهم ما يكفي من األموال لتمويل املشاريع 

نفسها، ولذلك يجب البحث عن تمويل خارجي.

دليل المستثمر

افتتح املؤشر العام لبورصة قطر تداوالت جلسة 
أمس على تراجع طفيف بنسبة 0.08 % متراجعا 
بنحو 8 نقاط عند مستوى 10266.5 نقطة، وسط 
هــــدوء عــلــى صــعــيــد الـــتـــداوالت وتـــراجـــع رسملة 
الــســوق بـــ 2.1 مــلــيــار ريـــال عــنــد مــســتــوى 566.4 

مليار ريال.
وشهدت جلسة أمس تراجع مؤشرات 6 قطاعات 
على رأسها الخدمات والصناعة والتأمني والنقل، 
بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك وحيدا بنسبة 
الـــعـــائـــد اإلجــمــالــي  كــمــا ســجــل مـــؤشـــر   ،% 0.04
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  انــخــفــاضــا بــمــقــدار 14.80 
0.08 % ليصل إلى 18891.25 نقطة، بينما سجل 
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان اإلســامــي السعري 
انخفاضا بمقدار 6.07 نقطة، أي ما نسبته 0.26 
إلــى 2299.99 نقطة، كما سجل مؤشر  % ليصل 
بورصة قطر الريان اإلسامي انخفاضا بمقدار 
إلــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.26 % ليصل   10.34
3916.18 نــقــطــة، وســجــل مــؤشــر جــمــيــع األســهــم 
املــتــداولــة انــخــفــاضــا بــمــقــدار 6.30 نــقــطــة، أي ما 

نسبته 0.21 % ليصل إلى 3025.82 نقطة.

ــعـــت أســـهـــم 14 شــركــة  ــفـ وفـــــي جــلــســة أمــــــس، ارتـ
وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت 3 شركات 

على سعر إغاقها السابق.

ــة أمـــــــس تـــســـجـــيـــل املــــؤســــســــات  ــلـــسـ وشـــــهـــــدت جـ
األجنبية اعلى صافي شــراء وبلغت قيمته 7.8 
مليون ريال وتاها املؤسسات الخليجية بنحو 

1.1 مــلــيــون ريــــال، ثــم األفـــــراد األجـــانـــب بصافي 
شــراء هامشي بلغت قيمته 31 ألف ريــال، بينما 
جــاء اعــلــى صــافــي بيع عبر املــؤســســات القطرية 
بنحو 4.4 مليون ريال ثم األفراد القطريون بـ 3.4 
مليون ريال واألفــراد الخليجيون بـ 1.02 مليون 

ريال.
يذكر أنه خال األسبوع املاضي بلغ صافي شراء 
املؤسسات األجنبية 200.9 مليون ريــال، مقابل 
صافي مبيع بلغ 77.4 مليون ريال في األسبوع 
ــذلـــك، تــوقــعــت املـــؤســـســـات الــقــطــريــة  الـــســـابـــق. وكـ
هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 158.2 
مليون ريال باملقارنة مع صافي شراء بلغ 97.4 
مليون ريــال في األســبــوع السابق. وبلغ صافي 
مــبــيــع املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب 29.5 مــلــيــون ريــال 
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 مع 
صافي شــراء بلغ 5.1 مليون ريــال فــي األسبوع 
السابق. وبلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية 
منذ بداية عام 2019 حتى نهاية جلسة أمس ما 

يعادل 1.36 مليار دوالر من األسهم.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

62.174.510.8% 2.74
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة الصناعة والخدمات

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»الدولي« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»أعمال« متصدر الكميات

 نمو »الدولي« متصدر 
األسهم املرتفعة

قامت شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية 
بتسجيل أذونات خزينة وسندات في أنظمتها، 
أصدرها مصرف قطر املركزي خال شهر أكتوبر 

املاضي بقيمة 1.1 مليار ريال.
وفي تقريرها الصادر عن شهر أكتوبر املاضي، 
استعرضت قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية، 
أبرز ما أنجزته من إجــراءات وقدمت الشركة في 
تقريرها أرقــامــا وإحصائيات توضح األنشطة 
الــرئــيــســيــة الــتــي تــم الــقــيــام بــهــا فــي هـــذا الشهر، 
حيث تم إجراء 111 ألفا و629 عملية تحويل نقل 
ملكية من خال القاعة، كما تم في عمليات نقل 
الثالثة إجــراء 163 عملية تحويل  ملكية السوق 
عــائــلــيــة، وإجــــراء 935 عملية تــحــويــل إرثــــي، في 

حني تم إجراء 3 عمليات تحويل استثناء.
وبــلــغ عـــدد املــســاهــمــني الــذيــن يــمــتــلــكــون أسهما 
على النظام بشركة قطر لإليداع املركزي لألوراق 
املالية فــي شهر أكتوبر املــاضــي 386 ألفا و878 
ــدد املــســاهــمــني الــذيــن  مــســاهــمــا، فـــي حـــني بــلــغ عـ
لــديــهــم حــســاب بــنــكــي 55 ألــفــا و117 مــســاهــمــا، 
ودعــــت الــشــركــة فــي هـــذا اإلطــــار املــســاهــمــني إلــى 
ضــــــــرورة تـــحـــديـــث بـــيـــانـــاتـــهـــم لـــديـــهـــا وإضــــافــــة 
ــتــــام األربــــــاح  الـــبـــنـــكـــي )IBAN( الســ ــاب  الـــحـــسـ
إلــى هذه  النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة 

الحسابات.
ــم تــســجــيــل 35 عــمــلــيــة رهــن  ــــال أكـــتـــوبـــر تـ وخـ
و326 عملية فــك رهـــن، وتــســجــيــل 196 عملية 
فتح حساب جديد وإصـــدار كشوف حسابات 
بعدد 8 آالف و201، باإلضافة إلى إصــدار 795 
شهادة ملن يهمه األمر، وبشأن عدد املساهمني 

الــــذيــــن يــمــتــلــكــون أســـهـــمـــا عـــلـــى الـــنـــظـــام وفــقــا 
للجنسية )قطري وغير قطري( ونوع املساهم 
)أفـــرادا ومؤسسات(، فقد بلغ عــدد املساهمني 
مــن األفـــراد القطريني خــال شهر أكتوبر 228 
ــردا مــســاهــمــا، فـــي حـــني بــلــغ عــدد  ألــفــا و716 فــ
املساهمني مــن املؤسسات القطرية ألفا و347 
مؤسسة، أمــا عــدد املساهمني مــن األفـــراد غير 
القطريني فقد بلغ في أكتوبر املاضي 155 ألفا 
و789 مساهما، ومــن املؤسسات غير القطرية 

ألفا و026 مؤسسة.
ومــن بــني اإلنـــجـــازات الــتــي سجلتها شــركــة قطر 

ــــألوراق املـــالـــيـــة أيـــضـــا خــال  ــ لــــإليــــداع املــــركــــزي لـ
شهر أكتوبر املاضي، القيام بتعديل نسبة تملك 
األفـــراد فــي بنك قطر الــدولــي اإلســامــي لتصبح 
5% من رأس املال، أي ما يعادل 75 مليونا و684 
ألــفــا و375 ســهــمــا، وكـــذلـــك تــعــديــل نــســبــة تملك 
األفــراد في شركة قطر للسينما وتوزيع األفــام 
ــعـــادل 6  يـ ــا  ــال، أي مـ ــ املــ لــتــصــبــح 10% مـــن رأس 
ألــفــا و795 سهما، وتــعــديــل نسبة  مــايــني و280 
تــمــلــك األجـــانـــب فـــي الــشــركــة الــقــطــريــة األملــانــيــة 
للمستلزمات الطبية لتصبح 49% من رأس املال، 

أي ما يعادل 56 مليونا و595 ألف سهم.

387 ألف مساهم مسجل بأنظمة »اإليداع المركزي« بنهاية أكتوبر
1.1 مليار ريال قامت بتسجيل أذونات وسندات بقيمة 

توفير بيانات 
مكتتبي »بلدنا« 

لشركات الوساطة 
قــالــت شــركــة قطر لــإليــداع املــركــزي 
ــا ســـتـــقـــوم  ــ ــهـ ــ ــة إنـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ لـــــــــــــألوراق املـ
ــانــــات املـــكـــتـــتـــبـــني فــي  ــيــ بـــتـــوفـــيـــر بــ
أســـهـــم شـــركـــة »بـــلـــدنـــا« لــــدى كــافــة 
شركات الوساطة بعد االنتهاء من 
عملية االكــتــتــاب واســتــام بيانات 
املكتتبني مــن مدير اإلصـــدار )بنك 
قطر الوطني(، وذلك بهدف تسهيل 
ــذه األســـــهـــــم عــلــى  عـــمـــلـــيـــة بــــيــــع هـــــ
املكتتبني ولتوفير الوقت والجهد، 
ودعـــــت الـــشـــركـــة جــمــيــع املــكــتــتــبــني 
ــبــــني فــــي بـــيـــع أســـهـــمـــهـــم فــي  ــراغــ الــ
ــى الــــتــــواصــــل  ــا« إلـــــ ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ شــــركــــة »بـ
مـــبـــاشـــرة مــــع شــــركــــات الـــوســـاطـــة 
الســـتـــكـــمـــال إجـــــــــراءات الـــبـــيـــع دون 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــشــف  ــة لـ ــاجــ ــحــ الــ
ــن شـــركـــة قــطــر  حـــســـاب مـــســـاهـــم مــ

لإليداع املركزي لألوراق املالية.
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الشركة القطاع
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أعــلــنــت مــــدارس لــويــوال الــدولــيــة بقطر، 
عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــأجــيــر مـــع شــركــة 
إزدان العقارية والتي بموجبها ستزيد 
قـــدرتـــهـــا االســتــيــعــابــيــة ملـــدرســـتـــهـــا فــي 
»واحــة إزدان.« ومــن املقرر أن يستوعب 
الـــتـــطـــويـــر الـــجـــديـــد عــــــددًا إضـــافـــيـــا مــن 
الطالب يصل إلى نحو 1000 طالب، مما 
سيسمح ملدرسة لويوال الدولية إدخال 
ــفــــوف روضــــة  مــــراحــــل دراســـــيـــــة مــــن صــ
الــســادس املتوفرة حالًيا  أطفال للصف 
إلــى الصفوف مــن السابع حتى الثاني 

عشر.
تــعــد هـــذه اإلضـــافـــة الــجــديــدة للمدرسة 
ا من برنامج لويوال على مستوى  جــزًء
املنطقة لــضــمــان حــصــول كــل طــفــل على 
ــي فــــي مــــدرســــة قـــريـــبـــة مــن  ــ ــ مــقــعــد دراسـ
منزله قدر اإلمكان، وليوفر بيئة سكنية 
ــيــــس مــجــمــوعــة  ــبـــر رئــ مــــريــــحــــة، وقــــــد عـ
مــدارس لويوال الدولية، ر. فينكات راو، 
عن سعادته ورضــاه عن هــذه االتفاقية 
الجديدة وقال: »استمرت مدارس لويوال 
الـــدولـــيـــة فـــي الــنــمــو مـــن حــيــث الـــجـــودة 
والسمعة واملعايير على مدار السنوات 
الخمس املاضية ونحن فخورون للغاية 

الــعــقــاريــة  ــع إزدان  بــتــعــزيــز عــالقــتــنــا مـ
لــتــوفــيــر بــنــيــة تــحــتــيــة عــاملــيــة املــســتــوى 
في فناء املدرسة بالواحة حيث نسعى 
ــــع مــن  ــيـ ــ ــتــــوى رفـ ــلــــى مــــســ لـــلـــحـــصـــول عــ
الــذيــن يفضلون  لــآبــاء  التعليم وكــذلــك 
أن تــكــون مــنــازلــهــم أقــــرب إلـــى املــــدارس. 

تلتزم مدارس لويوال الدولية بأن تكون 
ا من أهــداف التعليم في رؤيــة قطر  جــزًء
الوطنية 2030 مــن خــالل ضمان مرافق 
ــــرم الــبــنــيــة املـــدرســـيـــة ذات  فـــي فـــنـــاء وحـ
ــًبـــا إلـــــى جـــنـــب مــع  مـــســـتـــوى عــــاملــــي جـــنـ
املــــزودة بالتقنيات  الــدراســيــة  الــفــصــول 

الرقمية من الجيل الجديد واملختبرات 
ــق الــريــاضــيــة  ــ ــرافـ ــ واســــعــــة الـــنـــطـــاق واملـ

الشاسعة.«
وأعرب رئيس مجموعة مدارس لويوال 
الـــدولـــيـــة، ر. فــيــنــكــات راو، عـــن امــتــنــانــه 
الكبير لــآبــاء واألمــهــات لــوضــع ثقتهم 

ــقــــطــــاع دعــمــهــم  ــدم انــ ــــي املـــــدرســـــة وعــــــ فـ
ــا، أن 

ً
املــتــواصــل لــنــجــاح املــدرســة مــضــيــف

ــداث تــغــيــيــر في  ــإحــ ــويــــوال مــلــتــزمــة بــ »لــ
الــطــريــقــة الــتــي يــتــم بــهــا تــقــديــم التعليم 
ــن خــــــالل الــتــعــلــيــم  ــ ــا مـ ــهـ ــاتـ ــــي مـــؤســـسـ فـ
املتمايز، والتعليم القائم على األنشطة، 
ــدة بــعــد  ــديــ وســــــوف نـــقـــدم مـــــبـــــادرات جــ
املــدرســة، في مجاالت الرياضة، مناهج 
مــتــكــامــلــة لــلــطــالب الــطــمــوحــن وتــشــمــل 
إمـــكـــانـــيـــة االشــــــتــــــراك فـــــي بـــــرامـــــج »آي 
تـــي إس«،«ايــــــــه آي إي إي«، ونــيــيــت  آي 
وغـــيـــرهـــا وهـــــي بــــرامــــج تـــابـــعـــة لــنــظــام 
التعليم الهندي وغيرها لرفع مستوى 
الــدراســي. ويمكن الحصول  التحصيل 
على مزيد من املعلومات من خالل زيارة 

www.lisdoha.com :موقع املدارس
ويشار إلى أن مشروع واحــة إزدان يعد 
من أضخم املشروعات العقارية ويمتد 
ــتـــر مــــربــــع فــي  ــلـــيـــون مـ ــلـــى مـــســـاحـــة مـ عـ
منطقة الوكير، ويقدم مجموعة متنوعة 
ــغــــرف ومــؤثــثــة  ــتـــعـــددة الــ مــــن الـــشـــقـــق مـ
بــأثــاث جــديــد، إضــافــة إلـــى لــولــو هايبر 
ماركت واملطاعم واملقاهي والصيدليات 
واملــخــابــز. ويتميز مــشــروع واحــة إزدان 
ا بمساحات كبيرة من املسطحات 

ً
أيض

الخضراء.

إلضافة مراحل دراسية جديدة

»لويوال الدولية« تستأجر مدرسة في »واحة إزدان«

¶  مقر المدرسة الجديد

¶ مسؤولو كونوكو فيليبس خالل تسلمهم الجائزة 

¶  جانب من حفل تدشين العطر

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -   أعـــلـــنـــت شـــركـــة كـــونـــوكـــو فــيــلــيــبــس عــن 
فـــوز مــركــزهــا الــعــاملــي الســتــدامــة املــيــاه 
الــعــاملــيــة  الــــطــــاقــــة  بــــجــــائــــزة   )GWSC(
)Energy Globe Award( 2019 على 
ــر، عــن  ــة قــــطــ ــ ــــدولـ املــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي بـ
تطبيقها املستدام للتركيز التناضحي 
للحّد من التخلص من املياه العادمة من 

حقول الغاز القطرية.
وتــــم تــســلــيــم الـــجـــائـــزة املـــرمـــوقـــة، الــتــي 
تمثل أول شهادة للمختبرات امليدانية 
املــتــخــصــصــة بــهــذه الــعــمــلــيــة فـــي قــطــاع 
ــتــــور ســامــر  الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، إلـــــى الــــدكــ
ــم، مـــديـــر مـــركـــز كـــونـــوكـــو فيليبس  ــ أدهــ
املــيــاه، والسيد جويل مينير  الستدامة 
مطر، مهندس أول في كونوكو فيليبس 
الســـتـــدامـــة املـــيـــاه، بــتــاريــخ 24 أكــتــوبــر 
مته سفارة النمسا 

ّ
خالل حفل مميز نظ

لـــدى قــطــر فـــي فــنــدق انــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
الــوطــنــي  الــيــوم  الـــدوحـــة، بمناسبة  فــي 
ــد الـــحـــفـــل حـــضـــور  ــهــ ــاوي. وشــ ــســ ــمــ ــنــ الــ
عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــبــارزة، من بينهم سعادة  والحكومية 
ــكــــواري وزيـــر  الــســيــد عــلــي بـــن أحـــمـــد الــ

التجارة والصناعة.
ــال تـــود كــريــجــر،  وفـــي هـــذه املــنــاســبــة، قـ
رئــيــس شــركــة كــونــوكــو فيليبس قطر: 

»نــحــن مــلــتــزمــون تــمــامــا بمسؤوليتنا 
في إيجاد وسائل صديقة للبيئة تلبي 
متطلبات الطاقة فــي املجتمعات التي 
نعمل فيها، حيث نــواصــل العمل على 
عـــدد مـــن أهـــم األولــــويــــات الــبــحــثــيــة في 
قطر. ونفخر بأن يجمعنا مع مؤسسة 
الطاقة العاملية هدف مشترك يتمثل في 
إيــجــاد بــدائــل مستدامة إلنــتــاج الطاقة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى املــــــوارد الــطــبــيــعــيــة في 

كوكبنا«.
ــة تـــقـــنـــيـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــــدم هـــــــــذه الــ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ وتـ
التناضح األمــامــي للحّد مــن التخلص 
ــاء  ــنـ ــة أثـ ــاتـــجـ ــنـ ــة الـ ــالـــجـ ــعـ مــــن املــــيــــاه املـ

الــغــاز الطبيعي ومعالجته.  اســتــخــراج 
وشــمــل املــشــروع فــي عــام 2014 جــهــوًدا 
تعاونية في مجال البحوث مع جامعة 
نــانــيــانــغ الــتــقــنــيــة فـــي ســـنـــغـــافـــورة، تم 
تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل الــصــنــدوق الــقــطــري 
لرعاية البحث العلمي ضمن برنامجه 
الــوطــنــيــة للبحث العلمي.  لــأولــويــات 
وبعد نجاح االختبارات املعملية، بدأت 
مــرحــلــة الــــدراســــة الــتــجــريــبــيــة فـــي عــام 
2017 بــتــمــويــل إضـــافـــي مـــن الــصــنــدوق 
الـــــقـــــطـــــري لـــــرعـــــايـــــة الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
وبالتعاون مع شركاء كونوكو فيليبس 

في جامعة قطر وشركة قطر غاز. 

فـــي حــفــل مــمــيــز، أطــلــق بــوتــيــك »ســيــكــرت 
نوتس« الواجهة الراقية في عالم العطور 
ــرة، والـــــــــذي يـــضـــم عــــــــددًا مــنــتــقــى  ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ الـ
ومحدودًا من أفخر أنواع العطور العاملية 
ــادرة، املــجــمــوعــة الــعــطــريــة الــجــديــدة  ــ ــنـ ــ الـ
مــن »ليكيد إمــاجــيــنــار« مــن داخـــل بورتو 
آرابــيــا - اللؤلؤة. حضر حفل اإلطــالق كل 
أبــو عيسى نائب رئيس  مــن السيد نبيل 
مـــجـــلـــس إدارة مـــجـــمـــوعـــة »أبـــــــو عــيــســى 
الــقــابــضــة«، والــســيــد فـــواز إدريــســي نائب 
أبــو عيسى  الــرئــيــس التنفيذي ملجموعة 
الـــقـــابـــضـــة املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــصــالــون 
الــفــرنــســيــة  الـــعـــالمـــة  األزرق، ومـــؤســـســـي 
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ومــحــبــي الــعــطــور الــفــاخــرة داخــــل بوتيك 
ــــوتـــــس« بـــجـــانـــب لـــفـــيـــف مــن  ــيــــكــــرت نـ »ســ
املتخصصن في مجال العطور واملوضة، 
حــيــث اســتــمــتــع الــحــضــور بـــاالطـــالع على 
مراحل التكوين والتركيبات الفريدة لهذه 

املجموعة الجذابة.
ــة عــــــطــــــور »لـــيـــكـــيـــد  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ تـــــحـــــاكـــــي مـ
إماجينار« هذا التصميم بلمسة جمالية 
فــنــيــة تــعــبــر عـــن مــــدى تـــرابـــط الــتــصــمــيــم 
الفني الخارجي مع العطر داخلها، فمن 
الــقــارورة تستطيع  لــرؤيــة  الوهلة األولـــى 
أن تجذبك إليها. املفهوم الجديد واملتميز 
املـــصـــاحـــب ملــجــمــوعــة عـــطـــور »لــيــجــوديــز 

امــاجــيــنــيــر« تـــفـــوح مــنــه رائـــحـــة الــعــطــور 
لــذا فقد صنعت هذه  نـــادرة،  بسيمفونية 
العطور ملــن يتوق إلــى الــذهــاب إلــى حيث 
ــاس  ــســ يـــجـــد الـــتـــمـــيـــز، وإلــــــــى حـــيـــث اإلحــ
ــتــــاع بـــعـــطـــور غــيــر  ــتــــمــ بـــالـــســـعـــادة واالســ
مكررة. فال تبارح روعتها الخيال مع كل 
رائحة تفوح من أي قــارورة عطر من هذه 

املجموعة الرائعة.

»كونوكو فيليبس« تفوز بجائزة الطاقة العالمية

بوتيك »سيكرت نوتس« يحتفي بمجموعة عطور »ليكيد إماجينار«

أول شهادة للمختبرات الميدانية المتخصصة

من داخل فرعه بـ »بورتو آرابيا، اللؤلؤة - قطر«

أقـــامـــت شــركــة عــبــدالــلــه عــبــدالــغــنــي وإخـــوانـــه 
املــــوزع الــحــصــري لــســيــارات تــويــوتــا ولــكــزس 
قــطــر، فعالية مجتمعية إلعـــادة تدوير  داخـــل 
بــعــنــوان »إعـــادة  الخشبية  التحميل  منصات 
الخشبية« كجزء  التحميل  تــدويــر مــنــصــات 
مــن أنــشــطــة أســبــوع قــطــر لــإســتــدامــة 2019. 
للمباني  ُيعد مبادرة من مجلس قطر  والــذي 
ــراك املــجــتــمــع وتــوعــيــتــه فيما  ــ الــخــضــراء إلشـ
يتعلق باملمارسات املستدامة ولتكون بمثابة 

منهاج لتعزيز رؤية اإلستدامة داخل البالد.
قــــام املــجــتــمــع بــتــبــنــي فـــكـــرة تــقــلــيــل وإعـــــادة 
التحميل،  االستخدام وإعــادة تدوير منصات 
الفعالية. وقام أفراد  وشــارك بنشاط في تلك 
املنظمات املجتمعية واألســـر باملشاركة  مــن 
املــنــزلــيــة  األثـــــاث واألدوات  ــوا بــصــنــاعــة  ــامـ وقـ
ــة  ــيـ ــداعـ األخـــــــرى وقــــدمــــوا مــســاهــمــاتــهــم اإلبـ
وتــصــامــيــمــهــم الـــخـــاصـــة. وتــــم مــنــح األطـــفـــال 
فــنــيــة خـــالل جلسة  أدوات  الــفــرصــة إلنـــشـــاء 
أعــمــال الــصــبــغ الــيــدويــة لــقــواعــد األكــــواب وتــم 
إطالعهم على مفهوم صنع شيء جميل من 

املواد الزائدة.
ومــن أجــل املضي قدمًا نحو ممارسة أعمال 
الغني  الله عبد  مستدامة، كانت شركة عبد 
وإخوانه نشطة للغاية في إعــادة تدوير مواد 
الزائدة عن طريق تحويلها  التعبئة والتغليف 
إلـــى عــنــاصــر وظــيــفــيــة لــتــشــكــل بــذلــك مكونًا 
الداخلية املستدامة.  رئيسيًا في ممارساتها 
الفريق  الطريق نحو اإلستدامة، بإنشاء  وبدأ 
األخضر لشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه 
ــكـــون مـــن مــوظــفــي الــشــركــة كــمــتــطــوعــن.  واملـ
ومــنــذ نــشــأتــه فــي الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، 
ــر لـــشـــركـــة عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــــضـ ــفــــريــــق األخـ ــ ــج ال ــتــ ــ أن
عبدالغني وإخوانه أثاثا عمليا ومواد تخزين 
الــزائــدة والتي  التحميل  مكونة مــن منصات 
يتم استخدامها اآلن في مواقع مختلفة من 

الشركة.
تــلــتــزم شـــركـــة عــبــدالــلــه عــبــدالــغــنــي وإخـــوانـــه 
 برد الجميل للمجتمع من خالل 

ً
إلتزامًا كامال

املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة للشركات  مـــبـــادرات 
أحــد ركائزها  بالبيبئة  اإلهــتــمــام  ُيــعــد  والــتــي 
الرئيسية. وينعكس هذا اإللتزام على دعمها 

للبرامج املوجهة نحو قطر الخضراء.

أعلنت بي دبليو سي قطر تجديد شراكتها 
للعام الثاني على التوالي مع برنامج كوادر 
التجريبي الخاص املصمم لقادة  التعليمي 
األعـــمـــال الــقــطــريــن وصــنــاع الـــقـــرار داخــل 
ــيــة فـــي قــطــر لــتــزويــد  قــطــاع الـــخـــدمـــات املــال
املــواهــب املحلية مــن أصــحــاب اإلمكانيات 
للعمل مع  بــخــبــرة عملية وفــرصــة  الــعــالــيــة 
نخبة من أكبر العمالء واملشاريع في الدولة.
الشريك املسؤول  وقــال بسام حــاج أحمد، 
فــي بــي دبــلــيــو ســي قــطــر، »نــراعــي فــي بي 
للمشاركن  الوظيفية  دبليو سي األهــداف 
فـــي الـــتـــدريـــب، وســنــعــمــل عــلــى تــزويــدهــم 
ــة مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــي مــــجــــمــــوعــــة واسـ ــ ــة فــ ــ ــــرصـ ــفـ ــ بـ
ــواءم مـــع رؤيـــــة قطر  ــتــ املـــشـــروعـــات بــمــا يــ
الــوطــنــيــة 2030. وســــوف تــتــنــوع املــجــاالت 
الــتــي سيتعرض لــهــا مــتــدربــو كــــوادر بــدءًا 
الــتــحــول املــدفــوع باستخدام  مــن مــشــاريــع 
التغيير  تــســريــع  ــــى  إل الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات 
وتــرســيــخ ثــقــافــتــه، مــمــا يــضــمــن أن رحــلــة 
املتدربن في بي دبليو سي ســوف يكون 
لــهــا تــأثــيــر عــمــيــق ودائــــــم فـــي مــســيــرتــهــم 
الدخول  للمتدربن  املهنية«. وســوف يتاح 

العاملية وقاعدة  املعرفة  إلى شبكة  املباشر 
الــبــيــانــات الــتــابــعــتــن لــبــي دبــلــيــو ســـي، مما 
للتعلم  أمامهم  الفرصة  إتاحة  يساهم في 
على يد نخبة من أبرز الرواد املتخصصن 
ويــزودهــم بمنصة لتبادل األفــكــار والــرؤى 
الشركات  الــحــلــول لصالح بعض  وتــطــويــر 

الكبرى في قطر.
قال الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي 
ــال »إن  ــ ــمــ ــ ــمـــال واألعــ ــلـ ــر لـ ألكـــاديـــمـــيـــة قـــطـ
شــراكــتــنــا مـــع بـــي دبــلــيــو ســـي ستضفي 
مـــزيـــدًا مـــن الـــقـــوة عــلــى بــرنــامــج أكــاديــمــيــة 
قــطــر لــلــمــال واألعـــمـــال )كـــــوادر( املتمحور 
حــــول الــتــقــطــيــر والــتــطــويــر املــهــنــي، والــــذي 
يــتــيــح لــلــمــشــاركــن فـــرصـــة االنــــخــــراط في 
مسار التعلم التجريبي واكتساب املعارف 
ــة الـــتـــي تــســاهــم في  ــروريـ ــارات الـــضـ ــ ــهـ ــ واملـ
تــطــويــرهــم مهنيًا. نــحــن واثــقــون بـــأن مثل 
الــشــراكــات ستلعب دورًا حــيــويــًا في  هـــذه 
تــمــكــن خــريــجــي بـــرنـــامـــج كــــــوادر مـــن أن 
يصبحوا عناصر فعالة في عملية التغيير 
الــتــي يشهدها قــطــاع الــخــدمــات املــالــيــة في 
قــطــر، ويــشــاركــوا فــي بــنــاء اقــتــصــاد قائم 
املــعــرفــة بما يتماشى مــع رؤيـــة قطر  على 

الوطنية 2030«.

إعادة تدوير منصات التحميل 
الخشبية لصالح المجتمع

نظمتها »عبداهلل عبدالغني وإخوانه«

»بي دبليو سي«:

شراكة مع »كوادر« لالستثمار 
في المواهب القطرية المتميزة
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بك مارك ساين

أستاذ االقتصاد في جامعة كولومبيا
»مجلة فوربس األمريكية«

الحرب التجارية لن تنتهي أبدا

الرئيس الصيني تشي جني-بينج، وسيوقع عليه حتما كي يبدو 
منتصرا أمــام مواطني بــاده، فيما يستطيع ترامب أن يستغل 
أنه  التجمعات االنتخابية، ويــزعــم  هــو اآلخــر تلك االتفاقية فــي 

استطاع أن يرضخ الصينيني إلرادته.
لكن قطب العقارات وامللياردير األمريكي يعتقد أن تلك االتفاقية 

لن واجه القضايا الشائكة العالقة بني طرفي الصراع التجاري.
التي تتعلق بقضايا  الكبيرة،  التجارية  وفيما يتعلق بالطفرات 
شــائــكــة مــثــل امللكية الــفــكــريــة واالنــفــتــاح مــن قــبــل الــنــظــام املــالــي 
أظــن أن هذا  الصيني على املؤسسات املصرفية األمريكية- ال 

سيحدث خال الفترة املتبقية من فترة ترامب الرئاسية الحالية، 
فــاز فــي االنتخابات  املقبلة حــال  الــرئــاســيــة  أو حتى فــي فترته 

املقرر إجراؤها في نوفمبر من العام املقبل.
وفي تقديري أيضا أنه لوال احتياج ترامب للفوز في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، ملا تصدرت االتفاقية التجارية أولوية حكومته.

فــإن تلك االتفاقية ربما ال تحدث مطلقا، فــي عهد  الــواقــع  وفــي 
الفكرية في الصني  امللكية  أي رئيس أمريكي. فمواجهة قضية 
تتطلب حصول تغيير في تقليد دام لقرون والذي يعامل مسألة 
املالي  النظام  أنــهــا »صــالــح عـــام«. وانــفــتــاح  الفكرية على  امللكية 
الصيني أمام البنوك األمريكية سيقوض مصالح الطبقة الحاكمة 
ائــتــمــان وفقا  الــبــنــوك فــي تخصيص  الــصــني، وسيستخدم  فــي 

للمصلحة السياسية بدال من قوى السوق.
كــمــا أن انــفــتــاح الــبــنــوك الصينية عــلــى املــنــافــســة مــن املــمــكــن أن 
يخلق أزمة مصرفية مشابهة لتلك التي تعرضت لها اليابان في 
أمام  القرن املاضي بعدما فتحت نظامها املصرفي  تسعينيات 

املصارف األمريكية.

الجانبان عقدا مفاوضات بناءة حول  الهاتفية،  املباحثات  »في 
إلى  التي تسيطر على كــل منهما، وتــوصــا  املــخــاوف  مواجهة 

رأي توافقي«.
كـــان ذلـــك هـــو الــعــنــوان الــنــمــطــي الــرئــيــســي الــــذي تــصــدر أغلفة 
ومانشيتات الصحف ووسائل اإلعام العاملية التي ركزت حول 
آخر املستجدات في الحرب التجارية الدائرة بني الواليات املتحدة 

األمريكية والصني. 
ومن شأن هذا أن يمهد السبيل أمام التوصل التفاق من نوع ما 
الرئيس األمريكي  إدارة  أن  القريب، وفي تقديري  في املستقبل 
دونالد ترامب والحكومة الصينية ستتوصان إلى اتفاق تجاري 
اســمــي فــي غــضــون الــشــهــر املــقــبــل- مــع اتــفــاقــات تشمل السلع 
لم تعتبر مثار جدل  التي  التجارية األخــرى  الزراعية والقضايا 

بني الجانبني.
وسيكون من الكافي بالنسبة للطرفني أن يزعما »النصر« دون 
أن يحققا تقدما كبيرا حتى منذ أن بدأ الحرب التجارية بينهما. 
وال يــزال هــذا كافيا لـ »حفظ مــاء الــوجــه« لــدى كل من واشنطن 

وبكني.
واملفاوضون الصينيون يمكنهم أن يأخذوا االتفاقية معهم إلى 

بانوس موردوكوتاس

“ الخطوة األولى لتحقيق النجاح تأخذها 
عندما ترفض االستسالم للظروف المحيطة  ”

Saud2002h@hotmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل

وعود ترامب لمزارعي أمريكا زائفة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب على نفسه عهدا  قطع 
فــي الــشــهــر املــاضــي أمــــام املـــزارعـــني األمــريــكــيــني الــذيــن 
لحق بهم الــضــرر جـــراء حــربــه الــتــجــاريــة الــشــعــواء التي 
يشنها عــلــى الــصــني. فــعــقــب اإلعــــان عــمــا يــطــلــق عليه 
مفاوضات »املرحلة األولى« مع بكني، جلس ترامب خلف 
أنهم  املــزارعــني  البيت األبيض، وأخبر  الفخم في  مكتبه 
سيحتاجون اآلن »شراء مزيد من األراضي والحصول 

على جرارات أكبر«.
والصني، كما تعهد ترامب، قد التزمت بأكثر باستيراد 
التي كان  الزراعية األمريكية  املنتجات  أكثر من ضعف 
التجارية والــتــي يتراوح  الــحــرب  انـــدالع  تستوردها قبل 

قيمتها بني 40-50 مليار دوالر سنويا. 
املزارعني  انتصار، وفقا ملا ذكــره ترامب، سيدفع  وهــذا 
إنتاج  الرئيس بأنهم ال يستطيعون  إلى مناشدة  قريبا 

أحجام كافية من الصادرة ملوامبة مستويات الطلب.
ولــيــس هــــذا هـــو الـــوعـــد األول الــــذي قــطــعــه تـــرامـــب على 
نفسه للمزارعني من أمثالي. ففي اجتماع اتحاد مكتب 
الــذي ُعقد في يناير املاضي، أخبر  املزارعني األمريكي 
أننا »نبرم صفقات  ترامب ما يزيد عن 5 آالف مــزارع 
تجارية ستجلب لكم الكثير جدا من األعمال، وأنتم لن 
تصدقوا هذا، وستكون مشكلتكم: ماذا نحن فاعلون؟ 
نحتاج إلى مزيد من األراضي في الحال، نريد أن نزرع 

املزيد من املحاصيل«.
ولعل تــرامــب كــان محقا فــي شــيء واحـــد: املــزارعــون ال 
يصدقون كامه. وترى أعداد أكبر وأكبر من املزارعني 

تلك الوعود التجارية على أنها ال تعدو كونها كاما.
الــذيــن أدلـــوا بأصواتهم  وأنـــا مــن بــني هـــؤالء األمريكيني 
أن  أوباما، قبل  بــاراك  السابق  للرئيس األمريكي  مرتني 
يــدعــم تــرامــب فــي االنــتــخــابــات الرئاسية الــتــي جــرت في 
التي جمعتني  العام 2016. لكن نقطة الخافة الشديدة 
العقارات وامللياردير األمريكي ظهرت حينما  مع قطب 
أدركت أن حربه التجارية قد تسببت في خسائر بقيمة 
20% ملــزارع األســرة التي تبلغ مساحتها 759 هكتارا، 

والتي أساعد على إدارتها في غربي والية بنسلفانيا.
ونــحــن نــنــتــج فـــول الــصــويــا والـــــذرة ومــنــتــجــات األلـــبـــان، 
تــتــراوح مــن 1-2%ـ والــتــي جعلت  ونعمل على هــوامــش 

الخسائر فادحة.
وبــعــد شــهــور مــن االنــتــظــار والــصــبــر، قـــررت أن أكسر 
أنا  العلن، وباملناسبة  أنتحدث في  حاجز الصمت وأن 

لست وحدي.
واملزارعون ال يمكن خداعهم ببساطة كما يظن ترامب. 
وألكثر من عــام اآلن، ال نــرى ســوى وعــود زائــفــة، فبدال 
من إلغاء الرسوم الجمركية أو على األقل خفضها، نرى 
السيناريوهات،  أفــضــل  لها لفترات مؤقتة فــي  تعليقا 

وزيادة في أسوأ السيناريوهات.

ريك تيليز

كاتب رأي في »يو إس إيه توداي«
»صحيفة يو إس إيه توداي 
األمريكية«

التنمية حرية

ــر يــلــقــي املـــؤلـــف الـــضـــوء عــلــى حقيقة  فـــي فــصــل آخــ
مهمة تؤكد على دور الضمانات االجتماعية وتوفر 
وتطور بنية الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم 
النمو االقتصادي  كمحركات دافعة لنجاح سياسات 
لنموذجي  والتقدم بشكل عام، عارضا مقارنة مهمة 
الــتــي تحققت نهضتها االقــتــصــاديــة )بــعــد أن  الــصــني 
شرعت في التحول إلى اقتصاد السوق في عام 1979( 
ألن لديها بالفعل )شعب على مستوى عال من التعليم، 
خــاصــة بــني الــشــبــاب، ولــديــهــا منشآت مــدرســيــة على 
نطاق الباد جميعها(، فكان لشعبها الدور األساسي 
فــي )امــتــاك الــفــرص االقــتــصــاديــة(، على عكس الهند 
البالغني أميني عندما  التي )كــان نصف سكانها من 
ــــى اقــتــصــاد الـــســـوق فـــي عــام  شـــرعـــت فـــي الــتــحــول إل
1991(، فظلت النتائج )دون تحسن كبير(. كما يشير 
الــكــتــاب، تتعلق بحاجة  إلــى جزئية مهمة فــي  الكاتب 
الناس دائما إلى الحماية من املخاطر التي يواجهونها 
في طريق حصولهم على الدخل الذي يتقون به الفقر 
والجوع، وال يتحقق ذلك إال في ظل نظام ديمقراطي، 
وهــنــا يــطــرح الــكــاتــب ســـؤاال مــحــوريــا يشكل األســاس 
ملوضوع كتابه، أيهما أولى )أوال - القضاء على الفقر 
املدنية  السياسية والحقوق  الحرية  أم كفالة  والبؤس، 
التي ال يفيد بهما الناس كثيرا بأي حال من األحوال(، 
الديمقراطية والحرية  أال يعتبر )تركيز االهتمام على 
الــتــرف ال يتحمله بلد فقير؟(.  السياسية ضــرب مــن 
الواسعة  الكاتب على سؤاله من واقــع خبراته  ويجيب 
العميقة وماحظاته  العلمية ودراســتــه  وتخصصاته 
الــدقــيــقــة ومـــا قــدمــه مـــن أمــثــلــة ونـــمـــاذج بــطــرح ســـؤال 
ذكـــي مــغــايــر يحمل فــي طــيــاتــه اإلجـــابـــة عــلــى الــســؤال 
األساسي: ولكن هل من املقبول أن )نتناول مشكات 
السياسية في  االقــتــصــاديــة والــحــريــات  االحــتــيــاجــات 
ضــوء تقسيم ثنائي أســاســي مــن شــأنــه، كما يبدو، 
السياسية باملوضوع بحجة  الحرية  أن يقوض صلة 
أن االحــتــيــاجــات االقــتــصــاديــة أشــد إلــحــاحــا؟(. إذا ما 
تأكد لنا بأن )الحريات السياسية يمكن أن يكون لها 

دور مهم في توفير الحوافز واملعلومات؛ من أجل حل 
الكاتب في  امللحة(. ويستند  الــضــرورات االقتصادية 
اعــتــبــارات )ثــاثــة مختلفة  التأكيد على قناعاته على 
السياسية  الــحــقــوق  الــقــول بغلبة  اتــجــاه  فــي  تــقــودنــا 

والليبرالية األساسية هي: 
اقتران  الحياة اإلنسانية في  املباشرة في  1- أهميتها 
بالقدرات األساسية )بما في ذلك املشاركة السياسية 

واالجتماعية(. 
2- دورها األداتي لتعزيز الحجج التي يدلي بها الناس 
عند التعبير ودعم مطالباتهم باالهتمام السياسي)بما 
في ذلك مطالباتهم بشأن االحتياجات االقتصادية (. 

ــيــــم عــن  ــاهــ ــفــ ــة املــ ــاغــ ــيــ ــائــــي فـــــي صــ ــنــ ــبــ ــ 3- دورهــــــــــا ال
ــــك فـــهـــم »االحـــتـــيـــاجـــات  ــا فــــي ذلـ ــمـ »االحــــتــــيــــاجــــات« )بـ
الكاتب  االقــتــصــاديــة« فــي ســيــاق اجــتــمــاعــي(. ويختم 
الحرية  بــعــبــارة نقلها عــن ولــيــام كــوبــر تمتدح  كتابه 
وتعلي من قدرها وتعبر بصدق عن الرسالة التي أراد 
أن يبلغها: »الحرية تزهو بألف وجــه من  الكتاب  هــذا 
الجمال الفتان ال يعرفها العبيد مهما كانوا بحياتهم 

قانعني«.
الكاتب مؤمن برسالته واثق من دور وأهمية الحريات 
في التقدم والحفاظ على املكتسبات صلب في موقفه 
آرائـــه،  والــبــراهــني على مــصــداق  الحجج  يــقــدم  ال يفتأ 
فالحريات قيمة أساسية تدخل في جزئيات ومفاصل 
القطاعات  اليومية وبيئات األســـواق ونــشــاط  األعــمــال 
االقتصادية، )إن األسواق الناجحة ال تعمل فقط على 
ــاس الـــتـــبـــادالت »املـــســـمـــوح« بــهــا، بـــل وأيـــضـــا على  أســ
القانونية  الهياكل  للمؤسسات )مثل  األساس الصلب 
الفعالة التي تدعم الحقوق الواردة في العقود واألخاق 
املتفق عليها فرصا  للعقود  )الــتــي تهيئ  السلوكية 
التقاضي بشكل  إلــى  للبقاء والحياة مــن دون حاجة 
ــتــزامــات  دائـــم لــضــمــان اإلذعــــــان(. وهـــذه املــعــايــيــر واالل
ــواء مشبعة من  أجــ الـــى  تــحــتــاج لتطبيقها  األخــاقــيــة 

الحريات. 

سعود الحارثي
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مع استمرار الحراك الشعبي

إنذار بنفاد المواد التموينية في أسواق لبنان
فــي أحـــد املــتــاجــر الــكــبــرى فــي بــيــروت، تــضــع سناء 
ــــواد  ــــوق كــــومــــٍة مــــن املـ أكـــيـــاســـا مــــن الـــفـــاصـــولـــيـــاء فـ
الــغــذائــيــة األخـــــرى فـــي عــربــتــهــا عــلــى غــــرار آخــريــن 
 من 

ً
تـــوافـــدوا لــشــراء الــحــاجــيــات األســاســيــة خــشــيــة

انقطاعها أو استباقا الرتــفــاع حــاد فــي أسعارها، 
فــي خــضــّم مــوجــة احــتــجــاجــات غــيــر مــســبــوقــة ضد 
املـــرأة  لــبــنــان، وتــقــول ســنــاء  الطبقة السياسية فــي 
األربعينية التي فضلت إعطاء اسم مستعار ألنها 
فة حكومية، »ال أذكر أننا قمنا بالتمون بهذه 

ّ
موظ

الطريقة مــن قبل نحن مخنوقون، نتمّون تحسبا 
لأليام املقبلة واملرحلة الضبابية التي تنتظرنا«. 
ويتهافت املستهلكون إلى برادات اللحوم واألجبان 
ــــألون املــــمــــرات  ــمــ ــ ــهــــة ويــ ــاكــ ــفــ ــار والــ وقــــســــم الــــخــــضــ
املخصصة للحبوب واملعلبات، فيما تخلو ممرات 

أخرى من الزبائن.
وتــضــيــف ســنــاء الــتــي كـــان ولــداهــا يلعبان حولها 
فــي مــمــرات املتجر ويــنــاديــانــهــا بــن الــحــن واآلخــر 
»فــي الــســابــق كنت كــل مــا آتــي إلــى السوبرماركت، 
أقول ألوالدي: اشتروا ما تريدون، أما اآلن فممنوع 
عليهم سوى اختيار شيء واحد فقط ألنني أريد أن 

أشتري املواد الغذائية فقط«.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حــراكــا شعبيا غير 
الــســيــاســيــة علما  مــســبــوق مطالبا بــرحــيــل الطبقة 
بأنه بدأ على خلفية مطالب معيشية. وقد تسبب 
بشلل في الباد شمل إغــاق املصارف ألسبوعن. 
وبــعــد إعــــادة فتحها تــبــن أن أزمــــة الــســيــولــة التي 
بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من األسباب التي 

أغضبت اللبنانين، باتت أكثر حّدة. وللمرة األولى 
منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت خال الصيف 
ــــدوالر فــيــهــا أحــيــانــا  ســـوق صـــرف مـــوازيـــة ُيـــبـــاع الــ
يـــزال السعر  لــيــرة، فيما ال  إلــى 1800  بقيمة تصل 

الرسمي لليرة ثابتا على 1507.
لــلــحــّد من  اللبنانية إجـــــراءات  املـــصـــارف  واتـــخـــذت 
ــــوع الــحــالــي  ــبـ ــ بـــيـــع الـــــــــدوالر وفــــرضــــت خـــــال األسـ
ــيـــودًا إضـــافـــيـــة بــعــد تـــوقـــف دام أســـبـــوعـــن جـــراء  قـ
االحتجاجات الشعبية. ولم يعد بإمكان املواطنن 
الــحــصــول عــلــى الــــــدوالر وهــــي عــمــلــة مــعــتــمــدة في 
ــداول فــــي لـــبـــنـــان، مــــن الــــصــــراف اآللـــــــي، بــيــنــمــا  ــ ــتـ ــ الـ
يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض 

وفواتير بالدوالر.
وتسبب كل ذلك بموجة هلع، وتدفق عدد كبير من 
الــغــذائــيــة خـــال اليومن  املــتــاجــر  اللبنانين عــلــى 
رت محطات الوقود من انتهاء 

ّ
املاضين، في وقت حذ

مخزون البنزين لديها، وأعلن نقيب املستشفيات 
ــة واملــســتــلــزمــات الطبية الحالي  أن مــخــزون األدويــ
يكفي شهرًا واحــدًا فقط نتيجة اإلجــراءات املشددة 
الــتــي اتخذتها املــصــارف اللبنانية للحّد مــن بيع 
ــــدوالر الـــضـــروري لــلــشــراء مــن املــســتــورديــن. على  الـ
الرغم من أن بعض الزبائن قالوا إنهم ال يشعرون 
بــأي خــوف ويــشــتــرون حاجياتهم بشكل طبيعي، 
أكــدت غيرين سيف مسؤولة صالة املــواد الغذائية 
ة فــرن الشباك شرق 

ّ
فــي مؤسسة تجارية فــي محل

العاصمة أن »الحركة أكثر من العادة وتشبه أيام 
األعياد« من حيث الزحمة.

وتــضــيــف »هـــــذا كــلــه بــســبــب الـــخـــوف مـــن انــقــطــاع 
الــنــاس الخبز والطحن  املـــواد األســاســيــة. يشتري 

والسكر والحبوب واملعلبات واملستلزمات املنزلية 
مثل املحارم، ويستغنون عن كل ما يعّد كماليات«. 
وتسبب الحراك الشعبي باستقالة الحكومة، لكن 
لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون باستشارات 
جديدة لبدء تشكيل حكومة جديدة. ومن الواضح 
إنــقــاذ مكتسباتها  إلــى  أن الطبقة الحاكمة تسعى 
واالحــتــفــاظ بــمــواقــعــهــا بينما يتمسك املحتجون 
باملطالبة بحكومة مستقلة. وبالتالي ال مؤشرات 

بعد على خطوات تؤدي إلى حلول.
وحاول املسؤولون طمأنة مخاوف الناس. فقد عقد 
عون ومسؤولون ماليون ومصرفيون بينهم حاكم 
مصرف لبنان رياض سامة، اجتماعا أعلنوا على 
إثره أن »ال داعي للهلع« مؤكدين اتخاذهم تدابير 

لتيسير أمور املودعن املالية.
وإزاء البلبلة التي خلقتها السوق املوازية، يخشى 
اللبنانيون ارتفاعا حادًا في أسعار املواد الغذائية، 
وتقول سناء إن »أسعار الفول واألرز والفاصولياء 
تضاعفت والزحمة عليها بشكل أساسي«. ويوضح 
رئيس جمعية املستهلك غير الحكومية زهير برو 
لفرانس برس إن التجار الكبار غير القادرين على 
الــحــصــول عــلــى الـــــــدوالرات مـــن املـــصـــارف يبيعون 
الــذي  الــصــرف  الــصــغــار بسعر  لــلــتــجــار  بضائعهم 
يــنــاســبــهــم. ويــضــيــف بــــرو أن »الـــبـــلـــد فـــي مــرحــلــة 
فــوضــى بـــاألســـعـــار«، مــشــيــرًا إلـــى أن االرتـــفـــاع طــال 
»العديد من املواد من البيض إلى اللحوم واألجبان 
قت 

ّ
واأللـــبـــان، والــخــضــار« بنسب مختلفة. وقــد وث

الــجــمــعــيــة، وفـــق شــكــاوى املــواطــنــن الــتــي تصلها، 
ارتــفــاعــا بنسبة 7% فــي أســعــار الــلــحــوم وأكــثــر من 

25% في أسعار الخضار على سبيل املثال.

% 21
 ارتفاع إيرادات 

»النفط الليبية«

ــالـــت املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة  قـ
للنفط أمس إن إيرادات أكتوبر زادت 
إلـــى 2.2 مــلــيــار دوالر من  بــاملــئــة   21
1.8 مليار فــي سبتمبر، وأوضــحــت 
ــيــــان أن اإليـــــــــرادات  املـــؤســـســـة فــــي بــ
جــاءت مــن »عــائــدات مبيعات النفط 
الــخــام والــســوائــل الــهــيــدروكــربــونــيــة 
واملشتقات النفطية والبتروكيماوية 
ــة الـــــي الــــضــــرائــــب واإلتــــــــاوات  ــافــ إضــ
ــود االمـــــتـــــيـــــاز«.  ــ ــقـ ــ ــن عـ ــ املـــحـــصـــلـــة مــ
وشــمــلــت إيــــــرادات أكــتــوبــر تحصيل 
عــــائــــدات مــبــيــعــات شـــحـــنـــات لــشــهــر 

سبتمبر.
وقــال رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
الله »على الرغم من  مصطفي صنع 
تردي األوضاع األمنية داخل الباد، 
ــســــة الـــوطـــنـــيـــة  فــــقــــد نـــجـــحـــت املــــؤســ
للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات 
شهر أكتوبر، وذلــك من خــال زيــادة 
املــبــيــعــات والـــحـــفـــاظ عــلــى اســتــمــرار 
ــذه  ــــاج«. وأضــــــاف »هـ ــتـ ــ عــمــلــيــات اإلنـ
اإليـــــــرادات تــعــتــبــر حــيــويــة بالنسبة 
ــا في  ــرارنـ ــمـ ــتـ لــلــشــعــب الــلــيــبــي، واسـ
توفير النفط سيساهم با أدنى شك 

في استقرار السوق الدولية«.
ومــنــذ ســقــوط نــظــام الــزعــيــم الليبي 
معمر القذافي في 2011 في انتفاضة 
دعمها حلف شمال األطلسي، تعاني 
ليبيا من حالة من الفوضى وتفتقر 
إلى ميزانية مائمة في ظل تنافس 

إدارتن على السلطة.

القاهرة - رويترز:

بيروت - أ ف ب

نيجيريا تطالب الشركات النفطية بحصة أكبر من العائدات

ــرت نــيــجــيــريــا تــشــريــعــات جـــديـــدة تـــفـــرض على  ــ أقـ
ــا أفـــضـــل  ــمـ ــاسـ ــقـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـــنـــفـــطـــيـــة الـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
للعائدات، في خطوة تشكل بحسب الرئيس محمد 
بـــخـــاري »لــحــظــة مــفــصــلــيــة« ألكـــبـــر دولـــــة منتجة 
للنفط في إفريقيا، وتؤكد أبوجا التي تطالب ولو 
»حصة عادلة« من عائداتها النفطية، أن  متأخرة بـ
هذا التعديل سيدر مليارات الدوالرات على خزائن 
الــدولــة، معتبرة أن ذلــك سيشكل تطورا تاريخيا، 
يـــرون فــي املسعى محاولة لم  الــخــبــراء  لكن بعض 
يــتــم اإلعــــداد لــهــا جــيــدا، لتعزيز مــالــيــة الــدولــة في 
ظــــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة، مــحــذريــن مــن مخاطر 

إبعاد املستثمرين األجانب.
اتــفــاقــات تقاسم  ويعيد التشريع الجديد صياغة 
القانون املتعلق باستخراج النفط  االنتاج ويعدل 
في منصات أوفشور في عمق البحر، وهو قانون 
ــراره عـــام 1993،  ــ ســـار مـــن دون أي تــعــديــل مــنــذ إقــ
حن كــان نظاما عسكريا ال يــزال يحكم نيجيريا. 
وينص القانون االصلي على وجوب مراجعة هذه 
الــدولــة وشــركــات النفط الدولية إذا  االتفاقات بن 
ما تخطى سعر البرميل عشرين دوالرا. وبالرغم 
من ارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من هذه العتبة 
بفارق كبير خال السنوات العشرين املاضية، إال 
أن صيغة تقاسم العائدات بقيت على ما هي بدون 

تعديل.
واتهمت حكومة بخاري الحكومات السابقة بأنها 
إلــى مصالح شخصية وأبقت القسم األكبر  سعت 
من العائدات النفطية بأيدي جهات خاصة، والواقع 
أن العديد من املسؤولن السياسين النيجيرين 
اســتــثــمــروا فــي اســتــخــراج الــنــفــط وتــســويــقــه، ال بل 

حصلوا حتى على تراخيص لحقول نفطية اثناء 
وجودهم في السلطة. وهذا الوضع حمل الحكومة 
على إقرار »نسب رسوم« تتبع تطور سعر النفط، 
إلــى 10% حن يتخطى السعر 150 دوالرا  وتصل 
للبرميل. كما أنه سيتحتم على الشركات النفطية 
مـــن اآلن فــصــاعــدا تــســديــد ضــريــبــة ثــابــتــة بنسبة 
10% على الحقول النفطية في البحر و7,5% على 
الحقول النفطية في البر، وذلك على أعماق محددة.

ــذه الــتــعــديــات ستولد  وبــحــســب الـــرئـــاســـة، فـــإن هـ
عائدات إضافية ال تقل عن 1,5 مليار دوالر بحلول 
2021، إال أن هذه التوقعات املتفائلة قد تتبّدد إن 
الــحــّد مــن استثماراتها  الــشــركــات األجنبية  قـــررت 
في ظل شروط لم تعد مؤاتية لها كما من قبل، مع 
العلم أن نصف اإلنــفــاق العام ممّول من العائدات 
النفطية. وقــامــت الــدولــة خــال الــســنــوات األخــيــرة 
وال سيما في ظل االنكماش الذي شهدته نيجيريا 

عــام 2016، بــزيــادة الضغط تدريجيا على بعض 
الــتــي تستخرج القسم  الــكــبــرى  الــعــاملــيــة  الــشــركــات 
األكـــبـــر مـــن الـــخـــام فـــي الــبــلــد، مــثــل شــيــل وإكــســون 
موبيل وشيفرون إيني وتوتال والشركة الوطنية 

الصينية للنفط البحري )سي إن أو أو سي(.
وفي منتصف اكتوبر، أثارت الحكومة جدال كبيرا 
بمطالبتها الشركات النفطية املتعددة الجنسيات 
بـ62 مليار دوالر من العائدات الفائتة، معتبرة أنه 
لــو تــم تعديل  كــان ينبغي أن تتقاضى هــذا املبلغ 

القانون في وقت سابق.
وقــــال مــمــثــل إحــــدى الــشــركــات الــنــفــطــيــة الرئيسية 
التي أحالت القضية على املحاكم، متحدثا في ذلك 
الحن لوكالة فرانس برس »ليس لدينا أدنى فكرة 
إلــى مثل هــذا املبلغ«.  عــن كيفية توصل الحكومة 
وإزاء مــوجــة االســتــنــكــار الــتــي قــابــلــت الـــقـــرار، أقــر 
وزير النفط أنه من غير الواقعي املطالبة بمثل هذا 

املبلغ، مشيرا في املقابل إلى أنه من املمكن التوصل 
إلى تسوية بالتراضي.

ورأى خبير األســواق الناشئة في مكتب »كابيتال 
إيكونوميكس« في لندن جون آشبورن أن »األزمة 
املـــالـــيـــة الـــتـــي تـــرغـــم )نــيــجــيــريــا( االتـــحـــاديـــة على 
ــزء مـــتـــزايـــد مـــن عــائــداتــهــا لــتــســديــد  تــخــصــيــص جــ
دينها« هي من األسباب التي دفعت نيجيريا إلى 

مراجعة اتفاق تقاسم االنتاج.
وبالرغم من االحتياطات الهائلة من النفط والغاز، 
فإن سكان البلد األكبر عدديا في إفريقيا يعيشون 
بمعظمهم في الفقر املدقع بأقل من 1,90 دوالر في 
الــيــوم، وارتــفــعــت عـــدة أصــــوات مــنــذ مطلع األلفية 
لــلــمــطــالــبــة بــتــعــديــل قـــانـــون 1993، لــكــن حــتــى هــذا 
عرقل على مستوى 

ُ
االسبوع، كانت كل املحاوالت ت

الــقــطــاع النفطي طالبا  الــبــرملــان. وحـــذر ممثل عــن 
»بداية  عدم كشف اسمه بأن مشروع القانون ينذر بـ
تراجع االستثمارات في عمق البحر« في نيجيريا. 
الــشــركــات النفطية مــنــذ اآلن بسحب  وقـــال »بــــدأت 

استثماراتها من نيجيريا«.
ــي الـــقـــطـــاع الـــنـــفـــطـــي إن عــمــلــيــات  ــراء فــ ــبــ وقــــــال خــ
االســتــخــراج فــي عــرض البحر وال سيما فــي عمق 
ــالـــغ بـــاهـــظـــة جــــدا،  ــبـ ــتـــى اآلن مـ الـــبـــحـــار كـــلـــفـــت حـ
والتعديات الجديدة قد تنعكس على مردوديتها، 
ــبــــورن بـــهـــذا الـــصـــدد أن »هـــذه  وأوضــــــح جــــون آشــ
ــا فــوق  ــى مـ ــد تـــزيـــد الــكــلــفــة إلــ الــــرســــوم الـــجـــديـــدة قـ
عتبة املــردوديــة«. لكنه أشــار في الوقت نفسه إلى 
أن الــشــركــات الــنــفــطــيــة تــعــمــد دائـــمـــا إلـــى تضخيم 
الــعــواقــب السلبية كلما تــواجــه زيـــادة فــي الــرســوم 
املــتــوجــبــة عــلــيــهــا، مضيفا »الــشــركــات تــلــوح على 
الــدوام بهذا التهديد حن تواجه ضرائب جديدة، 

لكنها نادرا ما تتخلى عن نشاطاتها«.

لتعزيز مالية الدولة وتسديد الديون
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»العفو الدولية« تحذر من »حمام دم«

تزايد حدة العنف لقمع احتجاجات العراق
ــي الــــعــــراق  ــ واصــــــــل املــــتــــظــــاهــــرون أمــــــس فـ
االحتجاجات داعني إلى »إسقاط النظام«، 
رغـــم اتـــفـــاق الــكــتــل الــســيــاســيــة عــلــى إبــقــاء 
لــو اســتــدعــى األمــر  السلطة الحالية حتى 
ــد املـــحـــتـــجـــني، فــيــمــا  ــوة ضــ ــقــ ــتــــخــــدام الــ اســ
الــدولــيــة مــن »حمام  حـــذرت منظمة العفو 
الــتــي تهز  دم«. واســتــمــرت االحــتــجــاجــات 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة، مــتــرافــقــة مـــع أعــمــال 
عنف دامية أسفرت منذ انطالق التظاهرات 
ــن مـــقـــتـــل نــحــو  ــ ــر عـ ــتــــوبــ أكــ ــن  ــ ــــي األول مـ فـ
املــتــظــاهــريــن،  300 شــخــص غالبيتهم مــن 
وإصــابــة أكــثــر مــن 12 ألــفــا وفــقــا لحصيلة 
أعدتها وكالة فرانس بــرس، فيما توقفت 

السلطات عن إعالن أعداد الضحايا.
واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت 
عــلــى وضـــع حـــد لــالحــتــجــاجــات، فـــي وقــت 
الــتــي  ــران  ــ بـــالـــوالء إليـ املــحــتــجــون  يتهمها 
يعتبرونها مهندس النظام السياسي في 
الــبــلــد، وبـــمـــوازاة ذلــــك، صــعــدت السلطات 
ــــي مــطــلــع  ــــت فـ ــــرضـ قـــمـــع املـــتـــظـــاهـــريـــن وفـ
األسبوع إجــراءات مشددة في ظل انقطاع 
ــبــــكــــات الــــتــــواصــــل  ــــت وحــــجــــب شــ ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــاعــــي. وبـــحـــســـب مــــصــــادر طــبــيــة،  ــمــ ــتــ االجــ
ــتــل تسعة متظاهرين السبت فــي ساحة 

ُ
ق

الـــتـــحـــريـــر، مــــركــــز االحــــتــــجــــاجــــات بــوســط 
بـــغـــداد، مــع إطـــالق قـــوات األمـــن الــرصــاص 
الحي وقنابل الغاز املسيل للدموع، فيما 
قتل ثالثة آخــرون في البصرة، ثاني أكبر 
مـــدن الــبــالد الــواقــعــة فــي أقــصــى الــجــنــوب. 
كما تواصلت املواجهات األحد في ساحة 
الــخــالنــي، الــتــي عــــادة مـــا تــعــج بــاألكــشــاك 

واملـــتـــبـــضـــعـــني طــــــول الــــنــــهــــار، فـــانـــتـــشـــرت 
فــيــهــا رائـــحـــة الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع الـــذي 
أطــلــقــتــه قــــوات االمــــن فــيــمــا اخــتــبــأ عــشــرات 

املتظاهرين بني املباني.
وانطلقت التظاهرات مطالبة فــي البداية 
بــمــعــالــجــة الـــبـــطـــالـــة وتـــحـــســـني الـــخـــدمـــات 
لــتــتــصــاعــد بــعــدهــا الـــى »إســـقـــاط الــنــظــام« 
وتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــقــود 
البالد، وقامت قوات األمــن، بوضع جدران 
لــعــزل ســاحــة التحرير فــي إطــار  إسمنتية 
اجـــراءات مشددة جديدة تهدف للسيطرة 
عــلــى املــتــظــاهــريــن، وأغــلــقــت مـــداخـــل ثــالث 
جــســور قــريــبــة مـــن هـــذه الــســاحــة الــواقــعــة 
في قلب بغداد، ثاني أكبر عاصمة عربية 
ــي الـــبـــصـــرة،  ــ ــدد الـــســـكـــان. وفـ ــ مــــن حـــيـــث عـ
مركز املحافظة النفطية التي تحمل األسم 
ذاته، تواصلت االحتجاجات ما دفع قوات 
األمن إلى فرض طوق ملنع املتظاهرين من 

األقتراب من مبنى مجلس املحافظة.
وفـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة الــواقــعــة كــذلــك في 
الجنوب، أطلقت قوات األمن قنابل مسيلة 
للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون 
ــرة حــكــومــيــة جـــديـــدة فـــي إطـــار  ــ ــــالق دائــ إغـ
مـــوجـــة الـــعـــصـــيـــان املــــدنــــي الـــتـــي أدت الـــى 
شــل عــدد كبير مــن املــؤســســات الحكومية 
الــبــالد، ورغم  في مــدن متعددة في جنوب 
ــد  ــثــــروة الــنــفــطــيــة الـــهـــائـــلـــة، يــعــيــش واحـ الــ
الفقر،  مــن بــني خمسة عراقيني تحت خــط 
وتبلغ نسبة البطالة بــني الشباب 25 في 
املـــئـــة فـــي بــلــد يـــعـــّد ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــتــج في 

العالم، وفقا ملنظمة أوبك والبنك الدولي.
ودعــــت مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة الــســلــطــات 
ــدار أمـــر فــــوري بــإنــهــاء  ــ الــعــراقــيــة إلـــى »إصـ

ــر الــقــانــونــي  ــيـ االســــتــــخــــدام املـــتـــواصـــل وغـ
لــلــقــوة املــمــيــتــة« ضـــد املـــتـــظـــاهـــريـــن، واكـــد 
بـــيـــان عـــن املــنــظــمــة املــســتــقــلــة الـــتـــي تعنى 
بحقوق اإلنــســان »يجب أن يتوقف حمام 
الدم هذا، ويجب محاكمة املسؤولني عنه«. 
ورافــقــت هـــذه املــواجــهــات صــرخــات كثيرة 
ــان الـــعـــراق يــعــيــش الـــيـــوم فـــي ظل  تـــقـــول بــ
ــم رحــيــل  ــدة«، رغــ ــديــ »جــمــهــوريــة خــــوف جــ
ــدام حــســني مــنــذ 16  نــظــام الــديــكــتــاتــور صــ
عــامــا. وقــــال نــاشــطــون وأطـــبـــاء يــشــاركــون 
فــي الــتــظــاهــرات طــالــبــني عـــدم الــكــشــف عن 
أســـمـــائـــهـــم، إنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــــأن الــخــنــاق 
يــضــيــق عــلــيــهــم مـــع مــالحــقــتــهــم وتــلــقــيــهــم 
تـــهـــديـــدات بــالــقــتــل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعي أو في قلب التظاهرات.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت ممثلة األمـــم املتحدة 
ــانـــني هــيــنــيــس بــالســخــرت  فــــي الــــعــــراق جـ
األحــد أنها تتلقى »كــل يــوم معلومات عن 
متظاهرين قتلوا أو خطفوا أو تعرضوا 
ألعــتــقــال تعسفي او الــضــرب والــتــرهــيــب«. 
الــذي تفرضه  واستنكرت »مناخ الخوف« 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة مـــؤكـــدة أن »الــحــقــوق 
األساسية تنتهك باستمرار« في هذا البلد.

ــمــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة  ــهــ بـــــــدورهـــــــا، اتــ
ــة«،  »إســاءة التعامل مــع األزمـ بـــ السلطات 
ــا إصــــــــــــدار مـــعـــلـــومـــات  ــهــ ــرفــــضــ مــــــنــــــددة بــ
وخـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــدد الــقــتــلــى 
ــــى. كـــمـــا طـــالـــبـــت لـــجـــنـــة حـــقـــوق  ــــرحـ ــــجـ والـ
اإلنــــســــان الـــبـــرملـــانـــيـــة ومـــفـــوضـــيـــة حــقــوق 
اإلنسان الحكومية، السلطات بتوضيحات 
يــتــواصــل »ســقــوط جــرحــى باسلحة  فيما 
وبنادق صيد« باالضافة لتفجير عشرات 

»القنابل الصوتية« قرب ساحة التحرير.

عودة العنف 
لتظاهرات 
هونج كونج

اندلعت أعمال عنف أمس في منطقة األراضي الجديدة بهونج كونج 
املــنــاهــضــة للحكومة إذ أطــلــقــت الشرطة  مــع اســتــمــرار االحــتــجــاجــات 
الغاز املسيل للدموع لتفريق املحتجني وأغلق نشطاء يرتدون مالبس 
ــوداء الـــطـــرق وخـــربـــوا مـــراكـــز تـــســـوق. وخــــرب املــتــظــاهــرون محطة  ــ سـ
قـــطـــارات فــي مــديــنــة شــا تــني بــوســط هــونــج كــونــج وحــطــمــوا مطعما 
انــتــخــابــات املجالس  أنــه مـــوال لبكني قبل أســبــوعــني فقط مــن  يعتقد 
املحلية. وعرض تلفزيون ناو صورا لكدمة حمراء على ذراع مراسلة 
له قالت إنها أصيبت بعبوة غاز مسيل للدموع في مدينة تسون وان 

إلى الغرب من األراضي الجديدة.
وأغلقت محطة الــقــطــارات فــي شــا تــني وســط مــنــاوشــات بــني الشرطة 
ــز الــتــجــاريــة.  ــراكـ واملــتــظــاهــريــن فـــي يــــوم تــقــرر فــيــه االحـــتـــجـــاج فـــي املـ
بــالــهــدوء، وقالت  الــجــزيــرة الرئيسية  واتسمت مناطق التسوق على 
الــشــرطــة فــي بــيــان »املــتــظــاهــرون املــتــطــرفــون تجمعوا فــي عــدة أماكن 
من األراضـــي«. وأضــاف البيان »كانوا يتسكعون في عــدد من املراكز 
التجارية ويخربون املتاجر واملنشآت بداخلها دون اعتبار لسالمة 

أفراد املجتمع«.
وفــي عطلة نهاية األســبــوع املــاضــي، احتشد املحتجون املناهضون 
ا من أذن أحد  للحكومة في مركز تجاري ولوح رجل بسكني وقطع جزء
الساسة. واملحتجون غاضبون مما يعتبرونه سلوكا وحشيا تمارسه 
الشرطة ومن تدخل بكني في شؤون وحريات هونج كونج، املستعمرة 
البريطانية السابقة التي تطبق صيغة »بلد واحــد ونــظــامــان« منذ 
عودة املدينة لحكم الصني عام 1997. وتنفي الصني التدخل في شؤون 

هونج كونج وتلقي باللوم على دول غربية في إثارة املشاكل.
من جانب آخر، اعتبرت الصني أن غياب التشريعات األمنية املتشددة 
فــي هــونــغ كــونــغ هــو أحــد األســبــاب الرئيسية الســتــمــرار التظاهرات 
العنيفة املؤيدة للديموقراطية منذ أشهر في املدينة، واصفة مسألة 
سن تشريعات كهذه بأنه »مهمة عاجلة«. وجــاءت هذه الدعوة التي 
من املرجح أن تؤجج غضب املتظاهرين املستائني من رد فعل الشرطة 
القاسي تجاههم في بيان مطّول صدر السبت املاضي عن الحكومة 

الصينية املركزية التي تشرف على حكم هونغ كونغ.
واقــر تشانغ تشاومينغ مدير مكتب هونغ كونغ وماكاو في البيان 
بـــضـــرورة إدخـــــال تــحــســيــنــات عــلــى الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي هــونــغ كــونــغ، 
الــفــجــوة بــني األغنياء  ارتــفــاع تكلفة السكن واتــســاع  ألن عــوامــل مثل 
والــفــقــراء ســاهــمــت فــي االضـــطـــرابـــات. لــكــن تــشــانــغ أبـــدى أيــضــا دعما 
لتشديد قبضة السلطة، وأكد على الحاجة املاسة لوضع قوانني تجّرم 
املــركــزيــة فــي الصني،  التخريب وتــحــديــات أخـــرى تواجهها الحكومة 
مــؤكــدا أن زعــيــم املــنــطــقــة وأعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب يــجــب أن يــكــونــوا 

»وطنيني« موالني للصني.
وكانت جهود حكومة هونغ كونغ لتقديم تشريعات من هذا القبيل 
ــام 2003 قـــد تــســبــبــت بـــخـــروج تـــظـــاهـــرات أجــبــرتــهــا عــلــى سحبها  عــ
ووضعها جانبا. واعتبر تشانغ أن االفتقار إلى مثل هذا القوانني »هو 
الــقــوى املحلية االنفصالية  أحــد األســبــاب الرئيسية لتكثيف نــشــاط 
واملتطرفة«. وقال »الحاجة إلى حماية األمن القومي وتعزيز تطبيق 
القانون هي قضايا بارزة ومهام عاجلة تواجه حكومة منطقة هونغ 

كونغ اإلدارية الخاصة والناس في شتى مناحي الحياة«.

بغداد - أ ف ب:

هونج كونج - رويترز

بن فليس يتعهد باالستجابة لمطالب ثوار الجزائر
تــعــّهــد أمـــس عــلــي بــن فليس املــرشــح 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة 
املرتقبة في 12 ديسمبر، االستجابة 
ملطالب »الثورة« التي دخلت شهرها 
التاسع، من خالل قرارات عاجلة كحل 
البرملان واعــداد دستور جديد، وقال 
ــه الــتــرشــح  ــــذي ســبــق لـ بـــن فــلــيــس، الـ
مــرتــني ضــد الــرئــيــس املــســتــقــيــل عبد 
العزيز بوتفليقة، »أنا رجل لم ينتظر 
ــه الــنــظــام  22 فــبــرايــر لــيــثــور فـــي وجــ
القائم ويتحداه ويقاومه منذ 2004 
)لــدى ترشحه للمرة االولــى(« في رّد 
على مــن وصــفــه بــأحــد رمـــوز النظام 

القديم.
ــر لــــعــــرض  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وأضــــــــــــــاف خـــــــــالل مـ
برنامجه االنتخابي »ال يكفي وضع 
هــذه الــثــورة على الــرأس والــعــني، ألن 
العبرة في حمل مطالبها وتطلعاتها 
ــّد عـــلـــى تـــجـــســـيـــدهـــا، وهــــــذا مــا  ــ ــكـ ــ والـ
يــصــبــو إلـــيـــه بــرنــامــجــي االنــتــخــابــي 
ــه إن مــنــحــنــي  ــ ــد بــ ــهــ ــعــ ــا أتــ ــ وهـــــــــذا مــ
الشعب ثقته«. وتشهد الجزائر حركة 
احــتــجــاجــيــة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ 22 
شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر، دفـــعـــت فـــي مــرحــلــة 
اولى إلى استقالة الرئيس بوتفليقة 
بــعــد عــشــريــن ســنــة فــي الــحــكــم، وهــي 
ترفض اجــراء االنتخابات الرئاسية 

قبل رحيل كل رموز نظامه.
لــالنــتــخــابــات  الـــرافـــضـــني  ورّدا عــلــى 
قــــال رئـــيـــس حــــزب طـــالئـــع الــحــريــات 
»إذا كانت الثورة تخشى استنساخ 
ــم فـــــأنـــــا اخـــــشـــــى مــا  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
أخشاه هو ان يجعل هذا النظام من 
الــرئــاســيــات الــقــادمــة عــهــدة )واليــــة( 
ــــي إشـــــــــارة إلـــى  خـــامـــســـة مــــــكــــــّررة« فـ
الــواليــة الــخــامــســة الــتــي ســعــى اليها 
الــحــراك  بوتفليقة قــبــل أن يسقطها 

ــبــــي. واعــــتــــبــــر بـــــن فـــلـــيـــس ان  ــعــ الــــشــ
ترشحه يهدف »إلى التعجيل بزوال 
ــام وســــــّد األبـــــــــواب أمـــامـــه  ــظـ ــنـ هـــــذا الـ
البلد مــن »الــخــراب  نهائيا« وإخـــراج 
الـــذي ألحقه بــه« مــن خــالل »برنامج 

استعجال وطني«.
ــبــــاشــــرة بـــعـــد انـــتـــخـــابـــه،  واقـــــتـــــرح مــ
إطالق مشاورات سياسية واسعة ثم 
انــفــتــاح ســيــاســي«  تشكيل »حــكــومــة 
تضم املساندين لبرنامجه واملجتمع 

املدني و»كفاءات وطنية مشهودا لها 
بالخبرة«. كما سيقوم بحل البرملان 
الحالي الذي »ال مكان له وال جدوى 
مــنــه فـــي بــعــث انـــتـــقـــال ديــمــوقــراطــي 
ــد انـــتـــخـــاب  ــعــ ســـلـــيـــم وشــــــرعــــــي«. وبــ
»تــشــكــيــل  ــقـــوم بـــ ــيـ بــــرملــــان جــــديــــد سـ
لــجــنــة تــأســيــســيــة لــصــيــاغــة املــشــروع 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لـــدســـتـــور الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــذي سيعرض لالستفتاء  الجديد« 

الشعبي.

واعتبر بــن فليس ان على الدستور 
الجديد ان »يمحو من روحــه ونصه 
مخاطر عــودة شخصنة الحكم وكل 
ــولـــي« فــيــســقــط  ــمـ نـــزعـــة لــلــحــكــم الـــشـ
الـــحـــصـــانـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة عــــن الــــنــــواب 
ويلغي االمتياز القضائي بالنسبة 
لرئيس الجمهورية ورئيس الــوزراء. 
ــوري أعـــلـــن  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ وكــــــــان املـــجـــلـــس الـ
بشكل رسمي ونهائي، السبت، قائمة 
املــــرشــــحــــني الـــخـــمـــســـة لـــالنـــتـــخـــابـــات 
ــن فــلــيــس الـــذي  الـــرئـــاســـيـــة، بــيــنــهــم بـ
ــة فــــي عــهــد  ــكـــومـ تــــولــــى رئــــاســــة الـــحـ
ــوزراء األســبــق  ــ الــ بوتفليقة ورئــيــس 

أيضا عبد املجيد تبون.
والــثــالثــة اآلخـــــرون هــم األمــــني الــعــام 
بــالــنــيــابــة لـــحـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
املــســانــد لبوتفليقة  الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
الــقــادر بن  عز الدين ميهوبي، وعبد 
قرينة رئيس حركة البناء الوطني، 
ــزب إســــالمــــي يــنــتــمــي الــيــه  ــ ــو حــ ــ وهــ
رئـــيـــس املـــجـــلـــس الــشــعــبــي الــوطــنــي 
)الــغــرفــة األولـــى فــي الــبــرملــان(، وعبد 
ــذي نـــاضـــل طــــوال  ــ الـــعـــزيـــز بــلــعــيــد الــ
مــســيــرتــه فـــي حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــحــاكــم قبل أن ينشق عنه  الــوطــنــي 
لــتــأســيــس حـــزب »جــبــهــة املــســتــقــبــل« 
املقرب من السلطة. وبحسب اإلذاعــة 
الــحــمــلــة االنتخابية  فـــإن  الــجــزائــريــة 

تبدأ يوم 17 نوفمبر.
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الملك عبد اهلل يعلن سيادة األردن على الباقورة والغمر
أعلن العاهل األردنــي امللك عبد الله 
الــثــانــي أمـــس فـــرض ســـيـــادة األردن 
الكاملة على أراضي الباقورة والغمر 
التي استأجرتها إسرائيل على طول 
 

ّ
ــحــــدود املــشــتــركــة وكـــــان لــهــا حــق الــ

التصّرف بها ملدة 25 عامًا بموجب 
ــعــة 

ّ
مــلــحــقــات مــعــاهــدة الـــســـام املــوق

بني الجانبني عــام 1994، وقــال امللك 
الله »أعلن اليوم انتهاء العمل  عبد 
بـــاملـــلـــحـــقـــني الــــخــــاصــــني بــمــنــطــقــتــي 
الغمر والباقورة في اتفاقية السام 
وفــــرض ســيــادتــنــا الــكــامــلــة عــلــى كل 
شبر فيها«، وذلك في خطاب العرش 
ألــقــاه بمناسبة افتتاح أعمال  الــذي 
الـــدورة العادية ملجلس األمــة وسط 

تصفيق حار.
وبحسب ماحقات اتفاقّية السام 
تــّم  أكـــتـــوبـــر 1994،  فـــي 26  ـــعـــة 

ّ
املـــوق

ــيـــل  ــرائـ ــّرف إلسـ ــتــــصــ  الــ
ّ

ــق ــ إعــــطــــاء حــ
بهذه األراضي ملدة 25 عامًا، على أن 
يتجّدد ذلك تلقائيًا في حال لم تبلغ 
الـــدولـــة العبرية  الــحــكــومــة األردنـــيـــة 
برغبتها في استعادة هذه األراضي 
ــام مــن انــتــهــاء املــــدة، وهـــو ما  قــبــل عـ
الله  املــلــك عبد  ــّرر  فعلته اململكة. وقـ
ــــي  ــادة أراضــ ــعــ ــتــ الــــعــــام املــــاضــــي اســ
الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء 
نهري األردن واليرموك في محافظة 
إربــــد )شــــمــــال(، والــغــمــر فـــي منطقة 

الــعــقــبــة  فــــي مــحــافــظــة  وادي عـــربـــة 
)جنوب( من الوصاية اإلسرائيلية. 
ــي )املــمــلــكــة(  ــ وبـــث الــتــلــفــزيــون األردنـ
مشاهد لجنود من الجيش األردني 
ــلـــكـــة فـــوق  ــعــــون عـــلـــم املـــمـ ــرفــ وهــــــم يــ

أراضي الباقورة.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ـــي عـــاطـــف الـــطـــراونـــة  ــ الــــنــــواب األردنــ

في افتتاح الدورة العادية للمجلس 
ــد زيـــــــــــارة مــن  ــعــ ــى بــ ــلــ ــن عــ ــحــ »هــــــــا نــ
احتفاالتنا بعودة أراضــي الباقورة 
ــك بـــإنـــهـــاء  ــلــ ــي أمــــــر املــ ــتــ والــــغــــمــــر، الــ
العمل بملحقها من معاهدة السام 
األردنية اإلسرائيلية، لتبقى أراضي 
أردنية بعد إنهاء عقوِد املستأجرين 
ــــني فــــيــــهــــا، وتـــخـــضـــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ

بـــذلـــك لــلــقــوانــني األردنــــيــــة عــلــى كل 
شــــبــــر مــــنــــهــــا، بــــعــــد إنـــــهـــــاء مـــظـــاهـــر 
الــتــواجــد اإلســرائــيــلــي إال بقوانيننا 
ــا، وشــــــروط  ــنــ ــادتــ ــيــ وأنـــظـــمـــتـــنـــا وســ

السام املتكافئ«.
وأوضــــح أن »هـــذه املــنــاســبــة تسجل 
بــحــروف مــن نــــور، مــعــانــي الــســيــادة 
ــتــــزام بقيم  الــوطــنــيــة، ومــفــاهــيــم االلــ

هــويــة الــوطــن الــجــامــعــة، ومضامني 
التمسك بكل مقدس وطني، لتنتصر 
كرامتنا على كل التحديات«. وانتهى 
أمــــس حـــق املــــزارعــــني اإلســرائــيــلــيــني 
بـــــــزراعـــــــة األراضـــــــــــــي األردنــــــــيــــــــة فــي 
الباقورة والغمر التي يطلق عليها 
ــم« بـــالـــعـــبـــريـــة. وتـــــم إغــــاق  ــرايــ ــهــ »نــ
الــبــوابــة الــصــفــراء املــؤديــة إلــى جسر 
فــــوق الــنــهــر الــفــاصــل بـــني الــبــلــديــن، 
يــســلــكــه املـــــزارعـــــون اإلســـرائـــيـــلـــيـــون 

للدخول إلى الباقورة.
وقالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
ــــي 10  ــ فـ إن »االتـــــــــفـــــــــاق ســـيـــنـــتـــهـــي 
املــــزيــــد مــن  إعــــطــــاء  نـــوفـــمـــبـــر« دون 
ــــق  ــتــــفــــاصــــيــــل.. وكــــــــان األردن وافـ الــ
خــال مفاوضات السام على إبقاء 
هـــذه األراضـــــي الــحــدوديــة بتصرف 
الدولة العبرية، مع اعتراف إسرائيل 

بسيادة األردن عليها. 
وأنهت معاهدة وادي عربة املوقعة 
فــي 26 أكتوبر 1994 رسميا عقودا 
مــن حــالــة الــحــرب بــني الــبــلــديــن. ولــم 
ــدة شـــرعـــيـــة  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ تـــكـــتـــســـب هـــــــذه املـ
ــيــــوم،  الــ ــــي األردن حـــتـــى  فـ شـــعـــبـــيـــة 
لــكــن فـــي نــظــر الــشــريــحــة األكـــبـــر من 
ــاور بــلــدهــم  ــ ــــجـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ األردنــــــيــــــني الـ
إســـرائـــيـــل واألراضـــــــي الفلسطينية 
ويـــعـــد أكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم مـــن أصــل 
فلسطيني، ال تزال إسرائيل »عدوا«. 
وتواجه العاقة بني عّمان وتل أبيب 

تحديات متواصلة.

مع انتهاء االتفاق مع إسرائيل

عمان - وكاالت

إيران تبني محطة ثانية للطاقة النووية
بــدأت إيــران أمــس في صب االسمنت في محطة 
الــنــوويــة، فــي خــطــوة مهمة لبناء  ثانية للطاقة 
املنشأة في مدينة بوشهر الجنوبية بمساعدة 
ــبـــر صـــالـــحـــي مــديــر  ــال عـــلـــي أكـ ــ مــــن روســــيــــا، وقــ
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية في مراسم بثها 
التلفزيون »الطاقة النووية توفر كهرباء يمكن 
االعتماد عليها.. كل محطة نووية توفر لنا 11 
مليون برميل مــن النفط أي 660 مليون دوالر 
ــال مـــصـــدران مــطــلــعــان فـــي أواخــــر  ــ ســـنـــويـــا«. وقـ
أكــتــوبــر إن الــــواليــــات املــتــحــدة تــعــتــزم الــســمــاح 
لشركات روسية وصينية وأوروبــيــة بمواصلة 
العمل في املنشآت النووية اإليرانية لتجعل من 

األصعب على إيران تطوير أسلحة نووية.
الـــخـــارجـــيـــة  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، رفــــضــــت وزارة  مـ
اإليرانية أمس تقارير عن عثور الوكالة الدولية 
الــذريــة التابعة لألمم املتحدة على آثار  للطاقة 
لــلــيــورانــيــوم فــي مــوقــع إيــرانــي، سبق ووصفته 
إســرائــيــل بأنه »مــخــزن نــووي ســـري«، ووصفت 
هــــذه الــتــقــاريــر بــأنــهــا »فـــــخ«، وأبــلــغــت الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة يــــوم األربــــعــــاء الــــدول 
ــادة فـــي جــلــســة مــغــلــقــة أنــهــا  ــ األعـــضـــاء خــــال إفــ
عــثــرت على آثـــار يــورانــيــوم فــي املــوقــع اإليــرانــي 
غير املعلن بعد شهرين من أول تقرير لرويترز 
إيــران والعثور  عن سحب عينات من موقع في 
ــال دبــلــومــاســيــون  ــار يـــورانـــيـــوم فــيــه. وقــ عــلــى آثــ
في االجتماع إن األمر متعلق بذات املوقع فيما 

يبدو.
وقــال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية 
عباس موسوي في تصريحات بثها التلفزيون 
ــيــــل  ــرائــ ــيـــونـــي وإســ ــهـ ــمــــي »الــــنــــظــــام الـــصـ الــــرســ

يحاولون إعادة فتح هذا امللف، لقد أعلنا أن هذا 
فــخ، ونــأمــل أن تحافظ الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة عــلــى يــقــظــتــهــا«. وقـــال دبــلــومــاســيــون إن 
ــار الــتــي  ــ الــوكــالــة أكــــدت لـــلـــدول األعـــضـــاء إن اآلثـ
ــنـــات املـــســـحـــوبـــة فــــي فـــبـــرايـــر  ــيـ ظــــهــــرت فــــي الـــعـ
مــن املــوقــع هــي يــورانــيــوم تــمــت مــعــالــجــتــه دون 
إيــران  الــتــي قدمتها  تخصيبه وإن التفسيرات 

حتى اآلن لم تثبت صحتها.
ودعــــــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني 
نتنياهو في 2018 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لزيارة املوقع على الفور وقال إنه كان يحوي 15 
املـــواد املشعة التي نقلت فيما  كيلو جــرامــا مــن 
بعد. ونتنياهو يعارض بشدة االتفاق النووي 

املبرم بني إيران وقوى عاملية في 2015.

.. وتكتشف حقال 
نفطيا جديدا

قــال الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني 
فـــي كــلــمــة نــقــلــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
بـــاده اكتشفت حــقــا نفطيا  أمـــس إن 
جـــديـــدا يـــحـــوي 53 مــلــيــار بــرمــيــل من 
الــــخــــام فــــي الـــجـــنـــوب الــــغــــربــــي، وقــــال 
روحاني في كلمته التي ألقاها بمدينة 
يــزد فــي وســط الــبــاد »رغــم العقوبات 
األمريكية.. اكتشف العمال اإليرانيون 
حــقــا نــفــطــيــا تــبــلــغ احــتــيــاطــيــاتــه 53 
مـــلـــيـــار بـــرمـــيـــل«. وأضـــــــاف أن الــحــقــل 
يـــقـــع عـــلـــى مـــســـاحـــة 2400 كــيــلــو مــتــر 
مربع فــي محافظة خوزستان الغنية 
بـــالـــنـــفـــط. وتـــمـــلـــك إيـــــــــران رابـــــــع أكـــبـــر 
احتياطيات نفطية في العالم وثاني 
ــاز، بحسب إدارة  أكــبــر احــتــيــاطــيــات غـ

معلومات الطاقة األمريكية.
وتقول اإلدارة على موقعها اإللكتروني 
إن احــتــيــاطــي إيــــران املــؤكــد مــن النفط 
الخام يقدر بنحو 157 مليار برميل في 
يناير 2018. ومنذ انسحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق النووي املبرم بني 
القوى العاملية وإيران، أعادت واشنطن 
فــرض عقوبات على طــهــران لتضييق 
الــخــنــاق عــلــي تــجــارة الــنــفــط الحيوية 

لها.

دبي - رويترز:

كان طعم الحصاد مرا في أفواه بعض املزارعني اإلسرائيليني على 
الحدود مع األردن، فقد انتهى رسميا أمس أجل اتفاق بدأ سريانه 
قبل 25 عــامــا بــني البلدين وأتـــاح لــهــؤالء املــزارعــني زراعـــة األرض، 
املــزرعــة الجماعية التي  الــذي تتولى  وقــال إيلي أرازي )74 عــامــا( 
ينتمي لها زراعة إحدى قطعتي األرض واسمها بالعبرية نهاراييم 
وبالعربية الباقورة »كان األمر أشبه بلكمة في الوجه«. ونهاراييم 
كلمة عبرية معناها »نهران« وتقع هذه املنطقة عند ملتقى نهري 
الــيــرمــوك واألردن. ويــقــول إسرائيليون إن هــنــاك مــا يثبت حقوق 
الــقــرن العشرين  إلــى عشرينيات  ملكية خاصة فــي املنطقة ترجع 
ا من فلسطني تحت االنتداب البريطاني. حينما كانت املنطقة جزء

وقــال أرازي إن مزرعته الجماعية، أو الكيبوتز، واسمها اشــدوت 
يعقوب ميوهاد تزرع محاصيل في املنطقة منذ 70 عاما من بينها 

الزيتون واملــوز واألفــوكــادو. وفي معاهدة السام تأكدت السيادة 
األردنية على املنطقة بينما احتفظ اإلسرائيليون بامللكية الخاصة 
لــــألرض والــبــنــود الــخــاصــة الــتــي تــســمــح بــحــريــة الــتــنــقــل. واألردن 
واحــدة من دولتني عربيتني فقط أبرمتا اتفاق سام مع إسرائيل 
وربط البلدين تاريخ طويل من العاقات األمنية الوثيقة. غير أن 
املعاهدة ال تحظى بالقبول على املستوى الشعبي في األردن حيث 

ينتشر التأييد للفلسطينيني على نطاق واسع.
وقــــال أوري أريـــيـــل وزيــــر الــــزراعــــة اإلســرائــيــلــي إن انــتــهــاء الــعــمــل 
ــاء فـــي وقــــت بــلــغــت فــيــه الــعــاقــات  بـــاالتـــفـــاق الـــخـــاص بـــــاألرض جــ
اإلسرائيلية األردنية نقطة متدنية. وقال لرويترز »لسنا في شهر 

عسل. بل في فترة من الشجار املستمر«.
وفي أحدث مثال على ذلك شعر األردن بالصدمة بفعل تصريحات 

لرئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو وعد فيها خال الدعاية 
املـــاضـــي بــضــم غـــور األردن.  انــتــخــابــات سبتمبر  فـــي  االنــتــخــابــيــة 
الــعــاقــات الدبلوماسية  تــأثــرت  القليلة املاضية  الــســنــوات  وخــال 
الــســام بــني إســرائــيــل والفلسطينيني  سلبا أيــضــا بجمود عملية 
ــان على  ــه كــ ــيـــل إنــ ــال أريـ ــ وخــــافــــات تــتــعــلــق بـــالـــحـــرم الـــقـــدســـي. وقـ
الحكومة أن تتحرك في وقت سابق ملحاولة إقناع األردن بتمديد 
العمل باالتفاق والسماح للمزارعني بزراعة األرض. وما زال أرازي 

يأمل أن يسمح األردن بعودة املزارعني في نهاية األمر.
وذكرت أمس صحيفة هآرتس اإلسرائيلية أن عمان منحت مزارعني 
مـــن زمــــاء أرازي فـــي قــطــعــة األرض الــثــانــيــة الــواقــعــة إلـــى الــجــنــوب 
إمكانية الدخول إلى األرض والخروج منها ستة أشهر أخــرى، ولم 

يرد مسؤولون إسرائيليون وأردنيون على طلبات للتعليق.

مزارعون إسرائيليون يتحسرون على انتهاء الصفقة
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ــارك املــــركــــز الــــدولــــي لـــأمـــن الـــريـــاضـــي  ــ شــ
ــــم« في  مــمــثــا فـــي بــرنــامــج »ســيــف ذا دريـ
فعاليات »املنتدى الدولي للشباب« الذي 
الــذكــرى الثاثني  أقيم في إطــار إحتفاالت 
لــســقــوط »جــــدار بــرلــني« وتــوحــيــد شطري 
املانيا وهي الذكرى التي صادفت عامها 
ــدر  ــ ــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي. وأصــ ــ الــــثــــاثــــني يــ
»ســــيــــف ذا دريــــــــم« بـــالـــتـــعـــاون مــــع األمــــم 
ــوان: »عــنــدمــا  ــنــ املـــتـــحـــدة تـــقـــريـــرا تـــحـــت عــ
تسقط الرياضة كل الحواجز« وذلك خال 
املــشــاركــة فــي فــعــالــيــات »مــنــتــدى الــشــبــاب 
الدولي« إلحياء ذكرى سقوط جدار برلني 
أيـــقـــونـــة عــاملــيــة للتغيير  الـــتـــي أصــبــحــت 
اإليجابي والعمل الجماعي. وأقيمت هذه 
الفعاليات يوم األحــد املاضي على مقربة 

من الجدار الشهير في مدينة برلني.
وأصـــــدر »ســيــف ذا دريـــــم« الــتــقــريــر الـــذي 
يــبــرز الــرمــزيــة اإليــجــابــيــة لــقــدرة الرياضة 
على التغيير بالتعاون مــع مركز الهدنة 
األوملــبــيــة الــدولــيــة وبــدعــم مــن مكتب األمــم 
املتحدة لتحالف الحضارات وهــو العمل 
الذي تم تدشينه ضمن فعاليات »منتدى 
ــبـــاب الــــعــــاملــــي« فــــي »بـــيـــت الــــديــــوان«  الـــشـ
ــادة الــشــيــخ ســـعـــود بن  ــعـ ــة سـ ــايـ تــحــت رعـ

عبدالرحمن آل ثاني.

أمين عام الفيفا

»منتدى الشباب العاملي« وبالشراكة 

مــع الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، جمع 
الـــشـــبـــاب مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 
لــإحــتــفــاء بـــهـــذه الـــرمـــزيـــة اإليــجــابــيــة 
ــي قــــــــدرة الــــريــــاضــــة عــلــى  ــ املـــتـــمـــثـــلـــة فـ
ــبـــاب  ــام الـــشـ ــ ــهــ ــ إحــــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر وإلــ
بمباركة فاطمة ســمــورا األمـــني العام 
لــاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )الفيفا( 
وكونستانتينوس فيليس املدير العام 
ملركز الهدنة األوملبية الدولية التابع 
لــأمــم املــتــحــدة وجـــويـــل بــــوزو رئــيــس 
ــز الــــســــام والـــريـــاضـــة  ــركـ ومــــؤســــس مـ
وممثلني عن عدد من الجهات الدولية 

األخرى.

الشيخ سعود 
في مقدمة التقرير

ــة لـــلـــتـــقـــريـــر  ــيــ ــمــ ــقــــديــ ــتــ وفــــــــي كـــلـــمـــتـــه الــ
الــــصــــادر عـــن »ســـيـــف ذا دريــــــم« والــــذي 
ــئـــات املـــشـــاركـــني فــي  حـــظـــي بـــإعـــجـــاب مـ
املنتدى، أعاد سعادة الشيخ سعود بن 
عبدالرحمن آل ثاني التذكير بالعديد 
ــن الـــلـــحـــظـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــجــال  مــ
الدبلوماسية الرياضية ومن بينها ما 
حــــدث فـــي األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة الــشــتــويــة 
2018 فـــي بــيــونــج تــشــانــج وفـــي مــبــاراة 

شــهــدت ريــاضــيــني مــن كــوريــا الشمالية 
وكوريا الجنوبية معا ألول مرة يدا بيد 

تحت علم موحد.

 بن حنزاب: الرسالة الرمزية 
تصنع الفارق

وقــــال مــحــمــد بـــن حـــنـــزاب رئــيــس املــركــز 
الــــدولــــي لـــأمـــن الــــريــــاضــــي إنـــــه وربـــمـــا 
للمرة األولى تدخل الرياضة بمنظورها 
املجتمعي فــي احــتــفــاالت ذكـــرى سقوط 
ــو األمــــــر الــــــذي يــشــكــل  ــ جــــــدار بـــرلـــني وهـ
ــة تــــم إبــــرازهــــا  ــيـ ــابـ ــجـ رمــــزيــــة هـــامـــة وإيـ
لــقــدرة الرياضة  بمباركة األمــم املتحدة 

على التغيير.
وتـــابـــع: شــاركــنــا فــي احــتــفــاالت الــذكــرى 
الثاثني لسقوط جـــدار بــرلــني وتوحيد 
أملــانــيــا عــبــر برنامجنا العاملي  شــطــري 
ــــم« ومـــن خـــال »املــنــتــدى  »ســيــف ذا دريـ
الدولي للشباب« ونحن سعداء بتفعيل 
ــدرة الــريــاضــة  ــ ــــاء قـ دور الـــريـــاضـــة وإعــ
ــابــــي لــكــل  ــــي إحـــــــــداث الـــتـــغـــيـــيـــر اإليــــجــ فـ
املــجــتــمــعــات بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــعـــرق 
واللون والدين وهذا بحد ذاته تجسيد 
ــا بـــأن  ــ ــمـ ــ ــردد دائـ ــ ــتـ ــ ــعــــارات الــــتــــي تـ ــلــــشــ لــ

الرياضة أصبحت ثقافة ولغة عاملية.
وأشــار بن حنزاب: »الرياضة تحطم كل 
الحواجز«، هذه مقولة صحيحة وماثلة 
على أرض الواقع عبر برنامج »سيف ذا 
دريــم« ليس فقط هنا في أملانيا بل في 

غير مكان، فقبل عام مضى نظم برنامج 
»سيف ذا دريــم« في العاصمة العراقية 
بــغــداد أول مؤتمر وطني للرياضة من 
أجل السام والتنمية وبعد عدة شهور 
عملنا في دارفــور بالسودان بالتنسيق 
مع املسئولني املحليني ملساعدة قاطني 
املعسكرات الــتــي تـــأوي أنـــاس أقــل حظا 
فــــي هـــــذه الـــحـــيـــاة مــــن أطــــفــــال وشـــبـــاب 
وفتيات في تكريس حقهم في ممارسة 
الــريــاضــة... إن الــرســالــة الــرمــزيــة تصنع 

الفارق في كثير من األحيان..

الرياضة والحرب الباردة

مـــــــن نــــاحــــيــــتــــه قـــــــــال مـــاســـيـــمـــيـــلـــيـــانـــو 
املــديــر التنفيذي لبرنامج  مــونــتــانــاري 
»سيف ذا دريــم« إن سقوط جــدار برلني 
كان له توابع أفضت إلى عصر سياسي 
أنــه ال يــزال  جــديــد لكن علينا أن نتذكر 
هناك الكثير من الجدران في شتى أنحاء 
العالم تقف حائا دون توحد الكثير من 
األمــــم.. وتــابــع: الــلــغــة الــعــاملــيــة الــوحــيــدة 
هي الرياضة، اللغة التي تجمع العالم 
ــتـــي تـــحـــدثـــت بــصــوت  بــــأســــره، الـــلـــغـــة الـ
الباردة  مسموع قبل وبعد زمن الحرب 
الــريــاضــة تتحدث وسنواصل  تـــزال  وال 
الحديث عبر الرياضة إلحــداث التغيير 
ــي فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات لــتــحــطــيــم  ــابــ ــجــ اإليــ

الحاجز املقبل..

تدخل الرياضة في احتفاالت »جدار برلين« يشكل رمزية هامة
 »عندما تحطم الرياضة كل الحواجز« يسجل مشاركة عالمية لـ »سيف ذا دريم«.. بن حنزاب: 

¶ محمد بن حنزاب

¶  مشاركة مميزه للوكرة )أرشيفية(

برلين -  

واصــل فريق الوكرة انتصاراته في البطولة 
اآلسيوية الثانية والعشرين لأندية أبطال 
الــــدوري لــكــرة الــيــد املــقــامــة حاليا فــي مدينة 
ســـــام شـــــوك الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة واملـــؤهـــلـــة 
لبطولة العالم لأندية أبطال القارات )سوبر 
الثالث على  جلوب 2020(، حيث حقق فــوزه 
التوالي وذلك على حساب الوحدة السعودي 
الـــتـــي أقــيــمــت  املــــبــــاراة  بــنــتــيــجــة -23 22 فـــي 
بــيــنــهــمــا أمــــس ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة 

الثانية.
وبهذا الفوز رفع الوكرة رصيده إلى 6 نقاط 
الثانية واقترب بشكل  في صــدارة املجموعة 

كبير من الصعود إلى الدور قبل النهائي.
وكــانــت مـــبـــاراة الـــوكـــرة والـــوحـــدة الــســعــودي 
مــثــيــرة لــلــغــايــة فـــي مــجــمــلــهــا بــفــضــل األداء 
القوي من كا الفريقني، فعلى الرغم من نجاح 
الــــوحــــدة فـــي حــســم الـــشـــوط األول لــصــالــحــه 
بــواقــع 12 - 11، إال أن الــوكــرة رفــع مــن نسق 

أدائــه بصورة كبيرة في الشوط الثاني على 
أثر العمل التكتيكي الجيد من جانب املدرب 
يامن القفصي، وتمكن مــن تحقيق أفضلية 
ــدم بــفــارق  ــقـ ــة خــــال ذلــــك الـــشـــوط وتـ ــحـ واضـ
ثاثة أهداف عند الوصول إلى الدقيقة 20، إال 
أن الوحدة أشعل اللقاء بعودته في النتيجة 
ــارق حــتــى الــلــحــظــات األخــيــرة  ــفـ وتــقــلــيــص الـ
عندما كان الوكرة متقدما -23 22، واحتسب 
الــحــكــم رمــيــة جــزائــيــة لــلــوحــدة فــي اللحظات 
األخــيــرة، إال أن حــارس الــوكــرة مـــروان مقايز 
الــتــصــدي للرمية الجزائية ليمنح  نجح فــي 
فريقه انتصارًا مثيرًا حافظ به على صدارة 

املجموعة.
وســـوف يــخــوض الــوكــرة لــكــرة الــيــد مــبــاراتــه 
الرابعة اليوم اإلثنني حيث يلتقي مع فريق 
باربار البحريني، ويسعى الوكرة إلى الفوز 
ــل إلـــــى الـــــــدور نــصــف  ــأهـ ــتـ ــن أجـــــل حـــســـم الـ مــ
الــنــهــائــي عــبــر املــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد أن 
حقق الفوز في املباريات الثاث األولــى على 
حــســاب فــــوالذ اإليـــرانـــي والــعــربــي الــكــويــتــي 

والوحدة السعودي.
وقد أكد السيد عبد الكريم العبد الله رئيس 
ــد الـــوكـــرة املـــشـــارك بــالــبــطــولــة اآلســيــويــة  وفــ
الــثــانــيــة والــعــشــريــن لــأنــديــة أبــطــال الـــدوري 
ــوز عـــلـــى الــــوحــــدة  ــ ــفـ ــ لــــكــــرة الــــيــــد عـــلـــى أن الـ
السعودي عزز من حظوظ فريقه في التأهل 
للدور نصف النهائي، وقال »سعداء بتحقيق 
الفوز الثالث على التوالي في البطولة، فقد 
ــو الـــوحـــدة  جــــاء عــلــى حـــســـاب فـــريـــق قــــوي هـ
السعودي رابع بطولة العالم لأندية أبطال 
الــقــارات )ســوبــر جــلــوب 2019(، وأحـــد الفرق 
املــرشــحــة للمنافسة لكننا قدمنا أداء جيدا 
انــتــصــار صعب ومهم  ونجحنا فــي تحقيق 
عزز من حظوظنا في التأهل عبر املجموعة 

الثانية الصعبة«.
ــا فـــي الــبــطــولــة  وأضـــــــاف: »ال يـــــزال مـــشـــوارنـ
مستمرا وعلينا أن نــكــون فــي قــمــة تركيزنا 
خال مباراتنا أمام باربار لتحقيق انتصار 
جديد من أجل العبور للدور نصف النهائي 
ومواصلة الطريق نحو املنافسة على اللقب«.

الوكرة يواصل انتصاراته في »اآلسيوية« لألندية لكرة اليد
يقترب بشكل كبير للصعود للدور قبل النهائي

سام شوك - قنا

تأهل منتخبنا إلى نهائيات كأس آسيا 2020 للشباب 
ـــك بعد  لــكــرة الـــقـــدم الــتــي ســتــقــام فـــي أوزبــكــســتــان، وذلـ
تعادله مع نظيره اليمني بهدف ملثله في املباراة التي 
أقيمت بينهما مساء امس، بماعب أكاديمية /أسباير/ 
في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات املؤهلة 

لكأس آسيا في منافسات املجموعة الثانية.
 أحــــرز نــايــف الــحــضــرمــي هـــدف املــنــتــخــب الــقــطــري في 
الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة، وسجل ماهر أحمد 
ــدر محمد  الــدقــيــقــة 63، كــمــا أهــ فـــي  الــيــمــنــي  للمنتخب 
عبدالوهاب ركلة جزاء للمنتخب اليمني في الدقيقة 62.

 وارتـــفـــع رصـــيـــد املــنــتــخــب الــقــطــري إلــــى 7 نـــقـــاط وهــو 
نفس رصيد اليمن، لكن فــارق األهــداف منح األفضلية 
للعنابي في تصدر املجموعة ومن ثم التأهل مباشرة 

لكأس آسيا.
 على الجانب اآلخر اقترب املنتخب اليمني من التأهل 
أنــه سيكون ضمن  بنسبة كبيرة للغاية، على اعــتــبــار 
أفــضــل الـــفـــرق الــتــي حــصــلــت عــلــى املـــركـــز الــثــانــي كــونــه 

حصد 7 نقاط.
 وشهدت املباراة الثانية ضمن املجموعة الثانية أيضا 

فوز تركمانستان على سريانكا 4-2 على ذات امللعب.
 وسجل رسول تشوبانوف )63( وآلي بورجاكوف )67( 
وشاماميت حيدروف )78( ورحمن ميراتبيردييف )89( 
أهــداف تركمانستان، في حني أحــرز محمد ساجد )43 

و80( هدفي سريانكا.
 كانت الجولة األولـــى شهدت يــوم /األربــعــاء/ املاضي 
فوز قطر على سريانكا 5-1 واليمن على تركمانستان 
2-1، فــي حــني شــهــدت الــجــولــة الــثــانــيــة يـــوم /الجمعة/ 
املــاضــي فــوز قطر على تركمانستان 4-1 واليمن على 

سريانكا 0-3.
 ويــتــأهــل إلـــى الــنــهــائــيــات صــاحــب املــركــز األول فــي كل 
إلــى جــانــب أفــضــل 4 منتخبات تحصل على  مجموعة 
الــدولــة املضيفة  الــثــانــي، وينضم إليها منتخب  املــركــز 

الذي يحصل على بطاقة التأهل املباشر.
 وفي حالة حصول منتخب الدولة املضيفة على إحدى 
بطاقات التأهل املباشر للبطولة، فإن املنتخب الحاصل 
على املركز الخامس بني ثواني املجموعات يحصل على 
بطاقة التأهل للنهائيات املقرر عقدها خال الفترة من 

14 إلى 31 أكتوبر 2020.

الدوحة - قنا

منتخبنا يتأهل
 لنهائيات كأس آسيا 

للشباب 2020
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ــانــــي فــيــلــيــكــس ســانــشــيــز  ــبــ ــلــــن اإلســ أعــ
مدرب منتخبنا األول لكرة القدم قائمة 
املـــنـــتـــخـــب لــتــجــمــع نـــوفـــمـــبـــر الــــجــــاري، 
ــــاف مــــبــــاريــــاتــــه  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ اســـــــتـــــــعـــــــدادا السـ
بالتصفيات املزدوجة لكأس العالم قطر 

2022، وكأس آسيا الصني 2023.
وســـيـــلـــتـــقـــي مـــنـــتـــخـــبـــنـــا فــــــي الــــجــــولــــة 
الــســادســة مــن الــتــصــفــيــات مــع منتخب 
الـــــجـــــاري  ــبــــر  ــمــ نــــوفــ أفــــغــــانــــســــتــــان 19 
فـــي املــــبــــاراة الـــتـــي ســتــقــام بــالــعــاصــمــة 
الطاجيكية دوشانبي، ضمن مباريات 
ــي تـــضـــم  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ املـ
ــان والـــهـــنـــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــعــهــمــا مــنــتــخــبــات عــمـــ

وبنجـــــــاديش.
وفي إطار استعداداته للمباراة املرتقبة، 
ــــة مع  ســيــخــوض الــعــنــابــي مـــبـــاراة وديـ
منتخب سنغافورة تقام بتاريخ 14 من 
الشهر الجاري على استاد عبدالله بن 

خليفة بنادي الدحيل.
وضمت القائمة الجديدة للعنابي األول 
ــم: ســعــد الـــشـــيـــب، بــيــدرو  ــ 28 العـــبـــا وهـ
ميجيل، سالم الهاجري، طارق سلمان، 
خوخي بوعام، حسن الهيدوس، وأكرم 

عفيف )السد(.
ــــي، كـــريـــم  ــلـ ــ ــز عـ ــ ــعـ ــ وبـــــســـــام الــــــــــــــراوي، املـ
بــوضــيــف، محمد مــوســى، علي عفيف، 
إســـمـــاعـــيـــل مـــحـــمـــد، مــحــمــد مـــونـــتـــاري 
)الــدحــيــل(، وأحــمــد فــتــحــي، فــهــد شنني، 
ــبـــدالـــرزاق  مــصــعــب خـــضـــر، ويـــوســـف عـ

)الــعــربــي(.. يوسف حسن، املهدي علي، 
ــغــــرافــــة(  ــاء، مــــؤيــــد حـــســـن )الــ ــ ــ أحــــمــــد عـ
عبدالعزيز حاتم، وفهد يونس )الريان( 

عبد الرحمن محمد، عبد السام األحرق 
ــلـــي(، وأحــمــد مــعــني )قــطــر( محمد  )األهـ

أحمد البكري )الشحانية(.

ــاريــــات الـــجـــولـــة  ــبــ جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن مــ
ــــخ 14 مــن  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ ــام  ــقــ ــتــ ــة ســ ــســ ــامــ ــخــ الــ
الشهر الجاري بــدون مشاركة العنابي 

ــة فــي هـــذه الــجــولــة  لــحــصــولــه عــلــى راحــ
التي تشهد لقاءي الهند مع أفغانستان 

وعمان مع بنجاديش.

العنابي يواجه سنغافورة وديا استعدادا لمواجهة أفغانستان
في التصفيات اآلسيوية المزدوجة

الدوحة -  

شهد األسبوع العاشر من بطولة دوري نجوم 
QNB مفاجآت وإثــارة كبيرة في نتائج بعض 
املباريات، حيث إن هــذه الجولة شهدت بعض 
النتائج غير املتوقعة سواء على صعيد أندية 
الــصــراع على القمة واملــربــع الذهبي أو منطقة 

الوسط أو آخر الترتيب.
وأقيمت مــبــاريــات هــذا األســبــوع أيـــام 7 و8 و9 
نوفمبر 2019، وقــد شــهــدت تسجيل 20 هدفا 
بمتوسط 3.33 هدف في املباراة الواحدة وهو 
ــــى الـــنـــزعـــة الــهــجــومــيــة  مـــعـــدل جـــيـــد ويـــشـــيـــر إلـ
والـــرغـــبـــة فـــي تــســجــيــل األهــــــــداف، كــمــا شــهــدت 
هــذه الجولة تسجيل العبني اثنني هدفني لكل 
مــنــهــمــا، هــمــا مــحــمــد مــونــتــاري العـــب الــدحــيــل، 

وراشيدوف العب نادي قطر.
وبــاســتــثــنــاء مـــبـــاراة الـــريـــان والــشــحــانــيــة الــتــي 
تــعــادل فيها الــفــريــقــان، انــتــهــت بــاقــي مــبــاريــات 
األســبــوع بــفــوز أحـــد طرفيها وخــســارة اآلخـــر، 
كما بأن هناك فريقني فقط خرجا بشباك نظيفة 
وهما نادي قطر والغرافة، أما بقية األندية فتم 

التسجيل في شباكهم.
وبعد انتهاء مباريات األسبوع العاشر والذي 
ستتوقف البطولة بعده لعدة أسابيع بسبب 
ـــدرجـــة عــلــى الــرزنــامــة، واصــل 

ُ
االســتــحــقــاقــات امل

الدحيل صدارته وعزز تواجده في املركز األول 
ورفــع رصــيــده إلــى 26 نقطة ووســع الــفــارق مع 

صاحب املركز الثاني إلى 4 نقاط.
وفـــي املــركــز الــثــانــي الـــريـــان بــرصــيــد 22 نقطة، 
والــغــرافــة ثــالــثــا بـــ 20 نــقــطــة، والــســد فــي املــركــز 
بـــ 15 نقطة ولــديــه مــبــاراتــان مؤجلتان  الــرابــع 
أمــام العربي والــخــور من األسبوعني الخامس 

والسابع.
وفي املركز الخامس العربي بـ 14 نقطة ولديه 
مباراة مؤجلة أمــام السد، والسيلية سادسا بـ 
14 نقطة أيضا بفارق األهداف، واألهلي سابعا 
بـ 13 نقطة، والــوكــرة ثامنا بـ 12 نقطة، ونــادي 
بــفــارق األهــــداف، وفي  بـــ 12 نقطة  قطر تاسعا 
املــركــز الــعــاشــر الــخــور بــرصــيــد 5 نــقــاط ولــديــه 
أمــام السد، وفــي املركز الحادي  مــبــاراة مؤجلة 
عشر أم صال بـ 5 نقاط، ثم الشحانية في املركز 

األخير برصيد 4 نقاط.
فــقــد  الــــيــــوم األول،  فــــي  بــــدايــــة اإلثـــــــــارة  ــانــــت  كــ
انــتــصــارات الريان  إيــقــاف  تمكن الشحانية مــن 
املتتالية، بعد أن تعادل معه بهدفني لكل طرف، 
الــريــان كــان قــد حقق ستة انتصارات  حيث إن 
الــذي  أمـــام الشحانية  متتالية ولكنها توقفت 
حصل على نقطة ثمينة لكنه الفريق الوحيد 
الـــذي مــا زال لــم يحقق أي انــتــصــار حــتــى اآلن، 
في املقابل ظل الريان في موقعه باملركز الثاني 

لكنه خسر نقطتني ثمينتني فــي سباقه نحو 
القمة. كما استطاع السيلية أن يستعيد ذاكرة 
االنتصارات ويقلب تأخره بهدف إلى فوز على 
الــعــربــي بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف، وبــهــذا يحصل 
على ثاث نقاط ثمينة ويتقدم للمركز السادس 
فــي جـــدول الترتيب، فــي حــني يظل العربي في 
مــوقــعــه بــاملــركــز الــخــامــس بــفــارق األهـــــداف عن 
السيلية، حيث إن للفريقني نفس الرصيد )14 
نقطة(.. ويظل العربي بدون انتصارات للجولة 
الرابعة على التوالي ويحصد نقطة واحدة من 

أربع مباريات.
واســتــطــاع الـــوكـــرة أن يــعــود لــانــتــصــارات من 
بوابة األهلي، بعدما تغلب عليه بهدفني مقابل 
هــدف، وهــو مــا أدى لتراجع األهــلــي إلــى املركز 
السابع، في حني ظل الوكرة كما هو في موقعه 
باملركز الثامن رغم فوزه، لكنه قلص الفارق مع 

من يتقدم عليه في الترتيب.
وتــمــكــن الــدحــيــل مــن قــلــب تــأخــره فــي النتيجة 
بــهــدفــني إلــــى فــــوز عــلــى الـــخـــور بــثــاثــة أهــــداف 
مــقــابــل هــدفــني، وعــــزز صـــدارتـــه لــتــرتــيــب أنــديــة 
الـــدوري بعد األســبــوع الــعــاشــر، ووســـع الــفــارق 
مــع أقــــرب مــنــافــســيــه إلـــى 4 نــقــاط، ويــعــتــبــر من 
الــجــولــة، فــي املقابل  أبـــرز املستفيدين مــن هــذه 
لــم يحقق  الـــذي  الــخــور  تواصلت معاناة فــريــق 
ســـــوى فـــــوز وحـــيـــد فــــي الـــــــــدوري هـــــذا املـــوســـم 

حتى اآلن، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة من 
األسبوع السابع أمام السد.

وفــي مباراة كبيرة خــال الجولة، واصــل نادي 
قــطــر انــتــصــاراتــه تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه املتميز 
وسام رزق، وحقق فوزًا مثيرًا على السد بثاثة 
الــفــوز الثالث على  أهـــداف دون رد، ليكون هــذا 
الــتــوالــي والــرابــع هــذا املــوســم حتى اآلن للملك 
الــــقــــطــــراوي، بــيــنــمــا جــــــاءت الـــخـــســـارة لــتــكــون 
الثانية على التوالي والثالثة للسد هذا املوسم 
في الــدوري حتى اآلن.. ورغــم فــوزه إال أن نادي 
ــارق مع  ــفــ قــطــر ظـــل فـــي مــوقــعــه لــكــنــه قــلــص الــ
املتقدمني عليه في الترتيب، ويعتبر أيضا من 

أبرز فرق هذه الجولة.
وفي ختام األسبوع فاز الغرافة على أم صال 
بهدفني دون رد، وبهذا يعزز موقعه في املركز 
الــثــالــث، ويعتبر مــن أهــم املستفيدين مــن هذه 
الجولة نظرًا لخسارة الريان – الثاني – نقطتني 
بتعادله مع الشحانية، حيث تقلص الفارق بني 
الــثــانــي والــثــالــث إلـــى نقطتني فــقــط، كــمــا اتسع 
الــفــارق بينه وبــني صاحب املــركــز الــرابــع إلــى 5 
نــقــاط.. فــي املــقــابــل مــا زال أم صــال يبحث عن 
الـــعـــودة بــعــدمــا تــلــقــى الــخــســارة الــســابــعــة هــذا 
املوسم حتى اآلن ليواصل تراجعه في النتائج 
الــحــادي  مما جعله فــي منطقة الخطر باملركز 

عشر.

الدحيل يعزز صدارته والشحانية يوقف انتصارات الريان
مفاجآت وإثارة في نتائج مباريات األسبوع العاشر من الدوري

الدوحة -  

العليا  اللجنة  املــســؤولــيــة املجتمعية فــي  بــرنــامــج  املــبــهــر،  الجيل  أعــلــن 
الشباب  األولـــى مــن مهرجان  النسخة  للمشاريع واإلرث، عــن تنظيم 
املــقــبــل، فــي حديقة األوكسجني  إلــى 18 ديسمبر  الــفــتــرة مــن 15  فــي 
بمؤسسة قطر، لتتوالى بعده سلسلة من املهرجانات على الطريق نحو 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.
ومن املقرر أن يحضر الفعالية املرتقبة أكثر من 170 شابًا من برنامج 
 عــن مشاركني آخرين 

ً
الــســفــراء، بنسختيه املحلية والــعــاملــيــة، فــضــا

الشباب وقــادة املستقبل في قطر، بهدف اإلســهــام في بناء إرث  من 
ــع فــي قطر  اجــتــمــاعــي مــســتــدام، والـــوصـــول إلـــى شــرائــح شبابية أوسـ

وحول العالم.
افــتــتــاحــيــة، وورش عمل  أبـــرز فــعــالــيــات املــهــرجــان أنــشــطــة  وستشمل 
الشباب،  السفراء  التنمية يقودها  القدم من أجــل  ضمن برنامج كــرة 
وعروضًا ثقافية، وغيرها من األنشطة مع السفراء من الشخصيات 

الشهيرة، ما من شأنه إلهام الشباب املشاركني في املهرجان.
الخوري،  السيد ناصر  قــال  الشباب،  له حــول مهرجان  وفــي تصريح 
مدير برنامج الجيل املبهر: »يتطلع البرنامج بفخر لإلعان عن النسخة 
الــذي سيقام فــي مؤسسة  املبهر،  الجيل  األولـــى مــن مهرجان شباب 
العالم لألندية FIFA قطر  بالتزامن مع منافسات بطولة كــأس  قطر 
2019™. سيصحب املهرجان أفضل املشاركني الواعدين في برنامج 

نسى«.
ُ
كرة القدم من أجل التنمية في رحلة كرة قدم شّيقة ال ت

املميزين والتي سنعلن  الشركاء  الــخــوري: »لدينا قائمة من  وأضــاف 
إلــى ذلـــك، نفخر بشركائنا من  املــهــرجــان. إضــافــة  انــطــاق  عنها مــع 
األندية العاملية مثل نــادي ايه اس رومــا، وكــاس أوبــني، وليدز يونايتد، 
القدم، وأكاديمية  وشيفيلد إف سي، وكذلك االتحاد اإلنجليزي لكرة 
الشركاء  الدوحة. ويسرنا انضمام هــؤالء  باريس سان جيرمان في 
إلينا وشباب سفراء الجيل املبهر لاحتفال باملهرجان، حيث نتشرف 
بحضورهم معنا وإسهاماتهم املستمرة، ونتطلع إلى تعزيز عاقات 

الشراكة التي تجمعنا«.
التنمية املشاركني مــن بناء  أجــل  الــقــدم مــن  ن ورش عمل كــرة 

ّ
ستمك

تصّور واضح حول كيفية تصميم وإعداد برامج التنمية االجتماعية 
الــفــعــالــيــات، ومــبــادرات  الــقــدم، وتنظيم  كــرة  الــتــي ترتكز على شعبية 
إلــى ترسيخ  التواصل املجتمعي. كما ستقام دورات تعليمية تهدف 
إدارة املشاريع  الفعالة، وتطوير مهارات  للمواطنة  املبادئ األساسية 

لدى املشاركني من خال توظيف لكرة القدم بشكل أفضل.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يطلق الــجــيــل املــبــهــر بــرنــامــج الــســفــراء الشباب 
املحلي، بهدف استقطاب خمسة سفراء جدد من قطر، للمشاركة في 
مهرجان الشباب. ويسعى البرنامج من خال إلهام وإشراك الشباب 
الداعم والفاعل  الشباب  إلــى تنشئة جيل من  القطريني واملقيمني  من 
الـــذي يـــدوم الــتــزامــه إلـــى مــا بــعــد مــونــديــال 2022، إلـــى جــانــب التحلي 
بالعزيمة إلحـــداث تغييرات اجتماعية إيجابية، وتـــرك إرث مستدام 

ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وسيتلقى الشباب من القطريني واملقيمني من أصحاب املواهب الواعدة 
الذين يتم اختيارهم كسفراء شباب للبرنامج، تدريبًا لتطوير مهاراتهم 
ليصبحوا قادرين على نقل قيم ومبادئ الجيل املبهر للشباب في قطر 

وحول العالم.

الدوحة -  

»الجيل المبهر«
 ينظم النسخة األولى
 من مهرجان الشباب

¶  جانب من لقاء الدحيل والخور )أرشيفية(

¶خال تدريب المنتخب )أرشيفية(
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

تعليم الروبوتات مهارات البشر
ابتكر فريق من الباحثني في مجال الكمبيوتر بجامعة كاليفورنيا الجنوبية 
التنافس مع  الــروبــوتــات مــهــارات مختلفة عــن طريق  لتعليم  تقنية جــديــدة 
البشر، وقال ستيفانوس نيكواليديس، الباحث في مجال علوم الكمبيوتر 
بالجامعة »هذه هي املرة األولــى التي يتم فيها تعليم الروبوتات عن طريق 
التنافس مع البشر«... مضيفا أن هذه التجربة تشبه خوض مباراة رياضية، 
فـــإذا مــا لعبت مــبــاراة تنس مــع شخص يسمح لــك بالفوز دائــمــا، فــإنــك لن 
إذا كنت  أنه  الروبوتات، بمعنى  األمــر نفسه على  تتحسن مطلقا، وينطبق 

تريد أن تعلم الروبوت مهارة معقدة مثل القدرة على إمساك األشياء.
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ــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة  ــ انــطــلــق أمـــس بــمــركــز فــتــيــات الــكــعــبــان الــتــابــع لـ
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــتــطــويــر قــــدرات املــتــطــوعــني »رواد الــعــمــل الــتــطــوعــي« 
والبرنامج يقام بالتعاون مع مركز قدرات وطموح إلدارة العمل التطوعي 
وماكسيمايز للتدريب. ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتمكني فريق متطوع 
أثــنــاء فعاليات  القطرية والقيم  الهوية  ملــبــادرات مجتمعية تعزز  مبتكر 
2022.. ونشر أخالقيات التطوع وأثره في الدنيا واآلخــرة ويتيح فرصة 
للتعرف على فضل العبادة املتعدية »التطوع« ومنافعها لنهضة املجتمع 
وأمنه وأمانه وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من األساتذة ذوي االختصاص 

أخـــرى ينظم ملتقى فتيات سميسمة بالتعاون  والــخــبــرة. ومــن ناحية 
اليوم اإلثنني ورشة تدريبية بعنوان »كيف  مع املركز اإلعالمي للشباب 
تكون إعالميا ناجحا«، وتتضمن محاور الورشة: مدخل للمسميات في 
اإلعــالم واإلعــالم الشامل والفرق بني اإلعــالم وناشط شبكات التواصل 
بــرزان يومي اإلثنني واألربــعــاء ورشة  االجتماعي. ويقدم مركز فتيات 
عمل »فن شعاع الخيط« تتضمن الورشة فكرة اختيار الرسمة وطريقة 
إلــى جانب كيفية إظهار  الــرســمــة..  الخيوط على  دق املسامير وترتيب 

اإلخراج الفني للعمل.

أرقام وحقائق

تــحــتــفــل الــنــســخــة الـــســـابـــعـــة مــن 
الذي  السينمائي  مهرجان أجيال 
الــدوحــة لألفالم  تقدمه مؤسسة 
بــالــعــام  نـــوفـــمـــبـــر،  مــــن 18 - 23 
»الثقافي قطر- الهند« عبر تقديم 
عروض خاصة من برنامج صنع 
البرنامج ثمانية  الهند، يضم  في 
أفـــــالم قــصــيــرة مـــن الــهــنــد تــقــدم 
نظرة ثاقبة حول الهند املعاصرة، 
ـــعـــد دلــيــال عــلــى إرثـــهـــا الــعــريــق 

ُ
وت

مـــن األفــــــالم، وبـــرعـــايـــة أكــاديــمــيــة 
ــة،  ــتـــحـــركـ ــوم املـ ــرســ ــلــ ــ ــاي ل ــبــ ــومــ مــ
ــلــمــؤســســة،  ــثـــقـــافـــي ل الـــشـــريـــك الـ
ســـيـــتـــم عـــــــرض بــــرنــــامــــج صــنــع 
فــــي الـــهـــنـــد فــــي 21 نــوفــمــبــر فــي 
مـــســـاًء في  الـــســـاعـــة 8.30  تـــمـــام 
دار األوبـــرا فــي كــتــارا. ويتضمن 
الــبــرنــامــج مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
القصيرة  الهندية  الروائية  األفــالم 
واألفــــــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة ملــخــرجــني 
صاعدين من الهند يقدمون نظرة 
ــة عـــلـــى اتـــجـــاهـــات صــنــاعــة  ــعــ رائــ
األفــــــــالم فــــي الــــبــــالد وثــقــافــتــهــا. 
وبصفتها مبادرة متاحف قطر، 
الثقافي هو عبارة عن  العام  فــإن 
برنامج يمتد على مــدار العام، تم 
التفاهم  أواصـــر  تطويره لتعميق 
بني الدول من خالل تبادل الفنون 

والثقافة والتراث والرياضة.

يــواصــل مــا يــزيــد عــلــى 150 طالبا 
ــن الــــبــــراعــــم بـــرامـــجـــهـــم  ــ ــة مـ ــبــ ــ ــال وطــ
املتميزة بمركز »آل حنزاب« للقرآن 
الـــكـــريـــم وعـــلـــومـــه ضــمــن فــعــالــيــات 
الثالثة  الــدائــم للسنة  السبت  نـــادي 
على التوالي، وذلك بأنشطة وبرامج 
نوعية متميزة، تهدف في األساس 
إلى توفير األجواء املناسبة للتعليم 
والــتــعــلــم، ولــتــحــقــيــق رســالــة املــركــز 
في مجال نشر العلوم القرآنية بني 
الوطن ورؤيته املستمدة من  براعم 
قــــول رســــول الــلــه صــلــى الــلــه عليه 
وســلــم »خــيــركــم مـــن تــعــلــم الــقــرآن 

وعلمه«.
ــيــــر خــــطــــة الــــــنــــــادي لــلــفــصــل  وتــــســ
العام بالتركيز على  األول من هــذا 
الكريم، وتعلم أحكام  القرآن  حفظ 
التجويد، وذلك بما يناسب مستوى 
كل مشارك من املنتسبني لحلقات 
»نــــــــادي الـــســـبـــت الــــــدائــــــم«، والـــشـــق 
الـــثـــانـــي مـــن الـــــــدروس ركـــــزت على 
النورانية« لدروس  »القاعدة  دروس 
الــعــربــيــة، ليتحقق  الــهــجــاء  حــــروف 
السليمة،  املتقن، واملــخــارج  الحفظ 
ــة إلـــــى أنـــشـــطـــة وبــــرامــــج  ــافــ بــــاإلضــ
ــرة الـــنـــبـــويـــة،  ــيـ ــسـ ــي الـ مـــصـــاحـــبـــة فــ
وحفظ األحاديث من كتاب األربعني 
التي  التربوية  الــبــرامــج  الــنــوويــة، مــع 
تساهم في تنشئة األبناء والبنات 
عـــلـــى الـــقـــيـــم اإلســـالمـــيـــة الــســمــحــة 

واألخالق الحميدة.

الشمسية  أنه سيكون أصغر كواكب املجموعة  القطري  التقويم  أعلنت دار 
»عطارد« في اقتران داخلي مع الشمس، إال أنه هذه املرة سيرى وهو يعبر 
من أمام قرص الشمس، مساء اليوم، علًما بأن ظاهرة عبور كوكب عطارد 
ال تحدث إال 13 - 15 مرة كل 100 عام، وسيكون عبور عطارد القادم في 
التقويم  بــدار  الفلكي  الدكتور بشير مــرزوق )الخبير  نوفمبر 2032. وذكــر 
الــقــطــري( أن ســكــان دولـــة قطر سيتمكنون مــن رؤيـــة كــوكــب عــطــارد وهو 
التليسكوبات  املــرئــي بواسطة  يتحرك كنقطة ســـوداء على سطح الشمس 
الفلكية، علًما بأن عبور كوكب عطارد من أمام قرص الشمس في سماء دولة 
الثالثة وخمس وثالثني دقيقة مساًء بتوقيت  قطر سوف يبدأ عند الساعة 
العبور في سماء قطر إجبارًيا مع  الدوحة املحلي، بينما ستنتهي ظاهرة 
غروب شمس اإلثنني عند الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة واألربعني مساًء، 
الــظــاهــرة يحتاج إلــى أجــهــزة فلكية، ألن قــرص كوكب  حيث إن رصــد هــذه 

عطارد أصغر من قرص الشمس 150 مرة تقريًبا، وسيكون هناك موقع 
مخصص لرصد الظاهرة من داخل الحديقة املواجهة للحي الثقافي )كتارا(.

وســــوف تــســتــغــرق جــمــيــع مــراحــل عــبــور عــطــارد مــن أمــــام قـــرص الشمس 
( مـــدة قــدرهــا خــمــس ســاعــات 

ً
)بالنسبة لــلــدول الــتــي ســتــرى الــعــبــور كــامــال

ونصف ساعة تقريًبا. وأضــاف د. مــرزوق أن عطارد سيبدأ بالعبور من 
التحرك أمام قرص الشمس،  العليا لقرص الشمس، وسيستمر في  الحافة 
مع التحذير من النظر إلى الشمس مباشرة بالعني املجردة، ويمكن مشاهدة 
ــزودة بالفالتر  املــ الــخــاصــة  الفلكية  التليسكوبات  بــواســطــة  الــعــبــور  ظــاهــرة 
الشمس من خــالل تليسكوب شمسي على  أو بإسقاط صــورة  الشمسية، 
ورق أبيض. ويمكن لسكان الشرق األوســط، وأفريقيا، وأوروبــا رؤيــة جزء 
 كل 

ً
من عبور عطارد أمام قرص الشمس مع الغروب، وسيرى العبور كامال

من سكان شرق ووسط قارة أمريكا الجنوبية.

أعلنت متاحف قطر عن توجيه دعوة مفتوحة لكافة الفنانني 
لتقديم تصورهم لتصميم وتنفيذ عمل فني في  بدولة قطر 
الثالثة للحصار الجائر املفروض  العام يخلد الذكرى  الفضاء 
ــًوا على  على دولـــة قــطــر، فبعد فــرض حــصــار بـــًرا وبــحــًرا وجـ
دولة قطر في الخامس من يونيو عام 2017، رسم املواطنون 
الوطني مشهًدا تاريخًيا يحتذى به  واملقيمون بتضامنهم 
للمبدعني في  إلــهــام جديد  ليتحول الحصار بعدها لعنصر 
أنحاء الدولة للتعبير عن شعورهم باستخدام أعمال الفن العام.

من جهته قال عبد الرحمن أحمد آل إسحاق، رئيس قسم الفن 
العام في متاحف قطر: »على مر التاريخ، استخدم الفن للتعبير 
عن الحقيقة على الصعيدين االجتماعي والسياسي، وباملثل 
ــة اســتــخــدم الــفــنــانــون إبــداعــاتــهــم  فــي دولـــة قــطــر وخـــالل األزمــ

ومهارتهم للتعبير عن مقاومتهم للظلم بكافة أشكاله. ونحن 
للتعبير  الكافية  في متاحف قطر فخورون بتوفير املساحة 
عــن الــنــفــس محطمني الــقــيــود واملــفــاهــيــم املــغــلــوطــة«. وأضـــاف 
الــدعــوة فــرصــة ال تــعــوض للفنانني في  آل إســحــاق »أرى تلك 
دولة قطر ليسطروا أسماءهم في سجل تاريخ دولتنا بسبب 

تخليدهم تلك اللحظة الفارقة في ذاكرة هذا الجيل«.
وخــالل الــذكــرى األولــى للحصار أزيــح الستار عن عملني من 
أعــمــال الــفــن الــعــام أولــهــمــا »كــل شــيء سيكون على مــا يــرام« 
ملارتني كريد املعروض على الواجهة األمامية لجاليري متاحف 
قطر، الرواق، وثانيهما الفتة »رب ضارة نافعة« للفنانة القطرية 
الفنانني.  املــعــروضــة على واجــهــة مطافئ: مقر  الخاطر  غـــادة 
ا كبيًرا لدى الجماهير. أما في 

ً
وقد نال كل منهما استحسان

الثانية، كشفت متاحف قطر جــزًءا أصلًيا من جدار  الذكرى 
برلني بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك في إطار التعاون 
للتربية والعلوم وتنمية  الثقافي املستمر مــع مؤسسة قطر 

املجتمع.
للفنانني  الــعــام  التي توجهها متاحف قطر هــذا  الــدعــوة  وتعد 
لتقديم تــصــورهــم الــخــاص حــيــال الــحــصــار والــــذي يــتــم عامه 
الــثــالــث فــي غــضــون شــهــور فــرصــة سانحة للتعبير عــن تلك 
ــا أو 

ً
القضية مــن مــنــظــورهــم. وال يــشــتــرط فــي املــتــقــدمــني ســن

املــشــروع  املــهــارة فــي تنفيذ  أنــه يستوجب  خــبــرة بعينها، إال 
مــايــو 2020. وســتــقــدم متاحف قطر  الــخــامــس مــن  بغضون 
الــذي يقع عليه االختيار  للفنان  الالزمني  املــادي واملالي  الدعم 

لتنفيذ املشروع.

متاحف قطر تدعو المبدعين لتخليد ذكرى الحصار

»أجيال السينمائي« 
يعرض استكشف 

جوهر الهند

برامج قرآنية 
متنوعة بمركز 

»آل حنزاب«

سكان قطر يرصدون عبور عطارد أمام الشمس اليوم

ورش وبرامج متنوعة لمراكز الفتيات

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 : تيناتني 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: 05:48

  الظهـــر: 11:18

 العصـــر: 02:25

  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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