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سمو األمير يستقبل ولي عهد النرويج

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، في مكتبه بالديوان األميري صباح أمس، 
صاحب السمو امللكي األمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة 
املــرافــق، بمناسبة زيــارتــه للبالد للمشاركة  الــنــرويــج والــوفــد 

فــي حــفــل الــيــوبــيــل الــذهــبــي لــشــركــة قــطــر لــأســمــدة الكيماوية 
»قافكو«، وذكرى مرور خمسني عاما على تعاونها مع شركة 
»يـــارا« العاملية النرويجية. وجــرى خــالل املقابلة استعراض 
عالقات الصداقة والتعاون بني دولة قطر ومملكة النرويج في 
مختلف املجاالت، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل 

األحاديث حول عدد من املوضوعات ذات االهتمام املتبادل.

الدوحة - قنا

األمير يهنئ رئيسي 
أنغوال وبولندا

نائب األمير يهنئ 
رئيسي أنغوال وبولندا

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسي أنغوال وبولندا

الكعبي يلتقي ولي عهد النرويج

النائب العام يجتمع 
مع وزير العدل الرواندي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املـــفـــدى، بــبــرقــيــة تهنئة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس جــــواو لــورنــســو رئيس 
جمهورية أنغوال، بمناسبة ذكــرى استقالل بــالده. كما بعث حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، 
أنــدجــي دودا رئــيــس جمهورية  الــرئــيــس  إلـــى فــخــامــة  ببرقية تهنئة 

بولندا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة 
إلى فخامة الرئيس جواو لورنسو رئيس جمهورية أنغوال، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.
كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية 
تهنئة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس أنــدجــي دودا رئــيــس جــمــهــوريــة بــولــنــدا، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الــرئــيــس جــواو  الــداخــلــيــة، ببرقية تهنئة إلــى فخامة  الــــوزراء ووزيـــر 

لورنسو رئيس جمهورية أنغوال، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
ــة السيد  ــر الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـــى دولــ ــ مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
مــاتــيــوس مورافيتسكي رئــيــس وزراء جــمــهــوريــة بــولــنــدا، بمناسبة 

ذكرى استقالل بالده.

التقى سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون 
الطاقة، صاحب السمو امللكي األمير هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة 
النرويج الذي يزور البالد حاليًا للمشاركة في حفل اليوبيل الذهبي 
لــشــركــة قــطــر لــأســمــدة الــكــيــمــاويــة »قــافــكــو«، وذكــــرى مــــرور خمسني 
عــامــا عــلــى تــعــاونــهــا مــع شــركــة »يــــارا« الــعــاملــيــة الــنــرويــجــيــة. وتــنــاول 
اللقاء مختلف أوجه التعاون الثنائي بني دولة قطر ومملكة النرويج 
وعــالقــات الــتــعــاون فــي قــطــاع الــطــاقــة وســبــل تــطــويــرهــا. حضر اللقاء 

سعادة توربيورن رو ايساكسن وزير التجارة والصناعة النرويجي.

ــــري الــنــائــب الـــعـــام في  اجــتــمــع ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن فــطــيــس املـ
الــروانــديــة أمــس، مــع ســعــادة جونستون بوسينجيه وزيــر  العاصمة 
العدل بجمهورية روانــدا. وناقش الجانبان خالل االجتماع التعاون 
املشترك في املجالني القانوني والقضائي وسبل تعزيز العمل الثنائي 

في هذا املجال.

رئيس الوزراء يلتقي ولي عهد النرويج

وزير التجارة يجتمع مع نظيره األمريكي

الــتــقــى مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نـــاصـــر بن 
الــــوزراء ووزيــر  خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الداخلية، صاحب السمو امللكي األمير هاكون 
مــاجــنــوس ولـــي عــهــد مملكة الــنــرويــج والــوفــد 
املـــــرافـــــق، بــمــنــاســبــة حــــضــــوره حـــفـــل الــيــوبــيــل 
ــذهـــبـــي لـــشـــركـــة قـــطـــر لـــأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة  الـ
ــــالل الــلــقــاء  ــاح أمــــــس. وجــــــرى خـ ــبـ )قـــافـــكـــو( صـ
اســـتـــعـــراض الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن 
ــــي مــخــتــلــف  ــل تـــطـــويـــرهـــا وتــــعــــزيــــزهــــا فـ ــبــ وســ
املجاالت، كما بحثا عــددا من املوضوعات ذات 

االهتمام املشترك.

اجتمع ســعــادة علي بــن أحمد الــكــواري وزيــر 
التجارة والصناعة، مع سعادة ويلبر روس 
وزيــــر الــتــجــارة األمــريــكــي، وبــحــث مــعــه سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون بــني الــبــلــديــن الــصــديــقــني في 
املجاالت التجارية واالستثمارية والصناعية، 
وسلط االجتماع الضوء على الفرص املتاحة 
لــزيــادة الــتــبــادل الــتــجــاري فــي ظــل اإلمــكــانــات 
ــــدرات الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا اقـــتـــصـــاد دولـــة  ــقـ ــ والـ
قـــطـــر والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة األمــــريــــكــــيــــة، إلـــى 
جــانــب اســتــعــراض الـــتـــطـــورات الــتــي شهدها 
االقــتــصــاد الــقــطــري خــالل الــســنــوات املاضية، 
وفرص االستثمار املتاحة في كافة القطاعات، 
والــحــوافــز االســتــثــمــاريــة والــتــشــريــعــات التي 
أقرتها دولــة قطر بما فــي ذلــك قــانــون تنظيم 
املــال غير القطري في النشاط  استثمار رأس 
ــم إطــالقــهــا  ــادرات الـــتـــي تـ ــ ــبـ ــ االقـــتـــصـــادي، واملـ
ــم الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وزيـــــــادة  ــ فــــي ســـبـــيـــل دعــ
االستثمارات األجنبية املباشرة واستقطاب 
املـــزيـــد مـــن الـــشـــركـــات األمــريــكــيــة إلــــى الــســوق 

القطرية.
كما ناقش الجانبان دور الشركات األمريكية 
في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدولة قطر 

في ضوء استعداد الدولة الستضافة بطولة 
الــقــدم 2022. وكـــان سعادة  لــكــرة  كــأس العالم 
وزير التجارة والصناعة قد التقى مؤخرا مع 
وفد من رجال األعمال األمريكيني واستعرض 
ــــي كـــافـــة  ــه فــــــرص االســــتــــثــــمــــار املــــتــــاحــــة فـ ــعـ مـ
الــقــطــاعــات، فــي ضـــوء اســتــراتــيــجــيــة التنويع 
االقتصادي التي تنتهجها دولة قطر، وتوفير 
بــيــئــة اســتــثــمــاريــة جـــاذبـــة ملــخــتــلــف املــشــاريــع 

االقتصادية.
وتــرتــبــط دولـــة قطر بــعــالقــات تــجــاريــة متينة 
الــواليــات املتحدة األمريكية، التي تعتبر  مع 
الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري الـــخـــامـــس لـــلـــدولـــة، وذلـــك 

تـــجـــارة دولـــــة قطر  بــاملــئــة مـــن  بــنــســبــة 6.26 
مــع الــعــالــم، كما تحتل املــركــز األول لــلــواردات 
الــقــطــريــة. وبــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
البلدين ما يقرب من 26.4 مليار ريــال خالل 
الــعــام 2018 أي مــا يــعــادل 7.23 مليار دوالر.. 
كما بلغ إجمالي الشركات ومكاتب التمثيل 
األمريكية العاملة في الدولة نحو 753 شركة 
ومكتب تمثيل، من بينها 572 شركة ذات رأس 
مـــال قــطــري- أمــريــكــي مــشــتــرك، و108 مكاتب 
تمثيل لشركات أمريكية، مقابل 10 شركات 
مملوكة بالكامل للجانب األمريكي و63 شركة 

مرخصة من قبل مركز قطر للمال.
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»قطر للمعلومات االئتمانية« يحصل على اعتماد المؤسسة الدولية.. محافظ »المركزي«:

تبني »الكيانات القانونية العالمي« 
يساهم في إعطاء مؤسستنا هوية عالمية

حصل مركز قطر للمعلومات االئتمانية على 
ــعــرفــات الكيانات 

ُ
مل الــدولــيــة  اعتماد املؤسسة 

 Global Legal Entity Identifier( الــقــانــونــيــة
Foundation(، كوحدة تشغيل محلية معتمدة 
ــقـــوم بــــإصــــدار مـــعـــرفـــات الـــكـــيـــان الــقــانــونــي  تـ
للشركات واملؤسسات التي تمارس معامالت 

مالية على مستوى العالم.
لــه بهذه املناسبة، قــال سعادة  وفــي تصريح 
ثــانــي، محافظ  الله بــن سعود آل  الشيخ عبد 
مصرف قطر املركزي: »نحن سعداء بحصول 
مركز قطر للمعلومات االئتمانية على اعتماد 
املؤسسة الدولية ملعرفات الكيانات القانونية 
ــيـــل عــلــى  ــذا دلـ ــ كــــوحــــدة تــشــغــيــل مــحــلــيــة، وهــ
الــتــمــيــز الــــذي وصــــل إلــيــه املـــركـــز عــلــى جـــودة 
الخدمات التي يقدمها، حيث إن تبني نظام 
معرفات الكيانات القانونية العاملي يساهم 
في إعطاء املؤسسات العاملة في الدولة هوية 
عاملية تحصنها من أي شك أو لبس يمكن أن 
يشوب التعرف عليها عند قيامها بمعامالت 
ــر يـــؤدي  ــ ــي، األمـ ــدولــ مــالــيــة عــلــى املـــســـتـــوى الــ
ذلــــك إلــــى تــعــزيــز نـــزاهـــة الـــســـوق، مـــع احــتــواء 
املمارسات غير النزيهة واالحتيال املالي كما 

يرفع الكفاءة التشغيلية ويقلل املخاطر«.
وأكـــــــد ســــعــــادة املـــحـــافـــظ أن مــــعــــرف الـــكـــيـــان 
ــونـــي مـــرتـــبـــط بـــاملـــعـــلـــومـــات املــرجــعــيــة  ــانـ ــقـ الـ
ــتـــي تــتــيــح الـــتـــعـــريـــف الـــواضـــح  األســـاســـيـــة الـ

والــفــريــد لــلــكــيــانــات الــقــانــونــيــة الــتــي تــمــارس 
ــة، كــــمــــا أن نــــشــــر مـــعـــرفـــات  ــيــ ــالــ ــامــــالت مــ ــعــ مــ
الكيانات القانونية يدعم زيــادة جــودة ودقة 

البيانات املالية بشكل عام.
من جانبها أشارت سعادة الشيخة مريم بنت 
خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي ملركز قطر 
املــركــز  ــة  إلـــى أن رؤيـ للمعلومات االئــتــمــانــيــة، 
تتمثل في إنشاء نظام ائتماني مضمون في 
الدولة يعمل وفقًا للمعايير الدولية، والعمل 
عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق األعـــــمـــــال، وســتــســتــمــر 
ــام  ــظـ ــات املــــــركــــــز مــــــن أجــــــــل بـــــنـــــاء نـ ــمــ ــاهــ ــســ مــ
اقـــتـــصـــادي مــحــلــي فــعــال ومــســتــقــر مـــن خــالل 
تــوفــيــر مــعــلــومــات ائــتــمــانــيــة شــامــلــة ودقــيــقــة 
تعتمد على أحدث التقنيات واملعرفة العاملية، 
منوهة إلى أن تبني نظام معرفات الكيانات 

القانونية يدعم العديد من أهــداف االستقرار 
املالي كما يوفر في الوقت نفسه مزايا عديدة 

للقطاع الخاص.
ودعــــت ســعــادتــهــا كــافــة الــشــركــات بــأنــواعــهــا 
واملــؤســســات بــدولــة قــطــر للتقدم والــحــصــول 
على ُمعّرف الكيانات القانونية، حيث أصبح 
اآلن بإمكان كافة الكيانات القانونية في دولة 
ــراءات  ــ ــعـــرف عــبــر إجــ قــطــر الـــحـــصـــول عــلــى املـ

مبسطة وسهلة.
وقــــالــــت: »إن الـــحـــصـــول عــلــى عــضــويــة نــظــام 
مــعــرفــات الــكــيــانــات الــقــانــونــيــة الــعــاملــي عبر 
املــســتــوى  الــــتــــزام عـــلـــى  اعـــتـــمـــاد GLEIF هــــو 
العاملي بجودة البيانات وخدمة العمالء، التي 
تركز على تحسني جودة وموثوقية وسهولة 
استخدام بيانات معرفات الكيانات القانونية 
بشكل أكبر لتمكني املشاركني في السوق من 
االســتــفــادة مــن ثـــروة املــعــلــومــات املــتــوفــرة في 

نطاق مجتمع معّرفات الكيانات القانونية«.
ويــعــتــزم مــركــز قــطــر لــلــمــعــلــومــات االئــتــمــانــيــة 
ــــالل الــفــتــرة  تــنــظــيــم ورش عـــمـــل تــعــريــفــيــة خـ
املقبلة حــول معرف الكيانات القانونية كما 
يــســعــى املـــركـــز إلــــى تــأســيــس نــظــام اســتــعــالم 
ائــتــمــانــي يتمتع بــأعــلــى مــســتــويــات الــجــودة، 
ــه حـــالـــيـــا  ــتـ ــويـ حــــيــــث يــــضــــم املـــــركـــــز فـــــي عـــضـ
ــبـــنـــوك والــتــمــويــل  ــة، مــــن قـــطـــاعـــات الـ ــهـ 24 جـ
ــــاالت والـــســـيـــارات وغـــيـــرهـــا، كــمــا أن  واالتـــــصـ
عــضــويــة املـــركـــز مــتــاحــة لــجــمــيــع املــؤســســات 

املالية ومزودي املعلومات بالدولة.

الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني

الدوحة -
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شهد معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر بــن خليفة آل 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية، أمــس،  ثاني رئيس مجلس 
حفل اليوبيل الذهبي لشركة قطر لألسمدة الكيماوية 
»قـــافـــكـــو«، بــحــضــور صـــاحـــب الــســمــو املــلــكــي األمــيــر 

هاكون ماجنوس ولي عهد مملكة النرويج.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وعدد 
من الرؤساء التنفيذيني وكبار املسؤولني في الشركات 
الــقــطــريــة والـــنـــرويـــجـــيـــة فـــي مـــجـــال الـــبـــتـــرول والـــغـــاز 

والطاقة وضيوف الحفل.
وقال سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي وزير 
الـــدولـــة لـــشـــؤون الــطــاقــة الــعــضــو املــنــتــدب والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــر لــلــبــتــرول إن شــركــة قــطــر لــألســمــدة 
الكيماوية »قافكو«، كانت أول شركة يتم تأسيسها 
في قطر على مبدأ الشراكة مع مستثمر أجنبي، وأنها 
كــانــت نـــمـــوذج الـــشـــراكـــة األول لــلــعــديــد مـــن املــشــاريــع 
املشتركة القطرية مع شركاء من مختلف أقطار العالم.

القدرات القطرية

اللبنة األولـــى فــي إنشاء  وأضـــاف أن »قافكو« شّكلت 
مدينة مسيعيد الصناعية، وكانت أول صانع قطري 
ر منتجاته من موانئ مسيعيد  للبتروكيماويات ُيصدِّ
ــى فـــي تـــدريـــب وتــطــويــر  ــ ــى الـــعـــالـــم، والـــشـــركـــة األولــ إلــ
الــقــدرات القطرية للعمل فــي قــطــاع البتروكيماويات 
ــار إلـــى أن »قــافــكــو« أصــبــحــت وجــهــا  ــ ولــقــيــادتــه. وأشـ
صناعيا مشرقا لدولة قطر، حيث استهلت إنتاجها 
الــعــام 1973 بطاقة بلغت 900  مــن أول مصانعها فــي 
ــن الـــيـــوريـــا يــومــيــا،  طـــن مـــن األمـــونـــيـــا و1,000 طـــن مـ
أكــبــر منتجي األســمــدة الكيماوية  الــيــوم مــن  لتصبح 
في العالم، إذ يبلغ إجمالي اإلنتاج السنوي للشركة 
ــا و5 مــايــني  ــيـ ــونـ ألــــف طـــن مـــن األمـ 3 مـــايـــني و800 
و600 ألــف طن من اليوريا من خــال 6 خطوط إنتاج 
مــتــكــامــلــة يــتــم تــصــديــرهــا إلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الــعــالــم لليوريا  أكــبــر منتج فــي  مــمــا يجعل »قــافــكــو« 
واألمــونــيــا مــن مــوقــع واحــــد. وأوضــــح أن شــركــة قطر 
لألسمدة الكيماوية تعد حجر األســاس في تأسيس 
شــركــة صــنــاعــات قــطــر، أكــبــر شــركــة مــدرجــة فــي سوق 
األوراق املالية القطرية، حيث عاد هذا اإلدراج بالنفع 
الــعــام على االقــتــصــاد الــوطــنــي حيث تبع ذلــك إنشاء 
شركة قطرية متمرسة ورائـــدة في تسويق املنتجات 

الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، مــتــمــثــلــة فــــي شـــركـــة »مـــنـــتـــجـــات«، 
واملــســؤولــة حــصــريــا عــن تــســويــق مــنــتــجــات »قــافــكــو« 
لكافة أنحاء العالم من خال قدرات وخبرات تسويقية 
متميزة. وشدد على أن »قافكو« حافظت على التزامها 
الثابت باملعايير البيئية، وتطوير منتجات مبتكرة 
جديدة بهدف تعزيز اإلنتاج الغذائي مع تقليل اآلثار 

السلبية على الطبيعة.

خارطة البتروكيماويات
ــد أن الـــشـــركـــة عــــازمــــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــطــورهــا  ــ كـــمـــا أكـ
عــبــر الــعــقــود الــقــادمــة لــتــبــقــى »قــافــكــو« عــامــة فــارقــة 
وأســاســيــة عــلــى خـــارطـــة الــبــتــروكــيــمــاويــات الــعــاملــيــة، 
مضيفا أنه تم البناء على هذا النجاح من خال إنشاء 
شركات ومشاريع مشتركة متعددة، مثل شركة قطر 
للبتروكيماويات )قابكو(، وشركة قطر للكيماويات 
ــة قـــطـــر لـــإضـــافـــات  ــ ــركـ ــ املــــــحــــــدودة )كــــيــــو-كــــيــــم(، وشـ
ــــاك(، وشــــركــــة قـــطـــر ســتــيــل وغـــيـــرهـــا.  ــفـ ــ الـــبـــتـــرولـــيـــة )كـ
إلــى أن دور املشاريع املشتركة ال يقتصر على  ونــوه 
توفير الفرص االستثمارية والخبرات واملــوارد فقط، 
ــا فــــي تــحــقــيــق الــنــمــو  بــــل يـــســـاهـــم بــشــكــل كــبــيــر أيـــضـ
واالســتــدامــة، تماشيا مــع رؤيـــة قطر الوطنية 2030، 
إلــى تحويل قطر بحلول عام  تلك الرؤية التي تهدف 
قـــادرة على تحقيق التنمية  إلــى دولــة متقدمة   2030

املــســتــدامــة، وعــلــى لــعــب دور إيــجــابــي عــلــى املــســتــوى 
 
ً
العاملي وتأمني استمرار العيش الكريم لشعبها جيا

بعد جيل. وأفــاد بــأن قطر للبترول ال يقتصر دورهــا 
في التطوير والنمو على املشاريع الداخلية فحسب، 
بــل انــطــلــقــت إلـــى آفـــاق أبــعــد، حــيــث شــهــدت الــســنــوات 
ــرة إطــــاق الــعــديــد مـــن املـــشـــاريـــع املــشــتــركــة مع  ــيـ األخـ
شـــركـــاء بـــارزيـــن فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة واألرجــنــتــني 

ــرازيـــل والــكــونــجــو وجـــنـــوب إفــريــقــيــا واملــكــســيــك  ــبـ والـ
واملغرب ومصر وكينيا، وغيرها من دول العالم.

إلــى الشركة الشريكة فــي املشروع  كما تقدم بالشكر 
يـــارا/، وإلــى جميع املسؤولني والعاملني في  /شركة 
شركة »قافكو« منذ تأسيسها إلى اآلن على جهودهم 
ــد من  ــزيـ ــرح املــتــمــّيــز املـ املــخــلــصــة مــتــمــنــيــا لـــهـــذا الـــصـ

التطور والتقدم.

الشركة شكلت اللبنة األولى في إنشاء مدينة مسيعيد الصناعية

رئيس الوزراء يشهد حفل اليوبيل الذهبي لـ »قافكو« 

بــن ناصر بن  الله  الشيخ عبد  برعاية وحــضــور معالي 
الداخلية،  ــوزراء ووزيـــر  الـ آل ثاني رئيس مجلس  خليفة 
الثالثة عشرة  الــــدورة  الــثــاثــاء، اجتماعات  الــيــوم  تنطلق 
للرقابة  العليا  العربية لألجهزة  للمنظمة  العامة  للجمعية 
التي تستمر على مدى  )أرابـــوســـاي(،  املالية واملحاسبة 
الدوحة، وذلك بمشاركة قيادات  أيام بفندق شيراتون   3
إلى  العربية، باإلضافة  الــدول  للرقابة في  العليا  األجهزة 
خبراء وممثلني عن الهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية 

املعنية بالعمل الرقابي.
وستتولى دولــة قطر ممثلة في ديــوان املحاسبة رئاسة 
املقرر  القادمة، حيث من  الثاث  السنوات  املنظمة خــال 
الــثــالــثــة عــشــرة للجمعية  ــدورة  ــ الـ أن تــنــاقــش اجــتــمــاعــات 
املالية  للرقابة  العليا  لــألجــهــزة  العربية  للمنظمة  الــعــامــة 
واملحاسبة )أرابوساي(، برئاسة سعادة الشيخ بندر بن 
محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان املحاسبة، العديد 
من املوضوعات الهامة وأوراق العمل املدرجة على جدول 
األعــمــال، والــتــي تهدف إلــى دعــم وتوثيق روابـــط التعاون 
الفرص  للرقابة، وخلق  العربية  بــني األجــهــزة  والتنسيق 
للرفع من مستوى  الخبرات والتجارب  لتبادل  املناسبة 

أداء واجباتها بكفاءة  أداء هــذه األجــهــزة، وتمكينها مــن 
وفاعلية.

العامة إعــان رئيس  الجمعية  وسيتم خــال اجتماعات 
الجمعية العامة ونائبيه األول والثاني، والنظر في تقرير 
إنـــجـــازات املنظمة في  املــخــطــط اإلســتــراتــيــجــي عــن  لجنة 
تنفيذ خطتها اإلستراتيجية منذ اعتماد هــذا املخطط، 
وانتخاب أربعة أجهزة أعضاء في املجلس التنفيذي خلفا 
لألجهزة األربعة التي انتهت مدة عضويتها، وإقــرار كل 
من برنامج عمل املنظمة والبرنامج املالي وتعيني أعضاء 
للمنظمة. كما تقام يوم غد األربعاء  املالية  الرقابة  لجنة 
نــدوة  للمنظمة  العامة  الجمعية  على هــامــش اجتماعات 
علمية حــول مــوضــوع »مــشــاريــع التطوير لــدى األجــهــزة 
الندوة محاور مشاريع  للرقابة«، حيث ستناقش  العليا 
الــتــطــويــر فــي املــجــال املــؤســســي والــتــنــظــيــمــي، ومــشــاريــع 

التطوير في املجال املهني.
مــن جهة أخـــرى اختتمت أمــس أعــمــال االجــتــمــاع الثامن 
والخمسني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لألجهزة 
العليا للرقابة املالية واملحاسبة والتي استمرت على مدى 
ــددا من  يــومــني، حــيــث نــاقــش املــجــلــس خـــال اجــتــمــاعــه عـ
القرارات والتوصيات  الهامة، واتخذ جملة من  املواضيع 

التي سيتم رفعها للجمعية العامة إلقرارها.

»المحاسبة« يتولى الرئاسة

انطالق أعمال المنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة اليوم

وسام السعايدة

وزير التجارة النرويجي: االبتكار أرسى دعائم شراكتنا مع قطر خالل نصف قرن شوقي مهدي - قنا

النرويج، إن  التجارة والصناعة في مملكة  قــال سعادة توربيورن رو إيساكسني، وزيــر 
املعرفة واالبــتــكــار والتكنولوجيا أرســت دعــائــم شراكتنا مــع قطر خــال نصف قــرن من 
الزمان، حيث انطلقت أول شرارة للتعاون بيننا من خال شركة »نورسك هيدرو« الرائدة 

عاملًيا ومن بعدها انفصل قسم األسمدة بالشركة وتأسست شركة »يارا«.
وأضاف إيساكسني، في كلمته خال احتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس شركة »قافكو«، أن 
بناء شركة قطر لألسمدة يعد بمثابة أول استثمار كبير تقوم به شركة نرويجية بالخارج، 

وتمثل شركة »قافكو« بداية التعاون الصناعي القطري النرويجي طويل األمد.
البلدين وقــال: بالرغم  التشابه بني  أوجــه  النرويجي  التجارة والصناعة  واستعرض وزيــر 
من أن كا البلدين بعيدان عن بعضهما من حيث الجغرافيا ولكنها قريبان من حيث عدد 
السكان والثروة، وخال نصف قرن شكل االبتكار والتكنولوجيا حجر األساس مع قطر 

بدأت مع شركة )نورثني هيدرو( والحقًا انفصل قسم األسمدة.
أول  بــني قطر والــنــرويــج ومثلت انطاقة حقيقية وهــي  للتعاون  الشركة نموذجًا  وكــانــت 
استثمار تقوم به شركة نرويجية بالخارج. وأضاف أن شركة يارا تعد من الشركات العاملية 
في مجال األسمدة واملحاصيل وهذا يتماشى مع هدف التنمية املستدامة لألمم املتحدة في 

تحقيق األمن الغذائي وتحسني التغذية والزراعة املستدامة. وتتوقع الحكومة النرويجية من 
جميع الشركات التصرف بمسؤولية في أعمالهم سواء كان في النرويج أو الخارج، وعندما 
تتجاوز الشركات الحد األدنى من التوقعات وتقدم مساهمات حقيقية في بعض التحديات 
املشتركة في العالم يجعلنا ذلك فخورين، وما ساعد في وضع النرويج في قطر هو إنشاء 
بــنــاؤه فــي مرحلة  تــم  مصنع األملنيوم )كــتــالــوم( والـــذي يعد أكبر مصنع األســاســي للذي 
التي نفذتها كــل مــن شركتي )هــيــدرو(  النرويجي إن االستثمارات  الــوزيــر  واحـــدة. وقــال 
و)يارا( في قطر تحظى بأهمية كبيرة وتمثل قيمة مضافة للبلدين، وأن هناك العديد من 
الشركات النرويجية العاملة في قطر وشركات أخرى مهتمة بالدخول في السوق القطرى.

البحري وتحقيق  البترول  التكنولوجيا في قطاع  النرويج على تطوير  ومنذ عقود ركــزت 
النرويجية رائدة  البحرية  األتمتة واالستقالية ووفــورات بيئية إضافية، وتعتبر الصناعة 
على مستوى العالم، وساهمت في إثراء خبرة الشركات النرويجية. ترغب شركة )ايكىنيو( 
املتخصصة في تطوير النفط والغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في أكثر من 30 بلدًا 
حول العالم في التواجد في السوق القطري وتقوم بإنشاء أعمال طويلة األجل في مجال 

الطاقة في قطر.
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األحبابي: توجهات سامية 
تعود بالخير على قطر 

أشاد السيد محمد 
مـــهـــدي األحـــبـــابـــي، 
عــــــــضــــــــو مــــجــــلــــس 
الــــــــــــــشــــــــــــــورى بــــمــــا 
ــاء فــــي الــخــطــاب  ــ جـ
الــــــــســــــــامــــــــي الــــــــــذي 
افـــتـــتـــح بــــه حــضــرة 
صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بــن 
حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، دور 
ــادي  ــعـ االنـــعـــقـــاد الـ
الــثــامــن واألربــعــن 

الــشــورى، ومــا اشتمل عليه مــن مــحــاور وتوجهات  ملجلس 
ســامــيــة تــعــود بــالــخــيــر عــلــى قــطــر وجــمــيــع املـــواطـــنـــن.. بما 
فيها التأكيد على قوة ومتانة االقتصاد القطري وتجاهله 
إجــراءات الحصار الجائر، وبقائه قويا وراسخا على الرغم 
من هــذه التداعيات. مؤكدًا على شمولية الخطاب وتناوله 
القضايا التنموية واالقــتــصــاديــة، بما يــؤكــد حــرص سموه 
الــدولــة وشعبها وتحقيق الغايات  الــلــه« على رفــاه  »حفظه 
ــازا خــــالل املــرحــلــة الـــقـــادمـــة. وأضــــاف  الــســامــيــة عــمــال وإنــــجــ
ــادة رئــيــس  ــعـ األحـــبـــابـــي »ال يــفــوتــنــي أن أشـــيـــد بــخــطــاب سـ
مجلس الشورى، والذي كان خطابا شامال وخطاب تجديد 
الــبــالد املفدى  أمــيــر  العهد والــــوالء لحضرة صــاحــب السمو 
واستعراض اإلنجازات التي قادها سموه واعتزازنا بمواقفه 

وهي كلمة تمثلنا جميعا كأعضاء في املجلس«. 

قـــال الــســيــد يــوســف بــن راشـــد الــخــاطــر، عضو 
ــادة  مــجــلــس الــــشــــورى »أضــــــم صـــوتـــي بــــاإلشــ
بمضامن الخطاب الذي ألقاه حضرة صاحب 
السمو في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة 
الــذي ألقاه سعادة  للمجلس، وكذلك الخطاب 
ــا بــمــا  ــدورنــ ــلـــج صــ ــذي أثـ ــ ــ رئـــيـــس املـــجـــلـــس والـ
نــقــاط«. وأضــاف أن الخطاب  اشتمل عليه من 
الــســامــي تضمن 5 مــحــاور ركــز عليها خطاب 
سمو األمــيــر، أولــهــا كــان املــحــور الداخلي وما 
ــم الــحــصــار،  ــازات رغــ حــقــقــتــه الـــدولـــة مـــن إنــــجــ
وكــــذلــــك مـــحـــور الـــقـــضـــاء وتـــطـــويـــر املــنــظــومــة 
ــلـــى تــحــديــث  ــمــــوه عـ ــة، وحـــــــرص ســ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
الــقــوانــن املــتــعــلــقــة بـــإجـــراءات الــتــقــاضــي، بما 
ــة اإلجــــــــــراءات وتــيــســيــرهــا عــلــى  ــرعـ يــحــقــق سـ

املــتــقــاضــن، وتحقيق الــعــدالــة الــنــاجــزة، وهــذا 
فــي مــنــظــور مجلس  املــحــور ينبغي أن يــكــون 
الـــشـــورى خـــالل الـــــدورة الــحــالــيــة، خــاصــة وأن 

هـــذا املـــحـــور ســبــق لــصــاحــب الــســمــو أن ذكـــره 
فــي خــطــابــه أمــــام املــجــلــس فــي افــتــتــاح الــــدورة 
السابقة، كما أكــد في خطابه السابق على أن 
الــظــلــم – كــمــا يقال  الــعــدالــة البطيئة نـــوع مــن 
الــتــي ينبغي أن نجتهد  املـــحـــاور  - وهـــو أحـــد 
ــــي مــن  ــراطـــيـــة وهــ ــروقـ ــيـ ــبـ ــيـــهـــا، ثــــم مــــحــــور الـ فـ
الشواهد التي تعيق التقدم والتطور في العمل 

الحكومي.
وقال »علينا أن ننظر كيف ملجلس الشورى أن 
يساهم في توجيه نظر الحكومة إلزالــة كافة 
هذه العوائق وتسريع العمل، من دون أن ننكر 
في هذا السياق، تحقيق العديد من اإلنجازات، 
بما فيها تطوير أنظمة الحكومة اإللكترونية 

والنافذة الواحدة وغيرها من اإلنجازات«. 

ــن غــــــراب املـــــري،  ــن فـــهـــد بــ قـــــال عـــبـــدالـــلـــه بــ
إن خطاب حضرة  الشورى  عضو مجلس 
آل  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  صــاحــب 
ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى، خـــالل افــتــتــاح 
الــحــالــي للمجلس  لــــدور االنــعــقــاد  ســمــوه 
كــــان خــطــابــا شــامــال وشــفــافــا تـــنـــاول فيه 
ســمــوه إنـــجـــازات الــحــكــومــة خـــالل الــفــتــرة 
للمرحلة  املــاضــيــة، والــخــطــط والتطلعات 
النهضة  املقبلة للمضي قدما في مسيرة 

الوطنية.
أشــار  السمو  أن حضرة صاحب  وأضـــاف 
التي تجري  إلى االستعدادات  في خطابه 

املقبلة، حيث  الشورى  النتخابات مجلس 
مــعــالــي رئيس  بــرئــاســة  لــجــنــة  تــم تشكيل 
مــجــلــس الــــــوزراء، كــمــا أنـــه ســيــكــون هــنــاك 
بــالــتــزامــن مع  تــشــريــعــات ســيــتــم تنفيذها 

االستعدادات لالنتخابات.
وأشاد املري بالجهود الكبيرة التي بذلها 
املجلس في مجال الدبلوماسية البرملانية 
السيد أحمد بن عبدالله  برئاسة سعادة 
بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى 
الحكومية  والتي جاءت مساندة للجهود 
وكان لها األثر األكبر في دعم مواقف دولة 

قطر في كافة املحافل الدولية.

ــم املــــنــــصــــوري، عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــدت الـــســـيـــدة ريـ ــ أكــ
ــفــــدى وضـــع  ــبــــالد املــ الـــــشـــــورى، أن ســـمـــو أمـــيـــر الــ
مــنــهــاجــا لــلــعــمــل، وأكـــــدت أهــمــيــة االســتــنــبــاط من 
ــذا الــــعــــام، الفـــتـــة الــى  ــذا الــنــهــج لــلــعــمــل خــــالل هــ هــ
حــزمــة مــن الــنــقــاط الــتــي ركــز عليها ســمــوه والتي 
الــعــمــل عليها، والــتــي تتضمن التنويع  البـــد مــن 
االقــتــصــادي واألمــــن الــغــذائــي والـــدوائـــي والــطــاقــة 
املــتــجــددة وتــنــشــيــط الــقــطــاع الـــخـــاص، وتقليص 
البيروقراطية التي تعيق التقدم والتطور، وكذلك 
ضــرورة أن يولي اإلنسان جل االهتمام والتركيز 
على قــدرة البشر، والتخطيط للتعليم واملــدارس 

والجامعات واالهتمام بنوعية التعليم والثقافة 
والقيم السائدة واألخــالق، وأيــدت ريم املنصوري 
الحديث الذي دار حول بذل الجهود لتشجيع عمل 
الجهاز القضائي وتحديثه، وافتتاح مقار جديدة 
للمحاكم. وثمنت ما جاء في كلمة سعادة رئيس 
املجلس السيد أحمد بــن عبدالله آل محمود في 
افتتاح دور االنعقاد الحالي، وأكــدت أنها جاءت 
شــامــلــة أوفــــت جــمــيــع األعـــضـــاء حــقــهــم فـــي العمل 
الذي أنجز خالل العام السابق، وتلخيص جهود 
املجلس بــصــورة مشرفة تعكس االعــتــزاز الكبير 

ــال الــســيــد راشـــــد بـــن حــمــد املـــعـــضـــادي الــعــضــو بالعمل الذي تم إنجازه. قــ
ــــورى إن خـــطـــاب حــضــرة  ــــشـ ــــب بــمــجــلــس الـ ــراقـ ــ املـ
صاحب السمو تضمن معاني سامية وموجهات 
تــهــتــدي بــهــا مــؤســســات الـــدولـــة املــخــتــلــفــة كــمــا أن 
الخطاب قدم صورة ملا تم من إنجازات خالل العام 
املــاضــي، وفــي الــوقــت ذاتـــه قــدم خريطة طــريــق ملا 
ينبغي أن يكون عليه الحال خالل العام املقبل من 
الــشــورى ومــن قبل كل القطاعات في  قبل مجلس 
الــدولــة. وأوضــح أن املجلس لعب دورا هاما على 
الصعيد الدولي من خالل الدبلوماسية البرملانية 
التي قام بها رئيس املجلس ومجموعات الصداقة 
ــه فــقــد نجح  الــبــرملــانــيــة الــقــطــريــة وفـــي الـــوقـــت ذاتــ

ــنــــن عــلــى  املـــجـــلـــس فــــي مـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا املــــواطــ
الـ  املستوى الداخلي خــالل دور االنعقاد املاضي 
47. وأضاف: »إن دور املجلس فيما يتعلق بجانب 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرملــانــيــة صــــار واضـــحـــا بفعل 
الجهود التي بذلها أعضاء املجموعات البرملانية.. 
ــارزة فـــي الــداخــل  ــ وهــــذه الــجــهــود تــركــت بــصــمــة بـ
والـــخـــارج.. وذكـــر أن الــبــاب مفتوح أمـــام األعــضــاء 
لتقديم املــزيــد مــن الجهود مــن خــالل االقــتــراحــات 
برغبة ومــن خــالل املناقشات معربا عــن أمله في 
إكــمــال املــوضــوعــات الــتــي تــمــت مناقشتها الــعــام 
املــاضــي مــن بينها مــشــروع قــانــون الــتــقــاعــد وأي 

قضايا أخرى تمس املواطنن واملجتمع عامة«.

ثمن السيد هادي بن سعيد الخيارين، مراقب املجلس، 
ــفــــدى، وقـــال  مـــا جــــاء فـــي خـــطـــاب ســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد املــ
إنــه يعتبر نهجا للتخطيط للعمل خــالل سنة قــادمــة، 
واقترح تصنيف خطاب سموه إلى جزءين األول يتناول 
السياسة الخارجية للدولة، والثاني يتعلق بالسياسة 
الداخلية واإلجراءات املعمول بها، وأكد أن الخطاب كان 

بمثابة خارطة طريق للمستقبل، والبد من العمل عليه 
وتحويله الى نظام عمل للمجلس، وأشار الى ما جاء في 
خطاب سعادة رئيس املجلس، وقال: ما شدني في هذا 
الخطاب هو اإلنجازات التي حققها املجلس خالل الفترة 
السابقة، حيث بدا واضحا من خالل محتوى الخطاب، 
الــتــي تحققت كــانــت تنفيذًا لخطاب  أن هــذه اإلنــجــازات 

الــدورة السابقة، بمعنى  سمو أمير البالد املفدى خالل 
أن املجلس استطاع من خالل اإلنجازات التي حققها أن 
يعمل على تنفيذ مضامن خطاب سمو األمير وفقا ملا 
يتماشى مع اختصاصاته، وأكد أن في هذا العام سيتم 
بـــدأه املجلس لتحويل خــطــاب ســمــوه في  استكمال مــا 

هذه الدورة إلى إجراءات عمل. 

ــمــــد بــــــن عــــبــــد الـــلـــه  قــــــــال الــــســــيــــد مــــحــ
ــطــــي، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــيــ ــلــ ــســ الــ
الــــشــــورى إن خـــطـــاب حـــضـــرة صــاحــب 
السمو أمير البالد املفدى أمام املجلس 
يمثل وثيقة وطنية وتاريخية ألقيت 
ــــورى وتـــلـــقـــى هـــذه  ــشـ ــ ــام مـــجـــلـــس الـ ــ ــ أمـ
ــام مــن قــبــل ســمــوه..  الــوثــيــقــة فــي كــل عـ

الــســلــيــطــي ضــــــــرورة أن يــوجــه  ورأى 
مجلس الشورى خطاب شكر لحضرة 
صـــاحـــب الــســمــو لــلــمــضــامــن الــعــالــيــة 

التي تضمنها خطاب سموه.
ولــــفــــت إلـــــى أن كـــلـــمـــة ســــعــــادة رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــورى فــي جــلــســة االفــتــتــاح 
ــا  ــهـ ــذلـ عـــــبـــــرت عــــــن الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي بـ

املــجــلــس طــــوال دور االنــعــقــاد املــاضــي 
مــن أجــل مناقشة مــشــروعــات القوانن 

واملقترحات برغبة وغيرها.
وقـــــال الــســلــيــطــي إن خـــطـــاب ســـمـــوه - 
وفــقــا ملــا أكـــده رئــيــس مجلس الــشــورى 
- واضح املعالم وخطط عمل لقطاعات 
ــا  ــام الـــــجـــــاري. ودعــ ــعــ الــــدولــــة خـــــالل الــ

أعــضــاء الـــشـــورى إلـــى مــمــارســة جانب 
ــة الـــتـــي هــــي مــــن عـــمـــل املــجــلــس  ــابـ ــرقـ الـ
ــات بـــشـــأن  ــيــ ــتــــوصــ بــــجــــانــــب تــــقــــديــــم الــ
املـــشـــاريـــع بــمــا يــتــنــاغــم مـــع مــوجــهــات 
خطاب سمو األمير املفدى، الفتا إلى أن 
مجلس الشورى يبدي رأيه دائما حول 

العديد من القضايا التي يتم طرحها.

الخاطر: أثلج صدورنا بما اشتمل عليه من نقاط

المري: المضي قدما في مسيرة النهضة الوطنية 

المنصوري: التركيز على التنويع االقتصادي واألمن الغذائي والدوائي

المعضادي: معان سامية وتوجيهات تهتدي بها مؤسسات الدولة 

السليطي: وثيقة وطنية وتاريخية 

ــــورى صــــبــــاح أمــــس،  ــشـ ــ عـــقـــد مـــجـــلـــس الـ
جلسته الثانية في دور انعقاده العادي 
الثامن واألربعن برئاسة سعادة السيد 
أحــمــد بـــن عــبــدالــلــه بـــن زيـــد آل محمود 

رئيس املجلس.
وقد استهل املجلس جلسته باستعراض 
خــطــاب حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
افــتــتــاح دور االنعقاد  الــلــه« فــي  »حفظه 
العادي الثامن واألربعن للمجلس يوم 

الثالثاء املاضي.
ـــم  ــهـ ــالتــ ــداخــ ــي مــ ــ ــ وأشـــــــــــــاد األعــــــــضــــــــاء فـ
بــالــخــطــاب الــســامــي، مــؤكــديــن أنـــه جــاء 
 ووافـــيـــا فـــي تــوضــيــح إنـــجـــازات 

ً
شـــامـــال

ــي تـــحـــقـــقـــت رغــــــم الـــحـــصـــار  ــتــ ــــالد الــ ــبـ ــ الـ
ــفـــروض عــلــيــهــا وفـــي تحديد  الــجــائــر املـ
مــتــطــلــبــات املــرحــلــة الــقــادمــة ومــرتــكــزات 
ســيــاســة الــدولــة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
الثابتة تجاه القضايا  وتأكيد مواقفها 
أكــد األعــضــاء  اإلقليمية والــدولــيــة. كما 
على تجاوبهم ودعمهم لكل ما جاء في 
الــخــطــاب وحــرصــهــم عــلــى الــعــمــل وفــقــا 

لتوجيهات سموه.
ووجـــه ســعــادة رئــيــس مجلس الــشــورى 
عقب املداوالت بإحالة الخطاب السامي 
إلــى لــجــان املجلس - كــل فيما يخصه - 
لدراسة ما تضمنه من موجهات وأفكار 
بــتــوصــيــات مــحــددة  ورؤى والــــخــــروج 
يتم عرضها على املجلس واإلسهام مع 

الحكومة املوقرة في تحقيقها.

تشكيل لجان المجلس 

أقّر املجلس خالل الجلسة تشكيل لجانه 

الخمس على النحو التالي:
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ الــــــــشــــــــؤون  لــــجــــنــــة  أوال- 
والــتــشــريــعــيــة: وتــضــم الــســادة األعــضــاء 
ــم:1- الــســيــد راشـــــد بن  ــاؤهــ ــمــ اآلتـــيـــة أســ
حــمــد املـــعـــضـــادي، 2- الــســيــد نــاصــر بن 
ــــد الــكــعــبــي، 3 - الــســيــد يـــوســـف بن  راشـ
راشــــــد الــــخــــاطــــر، 4- الـــســـيـــد نـــاصـــر بــن 
الــســيــد عــبــد الرحمن  الــجــيــدة، 5-  خليل 

الــســيــد محمد  بــن يــوســف الخليفي، 6- 
بن عبدالله آل عبد الغني، 7- الدكتورة 
عائشة بنت يوسف املناعي، 8- السيد 
محمد بن علي الحنزاب، 9- السيد عبد 

اللطيف بن محمد السادة.
ثـــــــانـــــــيـــــــا- لـــــجـــــنـــــة الــــــــــشــــــــــؤون املـــــالـــــيـــــة 
واالقــتــصــاديــة وتــضــم الــســادة األعــضــاء 
اآلتــيــة أســمــاؤهــم: 1- الــســيــد نــاصــر بن 

راشــد سريع الكعبي، 2- السيد يوسف 
بــــن راشــــــد الـــخـــاطـــر، 3- الـــســـيـــد مــحــمــد 
بـــن خــالــد الــغــانــم، 4- الــســيــد نــاصــر بن 
ســلــيــمــان الـــحـــيـــدر، 5- الــســيــد عــبــدالــلــه 
بـــن خـــالـــد مــحــمــد الــجــبــر الــنــعــيــمــي، 6- 
الــدكــتــورة حــصــة بــنــت ســلــطــان الــجــابــر، 
7- الــســيــد محمد بــن مــهــدي األحــبــابــي، 
8- السيد علي بــن عبد اللطيف محمد 

املــســنــد املـــهـــنـــدي، 9- الــســيــد نـــاصـــر بن 
الــحــمــيــدي، 10- السيد  ســلــطــان نــاصــر 
خالد بن عبد الله راشد البوعينن، 11- 
الدكتورة هند بنت عبدالرحمن محمد 
مبارك املفتاح، 12- السيد فهد بن محمد 
فــهــد ســعــد بـــوزويـــر، 13- الــســيــد صالح 
بــن عــبــدالــلــه محمد اإلبــراهــيــم املــنــاعــي، 
14- السيد محمد بن علي سلطان العلي 

املعاضيد، 15- السيدة ريــم بنت محمد 
راشد املنصوري.

ــا- لــــجــــنــــة الـــــخـــــدمـــــات واملــــــرافــــــق  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
الــعــامــة وتــضــم الــســادة األعــضــاء اآلتية 
ــادي بــن سعيد  أســمــاؤهــم: 1- الــســيــد هـ
الـــخـــيـــاريـــن، 2- الـــســـيـــد إســـمـــاعـــيـــل بــن 
مـــحـــمـــد شــــريــــف الــــعــــمــــادي، 3- الــســيــد 
يوسف بن أحمد علي عمران الكواري، 

4- السيد خليفة بن علي خليفة الهتمي، 
5- الــــســــيــــد نــــاصــــر بـــــن ســــاملــــن خـــالـــد 
الــســويــدي، 6- السيد محمد بــن مهدي 

األحبابي.
ــة  ــيــ ــلــ ــنــــة الـــــــشـــــــؤون الــــداخــ رابـــــــعـــــــا- لــــجــ
والــخــارجــيــة وتــضــم الـــســـادة األعــضــاء 
اآلتية أسماؤهم: 1- السيد إبراهيم بن 
خليفة النصر، 2- السيد صقر بن فهد 

املـــريـــخـــي، 3- الــســيــد نـــاصـــر بـــن أحــمــد 
املــالــكــي، 4- الــدكــتــور يــوســف بــن محمد 
يوسف العبيدان، 5- السيد عبدالرحمن 
بـــن يــوســف عــبــدالــرحــمــن الــخــلــيــفــي، 6- 
السيد عبدالله بــن خالد محمد الجبر 
النعيمي، 7- السيد دحــالن بن جمعان 
بشير الحمد، 8- السيد عبدالعزيز بن 
محمد عبدالله العطية، 9- السيد خالد 

بن عبدالله راشد البوعينن، 10- السيد 
عــبــدالــلــه بــن فــهــد عــبــدالــلــه غـــراب املـــري، 
بــــن مــحــمــد  ــيـــد عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف  الـــسـ  -11
عبداللطيف السادة، 12- الدكتورة هند 
بنت عبدالرحمن محمد مبارك املفتاح، 
ــد  13- الـــســـيـــدة ريـــــم بـــنـــت مــحــمــد راشــ

املنصوري.
ــة الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة  ــنـ خــــامــــســــا- لـــجـ

واإلعــــــــــــالم وتــــضــــم الــــــســــــادة األعــــضــــاء 
ــد بن  اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـــم: 1- الــســيــد راشــ
حمد املعضادي، 2- السيد عبدالله بن 
خالد املانع، 3- السيد أحمد بن خليفة 
الــرمــيــحــي، 4- الــســيــد مــبــارك بــن سيف 
مــعــســف املــــنــــصــــوري، 5- الـــســـيـــد خــالــد 
بــن محمد عــجــاج الكبيسي، 6- السيد 

محمد بن منصور الشهواني.

             »الشورى« يحيل خطاب          األمير للجان للخروج بتوصيات
5 الدائمة                عقد جلسته الثانية                        وشكل لجانه الـ 

¶  آل محمود مترئسا الجلسة

¶  محمد مهدي األحبابي 

¶  يوسف الخاطر 

¶  عبدالله بن فهد بن غراب المري

¶  ريم المنصوري

¶  راشد بن حمد المعضادي ¶  هادي بن سعيد الخيارين

¶  محمد بن عبد الله السليطي

¶  جانب من الجلسة

  أعضاء بالمجلس: الخطاب السامي جاء شاماًل             ووافيًا لتوضيح إنجازات البالد رغم الحصار الجائر

د. المفتاح: دراسة
 الخطاب ورفع توصيات 

إلى مجلس الوزراء 
قــــــــالــــــــت د. هــــنــــد 
املــــــفــــــتــــــاح، عـــضـــو 
مــجــلــس الـــشـــورى 
»بــــــــــدايــــــــــة نـــهـــنـــئ 
أنفسنا ببدء دور 
االنــعــقــاد الــجــديــد 
لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــلــــــــس«.. 
ــيـــف  مـــضـــيـــفـــة: »كـ
يـــمـــكـــن لــلــمــجــلــس 
ــر أن يــحــول  ــوقــ املــ
ــرة  خــــــطــــــاب حــــضــ
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحـ ــ صـ
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن 

حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى إلــــى خــطــة تشغيلية 
للحكومة ولكن من خالل دراسة مستفيضة له من املجلس 
في مختلف املواضيع التي تضمنها الخطاب في الشؤون 
الداخلية والخارجية وإخــراجــهــا كتوصيات يتم رفعها 

إلى مجلس الوزراء املوقر؟«.
وأضــافــت »البـــد لــنــا أن نــركــز عــلــى الــشــأن الــداخــلــي خــالل 
املرحلة املقبلة، حيث قطعنا شوطا كبيرا في هذا املجال 
ولــكــن ال يـــزال أمامنا الكثير مــن الــتــحــديــات، وأذكـــر منها 
قــانــون التقاعد وتوظيف الخريجن القطرين، وقــانــون 

اإلسكان لألرامل واملطلقات«.. 

¶  د. هند المفتاح 

وسام السعايدة

الخيارين: الخطاب كان بمثابة خارطة طريق للمستقبل 
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استعدادا لمؤتمر المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد

رئيس »الشورى« يلتقي رؤساء البعثات الدبلوماسية
التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن 
زيــد آل محمود، رئيس مجلس الشورى 
ــعــــادة  ــاء أمـــــــــس، مـــــع أصـــــحـــــاب الــــســ ــ ــــسـ مـ
السفراء ورؤســاء البعثات الدبلوماسية 
املــعــتــمــديــن لـــدى الـــدولـــة، وذلــــك فــي إطــار 
االســـتـــعـــدادات الــجــاريــة النــعــقــاد املؤتمر 
السابع للمنظمة العاملية للبرملانيني ضد 
الــدوحــة يومي  الـــذي سيعقد فــي  الفساد 
الثامن والتاسع من شهر ديسمبر املقبل، 
بمشاركة برملانيني ينتمون إلى 106 دول 

و63 فرعًا وطنيًا حول العالم.
وأوضــح سعادة رئيس مجلس الشورى 
ــلـــقـــاء أن اســـتـــضـــافـــة دولــــــة قــطــر  ــــال الـ خـ
لهذا املؤتمر العاملي الهام تأتي انطاقًا 
ــمـــانـــهـــا بـــــضـــــرورة الـــعـــمـــل الـــجـــاد  ــــن إيـ مـ
آفــة الفساد فــي العالم ملــا تمثله  ملكافحة 
مـــن خـــطـــورة بــالــغــة عــلــى مــســتــقــبــل األمـــم 
وتـــقـــدمـــهـــا ورفـــاهـــيـــة الـــشـــعـــوب وتــوفــيــر 
ــذه  ــا أن هــ ــمــ ــا، كــ ــ ــهـ ــ لـ ــة  ــمــ ــريــ ــكــ الــ ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
االســـتـــضـــافـــة تــــأتــــي تـــزامـــنـــا مــــع جــهــود 
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حمد آل ثاني أمير الــبــاد املــفــدى في 
مجال مكافحة الفساد وإرســاء الشفافية 
والــحــكــم الــرشــيــد والـــذي خصص جائزة 
دولــيــة باسم ســمــّوه للتميز فــي مكافحة 

الفساد. وأعـــرب ســعــادة السيد أحمد بن 
عــبــدالــلــه بــن زيـــد آل مــحــمــود عــن تطلعه 
الستقبال البرملانيني من مختلف أنحاء 
العالم في الدوحة في رحاب هذا املؤتمر، 
مـــؤكـــدًا أهــمــيــة الــعــمــل الــدبــلــومــاســي في 
ــــي إنــــجــــاح املــؤتــمــر  ــاركـــني وفـ حـــشـــد املـــشـ
املــرجــّوة التي تسهم  وخــروجــه بالنتائج 
الــفــســاد وتــعــزيــز الشفافية  فــي مــكــافــحــة 

ومبادئ الحكم الرشيد.
وقـــــال ســـعـــادتـــه إن االتــــصــــاالت ستبقى 
مــســتــمــرة فـــي قـــــادم األيــــــام مـــع أصــحــاب 
ــفــــراء ورؤســـــــــاء الــبــعــثــات  الــــســــعــــادة الــــســ
الــدبــلــومــاســيــة املــعــتــمــديــن لــــدى الـــدولـــة، 
ــن الـــتـــنـــســـيـــق وإطــــاعــــهــــم عــلــى  ــ ملــــزيــــد مـ
التفاصيل. الفتا إلى أن املنظمة العاملية 

للبرملانيني ضد الفساد هي أكبر منظمة 
عاملية في مجال محاربة الفساد الذي هو 

آفة األمم.
الـــعـــاملـــيـــة  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ املـ وقــــــــال ســــعــــادتــــه إن 
لــلــبــرملــانــيــني ضـــد الــفــســاد تــضــم حــوالــي 
بــرملــانــات، ولها  ــاء  ــ 1200 بــرملــانــي ورؤسـ

نحو 36 فرعا حول العالم.
وأضــاف سعادة رئيس مجلس الشورى 
أنــه وقــع قبل يــومــني مــع الــدكــتــور فضلي 
زون رئيس املنظمة العاملية للبرملانيني 
ضـــد الــفــســاد اتــفــاقــيــة الســتــضــافــة دولـــة 
قطر ألعمال املؤتمر. وأشار سعادته إلى 
أن وجـــه بــالــتــنــســيــق مـــع رئــيــس املنظمة 
دعوات لرؤساء البرملانات للمشاركة في 
أعمال املؤتمر مع وفد، مشيرا إلى أنه في 

الــوقــت سيكون هــنــاك احتفالية مع  ذات 
الــدولــي بمناسبة  اتحاد مؤتمر البرملان 
الـــ 130 سنة للتأسيس بحضور  الذكرى 
رئــيــســة الـــبـــرملـــان الـــدولـــي واألمـــــني الــعــام 

لاتحاد.
وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل 
إلــى أن  الــشــورى،  محمود رئيس مجلس 
املؤتمر املرتقب سوف يكون له لجان عدة 
تــقــتــرح وتــنــاقــش كــافــة املـــحـــاور املتعلقة 
بالفساد وكيفية محاربته حــول العالم 
أجمع، الفتا أن هذه املقترحات ستوصل 
إلــى نتيجة مفيدة للمجتمع  في النهاية 

الدولي.
ــــال تــــصــــريــــحــــات صــحــفــيــة  ــ وأضــــــــــاف خـ
عــلــى هــامــش املــؤتــمــر أن الــبــرملــانــيــني هم 

ــهـــم دور كــبــيــر  ــل مـــشـــرعـــون ولـ ــ فــــي األصــ
فــي حكوماتهم وســوف تكون مخرجات 
املـــؤتـــمـــر لــهــا ثــقــل وأهـــمـــيـــة فـــي مــحــاربــة 
ــة قــطــر ســوف  ــ الـــفـــســـاد، مــوضــحــا أن دولـ
تساهم في هذه املهمة التي بدأ العالم كله 
االهــتــمــام بها ملحاربة ومعالجة قضايا 

الفساد.
مشيرا إلى أن الكثير من املشاكل املحيطة 
أســبــابــهــا ونــتــيــجــتــهــا الــفــســاد، لــذلــك إذا 
استطعنا عمل برامج ملحاربة هذا الفساد 
والــقــضــاء عــلــيــه، نــكــون قــد قــمــنــا بــدورنــا 
ــكــــة، حــســب  ــائــ نـــحـــو هــــــذه الـــقـــضـــيـــة الــــشــ

تعبيره.
ونوه سعادة رئيس املجلس بأن محاور 
املــؤتــمــر ثــابــتــة، ولـــكـــن ســــوف يــتــم بحث 
مقترحات جديدة للخروج ببنود جديدة 

تكون مفيدة ملحاربة الفساد.
ــيـــة  الـــعـــاملـ املـــنـــظـــمـــة  بــــالــــذكــــر أن  ــر  ــ ــديـ ــ جـ
الــفــســاد )GOPAC( هي  للبرملانيني ضــد 
شبكة دولية من البرملانيني الذين كرسوا 
أنفسهم للحكم الرشيد ومكافحة الفساد 

في جميع أنحاء العالم.
وقد وفرت املنظمة منذ نشأتها املعلومات 
الــدولــيــة املعمول  والتحليات واملعايير 
بها، كما أنها حّسنت من مستوى الوعي 
الــعــام وذلـــك مــن خــال الجمع بــني العمل 

الوطني والنشاط الدولي.

■ جانب من الحضور  ■  آل محمود متحدثا خالل المؤتمر الصحفي 

وسام السعايدة

»ويش«: الرعاية الصحية في أماكن 
النزاعات حق أساسي لإلنسان

»وايز«: تقارير بحثية لمعالجة تحديات التعليم

توقيع بروتوكول في النقل الجوي بين قطر وأوكرانيااتفاقية لحماية المعلومات بين قطر و»الناتو«

قطر تجدد التزامها بمنظومة حقوق اإلنسان

أكدت مها العاكوم، رئيس قسم املحتوى والبحث في مؤتمر 
الــقــمــة الــعــاملــي لــالبــتــكــار فــي الــرعــايــة الصحية »ويــــش«، أن 
التصعيد العاملي للنزاع أدى إلى ظهور توجه نحو الهجوم 

على العاملني في مجال الرعاية الصحية وأنظمتها ككل.
وأضافت قائلة: »لقد تم تسجيل حــاالت هجوم تستهدف 
ــعــــراق والــيــمــن وجــنــوب  ــ املـــرافـــق الــصــحــيــة فـــي ســـوريـــا وال
الــــســــودان، وغــيــرهــا مـــن الـــــدول املـــتـــأثـــرة بـــالـــنـــزاعـــات على 
املــاضــيــة. وفـــي عـــام 2018 وحـــده،  القليلة  الــســنــوات  مـــدى 
العاملني بالرعاية  اعــتــداء على  األقــل 973  كــان هناك على 
الــصــحــيــة ومــرافــقــهــا ووســـائـــل الــنــقــل الــتــابــعــة لــهــا فـــي 23 
دولــة فــي حالة نــزاع حــول الــعــالــم«. وشــاركــت الــعــاكــوم، إلى 
االبــتــكــار فــي مؤتمر  العشي، رئــيــس قسم  جــانــب محمود 
»ويش«، في مسقط مؤخرًا باملؤتمر العاملي للمستشفيات 

الثالث واألربعني، الذي ركز على واقع األشخاص في إطار 
الخدمات الصحية في السالم واألزمات.

ا بعنوان »عدم 
ً
وعلى هامش املؤتمر، قّدمت العاكوم ملصق

الرعاية الصحية في  الــضــوء على  ط 
ّ
إغــفــال أي أحــد« يسل

حاالت النزاع، وفاز بجائزة »أفضل ملصق«، حيث قدم ملحة 
سهلة االستخدام عن محتوى التقرير، بما في ذلك دراسات 
الــحــالــة املــســتــخــدمــة وتــوصــيــات الــتــقــريــر لــتــوفــيــر الــرعــايــة 

الصحية للسكان املتضررين من النزاع.
وقال العشي: »لقد أتاح الحدث الذي أقيم في مسقط فرصة 
رائعة لتبادل قصص النجاح من قطر مع الجمهور العاملي. 
أن االبتكار هو مفتاح ملستقبلنا،  ونحن نعتقد في ويــش 
ويــجــب أن يــكــون فــي صــلــب الــرعــايــة الــصــحــيــة. مــن خــالل 
التكنولوجيا واالبــتــكــار، يمكننا تحسني نظامنا  تــعــزيــز 
الصحي للرعاية الصحية، وخفض التكلفة، وزيادة الكفاءة 

والدقة، وإنقاذ األرواح«.

أصدرت مبادرة مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم 
ة 

ّ
»وايــز« ثمانية تقارير بحثية جديدة تقدم رؤى مفصل

التعليم في دولة قطر  وتوصيات قابلة للتنفيذ لتحديات 
وخارجها.

ــاع 
ّ
تــشــمــل هــــذه الــتــقــاريــر، والـــتـــي تــهــم الــتــربــويــني، وصــن

املــدارس وأولياء األمور موضوعات  السياسات، وقيادات 
م املحلية، وسياسات اللغات ورفاه الطالب، 

ّ
مثل نظم التعل

العاملية والتميز في  املــواطــنــة  الــتــربــويــة، وتعليم  والــقــيــادة 
ل الطالب الجامعيني عبر الدول.

ُّ
التعليم العالي، وتنق

الــفــضــالــة، مــديــر إدارة البحوث  الــدكــتــورة أســمــاء  وقــالــت 
وتـــطـــويـــر املـــحـــتـــوى بـــمـــبـــادرة »وايــــــــز«، إحـــــدى مـــبـــادرات 
مؤسسة قطر: »نحن سعداء للغاية بإصدار هذه التقارير 
ــل ثــمــرة تــعــاون نــاجــح مــع الــعــديــد من 

ِّ
البحثية الــتــي تــمــث

الراهنة في مجال  الدوليني لدراسة املوضوعات  الشركاء 
ر  َبصِّ

ُ
التعليم. نقوم في مبادرة »وايز« بتصميم بحوثنا ِلت

التعليمية وتدعم جهود تحسني  السياسات واملمارسات 

نتائج التعليم في سياقات متعددة«.
بالتعاون مع وحدة  الــذي تم  البحثية  التقارير  ز أحد 

ّ
يرك

ــم املحلية 
ّ
االبــتــكــار فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة، عــلــى نــظــم الــتــعــل

الطالب.  م 
ّ
النظم تعل ن هــذه  الناشئة وكيف تدعم وتحسِّ

ز تقرير آخــر تم بالتعاون مع جامعة أوهايو 
ِّ
بينما يرك

بــالــواليــات املــتــحــدة، وبــتــمــويــل مــن مــعــهــد جــســور الــتــابــع 
للجنة العليا للمشاريع واإلرث، على تحديات التعليم التي 
أثناء فترة دراستهم وما  الشباب  الرياضيون  يواجهها 

بعد توقفهم عن النشاط الرياضي.
يــقــتــرح تــقــريــر آخــــر، والـــــذي أعــــده بــاحــثــون مـــن جــامــعــة 
نورثوسترن، منهًجا جديًدا للتفكير في القيادة التربوية 
من منظور موّزع متعدد املستويات والذي يدفعنا للتفكير 
التربوية بشكل نظامي وذلــك بالنظر  القيادة  في عملية 
في كيفية تفاعل عناصر من املدرسة، والنظام التعليمي، 

ل ممارسات القيادة التربوية.
ِّ
وقطاع التعليم ككل لتشك

ــز« مــع جامعة  بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، تــعــاونــت مــبــادرة »وايــ
ا عن سياسات اللغات في 

ً
كارنيجي ميلون في قطر بحث

السياقات املعوملة. 

وقعت دولة قطر ومنظمة حلف شمال األطلسي »الناتو« 
اتفاقية الترتيبات اإلداريــة لحماية املعلومات املصنفة بني 
البلجيكية بروكسل،  العاصمة  الحلف في  الجانبني بمقر 
الركن عبدالعزيز صالح  العميد  القطري  الجانب  وقع عن 
بالقوات  العسكري  الدولي  التعاون  السليطي رئيس هيئة 
املسلحة وعن الحلف دونالد قونيفيل رئيس املكتب األمني 
ــعــام لــحــلــف شــمــال األطــلــســي  والــنــائــب املــســاعــد لــأمــني ال
للشؤون األمنية، وذلــك بحضور سعادة عبدالرحمن بن 
لـــدى مملكة بلجيكا  قــطــر  ــــة  الخليفي ســفــيــر دول مــحــمــد 
الهاجري  الركن عبدالهادي بن مبارك تريحيب  والعميد 
ــــقــــوات املــســلــحــة  ــن ال ــــدفــــاع الـــقـــطـــري ومــمــثــلــني مـ مــلــحــق ال

لــحــمــايــة  اإلداريـــــــة  الــتــرتــيــبــات  ــة. وتــعــتــبــر  ــ ــدول ــ ال ووزارات 
املعلومات املصنفة آخر الخطوات لتفعيل وتنفيذ اتفاقية 
املوقعة في بروكسل عام 2018،  املعلومات املصنفة  أمن 
والتي توفر إطارا لحماية تبادل املعلومات، على النحو الذي 
البلدان األعضاء  حدده مجلس »الناتو« املكون من جميع 
الـ 29. وتوقع هذه االتفاقيات الدول الشريكة مع الناتو التي 
البلدان  التعاون معه.. وقد وقعت جميع  ترغب في تعزيز 
ن هذا االتفاق 

ّ
الشريكة للناتو اتفاقيات أمنية ثنائية، ويمك

الفردية وبرنامج  الشراكة  اتفاقية  من تفعيل جميع بنود 
الرئيسي لوضع  اإلطـــار  والـــذي يعتبر  املــشــتــرك  الــتــعــاون 
أسس التعاون للدول التي تسعى للشراكة مع الحلف من 
خالل املبادرات الدولية مثل مبادرة إسطنبول التي وقعتها 

دولة قطر عام 2004.

وقــعــت دولـــة قطر وجــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 
الــجــانــبــني، لتعديل  على بــروتــوكــول بــني 
الجوية  الخدمات  اتفاقية  بعض أحــكــام 

املوقعة بني البلدين.
القطري  الجانب  البروتوكول عن  ووقــع 
السيد عبدالله بن ناصر تركي  سعادة 
للطيران  العامة  الهيئة  السبيعي رئيس 
املــدنــي، وعــن الجانب األوكــرانــي سعادة 
السيد ألكسندر بيلشوك رئيس الطيران 

املدني في جمهورية أوكرانيا.
ــذا الـــتـــعـــاون في  ويــتــيــح الـــبـــروتـــوكـــول هــ
ــــرمــــز املـــشـــتـــرك بــــني الـــنـــاقـــالت  مـــجـــال ال
املــعــيــنــة، وفــتــح جــــدول الـــرحـــالت بحيث 
ــوط الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة  ــطـ ــخـ ــلـ ــمـــح لـ يـــسـ

الوصول إلى أي نقطة في أوكرانيا.

القطري لحقوق اإلنسان وفي  باليوم  بمناسبة االحتفال 
الوطنية لحقوق  اللجنة  بــني  املــبــرم  للتعاون  الفني  اإلطـــار 
الداخلية واملتعلق  بــوزارة  اإلنسان وإدارة حقوق اإلنسان 
التوعية واإلسهام املشترك في  باإلنتاج املعرفي وشؤون 
الوطنية واإلقليمية والــدولــيــة.  اإلنــســان  مناسبات حقوق 
نــظــم الـــجـــانـــبـــان صـــبـــاح أمــــس االثـــنـــني بــفــنــدق مــانــدريــن 
أورنيتال، ندوة علمية حول )آليات الحماية الوطنية لحقوق 
التجربة واملعطيات( بهدف تعريف املشاركني  اإلنــســان.. 
بــأهــمــيــة )الــحــمــايــة( وآلــيــاتــهــا وأدواتـــهـــا فــي ســيــاق األداء 
الوطني في مجال حقوق اإلنسان. كما تأتي الندوة تلبية 
الــطــرفــني فــي نشر ثقافة حقوق  بــني  لــأهــداف املشتركة 

اإلنسان على أوسع نطاق ممكن.
حضر الندوة سلطان حسن الجّمالي األمني العام املساعد 
الشيخ محمد  اإلنــســان وســعــادة  الوطنية لحقوق  للجنة 
إدارة حقوق اإلنسان  آل ثاني مساعد مدير  بن يوسف 
الدوسري مساعد  الخارجية والعقيد سعد سالم  بــوزارة 
مدير إدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية والدكتور عبد 
للتدريب  املتحدة  األمــم  السيد أحمد مدير مركز  الــســالم 
إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات  والتوثيق بالدوحة 

الدولة ومنظمات املجتمع املدني ذات العالقة.
الــجــّمــالــي فــي كلمته االفــتــتــاحــيــة أن حــمــايــة حقوق  وأكـــد 
اإلنسان مسؤولية وطنية وفقًا ملا أشار إليه ميثاق األمم 
ؤكد 

ُ
ت املتحدة  األمـــم  املتحدة والـــذي جــاء فيه »أن شــعــوب 

الــفــرد«.  لــإنــســان وبــكــرامــة  اإلنــســانــيــة  إيمانها بالحقوق 
مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي بمناسبة االحتفال باليوم 
الــذي يــصــادف 11 نوفمبر من  اإلنــســان  القطري لحقوق 
كل عــام وهــي تجديد اللــتــزام دولــة قطر بمنظومة حقوق 
ــواء كــانــت دولــيــة أو  اإلنـــســـان عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات ســ
إلــى أن قطر ومنذ انضمامها  أو وطنية. منوهًا  إقليمية 
إلــى الــســيــاســات واالتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي تهتم بحماية 
اإلنــســان تعكف على ترجمة مقتضيات  وتعزيز حقوق 
الداخلية  االتــفــاقــيــات فــي تشريعاتها وســيــاســاتــهــا  هـــذه 

وإحداث زخم تشريعي حقوقي آخر يستلهم من الرصيد 
الــحــقــوقــي الـــذي وفـــره ديــنــنــا اإلســـالمـــي الــحــنــيــف وُيــدعــم 

التزامها الوطني بحقوق اإلنسان.
اليوم  إّن  الــدوســري  العقيد/   سعد سالم   من ناحيته قــال 
القطري لحقوق اإلنسان والذي يجري االحتفال به سنويًا 
فــي الــحــادي عشر مــن نوفمبر، يــصــادف تــاريــخ صــدور 
املرسوم األميري رقم )38( لسنة 2002 بتأسيس اللجنة 
اللجنة  لــدور  الــدولــة  اإلنــســان، تقديرًا من  الوطنية لحقوق 
أن  اإلنــســان، وتأكيدًا لحقيقة  فــي تعزيز وحماية حقوق 
)حقوق اإلنسان( في دولة قطر باتت خيارًا إستراتيجيًا 
ثابتًا موجهًا لحركة الدولة واملجتمع، وأن توفير الضمانات 
الالزمة إلعمالها صار جزءًا ال يتجزأ من متطلبات دولة 
الرشيدة. األمر  القانون، واإلدارة  املؤسسات، ودعــم حكم 
الــــذي يــمــكــن الـــوقـــوف عــلــيــه فـــي دمـــج )حـــقـــوق اإلنـــســـان( 
الوطنية 2030 ومنظومة األدوات  الــدســتــور والــرؤيــة  فــي 
الــتــشــريــعــيــة، وحـــزمـــة الــبــرامــج واملـــشـــروعـــات واملـــبـــادرات 
الــخــالقــة لــصــالــح حــقــوق اإلنــســان املــدنــيــة والــســيــاســيــة أو 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ــعـــام شهد  ــذا الـ ــــدوســــري أن هــ ــح الــعــقــيــد ســعــد ال ــ  وأوضــ
إدارة حقوق  بــني  مــا  تــوعــويــة مــشــتــركــة  مـــبـــادرات علمية 
اإلنــســان والــلــجــنــة بمناسبة الــيــوم الــعــاملــي لــلــمــرأة والــيــوم 
العربي لحقوق اإلنسان. مثمنًا دور إدارة حقوق اإلنسان 
املعنية في  الجهات  الخارجية في تنسيق جهود  بـــوزارة 
الدولة إلظهار األداء الوطني في مجال حقوق اإلنسان أمام 

 باألمم املتحدة.  
ً
املجتمع الدولي ممثال

وقال الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني إن موضوع 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يمثل خيارًا إستراتيجيًا 
للدولة إذ يشكل العمود الفقري لسياسة اإلصالح الشامل 

التي تنتهجها الدولة.
ــان بــــوزارة  وأضـــــاف مــســاعــد مــديــر إدارة حــقــوق اإلنـــسـ
أن دولــة قطر تولي اهتمامًا متزايدًا بموضوع  الخارجية 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وقد انعكس هذا االهتمام 
في انضمام الدولة العام املاضي للعهدين الدوليني لحقوق 

اإلنسان . 

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

في ندوة علمية بمناسبة االحتفال باليوم القطري

الدوحة -بروكسل - قنا
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أكــــــــــد املـــــــــقـــــــــدم/ جــــــاســــــم عـــبـــد 
إدارة  ــر  ــديـ مـ الـــســـيـــد،  الـــرحـــيـــم 
النظم األمــنــيــة ورئــيــس وحــدة 
الـــــشـــــؤون الـــتـــقـــنـــيـــة بــالــلــجــنــة 
العليا  التابعة للجنة  األمنية 
أن تدشني  للمشاريع واإلرث، 
بـــــوابـــــة تــــأشــــيــــرات قــــطــــر يــعــد 
مــــن اإلنـــــجـــــازات املـــهـــمـــة، الــتــي 
الداخلية، ومن  حققتها وزارة 
ــام بــني  ــ ــتــ ــ خـــــــال الـــتـــنـــســـيـــق الــ
ــهــــات املـــخـــتـــصـــة، كـــــــإدارة  الــــجــ
الخدمات املساندة لاستقدام 
بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــوازات، 
والــلــجــنــة األمــنــيــة فـــي الــلــجــنــة 
ــاريـــع واإلرث،  ــمـــشـ ــلـ لـ ــا  ــيـ ــلـ الـــعـ

إضـــافـــة إلـــى الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
القطرية.

ولــفــت إلــى أن الــبــوابــة تختص 
بــــــــــأداء خـــــدمـــــات الــــتــــأشــــيــــرات 
ــة لــــــلــــــدخــــــول إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــة قــــطــــر، بــــغــــرض حــضــور  ــ ــ دولـ
الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى.. 
املهمة  الرياضية  كالفعاليات 
الــتــي تستضيفها دولـــة قطر، 
الخليج  بــطــولــتــي »كـــأس  مــثــل 
ــم  ــالــ ــعــ الــــــعــــــربــــــي« و»كــــــــــــأس الــ
ــوال  ــ ــ لــــــأنــــــديــــــة« 2019.. وصـ
لــلــحــدث الــريــاضــي األهـــم وهــو 
ــال كــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  ــديـ ــونـ مـ

القدم 2022.

أمـــــس اإلثـــنـــني  الـــداخـــلـــيـــة  دشـــنـــت وزارة 
منصة بوابة تأشيرات قطر على شبكة 
اإلنــتــرنــت وذلــك خــال املؤتمر الصحفي 
الـــــذي عــقــد بـــــــإدارة الـــخـــدمـــات املــســانــدة 

لاستقدام.
الله  الرائد عبد  حضر املؤتمر الصحفي 
الــخــدمــات  املــهــنــدي مـــديـــر إدارة  خــلــيــفــة 
املـــســـانـــدة لـــاســـتـــقـــدام، واملــــقــــدم جــاســم 
الــســيــد مــديــر إدارة النظم  الــرحــيــم  عــبــد 
األمنية بــوزارة الداخلية، واملقدم دكتور 
جبر حمود النعيمي املتحدث الرسمي 
باسم اللجنة األمنية في اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، والــرائــد مبارك سالم 
البوعينني مساعد مدير إدارة العاقات 

العامة بوزارة الداخلية.
الــرائــد عبد الله خليفة املهندي إن  وقــال 
تدشني هذه املنصة اإللكترونية يضاف 
إلــى قائمة املــشــاريــع الــريــاديــة فــي مجال 
إصـــدار الــتــأشــيــرات والـــذي يــأتــي فــي ظل 
جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات 
اإللكترونية املقدمة للجمهور واملساهمة 
فــــي تـــعـــزيـــز حــــركــــة الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 
الـــدولـــة تحقيقا  ــــذي تــشــهــده  الـ املـــتـــزايـــد 

لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأضــاف أن حركة الدخول والخروج في 
دولــــة قــطــر تــشــهــد نــمــوا ســريــعــا بفضل 
الــبــرامــج الكثيرة املتنوعة والــتــي عكفت 
الـــدولـــة عــلــى تــبــنــيــهــا، حــيــث هــنــاك أكــثــر 
مـــن 90 دولـــــة يــحــصــل مـــواطـــنـــوهـــا على 

ــة عــنــد دخـــولـــهـــم مــطــار  ــوريـ تـــأشـــيـــرات فـ
حــمــد الـــدولـــي مــمــا جــعــل دولــــة قــطــر في 
مصاف الدول األكثر انفتاحا على العالم.

ــــى أن دولــــــة قـــطـــر تــســتــضــيــف  وأشـــــــار إلـ

الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات واألحــــــــــــداث 
الــكــبــرى الثقافية والعلمية والرياضية 
تــقــام على  والــســيــاحــيــة املختلفة والــتــي 
مدار العام، حيث أصبحت هذه الفعاليات 

تستقطب الكثير من الجماهير من داخل 
وخارج دولة قطر األمر الذي تطلب معه 
إنــشــاء مــنــصــة مــوحــدة تستقبل طلبات 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة دخــــول لــلــدولــة، 

حيث ال تقتصر منصة بوابة قطر على 
تــأشــيــرة الــفــعــالــيــات فــحــســب بـــل تغطي 
ــمــــال واالســتــثــمــار  ــيـــرات األعــ كـــذلـــك تـــأشـ

وأنشطة أخرى متنوعة.

»الداخلية« تدشن منصة بوابة تأشيرات قطر اإللكترونية
نمو سريع لحركة الدخول والخروج بـ »حمد الدولي«

¶  جانب من حضور المؤتمر

¶  الرائد عبدالله خليفة المهندي
¶  المقدم جاسم السيد

ــد عـــبـــد الـــلـــه خــلــيــفــة  ــ ــرائـ ــ قـــــال الـ
بــــوابــــة  تـــــدشـــــني  ــدي إن  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ املـ
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــر يـ ــطــ تـــــأشـــــيـــــرات قــ
تسهيل عملية تقديم الطلبات 
على الزائرين، حيث تم الحرص 
على تصميم نموذج طلب سهل 
وســـلـــس ال يـــتـــجـــاوز الــصــفــحــة 
الـــواحـــدة يــمــكــن ألي مستخدم 
أن يـــقـــوم بــتــعــبــئــتــه إلــكــتــرونــيــا 
مــن أي مــكــان بالعالم فــي فترة 
زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة جــــــدا، كـــمـــا أن 
إصدار التأشيرة ال يتجاوز 48 
ساعة من تاريخ استام الطلب 

مستوفيا للشروط املطلوبة.
وأوضـــــــح أن تــصــمــيــم الـــبـــوابـــة 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــجـــهـــود وزارة  تــــم 
بالتعاون مع عدد من الجهات 
كـــل حــســب اخـــتـــصـــاصـــه، حيث 
تضم قسما خاصا بالفعاليات 
ــة تــفــاصــيــل  ــافـ يـــحـــتـــوي عـــلـــى كـ
الــفــعــالــيــات املــقــامــة فـــي الــدولــة 
حـــيـــث تـــســـمـــح لـــلـــجـــمـــهـــور مــن 

داخــــــــــــل وخــــــــــــــارج دولــــــــــــة قـــطـــر 
بــاالطــاع على كافة الفعاليات 
املقامة والبقاء على اطاع دائم 
بما يجري من أحــداث في دولة 

قطر.
ــــى أن الـــبـــوابـــة تــقــدم  وأشـــــــار إلـ

خدمة الحصول على التأشيرة 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا 
الـــعـــالـــم،  ملـــواطـــنـــي جــمــيــع دول 
حيث إنه من خال الدخول على 
املــنــصــة يــوجــد طــلــب الــحــصــول 
عــلــى الـــتـــأشـــيـــرة، والـــتـــي تتيح 

ــقـــدمـــني لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــتـ ــلـــمـ لـ
ــول عــلــيــهــا  ــحــــصــ ــرة الــ ــيــ ــأشــ ــتــ الــ
لـــــزيـــــارة دولــــــــة قـــطـــر وحـــضـــور 
الـــتـــي تستضيفها  الــفــعــالــيــات 
الــــدولــــة، مــوضــحــا أن خــطــوات 
تقديم الطلب تتضمن التسجيل 
الــبــريــد اإللكتروني  باستخدام 
وإدخــال بيانات الطلب وإرفــاق 
ــدات املـــطـــلـــوبـــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ كـــــافـــــة املـ
ــــل صـــــــــــــورة مـــن  ــمـ ــ ــــشـ والــــــــتــــــــي تـ
الـــصـــفـــحـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــــجــــواز 
السفر متضمنة كافة املعلومات 
والـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة ملــقــدم 
الــطــلــب وصـــورتـــه، وصــــورة من 
ــيــــران وصــــــــورة مــن  ــرة الــــطــ ــذكــ تــ
مستند متعلق بحجز الفندق 
أو مكان إقامة مقدم الطلب في 

دولة قطر.
وأضــــــــــــــــــاف: بـــــعـــــد ذلــــــــــك يــــقــــوم 
الــتــي يرغب  بــاخــتــيــار الفعالية 
فــــي مــتــابــعــتــهــا داخــــــل الــــدولــــة، 
ــه مــتــابــعــة أكــثــر  حـــيـــث يــمــكــن لــ
من فعالية خال مدة صاحية 
تــقــدر بثاثني  التأشيرة والــتــي 
يوما قابلة للتمديد ملدة أخرى، 
ومـــن ثــم يــقــوم بــاالســتــعــام عن 

حالة طلب التأشيرة.
ــلـــى مــقــدم  ــه يـــتـــعـــني عـ ــ وقـــــــال إنــ
الطلب إلكترونيا تقديمه قبل 
بـــ 90 يــومــا كحد أقصى  السفر 
و4 أيـــام كحد أدنـــى، ويــجــب أن 
يكون جواز السفر صالحا ملدة 
ستة أشهر على األقل من تاريخ 
ــة قـــطـــر، مــشــيــرا  الــــدخــــول لــــدولــ
الــخــدمــة ال يمكن  إلــــى أن هــــذه 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تأشيرة لأطفال املسجلني على 

جوازات سفر والديهم.

المهندي: 48 ساعة عمل إلصدار التأشيرة 

جاسم السيد:
 تختص بخدمات التأشيرات 

السياحية للفعاليات الكبرى 

الله خليفة املهندي  الــرائــد/ عبد  قــال 
ــانــــدة  املــــســ الـــــخـــــدمـــــات  ــر إدارة  ــ ــديـ ــ مـ
لــاســتــقــدام إن عـــدد الــتــأشــيــرات التي 
تـــم تــســلــيــمــهــا حــتــى اآلن تــقــريــبــا في 
مـــركـــز تـــأشـــيـــرات قــطــر أكـــثـــر مـــن 140 
ــــف تـــأشـــيـــرة مــــن بــــدايــــة الـــعـــمـــل فــي  ألـ

ــيــــوم لــديــنــا أكـــثـــر مـــن 14  املــــراكــــز، والــ
مـــركـــزا لــتــأشــيــرات قــطــر تــعــمــل فـــي 6 
املـــركـــز  فــــي  ــات  ــدمــ الــــخــ دول ومــــعــــدل 
فـــي تــصــاعــد مــســتــمــر، كــمــا أن مــعــدل 
املــراجــعــني فــي تــزايــد أيــضــا واقتربنا 
مــن الــوصــول إلــى 1800 مــراجــع داخــل 

مراكز تأشيرات قطر يوميا.
وأضـــاف فــي تصريحات صحفية أن 
خدمات املراجعني تتمحور بداية من 
تــقــديــم تـــأشـــيـــرات الــعــمــل بــشــكــل عــام 
لــتــأخــذ املــوافــقــات الـــصـــادرة مــن دولــة 
قـــطـــر ســــــواء كـــانـــت بـــأخـــذ بــيــانــاتــهــم 

الــحــيــويــة أو تــوقــيــع عــقــود عملهم أو 
مــن خــال إجـــراء فحوصاتهم الطبية 
والـــــــرد عــلــيــهــا ومـــعـــالـــجـــة الــتــأشــيــرة 

بشكل عام.
ــز الــــقــــادم ســيــتــم  ــى أن املــــركــ ــ ــفـــت إلـ ولـ
افــتــتــاحــه فـــي تــونــس بــالــتــنــســيــق مع 

الحكومة التونسية واليوم تم تفعيل 
الــخــدمــات فـــي مــركــز مــانــيــا، وهــنــاك 
دول أخرى سيتم اإلعان عنها قريبا، 
مضيفا أنه بنهاية عام 2019 سيكون 
ــاح حـــــوالـــــي 15 مــــركــــزا  ــتــ ــتــ قـــــد تـــــم افــ

لتأشيرات قطر.

6 دول  140 ألف تأشيرة أصدرتها مراكز التأشيرات في 

تفعيل الخدمات بـ »مانيال« وافتتاح مركز تونس قريبًا 

مصطفى شاهين
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ــادة الـــشـــيـــخ د. فـــالـــح بــن  ــعــ افـــتـــتـــح ســ
ناصر آل ثاني وكيل الوزارة املساعد 
السمكية  ــثــــروة  ــ وال ــة  ــــزراعــ ال لـــشـــؤون 
البلدية والــبــيــئــة، صــبــاح أمس  بــــوزارة 
ــزارع الــقــطــريــة  ــ مــهــرجــان مــنــتــجــات املــ
بالغرافة، والــذي تنظمه  اللولو  بمجمع 
الزراعة  الـــوزارة ممثلة بقطاع شــؤون 
إدارة  بالتعاون مــع  السمكية  والــثــروة 
اللولو هايبر مــاركــت، وذلــك بحضور 
الخليفي مدير  يــوســف خــالــد  الــســيــد 
الـــزراعـــيـــة، وعــــدد من  الـــشـــؤون  إدارة 
ــو، ومــمــثــلــي  ــ ــول ــلــ ــ ال إدارة  مــــســــؤولــــي 
املــزارع املشاركة  الشركات وأصحاب 
بــاملــهــرجــان. ويـــهـــدف هــــذا املــهــرجــان 
الوطنية لطرح  ــزارع  املـ لدعم أصــحــاب 
ــرى املـــجـــمـــعـــات  ــبــ ــــي كــ مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم فـ
التجارية بالدولة لتوسيع محطات بيع 

املنتجات املحلية.
وبــهــذه املــنــاســبــة، أكـــد الــشــيــخ د. فالح 
ــل الـــــــوزارة  ــيـ ــانـــي وكـ بــــن نـــاصـــر آل ثـ
املـــســـاعـــد لـــشـــؤون الــــزراعــــة والـــثـــروة 
يــأتــي ضمن  املــهــرجــان  أن  السمكية، 
املـــزارع  املنتج املحلي وأصــحــاب  دعــم 
ــلـــيـــة لـــتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم فــي  املـــحـ

األســواق املحلية. وأضاف أنه انطالقًا 
من حرص الوزارة لدعم املنتج املحلي 
فــقــد أطــلــقــت خــــالل الـــفـــتـــرة املــاضــيــة 
بــرنــامــجــن لـــدعـــم املــنــتــجــات املــحــلــيــة 
بـــهـــدف الــعــمــل عــلــى تــنــشــيــط الــســوق 
الخارجية،  املنتجات  املحلي ملنافسة 
حـــيـــث تــــم تـــدشـــن بـــرنـــامـــجـــي املــنــتــج 
املـــمـــيـــز ومــــــــزارع قـــطـــر بـــالـــتـــعـــاون مــع 
كـــبـــرى املــجــمــعــات الــتــجــاريــة لــتــنــويــع 
مــحــطــات الــبــيــع وتـــســـويـــق املــنــتــجــات 
املحلية. مشيرًا  املــزارع  أمــام أصحاب 
أنــــه خــــالل الـــيـــوم األول مـــن الــتــدشــن 
للبرامج السابقة انطلق بعدد 7 مزارع 
فــقــط، ليصل خـــالل هـــذه الــفــتــرة عــدد 
ــى 120 مــزرعــة  ــ املـــــــزارع املـــشـــاركـــة إل
مقارنة بالبرامج السابقة. مضيفًا أن 

املــــزارع قــامــت بــعــرض كــمــيــات كبيرة 
من إنتاجها، وهناك شركة محاصيل 
ستكون مشاركة خالل الفترة املقبلة 
التسويق  يــســهــل عملية  مــمــا ســـوف 
ــدى أصــــحــــاب املـــــــــــزارع. وأشــــــــار أن  ــ ــ ل
املنتجات املعروضة متميزة ومتنوعة 
من لحوم ودواجن وخضروات وفواكه 
ــبـــان ومشتقاتها  وعــســل وتـــمـــور وألـ
وغــيــرهــا، مــشــيــدًا بــتــمــيــز فـــي الــتــنــوع 
الــقــطــريــة خــالل  الكبير فــي املــنــتــجــات 
أن األسعار  الفترة األخــيــرة، وأضــاف 
ــح أن  الــجــمــهــور. وأوضــ أمـــام  مناسبة 
نــســبــة الــــزيــــادة فـــي هــــذا املـــوســـم من 
اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي كــبــيــرة عــن املــواســم 
الــســابــقــة، حيث هــنــاك عــدد كبير من 

املزارع تشارك باملوسم ألول مرة.

ســــاهــــم تـــعـــيـــن مـــنـــصـــور راشــــد 
الخاطر رئيسًا تنفيذيًا لشركة 
تــــونــــس مــــؤخــــرًا فــي   Ooredoo
الـــرؤســـاء التنفيذين  رفـــع عـــدد 
الــــــقــــــطــــــريــــــن مــــــمــــــن يـــــــرأســـــــون 
الشركات العاملة فــي مجموعة 
إلــــــى 3  قـــطـــر  Ooredoo خــــــــارج 
رؤساء تنفيذين، مما يدل على 
أهــمــيــة مــســاهــمــة قــــادة األعــمــال 
نــجــاح مجموعة  فـــي  الــقــطــريــن 
الــــدول  Ooredoo، واقـــتـــصـــادات 
ــتــــواجــــد فـــيـــهـــا شـــركـــات  ــي تــ ــتــ الــ

املجموعة.
ــنـــصـــور  فــــقــــد تـــــولـــــى الــــســــيــــد مـ
الــخــاطــر منصب الرئيس  راشـــد 

التنفيذي فــي Ooredoo تونس 
ــرًا، فـــيـــمـــا يـــتـــولـــى الــشــيــخ  ــ ــــؤخـ مـ
ــن عـــبـــدالـــلـــه آل ثـــانـــي  ــ مـــحـــمـــد بـ
مــنــصــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ 
الــكــويــت، وتـــم تعين   Ooredoo
السيد أحمد عبدالعزيز النعمة 
رئيسًا تنفيذيًا لشركة إندوسات 

Ooredoo في مايو 2019.
وكـــــــان الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون 
الثالث قد اكتسبوا خبرات قيمة 
فــي Ooredoo قطر قبل االنتقال 
ــبــــهــــم الـــحـــالـــيـــة  ــغــــل مــــنــــاصــ لــــشــ
ومواصلة أعمالهم فــي شركات 

املجموعة في الخارج.
 وقـــال الشيخ ســعــود بــن ناصر 
الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  ثــــانــــي،  آل 
ملــــجــــمــــوعــــة Ooredoo: »نـــحـــن 

مــســرورون لرؤية عــدد كبير من 
املـــواطـــنـــن الــقــطــريــن يــشــغــلــون 
مــنــاصــب قـــيـــاديـــة عــبــر شــركــات 
مــــجــــمــــوعــــة Ooredoo. فــنــحــن 
نـــدرك أن لدينا مجموعة رائعة 
مــــــن املـــــــواهـــــــب بــــــن مـــوظـــفـــيـــنـــا 
الــقــطــريــن، ولــذلــك نتيح املــجــال 
ــاب خـــــبـــــرات قــيــمــة  ــســ ــتــ لـــهـــم الكــ
لــتــولــي  فـــي Ooredoo تــؤهــلــهــم 
وظائف قيادية تسهم في تطوير 
ــنـــي. كـــمـــا أنــنــا  ــهـ مــســتــقــبــلــهــم املـ
ــزاز بــاملــواطــنــن  ــتــ فـــي غـــايـــة االعــ
يــتــولــون قيادة  الــذيــن  القطرين 
شــــركــــات املـــجـــمـــوعـــة، ونــتــطــلــع 
لــرؤيــة أعـــداد أكبر مــن القطرين 
يــشــغــلــون مــنــاصــب مــمــاثــلــة في 

املستقبل القريب«.

وقعت وزارة التعليم والتعليم العالي وبرنامج رأس لفان 
للتواصل االجتماعي عقد رعاية، يصبح بموجبه برنامج 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــشــريــك اإلســتــراتــيــجــي لبطولة  ال
للناشئن 2019 فــي نسختها  الــدولــي  الــعــلــوم  أوملــبــيــاد 
السادسة عشرة والتي تنظمها دولــة قطر تحت شعار: 
تحفيز جيل اليوم ملهارات الغد، خالل الفترة من 3 إلى 

12 ديسمبر املقبل، بمشاركة أكثر من 70 دولة.

ــة كــــل مــــن عـــلـــي عـــبـــد الــلــه  ــايـ ــرعـ ــع عـــلـــى عـــقـــد الـ ــ ــد وقـ ــ وقـ
الــوزارة املساعد لشؤون  القائم بأعمال وكيل  البوعينن 
التنظيمية ألوملبياد  اللجنة  الخدمات املشتركة ورئيس 
السادسة  للناشئن 2019 في نسختها  الــدولــي  العلوم 
عــشــرة، والــشــيــخــة دانـــه راشـــد آل ثــانــي كبير مسؤولي 
للتواصل االجتماعي وذلك بحضور  لفان  برنامج رأس 
السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر وكيل الوزارة املساعد 
العليا ألوملبياد  اللجنة  التعليمية ونائب رئيس  للشؤون 
للناشئن 2019. وفــي تصريح صحفي  الــدولــي  العلوم 

أعرب السيد البوعينن عن شكره وتقديره لبرنامج رأس 
الرائد ودعمه  بــدوره  للتواصل االجتماعي، مشيدًا  لفان 
املتواصل للفعاليات التي تنظمها وزارة التعليم والتعليم 
العالي سواء على املستوى املحلي أو الدولي، مما يجسد 
الــبــرنــامــج باملسؤولية االجتماعية وحــرصــه على  وعــي 

إنجاح أوملبياد العلوم الدول.
ــانـــي: »نـــحـــن ســعــداء  ــت الــشــيــخــة دانـــــه راشـــــد آل ثـ ــالـ وقـ
للناشئن-قطر 2019  الـــدولـــي  الــعــلــوم  أوملــبــيــاد  بــرعــايــة 
التعليم والتعليم  الــذي تستضيفه دولــة قطر عبر وزارة 

العالي وألول مرة في الوطن العربي، كجزء من رعايتنا 
الشمالية وهو  املنطقة  للمدارس في  التعليمية  للبرامج 
توجه إستراتيجي بالنسبة لنا«. وأضافت »ما يميز هذا 
الحدث العاملي أنه يجمع بن املعرفة واملتعة، ففي الوقت 
الذي سيتنافس فيه طالب أكثر من 70 دولة من مختلف 
ــارات الــخــمــس فـــي مــســابــقــات عــلــمــيــة، ســتــتــاح لهم  ــقــ ــ ال
الفرصة الكتشاف دولــة قطر والتعرف على إمكاناتها 
وتطورها في مختلف املجاالت من خالل برامج سياحية 

وترفيهية أعدتها لهم اللجنة املنظمة«.

دشنت شركة حصاد الغذائية بالتعاون 
ــة ومــحــلــيــة أمــــس بيتا  ــيـ ــركـــات دولـ مـــع شـ
محميا تجريبيا يساهم في رفع متوسط 
مــعــدالت اإلنــتــاج الــزراعــي فــي الــدولــة إلى 
إلــى تخفيض كميات  20 ضعفا، ويـــؤدي 
املــيــاه بنسبة 90%، ومـــن شــأن  اســتــهــالك 
نجاح تلك التجربة إحــداث طفرات كبيرة 
فـــي اإلنـــتـــاج الــــزراعــــي وتــحــقــيــق االكــتــفــاء 
ــتــــدشــــن  الــــــــذاتــــــــي، وقــــــــد حــــضــــر حــــفــــل الــ
صــــاحــــب الـــســـمـــو املـــلـــكـــي األمــــيــــر هـــاكـــون 
ــادة  ــعــ ــــج، وســ ــــرويـ ــنـ ــ ولــــــي عـــهـــد مـــمـــلـــكـــة الـ
الــســيــد تــوربــجــورن روي إيــســاكــن، وزيــر 
التجارة والصناعة النرويجي، والرؤساء 
التنفيذيون لحصاد ويــارا باإلضافة إلى 
مسؤولن من مملكة النرويج ودولة قطر.

زيادة اإلنتاج 

وفــــي كــلــمــة لـــه خــــالل حــفــل الـــتـــدشـــن أكــد 
محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي 
لشركة حصاد »إنه من دواعي سرورنا أن 
ا من هــذه الشراكة وأن نساهم  نكون جــزًء
ــرائـــد فـــي أحــد  فـــي تــنــفــيــذ هـــذا املـــشـــروع الـ
الــبــيــوت املــحــمــيــة الــتــابــعــة لــنــا فــي مــزرعــة 
الشركة بالشحانية، حيث إننا ملتزمون 
بــدعــم عملية البحث والــتــطــويــر الخاصة 

بالقطاع الزراعي املحلي«.
وأضــاف: »عند تطبيق نظام توفير املياه 
ــات األســـمـــدة  ــفــ ــدام وصــ ــخــ ــتــ املـــبـــتـــكـــر واســ
املــعــدة خصيًصا لــلــزراعــة فــي دولـــة قطر، 
في البيت املحمي التجريبي، سنتمكن من 
زيادة اإلنتاج بحوالي 20 ضعف املتوسط 
ــــى خــفــض  ــة إلــ ــافــ فــــي دولـــــــة قــــطــــر، بــــاإلضــ
استهالك املياه بنسبة 90% مما سيسهم 

في تنمية القطاع الزراعي املحلي«.
ــد ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور فـــالـــح بن  ــ وأكـ
نــاصــر آل ثــانــي الــوكــيــل املــســاعــد لــــوزارة 

البلدية والبيئة الذي شارك بالتدشن أن 
التجربة إستراتيجية ومهمة ومــن شأن 
نــجــاحــهــا أن يــشــكــل تـــطـــورا مــهــمــا لــدعــم 
مــشــروعــات األمـــن الــغــذائــي الــزراعــيــة وبال 
الــبــلــديــة والبيئة  تــقــوم وزارة  شــك ســـوف 
باحتضانها وتطويرها وتعميمها على 

املزارع الحديثة.
وشدد الشيخ فالح على احتضان القطاع 
املــبــادرات  الــزراعــي بالبلدية والبيئة لكل 
والــتــقــنــيــات الـــتـــي تــســهــم فـــي مــشــروعــات 
التنمية ودعم األمن الغذائي واملشروعات 
التي تحقق االكتفاء. وحرص الشيخ فالح 

عــلــى املــســاهــمــة فــي زراعــــة بــعــض أشــجــار 
الخضار.

 دعم المبادرات 

وأوضح مبارك بن راشد السحوتي املدير 
الــتــنــفــيــذي لـــلـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة لــشــركــة 
»حصاد« أن شركة يارا الدولية )النرويج( 
قــــامــــت بـــالـــتـــصـــامـــيـــم الـــهـــنـــدســـيـــة لــلــبــيــت 
املحمي التجريبي، وتم تطويره بالتعاون 
مــع شــركــة حــصــاد الــغــذائــيــة وشــركــة قطر 
لــأســمــدة الــكــيــمــاويــة )قـــافـــكـــو( وجــامــعــة 
واجيننجن ونــفــذ املــشــروع بــالــشــراكــة مع 
شــركــة تــرايــن قــطــر، شــركــة جيفي وشــركــة 
هوغيندورن، باإلضافة إلى MST هوالندا.

وكشف السحوتي أن استراتيجية حصاد 
تقوم على دعم املجال لكل املبادرات التي 

يـــمـــكـــن أن تـــســـهـــم فــــي تــنــمــيــة االقـــتـــصـــاد 
الوطني وتحقيق األمــن الغذائي للدولة، 
وتفسح املجال لكل قــادر على العطاء في 
ذات السياق تعمل حصاد بشكل متواصل 
عــلــى دعــــم مـــشـــروعـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
ــديــــدة  ــاد الــــجــ ــ ــــصـ وحـــــــــول مـــــشـــــروعـــــات حـ
بمزرعتي قطفة وروزا أكد أن حصاد تعمل 
اآلن على تجهيز 6 هكتار أراٍض جديدة 
لزراعتها باملحميات إلى جانب 40 هكتارا 
تنتج الخضار بمختلف أنواعه في املزرعة 

اآلن تعمل وفق أحدث النظم الزراعية.

زراعة شتالت 

ــال عــبــد الــرحــمــن الـــســـويـــدي، الــرئــيــس  ــ وقـ
التنفيذي لشركة قطر لأسمدة الكيماوية 
: »تفتخر قافكو بدعم مثل هذه  )قافكو( 
املبادرات التي تتماشى مع أهداف الدولة 

الخاصة باألمن الغذائي«.
ــارا  ــت، رئـــيـــس شـــركـــة يـ ــ ــان دي ويـ ــفـ ــا إيـ أمــ
ــة يــــارا  ــة لـــشـــركـ ــعـ ــابـ ــتـ الــــشــــرق األوســــــــط الـ
ــــداف ســوف  الــدولــيــة، فــصــرح أن هـــذه األهـ
تتحقق من خالل استخدام أحدث األنظمة 
الــتــي  ــنــــاخ،  املــ املـــحـــصـــول وإدارة  لــتــغــذيــة 
بـــدورهـــا تمكننا مــن الــتــحــكــم الــدقــيــق في 
ــاخ فـــي الــبــيــت  ــنــ الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة واملــ
ــالـــي تـــوفـــيـــر ظــــــروف نــمــو  ــتـ ــالـ املـــحـــمـــي وبـ

مثالية للمحصول.
وقال هولتشير، الرئيس واملدير التنفيذي 
ــارا الـــدولـــيـــة: نــحــتــفــل بـــمـــرور 50  لــشــركــة يــ
عـــاًمـــا عــلــى شــراكــتــنــا مـــع دولـــــة قــطــر من 
خالل مساهمتنا في قافكو، ونخطو اليوم 
خــطــوة مهمة أخـــرى فــي مسيرة التزامنا 
املستمر، نحن فخورون للغاية بالنتائج 
األولــــــــى لـــتـــعـــاونـــنـــا مــــع شـــركـــتـــي حــصــاد 
وقافكو في تطوير هذا املشروع، ونتطلع 
إلى تحقيق ابتكارات هامة على مستوى 
املعرفة والحلول التي من شأنها أن تجعل 

الزراعة القطرية أكثر كفاءة واستدامة.

»حصاد« تدشن بيتا محميا تجريبيا لتوفير المياه وزيادة اإلنتاج الزراعي
بحضور ولي عهد النرويج ووزير تجارته

¶  ولي عهد النرويج يستمع لشرح الخبيرة حول التجربة

¶  محمد السادة

¶  أحمد عبدالعزيز النعمة¶  الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني¶  منصور راشد الخاطر

¶  مبارك السحوتي

صالح بديوي

تعيين رؤساء تنفيذيين لـ Ooredoo في الخارج 

رأس لفان للتواصل االجتماعي شريك إستراتيجي ألولمبياد العلوم الدولي

عزز المكانة الريادية للمواهب القطرية

120 مشاركا في مهرجان منتجات المزارع 
القطرية بمجمع اللولو

 الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني:

 

 

¶  د. فالح يستمع لشرح مدير اللولو خالل افتتاح المهرجان

الدوحة -  
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ُينظم بنك قطر للتنمية حفل اإلعالن عن 
لــريــادة األعمال  الفائزين بجائزة قطر 
فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة، الــــيــــوم، والــتــي 
إلــى تعزيز روح االبتكار ونشر  تهدف 
ثـــقـــافـــة ريـــــــادة األعــــمــــال عـــلـــى مــســتــوى 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة في 
الدولة، وذلك من خالل تكريم واالحتفاء 
بــــــرواد األعــــمــــال الــقــطــريــن الــنــاجــحــن 
ــذيــــن تـــمـــيـــزوا فـــي مـــجـــاالت عملهم  والــ

وأضافوا قيمة لالقتصاد الوطني.
كــمــا ُيــنــظــم بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة وحــتــى 
الــدوحــة  يــوم 14 نوفمبر 2019 بمركز 
ــمــــرات مــؤتــمــر قطر  لــلــمــعــارض واملــــؤتــ
لـــريـــادة األعـــمـــال فــي نسخته السنوية 

الخامسة.
ــــالق املـــســـابـــقـــة تــحــت  ــــطـ ــــن انـ ــــن عـ ــلـ ــ وأعـ
ــة لـــحـــضـــرة صــاحــب  ــمـ ــريـ ــكـ ــة الـ ــايــ ــرعــ الــ
السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
الله ورعــاه،  املــفــدى، حفظه  أمير البالد 
فيما استمرت عملية استقبال طلبات 
املشاركة حتى 20 يونيو املاضي. ومن 

املــنــتــظــر أن يـــتـــم اإلعـــــــالن عــــن خــمــســة 
ــن فـــــي خــــمــــس فــــئــــات مــخــتــلــفــة  ــزيــ ــائــ فــ
هــي أفــضــل مــشــروع مــتــنــاهــي الــصــغــر، 
وجائزة االكتفاء الذاتي، وأفضل شركة 
ــة إلــى  ــافـ صــغــيــرة ومـــتـــوســـطـــة، بـــاإلضـ
جــائــزة االبــتــكــار وكــذلــك أفــضــل شركة 

صغيرة ومتوسطة مصدرة.

ويــســعــى بــنــك قــطــر للتنمية مـــن خــالل 
هـــذه املـــبـــادرة إلـــى تــطــويــر قــطــاع رواد 
األعــمــال وأصــحــاب املــشــاريــع املبتكرة، 
لــتــوســيــع مــعــارفــهــم وصــقــل مــهــاراتــهــم 

فيما يتعلق بريادة األعمال.
فـــي تمكن  الــبــنــك دورًا كــبــيــرًا  ويــلــعــب 
أصـــحـــاب املـــشـــاريـــع وتــشــجــيــعــهــم على 

التوسع في أعمالهم، األمر الذي يؤدي 
املــوارد االقتصادية املحلية  إلى تنمية 

وبناء اقتصاد متن ومتنوع.

قيمة الجائزة 

وتــــــتــــــراوح قـــيـــمـــة الــــجــــوائــــز املـــقـــدمـــة 

لــلــفــائــزيــن فــــي الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
جــائــزة رواد قطر بــن 250 و350 ألف 
لــلــفــائــز فــي النسخة  ريــــال. وال يــمــكــن 
األولـــــــى مــــن املـــســـابـــقـــة املـــشـــاركـــة هـــذا 
العام، وذلك إلعطاء الفرصة للشركات 
الــحــظ للتواجد في  لــم يسعفها  الــتــي 
السنة املاضية، وذلك لتحقيق الهدف 
من إطالق هذه املبادرة وهو دعم ريادة 
األعمال والروح التنافسية، باإلضافة 
ــر  ــديــ ــقــ ــيــــع االبــــــتــــــكــــــار وتــ إلـــــــــى تــــشــــجــ
الشركات الصغيرة واملتوسطة. يذكر 
الــتــأهــل للمسابقة هــي أن  أن معايير 
املــشــارك قــطــري الجنسية، وأن  يــكــون 
يطابق مشروعه املعايير املحددة وفق 
التعريف املوحد للمشاريع الصغيرة 
واملـــتـــوســـطـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـــوب 
تقديمه للتقرير املالي املدقق للشركة، 
مــا يــدل على وضعها املــالــي فــي فترة 
ال تقل عن سنة واحــدة، فيما يتوجب 
عــلــى املـــشـــاريـــع الــتــكــنــولــوجــيــة وذات 
الــحــلــول املبتكرة إظــهــار مــا يــدل على 
التأثير االجتماعي أو االقتصادي أو 

البيئي لها.

»قطر للتنمية« يعلن الفائزين بجائزة »ريادة األعمال« اليوم
تهدف لتعزيز التنافسية وروح االبتكار

¶ »قطر للتنمية« يشجع االبتكار والمبتكرين 

¶د. مريم المعاضيد

مصطفى شاهين

تــحــت رعــايــة ســعــادة الــســيــد علي 
التجارة  الكواري، وزير  بن أحمد 
والصناعة، تنطلق اليوم فعاليات 
لــلــضــيــافــة 2019«،  »مــعــرض قــطــر 
املــعــرض الــتــجــاري الــدولــي الــرائــد 
لـــقـــطـــاعـــات الـــضـــيـــافـــة والـــفـــنـــادق 
واملـــطـــاعـــم واملـــقـــاهـــي »هـــوريـــكـــا«، 
ــز الــــدوحــــة لــلــمــعــارض  ــركــ فــــي »مــ
الــدورة  واملــؤتــمــرات«. وتستقطب 
ــة، الـــتـــي تــعــتــبــر األكـــبـــر  ــامـــسـ الـــخـ
فــــــي تــــــاريــــــخ الـــــــحـــــــدث، مــــشــــاركــــة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة واســعــة تعكس 
بــســوق الضيافة  املــتــنــامــيــة  الــثــقــة 
التي تشهد نموًا مطردًا  القطرية 
في ظل الدعم الحكومي املتواصل 

لتعزيز التنويع االقتصادي.
فــي  يــــــشــــــارك  أن  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ املـ ومــــــــن 
عـــارضـــا  الـــحـــالـــيـــة 228  الــــــــــدورة 
و7 أجــنــحــة دولـــيـــة مـــن 33 دولـــة، 
يــمــثــلــون مــخــتــلــف جـــوانـــب قــطــاع 
الــفــنــادق واملــرافــق،  الضيافة مثل 
والــتــصــمــيــم الــداخــلــي والــديــكــور، 
ــة، والـــســـفـــر  ــيـ ــلـ ــتـــسـ والـــتـــرفـــيـــه والـ
والسياحة، واملنتجعات واملناظر 
الــطــبــيــعــيــة الــخــارجــيــة، وتــقــنــيــات 
ــة الـــفـــنـــدقـــيـــة  ــافــ ــيــ ومــــــعــــــدات الــــضــ
واملــــطــــاعــــم واملـــــقـــــاهـــــي، وأنـــظـــمـــة 
وحلول الفنادق الصديقة للبيئة، 

واألغذية واملشروبات.
وتــــكــــمــــن أهــــمــــيــــة »مـــــعـــــرض قــطــر 
الـــــذي تنظمه  لــلــضــيــافــة 2019«، 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــا »الـــــــشـــــــركـــــــة الــ ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ســ
لـــــلـــــمـــــعـــــارض قــــــطــــــر« فــــــــي إطــــــــار 
الـــشـــراكـــة مـــع »املـــجـــلـــس الــوطــنــي 
لــلــســيــاحــة« لــلــســنــة الــثــانــيــة على 
التوالي، في كونه بوابة مباشرة 
أبــرز فرص األعمال  إلى  للوصول 
واالستثمار ضمن قطاع الضيافة 
ــــذي يشهد  الـ والــســيــاحــة املــحــلــي 
ــا وتـــنـــافـــســـيـــة عـــالـــيـــة،  ــتــ نــــمــــوًا الفــ
ــا آفـــــاقـــــا جـــــديـــــدة لــتــمــكــن  ــدمــ ــقــ مــ
الـــخـــبـــراء واملــخــتــصــن فـــي قــطــاع 
ــة قـــدراتـــهـــم  مــ ــواء الـــضـــيـــافـــة مـــن مــ
الــواعــدة  الــفــرص  وإمكاناتهم مــع 

التي تزخر بها قطر.
ــر  ــديـ ــدر مــــشــــيــــمــــش، مـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــال حـ
الــدولــيــة للمعارض-قطر  الــشــركــة 
املنظمة ملعرض »قطر للضيافة«: 
الــدورة  افتتاح  إلــى  ع قدما 

ّ
»نتطل

األكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ »مـــعـــرض قطر 
للضيافة«، وسط مشاركة رفيعة 

ــتـــوى مــــن نــخــبــة الـــعـــارضـــن  املـــسـ
والــــــــــــــــزوار مــــــن مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
العالم، للمشاركة في سلسلة من 
الفعاليات النوعية التي تصب في 
خــدمــة جــهــود االرتــقــاء بقطاعات 
ــاعـــم  ــة والــــفــــنــــادق واملـــطـ ــافـ ــيـ الـــضـ
واملـــقـــاهـــي الـــتـــي تــحــظــى بــأهــمــيــة 
التنويع  متزايدة في إطــار خطط 
االقــتــصــادي. وقمنا خــالل الــدورة 
الحالية بتوسيع قاعاتنا من أجل 
اســتــيــعــاب األعـــــداد املــتــنــامــيــة من 
الزوار واحتضان النطاق الواسع 
مـــن األنـــشـــطـــة الــتــفــاعــلــيــة املـــقـــررة 
ــام. ونــتــطــلــع قدما  عــلــى مـــدى 3 أيــ
الــعــارضــن والـــزوار  إلــى استقبال 
ــن أســـــــــواق الـــضـــيـــافـــة املــحــلــيــة  ــ مـ
واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة لتمكينهم 
ــاق الــــواعــــدة  ــ ــ مــــن اســـتـــكـــشـــاف اآلفـ
املتاحة ضمن  التجارية  والفرص 
القطري، ال سّيما  قطاع الضيافة 
مــع تــســارع وتــيــرة االســتــعــدادات 
الستضافة مباريات بطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
ــــب زيــــــــــادة مـــســـاحـــتـــه  ــانـ ــ وإلــــــــى جـ
املــاضــي،  الــعــام  بنسبة 100% عــن 
يـــســـتـــعـــد املـــنـــظـــمـــون إلــــــى إطـــــالق 
ــن املــــــــــبــــــــــادرات الــــتــــي  ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
تتضمن منطقة عرض مخصصة 
ــلـــوجـــهـــات الـــســـيـــاحـــيـــة بـــرعـــايـــة  لـ
ــة  ــريــ ــقــــطــ ــة الــ ــ ــويــ ــ ــجــ ــ ــــوط الــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ
ــة  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة عــــــــــرض »الـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ومـ
الـــفـــاخـــرة« املــقــامــة بــالــشــراكــة مع 
»مــجــمــوعــة الـــتـــجـــارة والــتــســويــق 

.)LT&MG( »الفاخرة
ــة مــن  ــامـــسـ وتــــتــــفــــرد الـــــــــدورة الـــخـ
»معرض قطر للضيافة« بتوفير 
بــرنــامــج تـــدريـــب مــعــتــمــد مــجــانــي 
ملختصي الضيافة للمرة األولــى، 
ــــن أجــــــل الــــتــــرويــــج عـــلـــى نـــطـــاق  مـ
املتبعة  املمارسات  واســع ألفضل 
فـــي قـــطـــاع الــضــيــافــة. وســيــحــظــى 
البرنامج بفرصة  فــي  املــشــاركــون 
ــــرف عــــلــــى ســــبــــل االرتــــــقــــــاء  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــمــــالء خــــــالل جــلــســة  ــعــ بــــخــــدمــــة الــ
الفعاليات  العمالء خــالل  »خــدمــة 
الــــوقــــت خـــالل  ــبــــرى«، وإدارة  ــكــ الــ
األداء  »تـــنـــظـــيـــم  بـــعـــنـــوان  جــلــســة 
 عن االطــالع 

ً
وقــت الـــذروة«، فضال

ــيـــر ســــالمــــة ونـــظـــافـــة  ــايـ ــعـ عـــلـــى مـ
ــة خــــالل جــلــســة »اجــعــلــهــا  ــذيــ األغــ
إلــى جانب جلسة »تقديم  عــادة«، 
الرياضة  تجارب فريدة في عالم 

والترفيه«.

اليوم انطالق معرض
 »قطر للضيافة 2019«

228 عارضًا من 33 دولة و%100
 زيادة في مساحة المعرض

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

ــبـــحـــوث  انـــطـــلـــقـــت أمـــــــس بـــمـــبـــنـــى الـ
ــات املـــؤتـــمـــر  ــيـ ــالـ ــعـ ــر فـ ــطـ بـــجـــامـــعـــة قـ
الــثــانــي للصحة السلوكية  الـــدولـــي 
الــذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون 
مـــع مــركــز دعـــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة، 
والذي يشارك فيه نخبة من الخبراء 
والباحثن من مؤسسات أكاديمية 

وصحية ومجتمعية.
وتستمر فعالياته على مدار يومن 
تناقش في اليوم األول ثالث جلسات 
ــتـــحـــدث فـــيـــهـــا 12 خــبــيــرًا  عـــلـــمـــيـــة يـ
وباحثا في مجال الصحة النفسية 
والــســلــوكــيــة والــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة 
ــات رئــيــســيــة  تـــحـــت ثـــالثـــة مـــوضـــوعـ
تشمل القضايا املعاصرة في مجال 
ــيـــة وإشـــكـــالـــيـــات  ــلـــوكـ الـــصـــحـــة الـــسـ
املمارسة امليدانية في مجال الصحة 
الــســلــوكــيــة والـــوقـــايـــة والـــتـــدخـــل في 

مجال الصحة السلوكية.
ومـــن املــتــوقــع فــي الــيــوم الــثــانــي من 
ثـــــــالث حـــلـــقـــات  ــم  ــنـــظـ تـ املــــؤتــــمــــر أن 
نقاشية األولى حول تطوير البحوث 
البينية في مجال الصحة السلوكية، 
واألدوار املهنية للعاملن في مجال 
الصحة السلوكية، واألبعاد الثالثية 
للصحة السلوكية )طــب- علم نفس 
-علم اجتماع(. ويشارك بها الخبراء 
ــمــــون بـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــصـــحـــة  ــتــ ــهــ واملــ

السلوكية.
ويـــعـــد هــــذا املـــؤتـــمـــر مـــن املـــؤتـــمـــرات 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ الــــتــــي تــــطــــرح قـــضـــايـــا جـ
مجال الصحة النفسية والسلوكية 
ألول مــرة فــي املنطقة، وذلـــك بهدف 
تجديد املــعــارف واملــهــارات الخاصة 
بــهــذا املــجــال وخــصــوصــا فــي مجال 

الــتــطــبــيــقــات واملـــمـــارســـة ومــشــكــالت 
الــــواقــــع. حــيــث يــنــطــلــق املـــؤتـــمـــر من 
منظور يؤكد على التالؤم مع قاعدة 
ــة الــجــديــدة فــي مــجــال التنمية  األدلــ
ــذ فــي  ــأخــ ــي تــ ــتــ ــة، تـــلـــك الــ ــدامــ ــتــ ــســ املــ
االعــتــبــار دور ومــكــانــة اإلنـــســـان في 
الفعل التنموي وتركز على تمكينه 
مـــن االســـتـــفـــادة مـــن املــــــوارد املــتــاحــة 
بما يعزز قدرته على تحقيق التقدم 
ــاه لــنــفــســه ومــحــيــطــه  ــرفــ والـــرقـــي والــ

اإلنساني والطبيعي.
وقالت األستاذة الدكتورة مريم بنت 
علي املعاضيد نائب رئيس جامعة 
قــطــر للبحث والـــدراســـات العليا إن 
الصحة السلوكية لم تكن ملحة كما 
هي في هذا العصر، رغم اإلنجازات 
الـــحـــضـــاريـــة والــتــكــنــولــوجــيــة حيث 
ظـــــهـــــرت ســــلــــوكــــيــــات خــــطــــيــــرة بــن 
األطفال واملراهقن والشباب، الذين 
ــذت الــتــكــنــولــوجــيــا بــعــضــهــم إلــى  أخــ
ــم افـــتـــراضـــي بــعــيــد عــــن الـــواقـــع  ــالـ عـ
إلــى العنف.  والقيم مما قــد يجرهم 
وأضــافــت الدكتورة مريم املعاضيد 

أن املؤسسات التعليمية والتربوية 
ــتــــصــــدي لـــهـــذه  ــلــ مــــــدعــــــوة الــــــيــــــوم لــ
التحديات عبر أنشطة فعالة يشارك 
الجميع فيها من األسرة إلى املدرسة 
ــة إلـــــــى الـــكـــثـــيـــر  ــ ــافــ ــ والــــجــــامــــعــــة إضــ
مـــن املـــؤســـســـات الـــعـــامـــة والــخــاصــة 
املــعــنــيــة. مـــؤكـــدة أن االســتــراتــيــجــيــة 
الــصــحــيــة والـــرؤيـــة الــوطــنــيــة لــدولــة 
قــطــر قـــد أكــــدت عــلــى أولـــويـــة توفير 
املــــــوارد الــبــشــريــة والـــخـــدمـــات الــتــي 
تضمن حياة نفسية هنيئة وطويلة 

ومنتجة.
ــــدت جــــامــــعــــة قــــطــــر فــي  ــمـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا اعـ
وحــــداتــــهــــا املــعــنــيــة بـــعـــلـــوم الــنــفــس 
واالجتماع والصحة والطب البرامج 
ــدت الـــكـــوادر وأقــامــت  ــ املــنــاســبــة وأعـ
مختلف أنواع املؤتمرات واألنشطة. 
ووقــــــعــــــت الــــجــــامــــعــــة االتــــفــــاقــــيــــات 
ومذكرات التفاهم وخاصة مع مركز 
دعـــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة ذي الـــدور 
ــال ومـــــا زالــــت  الــــرائــــد فــــي هـــــذا املــــجــ

الجامعة تسعى للمزيد.
وقــــال راشــــد الــنــعــيــمــي، املــديــر الــعــام 
ملـــركـــز دعــــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة، إن 
مشاركة املركز في هذا املؤتمر، تأتي 
في سياق الحرص على اإلسهام في 
حــمــايــة أجــيــال املــســتــقــبــل، وتحقيق 
التنمية البشرية املستدامة، وإيمانا 
مــن املــركــز بــضــرورة إنــشــاء مجتمع 
ــرابــــات الــســلــوكــيــة  خــــال مـــن االضــــطــ
يتمتع أفراده بالثقة بالنفس والقيم 
والسلوك اإليجابي، وذلك من خالل 
مناقشة أحــدث النتائج والتطورات 
والــــتــــحــــديــــات والــــحــــلــــول املــتــعــلــقــة 
ــة وتـــحـــقـــيـــق  ــيــ ــوكــ ــلــ ــة الــــســ ــالــــصــــحــ بــ
االنـــتـــقـــال بــاملــعــالــجــات الــفــكــريــة من 

مرحلة التنظير إلى التطبيق.

ــه عـــلـــى  ــ ــولـ ــ ــــصـ ــر عـــــــن حـ ــ ــطـ ــ ــد قـ ــ ــ ــري ــ ــ ــن ب ــ ــ ــل ــ أعــ
شـــهـــادة نــظــام إدارة أمـــن املــعــلــومــات »آيـــزو 
املتميز في  27001:2013«، نتيجة لنجاحه 
تطبيق نظام إدارة أمن املعلومات. وقال بريد 
العاملية  الشهادة  قطر إن حصوله على هذه 
مــن شــأنــه أن يــعــزز ثــقــة عــمــائــه بـــإجـــراءات 
ــلــمــعــلــومــات  ــدة ل ــديــ ــجــ ــ ــة ال ــيـ ــمـ ــة الـــرقـ ــايـ ــمـ الـــحـ

الشخصية والتجارية.
ــار عمل  ــ إطـ »آيـــــزو 27001:2013«  ويــمــثــل 
ــى مـــســـاعـــدة  ــ ــ مـــعـــتـــرفـــا بــــه دولــــيــــا يــــهــــدف إل
ــايـــة  ــات واملــــــؤســــــســــــات عــــلــــى حـــمـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــ ال
معلوماتها وبياناتها ضد التهديدات األمنية.

وبــهــذه املــنــاســبــة، قـــال الــســيــد فــالــح النعيمي 
املــنــتــدب  رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة والـــعـــضـــو 
ــر، إن حـــصـــول الـــبـــريـــد عــلــى  ــطـ ــد قـ ــريـ فــــي بـ
آيـــزو  املـــعـــلـــومـــات  أمــــن  نـــظـــام إدارة  شـــهـــادة 
لــلــمــعــايــيــر  ــه  امــتــثــال يــعــكــس   27001:2013
الصلة بضمان سرية  الدولية الصارمة ذات 
وسامة وتوافر املعلومات، والعناية بمسألة 
بالتعامل  الثقة واألمــان، خاصة فيما يتعلق 
بــيــانــات ومــعــلــومــات شخصية وتجارية  مــع 
فـــي غــايــة الــحــســاســيــة، تــتــطــلــب تــوفــر أعــلــى 
املــعــلــومــات. ويعتبر  املعايير فــي مــجــال أمــن 
أمـــن معلومات  آيـــزو 27001:2013 مــعــيــار 
أنــشــأتــه وتـــديـــره مــنــظــمــة املــعــايــيــر الــدولــيــة، 
ــراءات  ــ مـــن أجـــل ضــمــان فــعــالــيــة أنــظــمــة وإجــ

الــشــركــات واملــؤســســات فــي حــمــايــة العماء 
مــن الــتــعــرض ألي مــخــاطــر، وذلـــك مــن خال 
تطبيق أعلى معايير الخصوصية واألمــن. 
ــذه الــشــهــادة،  وبــحــصــول بــريــد قــطــر عــلــى هـ
إلــى قائمة املؤسسات  فإنه يكون قد انضم 
ــثـــاثـــن  ــانـــي والـ ــمـ ــثـ ــة الـ ــريـ ــطـ ــقـ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
آيــزو 27001:2013. وقد بدأ  الحاصلة على 
البريد  الرسمية لحصول  تنفيذ اإلجــــراءات 
آيــــزو 27001:2013 فــي شــهــر يونيو  عــلــى 
أهــداف بريد قطر،  2018 بشكل يتوافق مع 
ــار عــمــل يــتــمــحــور حــول  حــيــث تـــم وضـــع إطــ
سياسة، وإجراءات، وإرشادات ومعايير أمن 
تكنولوجيا املعلومات، من أجل توفير الدعم 
والتحكم بإدارة أمن املعلومات في بريد قطر.

انطالق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني 
للصحة السلوكية بجامعة قطر

بريد قطر يحصل على شهادة »آيزو«
لنجاحه المتميز في تطبيق إدارة أمن المعلومات

الخدمة االجتماعية والممارسة الميدانية والوقاية أبرز القضايا المطروحة
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خالل افتتاحه ملتقى كتاب الدراما.. وزير الثقافة:

نناشد المبدعين تبني قضايا المجتمعات 
للمساهمة في النهوض بالوجدان العربي

جــاء ذلــك فــي كلمته أمــس الــتــي استهل 
ـــاب 

ّ
ــطــــاق فـــعـــالـــيـــات مــلــتــقــى كـــت بـــهـــا انــ

الدراما في نسخته الثانية التي تختتم 
اليوم وتعقد تحت عنوان »التصورات 
الــكــبــرى فــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة بــن راهــن 
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــــري وأفـــــــــق الـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــــون الـ ــمـ ــ ــــضـ املـ
الــجــمــالــيــة«. ويــحــتــفــي املــلــتــقــى فــي هــذه 
النسخة بالكاتب القطري الراحل أحمد 
بــن حــســن الــخــلــيــفــي، وفــــاء ملــا قــدمــه من 
ــة مـــســـتـــمـــدة مــــن الــــتــــراث  ــ ــيـ ــ أعــــمــــال درامـ

القطري العريق.

300 ألف دوالر جائزة الدوحة 

وتــطــرق الــوزيــر لــجــائــزة الــدوحــة للكتابة 
الدرامية وأشار إلى أنه كان يتمنى أن يتم 
اإلعان عنها خال انعقاد هذا امللتقى لكن 
اإلقبال الكبير عليها للمثقفن واملبدعن 
الــعــرب والــــذي وصـــل ملــشــاركــة 820 منهم 
لــلــفــوز بـــإحـــدى جــوائــزهــا جــعــل الــقــائــمــن 
على الجائزة يتأنون حتى تخرج النتائج 
ــزة ومــكــانــتــهــا  ــائــ ــجــ ــرة عــــن قـــيـــمـــة الــ ــبـ ــعـ مـ
الــذي أنشئت ألجله، وتم اإلعان  والهدف 

عن الجائزة مطلع العام الجاري.
وجائزة الدوحة للكتابة الدرامية سنوية 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة  أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
لــدولــة قــطــر اســتــجــابــة لــتــوصــيــات ملتقى 
الـــدرامـــا األول، وتــبــلــغ قيمتها 300  كــتــاب 
ألف دوالر موزعة على املسرح والسينما 
والتلفزيون وتهدف الجائزة إلى تشجيع 
ــا ذوي الــعــطــاء املــتــمــيــز من  كـــتـــاب الــــدرامــ
الــقــطــريــن وغــيــرهــم عــلــى إنـــتـــاج وتــألــيــف 
أعمال درامية في مجاالت النص الدرامي 
والتي من شأنها ترقية الذوق العام وإثراء 
الــســاحــة الـــدرامـــيـــة بــالــنــصــوص املــتــمــيــزة 
ــاالت املــــذكــــورة بــمــا يـــعـــزز قيمة  ــجــ فـــي املــ
الـــدرامـــا فــي املجتمع ويــزيــد مــن التكاتف 
االجــتــمــاعــي ويــؤكــد عــلــى حـــوار الثقافات 

والحضارات.

انعكاسات إيجابية 

من جانبه، قــال السيد صــاح املــا، املدير 
الــتــنــفــيــذي للملتقى، مــديــر مــركــز شــؤون 
املسرح، »إن إقامة إدارة الثقافة والفنون 
بوزارة الثقافة والرياضة للملتقى الثاني، 
تــأتــي ملــا حــقــقــه املــلــتــقــى األول مــن نتائج 
إيــجــابــيــة، واإلعــــــان عـــن جـــائـــزة الــكــتــابــة 
ــاالت، هــــي املـــســـرح  ــ ــجـ ــ الــــدرامــــيــــة فــــي 3 مـ
والــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، ومـــا حــظــيــت به 
من مشاركات واسعة في الوطن العربي، 
عــاوة على الناطقن باللغة العربية في 

دول املهجر.
وأضــاف املا أن انطاق فعاليات امللتقى 
لــهــا انـــعـــكـــاســـات إيــجــابــيــة عــلــى الــحــركــة 
املسرحية، ما يجعلنا معنين بهذا األمر، 
ــه يــرتــبــط بــالــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة،  خـــاصـــة أنــ
ومــنــهــا الــنــص املــســرحــي، وهـــو مــا يشكل 
ــن شــأن  أهــمــيــة كــبــيــرة لـــهـــذا املــلــتــقــى، ومــ
امللتقى أن ينعكس بشكل إيــجــابــي على 
كتابة الدراما ويشجع املبدعن في شتى 

املجاالت.

وحـــــول تــقــيــيــمــه لــلــمــلــتــقــى أشـــــاد الــفــنــان 
وجــدي العربي بفكرة امللتقى وقــال إنها 
تعمل عــلــى عـــاج عــصــب الــحــيــاة األدبــيــة 
والثقافية والفنية وهو النص الذي كلما 
ارتقى ينهض املسرح والسينما وينعكس 
ــمـــع وعـــلـــى  ــتـ ذلــــــك بــــاإليــــجــــاب عـــلـــى املـــجـ
وجدانه، مؤكدا أن عناصر العمل الدرامي 
أمــلــه بأن  الــنــص. معربا عــن  تعتمد على 
يخرج امللتقى باملزيد من التوصيات التي 
تساهم في إثراء الحياة الفنية والثقافية 
بــالــدولــة وإثــــراء املشهد الثقافي القطري 

والعربي.
وحــــــــول طـــبـــيـــعـــة مـــشـــاركـــتـــهـــا أوضــــحــــت 
الــكــواري الرئيس  الــســيــدة عائشة جــاســم 
لـــدار روزا للنشر »أن مشاركة  التنفيذي 
دار روزا للنشر فــي امللتقى مهمة حيث 

تهدف الدار إلثراء املشهد الثقافي القطري 
والــعــربــي بإنتاجاتها األدبــيــة الرصينة، 
حيث سبق وأن قامت الدار بإنتاج العديد 
من الروايات والقصص القصيرة ملؤلفن 
قــطــريــن وعـــــرب واملــلــتــقــى فـــرصـــة مهمة 
ــا الــعــرب السيما  لــالــتــقــاء بــكــتــاب الـــدرامـ
وأنـــــه يـــهـــدف لــصــنــاعــة مــحــتــوى ودرامـــــا 

عربية«.
إلــــى أن »دور  الـــســـيـــدة عــائــشــة  وأشـــــــارت 
النشر تعتبر مصنعا لهذا املحتوى لذلك 
من املهم إيجاد تنسيق وتوليفة مناسبة 
ــا الــعــربــيــة  ــدرامــ تــصــل املـــؤلـــف بــصــنــاع الــ
إلنتاج دراما رصينة ومناسبة للمشاهد 

العربي أينما كان«.
وأعربت عائشة الكواري عن أمنياتها بأن 
تــرى النسخة الثالثة من امللتقى »تحمل 
انـــعـــكـــاســـات لــصــنــاعــة الــــدرامــــا الــقــطــريــة 
بــوجــه خــــاص وتــنــقــل الــتــجــربــة الــقــطــريــة 
لــلــخــارج بـــصـــورة أفــضــل تــوصــل املــؤلــف 

بصناع الدراما العرب«.
وتـــوجـــهـــت الـــســـيـــدة لــيــنــا الـــعـــالـــي كــاتــبــة 
وفنانة بـ »الشكر لوزارة الثقافة والرياضة 
على هــذا الحدث الثقافي الجميل مللتقى 
كتاب الدراما، لكون أن الدراما أداة مؤثرة 
باملجتمع، فجودة العمل الفني تعبر عن 
مطالبه في التغيير االجتماعي في طرح 
ــدت أن مــشــاركــتــهــا  ــ قــضــايــا جـــديـــدة«. وأكـ
لــكــونــهــا كاتبة  تــأتــي  ــا  الـــدرامـ فــى ملتقى 
ــال، وتــطــمــح  ــفــ مــتــخــصــصــة بــقــصــص األطــ
لكتابة مسرحية مميزة للطفل تعبر عنه 

وسيكون قريبا بإذن الله.

15 قضية فنية ودرامية وثقافية 

وتــضــمــن املــلــتــقــى جــــدول أعـــمـــال يتكون 
مـــن 5 مـــحـــاور تــتــضــمــن 15 قــضــيــة فنية 
ودرامــيــة وثقافية بمشاركة نــجــوم الفن 

واإلبداع والكتابة الدرامية.
ودارت أولى جلسات ملتقى كتاب الدراما 
حول محور »الدراما العربية على محك 
ــإدارة اإلعــامــيــة  ــ الـــتـــصـــورات الــكــبــرى« بــ
الــدكــتــورة إلــهــام بــدر الــســادة الــتــي أكــدت 
لــلــمــحــور: إن مــواجــهــات  خـــال تقديمها 
الــعــالــم تتجلى فــي مــواجــهــة الــتــصــورات 
الكبرى، وُهنا تأتي أهمية ملتقى كتاب 
الــذي يشير إلى الكاتب بالتقاط  الدراما 

هذه التصورات وبلورتها.
وحول الحاضر والغائب في التصورات 
الكبرى في الدراما العربية أكد الدكتور 

محمد خير يوسف الرفاعي املتخصص 
ــا واملــــســــرح أن بــعــض  ــ ــــدرامـ ــنـــون الـ فــــي فـ
ــارب املـــســـرحـــيـــة تــحــظــى بــحــضــور  ــجـ ــتـ الـ
جــمــاهــيــري وفــنــي لــكــن هـــذا الــحــضــور ال 
يستمر وهـــذا يــطــرح ســـؤاال هــل املــســرح 

عبارة عن حاالت وملاذا ال يستمر؟.
وشـــدد الــرفــاعــي عــلــى أنـــه البـــد أن يكون 
ا من التأثير واملنهاج وتوفر  املسرح جزء
املــــســــؤولــــن مــهــم  لـــــدى  إرادة ســـيـــاســـيـــة 
لــلــنــهــوض بـــه لـــكـــون أن املـــســـرح يــرتــبــط 
بحضور تلك اإلرادة أو غيابها منوها 

بأن النقد دخل في إطار املجامات.
وذكر الدكتور محمد الرفاعي، متخصص 
الــدرامــا واملــســرح أن من معوقات  بفنون 
حضور املسرح العربي ضعف املوازنات 
املـــالـــيـــة املـــــرصـــــودة لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون، 
الــــنــــقــــد واإلعـــــــــــام إلبـــــــراز  وغـــــيـــــاب دور 
الـــقـــدرات اإلبــداعــيــة لــلــمــســرحــيــن، وعــدم 
الــدراســيــة  الــفــنــون ضمن املــقــررات  إدراج 

باملدارس بالوطن العربي«.

األسئلة الوجودية 

ــــن ونـــــــــاس، نـــاقـــد  ــال بـ ــمــ وقـــــــال الـــســـيـــد كــ
سينمائي وكــاتــب سيناريوهات: »تبدأ 
الثقافة عندما تتحول هــذه االنــفــعــاالت 
ـــفـــكـــيـــر 

ّ
الـــنـــفـــســـيـــة إلــــــــى مــــــــــادة خــــــــام لـــلـــت

ـــحـــلـــيـــل عـــلـــى مــســتــوى 
ّ
ـــحـــقـــيـــق والـــت

ّ
والـــت

الــفــصــل  ــمــــون مـــعـــا دون  الـــشـــكـــل واملــــضــ
بــيــنــهــمــا«. وبــحــثــت الــجــلــســة الــثــانــيــة من 
مــلــتــقــى كـــتـــاب الــــدرامــــا كــيــفــيــة تــأســيــس 
الــــتــــصــــورات الـــكـــبـــرى لـــلـــدرامـــا الــعــربــيــة 
بــــــــــإدارة الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــحـــق بـــلـــعـــابـــد، 
وتــحــدث األديــــب مــحــمــد اشــويــكــة، كاتب 
وبـــاحـــث فـــي الــجــمــالــيــات الــبــصــريــة: من 
أنواع الدراما الرائجة في العالم العربي 
»الــدرامــا التخيلية والــدرامــا الكوميدية، 

والدراما املوسيقية«.
ووصـــف الــدكــتــور واملــمــثــل جـــان قسيس 
الدراما بأنها عبارة عن مناقشة قضايا 
اإلنـــســـان واملــجــتــمــع والـــحـــيـــاة، فـــي شــكــٍل 
رصٍن وعميق، يلّبي حاجتنا إلى إيجاد 

أجوبة على األسئلة الوجودّية الكبرى.
بــيــنــمــا أكـــد الــدكــتــور فـــاح زكــــي، مــخــرج 
دراما، تطُور أساليب وتقنيات التصوير، 
ــيـــل الــــصــــوري  ــتـــســـجـ وتــــــطــــــّور مــــجــــال الـ
الــصــوري واملــونــتــاج  وتقنيات التقطيع 
الذي لعب دورًا عظيمًا في تطور الظهور 

األخير للمادة الدرامية.

■ لينا العالي

■ محمد الرفاعي 

■ وجدي العربي

■ صالح المال

■ عائشة الكواري

أعلن سعادة السيد صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة 
»أن التصورات الكبرى التي تعبر عن أسس نظرتنا للعلم، والعمل، 
ابا يتمتعون بالشجاعة 

ّ
ت

ُ
واملعرفة، والعدالة اإلنسانية تتطلب ك

واملصداقية والشفافية«.
وطالب سعادة الوزير املبدعني والكتاب من خالل أعمالهم الدرامية 
باملساهمة في إحــداث تغييرات باملجتمع والنهوض بالوجدان 
العربي وتبني القضايا الكبرى مثل قيم الحرية والكرامة اإلنسانية 
والعدالة االجتماعية. وشدد على أن وزارة الثقافة والرياضة »تسعى 
ألن يكون ملتقى كتاب الدراما أرضًا خصبة وبيئة مناسبة للمبدع 
العربي، وأن يكون هذا امللتقى دوحة تلتقي فيها طيور الثقافة 

واملعرفة من كل مكان«. 

صالح بديوي - تصوير عمرو دياب

■ د. إلهام بدر أثناء إدارتها جلسة المحور األول 

■  صالح بن غانم العلي

المال: فعاليات الملتقى لها 
انعكاسات إيجابية على 

الحركة المسرحية 

وجدي العربي: قطر تساهم 
بقوة في نهوض األمة والنص 

أهم عوامل نجاح العمل 
الفني 

عائشة الكواري: الملتقى يصل 
المؤلف بناشري وصناع الدراما 

العربية إلنتاج دراما رصينة 

د. إلهام بدر: مواجهات العالم 
تتجلى في مواجهة التصورات 

الكبرى 

د. محمد الرفاعي: معوقات 
حضور المسرح العربي ضعف 

الموازنات المالية

820 مشاركًا في جائزة الدوحة للكتابة واحتفاء بالكاتب القطري الراحل أحمد الخليفي



11 محليات
Issue No 1290 - Tuesday 12 November 2019

العدد 1290
الثالثاء 15 ربيع األول 1441 هـ ــ 12 نوفمبر 2019

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع املسجلة 
بـــوزارة العدل خالل  لــدى إدارة التسجيل العقاري 
أكــتــوبــر املــاضــي 4.35 مليار ريـــال. وأظــهــرت  شهر 
الــصــادرة عن  بيانات النشرة العقارية التحليلية 
الـــعـــدل تــســجــيــل 414 صــفــقــة عــقــاريــة خــالل  وزارة 
الشهر. وباملقارنة مع شهر سبتمبر الفائت نجد 
أن مؤشر تداول العقارات سجل ارتفاعا بنسبة %2 
فيما سجلت قيمة التداوالت العقارية ارتفاعا بلغ 
196%، وارتــفــع مؤشر املساحات املتداولة بنسبة 
58%. وشــمــلــت حــركــة الـــتـــداول عـــمـــارات وأراضــــي 

فضاء منها متعددة االستخدام ومساكن.
ــان  ــريــ ــة والـــــوكـــــرة والــ ــ ــــدوحـ ــــدرت بـــلـــديـــات الـ ــــصـ وتـ
والظعاين التداوالت األكثر نشاطا من حيث القيمة 
املـــالـــيـــة، تــلــتــهــا فـــي أحـــجـــام الــصــفــقــات بــلــديــات أم 

صالل، والخور والذخيرة، والشمال.
وبلغت القيمة املالية لتعامالت بلدية الدوحة 2.8 
املــالــيــة لتعامالت  ــال، فيما بلغت القيمة  مليار ريـ
الــوكــرة 566.7 مليون ريـــال، وبلغت القيمة  بلدية 
ــال،  ــ الــــريــــان 560.8 مـــلـــيـــون ريـ لـــتـــعـــامـــالت  ــيـــة  ــالـ املـ
فيما سجلت بلدية الظعاين 160.4 مليون ريــال، 
تـــــداوالت بقيمة 145.1  بــلــديــة أم صـــالل  وســجــلــت 
مــلــيــون ريـــــال، وســجــلــت بــلــديــة الـــخـــور والــذخــيــرة 
تــداوالت بقيمة 44.5 مليون ريــال، وسجلت بلدية 

الشمال تداوالت بقيمة 22.9 مليون ريال.

المساحات المتداولة 

ــر املـــســـاحـــات املــــتــــداولــــة، تــظــهــر  ــن حـــيـــث مـــؤشـ ــ ومـ
املؤشرات أن بلدية الدوحة سجلت أكثر البلديات 
املــتــداولــة بنحو %28،  الــعــقــارات  نشاطا ملساحات 
تــلــتــهــا بــلــديــة الـــريـــان بــنــســبــة 27%، فــيــمــا سجلت 
بلدية الوكرة 24%، ثم بلدية الظعاين بنسبة %10، 
وأم صالل بنسبة 7%، ثم بلديتا الخور والذخيرة، 

والشمال، بنسبة 2% لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارات املباعة، 
ا 

ً
أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاط

خــالل شهر أكــتــوبــر لــعــدد الــعــقــارات املــبــاعــة بلدية 
الــدوحــة بنسبة  الــوكــرة بنسبة 22%، تلتها بلدية 

بــلــديــة  ــم  ثـ بــنــســبــة %19،  الــــريــــان  بــلــديــة  ــم  ثـ  ،%21
الظعاين بنسبة 18% ثــم بلدية أم صــالل بنسبة 
الــخــور والــذخــيــرة نسبة  13% فيما سجلت بلدية 
4% وأخيرا سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 

.%3
وتراوح متوسط أسعار القدم املربعة لشهر أكتوبر 
ما بني 1120 - 1400 ريال في الدوحة، و314 - 397 
ريــــاال فـــي الـــوكـــرة، و355 - 444 ريــــاال فـــي الـــريـــان، 
و251 - 469 رياال في أم صالل، و259 - 423 رياال في 
الظعاين، و204 - 359 ريــاال في الخور والذخيرة، 

و147-497 في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة 
عـــقـــارات مــبــاعــة لــشــهــر أكــتــوبــر فـــي كـــل مـــن بــلــديــة 
الــدوحــة بمعدل 9 عــقــارات، وعقار واحــد في بلدية 

الريان.

تداول الرهونات 

وفيما يخص حركة تداول الرهونات خالل شهر 
أكــتــوبــر 2019، فــقــد بــلــغ حــجــم مــعــامــالت الــرهــن 

الــتــي تــمــت خـــالل الــشــهــر 105 مــعــامــالت، بقيمة 
إجمالية بلغت 10.8 مليار ريال. وسجلت بلدية 
الدوحة أعلى عدد في معامالت الرهن بعدد 51 
معاملة، أي مــا يــعــادل 48.6% مــن إجمالي عدد 
الــعــقــارات املــرهــونــة، تلتها بــلــديــة الــريــان بعدد 
30 مــعــامــلــة، أي مــا يــعــادل 28.6%، مــن إجمالي 
عدد العقارات املرهونة، ثم بلدية أم صالل بعدد 
12 معاملة وهــو مــا يــعــادل 11.4% مــن إجمالي 
الـــعـــقـــارات املـــرهـــونـــة، ثـــم بــلــديــة الــظــعــايــن بــعــدد 
8 مــعــامــالت، أي مــا يــعــادل 7.6%، مــن إجــمــالــي 
الــوكــرة بعدد  عــدد العقارات املرهونة، ثم بلدية 
2 مــعــامــلــة مـــا نــســبــتــه 1.9% مـــن إجــمــالــي عــدد 
الــعــقــارات املــرهــونــة، والــخــور والــذخــيــرة بعدد 2 
مــعــامــلــة، أي مــا يــعــادل 1.9% مــن إجــمــالــي عــدد 

العقارات املرهونة.
الــرهــن التي تمت  وبتتبع حركة وحجم معامالت 
خــالل شهر أكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت 
5 مــن أعــلــى 10 عــقــارات مــرهــونــة، فــي حــني سجلت 
بلدية الريان عدد 3 عقارات مرهونة. وعقار مرهون 
واحد لكل من بلدية الظعاين والوكرة. وبلغ حجم 

معامالت الرهن ألعلى 10 عقارات 86% من القيمة 
اإلجمالية لجميع معامالت الرهن التي تمت خالل 

شهر أكتوبر.
وبــالــنــظــر ملــؤشــر حــركــة عــمــلــيــات الــرهــن مــن خــالل 
ــة نسبة عـــدد الــعــقــارات املــرهــونــة إلـــى نسبة  دراســ
قــيــمــتــهــا املـــالـــيـــة نـــجـــد أن نــســبــة عـــــدد الـــعـــقـــارات 
املــرهــونــة أكــبــر مــن نــســب مــبــالــغ مــعــامــالت الــرهــن، 
وذلك في كافة املناطق التي شهدت معامالت رهن 
ما عدا بلدية الريان والظعاين والوكرة، حيث نجد 
أن مبالغ معامالت الرهن حققت نسبة أعلى قياسا 

إلى معدل عدد عمليات الرهن.

منطقة اللؤلؤة والقصار 

وفــيــمــا يــخــص حـــركـــة الــــتــــداول بــمــنــطــقــة الــلــؤلــؤة 
والقصار، فقد سجلت خالل شهر أكتوبر ارتفاعا 
في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ 
عدد الصفقات 101 صفقة للوحدات السكنية التي 
شملتها عمليات البيع والــشــراء، بقيمة إجمالية 

بلغت 196.1 مليون ريال.

4.354 مليار ريال تداوالت العقارات في أكتوبر
الدوحة -

للمساحات 196 % ارتفاع القيم المالية و58 % 

»المواصالت« تنظم ورشة برنامج اعتماد مقدمي الخدمات

نــظــمــت إدارة االمــتــثــال وحــمــايــة الــبــيــانــات بــــوزارة 
املــواصــالت واالتــصــاالت ورشــة عمل حــول برنامج 
ــن الــســيــبــرانــي وذلـــك  ــــزودي خـــدمـــات األمــ اعــتــمــاد مـ
في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة األمن 

السيبراني في الدولة.
وتهدف الورشة التي حضرها عدد كبير من ممثلي 
الــقــطــاعــني الــعــام والـــخـــاص، إلـــى رفـــع كــفــاءة األمــن 
السيبراني في مختلف الجهات بالدولة وذلك عبر 
تفعيل املــســؤولــيــة املــشــتــركــة بــني الــقــطــاعــني الــعــام 

والخاص.
وبهذه املناسبة، أكدت املهندسة دانة العبدالله مدير 
إدارة االمتثال وحماية البيانات بــوزارة املواصالت 
ــاالت عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل بـــاإلطـــار الــوطــنــي  واالتــــصــ
لــالمــتــثــال ألمــــن املـــعـــلـــومـــات ضــمــن االســتــراتــيــجــيــة 
ــا فــي مــســاعــدة  ــ الــوطــنــيــة لــأمــن الــســيــبــرانــي، ودورهـ

الجهات واملؤسسات من كافة القطاعات على تأمني 
أجهزة ونظم املعلومات، ورفــع مستوى النضج في 

تطبيقات سياسات أمن املعلومات.
وأوضــحــت الــعــبــدالــلــه أن االعــتــمــاد يسهم فــي رفــع 
كفاءة سلسلة التوريد في مجال األمن السيبراني 

حــيــث إنـــه ُيــمــّكــن مــــزودي الــخــدمــات املعتمدين من 
ــزود املعتمد،  بــنــاء الــثــقــة ويــؤكــد قـــدرة وحــرفــيــة املــ
الفتة إلى أن إدارة االمتثال وحماية البيانات توفر 
، يتضمن جميع مزودي الخدمات املعتمدين، 

ً
دليال

وهذا الدليل يوفر قائمة محدثة لجميع االعتمادات 

ــثـــال وحــمــايــة  ــتـ الـــتـــي أصــــــدرت مـــن قــبــل إدارة االمـ
البيانات، مما يسمح للمؤسسات من التحقق من 

صالحية االعتماد.
ويعتبر برنامج االعتماد محفزًا للقطاع الخاص 
الـــوزارة  حيث يحصل مــزود الخدمات املعتمد مــن 
على مميزات متعددة تسهل الــوصــول إلــى أســواق 
جديدة لخدمات التدقيق لنظام شهادات االمتثال 
باإلضافة إلى أنه سيصبح في وضع مقدم خدمات 
متميز نــظــرًا ألن االعــتــمــاد يضمن مستوى جــودة 
ــا تــســويــقــيــة جـــديـــدة  ــر فـــرصـ ــوفـ الــــخــــدمــــات، كـــمـــا يـ
ملــزودي الخدمات املعتمدين من خالل إدراج اسمه 
الــخــاصــة إلدارة االمتثال  فــي املنصة اإللــكــتــرونــيــة 

وحماية البيانات.
ــدة مــــســــارات رئــيــســيــة  ــ ــفـــرع الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى عـ ــتـ ويـ
لالعتماد: خدمات التدقيق، الخدمات االستشارية، 
الــخــدمــات السحابية،  ــراق،  ــتـ خــدمــات تــجــارب االخـ

وخدمات مراكز عمليات األمن السيبراني.

الدوحة -

تسجيل 414 صفقة عقارية 
و105 معامالت رهن

تسجيل 101 صفقة في 
منطقة اللؤلؤة والقصار

بلديات الدوحة والوكرة 
والريان والظعاين تتصدر 
التداوالت األكثر نشاطا 

استمرار نمو االستثمار 
في قطاع العقارات

14 لمؤتمر  انطالق النسخة الـ 
إثراء المستقبل االقتصادي للشرق األوسط اليوم

الــرابــعــة  الــثــالثــاء فــعــالــيــات النسخة  الــيــوم  تنطلق 
ــرة مــــن مـــؤتـــمـــر إثـــــــراء املــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي  عـــشـ
للشرق األوسط، الذي يناقش على مدى يومني أبرز 
الــشــرق األوســط  الــتــي تشهدها منطقة  الــتــحــديــات 
ــك بــمــشــاركــة خـــبـــراء باحثني  وشـــمـــال إفــريــقــيــا وذلــ
ــال أعـــمـــال وصــانــعــي الـــقـــرار من  ــ وأكــاديــمــيــني ورجـ
جميع أنــحــاء الــعــالــم. ومــن املــقــرر أن يــقــدم املؤتمر 
املــؤتــمــرات  الــدائــمــة لتنظيم  الــلــجــنــة  الــــذي تنظمه 
بــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، بــالــشــراكــة مـــع »مـــركـــز تنمية 
الــشــرق األوســـــط« CMED بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا - 
لوس أنجلوس، نظرة شاملة للقضايا الساخنة في 
املنطقة وفي العالم، مع تبادل األفكار والرؤى بشأن 
الــشــرق األوســـط وشمال  اآلفـــاق املستقبلية ملنطقة 

إفريقيا والعالم في املجال االقتصادي.

وأوضـــح ســعــادة السفير عبدالله بــن عبدالرحمن 
فـــخـــرو املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لتنظيم 
املــؤتــمــرات، فــي تصريح لوكالة األنــبــاء القطرية /
الــتــي سيحضرها  الــحــالــي،  الــعــام  قــنــا/ أن نسخة 
حــوالــي 270 شخصية بـــارزة مــن 73 دولـــة تقريبا، 
ســتــشــهــد زخـــمـــا فــــي جــلــســاتــهــا والـــقـــضـــايـــا الــتــي 
املــثــال »فــرص  ستستعرضها، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
ــام«، و»الــتــغــيــرات  ــ الــشــرق األوســــط للتقدم إلـــى األمـ
ــتــــي تــــواجــــه املـــنـــطـــقـــة«، و»الـــتـــحـــديـــات  الــــكــــبــــرى الــ
الــرئــيــســيــة لــلــتــحــول االقـــتـــصـــادي«، و»تــبــنــي ريـــادة 
األعــــمــــال فـــي الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا«، 
املــنــاخ على الطاقة واالقتصاد«  و»تــداعــيــات تغير 
و»النمو الكلي وخلق الوظائف في الشرق األوسط 
وشـــمـــال إفـــريـــقـــيـــا«، و»أثــــــر األزمــــــة الـــســـوريـــة على 
األوضاع االقتصادية في الشرق األوسط وأوروبا«.

وأفــاد سعادته بأن جلسات مؤتمر إثــراء املستقبل 

االقتصادي للشرق األوسط ال تقتصر على الجانب 
االقــتــصــادي فــقــط، حــيــث تــتــطــرق جــلــســات املؤتمر 
ــــاؤالت مــهــمــة مــثــل  ــــسـ ــرح تـ ــطــ لـــعـــنـــاويـــن أخــــــرى ويــ
»تغيير السياسة األوروبــيــة تجاه الشرق األوســط 
والــتــداعــيــات عــلــى اقــتــصــاد املــنــطــقــة«، و»الــقــومــيــة 
ــــدن الــكــبــرى في  فـــي مــواجــهــة الـــعـــوملـــة«، و»دور املـ
ــيــــوي في  تــغــيــيــر الـــشـــرق األوســــــــط«، والـــبـــعـــد اآلســ
املنطقة، كما لم يغفل املؤتمر دور املرأة في التنمية 
االقتصادية، حيث خصص في هــذا اإلطــار جلسة 
بعنوان »التحول في إفريقيا عبر مشاركة املرأة في 

االقتصاد«.
ــراء املستقبل  ــ جــديــر بــالــذكــر أن انــعــقــاد مــؤتــمــر إثـ
ــأتـــي فــــي ظــــل مــا  االقــــتــــصــــادي لـــلـــشـــرق األوســــــــط، يـ
يشهده العالم مــن تحديات اقتصادية وسياسية 
وأمنية وغيرها تحمل في ثناياها مخاطر كثيرة 
ــــن الــعــاملــيــني، ويــنــاقــش املعنى  تــهــدد الــنــظــام واألمـ

الــحــقــيــقــي لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة بـــمـــا تــتــضــمــنــه مــن 
احــتــرام لحقوق اإلنــســان وكفالة االحــتــرام املتبادل 
في العالقات الدولية بعيدًا عن األهــواء السياسية 

ومنطق فرض القوة.
وشهدت النسخة الثالثة عشرة من املؤتمر حضور 
250 شــخــصــا مـــن أكــثــر مـــن 70 دولــــة حـــول الــعــالــم 
شاركوا في جلسات تم خاللها استعراض العديد 
مـــن الــقــضــايــا، مــنــهــا تــأثــيــر الـــضـــرائـــب الــجــمــركــيــة 
واالتجاهات االقتصادية على اقتصادات املنطقة، 
واســتــجــابــة الــســيــاســة اإلقــلــيــمــيــة لــتــحــول الــتــجــارة 
العاملية والتحديات االقتصادية، والقوى العظمى 
ــن الــســيــبــرانــي والــنــظــام  ــــط، واألمــ فــي الــشــرق األوسـ
العاملي، والتغلب على األخبار املفبركة، واملستقبل 
االقــتــصــادي للقوى اآلسيوية فــي الــشــرق األوســط: 
ــابــــان، والـــهـــنـــد، والــــصــــني، وتـــوظـــيـــف الــشــبــاب  ــيــ الــ

والرفاهية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

الدوحة - قنا
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الــقــطــري حملته السنوية  الــهــال األحــمــر  أطــلــق 
لــعــام 2019- 2020 تــحــت شعار  الـــدافـــئ  الــشــتــاء 
»إحسانكم رحــمــة«، وذلــك خــال مؤتمر صحفي 
 من د. 

ٍّ
عقد أمس في مقره الرئيسي بحضور كل

املــديــر التنفيذي لقطاع  إبــراهــيــم  محمد صـــاح 
اإلغــاثــة والتنمية الدولية، والسيد محسن عبد 
الــلــه املــالــكــي مــديــر االتــصــال والــعــاقــات الــعــامــة، 
والــســيــد يــوســف مــحــمــد الــعــوضــي مــديــر تنمية 

املوارد املالية.
فــي بــدايــة املــؤتــمــر قـــال الــســيــد محسن عــبــد الله 
املــالــكــي، مــديــر االتـــصـــال والــعــاقــات الــعــامــة في 
كلمة له »نعلن اليوم إطاق حملة الشتاء الدافئ 
تـــحـــت شـــعـــار »إحـــســـانـــكـــم  لـــعـــام 2019- 2020، 
ــادة راســــخــــة لـــلـــهـــال األحـــمـــر  ــ ــ ــة«، وهـــــي عـ ــ ــمـ ــ رحـ
الـــقـــطـــري لـــم تــتــوقــف مــنــذ 14 عـــامـــا مــتــواصــلــة، 

ونتمنى أن تستمر على الدوام«.

8 بلدان 

ــتـــاء بـــبـــرودتـــه  ــع دخــــــول فـــصـــل الـــشـ ــ وأضـــــــاف »مـ
ــال املـــشـــرديـــن  ــ ــ الــــقــــارســــة، الـــتـــي تـــســـري فــــي أوصـ
والنازحني والاجئني، وتجمد الدماء في عروق 
مــايــني األطـــفـــال والــنــســاء واملـــرضـــى والــعــجــائــز، 
يــكــون الــهــال األحــمــر الــقــطــري دائــمــا فــي املــوعــد، 
بــاملــأوى وامللبس والـــدفء والطعام، من  ليمدهم 
الــدافــئ«. وتابع  خــال حملته السنوية »الشتاء 
ــل الــبــر والــخــيــر، نــنــوي هــذا  »بــفــضــل إحـــســـان أهـ
ــاثـــة الــشــتــويــة،  الـــعـــام الــتــوســع فـــي مــشــاريــع اإلغـ
إلــى أكثر من ربــع مليون مستفيد، سواء  لتصل 
من العمالة الوافدة في دولة قطر، أم املتضررين 
مــن الــكــوارث والــحــروب والــعــواصــف واملــجــاعــات 
في 8 بلدان هي: فلسطني، األردن، اليمن، العراق، 
بــنــجــاديــش، أفــغــانــســتــان، الـــســـودان، الــصــومــال. 
ــا نــحــن نــوجــه الـــنـــداء إلـــى الــقــلــوب الــرحــيــمــة،  وهـ
التي ُعِرف عنها حب البذل والعطاء، كي تتاقى 

أيادينا وتتاحم هممنا في هذا العمل اإلنساني 
النبيل، لنرحم الضعفاء مما ياقونه من شقاء 
ومعاناة طوال فصل الشتاء، ونفوز بما أعده الله 
للمحسنني من عظيم األجــر والــثــواب في الدنيا 

واآلخرة«.

حقائب للعمال 

مــن جانبه قــال د. محمد صــاح إبــراهــيــم، املدير 
الــدولــيــة إن  لــقــطــاع اإلغــاثــة والتنمية  التنفيذي 
الــهــال األحــمــر الــقــطــري يسعى فــي هــذه الحملة 
ــريــن فــي دولــة  تــبــرعــات املحسنني والــخــيِّ بفضل 
إلــى تنفيذ مــشــاريــع إغــاثــة شتوية بتكلفة  قطر 
إجمالية قدرها 18 مليون ريال قطري، ويستفيد 

منها أكثر من ربع مليون إنسان.
وأضــــــاف »فـــفـــي دولـــــة قـــطـــر، ســــوف يــتــم تــوفــيــر 
حقائب شتوية تحتوي على املكونات األساسية 

التي يحتاجها العمال الوافدون في فصل الشتاء، 
الــقــفــازات والقبعات والــجــوارب واألوشــحــة  مثل 
والبطانيات الشتوية، ويتم توزيعها على 2,500 
عامل فــي مــواقــع عملهم«. أمــا خــارج دولــة قطر، 
 

ٍّ
فتتضمن املساعدات املقدمة سات غذائية في كل
من فلسطني، واليمن، وبنجاديش، وأفغانستان، 
إلــى الاجئني  والــســودان، والصومال، باإلضافة 
السوريني والفلسطينيني فــي األردن. وتحتوي 
املــواد  الــواحــدة على كميات مــن  السلة الغذائية 
الــغــذائــيــة األســاســيــة مــن قـــوت أهـــل الــبــلــد، وهــي 
تكفي األسرة املكونة من 5 أفراد في املتوسط ملدة 
شهر كامل، بإجمالي يتجاوز 100 ألف مستفيد.

وقال د. إبراهيم إنه سوف تكون هناك مساعدات 
خارجية في مجال اإليواء، واملواد غير الغذائية، 
والتدفئة، واملــابــس الشتوية للكبار واألطــفــال. 
ــع املـــعـــاطـــف،  ــ ــوزيـ ــ ــدات تـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وتـــشـــمـــل هــــــذه املـ
ــة، الــــقــــفــــازات، والـــقـــبـــعـــات، والــــجــــوارب،  ــ ــذيـ ــ واألحـ

واألوشــحــة الصوفية، والبطانيات، والفرشات، 
والحصر والسجاجيد، ومظات املطر، ومدافئ 
الغاز، ووقود التدفئة. ويقدر عدد املستفيدين من 

هذه املساعدات بحوالي 150 ألف شخص.
مشيرا إلى ان هذه ملحة سريعة عن أبرز مجاالت 
ــر الــقــطــري  ــمــ ــهــــال األحــ ــل الـــتـــي يـــنـــوي الــ ــتـــدخـ الـ
تنفيذها، من خال بعثاته التمثيلية في البلدان 
املستفيدة، وبالتنسيق مع الجمعيات الوطنية 
الزميلة واملنظمات اإلنسانية الدولية ذات الصلة.

تفاصيل المشاريع 

وقال السيد يوسف محمد العوضي، مدير إدارة 
تنمية املوارد املالية »في البداية، نتوجه بالشكر 
إلى هيئة تنظيم األعمال الخيرية على مساعدتها 
في إتمام كافة اإلجراءات اإلدارية املتعلقة بإطاق 
ــادة املـــتـــبـــرعـــني الـــذيـــن  ــســ الـــحـــمـــلـــة، كـــمـــا نــشــكــر الــ
الــدافــئ على  ساهموا في إنجاح حمات الشتاء 
مـــدار األعــــوام املــاضــيــة، وننتظر منهم مــزيــدًا من 
التفاعل كما عودونا دائما، إلغاثة إخوانهم في 
اإلنسانية، وضرب أروع مثال للعطاء في سبيل 
الله«. وأضــاف: للتعريف بالحملة، فقد أصدرنا 
الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة، بــه كافة  كتيبا باللغتني 
املــشــاريــع، والــبــلــدان املستفيدة، وأعــداد  تفاصيل 
املستفيدين، وقيمة سهم التبرع، ووسائل التبرع 
املــخــتــلــفــة. وكـــذلـــك تـــم إنـــشـــاء صــفــحــة مخصصة 
للحملة على املــوقــع اإللــكــتــرونــي للهال األحمر 

القطري بها كافة التفاصيل.
ــنـــاول أهـــم الــوســائــل الــتــي يــمــكــن للمتبرعني  وتـ
الــتــبــرع لــصــالــح الحملة  اســتــخــدام أيٍّ منها فــي 
ومنها االتــصــال بالخطوط الساخنة )16002 – 
6664-4822( واالتصال بالرقم 6666-6364 لطلب 
مندوب التحصيل والتبرع لدى مندوبي الهال 
األحمر القطري باألسواق واملجمعات التجارية 
والتحويل البنكي والتبرع بإرسال رسالة نصية 
الــرئــيــســي للهال  املــقــر  ــارة  ــ قــصــيــرة )SMS( وزيـ

األحمر القطري.

18 مليون ريال »الهالل األحمر« يطلق حملة الشتاء الدافئ بكلفة 
يستفيد منها 250 ألف شخص

المجر تختار »دريمة« شريكًا تنمويًا في قطر

»الصحة« تكثف حمالت 
التوعية بالصحة النفسية

ــاركـــت مـــريـــم بــنــت عــلــي بـــن نـــاصـــر املــســنــد  شـ
املدير التنفيذي ملركز دريمة لرعاية وتمكني 
األيتام، في االحتفال السنوي للعيد الوطني 
للمجر، بعد أن تم اختيارها من قبل السفارة 
املـــجـــريـــة فــــي الــــدوحــــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
الخارجية والتجارة املجرية، وشركة تك بول، 
الــتــي تــعــتــبــر أحــــدث شــريــك تــنــمــوي لــلــمــركــز، 
حــيــث تــهــدف الــشــراكــة بـــني دريـــمـــة وتـــك بــول 
إلــى تعزيز التمكني الرياضي، وجــاء اختيار 
توقيت اإلعــان عن الشراكة بني املجر ومركز 
دريـــمـــة انـــطـــاقـــا مـــن تـــدشـــني مــرحــلــة تــعــاون 
وتـــنـــمـــيـــة مـــشـــتـــركـــة جــــديــــدة بــــني مـــؤســـســـات 
ــقـــطـــري واملــــجــــر، لــتــعــزيــز  املــجــتــمــع املــــدنــــي الـ
التنمية اإلنسانية والحضارية املشتركة بني 

املجتمعني.
وتــســلــمــت مــريــم بــنــت عــلــي بــن نــاصــر املسند 
تــبــرع »تـــك بــــول« بــحــضــور ســـعـــادة الــدكــتــور 
محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم 
والتعليم العالي، وسعادة سلطان بن راشد 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة،  الــخــاطــر، وكــيــل وزارة 
وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
املدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي 
ــارا، وعـــــــدد مــــن ســــفــــراء الــــــــدول الــشــقــيــقــة  ــ ــتـ ــ كـ
والـــصـــديـــقـــة لـــدولـــة قــطــر ومــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الدبلوماسية في الدوحة، بجانب ممثلني من 

لجنة املشاريع واإلرث.
وعبرت مريم بنت علي املسند عن سعادتها 
إثــــر الـــتـــعـــاون املـــشـــتـــرك مـــع املـــجـــر، مــوضــحــة 
تــطــلــعــاتــهــا لــتــدشــني مــرحــلــة جـــديـــدة للمركز 

تـــكـــون أكـــثـــر انــفــتــاحــا عــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــنـــمـــوي،  ــتـ ــانــــي والـ ــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــل اإلنــــســ ومـ
ــال  ــفــ ــــي دمــــــج األطــ وأشــــــــــارت إلــــــى رغـــبـــتـــهـــا فـ
املــهــجــريــن واأليـــتـــام فــي املــجــتــمــع، وتمكينهم 
معرفيا وثقافيا ورياضيا، من خال التنسيق 
املحلي والــدولــي، مثل تلك الشراكة التنموية 
املبرمة مع املجر، كما نوهت بأهمية التعريف 
بقضية األطــفــال املهجرين ومناقشتها على 
ــل خــلــق  ــ الــصــعــيــد الــــدولــــي واملـــحـــلـــي، مــــن أجـ
قــوة قانونية فاعلة وإرادة سياسية تنهض 
بمجال حقوق الطفل. وقالت املسند: يسعدني 
الــشــخــصــيــات  الـــحـــاشـــد مــــن  الـــجـــمـــع  أن أرى 
الدبلوماسية اليوم الذين اجتمعوا على هدف 
إنساني واحــد وهــو مناصرة حقوق األطفال 
األيتام، فالقضايا اإلنسانية دائما ما تتطلب 

تــضــافــر الــجــهــود الــدولــيــة واملــحــلــيــة مــن أجــل 
تحسني ظروف حياة البشر.

ــــد ســــعــــادة الــســفــيــر بـــارنـــبـــاش  مــــن جـــانـــبـــه أكـ
ــــودور ســفــيــر املــجــر لـــدى الـــدوحـــة عـــن رغــبــة  فـ
ــع مــؤســســات  ــتــــعــــاون الـــبـــنـــاء مــ ــي الــ بــــــاده فــ
املجتمع املدني القطري، ومــن ضمنهم مركز 
دريــمــة لرعاية وتمكني األيــتــام، وذلــك حرصا 
ــلـــق جــســر  ــلـــى خـ ــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــني عـ ــبـ مــــن الـ
تنموي عابر لكل القضايا اإلنسانية امللحة. 
الــتــبــرع املــقــدم مــن قبل املجر  وأوضـــح أهمية 
كون اللعبة تمثل مجموعة قيم إنسانية نبيلة 
وُمـــثـــل تــنــمــويــة أثـــيـــرة، تــســيــر بــاتــســاق شبه 
كامل مع األهداف التي يتبناها مركز دريمة، 
ومنها تحقيق املــســاواة اإلنسانية، والعدالة 

االجتماعية ورفض كل أشكال التمييز.

كثفت وزارة الصحة العامة فعاليات التوعية بالصحة 
النفسية واملعافاة في إطار الحملة الوطنية للتوعية 
بــالــصــحــة الــنــفــســيــة الــهــادفــة إلـــى تــصــحــيــح املــفــاهــيــم 
املغلوطة والتخلص من الوصمة االجتماعية املرتبطة 

باألمراض واالضطرابات النفسية في املجتمع.
ويـــعـــد /تــحــســني الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة الــنــفــســيــة/ هو 
ــــدى األولــــويــــات املــتــعــلــقــة بــالــفــئــات الــســكــانــيــة في  إحـ
االستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، ويتمثل 
الهدف االستراتيجي لألولوية في زيادة وعي املجتمع 
حــول األمــــراض النفسية وخــدمــات الصحة النفسية 

والحد من الوصمة املرتبطة باملرض النفسي.
ــا فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي  ــاؤهـ ــركـ ونــظــمــت الــــــــوزارة وشـ
الــوعــي حــول الصحة النفسية  لــرفــع مستوى  فعالية 
واملـــعـــافـــاة تــضــمــنــت اســـتـــعـــراضـــا لـــخـــدمـــات الــصــحــة 
النفسية املتوفرة في قطر، حيث أكدت السيدة سوزان 
كلياند املديرة التنفيذية باإلنابة للبرنامج الوطني 
الــصــحــة عــلــى أهــمــيــة نشر  ــوزارة  ــ بـ للصحة النفسية 

التوعية بالصحة النفسية.
وتــحــدثــت الـــدكـــتـــورة ســامــيــة أحــمــد الــعــبــدالــلــه نــائــب 
قائد أولوية /تحسني الصحة والعافية النفسية/ في 
االستراتيجية الوطنية للصحة عن الفحص األولــي 
الــذي يتم إجـــراؤه بمؤسسة الرعاية الصحة األولية 
لقياس الصحة النفسية، إلى جانب خدمات الصحة 
النفسية املتوفرة لدى مراكز الرعاية الصحية األولية.

وأوضحت الدكتورة سامية أن عيادات الدعم النفسي 
بـــمـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــــيــــة تـــقـــدم الــخــدمــات 
أقــرب للمجتمع وتلعب دورا هاما فــي تعزيز  بشكل 
خدمات الصحة النفسية وتحسني الوصول والجودة 
والنتائج، بهدف دمج خدمات الصحة النفسية والحد 
من الوصمة املرتبطة باملرض النفسي وتعزيز مواقف 
أخصائيي الرعاية الصحية األولية في الكشف املبكر 

عن االضطرابات النفسية.
واشتملت فعالية وزارة الصحة أيــضــا، على تقديم 
ملحة عامة عن الخدمات النفسية التي يقدمها سدرة 
لــلــطــب، ومــنــهــا خـــدمـــات الــصــحــة الــنــفــســيــة لــألطــفــال 
ــقـــني وخـــدمـــات الــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي الــفــتــرة  واملـــراهـ

املحيطة بالوالدة.

وسام السعايدة

■ جانب من المؤتمر الصحفي

الدوحة -

الدوحة -
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حــــوار:  شوقــي مهــدي

◗ في البداية نود أن نتعرف على سبب 
زيارتك للدوحة؟ 

الــقــائــمــن  ــد أن أشــــكــــر  ــ ــ ◗ أواًل أريـ
ــة لــدعــوتــهــم  ــ ــــدوحـ عـــلـــى مـــنـــتـــدى الـ
الــدوحــة  لــي للمشاركة فــي منتدى 
النسخة الشبابية ومن الرائع جدًا 
أن أكون هنا بن العديد من صناع 
الـــذيـــن يعملون  الــشــبــاب  الــتــغــيــيــر 
على القضايا املختلفة مثل قضية 
الــتــغــيــر املــنــاخــي، والــتــعــلــيــم، ومــن 
الــجــيــد أيــضــا رؤيــــة الــشــبــاب وهــم 
يقدمون حلواًل على الطاولة لهذه 
الــقــضــايــا املــلــحــة، وهــــذا الــنــوع من 
املنتديات يركز على الحلول بشكل 
ــيـــزه عـــلـــى املـــشـــاكـــل،  أكـــبـــر مــــن تـــركـ
بالتالي أنــا سعيدة ألنــي جــزء من 

هذا املنتدى.

◗ التطرف من بني جدول أعمال املنتدى.. 
املنتدى برفع  إلــى أي مــدى يساهم هــذا 

الوعي في هذه القضية؟ 
◗ الـــتـــطـــرف يــعــد إحـــــدى الــقــضــايــا 
ــي نـــواجـــهـــهـــا جـــمـــيـــعـــا ولـــيـــس  ــتــ الــ
فــقــط الـــشـــبـــاب غــيــر املــتــعــلــمــن بل 
وحــتــى املــتــعــلــمــن يــواجــهــون هــذه 
القضية تؤثر على كافة مجموعات 
فــإن رفــع الوعي  الــشــبــاب، بالتالي 
ــة  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ بــقــضــيــة الـــتـــطـــرف والـ
ملصلحة الجميع خــاصــة الشباب 
الذين يعتبرون رســل السالم وهم 
ــن لـــديـــهـــم املــــقــــدرة لــلــتــواصــل  ــذيــ الــ
مــع أقــرانــهــم مــن الــشــبــاب اآلخــريــن 
وهم من يستطيع إيصال الرسالة 
ألقــرانــهــم عــوضــا عــن الــكــبــار، ومــن 
هنا فإن انخراط املزيد من الشباب 
الراديكالية والتطرف  للحديث عن 
ال يــســاعــد فــقــط فـــي تــمــكــن نسبة 
ــاب املـــــشـــــاركـــــن بــــــل يــعــنــي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
مـــشـــاركـــة أصـــدقـــائـــهـــم وزمـــالئـــهـــم 
الـــــــذيـــــــن يــــــــؤثــــــــرون ويــــســــتــــمــــعــــون 

لبعضهم البعض.

لــدور قطر من خالل  ◗ وكيف تنظرون 
ــي هــذه  ــع األمـــــم املـــتـــحـــدة فـ شــراكــتــهــا مـ

القضية؟ 
◗ قــطــر مـــن أكـــبـــر الـــداعـــمـــن لــأمــم 
املتحدة وأجندة الشباب، ومؤخرًا 
كــانــت ضــمــن املــشــاركــن فــي أعــمــال 
املؤتمر العاملي األول حول مشاركة 
ــــالم،  ــــسـ الــــشــــبــــاب فـــــي مــــــســــــارات الـ
املــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الــفــنــلــنــديــة 
هـــلـــســـنـــكـــي بـــــرعـــــايـــــة دولــــــــــة قــطــر 
وحــكــومــة كولومبيا، وبالتنسيق 

مع األمم املتحدة.
الـــــدول النشيطة  وقــطــر أيــضــا مـــن 

فــي مجال حماية الشباب، خاصة 
الهجمات ومــنــع العنف والتطرف 
فــي املؤسسات التعليمية وتقديم 
املـــــحـــــتـــــوى الــــــــهــــــــادف، وفــــــــي هــــذه 
القضية تعتبر قطر شريكا مهما 
ــداء  ــعــ ــن ســ ــ ــحـ ــ ــم املــــتــــحــــدة ونـ ــ ــــأمـ لـ

باستمرار هذه الشراكة مع قطر.

◗ وهــل هناك مشاريع أخــرى بني األمم 
املتحدة وقطر؟ 

◗ نعم في العام املقبل ستستضيف 
ــرا دولــــــيــــــا حــــول  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ الـــــــدوحـــــــة مـ
مشاركة الشباب في السالم واألمن، 
وفــــي هــــذا اإلطـــــار ســـــأزور الــدوحــة 
مطلع العام املقبل لعقد اجتماعات 
مع مؤسسة التعليم فــوق الجميع 
ومؤسسة )صلتك( ومؤسسة قطر 
لتشكيل ترتيبات الستضافة هذا 

املؤتمر في الدوحة العام املقبل.
ــد بـــــــالـــــــتـــــــزام قـــطـــر  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ونـــــــحـــــــن نـ
باالستثمار فــي التعليم واملعرفة 
ــر املـــــــــــوارد لـــجـــمـــيـــع فـــئـــات  ــيــ ــوفــ وتــ
املــجــتــمــع فــــي الــــدولــــة وخـــارجـــهـــا، 
الــســبــل ملعالجة  أفــضــل  والــتــعــلــيــم 
ــا فــيــهــا  ــمــ الــــتــــحــــديــــات األمــــنــــيــــة بــ
الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف واإلرهــــــــاب كما 
ــه أفـــضـــل اســـتـــثـــمـــار لــلــمــســتــقــبــل  ــ أنـ
وهو حق أساسي لكل شاب وفتاة 
فــبــالــتــعــلــيــم تــفــتــح أمــــــام اإلنـــســـان 
الحياة وتخلق أمامه فرص العمل 

وتتحسن صحته.

الـــدول للعمل  ◗ وبــرأيــكــم كيف تــتــعــاون 
سويًا من أجل قضايا الشباب؟ 

يــمــكــن  الـــشـــبـــاب ال  ◗ احـــتـــيـــاجـــات 
ــا فــــقــــط مـــــن خـــــــالل مـــؤســـســـة  ــهـ ــلـ حـ
واحـــدة أو كيان واحــد ســواء كانت 
األمـــــم املـــتـــحـــدة أو دولـــــة بــعــيــنــهــا، 
ولكن يجب أن تكون هناك جهود 
يـــلـــعـــب دورًا  مـــشـــتـــركـــة والـــجـــمـــيـــع 
ــلـــى ســبــيــل  ــالـــحـــكـــومـــات عـ مـــهـــمـــا فـ
املـــثـــال يــجــب أن تــضــع الــســيــاســات 
ــار العمل الصحيح  والــبــرامــج وإطـ
لــتــمــكــن الـــشـــبـــاب وعــــلــــى الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص أن يــســتــثــمــر بــشــكــل أكــبــر 

في هــذه السياسات والبرامج، من 
أجـــل تــقــويــة املــجــتــمــع املــدنــي الــذي 
من شأنه أن يناصر ويعزز حقوق 
الــشــبــاب، وعــلــى الــشــبــاب أيــضــا أن 
يــنــظــمــوا أنــفــســهــم لــيــصــبــح لديهم 
مــواقــف قوية والــوقــوق مــع السالم 
بعيدًا عن العنف والراديكالية، إذن 
يــلــعــب دورًا  الــجــمــيــع يستطيع أن 
مهما في هذا االتجاه وأنا سعيدة 

الستمرار هذا النوع من الحوار.

للتعامل مع  ◗ ومــا هي إستراتيجيتكم 
األزمات في املنطقة؟ 

لــــــــأزمــــــــات  نــــــنــــــظــــــر  نـــــــحـــــــن ال   ◗
ــات بــــشــــكــــل مـــنـــفـــصـــل،  ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
ولــكــن دوري هــو مــنــاصــرة الــســالم 
مـــن خــــالل الـــجـــامـــعـــات ومــنــظــمــات 
ــات الـــطـــالبـــيـــة  ــمــ ــظــ ــنــ ــاب واملــ الــــشــــبــ
ومــحــاولــة تــوصــيــل رســالــة الــســالم 
ــبـــاب  ــكـــن مـــــن الـــشـ ــدد مـــمـ ــ ــ ألكــــبــــر عـ
ـــن قــــــرروا  ــذيــ ــاب الـــ ــبــ ــشــ ــم الــ ــديــ ــقــ وتــ
ــة الـــعـــنـــف  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــــف عــــــن مـ ــوقـ ــ ــتـ ــ الـ

واتخاذ السالم كمنهج وفكر.

◗ وكيف يلعب الشباب دورًا في قضية 
التغير املناخي؟ 

◗ كــــمــــا ذكــــــــرت فـــــي خــــطــــابــــي قــبــل 
يومن بالنسخة الشبابية ملنتدى 
ــيـــر  ــتـــغـ ــة الـ ــيــ الـــــــــدوحـــــــــة، فـــــــــإن قــــضــ
املناخي تعتبر قضية جيل، وعلى 
الـــحـــكـــومـــات وصـــنـــاع الــســيــاســات 
اتـــخـــاذ أفـــعـــال اآلن ونــحــن االثــنــن 
ــنــــا مــــســــؤولــــيــــات، ويــــجــــب أن  لــــديــ
يتعامل الجيل الحالي مــع قضية 
التغير املناخي التخاذ خطوات في 

هذا املجال.
ــلــــون عــــلــــى هــــذه  ــمــ والـــــشـــــبـــــاب يــــعــ

القضية منذ سنوات وأخيرًا رأينا 
الـــحـــكـــومـــات فــي  ــفــــاق  اتــ فــــي 2015 
ــار اتــفــاقــيــة التغير  بـــاريـــس فـــي إطــ
ــك لــيــس  ــ ــاخــــي، واألهــــــــم مــــن ذلــ ــنــ املــ
ابتكار االتفاقيات وإنما أن نتأكد 
بأن جميع الدول تتعاون سويا من 
أجل تحقيق أهداف وبنود اتفاقية 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ وتــنــفــيــذ الـــوعـــود 
ــاءت ضــمــن  ــ ــتـــي جــ وااللــــتــــزامــــات الـ

االتفاقية وهذا ليس كثيرًا.

◗ وما هي التحديات التي تواجه الشباب 
في العالم اليوم؟ 

◗ هناك العديد من التحديات التي 
تواجه الشباب اليوم، من بينها عدم 
الــوصــول للتعليم الجيد والرعاية 
الصحية والتوظيف واألخيرة هذه 
مــن بــن أكــبــر الــتــحــديــات الــحــالــيــة، 
وهــنــاك حــوالــي 71 مليون شــاب ال 
يعملون ونحن بحاجة لخلق املزيد 
مـــن الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة، بــاإلضــافــة 
ــــن والـــســـالم خــاصــة  لــتــحــديــات األمـ
الــعــديــد مــن املجموعات  وأن هــنــاك 
املتطرفة والراديكالية التي تحاول 
ــبــــاب بـــالـــتـــالـــي نــحــن  تـــجـــنـــيـــد الــــشــ
بـــحـــاجـــة لــتــمــكــن الـــشـــبـــاب بــشــكــل 
أكبر حتى يكون أكثر أمانا من هذه 

املجموعات املتطرفة.
وهـــنـــاك 260 مــلــيــون شــــاب خـــارج 
الــنــظــام املـــدرســـي وتــفــوتــهــم فــرص 
التعلم لعدم قدرتهم على الوصول 
ــعــــف  إلــــــيــــــه بــــســــبــــب الـــــعـــــنـــــف وضــ
البنية األساسية وغــيــاب الظروف 
املـــــالئـــــمـــــة وأن هــــنــــاك  ـــة  الــــصــــحــــيـ
يـــتـــعـــلـــمـــون  61 مــــلــــيــــون شــــــــاب ال 
بسبب وجــودهــم فــي مــواقــع النزاع 
والــكــوارث، مبينة أن كل دوالر يتم 
استثماره في التعليم ينعكس 15 
املـــكـــاســـب االقــتــصــاديــة  دوالرا مـــن 

والتنموية.
وبـــن هـــذه الــتــحــديــات نــجــد أيــضــا 
ــن بــــن أجـــنـــدة  الـــتـــغـــيـــر املـــنـــاخـــي مــ
الــشــبــاب، وبــالــتــالــي نجد أن املناخ 
ــا أزمـــــــة ولــــيــــس رأيــــا  ــيـ ــالـ أصــــبــــح حـ
وحـــالـــة طـــارئـــة تــحــتــاج معالجتها 
املــجــتــمــعــات  مــــؤكــــدة أن  ســــريــــعــــا، 
املهمشة التي تعاني تبعات التغير 
املــنــاخــي الســيــمــا املــــدن الــســاحــلــيــة 
ليست مسؤولة عن انبعاثات ثاني 
أكــســيــد الـــكـــربـــون الــتــي تــــؤدي إلــى 

ارتفاع درجة الحرارة.
ــاك الــتــوعــيــة  ــنـ ــكـــون هـ ويـــجـــب أن تـ
املناخية وتثقيف فــي التعامل مع 
قضايا البيئة وإلى دور الشباب في 

إحداث التغيير املطلوب.

ترتيبات مع الدوحة 
الستضافة مؤتمر 

مشاركة الشباب في 
السالم مطلع 2020 

نشيد بالتزام الحكومة 
القطرية باالستثمار 
في التعليم دوليًا 

تعاون بين قطر واألمم 
المتحدة لحماية الشباب 
من الهجمات والتطرف 
بالمؤسسات التعليمية 

التغير المناخي أصبح 
أزمة وليس حالة طارئة 

تحتاج للمعالجة 

مبعوثة أمين عام األمم المتحدة للشباب لـ» «:

قطــر أكبر الشركـاء الداعميــن 
لألمـم المتحدة وأجنـدة الشباب

كشفت سعادة جايثما ويكرامانياكي مبعوثة األمني العام لألمم 
املتحدة املعنية بالشباب، عن ترتيبات مع الدوحة النعقاد مؤتمر 
مشاركة الشباب في السالم مطلع العام املقبل بالدوحة، مشيرة 
إلى أن الترتيبات تسير بشكل جيد مع عدد من املؤسسات بقطر 

لعقد املؤتمر.
وقالت ويكرامانياكي في حوار مع »لوسيل«: إن قطر من أكبر 
الشركاء الداعمني لألمم املتحدة وأجــنــدة الشباب، مشيدة 
بالتزام الحكومة القطرية باالستثمار في التعليم بالخارج مما 

يساهم في مكافحة التطرف العنيف واإلرهاب.
وقالت مبعوثة األمني العام لألمم املتحدة املعنية بالشباب، 
إن هناك تعاونًا بني قطر واألمــم املتحدة لحماية الشباب من 
الهجمات والتطرف باملؤسسات التعليمية، موضحة أن كل دوالر 
يستثمر في التعليم يعادله 15 دوالرًا من املكاسب االقتصادية 

والتنموية.. إلى نص الحوار: 

■ جايثما ويكرامانياكي تتحدث لـ »لوسيل«
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0.36 % ارتفاعا في المؤشر

2.69 مليار ريال مكاسب جلسة تداوالت أمس

انخفاض الصناعة والنقل

شهدت جلسة تداوالت أمس اإلثنني تسجيل 
هدوء في قيم وأحجام التداوالت األمر الذي 
انعكس على املؤشرات القطاعية إلى جانب 
املؤشرات الرئيسية، التي سجلت ارتفاعات 

هامشية.
وســجــلــت املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة ارتـــفـــاعـــات 
طفيفة مــقــارنــة باملستويات املسجلة خالل 
الـــجـــلـــســـات املـــاضـــيـــة، حـــيـــث ســـجـــل ارتـــفـــاع 
ــر الـــعـــائـــد اإلجـــمـــالـــي بــنــســبــة %0.36  مـــؤشـ
بعد أن كسب مــا قيمته 68.78 نقطة ليقفل 
املــــؤشــــر عـــنـــد مـــســـتـــوى 18,960.03 نــقــطــة، 
فــي حــني ارتــفــع مــؤشــر بــورصــة قطر الــريــان 
بــنــســبــة 0.14% بــعــد  ــعـــري  الـــسـ ــــي  ــــالمـ اإلسـ
أن خــســر مــا قيمته 3.32 نقطة ليغلق عند 
أقــفــل مؤشر  نــقــطــة. كــمــا  مــســتــوى 2,303.31 
بورصة قطر الريان اإلسالمي عند مستوى 
3,921.84 نقطة محققا قيمة تراجع تساوي 
5.66 نقطة ليتراجع املؤشر بنسبة تساوي 
0.14%. إلى ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر 
جميع األسهم بنسبة تساوي 0.48% ليغلق 
املؤشر عند مستوى 3,040.43 نقطة مسجال 

قيمة تغير تساوي 14.61 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد تراجع 
ــبـــنـــوك والـــخـــدمـــات  مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم الـ

املالية بنسبة 0.79% بعد أن كسب ما قيمته 
إلــى 4,091.47  32.13 نقطة، ليدفع باملؤشر 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر جــمــيــع أســهــم قــطــاع 
الخدمات والسلع االستهالكية بما نسبته 
0.55% بعد أن كسب ما قيمته 46.06 نقطة 
ليغلق املؤشر عند مستوى 8,493.59 نقطة. 
ــع مــــؤشــــر جـــمـــيـــع أســــهــــم الــصــنــاعــة  ــ ــراجـ ــ وتـ
بنسبة 0.23% بعد أن خسر ما قيمته 6.70 
ليقفل عند مستوى 2,942.59 نقطة. وارتفع 
مــؤشــر جميع أســهــم قــطــاع الــتــأمــني بنسبة 
1.56% بعد أن كسب ما قيمته 41.70 نقطة 
ليغلق املؤشر عند مستوى 2,710.63 نقطة. 
وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات 
أعـــقـــاب  فــــي  بـــعـــد أن كـــســـب  بــنــســبــة %0.61 
جلسة تــعــامــالت األمـــس 8.96 نقطة ليدفع 
بــاملــؤشــر لــإغــالق عــنــد مــســتــوى 1,487.12. 
وارتــــفــــع مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم االتــــصــــاالت 
بما نسبته 0.11% بعد أن كسب مــا قيمته 
0.97 نقطة ليدفع باملؤشر إلى االرتفاع إلى 
مستوى 923.93 نقطة. وسجل مؤشر جميع 
أســهــم الــنــقــل ارتــفــاعــا بــمــا نــســبــتــه 0.98-% 
بعد أن خسر مــا قيمته 25.60 نقطة ليدفع 
إلــى مستوى اإلقــفــال عند مستوى  باملؤشر 

2,579.90 نقطة.

1.56 % ارتفاعا في قطاع التأمين 
وقطاع البنوك يعزز مكاسبه

أقــفــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر جلسة تـــداوالت 
أمــس اإلثــنــني على ارتــفــاع طفيف فــي جلسة طغى 
ــتـــداوالت، حــيــث اســتــقــر املــؤشــر في  عليها هـــدوء الـ
أعقاب تداوالت أمس عند مستوى 10,303.89 نقطة 
بــنــســبــة ارتـــفـــاع تـــســـاوي 0.36% بــعــد أن كــســب ما 
قيمته 37.38 نقطة، في حني بلغت رسملة السوق 
نحو 569.09 مليار ريال، بمكاسب 2.69 مليار ريال. 
أمـــا الــســيــولــة فــقــد اســتــقــرت بــدورهــا عــنــد مستوى 
ــال. إلـــى ذلــــك، فــقــد بــلــغــت كمية  ــ 236.03 مــلــيــون ريـ
األسهم املتداولة 71.4 مليون سهم في نهاية جلسة 

األمس، كما بلغ عدد العقود املنفذة 6353 صفقة.
بــالــنــســبــة للمساهمني  الـــشـــراء  ــداوالت  ــ تــ وســجــلــت 
الــقــطــريــني انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا مــقــارنــة بتعامالت 
الــشــراء 46.75% مقابل  الــبــيــع، حــيــث بلغت نسبة 
53.54% إجــمــالــي نــســبــة الــبــيــع، حــيــث تــم الــتــداول 
تــقــارب 25.7  بــالــشــراء على 43 شركة بكمية أسهم 
مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة تـــقـــدر بــنــحــو 50.2 مــلــيــون 
ريــال، في حني كانت قيمة صفقات بيع املساهمني 
الــقــطــريــني 71.6 مــلــيــون ريـــال وبكمية أســهــم 28.9 

مليون سهم. أمــا املؤسسات القطرية املتمثلة في 
الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والـــصـــنـــاديـــق االســتــثــمــاريــة 
فاشترت بقيمة تفوق 60.1 مليون ريــال من خالل 
18.3 مليون سهم والــتــداول على 21 شركة مقابل 

التداول على 19 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى 
نحو 17.2 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 54.7 

مليون ريال بيعا.
إلـــى ذلــــك، فــقــد نــشــط األفـــــراد الــخــلــيــجــيــون شــــراء من 

خالل التداول على 10 شركات بكمية أسهم متداولة 
تساوي 618.8 ألف سهم بقيمة تجاوزت 1.7 مليون 
ريال مقابل التداول على 16 شركة بالبيع لنحو 1.3 
مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال. وعلى املؤسسات 
الخليجية التي نشطت بدورها على عمليات الشراء 
بقيمة 10.8 مليون ريال مقابل 2.8 مليون ريال بيعا 
حيث وقع التداول شراء على 6 شركات بكمية أسهم 
تـــســـاوي 1.1 مــلــيــون ســهــم والــبــيــع عــلــى 8 شــركــات 

بكمية أسهم تساوي 915.1 ألف سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تــداول األفــراد األجانب شراء 
على 40 شركة بكمية أسهم ناهزت 15.07 مليون 
سهم بقيمة 19.4 مليون ريال، في حني كانت شملت 
عــمــلــيــات الــبــيــع 40 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تــســاوي 
12.6 مــلــيــون ســهــم بقيمة 18.5 مــلــيــون ريــــال. أمــا 
بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة من الشركات 
واملحافظ والصناديق االستثمارية تم التداول على 
أسهم 27 شركة شــراء بكمية أسهم تجاوزت 10.5 
مليون سهم وبقيمة إجمالية تــســاوي نحو 93.6 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــني كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع على 
أسهم 27 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 10.3 

مليون سهم وبقيمة 86.9 مليون ريال.

أحمد فضلي

دورة تدريبية للشركات المدرجة على نظام اإلفصاح اإللكتروني الموحد

بورصة قطر تعقد المؤتمر السنوي 
العاشر لعالقات المستثمرين

أعلنت بــورصــة قطر عــن بــدء أول دورة تدريبية مخصصة لتدريب 
الشركات املدرجة على نظام اإلفصاح املوحد املستند إلى XBRL وهو 
نظام إلكتروني لتحميل البيانات املالية وإفصاحات الشركات بشكل 
إلكتروني موحد، األمر الذي من شأنه أن يسهل الحصول على جميع 

املعلومات من قبل املستثمرين واملهتمني.
ــارة إلـــى أن تطبيق هـــذا الــنــظــام هــو عــبــارة عــن مــبــادرة  ــ وتــجــدر اإلشـ

مدعومة بشكل مشترك مــن قبل بــورصــة قطر وهيئة قطر لألسواق 
الــذي  املالية، حيث تستعد بــورصــة قطر إلطــالق العمل بهذا النظام 
يقوم على اإلفصاح عن البيانات املالية )السنوية ونصف السنوية 
والــربــع ســنــويــة( واإلفــصــاحــات غير املــالــيــة )مــثــل إعــالنــات الشركات 
وإجــراءات الشركات واإلعالنات التنظيمية األخرى( من خالل منصة 
 XBRL وتعد منهجية XBRL التي تستند على منهجية Q-Disclosure

Extensible Business Reporting Language(( نتيجة للتوجه نحو 
تبني معيار عاملي موحد إلعداد التقارير املالية بشكل إلكتروني بما 
يتيح استرجاع وتحليل املعلومات املالية بشكل أكثر كفاءة. وقد تم 
تطوير املعيار من قبل كونسورتيوم دولي غير ربحي يضم أكثر من 
650 شركة كبرى وجهة حكومية. وقد تم تبنيه من قبل هيئات معايير 

املحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم.

عــقــدت بــورصــة قــطــر أمـــس فــي فــنــدق روتــانــا ستي 
سنتر بالدوحة املؤتمر السنوي العاشر لعالقات 
ــك بـــحـــضـــور مــمــثــلــي الـــشـــركـــات  ــ املــســتــثــمــريــن، وذلــ
املــدرجــة والــجــهــات املعنية بــالــســوق. ويــهــدف هــذا 
ــذي يـــضـــم حـــلـــقـــات نــقــاشــيــة بــمــشــاركــة  ــ املـــؤتـــمـــر الــ
الشركات املدرجة واملحللني واملستثمرين والجهات 
الــتــنــظــيــمــيــة إلـــى تــشــجــيــع الــشــركــات املـــدرجـــة على 
ــيــــة فـــــي مـــجـــال  ــنـــي أفــــضــــل املـــــمـــــارســـــات الــــعــــاملــ ــبـ تـ
عــالقــات املــســتــثــمــريــن. ويــأتــي هـــذا املــؤتــمــر ليشكل 
املــدرجــة واملجتمع  الــشــركــات  إطـــارًا تفاعليًا يمّكن 
االستثماري من االطالع على أحدث استراتيجيات 
املــمــارســات وأكثرها  عــالقــات املستثمرين وأفــضــل 

فعالية واستخدامًا على املستوى الدولي.
وقد أكد السيد راشد بن علي املنصوري، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة قــطــر فــي كلمة ألــقــاهــا خــالل 
الجلسة االقتتاحية للمؤتمر على األهمية التي 
تحظى بها عالقات املستثمرين، مضيفًا أنه على 
الــعــالقــات الفعالة والــتــواصــل املستمر  اعتبار أن 
بــني الــشــركــات واملــســتــثــمــريــن هــي الــســمــة املــمــيــزة 
ألسواق رأس املال الناجحة، فإن تطوير تطبيقات 
إلــى تحسني  يـــؤدي  عــالقــات املستثمرين البــد أن 
أداء وسمعة الشركات املدرجة وتعزيز استدامتها. 
ونحن على اعتبارنا البورصة الوطنية في قطر، 
فإننا نسعى إلى دعم استدامة شركاتنا املدرجة 
فــي الــســنــوات والــعــقــود الــقــادمــة، وخــاصــة فــي ظل 
األوضــاع الحالية واالضطرابات الجيوسياسية 
التي تمر فيها املنطقة والتي تحتاج إلى مضاعفة 
وتضافر الجهود مــن الجميع للحفاظ على ثقة 
املستثمرين، وإنــنــا تعتبر هــذه لحظة هــامــة في 

تاريخ بلدنا.
ــر تــــحــــرص عــلــى  ــطـ ــة قـ ــ ــــورصـ ــائــــال إن بـ وأضـــــــــاف قــ
تشجيع الشركات املدرجة فيها على تطبيق أفضل 
مـــمـــارســـات عـــالقـــات املــســتــثــمــريــن بــشــكــل مــســتــمــر، 
مشيرًا أن بورصة قطر أقامت على مــدى السنوات 
األخـــيـــرة الــعــديــد مـــن املـــؤتـــمـــرات واملــنــتــديــات الــتــي 
تــنــاولــت مــوضــوعــات هــامــة تهم الــشــركــات املــدرجــة 
في هذا املجال كان آخرها البرنامج التدريبي الذي 

عــقــدتــه الــبــورصــة فــي األســـبـــوع املــاضــي للشركات 
املــدرجــة لتأهيل املشاركني للحصول على شهادة 
معتمدة دوليًا في مجال إدارة عالقات املستثمرين. 
كما أشار إلى برنامج بورصة قطر السنوي للتميز 
ــــذي تـــكـــرم مــــن خــاللــه  فــــي عــــالقــــات املــســتــثــمــريــن الــ
البورصة الشركات املدرجة على تميزها في تطبيق 

أفضل ممارسات عالقات املستثمرين.
وأضــاف السيد املنصوري قائال إن البدء بتطبيق 
اعــتــبــاًرا مــن األول من  قــواعــد عــالقــات املستثمرين 
ــــذه الـــقـــواعـــد  ــه بـــمـــوجـــب هـ ــ ــال إنـ ــ ــر. وقــ ــوبـ ــتـ شـــهـــر أكـ
املــدرجــة  الــشــركــات  اإللــزامــيــة سيتعني عــلــى جميع 
ــيـــخ أفـــضـــل  ــــي تـــرسـ ــم فـ ــاهـ ــا يـــسـ ــمـ ــا بـ ــهـ ــال لـ ــثــ ــتــ االمــ
املمارسات في أسواقنا املالية. وتوجه بالشكر إلى 
هيئة قطر لــألســواق املالية على دعمهم املتواصل 
في هــذا التوجه. وشكر السيد املنصوري الشريك 

الحصري والجهات الراعية لهذا الحدث.
وقـــــال الــســيــد عــبــد الـــعـــزيـــز الـــعـــمـــادي مـــديـــر إدارة 
الــســنــوي  ــر  ــمـ ــؤتـ املـ قـــطـــر إن  ــة  بــــورصــ ــي  فــ اإلدراج 
لعالقات املستثمرين وجائزة بورصة قطر لعالقات 
املستثمرين والــبــرامــج التدريبية جميعها تعكس 
رغــبــة بــورصــة قــطــر فــي تحقيق أفــضــل املــمــارســات 
العاملية من جانب الشركات املدرجة فيها وتوفير 
بــيــئــة شــفــافــة لــالســتــثــمــار. وقــــال إن إصــــدار قــواعــد 
تنظيمية إلزامية لعالقات املستثمرين هو شهادة 
الــشــركــات لتبني  الــبــورصــة بتشجيع  الـــتـــزام  عــلــى 
أفــضــل مــمــارســات عــالقــات مستثمرين ذات جــودة 
ــول إلـــى  نـــوعـــيـــة عـــالـــيـــة املـــســـتـــوى لــتــحــســني الــــوصــ
الـــســـوق ودعـــــم عــمــلــيــة تــطــويــر أســــــواق رأس املـــال 

الناجحة.
ــن املـــتـــحـــدثـــني  ــ ــر نـــخـــبـــة مـ ــمــ ــي املــــؤتــ ــ وقــــــد شــــــــارك فـ
ــات املــالــيــة  ــن الـــشـــركـــات االســتــثــمــاريــة واملـــؤســـسـ مـ
املــدرجــة في بورصة قطر، وقد  وكبريات الشركات 
اشتمل املــؤتــمــر على عــدد مــن املــوضــوعــات الهامة 
املــمــارســات العاملية فــي مجال  الــتــي تغطي أفــضــل 
عالقات املستثمرين وتسلط الضوء على أساليب 
تــطــويــر املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة املــخــصــصــة لــعــالقــات 

املستثمرين..
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2.200
6.880

1.390
3.410
0.631
0.708

7.360
1.170

19.511
15.498
4.420
2.529
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9.898
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0.660
0.628
0.498
1.987

19.360
15.500
4.430
2.520
3.400
9.740
3.850
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0.305
0.660
0.629
0.500
1.860

13.803
0.584
0.404
8.680
0.000

22.335
6.400
3.144

15.634

13.750
0.594
0.400
8.700
2.400

22.220
6.360
3.180

15.680

0.000
5.760

10.327
1.694

16.209
0.742
1.822
2.510
0.528
0.813

3.400
5.890

10.380
1.650

16.060
0.739
1.790
2.530
0.531
0.815

6.194
4.978
2.454

6.200
5.000
2.490

3.098
1.090
2.400
2.197
6.867

3.080
1.010
2.400
2.170
6.800

1.380
3.395
0.634
0.707

1.370
3.400
0.641
0.701

7.351
1.173

7.350
1.170

1.085
0.194
-0.677
1.190
7.353
1.745
0.779
0.847
0.328
0.000
0.000
-0.600
6.989

0.364
-2.357
1.000
-0.575
0.000
0.765
0.629
-1.572
0.128

0.000
-2.207
-0.963
3.636
1.557
0.135
2.235
-0.395
-0.753
-0.245

0.000
-1.600
-1.606

0.974
7.921
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1.382
1.176
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0.294
-1.560
0.999
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0.000
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات
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8,000
1,101,916

62,038
213,335

0
178,784

8,840
168,011
89,920

0
191,946
758,802
972,803
154,652

18,073,550
1,942,535
1,611,412
204,724

1,437,285

399,258
9,150

181,817
377,253
15,000

1,080,026
1,148,670

10,876,416
434,327

532,649
128,041

1,290,824

110,420.000
643,461.847
25,060.352

1,851,772.050
0.000

3,993,092.080
56,576.000

528,219.570
1,405,824.650

0.000
1,105,691.900
7,836,225.980
1,648,283.430
2,506,680.280

13,411,463.129
3,538,349.180
4,044,846.990
108,122.040

1,169,032.068

1,236,719.670
9,973.500

436,300.140
828,652.460
103,000.000

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

أعمال

إزدان

الدولي

األول

اإلسالمية القابضة

الدولي اإلسالمي

QNB
المصرف

أعمال

الريان

18,073,550

10,876,416

7,379,254

5,585,483

3,700,707

73,036,783.80

46,735,861.04

15,534,941.46

13,411,463.129

8,771,601.01

العقارات النقلالتأمين
% 0.98- % 0.11 % 0.61 % 1.56 % 0.23- % 0.55 % 0.79

المؤشر العام

نقطة
10,303.89

التغير

 نقطة
37.38

نسبة التغير

% 0.36
رسملة السوق

569.09
مليار ريالمليار ريال

2.69

كمية األسهم

71.4
%مليون سهم

54.88
عدد الصفقات

6353
% صفقة

84.78

27134
شركة
44

األسمنت ناقالت مخازن الطبيةالمناعي
% % % %% 2.21- 1.61- 1.60- 1.57-2.36-

األكثر انخفاضًا

العامةالدوحة المستثمرين اإلسالمية األهلي
القابضة

%% % %% 7.923.33 3.64 7.356.99

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون
%5.33

%46.75

%44.68

%1.78

%53.54

%47.92

236.03

%87.62

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%3%5%4 %4%15 %1%68
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

الشريك اإلستراتيجيالبرنامج اإلذاعـي

الداعم اإلعالمي:

تقديم

د.عبدالرحمن الحرمي

ضيف الحلقة
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بــــدأت لــجــان تحكيم الــنــســخــة الــرابــعــة 
ــاب املــســتــقــبــل« تــقــيــيــم  ــ ـ

َّ
ــت ــ لـــبـــرنـــامـــج »ُكـ

مشاركات طالب وطالبات جامعة قطر 
في املرحلة األولى للبرنامج، حيث بلغ 
عــدد املــشــاركــن فــي هــذه املنافسة 230 

طالبا وطالبة. 
وقــــد عـــقـــدت مــنــافــســة املـــرحـــلـــة األولــــى 
ــر ملـــــــدة يــــومــــن.  ــة قــــطــ ــعــ ــامــ بـــمـــبـــنـــى جــ
ــالــــي  ــمــ مــــــن إجــ يــــتــــأهــــل  ــر أن  ــظــ ــتــ ــنــ ويــ
املشاركن في املرحلة األولى 30 طالبا 

وطالبة. 
ــذه الــنــســخــة مــن الــبــرنــامــج  وشــهــدت هـ
ألول مرة دمج طالب وطالبات جامعة 
قــطــر الكــتــشــاف مــواهــبــهــم اإلبـــداعـــيـــة، 
والـــــــطـــــــالب مــــــن ذوي االحــــتــــيــــاجــــات 
ــة(  ــريــ ــبــــصــ ــة )الــــســــمــــعــــيــــة والــ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
فـــي فــعــالــيــاتــه الــتــنــافــســيــة إلــــى جــانــب 
ــبـــات املـــرحـــلـــة االبــتــدائــيــة  ــالـ طــــالب وطـ

واإلعدادية.
وقــــــــام طــــــالب جـــامـــعـــة قـــطـــر فـــــي هـــذه 
املنافسة بكتابة مــقــال ســـردي وصفي 
ملوقف معن بما يتناسب مع املرحلة 
الــــجــــامــــعــــيــــة، وســــيــــتــــم تـــقـــيـــيـــم أعــــمــــال 
الــــطــــالب املـــشـــاركـــن واخـــتـــيـــار أفــضــل 
بــنــاء على معايير محددة  املــشــاركــات 
لــجــان التحكيم، وبــعــدهــا يتم  مــن قبل 
انتقال املتأهلن إلــى املرحلة الثانية، 
ــذي يــتــضــمــن  ــ ــبـــي« الــ ــتـــدريـ »املـــلـــتـــقـــى الـ
عــددا مــن الـــورش والــــدورات التدريبية 
املتخصصة في كتابة القصة القصيرة 

لتطوير مهاراتهم.

فنون مهمة

وفــــي كــلــمــة لــهــا، قــالــت نــــدى الــعــمــادي 

الـــطـــالبـــيـــة فــي  ــة  مـــديـــر إدارة األنـــشـــطـ
ــة قــطــر  ــعـ ــامـ ــقـــت جـ ــلـ ــر: أطـ ــة قــــطــ ــعـ ــامـ جـ
برنامج كتاب املستقبل بالشراكة مع 
ــذا الــبــرنــامــج  قــطــر الــخــيــريــة، ومـــثـــل هــ
يــعــزز بــال شــك جــانــب العمل الطالبي، 
ويعمل على اكتشاف وتنمية مواهبهم 
أكــثــر قــدرة  اإلبــداعــيــة، مما سيجعلهم 
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم، والــتــفــاعــل 
ــيـــط األكــــاديــــمــــي،  ــحـ ــــع املـ اإليــــجــــابــــي مـ
وسوق العمل مستقبال بعد تخرجهم.

ــــت: فــــن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة مــن  ــافـ ــ وأضـ
الــتــاريــخ اإلنساني،  الفنون املهمة فــي 
وهناك شواهد عليها في تراثنا فيما 
يعرف باملقامات، والقصص الشعبية، 
الــرائــع أن يمتلك طلبتنا أدوات  ومـــن 

هذا الفن املهم. 
وأشــــــارت الـــعـــمـــادي إلــــى نــهــج جــامــعــة 
قــطــر، املــتــعــلــق بــالــحــرص عــلــى جـــودة 
الــالصــفــيــة: فــي جامعة قطر  برامجها 
ـــا عـــنـــد إطــــــالق الـــبـــرامـــج  ــمـ نــســعــى دائــ
الطالبية أن تكون ذات جودة ومعايير 

ــيـــة، وأن  مــتــطــابــقــة مـــع املــعــايــيــر الـــدولـ
ــة  ــــون مــــخــــرجــــات الـــتـــعـــلـــم واضــــحــ ــكـ ــ تـ
ــا نـــحـــرص عــلــيــه في  ــذا مـ ــ ودقـــيـــقـــة، وهـ

برنامج كتاب املستقبل أيضا.
مـــن جــهــتــه قـــال الــدكــتــور أحــمــد نــتــوف 
أســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة قــــطــــر ومــــــــــدرب فــي 
بــرنــامــج كــتــاب املــســتــقــبــل: إن املجتمع 
بــحــاجــة إلـــى مــثــل هـــذه الــبــرامــج ليس 
ــالـــم  فـــــي قــــطــــر وحـــــدهـــــا إنــــمــــا فـــــي الـــعـ
العربي واإلسالمي، مقدما شكره لقطر 
الخيرية على تنظيمها ودعمها لهذا 
الــذي يأمل أن يرفد املجتمع  البرنامج 
ــن الــــطــــراز الــرفــيــع  بــكــتــاب وكـــاتـــبـــات مـ
الــنــقــي  ــمـــزيـــد مــــن األدب  بـ لـــيـــســـهـــمـــوا 
ــذي يــعــبــر عــــن تــطــلــعــاتــنــا  ــ الـــصـــافـــي الــ

وطموحاتنا نحو املستقبل.

بوابة للعبور

ــن الـــطـــالب  ــن جــهــتــهــم أبــــــدى عـــــدد مــ مــ
والــطــالــبــات حــمــاســا كــبــيــرا للمشاركة 

فـــي الــبــرنــامــج، وقـــالـــت شــيــمــاء محمد 
طالبة بكلية التربية رياضيات جامعة 
ــدا لــلــمــشــاركــة  قــطــر إنـــهـــا مــتــحــمــســة جــ
ــه يـــوفـــر لــهــا  ــ فــــي الـــبـــرنـــامـــج خـــاصـــة أنـ
فــرصــة للتدريب والتأهيل ويــقــدم لها 
الـــنـــصـــح واإلرشـــــــــاد حـــتـــى تــتــمــكــن مــن 
تحقيق حلمها فــي أن تصبح كاتبة، 
فيما أوضحت الطالبة حفصة مختار 
- كلية التربية تخصص لغة إنجليزية 
ثانوي، أن هذا البرنامج يعتبر فرصة 
ذهــبــيــة ملــن يــحــبــون الــكــتــابــة وسيكون 
دافـــعـــهـــم أكـــبـــر عــنــدمــا تــنــظــم مــســابــقــة 

لكتابة القصة. 
كــمــا أعـــرب عــبــد الــرحــمــن الــبــاكــر طالب 
في كلية القانون عن حماسه للمشاركة 
ــدور  ــ ــة األولـــــــــــى، مـــشـــيـــدا بـ ــلــ ــرحــ ــي املــ ــ فـ
برنامج كتاب املستقبل في دعم وصقل 
مـــهـــارات الــكــاتــب ويــســاهــم فــي تحديد 
نقاط ضعفه وقوته في مجال الكتابة. 
وقـــال مــالــك ســالــم الـــراشـــدي طــالــب في 
الـــبـــرنـــامـــج يخلق  الـــشـــريـــعـــة: إن  كــلــيــة 

ــن الـــطـــالب  بــيــئــة تـــرعـــى املــــوهــــوبــــن مــ
وتــشــجــعــهــم عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــكـــتـــابـــات 
ــذا الــبــرنــامــج  ــ ــبـــح هـ ــــد أصـ ــة، وقـ ــ ــيـ ــ األدبـ
بوابة لكي أعبر منها إلى مجال األدب.

 وكـــــانـــــت قــــطــــر الــــخــــيــــريــــة قـــــد نــظــمــت 
يـــن تــعــريــفــيــن بــبــرنــامــج »كــتــاب  لـــقـــاء
املــســتــقــبــل« بــجــامــعــة قـــطـــر، بــمــشــاركــة 
165 طــالــبــا وطــالــبــة بمبنى الجامعة، 
للتعريف بــأهــداف البرنامج ومراحله 
وأهــــم إضــافــاتــه فــي الــنــســخــة الــرابــعــة، 
بجانب عملية اختيار املتأهلن وعمل 
اخـــتـــبـــار حــــي، فـــي مـــواضـــيـــع مــخــتــارة 
مــــن لــجــنــة الـــتـــحـــكـــيـــم، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــلــمــســابــقــة. وتــهــدف 
هذه املسابقة إلى املساهمة في تحقيق 
رؤيــة قطر املستقبلية 2030؛ من خالل 
تقديم مجموعة مــن البرامج الساعية 
الكتشاف املواهب، وإعداد جيل مثقف 
قــارئ وقــادر على مواجهة التحديات، 
ونشر ثقافة القراءة، وتطوير مهارات 

الكتابة والتأليف لدى الطالب.

اختتام المرحلة األولى لبرنامج »كتاب المستقبل« في جامعة قطر
الدوحة -  
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مايك جافكا

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

اقتصاد ترامب مفيد لألقليات

البيضاء خالل  البشرة  املواطنني من غير ذوي  شعبيته بني 
العامني األخيربن.

وفـــي الــوقــت الـــذي قــد تتسبب فــيــه الــتــغــريــدات الــتــي يطلقها 
ترامب على حسابه الشخصي على موقع التدوينات املصغرة 
»تويتر«، في إيذائه بني األقليات، نجد أن االقتصاد يساعده 
الرئيس بولعه بالتوضيح، تسجل  بــدون شك. وفيما ُيعرف 
البطالة بني األمريكيني من ذوي األصــول األفريقية،  معدالت 
وكــــذا املــواطــنــني مــن ذوي األصــــول اإلســبــانــيــة واآلســيــويــني، 
أنه ينبغي مالحظة أن  مستويات منخفضة تاريخية )برغم 
إلى  البطالة بني اآلسيويني تعود  الخاصة بمعدالت  البيانات 

العام 2000 فقط(.
البطالة  أن فــجــوات  الــقــدر مــن األهمية أيضا هــو  وعلى نفس 

املواطنني من ذوي األصــول  إلــى  السود والبيض إضافة  بني 
اإلسبانية ونظرائهم من البيض، وصلت ملستويات منخفضة 
الجيد ليس فقط هو  التوظيف  أيــضــا. لكن ســوق  تاريخية 
تــرامــب بــني األقليات،  ارتــفــاع شعبية  الــذي أسهم فــي  العامل 
ولكن هذا السوق كان جيدا من الناحية التاريخية لتلك الفئة 

املوجودة في املجتمع األمريكي.
السود والبيض، وأيضا  البطالة بني  واالختالفات في معدل 
البيض، قد  املواطنني من ذوي األصــول اإلسبانية وبــني  بني 

وصلت ملستويات منخفضة تاريخية في العام 2019.
وهذا النمط عادي إبان فترات النمو االقتصادي. فكلما زادت 
العمل مكبال بالقيود، كلما أظهر  يــكــون ســوق  الــتــي  الفترة 
أرباب األعمال رغبة أكبر في تعيني أشخاص، ربما يلتفتون 
إليهم من قبل عند فتح باب التعيينات في املاضي. ومن ثم 
ستقوى الشبكات االجتماعية بني أرباب األعمال واملجتمعات 
العمال من  الشركات استعداد لجذب  لــدى  املهمشة، ويظهر 

األقليات واالحتفاظ بهم.

العنصرية،  الــنــاحــيــة  بــرغــم سمعته فــي كــونــه منقسما مــن 
قــفــزت شعبية الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب ألعــلــى بني 
األقليات من غير البيض في العامني األخيرين. وبرغم أنه من 
التفسيرات  أحــد  فــإن  املستحيل أن نجزم بالسبب في ذلــك، 
املــعــقــولــة هـــي أن الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــطــويــل الــــذي تسجله 
الواليات املتحدة األمريكية كان مفيدا جدا للعمال من األقليات 

على وجه الخصوص.
العرقية  تــرامــب حــول  دلــيــل دامـــغ على أن تصريحات  وثــمــة 
تؤمله وتؤذيه بني األقليات، ومع ذلك فإنه وفي أحدث استطالع 
رأي أجــــراه معهد »جـــالـــوب« األمــريــكــي الســتــطــالعــات الـــرأي 
حول شعبية ترامب على أســاس أدائــه الوظيفي في منصب 
العقارات وامللياردير األمريكي على  الرئاسة، حصل قطب 
ما نسبته 20% من أصوات املشاركني، بني األقليات من غير 
البيضاء، بزيادة من 14% في يناير املاضي.  البشرة  ذوي 
ولــلــمــقــارنــة، وصــلــت نــســبــة شــعــبــيــة تـــرامـــب بـــني الــلــيــبــرالــيــني 

واملعتدلني، 6% و29% على الترتيب.
وبرغم ردود األفعال السلبية على التصريحات االستفزازية 
الــعــرقــيــة الــتــي يطلقها تـــرامـــب بـــني الــحــني واآلخـــــر، ارتــفــعــت 

 كارل دبليو. سميث

“ لكي تكون ناجحا، عليك مواجهة كل التحديات التي تقابلك 
في طريقك.. ال يمكنك فقط اختيار بعضها  ”

 elwali.mamdouh@gmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

األزمة االقتصادية في لبنان
اللبنانيني احتجاجاتهم حتى  يواصل مئات اآلالف من 
الحريري  اللبناني سعد  الــــوزراء  اقــتــرح رئــيــس  بعدما 
قــائــمــة بـــاإلصـــالحـــات مـــؤخـــرا. والــتــظــاهــرات فـــي البلد 
الــعــربــي تــجــيء مــدفــوعــة بــأزمــة اقــتــصــاديــة واجتماعية 
الــتــي اتخذتها  الـــقـــرارات  عميقة، تــضــرب جــذورهــا فــي 
الحكومة في أعقاب نهاية الحرب األهلية في العام 1990.
إلى  أدت  قــد  االقــتــصــاديــة والسياسية  الــخــيــارات  وتــلــك 
أن يتحمله على اإلطـــالق،  تفجر وضــع ال يمكن ألحــد 
لبنان إجــابــات  السياسية فــي  النخبة  والـــذي ال تمتلك 
الحكومة غير املستدام قد صب  اقتراض  عليه. وفوائد 
الفقر  النخبة فقط دون أن يحل مشكالت  فــي صــالــح 
البلد  النظام الضريبي املطبق في  املتنامية، فيما عمق 

العربي، من ظاهرة عدم املساواة في البلد العربي.
التعامل مع قضايا حيوية مثل  الحكومة في  وأخفقت 
الفساد املستشري، وحرائق الغابات التي وقعت مؤخرا، 
وأزمة العملة الوشيكة، ويعبر املحتجون عن احتجاجهم 

مؤكدين أنهم غير مستعدين لتحمل صعوبات الحياة.
وفي مقدمة املشكالت التي تئن منها لبنان والتي حتما 
قادت إلى إشعال فتيل االحتجاجات الحالي هي بالطبع 
الــتــي تتمخض عنها ديـــون ضخمة  املــالــيــة  الــســيــاســات 
ــاواة فــي املــجــتــمــع، ويعتمد  ــدم املـــسـ وتــفــشــي ظــاهــرة عـ
لبنان على الــواردات. وخفض سعر العملة املحلية يرفع 
حتما من أسعار السلع املستوردة، ويخفض مستويات 

املعيشة.
ومنذ العام 1997، وربط العملة اللبنانية بالدوالر يدخل 
الــطــمــأنــيــنــة فـــي نـــفـــوس املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب بــشــأن 
استقرار البالد. والقرار الذي اتخذته البنوك اللبنانية في 
أكتوبر املاضي بتقييم الحصول على الدوالر األمريكي، 

وهو ما دق جرس إنذار للمواطنني في لبنان.
وأســس االقــتــصــاد اللبناني مــن بــني األســـوأ فــي العالم، 
ــدول املـــديـــونـــة في  ــ ــ ــدة أكـــثـــر ال ــ ولـــبـــنـــان وبــوصــفــهــا واحــ
الحكومي بما نسبته 155% من  يــقــدر دينها  الــعــالــم، 
الناتج املحلي اإلجمالي. وتستورد الدولة العربية سلعا 
وخدمات بأعلى بكثير جدا مما تصدره، ومن املنتظر 
أن يصل عجز املوازنة الحكومية في لبنان إلى 10% من 

الناتج املحلي اإلجمالي.
وسياسية االقتصاد الحكومية املوسعة قد تسببت في 
حصول تضخم في القطاع املصرفي املتصل سياسيا 
بصورة جيدة، والذي يقوم بمنح قروض، لكن بأسعار 
قـــروض للحكومة  أال تمنح  الــبــنــوك  مــرتــفــعــة. وتــفــضــل 
إبداعية، ما يقوض  بــدال من تمويل تنفيذ مشروعات 

االستثمارات في القطاع الخاص.

هانز باومان

»صحيفة واشنطن بوست األمريكية« 
* محاضر في قسم العلوم السياسية 
بجامعة ليفربول اإلنجليزية

سالح الواردات غير ُمفعل

تشير أحــــوال الــتــجــارة الــدولــيــة إلـــى اســتــخــدام العديد 
ــواردات، لتحقيق مصالحها  ــ الـ العالم ســالح  مــن دول 
املــخــتــلــفــة ســـــواء كـــانـــت ســيــاســيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة أو 
عــســكــريــة، فــهــا هــي الـــواليـــات املــتــحــدة تمنع اســتــيــراد 
الــرئــيــس نيكوالس  فــنــزويــال للضغط على  النفط مــن 
مادورو، رغم أن نفط فنزويال كان يمثل املصدر الثالث 

الستيراد الخام بها بالعام املاضي.
واستخدم االتحاد األوروبي سالح الواردات مع روسيا، 
بعد احتالل القوات الروسية مواقع إستراتيجية بشبه 
جــزيــرة الــقــرم عـــام 2014، واســتــخــدمــتــه روســيــا مع 
تــركــيــا بــعــد إســقــاط تــركــيــا طــائــرة عسكرية روســيــة 
السورية عام 2015، واستخدم  التركية  الحدود  على 
النظام العسكري بمصر الواردات لتحييد موقف الدول 

األوروبية من ممارساته ضد حقوق اإلنسان.
ــي األخير  البرملان األوروبـ البعض بيان  بــل لقد فسر 
الــذي ينتقد أوضـــاع حقوق اإلنــســان فــي مصر، بأنه 
صدر متزامنا مع وجود الحاكم املصري في روسيا، 
كــي ال يتوسع فــي التجارة مــع روســيــا، والـــذي يجيء 
ــي  ــ ــ ــع االتــــحــــاد األوروب ــارة مــصــر مـ عــلــى حـــســـاب تـــجـ

الشريك التجاري األول لها.
الـــواردات لتحييد  السعودي ســالح  النظام  واستخدم 
املـــرأة بها،  انتقادها أوضـــاع حقوق  موقف كندا بعد 
وتكرر ذلك مع دول العشرين بعد مسؤولية ولي العهد 
الــســعــودي عـــن مــقــتــل الــصــحــفــي جــمــال خــاشــقــجــي، 
العهد السعودي باملشاركة بقمة  السماح لولي  ليتم 

العشرين األخيرة بل والترحيب به من قبل البعض.
وهــــا هـــي إيــــــران تــضــغــط عــلــى بــعــض دول االتـــحـــاد 
األوروبــي التخاذ موقف غير مضاد لها، في خالفها 
الـــواردات، كما  الــواليــات املتحدة باستخدام ســالح  مع 
يــســتــخــدم الــرئــيــس األمـــريـــكـــي الــــــــواردات مـــن الــصــني 
كوسيلة للضغط عليها لتقليل العجز التجاري معها 

والذي يتجه لصالح الصني.
وفي ضوء بلوغ قيمة الواردات السلعية العربية بالعام 

املاضي 817 مليار دوالر، فإذا أضيفت إليها الواردات 
العربية بالعام املاضي والبالغة 223 مليار  الخدمية 
التريليون دوالر، وهي  فــإن اإلجمالي يتخطى  دوالر، 

قيمة مؤثرة بالتجارة الدولية.
ولكن هل يمكن للعرب أو لبعض دولهم معا استخدام 
ــراء الــجــمــاعــي  ــالـــشـ ســــالح الــــــــــواردات؟ ولــــو بـــالـــبـــدء بـ
ــة أفـــضـــل وأســـعـــار  ــاريـ لــلــحــصــول عـــلـــى شــــــروط تـــجـ
الــتــجــاري لدى  العجز  أقـــل، تساهم فــي تخفيف حــدة 
العديد من الدول العربية، وكذلك تخفيف قيمة العجز 
باملوازنات بخفض قيمة الــواردات السلعية الحكومية، 
النفطية  ــــدول  ال الــتــي تقدمها  املــعــونــات  وتقليل قيمة 

للدول العربية غير النفطية.
أم أن الهيمنة الغربية وما قاله الرئيس األمريكي من أن 
السياسية باملنطقة مرهون بالدعم  استمرار األنظمة 
األمريكي لها، يجعل السعي إلرضاء الدول الغربية هو 
الهدف األول للحكام، ولو على حساب رشادة القرارات 
التجارية؟ وبالنظر ألوضاع مجلس التعاون الخليجي 
واستمرار املقاطعة من قبل ثالث دول خليجية لقطر، 
الحالي يعد  الخارجية بالوقت  فإن توحيد املشتريات 
متعذرا، رغم بلوغ الــواردات الخليجية السلعية 497.5 
الخدمية 138.5 مليار دوالر  ــواردات  مليار دوالر، والـ

بإجمالي 636 مليار دوالر.
وهو ما ينطبق على اتحاد املغرب العربي الذي بلغت 
مــلــيــار دوالر، ووارداتــــه  السلعية 138  قيمة وارداتـــــه 
الخدمية 27 مليار دوالر بإجمالي 165 مليار دوالر، 
حيث تحول املقاطعة بني الجزائر واملغرب من فاعلية 

االتحاد.
الــتــعــاون  تــحــول دون  السياسية  الــعــوامــل  وإذا كــانــت 
العربي باملجال التجاري، فهل يمكن أن تقوم تجمعات 
العربية بالبدء بالشراء الجماعي؟ ولو  رجال األعمال 
أم أن هيمنة  الــخــبــرات حولها،  السلع وتــبــادل  لبعض 
الــقــرارات االقتصادية ستحول دون  الحكومات على 

ذلك أيضا؟

ممدوح الولي

اقتصادي
 مصري

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تحسن الطلب على النفط مع تراجع مخاوف التجارة
توقعات بتمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك

مواصلة محاكمة رزاق في فضيحة 
صندوق التنمية الماليزي

ــه مـــن املـــرجـــح أن تـــمـــدد أوبـــك  ــر الــنــفــط الــعــمــانــي أمــــس إنــ ــ ــال وزيـ قــ
واملــنــتــجــون مـــن خــارجــهــا اتـــفـــاق خــفــض إمــــــدادات الـــخـــام، لــكــن من 
قــالــت اإلمــــارات إنــهــا ليست  املستبعد تعميق التخفيضات، فيما 
املــدى الطويل. ومنذ يناير،  قلقة حيال نمو الطلب على النفط في 
الــبــلــدان املــصــدرة للبترول وروســيــا ومنتجو نفط  تطبق منظمة 
آخــــرون مــتــحــالــفــون مــعــهــا، فــي إطـــار مــا بـــات يــعــرف بــاســم أوبـــك+، 
اتفاقا لخفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020 
في مسعى لدعم األسعار. وتلتقي املجموعة في ديسمبر ملراجعة 

سياسة اإلنتاج.
وقال محمد بن حمد الرمحي وزير النفط بسلطنة عمان، وهي دولة 
ليست عضوا بأوبك، للصحفيني خالل مؤتمر للطاقة في العاصمة 
اإلمــاراتــيــة أبوظبي »التمديد مرجح. التخفيض )أكــثــر( أعتقد أنه 
غير وارد ما لم تحدث أشياء خــالل األسبوعني املقبلني«. وقــال إن 
الطلب على النفط يتحسن فــي ظــل تــراجــع مــخــاوف الــتــجــارة، وإن 
السلطنة راضية عن األسعار الحالية للنفط. ونزلت أسعار النفط 
أمــس وســط مخاوف حيال فــرص إبــرام اتفاق تجارة بني الواليات 
املتحدة والصني. وأبلغ سهيل املزروعي وزير الطاقة في اإلمارات، 
ثالث أكبر منتج في أوبك بعد السعودية والعراق، املؤتمر أن نمو 

الطلب على النفط معقول.
ويــســبــب الــتــوتــر الــجــيــوســيــاســي فــي الــخــلــيــج قلقا بــني مستهلكي 
النفط في أعقاب هجمات على منشأتني نفطيتني سعوديتني أدت 
إلى خفض مؤقت بمقدار النصف في إنتاج أكبر بلد مصدر للخام 
في العالم، حسبما قال وزير النفط الهندي دارمندرا بــرادان، الذي 
تعد بالده ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم. وقال مصدر بقطاع 
الــســعــودي مطلع على عمليات اململكة فــي املــجــال لرويترز  النفط 
إلــى 10.3 مليون  الــخــام فــي أكتوبر  إن اململكة رفــعــت إنتاجها مــن 
برميل يوميا لتعويض املــخــزونــات التي استخدمت عقب هجوم 

14 سبتمبر، لكنها أبقت على إمداداتها ألسواق النفط عند 9.890 
مليون برميل يوميا دون هدفها لإلنتاج بموجب اتفاق أوبك.

ــو الــســعــوديــة تـــعـــوض املـــخـــزونـــات الــتــي  ــكــ ــاف املـــصـــدر »أرامــ ــ وأضــ
سحبتها في وقت سابق في سبتمبر.. من أجل توفير احتياجات 
العمالء رغــم تعرضها ألخطر عمل عدواني في تاريخ الصناعة«. 
إيــران،  واتهمت الواليات املتحدة والسعودية غريمتهما املشتركة 
وهي عضو في منظمة أوبك، باملسؤولية عن الهجوم الذي وقع يوم 
14 سبتمبر، وأيضا هجمات محدودة على أصــول طاقة سعودية 

وناقالت في الخليج هذا العام، وهو ما تنفيه طهران.
وتصاعد التوتر مع إيران بشدة منذ انسحبت الواليات املتحدة من 
االتفاق النووي مع إيران في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات على 
صادراتها النفطية، وقال وزير النفط العماني، الذي تحتفظ بالده 
بــروابــط مــع طــهــران، إن تكلفة الــتــواصــل مــع إيـــران أقــل مــن تكديس 
مخزونات الخام للطوارئ. وتابع »الحوار هو سبيل املضي قدما 
إلــى األمـــام.. الجلوس مع إيــران شــيء نسعى إليه منذ فترة طويلة 
ونأمل في حدوثه«، وذلك في رده على سؤال حول إمكانية أن تجري 

دول الخليج محادثات مع طهران.
وحذر األمني العام ألوبك محمد باركيندو من شح االستثمارات في 
قطاع النفط العاملي، رغم قوله إن الوتيرة زادت عما كانت عليه في 
الفترة من 2014 إلى 2016 حينما هبطت األسعار، وقال »ما شهدناه 
في 2017- 2018 هو زيادة طفيفة في االستثمارات.. ينبغي أن يكون 
الــطــويــل، ولــيــس مــجــرد استثمارات  هــنــاك مستثمرون على األجـــل 
خاطفة«. وفي تقريرها آلفاق سوق النفط العاملية في 2019، قالت 
أوبك إنها ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس املقبلة 
فــي ظــل نمو إنــتــاج النفط الــصــخــري األمــريــكــي ومــصــادر منافسة 
أخــــرى، وذلـــك بــالــرغــم مــن تــزايــد اإلقــبــال عــلــى الــطــاقــة بفعل النمو 
االقــتــصــادي الــعــاملــي. وأصــبــحــت قــوة الطلب على النفط فــي املــدى 
الطويل مثار شكوك بفعل تنامي زخم نشاط مقاومة تغير املناخ 

في الغرب وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.

ــي مـــالـــيـــزيـــا أمـــــس الـــضـــوء  أعـــطـــى قـــــاض فــ
األخـــضـــر ملـــواصـــلـــة أول مــحــاكــمــة لــرئــيــس 
لــــــدوره في  الـــســـابـــق نــجــيــب رزاق  الــــــــوزراء 
فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي »1 
ــة االّدعـــاء كافية، 

ّ
إم دي بــي«، معتبرا أن أدل

وأعلن القاضي محمد نــزالن محمد غزالي 

أمام املحكمة العليا في كواالملبور أن رزاق 
يواجه سبع تهم على ارتباط باختالس 42 
مليون رينغيت )10 ماليني دوالر( من أحد 
فروع الصندوق السيادي املاليزي »1 إم دي 

بي« )1 ميغا ديفلوبمنت برهاد(.
وقــــال إن املــتــهــم كــــان يــتــمــتــع بــنــفــوذ هــائــل 
ــــن عـــــلـــــى شــــــركــــــة »إس آر ســـي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ومـ
الــوحــدة التابعة لصندوق  إنترناشونال«، 

بـــي« واملــعــنــيــة بعملية  الــتــنــمــيــة »1 إم دي 
االخـــتـــالس، مــشــيــرا إلـــى أن الــنــيــابــة العامة 
يـــواجـــه رزاق كل  إلــــى وجـــــوب أن  خــلــصــت 
التهم بحقه، وأوضح أن فرع الصندوق كان 
الــبــدايــة خاضعا لسلطة املتهم، وكــان  منذ 

للمتهم سيطرة كبيرة عليه.
ويــواجــه رزاق أربــع تهم فساد يصل عقاب 
كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثالث 
تهم تبييض أمــوال يعاقب القانون عليها 
بالسجن 15 عــامــا، غير أن محامي الدفاع 
ــبـــروا أن أدلـــــة االّدعــــــــاء ال تــتــضــمــن أي  ــتـ اعـ
إثــبــات يــديــن مــوكــلــهــم. وتــتــنــاول املحاكمة 
جــزءا ضئيال فقط من املبالغ الطائلة التي 
تــم اخــتــالســهــا، إذ تــشــيــر عــنــاصــر عـــدد من 
التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون 
دوالر إلــى حسابات نجيب رزاق، غير أنه 

لطاملا نفى أي اختالس لألموال.
هم مع شركاء له 

ّ
ورئيس الوزراء السابق مت

باستخدام األموال التي اتهموا باختالسها 
من الصندوق الذي أنشئ باألساس لتنمية 
االقتصاد املــالــيــزي، مــن أجــل شــراء عقارات 
فخمة وتحف فنية ويخت، ويقدر القضاء 
الـــذي يحقق فــي القضية أيضا،  األمــريــكــي 
بـــ 4,5  القيمة اإلجــمــالــيــة لــألمــوال املنهوبة 
الــتــي  الــفــضــيــحــة  مــلــيــار دوالر. وســاهــمــت 
طــالــت حــتــى مــصــرف »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
الــذي يشتبه بأنه لعب دورا في  األمــريــكــي 
عــمــلــيــات االخـــتـــالس، فـــي الــهــزيــمــة املــدويــة 
يـــــقـــــوده رزاق فــي  كـــــــان  الــــــــذي  ــلـــتـــحـــالـــف  لـ

انتخابات مايو 2018.
قـــرار مــواصــلــة املحاكمة إيجابا  وينعكس 
بــقــيــادة مهاتير محمد )94  على الحكومة 
عــامــا( الـــذي وصـــل إلـــى السلطة بــنــاء على 
ــد بــتــطــهــيــر الـــبـــالد مـــن هــــذه الــفــضــيــحــة  وعــ

وجلب مرتكبيها أمام القضاء.

استمرار تراجع مبيعات 
السيارات في الصين

% 0.1
 ارتفـاع معــدل 
التضخــم باألردن

أفـــادت بيانات مــن أكبر اتــحــاد لصناعة الــســيــارات في 
الـــصـــني أن مــبــيــعــات الـــســـيـــارات فـــي الـــبـــالد انــخــفــضــت 
للشهر الـــســـادس عــشــر عــلــى الــتــوالــي فــي أكــتــوبــر، مع 
الــعــامــلــة بــمــصــادر الطاقة  املــركــبــات  انــكــمــاش مبيعات 
ــال اتــحــاد  ــ الـــجـــديـــدة لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وقـ
مصنعي السيارات أمس إن إجمالي مبيعات أكبر سوق 
للسيارات في العالم انخفض أربعة باملئة مقارنة مع 

نفس الشهر قبل عام.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــد تـــراجـــعـــني نــســبــتــهــمــا 5.2 بــاملــئــة في 
سبتمبر و6.9 باملئة في أغسطس، وتراجعت مبيعات 
السيارات في 2018 بأكمله، وهو أول انكماش سنوي 
الــنــمــو االقــتــصــادي  مــنــذ التسعينيات فــي ظــل تــبــاطــؤ 
والحرب التجارية مع الواليات املتحدة. وقال االتحاد 
إن مــبــيــعــات املـــركـــبـــات الـــتـــي تــعــمــل بـــمـــصـــادر الــطــاقــة 
الجديدة نزلت 45.6 باملئة في أكتوبر بعد انخفاضها 
33 باملئة في سبتمبر، وقفزت مبيعات املركبات العاملة 
بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62 باملئة العام املاضي 

على الرغم من انكماش سوق السيارات بصفة عامة.
وتشمل املركبات العاملة بالطاقة الجديدة السيارات 
الهجني القابلة إلعـــادة الشحن واملــركــبــات الكهربائية 
التي تعمل بالبطاريات فقط والعاملة بخاليا الوقود 
الــهــيــدروجــيــنــي. وتــحــرص الــصــني عــلــى دعـــم املــركــبــات 
الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الـــجـــديـــدة وتـــفـــرض عــلــى صــانــعــي 
الــســيــارات بــيــع نــســب معينة مــنــهــا. لــكــن خــفــض الــدعــم 
هذا العام على هذه األنواع من املركبات في إطار خطة 
أوسع نطاقا يرفع تكلفة هذا النوع من السيارات ويقلل 

الطلب عليها.

أظهرت بيانات من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية أمس 
ارتــفــاع األســعــار فــي أكتوبر بنسبة 0.1 باملئة على أســاس 
ــع الــشــهــر الـــســـابـــق، ارتـــفـــعـــت األســـعـــار  ــنـــوي، ومـــقـــارنـــة مـ سـ
0.3 باملئة، بعد انكماش نسبته 0.59 باملئة فــي سبتمبر، 
الــــذي يستبعد السلع  الــتــضــخــم األســـاســـي،  وســجــل مــعــدل 
األكثر تذبذبا في أسعارها، 1.6 باملئة في أكتوبر، وتتوقع 
الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم فــي اململكة للعام 2019 

بأكمله نحو 2.3 باملئة.

بكين - رويترز

عمان - رويترز

أبوظبي - رويترز

جاكرتا - أ ف ب
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االتحاد األوروبي يسعى لمنع إصدار عملة »فيسبوك«
أعلن وزيــر االقتصاد واملالية الفرنسي، برونو لو 
مير، أن االتحاد األوروبــي سوف يقف ضد العملة 
الــتــي تسعى شــركــة فيسبوك لترويجها،  الرقمية 
وسيقترح بدال منها عملة أخــرى، وتقول صحيفة 
»لوفيغارو« إن الجدل حول عملة فيسبوك املشفرة 
ــد تــصــاعــد بــعــد الــتــصــريــح  ال يـــــزال مـــتـــواصـــا، وقــ
الصادر عن وزير االقتصاد واملالية الفرنسي، لدى 
الــشــؤون االقتصادية  خروجه من اجتماع مجلس 
واملالية في بروكسل، وأكد برونو لومير معارضته 
الـــذي تــقــدم بــه فيسبوك، وقــال  الــشــديــدة للمشروع 
»نحن نقف ضد مشروع ليبرا، وال نريد أن يواصل 
عماق العالم الرقمي فيسبوك بسط هيمنته على 
مـــجـــاالت أخــــــرى. نــحــن ال نــــرى أي مـــوجـــب يــشــرع 
دخول عمالقة العالم الرقمي إلى قطاع العملة، الذي 

يفترض أنه من صاحيات الدول«.
الــوزيــر الفرنسي استند  إلــى أن  وتشير الصحيفة 
فــــي هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلـــــى مـــوقـــف مـــشـــتـــرك فــي 
االتــحــاد األوروبـــي، الــذي يعبر منذ أشهر عــدة عن 
مخاوفه من نوايا فيسبوك، وهو ما صرح به أيضا 

وزير املالية األملاني أوالف شولتس.
أكــد من  وتضيف الصحيفة أن االتــحــاد األوروبــــي 
خال لجنة الشؤون االقتصادية واملالية أنه يجب 

»دائما الحصول على ضمانات موثوقة، ومراقبة 
هذا املجال. باعتبار أن أوروبــا يجب أن تكون هي 
القوة املالية التي تضمن قوة اليورو، في مواجهة 
مساعي مجموعة من عمالقة العالم الرقمي، التي 

تريد اقتراح عملة رقمية خاصة«.
وقالت صحيفة لوفيغارو إن برونو لومير، لم يفته 

إلــى نقاط الضعف والثغرات التي تعاني  اإلشـــارة 
منها السياسة النقدية األوروبــيــة، وهــو مــا سعى 
مشروع عملة ليبرا إلى تسليط الضوء عليه، وقال 
لــومــيــر »نــحــن نــقــر بشكل ذاتـــي بـــأن هــنــالــك الكثير 
الــدول  القيام به نحن  الــذي يجب علينا  من العمل 
األعضاء في االتحاد. ونحن مستعدون للتفكير في 

عملة رقمية، ولكن على املدى الطويل جدا، ألن هذا 
الــتــي تحتاج  األمـــر سيواجه عـــددا مــن الصعوبات 

للوقت حتى يتم تجاوزها«.
وذكرت الصحيفة أن هذه الطموحات تندرج ضمن 
مشروع ضخم، دافــع عنه الوزير الفرنسي، يتمثل 
في تدعيم السيادة الرقمية على املستوى األوروبي، 
حيث قال لومير »إذا اعتبرنا أن االتحاد فشل في 
شيء، فهو املجال الرقمي. إذ إنه ال توجد أي شركة 
أوروبـــيـــة مــن بــن عمالقة الــفــضــاء الــرقــمــي، ونحن 
مضطرون لاعتماد على العمالقة األمريكين. فهل 
الــشــيء نفسه فيما يتعلق بالذكاء  نــريــد أن نــكــرر 
الــخــطــأ مــرتــن.  نــكــرر  االصــطــنــاعــي؟ ال يمكننا أن 
وأوضح مثال على ذلك هو شركة إيرباص لصناعة 

الطيران«.
وترى الصحيفة أن عملة ليبرا التي يريد فيسبوك 
إصــدارهــا، ســوف تــواجــه عقبات وضعها االتــحــاد 
األوروبــي، والشيء نفسه في الواليات املتحدة. إال 
أن شــركــة فيسبوك تسعى لتفكيك هــذه الحواجز 
وإضــعــافــهــا، حــيــث إن كــيــفــن فــيــل، وهـــو مـــن كــبــار 
املديرين في الشركة، أكد أن العملة االفتراضية لن 
تنتشر بالسرعة ذاتها النتشار شبكات التواصل 
االجتماعي. وأن هذا العمل سوف يمتد على مدى 
عقود وليس ســنــوات، ورغــم ذلــك فــإن هــذا املشروع 

يستحق العناء.

الدوحة -

مبيعات 
علي بابا ليوم 
العزاب تتجاوز

30 مليار دوالر

قــالــت شــركــة الــتــجــزئــة الــصــيــنــيــة عــلــي بابا 
أمــــــس إن مـــبـــيـــعـــات مـــهـــرجـــانـــهـــا الـــســـنـــوي 
للتسوق املعروف باسم يوم العزاب تخطت 
30 مــلــيــار دوالر لتتجه لتسجيل مستوى 
الــتــوالــي،  الــحــادي عشر على  قياسي للعام 
والرقم يتجاوز 80 باملئة من مبيعات املتجر 
اإللكتروني ملنافسته األمريكية أمازون.كوم 
في أحــدث ربع سنة ويحاكي مبيعات علي 
الــعــام املــاضــي. لكن  بابا فــي نفس املناسبة 
املحللن يقولون إن من املرجح أن يكون نمو 
مبيعات إجمالي املناسبة التي تستمر 24 
الــعــام السابق، وذلــك فــي الوقت  ساعة دون 
الذي يتجه فيه النمو االقتصادي في الصن 

صوب مستوى تاريخي منخفض.
ــويــــات  ــنــ ــعــ ــا ملــ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــقـ ــ وبــــــجــــــانــــــب كــــــونــــــه مـ
املستهلكن الصينين، أصبح الحدث أيضا 
ــعــــام مــنــاســبــة تـــرويـــجـــيـــة ملــجــمــوعــة  ــذا الــ ــ هـ
الــشــركــة بيع  بــابــا القابضة، إذ تعتزم  علي 
مــا قيمته 15 مــلــيــار دوالر مــن األســهــم في 
هونج كونج. وأنفقت علي بابا املدرجة في 
الــواليــات املتحدة الكثير لتنويع أنشطتها 
لكنها ما زالت تجني أكثر من أربعة أخماس 

إيراداتها من التجارة اإللكترونية. 
ــا  ــابـ بـ ــلــــي  ــــس عــ ــيـ ــ يـــــــــروج رئـ ــذ 2009،  ــ ــنـ ــ ومـ
ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي دانــيــيــل تــشــانــغ ليوم 
الــســوداء واثنن  الــعــزاب، الشبيه بالجمعة 
اإلنــتــرنــت فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، باعتباره 
مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر 

حدث مبيعات عبر اإلنترنت في العالم.
وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر اإلنترنت 
30 مليار دوالر على شتى منصاتها في يوم 
العزاب من العام املاضي، متخطية إجمالي 
اثنن اإلنترنت البالغ 7.9 مليار دوالر. وكان 
ذلك أعلى بنسبة 27 باملئة عن العام السابق 
أقــل زيــادة في تاريخ املناسبة  لكنها كانت 

الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.

هانغتشو - رويترز

تلعق جراح أزمة اقتصادية استمرت عشر سنوات

16 اتفاقية مهمة اليونان تتقرب إلى الصين بـ 

تراجع األسهم األوروبية.. وانخفاض حاد في طوكيو

التقى الرئيس الصيني شي جن بينغ أمس 
في أثينا الرئيس اليوناني ورئيس الحكومة 
ودعا إلى تعزيز التجارة الثنائية مع اليونان 
الـــراغـــبـــة فـــي جــــذب اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة بعد 
ــة اســتــمــرت عــشــر ســـنـــوات،  ــ خــروجــهــا مـــن أزمـ
وقال شي الذي بدأ زيارة رسمية إلى اليونان 
تستغرق ثاثة أيام، عقب اجتماعه مع الرئيس 
بــروكــوبــيــس بــافــلــوبــولــوس ورئـــيـــس الـــــوزراء 
ــريــــد تــعــزيــز  كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس »نــ
الــتــجــارة الــثــنــائــيــة وتــوظــيــف اســتــثــمــارات في 

القطاع املصرفي«.
ــاف الــرئــيــس الــصــيــنــي الــــذي يــرافــقــه وزيـــر  ــ وأضـ
ــتــــراث  الـــتـــجـــارة الــصــيــنــي تـــشـــونـــغ شـــــان أن »الــ
الــبــلــديــن« يــعــزز العاقات  الثقافي املــهــم فــي كــا 
بينهما، قبل التوقيع على عــدد مــن االتفاقيات 
الثنائية، وأعلن في اإلجمال عن اإلعــداد لتوقيع 
ــة فــــي مــــجــــاالت الــــطــــاقــــة والـــبـــحـــريـــة  ــيـ ــاقـ ــفـ 16 اتـ
الــتــجــاريــة ال سيما فــي مــجــال تــطــويــر وتوسيع 
مــيــنــاء بــيــرايــوس بــالــقــرب مــن أثــيــنــا وفـــي مجال 
الطيران والتعليم ومشاريع استثمارية متبادلة 
وتـــصـــديـــر املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الــيــونــانــيــة إلــى 

الصن، وفقا ملصدر في الحكومة اليونانية.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي كان هدفه 
مــنــذ انــتــخــابــه فـــي يــولــيــو جــــذب االســـتـــثـــمـــارات 
األجنبية لتعزيز نمو اليونان بعد أزمة الديون 

الــزيــارة مرحلة جديدة في  )2010- 2018(، »هــذه 
عاقاتنا«، وقــال بعد لقائه شي »الصن تعتمد 
عــلــى املــوقــع الــجــغــرافــي االســتــراتــيــجــي لــلــبــاد«. 
وأكـــد مــوعــد زيــارتــه الــقــادمــة للصن فــي أبــريــل، 
عـــلـــمـــا أنـــــه زار مــــعــــرض شـــنـــغـــهـــاي لـــاســـتـــيـــراد 

األسبوع املاضي برفقة 60 رجل أعمال يونانيا.
واشــــتــــرت شـــركـــة الـــشـــحـــن الــصــيــنــيــة الــعــمــاقــة 
كوسكو حصة كبيرة في ميناء بيرايوس القريب 
ــذي تــعــتــبــره بــكــن نــقــطــة انــطــاق  ــ مـــن أثــيــنــا والــ
للتوسع التجاري في أوروبـــا. وقــال كيرياكوس 
ــرايــــوس نــقــطــة  ــيــ مــيــتــســوتــاكــيــس »ســـيـــصـــبـــح بــ
عبور بن اليونان وآسيا، البوابة الرئيسية من 
ــا«. وقــــال الــرئــيــس الــصــيــنــي »بفضل  ــيـ وإلــــى آسـ
تعاوننا، أصبح بيرايوس أكبر ميناء في البحر 
املتوسط وأحد أهم مشاريع مبادرة طرق الحرير 

الجديدة«.
وكان شراء شركة كوسكو )شركة تشاينا أوشن 
للشحن البحري( في عام 2008 للمحطتن األولى 
والثانية في امليناء بمثابة نقطة انطاق التعاون 
الــوثــيــق بــن الــبــلــديــن. ويــقــع مقر شــركــة كوسكو 
في هونغ كونغ. وخال السنوات الخمس عشرة 
ــرة قــــام الــيــونــانــيــون بــبــنــاء أكــثــر مـــن ألــف  ــيـ األخـ
الــصــن بقيمة تــزيــد عــلــى 15 مليار  سفينة فــي 

يورو.
ــززت الــصــن مــوقــعــهــا فــي الــيــونــان فــي 2016  وعــ
عـــبـــر شـــــــراء كـــوســـكـــو املــســتــثــمــر الـــرئـــيـــســـي فــي 
اليونان 67% من أسهم ميناء بيرايوس وكذلك 

الرصيف الثالث واألخــيــر فــي امليناء حتى سنة 
الـــتـــي اضـــطـــرت خــــال األزمــــة  2052. والـــيـــونـــان 
إلـــى تنفيذ بــرنــامــج خصخصة لتمويل  املــالــيــة 
ديــونــهــا الــهــائــلــة تــعــتــبــر الــصــن شــريــكــا مــمــيــزا. 
وخــال زيارته لشنغهاي قال ميتسوتاكيس إن 
»استثمار كوسكو البالغ 600 مليون يورو )660 
الـــ 10  مليون دوالر( في بيرايوس في السنوات 
األخيرة قد يرتفع إلى مليار يورو بعد أن ساهم 

في إيجاد ثاثة آالف وظيفة«.
وفي ما يتعلق بالقطاع املصرفي، سيتم إنشاء 
فـــرع تــابــع لــبــنــك الـــصـــن، هـــو الـــرابـــع فـــي الــعــالــم 
فـــي الــيــونــان ومــكــتــب تــمــثــيــلــي لــلــبــنــك الــتــجــاري 
والصناعي الصيني )ICBC(، بحضور رئيسه 
ا ملصدر حكومي يوناني. 

ً
تشن سي تشينغ، وفق

وانضمت اليونان إلى برنامج استثماري ضخم 
بقيمة 906 مليارات يورو في إطار »طرق الحرير 
الجديدة« وهو مشروع صيني كبير مثير للجدل 
يهدف إلى ربط الصن بآسيا وأوروبا وإفريقيا 

عبر موانئ وسكك حديد ومطارات.
ويتوقع أن يزور 500 ألف سائح صيني اليونان 
في العامن املقبلن مقابل أقــل من 200 ألــف في 
2019 بــحــســب مــيــتــســوتــاكــيــس. والـــدلـــيـــل اآلخـــر 
عــلــى الــتــقــارب بـــن الــبــلــديــن أن الــيــونــان منحت 
هذه السنة »تأشيرات ذهبية« إلى 3400 صيني 
استثمروا في عقارات في اليونان وتقدموا على 
الروس واألتراك في هذا البرنامج الذي أطلق في 

.2013

نزلت األسهم األوروبــيــة أمــس، إذ ســاد التشاؤم 
ــلـــع األســــــبــــــوع فـــــي ظـــــل جــــولــــة جـــــديـــــدة مــن  مـــطـ
االحتجاجات في هونج كونج وبيانات مقلقة من 
الصن وتحذير من موديز بشأن دين بريطانيا 
السيادي، وهبط املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.2 باملئة، وقاد املؤشر فايننشال تايمز 100 في 
لندن الخسائر بن املؤشرات اإلقليمية الرئيسية 
بتراجعه 0.6 باملئة، وحذرت موديز يوم الجمعة 
لــديــن بريطانيا  أنــهــا قــد تخفض تصنيفها  مــن 
الــســيــادي مــجــددا، قــائــلــة إنـــه ال يــبــدو أن أيـــا من 
األحـــزاب الرئيسية فــي انتخابات الشهر املقبل 
ســيــواجــه مــســتــويــات االقــــتــــراض املــرتــفــعــة الــتــي 
زادت صعوبة إصاحها بفعل خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
ويــتــرقــب املــســتــثــمــرون مــجــمــوعــة مـــن الــبــيــانــات 
البريطانية تشمل الناتج املحلي اإلجمالي للربع 
الثالث من العام وكذلك أرقــام الناتج الصناعي 
ــة  ــيـ ــانـ ــفـــضـــت األســــهــــم األملـ فــــي ســـبـــتـــمـــبـــر، وانـــخـ
الــحــســاســة لــلــتــجــارة 0.3 بــاملــئــة بــعــد أن أفــــادت 
بــيــانــات مــن أكــبــر اتــحــاد لصناعة الــســيــارات في 
الــســيــارات انخفضت أربــعــة  الــصــن أن مبيعات 
ــام. وتــراجــع  بــاملــئــة مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة قــبــل عـ
مــؤشــر قــطــاع الـــســـيـــارات األوروبـــــــي 0.5 بــاملــئــة. 
وكان أكبر الرابحن على ستوكس 600 مجموعة 
جــريــجــز الــبــريــطــانــيــة لــلــمــخــبــوزات والـــوجـــبـــات 

الــتــي قفز سهمها 10.6 باملئة بعد أن  السريعة 
توقعت تحقيق ربح قبل الضرائب في 2019 بما 

يفوق توقعات سابقة.
اليابانية أمــس بعد صعود  وتــراجــعــت األســهــم 
قوي في األسابيع القليلة املاضية على أمل إبرام 
اتفاق تجارة أمريكي صيني لكن تجدد العنف 
في هونج كونج أضعف املعنويات، ونزل املؤشر 
نيكي القياسي 0.26 باملئة إلى 23331.84 نقطة، 
الــتــي سجلها يوم  متراجعا عــن ذروة 13 شــهــرا 
الجمعة، في حن صعد املؤشر توبكس األوسع 
نــطــاقــا 0.07 بــاملــئــة مسجا 1704.03 نقطة مع 
تفوق األسهم الصاعدة على الهابطة بنسبة 62 

إلى 38.
ــال الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب يــوم  وقــ

ــه لــــم يــــوافــــق عـــلـــى إلــــغــــاء الـــرســـوم  ــ الــجــمــعــة إنـ
أثــار بعض  األمريكية كما تطالب الصن مما 
الــشــكــوك بــشــأن فــــرص إبـــــرام اتـــفـــاق لــكــنــه قــال 
يوم السبت إن محادثات التجارة تسير بشكل 
»جــيــد جـــدا«. وارتــفــع سهم هــونــدا مــوتــور 3.9 
باملئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات 
خطة إلعــادة شــراء ما يصل إلى 1.9 باملئة من 
أسهمها. وكان ذلك أكثر من كاف للتغطية على 
خــيــبــة أمـــل املــســتــثــمــريــن بــعــد تــعــديــل تــوقــعــات 
األربــــــــاح الـــســـنـــويـــة واملـــبـــيـــعـــات الـــعـــاملـــيـــة ألقـــل 
مــســتــوى فــي أربــعــة أعــــوام. وزاد ســهــم نيسان 
كــيــمــيــكــال 9.9 بــاملــئــة بــعــدمــا خــفــضــت الــشــركــة 
توقعات األربــاح لكنها أعلنت عن إعــادة شراء 

أسهم هي األخرى.

أثينا - أ ف ب

عواصم - رويترز
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اللقاءات متواصلة واالستشارات  إلــى أن  أشــار 
قــائــمــة بـــشـــأن تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة - بعد 
اســتــقــالــة حــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري - وقـــــال إن 
حـــــزب الـــلـــه لـــيـــس مـــضـــطـــرا إلعــــــان أي مــوقــف 
بشأن تشكيل الحكومة. في تلك األثناء، اعتصم 
محتجون أمام عدد من املؤسسات الرسمية في 
املــالــيــة، وللمطالبة  لبنان تنديدا بالسياسات 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة خـــبـــراء وإجـــــــراء انــتــخــابــات 

نيابية مبكرة.
ومــــا زالـــــت املـــحـــادثـــات مــتــعــثــرة لـــاتـــفـــاق على 
حكومة جديدة مطلوبة بشدة في لبنان، وقال 
نــصــر الــلــه فــي حــديــث نقله الــتــلــفــزيــون »فـــي ما 
يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، 
اللقاءات متواصلة والنقاشات الدائرة في البلد. 
أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين اآلن لكي 

ندلي بأي كام أو وسنترك الباب مفتوحا«.
وبــــات عـــشـــرات املــتــظــاهــريــن لــيــلــتــهــم فـــي خــيــام 
نصبوها أمــام مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع 
ــف خزينة 

ّ
الـــذي يشكل أبـــرز مــكــامــن الــهــدر وكــل

املـــاضـــي 1.8 مــلــيــار دوالر، وفــق  الـــعـــام  الـــدولـــة 
وزارة املالية. وتجمع املئات ليا وهم يقرعون 
ــام املــؤســســة مــردديــن  ــقــــدور( أمــ »الــطــنــاجــر« )الــ

»ثورة ثورة«.

جلسة تشريعية 

وكان من املقرر أن يعقد البرملان اللبناني جلسة 
تــشــريــعــيــة الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، طــالــب املــتــظــاهــرون 
أن تــكــون عــلــنــيــة ومــنــقــولــة عــلــى الـــهـــواء، إال أن 
رئيس البرملان نبيه بــري أعلن إرجـــاء الجلسة 
إلــــى يــــوم 19 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وقـــــال بــري 
إلـــى تشكيل حكومة  فــي كلمة متلفزة »نــهــدف 
جامعة ال تستثني الحراك«، معتبرا أن الحملة 

على الجلسة التشريعية للمجلس تهدف إلى 
استمرار الفراغ في املؤسسات.

وتــحــت ضــغــط الــــشــــارع، قــــّدم رئــيــس الــحــكــومــة 
سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر، 
مـــن دون أن يـــبـــادر الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال 
عــــون حــتــى الــلــحــظــة إلــــى تــحــديــد مـــوعـــد لــبــدء 
االســتــشــارات النيابية امللزمة لتشكيل حكومة 
جــديــدة، بينما تــجــري اتــصــاالت فــي الكواليس 
الــتــوافــق على صيغة الحكومة املقبلة  مــن أجــل 
التي يطالب غالبية املتظاهرين أن تضم وجوها 
جــــديــــدة مــــن االخـــتـــصـــاصـــيـــن واملــســتــقــلــن عــن 

أحزاب السلطة.

الودائع المصرفية 

وفــي تطور آخــر، قــال حاكم مصرف لبنان أمس 
لـــدى البنك  ــنــة، وإن  الـــودائـــع املــصــرفــيــة مــؤمَّ إن 
ــقــــرار الـــلـــيـــرة  ــتــ ــدرة عـــلـــى حـــفـــظ اســ ــ ــقـ ــ ــــزي الـ ــركـ ــ املـ
بـــالـــدوالر، وذلـــك فــي مسعى  املــربــوطــة  اللبنانية 
إلى تدعيم الثقة في النظام املصرفي وسط أسوأ 
أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي عـــقـــود، وقــــال حــاكــم الــبــنــك 
ــــاض ســـامـــة خــــال مــؤتــمــر صحفي  املـــركـــزي ريـ
نقله التلفزيون إن فرض قيود على حركة رؤوس 
األمــــوال غير وارد ألن لبنان يعتمد على النقل 
الحر لــأمــوال، مضيفا أن البنك اتخذ إجـــراءات 

لحماية الودائع ولن يكون هناك خفض للقيمة.
وانزلق لبنان، الذي يعاني أصا أزمة اقتصادية 
عميقة، إلى مزيد من االضطراب في 17 أكتوبر 
عندما اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة 
فــي أرجــــاء الــبــاد تسببت فــي اســتــقــالــة رئيس 
الـــــوزراء ســعــد الــحــريــري، وجـــزء كبير مــن أزمــة 
لبنان االقتصادية ناجم عن تباطؤ في تدفقات 
الــــــــدوالر  ــي  ــ فـ ــح  ــ إلــــــى شـ رؤوس األمــــــــــوال أدى 

األمريكي تمخضت عنه سوق ســوداء تراجعت 
اللبنانية ملا دون سعرها الرسمي  الليرة  فيها 

املربوط بالدوالر.
ومنذ إعـــادة فتح أبوابها فــي أول نوفمبر بعد 
الــبــنــوك للحيلولة  ــــاق ألســـبـــوعـــن، تــســعــى  إغـ
دون نزوح رؤوس األموال عن طريق منع أغلب 
التحويات للخارج وفرض قيود على عمليات 
ســحــب الــعــمــلــة الــصــعــبــة. وبــــاإلشــــارة إلــــى تلك 
الـــقـــيـــود، قــــال ســـامـــة إن الــبــنــك املـــركـــزي طــالــب 
الــبــنــوك بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي مـــا وصــفــهــا بــأنــهــا 
خــطــوات متحفظة بــعــض الــشــيء اتــخــذت نظرا 
لــحــالــة عـــدم االســتــقــرار الــتــي ســـادت فــي الــوقــت 

الذي استأنفت فيه البنوك عملها.
وقال سامة إن البنوك ستجتمع فورا من أجل 
املــركــزي، وقـــال إن  مراجعة وتنفيذ طلب البنك 
إدارة البنوك لسيولتها »ال تعني أن املاءة في 
القطاع املصرفي انخفضت أو تشكل خطرا على 
الودائع«. وقال إن البنك املركزي أعطى للقطاع 
املـــصـــرفـــي إمــكــانــيــة االقــــتــــراض بــــالــــدوالر دون 
حــدود وبفائدة عشرين باملئة لتدبير حاجات 
املــودعــن بــشــرط عــدم تحويل تلك األمــــوال إلى 
آلية  الــخــارج. وقــال »اآللية التي وضعناها هي 
لــتــحــمــي املــــــودع مـــن خــــال عــــدم الـــتـــعـــرض ألي 

مصرف«.

إضراب بالبنوك 

الــبــنــوك،  وفـــي تعطيل جــديــد محتمل لعمليات 
دعــا اتــحــاد نقابات موظفي املــصــارف فــي لبنان 
مــوظــفــي الــقــطــاع إلـــى إضــــراب اعــتــبــارا مــن الــيــوم 
الثاثاء لدواع أمنية وسط االحتجاجات وغضب 

املودعن الذين يطالبون بسحب أموالهم.
وقال سامة إن البنك املركزي يأمل في تشكيل 

حكومة جديدة في أقرب وقت. وأضاف أن البنك 
ــار الـــفـــائـــدة عـــن طــريــق  ــعـ ســيــســعــى لــخــفــض أسـ
إجراءات إلدارة السيولة، وتابع »اليوم نحن أمام 
مرحلة جديدة أحب أن أؤكد فيها أننا سنحافظ 
عــلــى اســتــقــرار الــلــيــرة.. هـــذا االســتــقــرار مــوجــود 
واملصارف تتعاطى السعر الذي أعلنه مصرف 
لبنان.. أكيد هناك فرق بن السعر املوجود في 
لبنان والسعر املــوجــود لــدى الــصــرافــيــن... هذا 
الفرق هو نتيجة عرض وطلب ومصرف لبنان.. 
لن يتجه إلى الصرافين ليعطيهم دوالرات لكي 
يحافظ على السعر«. وقــال إن هــذه »الظاهرة« 
ستتراجع حن يكون هناك مزيد من »االرتياح« 

في الوضع.
وقـــــال ســـامـــة »بــالــنــســبــة لــلــهــنــدســات املــالــيــة، 
بدأنا في يوليو نعمل هندسة مالية وارتفعت 
الـــظـــروف  إنـــمـــا  مـــوجـــوداتـــنـــا مـــلـــيـــاري دوالر، 
االستثنائية التي دخلنا عليها اليوم ال تسمح 
أن نــعــمــل هـــنـــدســـات مــالــيــة بـــل ســنــعــمــل إدارة 
الــدوالر  للسيولة«. وقــال مــصــدران بالسوق إن 
أكــثــر يــوم  لــيــرة لبنانية أو  كـــان يــشــتــري 1800 
الجمعة، مقارنة مع 1740 يوم الخميس. وسعر 
لــيــرة. والــبــنــوك  املــربــوط يبلغ 1507.5  الــصــرف 

مغلقة اليوم في عطلة رسمية.
الــســنــوات األخــيــرة، تتعرض احتياطيات  وفــي 
البنك املركزي من النقد األجنبي لضغوط بفعل 
ركــود االقتصاد املحلي وتباطؤ ضخ السيولة 
الـــخـــارج. وشــهــدت الشهور  اللبنانين فــي  مــن 
األخيرة ظهور سوق صرف موازية في الدوالر. 
وزاد تنامي الضغوط االقتصادية والسياسية 
مـــن صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى الـــــدوالر وأضــعــف 
الليرة أمام الــدوالر في السوق املوازية لتصبح 
بــخــصــم حـــوالـــي 20 بــاملــئــة عـــن ســعــر الــصــرف 

الرسمي املربوط منذ حوالي 20 عاما.

نصر اهلل ينتقد مطالب الحراك وبري يؤجل جلسة للبرلمان

حزب اهلل يترك »الباب مفتوحا« 
فـي محادثـات تشكيـل الحكومــة

بيروت - وكاالت -

الله الثاني أمس  زار العاهل األردنـــي امللك عبد 
يرافقه ولي عهده األمير حسن منطقة الباقورة 
شــمــال اململكة بعد يــوم واحـــد على انــتــهــاء حق 
إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص 
في اتفاق السام، وذكرت قناة »اململكة« الرسمية 
فــي خبر عــاجــل أن املــلــك عبد الــلــه الــثــانــي وولــي 
عهده زارا الــبــاقــورة عصر اإلثــنــن. والحــقــا ذكر 
بــيــان صـــادر عــن الـــديـــوان املــلــكــي، تلقت فــرانــس 
بــــرس نــســخــة عـــنـــه، أن املـــلـــك وولـــــي عـــهـــده زارا 
الــبــاقــورة واستقبلهما لــدى وصولهما »رئيس 
هــيــئــة األركــــــان املــشــتــركــة الـــلـــواء الـــركـــن يــوســف 
ــقــــوات  ــبــــاط الــ ــار ضــ ــبــ الـــحـــنـــيـــطـــي، وعـــــــدد مــــن كــ

املسلحة«.
واضــاف أن امللك استمع إلــى »إيجاز قدمه قائد 
ــــول األهــمــيــة  املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــشــمــالــيــة حـ
ــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيــ ــرافــ ــغــ الــــتــــاريــــخــــيــــة والــــجــ
الــزيــارة بعد يــوم واحـــد على  للمنطقة«. وتــأتــي 
الــكــامــلــة  إعــــان املــلــك أن األردن فـــرض ســيــادتــه 

على أراضــي الباقورة والغمر التي استأجرتها 
إسرائيل على طــول الحدود املشتركة وكــان لها 
 التصّرف بها ملــدة 25 عاما )انتهت األحــد( 

ّ
حــق

بموجب ملحق خــاص بها فــي معاهدة السام 
التي وقعها األردن وإسرائيل عام 1994.

وكان ملحق خاص بالباقورة وبالغمر ضمن 

معاهدة السام أعطى حق التصرف إلسرائيل 
بــهــذه األراضـــي ملــدة 25 عــامــا، على أن يتجّدد 
ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة األردنية 
الــــدولــــة الـــعـــبـــريـــة بــرغــبــتــهــا بـــاســـتـــعـــادة هـــذه 
ــام مــن انــتــهــاء املــــدة، وهـــو ما  األراضـــــي قــبــل عـ
فعلته اململكة. وقّرر امللك عبد الله العام املاضي 
عـــــدم تـــجـــديـــد املـــلـــحـــقـــن الـــخـــاصـــن بـــأراضـــي 
الـــبـــاقـــورة الـــواقـــعـــة شــــرق نــقــطــة الــتــقــاء نــهــري 
األردن والــيــرمــوك فــي محافظة إربـــد )شــمــال(، 
والــغــمــر فــي منطقة وادي عــربــة فــي محافظة 

العقبة )جنوب(.
وانتهى أمس األول حق املزارعن اإلسرائيلين 
بزراعة األراضي األردنية في الباقورة )نهارييم 
بالعبرية( والغمر )تــزوفــار(.. وكان األردن وافق 
ــات الـــســـام عــلــى إبـــقـــاء أراضــــي  ــفـــاوضـ خــــال مـ
الــدولــة  الــحــدوديــتــن بتصرف  الــبــاقــورة والغمر 
الــعــبــريــة، مــع اعــتــراف إســرائــيــل بــســيــادة األردن 
عليها. وأنــهــت معاهدة وادي عربة املوقعة في 
26 أكتوبر 1994 رسميا عقودا من حالة الحرب 

بن البلدين.

عاهل األردن يزور الباقورة
عمان - أ ف ب

أكد األمني العام لحزب الله حسن نصر الله أن مطالب 
الحراك الذي يشهده لبنان ليست محل إجماع، وأن 
الحزب ليس مضطرا إلعالن أي موقف بشأن تشكيل 
الحكومة، في حني أعلن رئيس البرملان نبيه بري 
تأجيل جلسة تشريعية كــان مــن املــقــرر عقدها 
اليوم، وذكر نصر الله في كلمة متلفزة أمس بمناسبة 
احتفاله بيوم الشهيد، أن من مطالب الحراك التي ال 
إجماع عليها إلغاء الطائفية واملطالبة بقانون انتخاب 
جديد. واعتبر نصر الله أن مقاومة الفساد في لبنان 
تحتاج إلــى قــاض نزيه ومستقل ال يخضع لضغوط 
السياسيني، مضيفا أن آليات مكافحة الفساد ليست 
موجودة عند حزب أو حــراك في الشارع، مؤكدا أن 

خطوة إنقاذ البالد بيد الجهاز القضائي.
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غدا.. بدء إجراءات العرض العلني لعزل ترامب
يبدأ عرض سياسي كبير غدا األربعاء 
في واشنطن مع أولى جلسات االستماع 
العلنية لشهود رئيسيني في التحقيق 
الرامي لعزل دونالد ترامب الذي يصف 
األمـــر بــأنــه »مــهــزلــة« مــتــوعــدًا باالنتقام 
من الديمقراطيني في انتخابات 2020، 
وبــعــد أســابــيــع مــن جــلــســات االســتــمــاع 
ــة  ــيــ ــرانــ ــول الـــقـــضـــيـــة األوكــ ــ ــلـــة حــ الـــطـــويـ
ــــرت فــــي جـــلـــســـات مــغــلــقــة فــي  والــــتــــي جـ
الـــــكـــــونـــــغـــــرس، ســـتـــســـمـــح الـــجـــلـــســـات 
الجديدة لألمريكيني »بسماع أشخاص 
يــتــحــلــون بــــــروح وطـــنـــيـــة عــمــيــقــة وهـــم 
يـــــروون قــصــة رئــيــس قــــام بـــابـــتـــزاز بلد 
ضعيف عبر تأخير تسليم املساعدات 
الــــعــــســــكــــريــــة«، وفـــــــق مـــــا قـــــــال الـــنـــائـــب 

الديمقراطي جيم هايمز األحد.
ويــفــتــتــح بــيــل تــايــلــور الــقــائــم بــاألعــمــال 
الــجــلــســة متحدثًا  األمــريــكــي فــي كييف 
أمـــــــــام لـــجـــنـــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــقـــويـــة 
ــقـــع اخـــتـــيـــار  ــم يـ ــ ــ ــواب، ول ــ ــنــ ــ ــ بــمــجــلــس ال
الديمقراطيني عليه عشوائيًا، فروايته 
التي أدلــى بها فــي أكتوبر هــي مــن بني 
تلك التي تؤكد بوضوح الشكوك حول 
ابتزاز دونالد ترامب ألوكرانيا. وتشير 
ــــذه املـــرحـــلـــة مــــن جـــلـــســـات االســـتـــمـــاع  هـ
العلنية إلى أن الديمقراطيني يقتربون 
مــــن نـــهـــايـــة تــحــقــيــقــهــم لــتــشــكــيــل مــلــف 
اتهامي )دعـــوى بالعزل( ضــد رئيسهم 
ــو إجــــــــراء اســتــثــنــائــي  ــ ــر. وهــ ــارديــ ــيــ ــلــ املــ
 
ً
لـــم تــشــهــد لـــه الـــواليـــات املــتــحــدة مثيال

مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــاًمــا مــع قضية 
لــويــنــســكــي ضـــد الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
بــيــل كــلــيــنــتــون. ويــتــهــم الــديــمــقــراطــيــون 
اليوم ترامب بإساءة استخدام سلطاته 

ــغـــط عــلــى  ــريــــق الـــضـ ــــن طــ الــــرئــــاســــيــــة عـ
أوكرانيا خدمة ملصلحته االنتخابية.

وفــي أســـاس القضية: مــحــادثــة هاتفية 
فــي 25 يوليو طلب خاللها مــن نظيره 
األوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي أن 
»يهتم« بأمر نائب الرئيس الديمقراطي 
السابق جو بايدن الذي يبدو في وضع 
إلــى البيت  الــســبــاق  جيد ملواجهته فــي 

األبيض في عام 2020.
وُيــشــتــبــه فـــي أن الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري 
اشــــــــتــــــــرط حــــيــــنــــهــــا مــــــــن أجــــــــــل صـــــرف 
مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون 
دوالر يفترض أن تتسلمها أوكــرانــيــا، 
أن تعلن كييف أنها سوف تحقق بشأن 
هنتر بايدن، ابن جو بايدن، الذي عمل 
لــدى مجموعة  بــني عامي 2014 و2019 
غـــــاز بـــوريـــســـمـــا األوكــــرانــــيــــة الــكــبــيــرة، 

لــكــن الــبــيــت األبــيــض وصـــف األمـــر بأنه 
»تشهير« رافضًا التعاون في التحقيق، 
أما دونالد ترامب فال يكل عن الحديث 
عــن »حملة مــطــاردة« أو حتى محاولة 

»انقالب« ضده.
ــر األحـــــــد  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــى مــــــوقــــــع تـ ــ ــلـ ــ وكــــــتــــــب عـ
ــرانـــي كانت  »املــكــاملــة مــع الــرئــيــس األوكـ
مثالية )و( لم نرتكب أي خطأ«، داعيا 
ة الــنــص الــــذي نــشــره  أتــبــاعــه إلــــى قـــــراء
ــيــــض. ويـــركـــز تـــرامـــب الـــذي  الــبــيــت األبــ
تـــؤيـــده أغــلــبــيــة كــبــيــرة مـــن الــبــرملــانــيــني 
الجمهوريني على تشويه سمعة املبلغ 
ــو عــضــو فـــي أجــهــزة  عـــن املــخــالــفــة، وهــ
الــكــشــف عن  كــــان وراء  ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ االسـ
القضية. وطلب األعضاء الجمهوريون 
في لجنة االستخبارات دون جدوى بأن 
الــذي ما زال  يدلي هنتر بايدن واملبلغ 

مجهواًل ويحظى بالحماية من األعمال 
االنتقامية بشهادة علنية.

ــنـــي  ولـــــــم يــــتــــم تــــحــــديــــد الــــــجــــــدول الـــزمـ
لــلــجــلــســات رســمــيــًا بـــعـــد، لــكــن افــتــتــاح 
ــاع الــــعــــامــــة يــجــعــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جــــلــــســــات االسـ
احتمال التصويت على »العزل« قريبًا، 
ــام. ويــجــب  ــعــ وربـــمـــا بــحــلــول نــهــايــة الــ
أن يــقــر مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يسيطر 
عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون الئـــحـــة االتـــهـــام. 
ثـــم يـــعـــود إلــــى مــجــلــس الــشــيــوخ حيث 
يــشــكــل الــجــمــهــوريــون األغــلــبــيــة إجـــراء 
محاكمته السياسية. وسيكون دعمهم 
حــاســمــا ملــســتــقــبــل املـــلـــيـــارديـــر. ويــبــدو 
مــن غير املــرجــح فــي الــوقــت الــحــالــي أن 
يتمكن الديمقراطيون من إقناع أعضاء 
مجلس الشيوخ الجمهوريني العشرين 
أو نحو ذلك الالزمني إلزاحته. وسيتم 

بــالــتــالــي »تــبــرئــة« دونــالــد تــرامــب على 
األرجح.

لكن تحت قيادة آدم شيف املتكتم الذي 
أصــبــح هــدفــًا لهجمات دونــالــد تــرامــب، 
يــــواصــــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون تــحــقــيــقــهــم، 
لــقــد جــمــعــوا شـــهـــادات نــحــو عــشــرة من 
اعــتــبــروهــا كــافــيــة لتوجيه  املـــســـؤولـــني 
ــام ونـــشـــر مــحــتــواهــا واســـتـــدعـــاء  ــهــ االتــ
بعض الشهود مجددًا أمــام الكاميرات. 
ــذه الـــقـــصـــص دبــلــومــاســيــة  ــ وتــــصــــور هـ
مـــوازيـــة ضـــد كــيــيــف خــاضــهــا املــحــامــي 
تـــــرامـــــب رودي  ــد  ــ ــالـ ــ ــــدونـ لـ الـــشـــخـــصـــي 
جولياني. وهو أسلوب مزعج في إدارة 
سياسة واشنطن األوكرانية دفع العديد 
من الدبلوماسيني املحترفني، باإلضافة 
إلى املبلغ، إلى تنبيه رؤسائهم بشأنها.
وأكــد بيل تايلور أن السفير األمريكي 
لــــــــدى االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي غـــــــــوردون 
ســـــــونـــــــدالنـــــــد قـــــــد أوضــــــــــــح بــــصــــراحــــة 
ــقــــة فــي  ــفــ لـــــألوكـــــرانـــــيـــــني شــــــــــروط الــــصــ
ــا لــلــروايــة الــتــي سمعها 

ً
ســبــتــمــبــر، وفــق

ومفادها أنه »لن يتم اإلفــراج عن أموال 
املساعدة األمنية طاملا لم يلتزم الرئيس 
ــيـــق بـــشـــأن  ــقـ ــتـــحـ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــــبــــدء الـ
بوريسما«، وهي شركة الغاز التي كان 
هنتر بايدن عضوًا في مجلس إدارتها. 
ــــوف تــســتــمــع لــجــنــة االســتــخــبــارات  وسـ
ــن جــــــورج كـــنـــت، املـــســـؤول  بـــعـــد ذلـــــك مــ
الــخــارجــيــة املختص  فــي وزارة  الــكــبــيــر 

بشؤون أوكرانيا.
إلـــى السفيرة  يـــوم الجمعة  ثــم تستمع 
األمـــريـــكـــيـــة الــســابــقــة فـــي كــيــيــف مـــاري 
يــوفــانــوفــيــتــش الــتــي أعــفــيــت فــجــأة من 
ــع بـــعـــد أن كـــانـــت  ــيــ ــربــ ــا فـــــي الــ ــهـ ــامـ ــهـ مـ
مـــوضـــوع حــمــلــة عــدائــيــة قـــادهـــا رودي 

جولياني.

2020 توعد باالنتقام من الديمقراطيين في انتخابات 

واشنطن - أ ف ب

قلق باالتحاد األوروبي مع استئناف تخصيب اليورانيوم

اتهما الحكومة بعدم الجدية لحل األزمة

روحاني: قوتنا تضاعفت
 واالتفاق النووي يخدمها

األمم المتحدة تبحث مع السيستاني 
مخرجًا لألزمة العراقية

قــال الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي إن قــوة بــالده 
الــنــوويــة تضاعفت، وإن الــبــقــاء فــي االتــفــاق الــنــووي 
يصب في مصلحتها، بينما قال مسؤولون أوروبيون 
إن اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في 
بــروكــســل أمـــس ســيــرد عــلــى قـــرار إيــــران بـــدء املرحلة 
الـــرابـــعـــة مـــن خــفــض الــتــزامــاتــهــا بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي. 
وأضاف روحاني خالل كلمة له في مدينة رفسنجان 
وســط إيـــران، أن الــخــروج مــن االتــفــاق الــنــووي يعني 

عودة عقوبات مجلس األمن على طهران.
وبنّي أنه مع استمرار االتفاق النووي حتى السنة 
املــقــبــلــة، ستحقق طــهــران هــدفــا سياسيا وأمنيا 
ــقـــوبـــات الــــســــالح عـــنـــهـــا، مــمــا  ــع عـ ــ ـــو رفـ مــهــمــا وهــ
يمكنها حينئذ من شراء األسلحة وبيعها. وتابع: 
نستطيع أن ننسحب من االتفاق، لكن بقاءنا فيه 
يــصــب فــي صــالــحــنــا... إذا انــســحــبــنــا مــن االتــفــاق 
تــحــت ضــغــط األعـــــــداء عــنــدهــا ســتــعــود عــقــوبــات 
الــنــوويــة بــاتــت أكثر،  الــيــوم قوتنا  مجلس األمـــن. 

وتقدْمنا، واستطعنا أن نتغلب على العراقيل.
وكانت إيران أعلنت قبل أيام استئناف تخصيب 
اليورانيوم في منشأة فــردو، في انتهاك لالتفاق 
ــنــــووي )املــــعــــروف رســمــيــا بـــاســـم خــطــة الــعــمــل  الــ
املشتركة الشاملة( الذي تم التوصل إليه بني إيران 
وبني أملانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصني 
والــواليــات املــتــحــدة. ويحظر االتــفــاق إنــتــاج مــواد 
نووية في فردو التي تعد موقعا يمثل حساسية 
بالغة، كانت إيــران أخفته حتى اكتشفه مفتشون 
تابعون لألمم املتحدة عــام 2009. كما أن إيــران - 
الــدولــي وتأكيدا على  وفــي تحد جديد للمجتمع 
استمرار انتهاكاتها لالتفاق النووي- أعلنت بدء 
بناء مفاعل ثاٍن للطاقة النووية بمحطة بوشهر، 
وذلــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن قــولــهــا إنــهــا قـــــادرة على 

تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى %60.
وذكر التلفزيون الرسمي في إيران أن أعمال البناء 
بــدأت فــي مفاعل ثــاٍن للطاقة الــنــوويــة فــي محطة 
بوشهر، وســط تــوتــرات متصاعدة بشأن انهيار 

االتفاق النووي بني طهران والقوى العاملية.
من جهتهم، قال مسؤولون أوروبيون إن اجتماع 
وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي في بروكسل 
اليوم، سيرد على قــرار إيــران بدء املرحلة الرابعة 
من خفض التزاماتها باالتفاق النووي، مؤكدين 

أن حــل أزمـــة املــلــف الــنــووي يــجــب أن يستند إلــى 
ــر خــارجــيــة  الـــحـــوار. وفـــي هـــذا الــســيــاق، ذكـــر وزيــ
لوكسمبورغ جــان أسلبورن أن العقوبات ليست 
الحل األمثل لتسوية األزمة النووية، مشيرا إلى أن 
إيران هي التي انتهكت التزاماتها وليس االتحاد 
األوروبـــي. أمــا وزيــر الخارجية الهولندي ستيف 
بلوك، فقال إن األوروبــيــني قلقون من إقــدام إيــران 

على تطوير أجهزة الطرد املركزي.
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هــايــكــو مـــاس إن  ــال وزيــ وقــ
بريطانيا وفرنسا وأملانيا يجب أن تكون مستعدة 
للرد على انتهاكات إيران لالتفاق النووي املوقع 
عـــام 2015 وهــــذا قــد يــعــنــي اســتــئــنــاف الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة عــلــى طــهــران، وإن كــانــت أوروبــــا ال تــزال 
ترغب في إنقاذ االتفاق، وقال ماس لدى وصوله 
ــاد  ــحــ ــة االتــ ــيــ ــاع لــــــــــوزراء خــــارجــ ــمــ ــتــ لـــحـــضـــور اجــ
األوروبـــي في بروكسل إنــه سيجتمع مع نظيريه 
البريطاني والفرنسي في باريس لبحث الخطوات 
إيــران في  التالية، وقــال للصحفيني »يتعني على 
الــعــودة اللــتــزامــاتــهــا. وإال سنحتفظ  نهاية األمـــر 
ــــات املــنــصــوص  ــيـ ــ ــتــــخــــدام كــــل اآللـ بــحــقــنــا فــــي اســ
عليها في االتفاق.. ونراقب بقلق متزايد استمرار 
تخصيب اليورانيوم وإيران لم تكتف بإعالن ذلك 

بل تمضي قدما فيه«.

نـــددت ممثلة األمـــم املــتــحــدة فــي الــعــراق واملــرجــع 
الديني الشيعي األعلى في البالد آية الله العظمى 
عــلــي الــســيــســتــانــي، أمـــس بــعــدم »جـــديـــة« فـــي حل 
األزمـــــــة مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات الـــتـــي تـــقـــوم قــواتــهــا 
بــإطــالق الــرصــاص الــحــي ضــد متظاهرين وســط 
ــد، فيما  ــ ــاء األحــ ــداة لــيــلــة دامــــيــــة، ومـــسـ ــ بــــغــــداد، غـ
كانت ساحة التحرير وسط بغداد تبدو كساحة 
حــرب جــراء أزيــز الــرصــاص وقنابل الــغــاز املسيل 
لــلــدمــوع، عــرضــت بعثة األمـــم املــتــحــدة فــي الــعــراق 
التي ترأسها جينني هينيس-بالسخارت خارطة 

طريق ملعالجة األزمة في العراق.
ــتـــمـــرت االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــهــز الــســلــطــات  واسـ
العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت 
منذ انطالق التظاهرات في األول من أكتوبر عن 
مــقــتــل 319 شــخــصــًا غــالــبــيــتــهــم مـــن املــتــظــاهــريــن، 
بــحــســب حــصــيــلــة رســمــيــة أعــلــنــت صــبــاح األحــــد، 
وإصــابــة أكــثــر مــن 12 ألــفــا. وعــرضــت بعثة األمــم 
املتحدة في العراق، مساء األحد خطة للخروج من 
األزمــة. وفيما تم اإلعــالن عن خطة األمــم املتحدة، 
ــة مــتــظــاهــريــن فــــي مـــديـــنـــة الــنــاصــريــة  ــعــ قـــتـــل أربــ
)جنوب( برصاص قوات األمن التي الحقت بعض 
املتظاهرين داخل مستشفى لألطفال حيث أطلقت 

القنابل املسيلة للدموع، وفقا ملصدر طبي.
الــتــظــاهــرات لكن بمشاركة أقل  وتــجــددت االثــنــني 
مــن األيـــام املاضية فــي هــذه املــديــنــة، كما تجددت 
االحــتــجــاجــات فــي ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بــغــداد، 
وأعلنت ممثلة األمم املتحدة بعد لقائها باملرجع 
السيساتي االثنني في النجف، أن املرجعية أقرت 

خـــارطـــة الــطــريــق الــتــي عــرضــتــهــا املــنــظــمــة والــتــي 
تتضمن مراجعة قــانــون االنتخابات فــي غضون 
الــلــه العظمى  آيـــة  أســبــوعــني. وقــالــت هينيس إن 
أبــدًا للعلن، »يشعر بقلق لرؤية  الــذي ال يتحدث 
قـــوات السياسية ليست جـــادة بما يكفي لتنفيذ 
ــه بالنسبة  مــثــل هـــذه اإلصــــالحــــات«. وأضـــافـــت أنـ
لـــه »اذا كــانــت الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة 
والتشريعية غير قـــادرة أو راغــبــة فــي إجـــراء هذه 
اإلصــالحــات بشكل حــاســم، يجب أن يــكــون هناك 

طريقة للتفكير في نهج مختلف«.
ورغــــم دخــــول االحــتــجــاجــات املــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
الثاني، لم يسحب السيستاني  الحكومة شهرها 
الـــــذي يــمــثــل الــجــهــة الــرئــيــســيــة الـــداعـــمـــة لجميع 
ــراق، الـــثـــقـــة عــــن رئــيــس  ــ ــعـ ــ رؤســـــــاء الـــــــــوزراء فــــي الـ
ــادل عــبــد املـــهـــدي، ويــطــالــب بــاســتــمــرار  الــــــوزراء عــ
بالتوصل الى حول سياسية و»سلمية« للمطالب 
ــة« لــلــمــتــظــاهــريــن. لــكــنــهــا غـــيـــر كــافــيــة  »املــــشــــروعــ
بالنسبة للشارع العراقني، وقال أحد املتظاهرين 
فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر »ال نـــريـــد تـــعـــديـــالت، نــريــد 
، ال نـــريـــد الــحــكــومــة وال الــبــرملــان 

ً
ــامــــال تــغــيــيــرًا كــ

وجميع األحزاب!«.
ويعتبر املتظاهرون النظام السياسي الذي شكل 
بــعــد ســقــوط صــــدام حــســني عـــام 2003، عــفــا عليه 
الزمن وال بد من تغييره، ويطالبون بسن دستور 
بــالــكــامــل لقيادة  جــديــد وطــبــقــة سياسية جــديــدة 
الـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر مــنــتــج فــي منظمة أوبــــك. وال 
تشكل دعــوات املرجعية بتجنب العنف أي تأثير 
على املتظاهرين حتى اآلن، فيما توجهت غالبية 
الــقــوة الــســيــاســيــة فــي الــبــالد الـــى وضـــع حــد لهذا 

التحدي حتى لو تطلب األمر اللجوء إلى القوة.

النجف - أ ف ب

عواصم - وكاالت

■ حسن روحاني
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افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد 
آل ثـــانـــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــؤســســة 
القطرية لإلعالم أستوديو قنوات الكأس 
الرياضية فــي بــرج الــبــدع.. وقــام بتدشني 
منصة الكأس ديجيتال وهــي أول منصة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة نـــاطـــقـــة بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 
تــنــطــلــق مــــن الــــدوحــــة عـــاصـــمـــة الـــريـــاضـــة 
أنــحــاء العالم ملواكبة  العاملية إلــى جميع 
الــريــاضــيــة والــبــطــوالت العاملية  ــــداث  األحـ
وكــــل األحـــــــداث الـــتـــي تـــقـــام فـــي قــطــر على 
طــريــق االســـتـــعـــداد لــتــنــظــيــم كــــأس الــعــالــم 
قطر 2022 للمرة األولى في تاريخ الشرق 
ــه خـــــالل جــولــة  ــادتـ ــعـ األوســــــــط. ورافـــــــق سـ
االفتتاح السيد عيسى بن عبدالله الهتمي 
مدير عام قنوات الكأس الرياضية وفاروق 
الــخــالــدي مــديــر إدارة اإلنـــتـــاج وعــبــدالــلــه 
ــرامــــج وتـــركـــي  ــبــ الــ املـــعـــرفـــي مــــديــــر إدارة 
الــفــنــي  الــتــشــغــيــل  الــســبــيــعــي مـــديـــر إدارة 

وعبدالله املري مدير إدارة األخبار.
وتــفــقــد ســـعـــادة الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن 
حــمــد آل ثـــانـــي مـــرافـــق أســـتـــوديـــو قــنــوات 
الــكــأس الــريــاضــيــة فــي بـــرج الــبــدع واطــلــع 
عــــلــــى الــــتــــجــــهــــيــــزات الــــخــــاصــــة بـــــه وعـــبـــر 
ســـعـــادتـــه عـــن تـــقـــديـــره وامـــتـــنـــانـــه للجهد 
املـــبـــذول مـــن الــعــامــلــني فـــي قـــنـــوات الــكــأس 
لتقديم رسالتها اإلعالمية، والتقى فريق 
الـــذي يضم  عمل بــرنــامــج »ثنتني ونـــص« 
فريقا من املذيعني واملذيعات من الشباب 

القطريني وتمنى لهم التوفيق.

مشاريع الكأس المستقبلية 

وبــــــدوره أكــــد الــســيــد عــيــســى بـــن عــبــدالــلــه 
الهتمي مدير عام قنوات الكأس أن افتتاح 
أستوديو قنوات الكأس في البدع يعد من 
الــكــأس املستقبلية  قــنــوات  ــم مــشــاريــع  أهـ
لخدمة الرياضة القطرية خصوصا على 
طريق استضافة كــأس العالم قطر 2022 
للمرة األولى في الشرق األوسط.. السيما 
أيـــــام مـــن تنظيم  الــــدوحــــة عــلــى بــعــد  وأن 
ــــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي الـــرابـــعـــة  بـــطـــولـــة كـ
والــعــشــريــن »خــلــيــجــي 24« وكــــأس الــعــالــم 
لــأنــديــة قــطــر 2019 وســيــتــم بــث عـــدد من 
الــبــرامــج خــالل البطولتني عبر أستوديو 

برج البدع.
ــدمـــات  ــــم إطـــــــالق خـ ــمـــي: تـ ــتـ ــهـ وأشـــــــــار الـ
الـــكـــأس ديــجــيــتــال بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 
الــتــي تــقــدم عبر منصة خــاصــة خدمات 
األخـــبـــار الــحــصــريــة وتــخــدم املــنــاســبــات 
ــــي تـــقـــدمـــهـــا  ــتـ ــ الــــريــــاضــــيــــة وغــــيــــرهــــا الـ
ــك مــواكــبــة الســتــعــداد  قــطــر لــلــعــالــم، وذلــ
الــدولــة لتنظيم كــأس العالم قطر 2022 
وسيكون ذلك عبر املوقع الرسمي على 
www.alkassdigital.( شــبــكــة اإلنــتــرنــت

net( وعــلــى مــنــصــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
 )Alkassdigital@( االجــتــمــاعــي.. تويتر
وإنــســتــجــرام )@alkassdigital( وعــلــى 
فــيــســبــوك )Alkass Digital( مــع توفير 
الــتــي تــرغــب في  خــدمــات فنية للجهات 
اســتــئــجــار عـــربـــات الــبــث الــخــارجــي مع 

توفير الطواقم الفنية لها.

ثنتين ونص 

وشهد انطالق أستوديو قنوات الكأس 
فـــي بــــرج الـــبـــدع أمــــس اإلثـــنـــني الــحــلــقــة 
األولى من برنامج »ثنتني ونص« الذي 

الثانية والنصف  يبث في تمام الساعة 
بعد الظهر ويمتد ملــدة ســاعــة وسيبث 
ــام فــي  ــ ــ ــدار خـــمـــســـة أيـ ــ ــ مـــبـــاشـــرة عـــلـــى مـ

األسبوع من األحد إلى الخميس.
ــو عــــبــــارة عــــن بــــرنــــامــــج اجــتــمــاعــي  ــ وهــ
ريـــاضـــي تــرفــيــهــي تــــوعــــوي، ويــتــضــمــن 
ــفــــقــــرات مــنــهــا الــصــحــيــة  ــن الــ ــديـــد مــ الـــعـ
والرياضية ومواكبة األحداث الرياضية 
ــول الــعــالــم وإلـــقـــاء الــضــوء  فـــي قــطــر وحــ
الــقــطــري املتميز ومعرفة  الــشــبــاب  عــلــى 
أمـــــاكـــــن جـــــديـــــدة فـــــي الــــــدولــــــة وأحـــــــدث 
الـــــســـــيـــــارات والـــــتـــــواصـــــل االجـــتـــمـــاعـــي 

وجديد التكنولوجيا.
ــة مــن  ــبــ ويــــســــتــــضــــيــــف الـــــبـــــرنـــــامـــــج نــــخــ
الضيوف في شتى املجاالت وسيتناوب 
ــن نـــاصـــر الـــغـــزالـــي  ــل مــ عـــلـــى تـــقـــديـــمـــه كــ
وإبــراهــيــم الـــكـــواري ومــاجــد املــنــصــوري 
وعبدالرحمن األشقر وعبير سعد ومنال 

بن عامر واريج محمد ونوره الذوادي.

الطريق إلى 2022 

وفــي الطريق لتنظيم النسخة األولــى 

ــقــــدم لــلــمــرة  ــرة الــ ــكـ ــــأس الـــعـــالـــم لـ مــــن كـ
األولـــــــى فــــي الــــشــــرق األوســـــــط ســتــقــدم 
قــــنــــوات الــــكــــأس الـــريـــاضـــيـــة بـــرنـــامـــج 
 )Road to 2022( »2022 إلــى »الطريق 
وسيتم بــث الحلقة األولـــى منه مساء 
الـــيـــوم الــثــالثــاء وهـــو بــرنــامــج شــهــري 
تقدمه مريان كركال يسلط الضوء على 
آخــر املستجدات الخاصة باستضافة 
قطر ملونديال 2022 وتشتمل الحلقة 
ــفــــقــــرات  ــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الــ األولــــــــــى عــ
ــر الــخــاطــر  ــاصـ ســـتـــكـــون األولـــــــى مــــع نـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــراكـــة »كــــأس 
الــذي يتحدث  العالم فيفا قطر 2022« 
عن آخر التحضيرات الخاصة بتنظيم 
املـــونـــديـــال واســـتـــضـــافـــة كــــأس الــعــالــم 
لـــأنـــديـــة نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري الــتــي 
تشهد افتتاح إستاد املدينة التعليمية 
أحــــد مــالعــب مـــونـــديـــال 2022، ويــقــدم 
البرنامج تقريرا عــن متحف زيوريخ 
ويسلط الضوء على املنتخبات وأبرز 
الــثــانــي للحلقة  مــدربــيــهــا، والــضــيــف 
ســيــكــون قــائــد منتخب ســوريــا فــراس 

الخطيب. 

دشن منصة الكأس ديجيتال

الشيخ عبدالرحمن بن حمد يفتتح أستوديو »الكأس« بـ»البدع« 

¶  من مباريات البطولة.. أرشيفية

الدوحة -  

القطري املكون  التحكيم  شــارك طاقم 
ــري، ومــحــمــد ظــرمــان،  ــ مـــن خــمــيــس املـ
ورمــــزان الــنــعــيــمــي، وعــبــدالــلــه العذبة 
الـــدور ربــع النهائي  فــي إدارة مــبــاراة 
لــكــأس الــعــالــم تــحــت 17 ســنــة املــقــامــة 
ــل بــــني مــنــتــخــبــي  ــرازيــ ــبــ حـــالـــيـــا فــــي الــ

الباراجواي وهولندا.
ويــســتــمــر الــطــاقــم الــقــطــري فـــي تــألــقــه 
وســــــــط إشــــــــــــادة كــــبــــيــــرة بـــاملـــســـتـــوى 
مــــبــــاراة  أدار  بـــعـــد أن  الـــتـــحـــكـــيـــمـــي، 
إيطاليا والبارجواي لحساب الجولة 
ــن مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة  ــ الـــثـــالـــثـــة مـ
البطولة وانتهت بفوز  السادسة من 

إيطاليا 1-2.
وسبق للطاقم القطري أن أدار مباراة 
نــيــجــيــريــا واإلكــــــــــوادور فـــي الــبــطــولــة 
ذاتـــهـــا، لــحــســاب الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الثانية وانتهت  منافسات املجموعة 
الطاقم  نـــال  بــفــوز نيجيريا 3 2 وقـــد 

إشادة كبيرة.
ــتـــي  وهـــــــــذه لـــيـــســـت املـــــــــرة األولـــــــــــى الـ
يشارك فيها طاقم تحكيم قطري في 
بـــطـــوالت كـــأس الــعــالــم، حــيــث تــواجــد 
فــي مــونــديــال روســيــا األخــيــر، وكذلك 
في بطولة العالم للشباب في بولندا، 
مايو املاضي.. كما تعد تلك املشاركة 
التي يوليها االتحاد  استمرارا للثقة 
القطريني  القدم للحكام  الدولي لكرة 
ــم الــــدائــــم لــلــمــشــاركــة فــي  ــارهـ ــيـ ــتـ واخـ

البطوالت التي تقع تحت مظلته.

تألق التحكيم القطري 
في مونديال تحت
 17 سنة بالبرازيل

كارياسيكا - قنا

ــاريـــات الــنــســخــة  ــبـ ــاء مـ ــثـــالثـ تــنــطــلــق مـــســـاء الـــيـــوم الـ
الـــدوري القطري للهواة بمشاركة أحد  السابعة من 
عشر فريقا، حيث تقام خمس مباريات في األسبوع 
األول، ويــلــتــقــي فــي الــيــوم األول مــنــه فــريــقــا حــالــول 
ــاراة االفــتــتــاحــيــة عــلــى مــلــعــب نــادي  ــبـ واملـــطـــار فــي املـ
العربي في السادسة والنصف مساء، وتليها مباراة 
الدفنة والــدوحــة فــي الثامنة والنصف على امللعب 
نفسه، بينما يستضيف ملعب استاد الدوحة مباراة 

الهالل ومدينة خليفة في الثامنة مساء.
وتستأنف الجولة األولــى مساء غد األربعاء بإقامة 
مـــبـــاراتـــني أخــــريــــني، ســيــلــتــقــي فــيــهــمــا الـــــزبـــــارة مــع 
الــــرويــــس عــلــى مــلــعــب الـــعـــربـــي فـــي الــثــامــنــة مــســاء، 
ويــلــعــب الــعــويــنــة مـــع الــثــمــامــة، عــلــى مــلــعــب إســتــاد 
الــقــرعــة فريق  الــدوحــة فــي التوقيت نفسه، وجنبت 

ــا تـــواريـــخ  الــعــزيــزيــة الــلــعــب فـــي الــجــولــة األولــــــى. أمــ
الجوالت املقبلة، مع مباريات الجولة الثانية يومي 
19-20 نــوفــمــبــر الــــجــــاري، وتــلــيــهــا الــجــولــة الــثــالــثــة 
بــتــاريــخ 26 و27 مــنــه، عــلــى أن يــتــم تــحــديــد مواعيد 
الــرابــع وحتى  وأمــاكــن إقامة مباريات األسابيع من 

الحادي عشر الحقا.
ــــدوري 55 مــبــاراة،  ويــبــلــغ إجــمــالــي عـــدد مــبــاريــات الـ
وتبلغ قيمة الجوائز 90 ألف ريال مقسمة بواقع 40 

ألف ريال للمركز األول، و30 للثاني و20 للثالث.
يــشــارك فــي النسخة السابعة مــن املــوســم الرياضي 
ــد عشر  لـــلـــهـــواة أحــ الـــقـــطـــري  لــــلــــدوري   2020 2019-
فــريــقــا، منها ستة فــرق تــشــارك للمرة األولـــى وهــي: 
)حـــالـــول – الــدفــنــة - الــهــالل – الـــزبـــارة – الـــرويـــس – 
العوينة( وخمسة فــرق شاركت في النسخ السابقة 
الــدوحــة – املطار – مدينة خليفة – الثمامة  وهــي: ) 
– الــعــزيــزيــة(. يعتبر فــريــق الــلــؤلــؤة هــو حــامــل لقب 

النسخة السادسة واألخــيــرة من البطولة، ويتصدر 
فريق الوعب السجل الذهبي للبطولة بفوزه بثالثة 
ألقاب للنسخ األولــى والثالثة والــرابــعــة، وجــاء لقب 
النسخة الثانية من نصيب فريق أمواج، بينما توج 

فريق النصر بلقب النسخة الخامسة.
ويهدف االتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا 
إلــى  الــــهــــواة  تــنــظــيــم دوري  لــلــمــشــاريــع واإلرث مـــن 
إيجاد دوري يمِكن جميع فئات املجتمع سواء على 
الصعيد االجتماعي أو املؤسسي أو الحكومي في 
دولة قطر من االندماج والتفاعل من خالل فعاليات 
منظمة لرياضة كرة القدم. مما يسمح بتوسيع هرم 
وقاعدة املشاركة واملمارسة لكرة القدم في دولة قطر 
وزيادة روافدها، كما أنه يوثق اإلرث الحقيقي لقطر 
2022، والذي يهدف إلى زيادة عدد الفرق والالعبني 
الــقــدم على جميع املستويات  املــمــارســني للعبة كــرة 

تحقيقا لوعد ملف قطر 2022.

5 مباريات قوية في افتتاح الموسم السابع لدوري الهواة
11 فريقا بمشاركة 

الدوحة -  

عيسى الهتمي: 
أستوديو الكأس 

في برج البدع خطوة 
على طريق مشاريعنا 

المستقبلية 

الكأس ديجيتال 
أول منصة إلكترونية 
إنجليزية في عاصمة 

الرياضة قبل 
مونديال 2022 

إطالق برنامجي
 »ثنتين ونص« 

و»الطريق إلى 2022«
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 Ooredoo تعود منافسات بطولة كــأس
من خالل مباريات الجولة الثانية والتي 
ستقام يومي الجمعة والسبت 15 و16 
نوفمبر 2019، حيث سيكون اليوم األول 
ملــبــاريــات املجموعة األولـــى، وأمــا اليوم 
الــثــانــي فــســيــكــون ملـــبـــاريـــات املــجــمــوعــة 

الثانية.
ومن املؤكد أن كل الفرق ستسعى للفوز 
فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة حـــتـــى يــــكــــون لــديــهــا 
حظوظ وفرص في املنافسة على التأهل 
ــع الــنــهــائــي، حــيــث إن األنــديــة  لـــلـــدور ربـ
الــتــي حــقــقــت الـــفـــوز فـــي الــجــولــة األولـــى 
ستسعى ملواصلة مسيرتها، أما األندية 
الــتــي خــســرت نــقــاط ســـواء بــالــتــعــادل أو 

الهزيمة فستعمل على التعويض.

مباريات الجولة الثانية.. 
المجموعة األولى 

ـــ 3  ــــرة بــ ــــوكـ يـــتـــصـــدر هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة الـ
نقاط بفارق األهــداف عن كل من الريان 
واألهلي اللذين لديهما نفس الرصيد، 
حيث إنهم حققوا االنتصار في الجولة 
األولــــى، فــي حــني أم صـــالل والشحانية 
والسد بدون رصيد بعدما خسروا أولى 

مبارياتهم.
املــبــاريــات بمواجهة تجمع  وستنطلق 
ــاد  ــتـ ــلـــى إسـ الـــــوكـــــرة وأم صــــــالل عـ بــــني 
ــلـــي في  حــمــد بـــن خــلــيــفــة بـــالـــنـــادي األهـ
تــمــام الــرابــعــة مــســاًء، ويتطلع كــل فريق 
القتناص النقاط الثالث، الوكرة لتعزيز 
ــكــــرًا عــلــى  ــبــ ــافــــســــة مــ ــنــ حــــظــــوظــــه فـــــي املــ
التأهل للدور القادم، وأم صالل من أجل 
تصحيح أوضاعه سواء في البطولة أو 
الــــدوري.. كــان الــوكــرة قــد فــاز على السد 
بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 

ــــالل مــن  األولــــــــى، فــــي حــــني خـــســـر أم صـ
األهلي بهدفني دون رد.

وسيكون الريان على موعد مع مواجهة 
األهلي على إستاد حمد بن خليفة في 
الــســادســة وعــشــر دقــائــق مــســاًء، وهــدف 
كل فريق الحصول على النقاط الثالث 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى مــوقــعــه والــعــمــل على 
التقدم أكثر، وخاصة بعد فوزهما في 
الــريــان على الشحانية  الجولة األولـــى، 
بثالثة أهداف دون رد، واألهلي على أم 

صالل بهدفني دون رد.
كما سيسعى كل من السد والشحانية 
لتعديل موقفهما، وذلــك عندما يلتقي 
ـــور فــي  ــ ــخـ ــ ــاد الــ ــ ــتــ ــ ــى إســ ــلــ الــــفــــريــــقــــان عــ
ــاًء، حيث  الــســادســة وعــشــر دقـــائـــق مـــسـ
ــق لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــريــ ــل فــ ــ ســـيـــعـــمـــل كـ

حظوظه فــي املنافسة على التأهل إلى 
ــادم، بــعــدمــا خــســر الـــســـد من  ــقــ ــدور الــ ــ الــ
الـــوكـــرة بــخــمــســة أهـــــداف مــقــابــل هـــدف، 
الــريــان بثالثية  أمــام  وخسر الشحانية 

دون رد في الجولة األولى.

مباريات الجولة الثانية.. 
المجموعة الثانية

ــدارة املــجــمــوعــة  يــنــفــرد نــــادي قــطــر بـــصـ
الثانية برصيد 3 نقاط، في حني يوجد 
أربعة أندية لدى كل منهم نقطة واحدة 
فــي املــراكــز مــن الــثــانــي وحــتــى الخامس 
وهم: الغرافة الدحيل والخور والعربي، 
املــركــز األخــيــر  فــي حــني يحتل السيلية 

ــقــــاط. وســيــلــعــب  ــنــ بــــــدون رصـــيـــد مــــن الــ
الغرافة أمام نادي قطر على إستاد حمد 
بــن خليفة بــالــنــادي األهــلــي فــي الرابعة 
مساًء، وهدف كل فريق الفوز والحصول 
الــثــالث، نــادي قطر لتعزيز  على النقاط 
صـــدارتـــه والـــبـــقـــاء مــنــفــردًا فـــي املــقــدمــة، 
والــغــرافــة لتعديل موقفه بعدما تعادل 
فــي الجولة األولـــى مــع الدحيل بهدفني 
لكل منهما، في حني نــادي قطر كــان قد 

هزم السيلية بأربعة أهداف دون رد.
وســــيــــكــــون الــــعــــربــــي والـــســـيـــلـــيـــة عــلــى 
مـــوعـــد مـــع مـــواجـــهـــة جـــديـــدة لــكــن هــذه 
املـــرة فــي بــطــولــة كـــأس Ooredoo، حيث 
كــان الفريقني قــد تــواجــهــا فــي األســبــوع 
الــــعــــاشــــر مــــن الــــــــــدوري وفـــــــاز الــســيــلــيــة 
بهدفني مقابل هـــدف، وتــبــدو املواجهة 

ــي هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة، حــيــث  ــ مـــخـــتـــلـــفـــة فــ
ســيــســعــى كـــل مــنــهــمــا لــلــظــفــر بــالــنــقــاط 
الثالث.. العربي كان قد تعادل مع الخور 
بــهــدف لــكــل منهما فــي الــجــولــة األولـــى، 
وفي ذات الجولة خسر السيلية برباعية 
ــقـــطـــراوي. وفــــي مــواجــهــة أخـــرى  أمــــام الـ
ســيــلــتــقــي مـــجـــددًا الــدحــيــل أمــــام الــخــور 
بـــعـــدمـــا تـــواجـــهـــا أيــــضــــا فــــي األســــبــــوع 
العاشر من الدوري وفاز الدحيل بثالثة 
ــداف مــقــابــل هــدفــني، وكــذلــك ستكون  أهــ
ــــي الـــبـــطـــولـــة  ــــني الـــفـــريـــقـــني فـ املــــــبــــــاراة بـ
مختلفة، وسيعمل كل منهما على الفوز 
والــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الـــثـــالث.. كــان 
الدحيل قد تعادل أمــام الغرافة بهدفني 
لكل منهما، والــخــور أيضا تــعــادل أمــام 

العربي لكن بهدف لكل منهما.

تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين

OOREDOO مباريات قوية في الجولة الثانية من بطولة كأس

¶   منافسات البطولة تنطلق الجمعة 

الدوحة -  

ــة الـــبـــرونـــزيـــة فــي  ــيـ ــدالـ ــيـ حــقــقــت قـــطـــر املـ
ــيــــت لـــلـــفـــرق لـــلـــشـــابـــات  ــكــ ــقـــة اإلســ ــابـ مـــسـ
ضــمــن مــنــافــســات الــبــطــولــة اآلســيــويــة الـــ 
14 لــلــرمــايــة املــقــامــة حــالــيــا عــلــى مجمع 
ميادين لوسيل للعبة والتي تختتم غدا 
األربعاء/ برعاية سعادة الشيخ جوعان 
بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية 
الــقــطــريــة، وبــمــشــاركــة 1000 رام ورامــيــة 
يمثلون 32 دولة، من ضمنهم 136 راميا 

ورامية من قطر.
وتمكن أدعم الرماية للشابات املكون من 
الراميات فاطمة سعيد املريخي، وغالية 
علي املــالــكــي، وآمــنــة علي الــشــيــراوي من 
الـــفـــوز بــبــرونــزيــة اإلســكــيــت لــلــفــرق لفئة 
الـــشـــابـــات بــعــد أن احـــتـــل املـــركـــز الــثــالــث 
بــرصــيــد 250 نــقــطــة، فــيــمــا فــــازت الصني 
الــذهــبــيــة عن  بـــاملـــركـــز األول واملـــيـــدالـــيـــة 
طريق الراميات زهانجي سونج، ويكاي 
لو، وياشو سون، برصيد 339 نقطة، أما 
املركز الثاني وامليدالية الفضية فقد كانا 
مـــن نــصــيــب الــهــنــد عـــن طــريــق الــرامــيــات 
باريناز داليوال، وعاريبا خان، وسينج 

شاكتاوات برصيد 309 نقاط.
كــمــا ســتــشــارك قــطــر الـــيـــوم فـــي مسابقة 
اإلسكيت املختلط، بفريقني حيث يضم 
الــــرامــــي مـــســـعـــود صــالــح  الـــفـــريـــق األول 
حمد والرامية هاجر محمد، فيما يضم 
الفريق الثاني الرامي راشد صالح حمد 

والرامية ريم الشرشني.
واختتمت منافسات أمس بإقامة نهائي 
مسابقة البندقية 10 أمتار هوائي للفرق 
لــفــئــة الــشــبــاب، وشـــهـــدت ســيــطــرة الهند 
والــــصــــني وإيــــــــران عـــلـــى املــــراكــــز األولــــــى، 
حيث فازت الهند باملركز األول وامليدالية 
ــذهـــبـــيـــة، مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى الــــصــــني الــتــي  الـ
حلت ثانية وحصدت امليدالية الفضية، 
وجــــاءت إيــــران فــي املــركــز الــثــالــث ونــالــت 

امليدالية البرونزية.

قطر تحصد برونزية 
مسابقة اإلسكيت 
باآلسيوية للرماية

الدوحة -  
أعــلــن اإلســبــانــي فيليكس سانشيز مــدرب 
منتخبنا األوملبي لكرة القدم أمس، القائمة 
الجديدة للمنتخب التي ضمت 31 العبا، 
ــمـــع خـــالل  ــتـــجـ ــتـــخـــب الـ ــنـ حـــيـــث ســـيـــبـــدأ املـ
شــهــر نــوفــمــبــر الــــجــــاري مـــن أجــــل اإلعـــــداد 
ــا خـــوض  ــ ــــرزهـ لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات املـــقـــبـــلـــة، أبـ
نــهــائــيــات كـــأس آســيــا تــحــت 23 عــامــا التي 
ــــالل الـــفـــتـــرة مــــن 8  تــحــتــضــنــهــا تـــايـــالنـــد خـ
إلـــى 26 يــنــايــر مــن الــعــام املــقــبــل، واملــؤهــلــة 

ألوملبياد طوكيو 2020.
وضــمــت القائمة كــال مــن محمد إسماعيل 
أبــــــــو شـــــنـــــب، وعــــــمــــــرو ســــــــــــراج، وانــــــدريــــــة 
الله علي ساعي، وأحمد  سيابوترا، وعبد 
الــجــانــحــي، وصــــالح حــســن، وهــمــام األمــني 
مــن فــريــق )الــغــرافــة( وخــالــد مــنــيــر، وأحــمــد 
ســهــيــل، ومــحــمــد وعــــد، وحــســن بــلــك، علي 
كرمي )الوكرة( ويزن نعيم وحازم شحاتة 
وساملني عتيق الرميحي )أم صالل( مشعل 
بــــرشــــم، وهــــاشــــم عـــلـــي )الــــســــد( وإبـــراهـــيـــم 
ــــوض )الـــــريـــــان( خــالــد  مـــســـعـــود ومــــوفــــق عـ
محمد ونــاصــر الــيــزيــدي )الــدحــيــل( وعــادل 
بــــدر وأحـــمـــد املــنــهــالــي )الـــســـيـــلـــيـــة(، وعــبــد 
الــرشــيــد أومــــارو ومــحــمــد عــيــاش )األهــلــي( 
ويوسف أيمن وبهاء ممدوح الليثي )قطر(، 
خــلــيــفــة املــالــكــي وجـــاســـم جــابــر )الــعــربــي(، 
شـــهـــاب مـــمـــدوح الــلــيــثــي )الـــخـــريـــطـــيـــات(.. 

وناصر عبد السالم )الخور(.
وكــــــــــان مـــنـــتـــخـــبـــنـــا األوملـــــــبـــــــي تـــــأهـــــل إلــــى 
نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا لــلــمــنــتــخــبــات تحت 
الــعــام  تــايــالنــد  الــتــي تستضيفها  23 ســنــة 
املـــقـــبـــل، بــعــد تـــصـــدره لــلــمــجــمــوعــة األولــــى 
في التصفيات التي استضافتها الدوحة، 
بعدما تعادل مع شقيقه الُعماني 2-2، وفاز 
عــلــى أفــغــانــســتــان -2 صـــفـــر، وعـــلـــى نــيــبــال 
-5 صفر، ليتصدر منتخبنا الترتيب العام 
للمجموعة األولى برصيد 7 نقاط من ثالث 
مباريات، بفارق عدد األهداف املسجلة أمام 
عمان، مقابل 3 نقاط ألفغانستان، وال شيء 

من النقاط لنيبال.

31 العبا في قائمة العنابي األولمبي
استعدادا لنهائيات كأس آسيا لكرة القدم

الدوحة -  
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

تأثير إيجابي لإلبداع على الصحة العقلية
أن  أمــس،  أوروبـــا  العاملية فــي  املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  ذكــر 
الثقافية واإلبداعية مثل الغناء أو زيارة املتاحف يمكن أن  األنشطة 
يكون لها تأثير إيجابي على الصحة البدنية والعقلية، وأفاد املكتب 
أنهما مــفــيــدان في  املــثــال  أثبتا على سبيل  بــأن املوسيقى والــغــنــاء 
تحسني االنــتــبــاه والـــذاكـــرة لــأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن الــخــرف. 
أكثر مــن 900 منشور  أجــريــت على  إلــى دراســـة  النتائج  واستندت 
حول فوائد الفنون من الطفولة إلى مرحلة البلوغ وحتى الشيخوخة. 
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تــجــارب ناجحة لنخبة من  العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  استعرض معهد 
اإلعــامــيــني على مستوى دولـــة قطر فــي مــحــاولــة إلخـــراج الــطــاب من 
التجارب الشخصية  الــعــام، والتفاعل مع  الفضاء  إلــى  الــدراســة  قاعات 
لإلعاميني بهدف دمج النظرية مع التطبيق في حياة الطاب الجامعية. 
التقليدي  جــاء ذلــك خــال نــدوة نظمها املعهد بعنوان »اإلعـــام ما بني 
واملــعــاصــر: تــجــارب شخصية«، وذلــك فــي إطــار تعزيز الــروابــط مــا بني 

العمل امليداني من جهة والبحث العلمي من جهة أخرى.

وخال الندوة، تحدث إعاميون من شبكة الجزيرة شارحني رؤية القناة 
الجديد،  اإلعـــام  الجمهور بما فــي ذلــك  التفاعل مــع  التحريرية وآلــيــات 
الــتــرويــج للمضمون بــصــورة جــديــدة تتماشى مــع متطلبات  وكيفية 
الــعــصــر. وتــطــرقــوا لــإلنــتــاج االســتــقــصــائــي بــني الــتــقــلــيــدي واملــعــاصــر، 
شــارحــني عـــددا مــن الــثــوابــت واملــتــغــيــرات فــي اإلعـــام، حيث يعد األداء، 
واألخاق من ثوابت العمل الصحفي، وترسم معايير وأخاقيات املهنة 

الحد الفاصل بني اإلعامي وغيره.

أرقام وحقائق

ينظم مركز الريادة للفتيات التابع 
الثقافة والــريــاضــة ورشــا  ــــوزارة  ل
ودورات تدريبية متنوعة بهدف 
ــم فــتــيــات املــجــتــمــع  ــ تــشــجــيــع ودعـ
على املشاركة الفعالة واالستفادة 
مــن فعاليات ومــبــادرات وأنشطة 
املـــركـــز والـــبـــرامـــج، ومـــن بـــني هــذه 
ــــورش، ورشـــة »الــرســم الرقمي«  ال
ــتــي تــســتــمــر إلـــى نــهــايــة الشهر  ال
الـــــــجـــــــاري، وتـــتـــضـــمـــن املـــرحـــلـــة 
الـــثـــانـــيـــة لــتــصــمــيــم الــشــخــصــيــة 
القطرية، حيث يحتاج  الكرتونية 
ــة كــيــفــيــة  ــرفــ ــعــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ــرسـ ــ مـــــن الـ
ــار ومـــعـــرفـــة  ــ ــكــ ــ الـــبـــحـــث عـــــن األفــ
إمكانية استخدامها في تصميم 
الشخصية، مع مراعاة االستفادة 
من األفكار املستبعدة، باإلضافة 
التفاصيل  أدق  التركيز على  إلــى 
املــتــعــلــقــة بــالــشــخــصــيــة إن كــانــت 
تفاصيل مادية أو معنوية، بحيث 
تـــتـــشـــكـــل الـــشـــخـــصـــيـــة لــتــعــكــس 
الفكرة العامة خلف هذا التصميم.

ــة إلــــى اســتــلــهــام  ــــورشــ وتـــهـــدف ال
القطرية  الثقافة  الشخصيات من 
وتصميم عــدد مــن الشخصيات 
ــزة.. بـــاإلضـــافـــة  ــيــ ــمــ املـــبـــتـــكـــرة واملــ
ــــى الـــقـــدرة عــلــى عــــرض وشـــرح  إل
ــار  ــ ــكــ ــ ــيــــل واألفــ ــفــــاصــ ــتــ ــ جـــمـــيـــع ال
التصميم  فـــي  تـــم وضــعــهــا  الــتــي 
الــنــهــائــي لــلــشــخــصــيــة والــتــعــرف 
على خطوات تصميم الشخصية 
وتــصــمــيــم شــخــصــيــات الــعــائــلــة، 
القطرية..  الثقافة  مستلهمة مــن 
والــقــدرة على إضــافــة مــعــاٍن لكل 
ــد تــصــمــيــم  ــنــ ــاف عــ ــ ــــضـ ــرة تـ ــ ــكـ ــ فـ
ــيــــة وعــــــــــرض وشــــــرح  الــــشــــخــــصــ
التي استخدمت  املعاني واألفكار 
في تصميم الشخصية وإكساب 
املنتسبة ثقة بالنفس إلبراز كافة 
األفــكــار، وإن كانت بسيطة. كما 
ينظم املركز وبالتعاون مع املركز 
الثقافي التركي دورة مكثفة على 
مــســتــويــني تــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
شـــهـــر نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي لــتــمــكــني 
الفتيات من اكتساب اللغة التركية 

كتابة وقراءة وتحدثا.

التابع  الجميلية  ينظم مركز شباب 
لوزارة الثقافة والرياضة عدة برامج 
ــــال الــشــهــر  ــة مــتــنــوعــة خـ وأنـــشـــطـ
الحالي ضمن فعاليات العام 2019م 
بــعــنــوان )كيف  بــرنــامــج  مــن بينها 
الخاص باستخدام  تصنع جهازك 
بــالــتــعــاون مـــع مكتبة  ــو؟(  ــ ــنـ ــ األرديـ
قطر الوطنية، وسوف يقام في 21 
نوفمبر، كما ينظم املركز معسكرًا 
ــادة يــــــوم 23  ــيــ ــقــ ــ ــى ال ــلـ ــا عـ ــيـ ــبـ ــدريـ تـ
الــشــهــر، وينظم  نــفــس  نوفمبر مــن 
بالتعاون  املركز أيضا ورشــة عمل 
مع النادي العلمي القطري عنوانها 

»من الفكرة إلى النموذج األول«.

ضمن عروض القطاع الناشط لأفام القطرية، سيضم برنامج مهرجان أجيال 
السينمائي، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة لأفام، في نسخته السابعة 22 فيلما 
مؤثرًا ملخرجني قطريني وآخرين مقيمني في قطر، وذلك في برنامج »صنع في 
قطر« الذي تقدمه شركة أوريدو هذا العام. ويقدم برنامج »صنع في قطر«، الذي 
الطموحني  للمخرجني  املهرجان، فرصة متفردة  يتمتع بجماهيرية واسعة في 
لتقديم  السينما وتأثيرها  قــوة  لعرض أعمالهم على منصة عاملية، مسخرين 

قصصهم والخوض في حوار إبداعي مع جماهير من مختلف أنحاء العالم.
وستتنافس األفام ضمن جوائز »صنع في قطر«، والتي كانت من اختيار لجنة 
 من املخرج السوداني أمجد أبوالعاء، واملمثل البريطاني 

ً
التحكيم التي تضم كا

كريس هيتشن، واملهندسة املعمارية فاطمة السهاوي. ويسلط برنامج »صنع 
في قطر« الضوء على املواهب املحلية من خال برنامج لأفام الروائية وآخر 
أنجزا  أولــني ملشروعني  الوثائقية، واللذين يتضمنان عرضني عامليني  لأفام 

مؤخرًا وممولنْي من صندوق الفيلم القطري، وهما نهاية الطريق ألحمد الشريف 
وقابل للكسر لخلود العلي.

الرميحي، مدير  وفي سياق حديثها عن »صنع في قطر«، قالت فاطمة حسن 
لــأفــام: »ال شــك فــي أن  الــدوحــة  التنفيذي ملؤسسة  أجــيــال والرئيس  مهرجان 
بــرنــامــج صــنــع فــي قــطــر يحظى بــمــكــانــة خــاصــة فــي بــرنــامــج مــهــرجــان أجــيــال 
السينمائي، إذ يسلط الضوء على مواهبنا اإلبداعية املحلية ويلهم املخرجني 
الشباب لتحقيق طموحاتهم في رحاب بادنا. إن األفام االثنني وعشرين التي 
سيتم عرضها هذا العام تتميز بتطرقها ملواضيع جريئة بأساليب سردية رائعة، 
ونحن فخورون جدًا باملساهمات التي تقدمها مواهبنا املحلية الناشئة في بناء 
إلهام نظرائهم أيضا«.  إبداعية محلية تتسم بالحيوية في قطر، وفــي  صناعة 
ويقدم »صنع في قطر« 2019 برنامجني من األفام القصيرة الروائية والوثائقية 

والتجريبية املستوحاة من القيم التي تتبناها أمتنا، من ثقافة وتراث وأماكن.

نوفمبر من كل عام،  أن شهر  القطري  التقويم  دار  أعلنت 
يتميز عن بقية األشهر بحدوث أكثر من زخة شهب خاله، 
وســيــكــون ســكــان دولـــة قــطــر عــلــى مــوعــد مــع رؤيـــة ورصــد 
الشمالية«  »الثوريات  الشهب هما شهب  اثنتني من زخــات 
 منهما ستصل 

ً
وزخة شهب »األســديــات«، في حني أن كا

ذروتها في أوقات مختلفة خال هذا الشهر. 
التقويم  بدار  الفلكي  )الخبير  الدكتور بشير مرزوق  وذكر 
الشمالية  الثوريات  األولــى شهب  الشهب  أن زخة  القطري( 
الــيــوم، وستمتد حتى  إلــى ذروتــهــا من مساء  ســوف تصل 
الشمالية  الــثــوريــات  بــأن شهب  علًما  األربــعــاء،  بــزوغ فجر 
أكتوبر وحتى   20 املمتدة من  الفترة  ا خال  تنشط سنوّيً
10 مــن ديسمبر كــل عـــام، إال أنــهــا تــصــل ذروتــهــا مــا بني 

يــومــي الــثــانــي عــشــر والــثــالــث عــشــر مــن شــهــر نوفمبر من 
كل عام.

وســيــشــكــل وصــــول الــقــمــر إلـــى طـــور الــبــدر فــي تــلــك الليلة 
الثوريات الشمالية لجميع سكان  ا لرصد زخة شهب 

ً
عائق

ــام، حيث  ــعـ ــة هـــذا الـ ــيـ الــنــصــف الــشــمــالــي مـــن الـــكـــرة األرضـ
تقريًبا في  الليل  طـــوال  مــتــواجــًدا  الــبــدر سيكون  القمر  إن 
القمر سيشرق على ســمــاء قطر عند  بــأن  الــســمــاء، علًما 
الثاثاء،  الرابعة وست وخمسني دقيقة من مساء  الساعة 
التاسعة  والدقيقة  الــســادســة  الــســاعــة  بينما سيغرب عند 

عشرة من صباح األربعاء. 
وأشار إلى أن مذنب »إنك« هو مصدر حدوث زخة »شهب 
الــثــوريــات«، وذلــك عندما تتحرك األرض فــي مــدارهــا حول 

الــتــي ُيخلفها  الــغــبــار  بــالــقــرب مــن حبيبات  الــشــمــس وتــمــر 
ــام، فــتــتــقــاطــع تلك  املـــذنـــب خـــال شــهــر نــوفــمــبــر مـــن كـــل عــ
ا يرى 

ً
الحبيبات مع الغاف الجوي األرضي، وتحدث وميض

الثوريات  السماء، وســوف يكون معدل سقوط شهب  في 
فــي الــســمــاء عــنــدمــا تــصــل ذروتــهــا حــوالــي 12 شــهــاًبــا في 
الساعة بحسب تقدير خبراء الفلك املتخصصني في رصد 

الشهب.
ــة قــطــر  ــ ــرزوق أن ســـكـــان دولـ ــ ــاف الـــدكـــتـــور بــشــيــر مــ ــ وأضــ
ســيــمــكــنــهــم رصــــد ورؤيــــــة زخــــة الــشــهــب الــثــانــيــة »شــهــب 
ــــجــــاري، حــيــث إنـــهـــا ستصل  ــات« خــــال الــشــهــر ال ــديــ األســ
ذروتها من مساء يوم األحد املقبل وحتى بزوغ فجر اليوم 

الذي يليه.

شهب »الثوريات واألسديات« تسطع في سماء قطر

فعاليات متنوعة 
لمركز الريادة 

للفتيات

أنشطة متنوعة 
بشباب الجميلية

»رواة القصص« في مهرجان أجيال السينمائي

»الدوحة للدراسات« يستعرض تجارب إعالمية ناجحة

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

البطولة :  إيوان ماكجروغر ، ريبيكا فيرغسون
اإلخراج : مايك فانغان

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

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

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

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:30

  الشروق: 05:49

  الظهـــر: 11:18

 العصـــر: 02:25

  المغرب: 04:49

  العشـاء: 06:19
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,463.5916.9061.9456.64

4.03753.644.68803.6753
فرنك)س(استرلينيدوالريورو
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