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سمو األمير يدعو إلقامة صالة االستسقاء الخميس

األمير يمنح المستشار الشربيني وشاح حمد بن خليفة

دعــا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، إلــى إقامة 
صـــاة االســتــســقــاء، صــبــاح غــد الــخــمــيــس في 
ــاء الـــبـــاد، تــضــرعــا إلــــى الـــلـــه في  جــمــيــع أنـــحـ
طــلــب نــــزول الــغــيــث، وســـيـــؤدي ســمــوه صــاة 
ــلـــن بــمــصــلــى  االســـتـــســـقـــاء مــــع جــــمــــوع املـــصـ
ــبـــة. ودعـــــت وزارة األوقـــــــاف والـــشـــؤون  الـــوجـ
اإلسامية جميع املسلمن في الدولة إلقامة 
صاة االستسقاء جماعة صباح غد الخميس، 
في عدد من املساجد بمناطق الدولة، تضرعا 
ــه فــــي نــــــزول الـــغـــيـــث، وإحــــيــــاء لــســنــة  ــلـ ــى الـ ــ إلـ
الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة هذه 

الشعيرة حن يتأخر نزول املطر.
وفــيــمــا يــلــي نـــص بـــيـــان الـــــــــوزارة: »الــحــمــد 
لــلــه رب الـــعـــاملـــن والــــصــــاة والــــســــام على 
رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعن.. 
وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى ))فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مــــدرارا(( ولــهــذا فــإن وزارة األوقـــاف 
ــة تــــدعــــو املــســلــمــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــــؤون اإلسـ ــ ــشـ ــ ــ والـ
إلــى إقامة صــاة االستسقاء صباح  الــكــرام 
الــــوزارة هــذه املناسبة  الــخــمــيــس.. وتغتنم 
الكريمة لتذكر املسلمن بــاألمــور املطلوبة 
الستجابة الدعاء: أن يكون الناس صياما، 
ألن الــصــائــم يــرجــى أال تـــرد دعـــوتـــه، يــقــول 
الله عليه وسلم )ثاثة ال ترد  النبي صلى 

دعوتهم، اإلمام العادل والصائم حتى يفطر 
ودعوة املظلوم( - أن يتصدقوا، ألن للصدقة 
أثرا عظيما في استجابة الدعاء - أن يتوبوا 
إلى الله من جميع الذنوب وفي مقدمتها رد 
املظالم إلى أهلها، واإلكثار من االستغفار، 
يقول الله جل وعا ))فقلت استغفروا ربكم 
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا(( 
- أن ينظفوا أبدانهم باالغتسال والسواك، 
مع ترك التطيب والبعد عن مابس الزينة 
والــتــحــلــي بــالــتــواضــع والــخــشــوع وإظــهــار 
الفقر إلى الله والحاجة إلى رحمته، قال ابن 
عباس رضي الله عنهما )خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعني إلى االستسقاء 

متبذال متواضعا متضرعا(«.

تــســلــم مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نـــاصـــر بن 
الــــوزراء ووزيــر  خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
ــة خــطــيــة مــــن دولــــــة بـــوريـــس  ــالــ الـــداخـــلـــيـــة، رســ
جونسون رئيس وزراء اململكة املتحدة، تتصل 
بالعاقات الثنائية بن البلدين وسبل تنميتها 
وتــعــزيــزهــا الســيــمــا فـــي مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون في 
تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قام 
بتسليم الــرســالــة ســعــادة ايــجــاي شــارمــا سفير 
املــمــلــكــة املــتــحــدة لــــدى الــــدولــــة، خــــال اســتــقــبــال 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية  معالي رئيس مجلس 

له صباح أمس.
كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر 
بــــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ووزيـــر الداخلية، صباح أمــس، ســعــادة الفريق 
ــان البحرية  ظفر محمود عباسي رئــيــس األركــ
بجمهورية باكستان اإلسامية والوفد املرافق 

له، بمناسبة زيارته للباد. جرى خال املقابلة 
استعراض عاقات التعاون بن البلدين وسبل 
ــاالت،  ــجـ تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا فـــي مــخــتــلــف املـ
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدد مــــن األمــــــــور ذات االهـــتـــمـــام 
املــتــبــادل. كــمــا بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــــر الــداخــلــيــة، بــرســالــة خــطــيــة إلـــى ســعــادة 

ــر الــداخــلــيــة  الــدكــتــور اوكــلــيــدس اســيــفــيــدو وزيــ
الـــبـــاراغـــواي، تتصل بالعاقات  فــي جــمــهــوريــة 
الـــثـــنـــائـــيـــة وســــبــــل دعــــمــــهــــا وتــــطــــويــــرهــــا. قــــام 
املــري  الــرســالــة السيد سعيد بــن حمد  بتسليم 
القائم باألعمال باإلنابة في سفارة دولــة قطر 
لـــدى الـــبـــاراغـــواي، خـــال اجــتــمــاع ســعــادة وزيــر 

الداخلية في الباراغواي معه أمس.

مــنــح حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثاني 
املــفــدى، ســعــادة املستشار عــادل أحمد الشربيني  الــبــاد  أمير 
املستشار القانوني بالديوان األميري، وشاح حمد بن خليفة، 

تقديرا لجهوده القيمة في خدمة الدولة ملدة أربعن عاما. وذلك 
خــال استقبال سمو األمــيــر لــه فــي الــديــوان األمــيــري، صباح 
أمــس. من جانبه، أعــرب سعادة املستشار عن شكره وامتنانه 
لــســمــو األمـــيـــر املـــفـــدى عــلــى هـــذا الــتــكــريــم، مــعــبــرا عـــن اعـــتـــزازه 

الشديد به.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

األمير يتلقى اتصاال 
من رئيس غينيا بيساو

رسالة خطية من وزير 
الخارجية لنظيره اليوناني

وزير الخارجية يجتمع 
مع نظيره األمريكي

وزير التجارة يلتقي 
ولي عهد النرويج

قطر تشارك في مؤتمر 
اليونسكو بباريس

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
اتصاال هاتفيا مساء أمس من فخامة الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية 
البلدين  الثنائية بني  العالقات  غينيا بيساو، وجرى خالل االتصال استعراض 

وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.

الــيــونــانــي، رســالــة خطية، من  الخارجية  تسلم ســعــادة نيكوس ذنــذيــاس وزيـــر 
سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية، تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين، قام بتسليم الرسالة سعادة عبد 
العزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، خالل اجتماعه مع 

سعادة وزير الخارجية اليوناني.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
أمــس، في واشنطن، مع سعادة مايك بومبيو وزيــر خارجية  الخارجية،  وزيــر 
الثنائية وسبل تعزيزها  العالقات  الواليات املتحدة األمريكية، وتناول االجتماع 
والتعاون الثنائي السيما في مجاالت الدفاع واألمن اإلقليمي ومكافحة اإلرهاب، 

واألوضاع في سوريا والعراق وليبيا.

أمــس، صاحب  التجارة والصناعة،  الكواري وزيــر  التقى سعادة علي بن أحمد 
ــنــرويــج، وســعــادة  الــســمــو املــلــكــي األمــيــر هــاكــون مــاجــنــوس ولـــي عــهــد مملكة ال
النرويجي، كــل على حــدة.  التجارة والصناعة  تــوربــيــورن رو ايساكسن وزيــر 
البلدين الصديقني،  بــني  الثنائية  الــعــالقــات  الــلــقــاءيــن اســتــعــراض  وجـــرى خــالل 
التجارية واالستثمارية والصناعية،  املــجــاالت  وسبل تعزيزها وتطويرها في 
الخاص على إقامة  القطاع  آليات دعــم االستثمارات املشتركة وتحفيز  وبحث 
أن تخدم  التي من شأنها  الرئيسية  القطاعات  مشاريع استثمارية مبتكرة في 
التوجهات االقتصادية لكال البلدين. كما بحث الجانبان التطورات التي شهدها 
االقتصاد القطري خالل السنوات املاضية، واستعراض فرص االستثمار املتاحة 
في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، واملبادرات التي أطلقتها في 
سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة 

واستقطاب املزيد من الشركات النرويجية إلى السوق القطرية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة 40 للمؤتمر العام ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة »اليونسكو« والتي بدأت في باريس، أمس، وتستمر حتى 27 نوفمبر 
الحمادي وزير  الدكتور محمد بن عبدالواحد  الجاري، وذلك بوفد برئاسة سعادة 
العالي  التعليم والتعليم  أن يلقي سعادة وزير  املقرر  العالي. ومن  التعليم والتعليم 
كلمة دولة قطر في املؤتمر، يستعرض خاللها دور الدولة وجهودها، بما في ذلك 
مساعداتها اإلنمائية واإلنسانية، واملساهمات التي تقدمها لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة، ال سيما الهدف الرابع املعني بتوفير التعليم الجيد للجميع.

الدوحة - قنا

أثينا - قنا

واشنطن - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

رئيس الوزراء يتسلم رسالة خطية من نظيره البريطاني
استقبل رئيس األركان البحرية الباكستاني

2019 خالل مشاركتها في منتدى باريس للسالم للعام 
الشيخة هند تسلط الضوء على أهمية الذكاء 

االصطناعي لتعزيز التعليم الفردي

أكــــــّدت ســـعـــادة الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد آل 
ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر 
والــرئــيــس التنفيذي للمؤسسة، على أهمية 
الــذكــاء االصطناعي كــأداة للتعليم  استخدام 
الـــفـــردي، وذلـــك خـــال مــشــاركــتــهــا فــي منتدى 

باريس للسام للعام 2019.
وتــحــّدثــت ســعــادة الشيخة هند فــي الجلسة 
الــتــي عــقــدت بمركز غــرانــد هــال دو  النقاشية 
ال فيليت في العاصمة الفرنسية باريس، إلى 
جانب السيدة إيرينا بوكوفا املديرة العامة 
السابقة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة، حيث دار النقاش حول أهمية إلهام 
األجيال املقبلة ليكونوا مواطنن فاعلن في 
العالم الــرقــمــي، وذلــك مــن خــال تعزيز الــدور 
الرئيسي للتعليم في توضيح فوائد الذكاء 

االصطناعي ومخاطره.
وقد سلطت سعادة الشيخة هند الضوء على 
اإلمكانيات التي يوفرها التطور اآللي والذكاء 
االصــطــنــاعــي لتعزيز فـــرص التعليم وإلــهــام 

الشباب.
وقالت سعادة الشيخة هند: »أشجع الشباب 
الذين يتطلعون إلى إحداث التغيير اإليجابي 
أال يتوانوا عن ذلك، ألن هذا هو السبيل الذي 
ــهــم مــن تحقيق مــا يــصــبــون إلــيــه. إن 

ّ
ســُيــمــكــن

مهمتنا تكمن فــي أن نقوم باحتواء أصــوات 
الــشــبــاب، وبــاإلنــصــات إلـــى أفــكــارهــم وآرائــهــم 

بكل مسؤولية«.
وأضافت سعادة الشيخة هند: »الحديث عن 
م اآللـــي قــد يبعث 

ّ
الــذكــاء االصطناعي والتعل

املــطــاف، البــّد لنا  على القلق، إنما فــي نهاية 
مــن نــأخــذ فــي عــن االعــتــبــار أن الــتــطــور اآللــي 
هــو مــن صنع اإلنــســان. مــن هــنــا، فــإن الــســؤال 
األنسب الذي من املهم أن نطرحه هو: هل نريد 

موا كيفية القيام بحوسبة 
ّ
ألطفالنا أن يتعل

مــعــيــنــة يــمــكــن لــلــحــاســوب أو لـــآلـــة أن تــقــوم 
بها في جزء من الثانية، أم أننا نريد لهم أن 
يكونوا قادرين على تصميم ذلك ما ُيمّكنهم 
املــجــاالت التي لها عاقة   

ّ
من االبتكار في كــل

بعاملنا ومستقبلنا؟«.
تابعت سعادتها: »من الضروري أن نتساءل 
كـــيـــف ُيــمــكــنــنــا إرســـــــاء نـــظـــام نــســتــخــدم فــيــه 
الــفــردي  الــذكــاء االصطناعي لتعزيز التعليم 
- هــذه هي الطريقة األفضل التي يمكننا من 
ــم لــــدى األطـــفـــال في 

ّ
ــّب الــتــعــل خــــال تــنــمــيــة حــ

 مبكرة. من املؤسف أن النظام التعليمي 
ّ
سن

الــيــوم مــن استيعاب  لــم يتمكن حتى  العاملي 
ا يريد أن يتمّكن 

ّ
الــفــردي. الكثير من التعليم 

مه قبل 
ّ
أطــفــالــه مــن اخــتــيــار مــا يــرغــبــون بتعل

الوصول إلى مرحلة التعليم الجامعي، ليس 
علينا االنــتــظــار لتلك املــرحــلــة، فلما ال نقوم 
بــذلــك؟«. وأكــدت سعادتها: نحن في مؤسسة 
م مدى الحياة، إذ ال 

ّ
قطر نؤمن بمفهوم التعل

يتمحور تركيزنا على الشباب فحسب، وإنما 
نحن نعمل بشكل مستمر على توفير الفرص 
 من لديه شغف 

ّ
م ولكل

ّ
 من يرغب بالتعل

ّ
لكل

م 
ّ
بــذلــك. لــهــذا، مــن املــهــم أن نــغــرس حـــّب التعل

 
ّ
ــدى الـــحـــيـــاة فـــي نـــفـــوس األطــــفــــال مــنــذ ســن مــ
مبكر، ألن ذلــك سيبقى معهم طـــوال الحياة، 
ــار، وفـــي  ــ ــكـ ــ ــذا ســـُيـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر األفـ ــ وهــ

طريقة نظرتهم إلى العالم.
واختتمت الشيخة هند كلمتها متمنية أن 
 طفل من العثور على املكان األفضل 

ّ
يتمّكن كل

لــه فــي هـــذا الــعــالــم، وأن يشعر أنـــه قـــادر على 
اإلنتاج. قد يتراجع أملنا في بعض األحيان 
 أن أصــواتــنــا ال تجد مــن ينصت 

ّ
عندما نــظــن

مه قد ال يكون 
ّ
إليها، وحن نشعر أن ما نتعل

ـــا من 
ً
ــيـــة. وانـــطـــاق ــمـ عــلــى قــــدر كــــاف مـــن األهـ

رسالتنا فــي مــجــال التعليم، فإننا سنسعى 
جـــاهـــديـــن لــتــحــّمــل مــســؤولــيــتــنــا فــــي تــوفــيــر 
ــال في  ــفــ الـــفـــرص ألكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن األطــ

العالم.
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ــادة الــســيــد عــلــي شــريــف  ــعـ افــتــتــح سـ
الــعــمــادي وزيـــر املــالــيــة، أمـــس، أعمال 
ــرة ملـــؤتـــمـــر  ــ ــــشـ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـــنـــســـخـــة الـ
إثــــراء املستقبل االقــتــصــادي للشرق 
ــــر مــن  األوســـــــــــــط، الـــــــــذي يـــجـــمـــع أكـــــثـ
ــة،  بـــــارزة مـــن 73 دولــ 270 شــخــصــيــة 
يـــنـــاقـــشـــون عـــلـــى مـــــدى يــــومــــن أبــــرز 
ــتـــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــة  الـــتـــحـــديـــات الـ
ــال إفــريــقــيــا،  ــمــ الــــشــــرق األوســـــــط وشــ
ــاركــــة خـــــبـــــراء بـــاحـــثـــن  ــمــــشــ وذلـــــــــك بــ
وأكاديمين ورجــال أعمال وصانعي 

القرار من جميع أنحاء العالم.
وقــال سعادة وزيــر املالية، في كلمته 
ــتــــتــــاحــــيــــة لــلــمــؤتــمــر  ــلـــســـة االفــ بـــالـــجـ
والتي عقدت بعنوان »فــرص الشرق 
األوسط والتقدم لألمام«، إن »منطقة 
الــــشــــرق األوســــــــط تــتــمــتــع بـــمـــصـــادر 
طبيعية هائلة وقدرات مالية ضخمة 
ــي كــلــهــا  ــــات بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة هــ ــاقـ ــ وطـ
مــقــومــات أســاســيــة لتحقيق التنمية 
االقــتــصــاديــة املـــنـــشـــودة، لــكــن لـــم تتم 
ــذه اإلمــــكــــانــــيــــات  ــ ــ االســـــتـــــفـــــادة مـــــن هـ
نـــجـــد أن  ــاءة حـــتـــى اآلن، حـــيـــث  ــفـ ــكـ بـ
األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة في 
املــنــطــقــة ال تــتــنــاســب مــع اإلمــكــانــيــات 
املــتــوفــرة، بــل عــلــى الــعــكــس أصبحت 
معظم دول املنطقة تعاني من تراجع 
الــبــنــيــة  ــادي وضـــعـــف  ــتـــصـ األداء االقـ
ــادة  ــ ــرافــــق الـــعـــامـــة، وزيـ الــتــحــتــيــة واملــ
مـــعـــدالت الــبــطــالــة والـــفـــقـــر وانــتــشــار 
الــفــســاد، األمــــر الــــذي يــمــثــل مــخــاطــرة 
كبيرة بحدوث مزيد من االضطرابات 
مما يهدد األمــن واالستقرار وجهود 

التنمية في املنطقة«.
ــن مــقــومــات  ــم مــ ــرغــ وتــــابــــع: »عـــلـــى الــ
الــتــي ذكــرتــهــا منذ قليل، إال  التنمية 
أنــنــا بــحــاجــة مــلــحــة إلـــى ســـد ثــغــرات 
مهمة تعيق عملية التنمية ومنها 
ضرورة وضع خطط متكاملة لتطوير 
التعليم والتدريب املهني والقوانن 
والتشريعات لبيئة األعــمــال، وكذلك 
دعـــم االبــتــكــار واملـــشـــاريـــع الــصــغــيــرة 
واملتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع 

الخاص في النشاط االقتصادي«.
وشــــدد ســعــادتــه عــلــى أهــمــيــة العمل 
املشترك من أجل وضع برامج وآليات 
لالستفادة من اإلمكانيات الكبيرة في 
املنطقة بما يحقق التنمية املستدامة 
ويــدعــم األمــن واالســتــقــرار لكافة دول 
الشرق األوســط.. الفتا إلى أن مؤتمر 
الــعــام الحالي ينعقد فــي ظــل ظــروف 
معقدة، حيث يشهد العالم تحديات 
وتــــحــــوالت جـــوهـــريـــة عـــلـــى الــســاحــة 
ــة وزيــــــــــادة الـــســـيـــاســـات  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الحمائية والــخــالفــات التجارية بن 
الــدول الكبرى، مما يؤثر على جهود 
الـــتـــنـــمـــيـــة والـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي فــي 
الــعــالــم بما فــي ذلك  مختلف مناطق 

منطقة الشرق األوسط.
ونـــوه وزيـــر املــالــيــة بــأن مؤتمر إثــراء 

انــطــالقــه  املستقبل االقــتــصــادي مــنــذ 
ــام 2006، يـــركـــز عــلــى مــنــاقــشــة  فـــي عــ
الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة فـــي منطقة 
الــــشــــرق األوســــــــط وآســـــيـــــا، ودراســـــــة 
الــــحــــلــــول واملـــــــــبـــــــــادرات لـــلـــتـــحـــديـــات 
ــه املــنــطــقــة،  ــواجـ االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـ
كما أنه يعتبر فرصة فريدة وملتقى 
دوليا فعاال يجذب إليه خبراء ورجال 
أعمال متميزين من كافة دول العالم، 
ــا مـــتـــعـــددة  ــايـ ــاقـــشـــون قـــضـ ــنـ ــيـــث يـ حـ
تشمل االقــتــصــاد والــطــاقــة والتجارة 
الــحــرة واألمـــن واألزمـــات والتحديات 

في هذه املنطقة.
وقــــــال »بـــالـــنـــظـــر إلـــــى جــــــدول أعـــمـــال 
املــؤتــمــر، والــــذي ستستمر مــداوالتــه 
على مــدى يــومــن، نــرى أن املواضيع 
املـــطـــروحـــة تـــركـــز عـــلـــى مـــوضـــوعـــات 
الـــســـاعـــة، والــــتــــي هــــي مـــحـــل اهــتــمــام 
لــهــا  الـــــعـــــالـــــم، والــــــتــــــي  جـــمـــيـــع دول 
ــرة، بــــــل ولـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــــداتــ ــقــ ــعــ تــ
ــلـــى الــســلــم  ــرة عـ ــاشــ ــبــ ــا املــ ــاتـــهـ ــيـ تـــداعـ
واألمـــن واالســتــقــرار، كما أن األزمـــات 
ــي املــنــطــقــة  والـــتـــحـــديـــات الـــجـــســـام فــ
لــــن تـــتـــأتـــى لـــهـــا الـــحـــلـــول اإليــجــابــيــة 
املـــنـــشـــودة إال بــالــتــحــاور والـــتـــوافـــق، 
وحـــــيـــــث إن هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة صــــادقــــة 
الــتــقــاء املعنين والــخــبــراء،  بــضــرورة 
من أجل بلورة رؤية إيجابية مشتركة 
للتصدي بــحــزم للمشاكل واألزمـــات 
املتصاعدة في العالم وخاصة الشرق 

األوسط«.
إلـــى إدراك الجميع  وأشــــار ســعــادتــه 
ــات  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــا واملـ ــايــ ــقــــضــ ــة الــ ــيــ ــمــ ألهــ
املطروحة على أجندة أعمال النسخة 
ــن مـــؤتـــمـــر إثـــــــراء املــســتــقــبــل  الــــــ 14 مــ
االقــــــــتــــــــصــــــــادي لـــــلـــــشـــــرق األوســــــــــــط، 
ــدا ثــقــتــه فـــي أن نــخــبــة الــخــبــراء  ــؤكـ مـ
واملــخــتــصــن املـــشـــاركـــن فـــي املــؤتــمــر 
ســتــثــري املــنــاقــشــات الـــجـــاريـــة خــالل 
جلسات املؤتمر بــاآلراء والتصورات 
واالســتــنــتــاجــات اإليــجــابــيــة لتحقيق 
األهــداف املنشودة ووضع مقترحات 
ة قــــــادرة عــلــى إثــــــراء املــســتــقــبــل  بـــنـــاء

االقتصادي للشرق األوسط والعالم.
ــيــــة عــن  ــالــ ــادة وزيـــــــر املــ ــ ــعـ ــ وأعـــــــــرب سـ
التطلع إلى التوصل ملبادرات وحلول 
الــتــنــمــيــة واالزدهـــــار  كفيلة بتحقيق 
ــافـــة دول وشـــعـــوب  ــكـ لـ االقــــتــــصــــادي 
املــنــطــقــة، آمــــال فـــي أن يــحــقــق مــؤتــمــر 
إثــــراء املــســتــقــبــل االقــتــصــادي أهــدافــه 

املنشودة.

خالل افتتاح مؤتمر إثراء المستقبل االقتصادي.. وزير المالية:

الشرق األوسط يمتلك مقومات أساسية 
لتحقيق التنمية االقتصادية المنشودة 

ــلـــســـة  أكــــــــد املـــــتـــــحـــــدثـــــون خــــــــالل الـــجـ
االفتتاحية للنسخة الـ 14 ملؤتمر إثراء 
املستقبل االقتصادي ملنطقة الشرق 
األوسط على ضرورة االهتمام بعدد 
من القضايا ذات التأثير املباشر على 
املــنــطــقــة، مــنــهــا الـــتـــداعـــيـــات املــتــرتــبــة 
ــنـــظـــم الـــشـــمـــولـــيـــة،  ــرار الـ ــمــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
والتصدي لظاهرة الفساد، واالهتمام 
بـــالـــشـــبـــاب، وتـــعـــزيـــز قـــضـــايـــا املــــــرأة، 
املــنــاخــيــة ودور التعليم  والــتــغــيــرات 
والتكنولوجيا الحديثة فــي إحــداث 
تــغــيــيــر مـــبـــاشـــر بــاملــنــطــقــة. وتـــنـــاول 
املــتــحــدثــون فــي الجلسة االفتتاحية 
تحت عــنــوان »فــرص الــشــرق األوســط 
والــتــقــدم لــألمــام« عـــددا مــن القضايا 
أبــرزهــا النظم الشمولية والتغيرات 
في املنطقة، وتمكن الشباب وتعزيز 
ــرأة والـــتـــغـــيـــرات املــنــاخــيــة  ــ قــضــايــا املــ
ودور التكنولوجيا وتــأثــيــرهــا على 
بــــن األغـــنـــيـــاء  الــــهــــوة  املــنــطــقــة وردم 
ــقــــراء. وقـــــال هـــانـــي فــنــدقــلــي من  ــفــ والــ
مؤسسة »بوتوماك كابيتال« إن هناك 
3 عــوامــل أســاســيــة رســمــت املستقبل 
فــي املــنــطــقــة، أول هـــذه الــعــوامــل نمو 
ــكـــان والـــتـــغـــيـــرات الــديــمــغــرافــيــة  الـــسـ
الــتــي تتطلع  الــشــابــة  الفئة  وســيــطــرة 
لفرص عمل وحياة أفضل، مشيرًا إلى 
أن نمو السكان فــي املنطقة العربية 
لنحو 400 مليون نسمة وبمعدل نمو 
3% ســنــويــا، مــتــوقــعــا أن يــتــضــاعــف 
هـــذا الــرقــم خـــالل ســنــوات مــمــا يــؤدي 
إلى خلق تحديات تواجه الحكومات، 
فيما يتمثل العامل الثاني في تحدي 
املـــال، الفــتــا إلى  التكنولوجيا ورأس 
التغيرات التى أحدثتها التكنولوجيا 
فـــي حـــيـــاة الـــشـــعـــوب.. مــضــيــفــا »عــمــر 
الـــهـــاتـــف نــحــو 12 عـــامـــا ولــكــنــه غير 
حياتنا وأصــبــح بإمكاننا الحصول 
ــلــــومــــات فـــــي وقـــت  ــعــ عـــلـــى جـــمـــيـــع املــ
قــيــاســي«، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك فجوة 
بن التكنولوجيا والتخطيط، بينما 
الــثــالــث فــي التغيرات  الــعــامــل  يتمثل 
الــحــرارة  املناخية، متوقعا أن ترتفع 
ملستويات تتراوح بن 60% إلى %70 
خالل السنوات املقبلة وهو ما يؤدي 

إلـــــى زيــــــــادة الـــفـــيـــضـــانـــات ودرجـــــــات 
الــحــرارة والــكــوارث الطبيعية. وأشــار 
ــلــــدان  بــ فـــــي  إلـــــــى أن االحــــتــــجــــاجــــات 
الــجــزائــر والــســودان ولــبــنــان وغيرها 
نــتــيــجــة  املـــنـــطـــقـــة، جــــــــاءت  مـــــن دول 
لــإحــبــاط وعــــدم تــوافــر فـــرص العمل 
ــــى دول  ــا إلـ ــتـ والـــفـــســـاد وغـــيـــرهـــا، الفـ
املنطقة لم تستفد من الثورة الرقمية 
ــيـــاســـات تــنــمــويــة  ولـــيـــســـت لـــديـــهـــا سـ
ــــى تــعــلــيــم رديء  واضــــحــــة إضــــافــــة إلـ
وفساد مستشٍر، مشددًا على ضرورة 
تغير الخطط والسياسات والبرامج 
التنموية. وشدد على ضرورة تغيير 
نــظــام الــتــعــلــيــم لــيــصــبــح أكــثــر جـــودة 
ومواكبة، إضافة إلى ضــرورة دراسة 
عملية التغيير املناخي ووضع حلول 

لها.

البطالة والمهاجرون 

ــاد بــجــمــهــوريــة  ــتـــصـ ــر االقـ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
مــالــطــا، ســعــادة إدوارد ســيــكــونــا، إن 
الــتــي تشهدها  معظم االحــتــجــاجــات 
ــدول فــي الــعــالــم جــاءت  الــعــديــد مــن الــ
بشكل عفوي وليست لها قيادة ولم 
يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا مــــن قـــبـــل املـــعـــارضـــة، 
مــشــيــرًا إلــــى أن االحــتــجــاجــات كــانــت 
نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية 
كــالــبــطــالــة وقـــد أدى ذلـــك إلـــى ارتــفــاع 
الــهــجــرة وتــدفــق املــهــاجــريــن إلــى دول 
ــح: الــفــســاد فــي بعض  أوروبــــا. وأوضــ
الدول يعتبر أحد العوامل التي تكبح 
نــمــو االقــتــصــاد لــديــهــا، مـــشـــددًا على 

أهمية مكافحة هذه الظاهرة.

وعــلــى صــعــيــد آخــــر أكــــد عــلــى أهــمــيــة 
تــطــويــر قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا ملـــا له 
ــع عــجــلــة الــنــمــو  ــام فـــي دفــ مـــن دور هــ

االقتصادي بمختلف دول العالم.

األمن والسالم

بــانــدا الرئيس  قالت السيدة جويس 
السابق لجمهورية مــالوي، إن األمن 
والسالم هما مرتكز التنمية في دول 
العالم، فالكثير من البلدان تعاني من 

انعدام هذين املرتكزين.
وأضــافــت خــالل كلمتها فــي الجلسة 
إثـــــراء املستقبل  االفــتــتــاحــيــة ملــؤتــمــر 
ــــط، أمــس،  االقــتــصــادي لــلــشــرق األوسـ
أن دول الــعــالــم مــطــالــبــة أكــثــر مــن أي 
ــــت مـــضـــى بــــدعــــم حــــريــــة الــتــجــمــع  وقــ
والصحافة وتحقيق العدل باإلضافة 
إلى معالجة تحديات التغير املناخي، 
مشيرة إلــى أن عــالج هــذه التحديات 

كفيل بتحقيق النمو االقتصادي.
وأشــارت باندا إلى أن النساء تشكلن 
الـــيـــوم نــســبــة كــبــيــرة فـــي املــجــتــمــعــات 
الــعــالــم،  إفــريــقــيــا أو دول  فـــي  ســـــواء 
الـــتـــي  املــــشــــاكــــل  ــدة أن مـــعـــظـــم  ــ ــؤكــ ــ مــ
ــــن عـــدم  ــــوم نـــاتـــجـــة عـ ــيـ ــ نـــواجـــهـــهـــا الـ
تــمــكــن الــشــبــاب ومــنــهــم الــنــســاء، لــذا 
البــد من شمول النساء في املنظومة 
االقــتــصــاديــة لـــدول الــعــالــم. وأكـــدت أن 
26% من الناتج املحلي اإلجمالي في 
العام 2025 سيكون من النساء، داعية 
إلــــى أهــمــيــة تــفــعــيــل دور الــجــمــاهــيــر 
لــكــي تــســاهــم فــي الــنــمــو االقــتــصــادي. 
وأشــــــارت جـــويـــس بـــانـــدا إلــــى قضية 
الفساد التي باتت اليوم مسألة عاملية 
وليست إفريقية، موضحة أن مكافحة 
الفساد تعد أحــد الشروط األساسية 
الــنــمــو االقــتــصــادي. وقــالــت  لتحقيق 
ــانــــت فــي  ــا كــ ــدمـ ــنـ ــا عـ ــدهـ ــهـ ــــي عـ إنــــــه فـ
مــنــصــب الــرئــاســة تـــم تــوقــيــف بعض 
األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن تــــمــــت إدانــــتــــهــــم 
بــالــفــســاد، وكــــان بــعــضــهــم يــعــمــل في 
ــوزارات، مطالبة بــضــرورة مقاومة  ــ الـ
ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــــي كــــل املـــواقـــع 

واملراكز دون أي خوف.

¶ وزير المالية مخاطبا المؤتمر                                                               تصوير: عمرو دياب¶ المشاركون في الجلسة 

¶ جانب من الحضور

خالل الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.. مشاركون: 

ضرورة تعزيز قضايا المرأة والتعليم 
والتكنولوجيا إلحداث تغيير بالمنطقة 

سيكونا:
 االحتجاجات األوروبية 

نتيجة للبطالة 
وتدفق المهاجرين 

تراجع األداء االقتصادي 
ومعدالت البطالة 

والفساد تهدد استقرار 
وأمن المنطقة

شوقي مهدي - قنا
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افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
ــيــــس مــجــلــس  ــــي، رئــ ــانـ ــ ــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثـ بـ
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية، أعــمــال الــدورة 
الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة 
ــة لــــأجــــهــــزة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــرقـــابـــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
املــالــيــة واملحاسبة »أرابـــوســـاي« بفندق 

شيراتون الدوحة صباح أمس.
حــــضــــر االفـــــتـــــتـــــاح، عـــــــدد مـــــن أصــــحــــاب 
السعادة رؤساء األجهزة العليا للرقابة 
الــعــربــيــة الشقيقة، وعـــدد من  الــــدول  مــن 
مــمــثــلــي املــنــظــمــات الـــرقـــابـــيـــة وضــيــوف 

الحفل.
واســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
ــانــــي، عــــــددا مــن  ــر بــــن خــلــيــفــة آل ثــ نـــاصـ
ــــود  ــــوفـ ــادة رؤســــــــــاء الـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ أصـــــحـــــاب الـ
املــشــاركــن فــي الـــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة لـ 
»أرابـــوســـاي« بفندق شــيــراتــون الــدوحــة 
صـــبـــاح أمــــــس، وجــــــرى خـــــال املـــقـــابـــلـــة، 
اســـتـــعـــراض عــــدد مـــن املـــوضـــوعـــات ذات 
الصلة باملجاالت املالية واملحاسبة، كما 
تــم الــتــطــرق ألبـــرز املــوضــوعــات املــدرجــة 

على جدول أعمال الدورة.
ألقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن 
سعود آل ثاني رئيس ديــوان املحاسبة 
كلمة باملناسبة، أوضــح فيها أن ديــوان 
ــة، اعـــتـــمـــد نـــهـــجـــا إصـــاحـــيـــا  ــبــ ــاســ املــــحــ
ــا ثـــابـــتـــا تــجــســيــدا لــســيــاســة  وتـــطـــويـــريـ
دولـــة قطر تحت قــيــادة حــضــرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثاني 
ــار إلـــى أن هــذا  أمــيــر الــبــاد املــفــدى. وأشــ
النهج امتد ليشمل الجوانب املؤسسية 
والــتــنــظــيــمــيــة واملــهــنــيــة لــعــمــلــه وأفــضــى 
خــال فترة وجيزة إلــى االرتــقــاء بمكانة 
الديوان ضمن النسيج املؤسسي للدولة 
كجهاز مستقل يسهر على حماية املال 
الــعــام ويعمل على تدعيم ركــائــز الحكم 
الرشيد بالدولة، واملساهمة في عمليات 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة، مــلــتــزمــا فــي ذلــك 
بأقصى متطلبات املوضوعية والجودة 
التي تقتضيها املعايير املهنية الدولية.

وأعلن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن 
سعود آل ثاني، عن عزم ديوان املحاسبة 
خـــال تــولــيــه رئـــاســـة املــنــظــمــة الــعــربــيــة، 
اعتماد املشاريع واملــبــادرات التطويرية 
الــتــي تــســهــم فـــي تــدعــيــم املــكــاســب الــتــي 
تحققت بأداء املنظمة، وذلك من منطلق 
إيــمــانــه بــأهــمــيــة قــيــمــة ثــقــافــة اإلصــــاح 

والتطوير في االرتقاء باألداء املؤسسي، 
مــــؤكــــدا أنـــــه يــــعــــول فــــي ذلـــــك عـــلـــى دعـــم 
ومساندة رؤساء األجهزة العليا للرقابة 

األعضاء والتفافهم حول منظمتهم.

تطوير قدرات األجهزة 

ــال ســـعـــادتـــه إن انـــعـــقـــاد الــجــمــعــيــة  ــ وقـ

العامة للمنظمة يعّد تتويجا ملسيرة 
ــثــــاث  ــوات الــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ نـــشـــاطـــهـــا خـــــــال الـ
املــاضــيــة ومــنــاســبــة لــلــوقــوف عــلــى ما 
تــحــقــق مــن إنـــجـــازات لــفــائــدة األجــهــزة 
ــا لــــلــــرقــــابــــة األعـــــــضـــــــاء ضــمــن  ــيــ ــلــ ــعــ الــ
املـــــجـــــاالت املـــتـــصـــلـــة بـــبـــنـــاء قـــدراتـــهـــا 
ــاد  ــمــ ــتــ ــن أجـــــــــل اعــ ــ ــ ــك مـ ــ ــذلــ ــ ــة كــ ــ ــ ــرصـ ــ ــ وفـ
التي  التوجهات والبرامج املستقبلية 
ــأداء املــنــظــمــة  ــ مـــن شــأنــهــا أن تــرتــقــي بـ
ــات الـــتـــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وتـــــرفـــــع مـــــن قـــيـــمـــة الـ

لفائدتهم. تقدمها 
وأضــــاف رئــيــس ديــــوان املــحــاســبــة، أن 
املنظمة كجهة مهنية مستقلة  مكانة 
داعمة لأجهزة العليا للرقابة بالدول 
ــرت عــــبــــر الــــســــنــــوات  ــمــ ــتــ الــــعــــربــــيــــة اســ
ــل  ــة مــــن أجـ ــذولــ ــبــ بـــفـــضـــل الــــجــــهــــود املــ
تطوير مهنيتها و»هــو ما ملسناه من 
خــال الــبــرامــج املــقــدمــة الــتــي أصبحت 
الــحــاجــيــات الفعلية  اتــســاقــا مــع  أكــثــر 
للتطوير واإلصـــاح وأكــثــر استجابة 
ــلــــقــــضــــايــــا الــــنــــاشــــئــــة والــــتــــحــــديــــات  لــ
ــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا األجـــهـــزة  ــطـــروحـ املـ

للرقابة«. العليا 

تعزيز الشفافية والمساءلة 

وأوضـــــح أن االهـــتـــمـــام الـــدولـــي املــتــزايــد 
بــأهــمــيــة األدوار الــتــي تــؤديــهــا األجــهــزة 
ــــاالت ذات  ــــجـ الـــعـــلـــيـــا لـــلـــرقـــابـــة ضـــمـــن املـ
لـــة والــشــفــافــيــة  الـــعـــاقـــة بــتــعــزيــز املـــســـاء
ــاء  ــال الــعــام وإرســ والــنــزاهــة وحــمــايــة املــ
الــثــقــة فـــي املـــؤســـســـات الــعــامــة وســـيـــادة 
ــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة  ــقـ ــــون وتـــحـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
املــســتــدامــة يــنــبــع مـــن املــكــانــة املــحــوريــة 
الــتــي تــحــظــى بــهــا هــــذه األجـــهـــزة ضمن 
الــنــســيــج املـــؤســـســـي لـــلـــدول ويـــضـــع في 
املقابل مسؤوليات كبيرة على عاتقها 
مـــن أجــــل تــلــبــيــة تــوقــعــات األطــــــراف ذات 
الــعــاقــة ومــن ضمنهم السلطات العليا 
والــجــهــات الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة ووســائــل 

اإلعام والجمهور.
ــار ســعــادة الــشــيــخ بــنــدر بــن محمد  وأشــ
بــن ســعــود آل ثــانــي، إلـــى مــقــتــرح ديـــوان 
املــحــاســبــة الــــذي اعــتــمــدتــه املــنــظــمــة بــأن 
ــــوع الـــــنـــــدوة الــعــلــمــيــة  ــــوضـ يـــتـــمـــحـــور مـ
املصاحبة الجتماعات الجمعية العامة 
حــول مــوضــوع »مــشــاريــع التطوير لدى 

األجهزة العليا للرقابة العربية«، وذلك 
قــيــام  ــأن  ــ بـ ــوان  ــ ــديـ ــ الـ مــــن مــنــطــلــق إدراك 
األجــهــزة العليا للرقابة بمسؤولياتها 
يتطلب منها اعتماد مشاريع ومبادرات 
الــتــطــويــر الــهــادفــة إلـــى إرســــاء اإلصـــاح 
املؤسسي والتنظيمي واملهني الشامل 
ــبــــات املــــعــــايــــيــــر املـــهـــنـــيـــة  ــلــ ــتــــطــ وفـــــقـــــا ملــ
واملــمــارســات السائدة دولــيــا، معربا عن 
أمــلــه فـــي أن تــتــم االســـتـــفـــادة ضــمــن هــذا 
املوضوع من التجارب العملية لأجهزة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــرقـــابـــة الـــعـــربـــيـــة واملـــنـــظـــمـــات 

النظيرة املشاركة.
ــه بــــأن  ــتــ ــاعــ ــنــ وأعــــــــــــرب ســـــعـــــادتـــــه عــــــن قــ
ـــ13 للجمعية العامة  الــ الــــدورة  اجــتــمــاع 
ــيـــة  ــالـ ــلــــرقــــابــــة املـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الــــعــــربــــيــــة لــ
واملـــحـــاســـبـــة، ســـيـــتـــوصـــل إلـــــى صــيــاغــة 
ــرارات وتــوصــيــات تــســاهــم فـــي تعزيز  ــ قــ
لــلــرقــابــة  الــعــلــيــا  قـــــدرات وأداء األجـــهـــزة 
العربية وفي تدعيم مكانتها كمؤسسات 
نموذجية يحتذى بها، متمنيا النجاح 
لاجتماع ومزيدا من التعاون والتشارك 
بن األجهزة العليا للرقابة على الصعيد 

العربي والدولي.

قــال هيربرت بايما قرتنر، ممثل األمــانــة 
العامة للمنظمة الدولية لأجهزة العليا 
ــة، مــمــثــل عــن  ــبـ لـــلـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة واملـــحـــاسـ
ــــن الــعــام  الــســيــدة مـــارجـــريـــت كـــراكـــر، األمـ
لإلنتوساي ان األمانة العامة لإلنتوساي 
دأبت على متابعة التطورات على صعيد 
األربــــوســــاي وأنــشــطــتــهــا بــاهــتــمــام كبير، 
حيث ظلت األربوساي تضطلع باستمرار 

بدور رائد تجاه اإلنتوساي.
واضــــــــــاف »تـــعـــتـــبـــر األربــــــــوســــــــاي إحـــــدى 
املنظمات اإلقليمية األولـــى لإلنتوساي، 
الــــركــــائــــز الـــرئـــيـــســـيـــة ألنــشــطــة  وال تـــــــزال 
اإلنــــتــــوســــاي تــســتــنــد - إلـــــى يـــومـــنـــا هـــذا 
ــاف مــمــثــلــي األربـــــوســـــاي، مثل  ــتـ – إلــــى أكـ
تــنــظــيــم اإلنـــكـــوســـاي الـــثـــانـــي والــعــشــريــن 
ورئــاســة اإلنــتــوســاي خـــال الــســنــوات من 
2016 إلـــى 2019 مــن قــبــل الــجــهــاز األعــلــى 
للرقابة باإلمارات العربية املتحدة وكذلك 
الرابع لإلنتوساي – لجنة  رئاسة الهدف 
الــســيــاســات والــــشــــؤون املــالــيــة واإلداريــــــة 
وتعاون اإلنتوساي مع الجهات املانحة، 
ــلــــى لــلــرقــابــة  ــتــــي نـــفـــذهـــا الـــجـــهـــاز األعــ والــ
باململكة العربية السعودية ببراعة منذ 

أكثر من عقد.
واشــار الى ان اإلنتوساي لم تكن لتتمكن 
مـــن الــتــنــفــيــذ الـــنـــاجـــح ألهـــدافـــهـــا األربـــعـــة 
عــلــى الــنــحــو املــنــصــوص عليه فــي الخطة 
االستراتيجية لإلنتوساي إذا لم تحصل 
ــم املــســتــمــر مــــن كــــل عـــضـــو مــن  عـــلـــى الــــدعــ

أعضاء األربوساي.
وتــــــابــــــع قـــــائـــــا »عـــــنـــــد اطــــــاعــــــي عــلــى 
ــزة الــعــلــيــا  ــهـ ــة الـــســـنـــويـــة لـــأجـ األنـــشـــطـ
ــم الـــعـــربـــي،  ــالـ ــعـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــالـ لـــلـــرقـــابـــة املـ
الحظت باهتمام كبير مشاركة جميع 
األجهزة العليا للرقابة املالية في جميع 

الــبــلــدان، مــن املــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، في 
اللجان واألنشطة املختلفة، واستضافة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الــــــنــــــدوات الـ
الــعــلــمــيــة أو املـــؤتـــمـــرات الـــتـــي تــتــنــاول 
مــخــتــلــف املــــوضــــوعــــات الــــتــــي تـــتـــوافـــق 
مــع الخطة االستراتيجية لأربوساي 

ولإلنتوساي«.
ــادرات الــتــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــال ان األنـــشـــطـــة واملـ ــ ــ وقـ
نــفــذتــهــا األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــإلنــتــوســاي 
املــاضــي ركـــزت بشكل رئيسي على  فــي 
الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــإلنـــتـــوســـاي 
ــر  ــمـ ــؤتـ أقــــــرهــــــا مـ الـــــتـــــي   2022-2017
اإلنـــكـــوســـاي الــثــانــي والــعــشــريــن الـــذي 
عقد في أبو ظبي، بما في ذلك األهداف 
ــــات  ــويـ ــ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األربــــعــــة واألولـ
ــعــــزيــــز وتـــرقـــيـــة  الـــخـــمـــس الـــشـــامـــلـــة وتــ
املــتــطــلــبــات األســاســيــة لتمتع األجــهــزة 
العليا للرقابة باالستقالية والفعالية 
وأهداف التنمية املستدامة ورفع الوعي 
فيما يخص مساهمة األجــهــزة العليا 
للرقابة في مراقبة تنفيذ أجندة التنمية 

املستدامة لعام 2030 .

قــال إيــنــار غــورســن، املــديــر الــعــام ملــبــادرة 
ــتــــعــــاون بــن  ــاي لــلــتــنــمــيــة إن الــ ــوســ ــتــ اإلنــ
ــتـــوســـاي لــلــتــنــمــيــة واملــنــظــمــة  مــــبــــادرة اإلنـ
العربية يركز على تنفيذ املعايير الدولية 
لأجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
الــفــســاد، واملــشــاركــة مع  ISSAI، ومكافحة 

أصحاب املصلحة والتعليم اإللكتروني. 
وأضــــــاف: فـــي هــــذا الـــصـــدد تـــم تــنــظــيــم 11 
ورشــــــــة عـــمـــل ودورتـــــــــــن عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت 
وخمسة اجتماعات والعديد من األنشطة 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت نــتــج عــنــه بــشــكــل رئــيــســي 
إجراء 3 عمليات تدقيق مالي مستندة إلى 
املعايير الدولية لأجهزة العليا للرقابة 
املــالــيــة واملــحــاســبــة، و8 عــمــلــيــات للرقابة 

عــلــى االلـــتـــزام لــلــمــشــتــريــات مــســتــنــدة إلــى 
املعايير الدولية لأجهزة العليا للرقابة 
املــالــيــة واملــحــاســبــة، و 11 عملية للرقابة 
املـــؤســـســـي ملــكــافــحــة  ــار  لــــإلطــ عـــلـــى األداء 
ــى املــعــايــيــر الــدولــيــة  الـــفـــســـاد مــســتــنــدة إلــ
لأجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
ــتــــزام ســتــة أجـــهـــزة عليا  وتــقــيــيــم مــــدى الــ
ــلــــرقــــابــــة بـــمـــتـــطـــلـــبـــات املــــعــــيــــار الــــدولــــي  لــ
لــلــمــشــاركــة مع  ISSAI 30 ووضــــع خــطــط 
أصحاب املصلحة من خال عشرة أجهزة 
عــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة. كــمــا قــامــت مــبــادرة 
اإلنــتــوســاي للتنمية أيضًا بدعم املنظمة 
العربية في وضع خطتها االستراتيجية 

للسنوات 2022-2018.

وصف سعادة السيد عــادل الصرعاوي، 
رئيس ديوان املحاسبة الكويتي إجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ألجــــهــــزة الـــرقـــابـــة 
املالية واملحاسبة بأنه حافل بالكثير من 
أبــرزهــا التعديل على النظام  الــقــضــايــا، 
األساسي للمنظمة العربية الذي مضى 
ــا، حـــيـــث يــأخــذ  ــر مــــن 25 عــــامــ ــثـ عــلــيــه أكـ
الــتــعــديــل فـــي اإلعــتــبــار الـــتـــطـــورات الــتــي 
حــدثــت عــلــى مــســتــوى املــنــظــمــة األم، الــى 
ــازات الــلــجــان  ــــاع عــلــى إنــــجــ جـــانـــب اإلطــ
ــدرات  ــ خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر قـ
أجــهــزة الــرقــابــة العليا ومــواكــبــة أهـــداف 
الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة وقـــضـــايـــا الــبــيــئــة 

وغيرها.
وحــول تــرؤس دولــة قطر لــلــدورة املقبلة 
لــلــمــنــظــمــة قــــال الـــصـــرعـــاوي »كــلــنــا ثقة 
بــدولــة قــطــر فــي تـــرؤس املنظمة لــلــدورة 

الــقــادمــة، وســتــكــون مــرحــلــة جــديــدة وكــل 
الــدعــم لــاشــقــاء القطرين فــي رئاستهم 
الــصــرعــاوي أن  للمنظمة«. وأكـــد السيد 
األجــهــزة الــرقــابــيــة عــازمــة على أن تكون 

ــة لـــكـــل املـــســـتـــجـــدات، مـــشـــيـــرا فــي  ــبـ مـــواكـ
هــذه األثناء إلــى توقيع اإلتفاق الــذي تم 
بــن ديـــوان املحاسبة فــي قطر ومــبــادرة 
اإلنتوساي والذي يهدف إلى دعم أجهزة 
الرقابة العليا ودفع التعليم اإللكتروني.

ــة بـــأنـــهـــا مــهــمــة  ــيـ ــاقـ ــفـ ووصــــــف هـــــذه اإلتـ
جـــدا فــي ظــل األوضــــاع الــحــالــيــة وداعــمــة 
لإلستقالية، مبينا أنها - أي اإلستقالية 
- أكبر تحد يواجه أجهزة الرقابة العليا 
ــنـــاك حــوكــمــة  ــكـــون هـ فــــي الــــقــــرار حـــتـــى تـ
وشــــفــــافــــيــــة وفـــــــق أحــــــــدث املــــعــــايــــيــــر فــي 
عمليات التدقيق املالي التدقيق املتعلق 
باملخاطر. ولفت إلى أن التحديات كثيرة 
أمام أجهزة الرقابة إال أن املنظمة عازمة 
ــذه الـــتـــحـــديـــات حــتــى  ــ ــلـــى مـــواجـــهـــة هــ عـ
نحقق ما هو مطلوب من األجهزة العليا 

وفق األطر القانونية.

                                                                                                                          رئيس الوزراء يفتتح »أرابوساي« بحضور رؤساء                        أجهزة الرقابة العربية.. بندر بن محمد:

 »ديوان المحاسبة« يد عم النمو           االقتصادي .. ويحمي المال العام

¶   رئيس الوزراء يتوسط المشاركين في أعمال الجمعية العامة ¶   رئيس الوزراء يلتقي كبار المسؤولين في المنظمة

¶ الشيخ بندر بن محمد آل ثاني 

الــقــطــاري، األمــن  قــال السيد نجيب 
الــعــامــة للمنظمة  لــلــجــمــعــيــة  الـــعـــام 
الــعــربــيــة لــأجــهــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة 
املــالــيــة واملــحــاســبــة )ارابـــوســـاي( إن 
انعقاد الجمعية العامة يعتبر حدثا 
هاما يلتئم كل 3 سنوات في إحدى 
ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة ويـــنـــطـــوي عــلــى  ــبــ الــ
مــضــامــن ومـــعـــانـــي ســامــيــة بــالــغــة 
ــداف  الـــداللـــة بــاعــتــبــاره يــجــســد األهــ
والغايات النبيلة التي قامت عليها 
االرابــــوســــاي واملــتــمــثــلــة فــي توثيق 
ــــط ودعــــــم الــــصــــات وتــقــويــة  ــروابـ ــ الـ
تــبــادل وجــهــات  الــتــعــاون وتشجيع 
النظر واألفكار والخبرات بن جميع 

األجهزة العربية األعضاء.
ــــي كـــلـــمـــتـــه بـــانـــطـــاق  كـــمـــا اعـــتـــبـــر فـ
اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة 
للجمعية العامة للمنظمة العربية 
ــزة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــرقـــابـــة املــالــيــة  ــهـ لـــأجـ
واملحاسبة )ارابــوســاي(، أن انعقاد 
الدورة الثالثة عشرة للجمعية يمثل 
فرصة متجددة الستعراض أنشطة 
ــثـــاث  ــوات الـ ــنــ ــســ ــــال الــ املـــنـــظـــمـــة خــ
ــقـــيـــمـــهـــا مـــــن مــخــتــلــف  األخــــــيــــــرة وتـ
ــراف املــســتــقــبــل  ــشــ ــتــ الــــجــــوانــــب واســ
مـــن خـــال مــواصــلــة تــنــفــيــذ وتقييم 
املــخــطــط االســتــراتــيــجــي لــلــســنــوات 
الــثــاثــة حــتــي عـــام 2022 وبــرنــامــج 
العمل الخاص بها بما يساهم في 
تطوير قدرات ووسائل عمل املنظمة 

ويـــســـتـــجـــيـــب لـــتـــطـــلـــعـــات األجــــهــــزة 
العربية.

كــــمــــا عــــبــــر عـــــن فــــخــــره بــــمــــا بــلــغــتــه 
ــــن حـــيـــث الــتــخــطــيــط  ــاي مـ ارابـــــــوســـــ
أنــشــطــتــهــا العملية  وتــنــفــيــذ جــمــيــع 
والتدريبية التي تضمنها تخطيط 
أنــشــطــتــهــا العملية  وتــنــفــيــذ جــمــيــع 
ــة والــــــتــــــي تــضــمــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــــال األعــــــــوام الـــثـــاث  بــرنــامــجــهــا خـ

املاضية.
وثـــمـــن الـــقـــطـــاري الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
الــتــي بــذلــتــهــا ارابــــوســــاي مـــن خــال 
ــار  ــ ــي إطــ ــ مــــشــــاركــــتــــهــــا املـــــتـــــعـــــددة فــ
ــة  ــيــ ــدولــ ــع املــــنــــظــــمــــة الــ ــ الـــــتـــــعـــــاون مــ
ــزة الــعــلــيــا لـــلـــرقـــابـــة املــالــيــة  ــهـ لـــأجـ
واملــحــاســبــة وكـــذلـــك مـــبـــادرة تنمية 
االنــتــوســاي وغــيــرهــا مــن املنظمات 

اإلقليمية املعنية بهذا الشأن.

قالت الدكتورة آالء حاتم كاظم، ممثل 
رئــيــس املجلس التنفيذي للمنظمة 
الــعــربــيــة لـــأجـــهـــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة 
املالية واملحاسبة، أن املنظمة كثفت 
ــن خـــــال أجـــهـــزتـــهـــا فــي  جـــهـــودهـــا مــ
ــار املــهــنــيــة واالســــتــــقــــال ووضــــع  ــ إطــ
استراتيجية لجعلها منظمة مهنية 
إقليمية مستقلة تهدف إلى التعاون 
ــــن أجــــــهــــــزة األعـــــــضـــــــاء وبـــعـــضـــهـــا  بــ
ــبــــعــــض مـــــن جــــهــــة وبـــيـــنـــهـــا وبــــن  الــ
املنظمات اإلقليمية املمثلة من جهة 

أخرى.
وأكــدت أن هذا االجتماع يعد محطة 
مهمة إللقاء نظرة على جهود وعطاء 
املــنــظــمــة لـــلـــعـــام املـــنـــصـــرم مــــن خـــال 
تقييم األنشطة على املستوى العربي 
ــة املــــوضــــوعــــات  ــاقـــشـ ــنـ ــــي ومـ ــــدولــ والــ
املـــحـــوريـــة وانــعــكــاســهــا عــلــى وضــع 
خططنا التي تدعم مساعينا للعام 

املقبل.
وأضافت أن العطاء املخلص لتنفيذ 
ــداف املــنــظــمــة وتــوجــهــاتــهــا نحو  ــ أهــ
العمل املشترك واالرتقاء به، انعكس 
بــشــكــل واضــــح فــي االهــتــمــام الــجــدي 
بــاملــفــاصــل الــحــيــويــة لــعــمــل املــنــظــمــة 
وعلى أكثر من محور، فعلى مستوى 
املخطط اإلستراتيجي تمت مناقشة 
ــاء لــجــان املــنــظــمــة فـــي مستوى  ــ رؤسـ
الــتــقــدم لتنفيذ األولـــويـــات الشاملة 
ــواردة فــي املــخــطــط اإلســتــراتــيــجــي  ــ الــ
وتـــحـــديـــد مـــجـــاالت تــعــديــل الــلــوائــح 

الــتــنــظــيــمــيــة ملــخــتــلــف الـــلـــجـــان بــمــا 
ــتـــاءم مـــع األولــــويــــات الـــــــواردة في  يـ
املـــخـــطـــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــي ومــنــاقــشــة 
الخطط التشغيلية لهياكل املنظمة 

للفترة 2022-2020.
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه عــلــى مـــحـــور آخــر 
ولضمان تعزيز جسور التعاون التي 
سعت إليها املنظمة منذ سنوات مع 
املــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة فــقــد تــم توقيع 
مذكرة تفاهم مع منظمة االسوساي 

للثاث سنوات القادمة ويمثل فرصة 
كـــبـــيـــرة لــتــحــقــيــق تــــعــــاون فـــعـــال مــع 
منظمة رصــيــنــة، كــمــا كـــان للمنظمة 
دور بـــارز فــي املــشــاركــة فــي فعاليات 
املــؤتــمــر الــثــالــث والــعــشــريــن ملنظمة 
ــتـــوســـاي فـــي جــمــهــوريــة روســيــا  االنـ
2019 من خال عرض أبرز ما قدمته 
األجهزة األعضاء وتبادل املعرفة مع 
األجـــهـــزة الــزمــيــلــة املــشــاركــة فـــي هــذا 

الحدث.

القطاري: تبادل األفكار والخبرات 
بين األجهزة العربية

د. آالء كاظم: وضع استراتيجية 
لجعل المنظمة مهنية إقليمية مستقلة 

بايما قرتنر: تعزيز المتطلبات لتمتع 
األجهزة العليا للرقابة باالستقاللية

غورسين: دعم المنظمة العربية في وضع خطتها 

الصرعاوي: كلنا ثقة بدولة قطر
 في ترؤس المنظمة للدورة القادمة

وقــــع ديــــــوان املــحــاســبــة بـــدولـــة قــطــر أمـــس، 
ــتـــوســـاي«  اتــفــاقــيــة مــنــحــة مـــع مـــبـــادرة »اإلنـ
للتنمية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 
للمنظمة  الــعــامــة  لــلــجــمــعــيــة  الــثــالــثــة عـــشـــرة 
الـــعـــربـــيـــة لـــأجـــهـــزة الــعــلــيــا لـــلـــرقـــابـــة املــالــيــة 
انطلقت  الــتــي  ــاي(،  ــ ــوســ ــ واملــحــاســبــة )االرابــ

أعمالها أمس.
وقـــع االتــفــاقــيــة مــن جــانــب ديــــوان املحاسبة 
بــن سعود  بــن محمد  بــنــدر  الشيخ  ســعــادة 
آل ثاني رئيس ديوان املحاسبة، ومن جانب 
ايــنــار  الــســيــد  للتنمية  اإلنـــتـــوســـاي  ــبـــادرة  مـ

غوريسني مدير عام املبادرة.
وبـــمـــوجـــب االتـــفـــاقـــيـــة ســتــخــصــص املــنــحــة 
املقررة لتمويل الدعم الستخدام إطار قياس 

للرقابة، ومبادرة تعزيز  العليا  أداء األجهزة 
قدرات التعلم اإللكتروني. 

وتهدف املنحة إلى املساهمة في تعزيز أداء 
الــعــربــيــة،  لــلــرقــابــة باملنظمة  الــعــلــيــا  األجـــهـــزة 
املــســاءلــة والشفافية والــنــزاهــة  وإلـــى تعزيز 
ــاع الـــعـــام  ــطــ ــقــ ــ فــــي الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وال
العليا  التي تتمتع أجهزتها  العربية  بالدول 
ــيــة بــعــضــويــة املــنــظــمــة الــعــربــيــة  لــلــرقــابــة املــال
املــالــيــة واملحاسبة  لــلــرقــابــة  العليا  لــأجــهــزة 
)األرابــوســاي(، باالضافة إلى تعزيز قدرات 
العربية في  بــالــدول  للرقابة  العليا  األجــهــزة 
قياس أدائها بشكل منتظم وتحديد مواطن 
القوة والضعف بشكل موضوعي وإظهارها 

كمثال يحتذى بالقطاع العام.

كما تهدف املنحة إلى إضفاء الفاعلية على 
للرقابة  العليا  التدريب لدى األجهزة  وظيفة 
العربية والــرفــع مــن مساهمتها في  بــالــدول 
فــيــمــا بينها،  املــعــرفــة  األداء ونــقــل  تــحــســني 
ــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة بــالــدول  ــهـ واعـــتـــمـــاد األجـ
ــات فــــي ضــبــط  ــارســ ــمــ الـــعـــربـــيـــة ألفـــضـــل املــ

استراتيجيات التطوير والتحسني. 
ويـــأتـــي تــوقــيــع االتــفــاقــيــة فـــي إطــــار حــرص 
ديـــــوان املــحــاســبــة عــلــى مــســاعــدة األجــهــزة 
العليا  العربية لأجهزة  األعــضــاء باملنظمة 
ــاي(  ــوســ لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة )األرابــ
أدائها وفقًا ملعايير اإلنتوساي  على قياس 
ــأســـاس  ــــجــــيــــدة كـ ــة ال ــيــ ــ ــدول ــ ــات ال ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ واملـ

لتحسني األداء.

لمساعدة األعضاء على قياس أدائهم وفقًا لمعايير »اإلنتوساي«.. بموجب اتفاقية 

منحة قطرية لتعزيز أداء األجهزة العليا للرقابة بالمنظمة العربية

¶  الشيخ بندر بن محمد وغوريسين يوقعان االتفاقية

وسام السعايدة
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كـــشـــف ســــعــــادة عـــلـــي بــــن أحــمــد 
الـــــــــــكـــــــــــواري، وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة عـــن قــــرب االنــتــهــاء 
من األعمال اإلنشائية لتوسعة 
مــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــات الــصــغــيــرة 
واملــتــوســطــة الــتــي ســتــوفــر 155 
قطعة أرض صناعية، موضحًا 
الـــجـــديـــدة  الـــقـــطـــع األرضــــيــــة  أن 
ســـيـــتـــم تـــوجـــيـــهـــهـــا لــلــقــطــاعــات 
ــــي تـــشـــكـــل إضـــــافـــــة نـــوعـــيـــة  ــتـ ــ الـ
لــلــصــنــاعــات الــقــائــمــة بــالــدولــة، 
وذلــــك بــمــا يــنــســجــم مـــع أهــــداف 
استراتيجية التنمية الوطنية 

الثانية 2020-2018.
ــة قــطــر ضــمــن قائمة  وحــلــت دولـ
ــريــــن دولـــــــــة قـــامـــت  ــل عــــشــ ــ ــــضـ أفـ
ــات تـــتـــعـــلـــق بــبــيــئــة  ــ ــــاحــ ــإصــ ــ بــ
سهولة ممارسة االعــمــال لسنة 
بـــن 190 دولـــة  2020 وذلــــك مـــن 
حــول الــعــالــم، كما أكــدت العديد 
مــــــن الـــــتـــــقـــــاريـــــر االقــــتــــصــــاديــــة 
الدولية قوة وتوازن السياسات 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا 
الــدولــة خــال السنوات املاضية 
ــــي املـــرتـــبـــة  حـــيـــث حـــلـــت قـــطـــر فـ
األولـــى عامليا فــي مــؤشــر الــدول 
ــادي  ــتــــصــ ــة لـــلـــنـــمـــو االقــ ــقـ ــقـ املـــحـ
خـــال الــعــشــريــن عــامــا املــاضــيــة 
ــط نـــمـــو  ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ بـــتـــســـجـــيـــلـــهـــا مـ
اقــتــصــادي ســنــوي مــركــب يبلغ 

مستوى 10.5 باملائة.
وأضاف خال كلمة له في حفل 
أمــــس، أن  تـــوزيـــع جـــوائـــز رواد، 
ــة قـــطـــر وضــــعــــت مـــنـــذ عـــدة  ــ ــ دولـ
ــمــــاد عــلــى  ــتــ ســــنــــوات مــــبــــدأ االعــ
الـــــذات واالنـــفـــتـــاح االقـــتـــصـــادي. 
ــه فــي  ــوّجــ ــتــ ــذا الــ ــ ــد ســــاهــــم هــ ــ وقــ

تدعيم الصناعات الوطنية من 
جهة وتــعــزيــز مكانة دولـــة قطر 
ــيـــســـي فــي  ــمـــحـــور تــــجــــاري رئـ كـ

املنطقة من جهة أخرى.
ــاع  ــطــ ــقــ الــ وأكـــــــــــد ســـــعـــــادتـــــه أن 
يـــــؤدي دورًا مــحــوريــًا  الـــخـــاص 
فــي هـــذا الــســيــاق حــيــث إن بناء 
صناعة قطرية تنافسية يعتمد 
بشكل كبير على نمو املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة جنبًا إلى 
الــشــركــات الصناعية  جــنــب مــع 
الوطنية الكبرى. كما أشــار إلى 
أن مــــبــــادرة بــنــك قــطــر للتنمية 
تــهــدف إلـــى تــطــويــر قــطــاع رواد 
ــــاب املـــشـــاريـــع  ــــحـ ــال وأصـ ــ ــمـ ــ األعـ
املبتكرة وصقل مهاراتهم فيما 

يتعلق بريادة األعمال.
ــــت إلـــــــى مـــــا حـــقـــقـــتـــه دولـــــة  ــفـ ــ ولـ
ــلــــى مــخــتــلــف  قــــطــــر مـــــن نــــمــــو عــ
ــعـــدة بــمــا فـــي ذلـــك تطوير  األصـ

املـــــوانـــــئ، حـــيـــث أصــــبــــح مــيــنــاء 
ــا فــيــمــا  ــ ــامـ ــ ــنــــاء هـ ــيــ الــــــرويــــــس مــ
ــلــــق بــــاســــتــــقــــبــــال الـــســـفـــن  ــتــــعــ يــ
الــخــشــبــيــة بــعــد أن كــــان مــجــرد 
ــلــــي مــــحــــدود، فــيــمــا  مـــيـــنـــاء داخــ
يجري العمل في املرحلة الثانية 
مــــن تـــطـــويـــر مـــيـــنـــاء حـــمـــد الــتــي 

ستنتهي قريبا.
وذكــــر أن الـــــوزارة تــنــفــذ جــوالت 
املـــوانـــئ للتأكد  تفتيشية عــلــى 
من انضباط العمل بها، مضيفا 
ان نــتــائــج تــلــك الـــجـــوالت تظهر 
االحــتــرافــيــة الــعــالــيــة الــتــي تــدار 
ــا مــع  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــا املـــــــوانـــــــئ وتـ ــهــ بــ
أعــلــى املــعــايــيــر الــدولــيــة. وأشـــار 
ــاع الــنــقــل  ــطـ ــى ان قـ ــ ســـعـــادتـــه إلـ
ــوزارة يــســتــهــدف  ــ ــالــ ــ الـــبـــحـــري بــ
ــة إلــى  ــقـــادمـ زيــــــادة الــبــضــائــع الـ
املوانئ بغرض إعــادة التصدير 

من خال تسهيل اإلجراءات.

ــتــنــفــيــذي لــبــنــك قــطــر  ــال الـــرئـــيـــس ال ــ قـ
ــن نـــاصـــر آل  لــلــتــنــمــيــة عــبــد الـــعـــزيـــز بـ
الــهــدف مــن إطـــاق جــائــزة  خليفة إن 
الرعاية  الــعــام وتــحــت  لــهــذا  رواد قطر 
ــب الــســمــو  ــاحـ الـــكـــريـــمـــة لـــحـــضـــرة صـ
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الباد املفدى، هو تعزيز روح االبتكار 
ونشر ثقافة ريـــادة األعــمــال فــي دولــة 
ــم تـــطـــور الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ قـــطـــر ودعــ
والــــــــروح الــتــنــافــســيــة بــــن الـــشـــركـــات 
الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، مــشــيــرًا إلــى 
أن رعـــايـــة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
ــقــيــادة  ــدل عــلــى اهـــتـــمـــام ال ــلــجــائــزة يــ ل
ــال وريـــــادي  ــمــ ــادة األعــ ــريــ ــيـــدة بــ الـــرشـ
ــوه إلـــى أن  ــة قــطــر. ونـ األعــمــال فــي دولـ
هــنــاك ســت جــهــات شــاركــت فــي لجنة 
التحكيم وهناك تسعة أعضاء قاموا 

بتقييم املشاركن.
الفئات املختلفة  أنه من بن  ولفت إلى 
التي فازت بالجائزة تم إضافة عنصر 
االكتفاء الذاتي للجائزة هذا العام وهو 

ــيـــوي ويـــدعـــم رواد  عــنــصــر مــهــم وحـ
الــخــاص لتحقيق  القطاع  األعــمــال فــي 
االكتفاء الذاتي، وأيضًا جائزة االبتكار 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى عــنــصــر اســتــخــدام 

التكنولوجيا العالية.
وأضاف في تصريحات صحفية على 
هامش املؤتمر أن الجائزة تنظم للمرة 

الثانية، واملؤتمر ينظم للمرة الخامسة، 
الفتًا إلى إنطاق فعاليات املؤتمر مع 
األسبوع العاملي لريادة األعمال والذي 
تحتفل به 170 دولة حول العالم، ورش 
عمل أكثر من 150 ورشة عمل، و60 
متحدثًا عامليا ومحليا وأكثر من 14 

جهة مشاركة.
ــيــــل« حـــول  »لــــوســ عـــلـــى ســــــؤال  وردًا 
الــصــغــيــرة  الــشــركــات  لــتــطــور  تقييمه 
ــدى مــســاهــمــتــهــا في  ــ واملــتــوســطــة ومـ
دفـــع عجلة االقــتــصــاد املــحــلــي أكـــد آل 
أن هناك تطورا كبيرا في هذا  خليفة 
ــــى حـــصـــول مــؤشــر  ــًا إلـ ــتـ الــــصــــدد الفـ
ــة قــطــر على  ــ ــادة االعــــمــــال فـــي دولـ ــ ــ ري

املركز األول  
وعـــبـــر آل خــلــيــفــة عـــن فـــخـــره بـــالـــدور 
الــبــنــك فــي تمكن  الـــذي يلعبه  الكبير 
املــشــاريــع وتشجيعهم على  أصــحــاب 
ــذي  ــ ــم، األمــــــر ال ــهـ ــالـ ــمـ ــي أعـ ــع فــ ــتـــوسـ الـ
سيؤدي إلى تنمية املوارد االقتصادية 

املحلية وبناء اقتصاد قائم ومتنوع.

لريادة  للتنمية رعــاة جائزة ومؤتمر قطر  كــرم بنك قطر 
األعمال »رواد 2019«. وسلم سعادة السيد علي بن أحمد 
إدارة  التجارة والصناعة، رئيس مجلس  الــكــواري، وزيــر 
بنك قطر للتنمية، والرئيس التنفيذي للبنك عبد العزيز بن 

ناصر آل خليفة درع املؤتمر للشركاء الرعاة.
الـــتـــجـــارة  ــيـــجـــي وزارة  ــراتـ ــتـ الـــشـــريـــك االسـ تـــكـــريـــم  وتـــــم 
الوطني، والراعي  الباتيني بنك قطر  والصناعة، والراعي 

الذهبي اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

لــريــادة  الفائزين بجائزة قطر  للتنمية  كــرم بنك قطر 
السيد علي بن  األعــمــال »رواد 2019«. وسلم ســعــادة 
أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس 
للبنك عبد  التنفيذي  للتنمية، والرئيس  إدارة بنك قطر 
العزيز بن ناصر آل خليفة الجوائز للفائزين. وحصل 
مــصــنــع لــفــان لــأملــنــيــوم عــلــى جـــائـــزة االبـــتـــكـــار، فيما 

املعدل على  للبيتومن  الشرق االوســط  حصل مصنع 
لتدوير  الــذاتــي. وفــاز مصنع رصــاص  جائزة االكتفاء 
البطاريات بجائزة افضل شركة صغيرة ومتوسطة 
مصدرة، فيما حصل قنوان للتمور على جائزة افضل 
شركة صغيرة ومتوسطة. وتقدر قيمة  الجوائز بأكثر 

من مليون ريال.

أعـــلـــن بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة أمــــس الــثــاثــاء 
عــن أســمــاء الفائزين فــي النسخة الثانية 
مــن جــائــزة قــطــر لـــريـــادة األعـــمـــال »جــائــزة 
رواد 2019«، وذلــك تحت الرعاية الكريمة 
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املــفــدى. وقــد تم 
اإلعـــان عــن أســمــاء الفائزين األربـــع خال 
إطــاق أعمال مؤتمر قطر لريادة األعمال 
في نسخته الخامسة، والــذي يقام بمركز 
الدوحة للمعارض واملؤتمرات على مدى 
ثاثة ايام. وتقدر قيمة الجوائز بأكثر من 

مليون ريال.
ــل اإلعـــــــــــان عــــــن الــــفــــائــــزيــــن  ــفــ ــــر حــ وحـــــضـ
بجائزة قطر لريادة األعمال »رواد 2019« 
ــكـــواري،  ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد الـ
ــادة  ــعــ ــة، وســ ــاعــ ــنــ وزيــــــــر الــــتــــجــــارة والــــصــ
الــســيــد جــاســم بــن ســيــف السليطي وزيــر 
املــواصــات واالتــصــاالت, وسعادة الشيخ 
ــانــــي مــحــافــظ  ــود آل ثــ ــعــ ــــن ســ عـــبـــدالـــلـــه بـ
املــركــزي, والسيد محمد بن  مصرف قطر 
ــــوار نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة قـــطـــر, والــســيــد  طـ
عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس 
إلــى جانب  التنفيذي لبنك قطر للتنمية، 
عدد من كبار الشخصيات ورواد األعمال 
ــزة قـــطـــر لـــريـــادة  ــائــ ــهــــدف جــ فــــي قـــطـــر. وتــ
األعــمــال إلـــى تــعــزيــز روح اإلبــتــكــار ونشر 
ــة قــطــر على  ثــقــافــة ريــــادة األعــمــال فــي دولـ
مستوى الشركات الصغيرة واملتوسطة. 

ـــت لــجــنــة دراســــــة مــلــفــات الــتــرشــيــح 
ّ
وتـــلـــق

لجوائز »رواد 2019« العديد مــن طلبات 
الــتــرشــيــح، تــم تأهيل أعــاهــا أداء ملراحل 

التقييم النهائية.
ــام بــــــإدراج  ــعــ ــذا الــ ــ كـــمـــا تـــمـــيـــزت نــســخــة هـ
فــئــة جـــائـــزة االبـــتـــكـــار فـــي ريـــــادة األعـــمـــال 

إلـــــــى جــــانــــب الــــفــــئــــات الــــثــــاثــــة األخــــــــرى، 
وهـــي فــئــة االكــتــفــاء الـــذاتـــي، وفــئــة أفــضــل 
شــركــة مـــصـــدرة، وأفـــضـــل شــركــة صــغــيــرة 

ومــتــوســطــة، وذلــــك لــجــذب عــــدد أكــبــر من 
رواد األعــمــال املــبــدعــن، وتــأكــيــدًا عــلــى أن 
ــد مـــن الــعــنــاصــر املهمة  االبــتــكــار هـــو واحــ
في ريادة األعمال، والذي يضمن استدامة 
أنشطة الشركات املحلية ومواكبتها آلخر 

التطورات في األسواق العاملية.

خالل إطالق أعمال مؤتمر قطر لريادة األعمال في نسخته الجديدة.. »قطر للتنمية«:

 »2019 4 فائزين بجائزة ريادة األعمال »رواد 

¶  الكواري والسليطي وعبدالله بن سعود وبن طوار وآل خليفة خال حفل التدشين  

¶  عبد العزيز آل خليفة

¶  الوزراء والضيوف خال الحفل

الشركات قادرة على تصدير خدماتها ومنتجاتهاتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تكريم الشريك االستراتيجي ورعاة المؤتمر

تكريم الفائزين بـ»رواد 2019«
أكثر من مليون ريال قيمة الجوائز

عبد العزيز آل خليفة:155 قطعة أرض صناعية جديدة لرواد األعمال.. الكواري:

 الكواري: االنفتاح االقتصادي يدعم الصناعات الوطنية ويعزز مكانة قطر

مصطفى شاهين

¶  علي الكواري مخاطبا االحتفالية
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افتتح ســعــادة السيد علي بن 
ــر التجارة  ــكــواري، وزي أحمد ال
والصناعة، وسعادة السيد أكبر 
ــن الــعــام للمجلس  الباكر األم
الــوطــنــي للسياحة والــرئــيــس 
التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية, أمس  الدورة 
الــخــامــســة مــن مــعــرض »قطر 

للضيافة«.
وينظم املعرض الذي يستمر 
ــمــركــز الــدوحــة  ثــاثــة أيــــام ب
لــلــمــعــارض واملـــؤتـــمـــرات من 
قبل الشركة الدولية للمعارض 
بالتعاون مع املجلس الوطني 
للسياحة للسنة الثانية على 
التوالي، وبمشاركة 228 جهة 

عارضة تمثل 33 دولة.

افتتاح »قطر للضيافة« في دورته الخامسة
33 دولة 228 شركة من  بمشاركة 

¶  الكواري والباكر خالل افتتاح المعرض 

الكواري: المعارض تؤكد نجاح 
المنتجات الوطنية

الــكــواري وزيــر التجارة والصناعة  أكــد سعادة السيد علي بن أحمد 
أن معرض قطر للضيافة في نسخته الخامسة شهد زيــادة في عدد 
املشاركني مقارنة بالنسخ السابقة، الفتا إلى أن هناك مشاركة عدد 
الــدول في املعرض بأجنحة متميزة تقدم إضافة للسوق املحلي  من 
في قطاع الضيافة القطري. وعبر الكواري في تصريحات صحفية عن 
سعادته بوجود عدد من العارضني املحليني بمنتجات قطرية محلية، 
إلــى أن وجــود املنتجات الوطنية في هــذا املعرض يؤكد نجاح  الفتا 
إلــى أن تنظيم معارض  الصناعة الوطنية في إثبات نفسها. وأشــار 
إبــــراز املنتجات  الــوطــنــي فــي  الــقــطــاعــات يــخــدم االقــتــصــاد  بمختلف 
الوطنية ما وصلت إليه قطر، الفتا إلى أن معرض الضيافة متميز من 
حيث عدد املشاركني واملنتجات املعروضة وجودتها والدول املشاركة.

مشيمش: 120 شركة قطرية 
تشارك بـ»قطر للضيافة« 

قـــال حــيــدر مشيمش مــديــر الــشــركــة الــدولــيــة لــلــمــعــارض املنظمة 
للمعرض إن معرض قطر للضيافة وصــل ملستوى ريـــادي عــاٍل، 
الفتا إلى أن هذا املستوى يؤكده اإلقبال الالفت واملشاركة الفاعلة 
فـــي أعـــمـــال الـــــدورة الــخــامــســة الــتــي تــجــمــع تــحــت مظلتها كــبــرى 
الشركات من مختلف أنحاء العالم، في سبيل تبادل أنجح التجارب 

واســتــعــراض أحــدث االبــتــكــارات 
على مدى 3 أيام من النشاطات 
 عـــن تــقــديــم 

ً
الــتــفــاعــلــيــة، فـــضـــال

حــــلــــول جـــــديـــــدة لــــدفــــع عــجــلــة 
الــــتــــطــــورات املـــتـــســـارعـــة ضــمــن 
قطاع السياحة والضيافة في 
إلــى أن هناك ثقة  قطر، مشيرا 
ــــدورة الــخــامــســة في  بــنــجــاح الــ
ظل املساعي املستمرة لتعزيز 
تــــجــــارب الــــعــــارضــــني والــــــــزوار 
ــد ســـــــواء، واملـــســـاهـــمـــة  عـــلـــى حــ
ــود الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــجــ ـــي دعــــــم الــ فــ
املــزيــد مــن السياح  الستقطاب 

إلى قطر.
وأضــاف مشيمش في تصريح 

إلــى جانب 228 شركة عاملية من 34  للصحفيني أن املعرض ضم 
دولة ما يقارب 120 شركة قطرية والتي كانت العامل الرئيسي في 

مضاعفة مساحة املعرض إلى الضعف هذا العام.
وأشـــــار مــشــيــمــش إلــــى أن أكــبــر الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة املـــشـــاركـــة في 
املــعــرض هــي مــن تركيا تليها إيطاليا وإيـــران وباكستان ودول 
أمريكا الجنوبية والتي لم يسبق لها املشاركة في املعرض إلى 

جانب الدول األفريقية التي أيضا تشارك ألول مرة في املعرض.

العبيدلي: فرص لتبادل المعرفة
قال أحمد العبيدلي من املجلس الوطني للسياحة في تصريح للصحفيني 
إن معرض قطر للضيافة يعتبر من أهم املعارض التي يركز عليها قطاع 
فعاليات األعمال باملجلس خاصة وأن النسخة الخامسة من املعرض تعتبر 

األكبر على اإلطالق وتشهد مشاركة 15 دولة.
ــاف أن املــعــرض يــضــم الــعــديــد مــن األجـــهـــزة املتخصصة فــي قطاع  وأضــ
الضيافة والتجهيزات املتعلقة بها إلى جانب فعاليات أخرى مثل مسابقات 
الترويج ملثل هذه  التي ستعمل على  الهامة  الفعاليات  الطهي وغيرها من 

الفعاليات.
وبني أهمية التنمية املهنية املستمرة بالنسبة للعاملني في قطاعي السياحة 
التعاون مع معرض قطر للضيافة، يأتي نتيجة  أن  إلــى  والضيافة، الفتا 
لتبادل  أن توفر فرصا  العاملني بالقطاع ملنصة تدريبية، يمكنها  لحاجة 
املعرفة، مشيرا إلى الحرص على تسليط الضوء على أهمية تقديم تجربة 
سياحية قطرية فريدة تمزج بني الحداثة والسالسة من جانب، واألصالة من 
جانب آخر، وتنعكس في جميع املكونات التي تصنع التجربة السياحية، 
مثل الضيافة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة وحــتــى خــدمــة الــعــمــالء واالبــتــكــارات 
الرقمية. وأضاف: نأمل أن يستمتع الحضور بما يقدمه املؤتمر على مدار 
ثالثة أيام، وأن يستفيدوا من التدريبات والنقاشات التي سيشهدها، وأن 
ليواكبوا تغيرات الصناعة وأن  الالزمة  نتمكن من توفير األدوات والرؤية 

يظلوا دائمًا في الصدارة.

الكعبي: منصة مثالية
 لعرض أحدث الخدمات

قال أحمد ناصر سريع الكعبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة آل 
سرّيع القابضة: نثني على جهود »قطر للضيافة« في استضافة هذا الحدث 
وتوفير منصة مثالية تتيح لعرض أحدث الخدمات وتعزيز املفاهيم التي من 
شأنها زيادة املشاركة في هذا القطاع. ويواصل هذا الحدث تزويدنا بفرصة 
هامة للتواصل مع شركاء جدد واستكشاف فرص األعمال بما يتماشى مع 

جهودنا للمساهمة في التنمية املستدامة للدولة.

الحبابي: فودافون ملتزمة
 بدعم قطاع السياحة 

أكـــد مــهــدي ســعــد الــحــبــابــي، رئــيــس قــطــاع األعـــمـــال فــي فـــودافـــون قــطــر: نحن 
فــودافــون قطر ملتزمون بدعم نمو قطاع الضيافة والسياحة ويسعدنا  في 
املشاركة بمعرض قطر للضيافة 2019 كشريك االتصاالت الحصري. بفضل 
االنتشار الواسع لشبكتنا للجيل الخامس في قطر، نؤمن بأن هذه التكنولوجيا 
ستطور القطاع على صعيد عملياتها واهتمامها بالزبائن. هذا مهم جدًا لتلبية 

متطلبات الزوار والسّياح خالل تحضيرنا لكأس العالم في 2020.

نــاقــشــت جــلــســات املـــعـــرض تــكــامــل مــعــايــيــر الــعــالمــات 
الــتــجــاريــة وعــنــاصــر الــتــصــمــيــم املــحــلــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
كيفية إيصال الرسائل بشكل فّعال من خالل التصميم 
النعيمة،  السيد خالد حسن  واملساحات، وذلــك بإشراف 
التقني في شركة »كتارا  الهندسة والتطوير  مدير قسم 

للضيافة«.
املــؤتــمــر »أول جــزيــرة ترفيهية فــي قــطــر –  واســتــعــرض 
العالم  التحضيرات لكأس  مساهمة جزيرة قطيفان في 
ــراف هـــشـــام شـــــرف، رئـــيـــس قسم  ــإشــ بــ 2022«، وذلـــــك 

لــتــزويــد املشاركني  لــلــمــشــاريــع«،  العمليات فــي »قطيفان 
بمعلومات محدثة حول املشاريع داخــل جزيرة قطيفان 
والـــفـــرص الــحــالــيــة املــتــاحــة لــلــشــركــاء املــحــتــمــلــني، كــمــا تم 
للعائالت  الترفيهي  النشاط  أيــضــًا على تنظيم  التركيز 
خالل زيارتهم لقطر. وُعقدت جلسة تدريبية من تقديم 
خافير مارتينيز، وهو الخبير الدولي املعروف في مجال 
الرياضة والترفيه، حيث تم تسليط الضوء على أفضل 
 عن تمكني 

ً
الــرائــدة في عالم الضيافة، فضال املمارسات 

املــشــاركــني ملعرفة املــزيــد عــن »تــوفــيــر تــجــارب فــريــدة في 

الــزوار من خالل  لتعزيز تجربة  الرياضة والترفيه«  عالم 
فهم متطلبات املشجعني وسلوكهم ودوافــعــهــم وكيفية 
إلــى عمالء  تــواصــل قــوي لتحويل هــؤالء املشجعني  بناء 
مــخــلــصــني. كــمــا اســتــعــرض مـــوضـــوع الـــــدورة الــتــدريــبــيــة 
الدوافع الرئيسية وأفضل املمارسات التي يمكن أن تفتح 
الساعني  الضيافة  العاملني في قطاع  أمــام  فرصًا جديدة 
للزوار  لتقديم األفضل  إلــى إنشاء منهجية استراتيجية 

خالل »كأس العالم لكرة القدم 2022«.
اليوم األول أيضًا من معرض »قطر  وتضمنت فعاليات 

للضيافة« مجموعة مميزة من العروض، شملت كال من 
»صالون كولينير« بالشراكة مع »جمعية الطهاة املحترفني 
في قطر«، حيث استمتع الــزوار بأشهى األطباق الجديدة 
تــم تقديمها. كما استقطبت مسابقات  الــتــي  واملــتــنــوعــة 
الحي جمهورًا واسعًا بحضور خبراء ومتذوقي  الطهي 
الطعام الذين أشرفوا على عملية إعداد األطباق. وشكلت 
مسابقة الباريستا، برعاية كورونا، أيضًا فرصة لعشاق 
القهوة والشاي لالطالع على نكهات وخلطات رائعة قام 

بإعدادها أفضل الخبراء في الدولة.

جلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز قضايا قطاع الضيافة 

عمر القضاه
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وزير التجارة والصناعة النرويجي:

10 مليارات دوالر استثمار 
الشركات النرويجية في قطر

قال سعادة توربيورن رو ايساكسن وزير 
التجارة والصناعة في مملكة النرويج إن 
استثمارات الشركات النرويجية في دولة 
قطر تصل إلى 10 مليارات دوالر أمريكي، 
مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي أن تــشــهــد الــعــاقــات 

التجارية بني الجانبني تطورا أكبر.
وأعـــرب ســعــادة تــوربــيــورن رو ايساكسن 
خــــــــال تــــصــــريــــحــــات صـــحـــفـــيـــة لــــــه عــلــى 
ــقـــد أمـــس  ــفـــل الـــعـــشـــاء الـــــــذي عـ هــــامــــش حـ
احــتــفــاال بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي لــقــافــكــو، عن 
ــذا الــحــجــم قـــائـــا إن  أمـــلـــه فـــي أن يـــزيـــد هــ
هــنــاك آفـــاقـــا لــلــتــعــاون بـــني الــجــانــبــني في 
ــات مـــثـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــحــريــة  ــاعـ ــطـ قـ
ــة، حـــيـــث إنــهــمــا  ــيــ ــاعــ ــدفــ ــات الــ ــاعــ ــنــ والــــصــ
يتشاركان في العديد من األمور فكاهما 
لــديــهــمــا اقــتــصــاد مــتــنــاٍم يــســعــى ملــواصــلــة 
ــنـــرويـــج مهتمة  نـــمـــوه وهــــو مـــا يــجــعــل الـ
بتطوير العاقات االقتصادية خاصة وأن 
الشركات النرويجية كان لها سابقة نجاح 
مثلما حدث مع قافكو ومجمع األملونيوم 
فـــي قـــطـــر، مــتــوقــعــا أن يـــحـــدث تـــطـــور في 
الــشــراكــات النرويجية القطرية مستقبا 
خـــاصـــة فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــبــحــريــة 
وقــطــاع الطاقة. وتــابــع فــي هــذا اإلطـــار أنه 
يعمل كوزير للتجارة والصناعة منذ نحو 
عامني حيث تعتبر هذه هي الزيارة األولى 

له في املنطقة والتي بدأها بدولة قطر.
وأوضــــــــــح أن بـــــــــاده تـــطـــمـــح فـــــي زيـــــــادة 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة بـــــــني الـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ املــــــشــــــاريــــــع املـ
النرويجية ونظيرتها القطرية وليس فقط 
ــادة فــي حجم الــتــبــادل التجاري  مــجــرد زيـ
بــني الــبــلــديــن، مــوضــحــا أن هــنــاك اتفاقية 
تجارة حرة موقعة بينهما وهو ما يجعل 
كـــا مـــن الـــنـــرويـــج وقـــطـــر لــديــهــمــا اإلطــــار 
الجيد لتطوير العاقات التجارية بينهما.
وعبر عــن إعجابه بما يحدث مــن تطوير 

ــائــــا إن مــعــظــم  وتـــنـــمـــيـــة بــــدولــــة قــــطــــر، قــ
ــتـــي أجــــراهــــا بـــالـــدولـــة كـــان  مـــحـــادثـــاتـــه الـ
هدفها التعرف على كيفية االستفادة بما 
لـــدى بــــاده مــن مــعــرفــة وتــكــنــولــوجــيــا في 

دعم قطر في ظل هذا اإلطار.
ــــاده بــــأي مستثمر  ــــدى تــرحــيــب بـ كــمــا أبـ
قــطــري يــرغــب فـــي االســتــثــمــار فـــي أي من 
القطاعات االقتصادية، مشيرا إلى أن هذا 
يتماشى مع إستراتيجية بــاده الساعية 

لدعم العاقات االقتصادية.
واحتفلت أربــع شركاٍت نرويجية عماقة 
ــدة الـــكـــيـــمـــاويـــة  ــمــ ــع شــــركــــة قـــطـــر لــــأســ ــ مـ
/ قـــافـــكـــو/  بـــالـــذكـــرى الــخــمــســني لــلــعــاقــة 

الصناعية املزدهرة بينها وبني قطر.
وحضر الحفل حوالي 250 شخصية كان 
أبــرز الحضور صاحب السمو امللكي  مــن 
األمير هاكون ولــي عهد مملكة النرويج، 
وسعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــطــاقــة والــرئــيــس  ــ وزيـ
لــشــركــة قــطــر للبترول،  واملــديــر التنفيذي 
والــســيــد تـــوربـــيـــورن رو إيــســاكــســن وزيـــر 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بــمــمــلــكــة الـــنـــرويـــج، 
والــســيــد عــبــد الــرحــمــن مــحــمــد الــســويــدي 
الرئيس التنفيذي لشركة قافكو. وسلط 
الحفل الــضــوء على أبـــرز اإلنــجــازات التي 
الــصــنــاعــي املشترك  الــتــعــاون  تحققت مــن 

طوال النصف األخير من القرن املاضي.
وشـــركـــة »قــافــكــو« هـــي اســتــثــمــار مشترك 
بنسبة 25٪ من قبل شركة يارا النرويجية 
ــات قــطــر،  ــاعـ ــنـ قـــبـــل شـــركـــة صـ ــن  و75٪ مــ
وتــــديــــر قـــافـــكـــو ســـتـــة مـــصـــانـــع مــتــكــامــلــة 

إلنتاج األمونيا واليوريا.
وتــلــعــب قــافــكــو دورًا مـــحـــوريـــا فـــي ســوق 
األسمدة العاملي وتمثل أحد أكبر مصدري 
اليوريا مع قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 3.8 
مليون طن متري من األمونيا و5.6 مليون 
طن متري من اليوريا. وتعتبر شركة يارا 
من الشركات الرائدة التي تتداول اليوريا 
عــالــي الـــجـــودة مــن شــركــة مــنــتــجــات، التي 
تقوم بــدورهــا فــي تسويق وبيع وتوزيع 

كميات كبيرة من األسمدة خارج قطر.

قطاع األسمدة

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد 
ســفــايــن تـــور هــولــســيــثــر الــرئــيــس واملــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة يــــارا انــتــرنــاشــونــال إن 
نصف سكان العالم يعتمد على األسمدة 
الــــذي يستهلكونه حيث  الــطــعــام  إلنـــتـــاج 
ــن الــغــذائــي  تــســاهــم قــافــكــو فــي تــعــزيــز األمـ
ــوم تـــصـــدر  ــ ــيــ ــ ــاملــــي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، والــ ــعــ الــ

منتجاتها في جميع أنحاء العالم.

ــزام شـــركـــتـــه بـــالـــعـــمـــل مــع  ــ ــتـ ــ كـــمـــا أبـــــــدى الـ
قــافــكــو مــن أجـــل إنــتــاج مــســتــدام لأسمدة 
املعدنية، موضحا أن شركته تعمل على 
ــة الــرقــمــيــة مــن أجــل  تــطــويــر أدوات الـــزراعـ
الزراعة الدقيقة، كما تعمل أيضا عن كثب 
الــشــركــاء فــي سلسلة القيمة الغذائية  مــع 
مـــة  بــأكــمــلــهــا لــتــطــويــر حـــلـــول أكـــثـــر مـــاء
لتغذية املحاصيل. وأفاد بأن تلك الجهود 
املشتركة ستسهم في دفع اإلنتاج القطري 

للغذاء مع توفر التكنولوجيا.
مــن جــانــبــهــا قــالــت الــســيــدة هــيــلــد ميريت 
آســـهـــايـــم – الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
ــدار  ــدرو بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة إنـــــه عـــلـــى مــ ــيــ هــ
خمسني عاما املاضية في قطر، استطاعت 
هيدرو املشاركة في العديد من املشاريع 
الـــعـــاملـــي، كما  املـــســـتـــوى  الــصــنــاعــيــة ذات 
أنها تمثل أول شريك صناعي لدولة قطر 
حيث سعت لتوفير إمكانية الوصول إلى 
 عن الكفاءة العاملية 

ً
تقنيات رائــدة، فضا

واملـــوارد في الهندسة والبناء والتشغيل 
واألنشطة التجارية. وأضافت أن شركتها 
املـــوارد الطبيعية ذات الكفاءة  تركز على 
الــعــالــيــة وتــبــتــكــر فـــي مــخــتــلــف املــنــتــجــات 
والحلول، وتسعى كل يوم لجعل األملنيوم 
جـــــزءًا مـــن الـــحـــل ألكـــبـــر تـــحـــٍد يـــواجـــه هــذا 
ــهـــاك الــطــاقــة  ــتـ الـــعـــصـــر وهـــــو خـــفـــض اسـ

وانبعاث الغازات الدفيئة عند استخدامه 
فــي الــســيــارات والــنــقــل والــبــنــاء والتشييد 
والتعبئة والتغليف والتطبيقات األخرى، 
حــيــث يــمــكــن تــجــديــده 100٪ وال يتطلب 
تــــدويــــره. وفــــي عــــام 2004، دعــيــت  إعــــــادة 
هيدرو للمشاركة مع شركة قطر لأملنيوم 
)كاتلوم( وشركة قطر للبترول في مشروع 
مشترك إلنتاج معدن األملنيوم، وتم توقيع 
اتفاقية نهائية في عام 2007 وبدأ تشغيل 

املصنع في عام 2010.
من جانبه قال السيد غير هــاوي الرئيس 
ــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كــونــغــســبــيــرغ  ــديـ واملـ
إنه بالتعاون مع شركات نرويجية رائدة 
في مجال التكنولوجيا الحديثة، نجحت 
كونغسبيرغ على مــدار عقود مــن الزمان 
فـــي بـــنـــاء كـــفـــاءة عــاملــيــة رائـــــدة فـــي مــجــال 
تكامل األنظمة وأدوات دعم القرار وحلول 
ــاف أن قــطــر تــركــز بشكل  الــرقــمــنــة. وأضــ
ــكـــار  ــتـ كــبــيــر عـــلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا واالبـ
والصناعة، حيث وضعت رؤيتها لعام 
2030 الخاصة بها مع أهــداف واضحة 
تــســعــى لــتــحــقــيــقــهــا فـــي هــــذه املـــجـــاالت، 
وتــابــع أن شــركــتــه الــيــوم املــــزود الــرائــد 
عامليا لهذه األنظمة، معربا عن سعادته 
ــقــــطــــري لــحــلــول  ــانــــب الــ بـــاخـــتـــيـــار الــــجــ

شركته وتقنياتها للتعاون معا.

الدوحة -

»المحاسبين القانونيين« 
تكرم المتميزين في 

بكالوريوس المحاسبة

اكتتاب »بلدنا« يتجاوز األسهم المطروحة

املتميزين   لتكريم 
ً
القطرية حفال القانونيني  نظمت جمعية املحاسبني 

مــن الــحــاصــلــني عــلــى بــكــالــوريــوس املــحــاســبــة لــلــعــام الـــدراســـي 2018 
/2019، من جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية شمال 
األطلنطي. وذلك في قاعة ابن خلدون بجامعة قطر، وبحضور الدكتور 
خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية واملالية، والدكتور 
الــقــانــونــيــني  املــحــاســبــني  الــســيــد رئــيــس مــجــلــس إدارة جمعية  هــاشــم 
العلمية للمحاسبة  القطرية، والدكتور ياسني الجندي رئيس الجمعية 
وعــدد مــن أعــضــاء هيئة الــتــدريــس والــطــالب، حيث تــم منح املتميزين 

شهادات التقدير والهدايا من قبل جمعية املحاسبني القانونيني.
وفـــي كــلــمــة لـــه قـــال الــدكــتــور هــاشــم الــســيــد إن االهــتــمــام بــاملــحــاســب 
وتأهيله ورفع كفاءته من األمور األساسية الالزمة لتطوير أداء مهنة 
املحاسبة واملــراجــعــة، ومــن هنا تأتي مشاركتنا ورعايتنا ملثل هذه 
ــة الجمعية فــي تــزويــد الــســوق القطري  املــنــاســبــات انــســجــامــا مــع رؤيـ
إلى  املعايير، باإلضافة   علميا وفقا ألحدث 

ً
املؤهل تأهيال باملحاسب 

التزام الجمعية باملساهمة في صنع مستقبل املهنة. وبذلك فإن املغزى 
الــطــالب من  الحقيقي مــن هــذا التكريم هــو االحــتــفــاظ بما وصــل إليه 

 في املستقبل وليتبلور نفعا للمجتمع.
ً
شرف العلم ليتحول عمال

أعلنت شركة »بلدنا« للصناعات الغذائية 
- شركة مساهمة عامة تحت التأسيس - 
عن تغطية االكتتاب بفائض أسهم تجاوز 
عدد األسهم املطروحة. وأوضحت الشركة 
أنه »نظرا لهذا اإلقبال الكبير، فإنه سيتم 
إعــطــاء األولــويــة خــال عملية تخصيص 
األسهم للمستثمرين من األفراد أوال ومن 
الــشــركــات تماشيا  ثـــم للمستثمرين مـــن 
الــواردة في  مع إستراتيجية التخصيص 
نشرة الطرح، وتوقعت أن يتم تخصيص 
فـــائـــض مـــبـــالـــغ االكـــتـــتـــاب،  ــم ورد  ــهــ األســ

نـــوفـــمـــبـــر 2019  ــي 21  فــ واإلعـــــــــان عــنــهــا 
تـــداول أسهم الشركة في  هل 

َ
على أن ُيست

بورصة قطر في منتصف ديسمبر 2019. 
ومــــن املـــقـــرر أن تــنــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

التأسيسية في 26 نوفمبر 2019.
وأعلنت »بلدنا« إغاق االكتتاب في أسهم 
الـــطـــرح الـــعـــام األولــــــي بـــنـــجـــاح، واشــتــمــل 
الــطــرح على 1,425,750,000 سهم عــادي 
الــشــركــة.  تمثل 75٪ مــن أســهــم رأس مـــال 
وقد شهدت فترة االكتتاب التي امتدت من 
27 أكتوبر 2019 وحتى نهاية يوم العمل 
إقــبــاال كبيرا من  املــوافــق 7 نوفمبر 2019 

قبل املستثمرين.

وبـــهـــذه املــنــاســبــة أوضــــح الـــدكـــتـــور كــامــل 
عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا 
يــــوم هــام  ــذا  فـــي أن هــ ش.م.ع.ق: »ال شـــك 
بالنسبة لنا في شركة »بلدنا« وللشركات 
الــفــخــر يعترينا  الــقــطــريــة بــشــكــل عــــام. إن 
حيث إن الكثير من املستثمرين أكدوا لنا 
ثقتهم بــالــســوق وبــقــصــة نــمــّونــا املــؤثــرة. 
الــذيــن تقدموا بطلبات  لقد ســاهــم أولــئــك 
لاستثمار في »بلدنا« كمالكني لجزء من 
صناعة األلبان والعصائر سريعة النمو 
في قطر في تعزيز قوتنا جميعا من خال 
الــجــمــع مــا بــني الــطــبــيــعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إرســـــاء مــســتــقــبــل مــزدهــر 

في قطر واقتصاد صحي لسنوات عديدة 
قــائــا: »اآلن، سينصب  ــادمـــة«. ومــضــى  قـ
تركيزنا على تحقيق النتائج التي عقدنا 
العزم على الوصول إليها في خطة نمونا، 
ـــُدمـــا مـــع جــمــيــع حــمــلــة األســهــم 

ُ
ونــتــطــلــع ق

الــجــدد ألن تصبح شركة بلدنا ش.م.ع.ق 
شــركــة مــدرجــة فــي بــورصــة قــطــر«. ال تــزال 
الشركة قيد التأسيس حتى وقــت إصــدار 
ــذا الـــبـــيـــان، حـــيـــث ســيــتــم االنـــتـــهـــاء مــن  ــ هـ
تأسيسها عقب اجتماع الجمعية العامة 
الـــتـــجـــارة  الـــتـــأســـيـــســـيـــة وإصـــــــــدار وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة لــلــســجــل الـــتـــجـــاري لــلــشــركــة، 

حتى انعقاد الجمعية التأسيسية.

»الرابطة« تبحث العالقات االقتصادية مع فنزويال البوليفارية

السيد  القطريني مع سعادة  األعــمــال  بحثت رابطة رجــال 
السلطة  فيليكس رامـــون بالسينسيا غــونــزالــيــس وزيـــر 
الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويال 
الــبــولــيــفــاريــة الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
الــخــارجــيــة وســبــل دعــمــهــا، بحضور  السياحة والــتــجــارة 
وفد من رجال األعمال الفنزويليني خالل زيارتهم للدوحة 
لــلــمــشــاركــة بــمــعــرض قــطــر لــلــضــيــافــة، وســـعـــادة السفير 
البوليفارية  أ. يوفريدا يوريو سفير فنزويال  جيوسيب 

في الدوحة.
وحضر اللقاء من رابطة رجال األعمال القطريني سعادة 
الــشــيــخ نــــواف بـــن نــاصــر آل ثــانــي عــضــو مــجــلــس إدارة 
الــرابــطــة، وأعــضــاء الــرابــطــة السيد صــالح الــجــيــدة، السيد 
مــقــبــول خــلــفــان، الــســيــد مــحــمــد الــطــاف والــســيــد إحــســان 
لرابطة  العام  املدير  الخيمي والسيدة ســارة عبدالله نائب 

رجال األعمال القطريني.
ونــوه فيليكس أن الــزيــارة تهدف إلــى بحث سبل التعاون 
الــســيــاحــي واالســتــثــمــاري بــني رجــــال األعـــمـــال القطريني 
ونــظــرائــهــم مــن جــمــهــوريــة فــنــزويــال، والــتــعــرف عــن قــرب 
عــلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة املــمــكــنــة، مــشــيــدا بـــاالزدهـــار 
االقتصادي الذي تعيشه دولة قطر والذي زارها أكثر من 

مــرة والحــظ التطور الــذي تحققه في كل مــرة يــزور فيها 
الدولة.

ــا الــجــاذبــة  ــزايـ وذكــــر أن فــنــزويــال تــتــمــتــع بــالــكــثــيــر مـــن املـ
لالستثمار والتي تحتاج فيها دعم دولة قطر، فهناك أكثر 
من 300 ألف متر مربع من األراضي الصالحة لالستثمار 
ــرة مــارجــريــتــا في  ــزيـ ــى جـ ــ الــســيــاحــي، مــشــيــرا أيـــضـــا إل
الكاريبي باإلضافة إلى تعدد األنهار والذي يساعد على 
توافر الكهرباء، كما ذكر أيضا وجود عدة فنادق كبيرة 
الدولة حاليا ولكنها معروضة  تقع تحت إشــراف وإدارة 
إلــى وجــود احتياطي  لالستثمار األجنبي هــذا باإلضافة 

ضخم من النفط والذهب بالدولة.

التعاون  الزيارة في بحث سبل  نــواف أهمية  وأكــد الشيخ 
العالقات االقتصادية  البلدين، والعمل على تنشيط  بني 
القطريني  والتجارية، كما أكد على اهتمام رجال األعمال 
املتوفرة في فنزويال  الفرص االستثمارية  بالتعرف على 

وخاصة في قطاع السياحة.
الرابطة على حــرص دولــة قطر على تنمية  وأكــد أعــضــاء 
وتطوير عالقاتها مع كافة الدول، وناقش الجانبان الوضع 
االقتصادي الحالي وعن توجه الدولة نحو االكتفاء الذاتي 
في مختلف القطاعات الحيوية وإمكانية الشراكة في ظل 
للمستثمر  التي تقدمها دولــة قطر  الحوافز االستثمارية 

األجنبي.

■ جانب من االحتفال باليوبيل الذهبي لقافكو

■ توربيورن رو ايساكسن

الدوحة -

الدوحة -

صالح بديوي

■ د. كامل عبدالله
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»المواصالت« تنظم مؤتمرا حول المناورة 
السيبرانية الوطنية السابعة

شبكة 5G لفودافون تغطي 
Ooredoo تطلق نظام إدارة كأس أسباير للطائرة الشاطئية

باقات بيانات الجوال

»سهيل سات« تشارك
AfricaCom2019 في معرض

لتكنولوجيا  قــطــر  لــفــعــالــيــات مــؤتــمــر ومـــعـــرض  اســتــكــمــاال 
املعلومات، نظمت وزارة املواصالت واالتصاالت أمس مؤتمرا 
تمهيديا حول املناورة السيبرانية الوطنية السابعة )نجم-7( 
الــقــادم تــحــت عــنــوان  أوائــــل شــهــر ديسمبر  والــتــي ستنطلق 

»حماية األصول املعلوماتية الوطنية: اعرف خصومك«.
الـــذي حــضــره مــا يربو  للمؤتمر  الكلمة االفتتاحية  وخـــالل 
على 500 شخص من مختلف القطاعات بالدولة، قال السيد 
السيبراني  األمـــن  لــشــؤون  املــســاعــد  الــوكــيــل  الهاشمي  خــالــد 
بوزارة املواصالت واالتصاالت إن املناورة السيبرانية الوطنية 
تشهد سنويا تطورا كبيرا مشيرا إلى أنه منذ إطالق النسخة 

األولى من املناورة السيبرانية في 2013 تم تطوير آلية تنفيذ 
ارتفع عدد املشاركني فيها من عشرين جهة  املناورات كما 
إلى أن وصل إلى ما يقارب 95 جهة ومؤسسة حاليا. وشدد 
السيبرانية في  املـــنـــاورات  املــســاعــد على دور  الــــوزارة  وكــيــل 
ملــا تشكله تلك األصـــول من  اإللكترونية«،  حماية »األصـــول 
الحاضر، وذلــك من خــالل تنسيق  أهمية قصوى في وقتنا 
وتوحيد الجهود وتبادل املعلومات »بشكل فــوري«. وتحدث 
الــســيــد جـــورج بيبي نــائــب الــرئــيــس ومــديــر قــســم الــدراســات 
بــمــركــز نــاشــونــال انــتــرســت، عـــن بــعــض الـــــدروس املــســتــقــاة 
مــن اإلخــفــاقــات واألخـــطـــاء الــتــي يــتــعــرض لــهــا بــعــض خــبــراء 
للتعامل مع  الــدروس  السيبراني وكيفية توظيف تلك  األمــن 

التهديدات والحوادث السيبرانية وتحليلها ودراستها.

ــي االتــــصــــاالت  ــ ــا ســـتـــكـــون راعــ ــهـ ــــون قـــطـــر أنـ ــودافـ ــ أعـــلـــنـــت فـ
الــرســمــي لــكــأس أســبــايــر لــلــكــرة الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة، الــتــي 
نــوفــمــبــر 2019  ــفــتــرة 15-12  ال فــعــالــيــاتــهــا خــــالل  ســـتـــدور 
فــي نـــادي الــغــرافــة الــريــاضــي. وفــي إطـــار الــرعــايــة، ستغطي 
العاملي  الخامس 5G ذات املستوى  الجيل  شبكة جيجانت 
لفودافون قطر الفعالية، مما سيسمح للمنظمني واملشاركني 
أبرز  واملشجعني بالحصول على تجربة ممتعة، ومشاركة 
لحظاتها. وُيعد كأس أسباير للكرة الطائرة الشاطئية، الذي 
الرابعة على  الطائرة، املحطة  للكرة  القطري  ُينظمه االتحاد 
أجندة الجولة العاملية لالتحاد الدولي للكرة الطائرة الشاطئية، 

قبيل التأهل لدورة األلعاب الصيفية 2020 في طوكيو.
وتتنافس فــرق الرجال من نحو 20 دولــة، متضمنة 3 فرق 
من قطر، بحضور آالف املشجعني القادمني من شتى أنحاء 
الرعاية  املعمورة لدعم فريقهم املفضل. وفــي تعليق حــول 

صرح السيد محمد محسن اليافعي، رئيس القطاع العام في 
فودافون قطر »أنه من دواعي سرورنا أن نشارك في كأس 
الشاطئية وأن ندعم دور دولــة قطر  الطائرة  للكرة  أسباير 
الرائد في استضافة البطوالت الرياضية الدولية، وأضاف أن 
السرعات املذهلة لتقنية 5G التي نقدمها ووقت استجابتها 
القصير ستعمل على تقديم تجربة ال تنسى للمشجعني 
خــالل الــبــطــوالت الــكــبــرى، حيث إن الــتــواصــل السلس بــدون 
انقطاع سيسمح لعدد أكبر من املستخدمني بمشاركة عدد 
الفيديو والــصــور والــرســائــل مــع بعضهم  هــائــل مــن مقاطع 
الكواري،  البعض عبر اإلنترنت«. من جهته، قال علي غانم 
رئيس االتحاد القطري للكرة الطائرة: »ُيسعدنا عقد شراكة 
مع فودافون قطر التي تتمتع بتاريخ طويل في دعم الرياضة 
في الدولة. وبصفتنا كاتحاد، نسعى باستمرار إليجاد ُسبل 
الــتــي نستضيفها، وســـوف يشكل قيام  الــبــطــوالت  تــعــزيــز 
الشاطئية  الــطــائــرة  للكرة  تقنية 5G بتغطية كــأس أسباير 

حتذى لبطوالت الكرة الطائرة حول العالم بأسره«.
ُ
سابقة ت

أعــلــنــت Ooredoo عــن إطـــالق نــظــام جــديــد – هــو األول من 
نــوعــه تــجــاريــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم - إلدارة بــاقــات بيانات 
الجوال من خالل مساعد Google على األجهزة التي تعمل 
إدارة باقات  نــظــام  بنظام Android. ومــن خــالل اســتــخــدام 
الجديد، سيتمكن عمالء Ooredoo لخدمة  الــجــوال  بيانات 
لديهم  البيانات  الدفع من معرفة وتعبئة رصيد  هال مسبقة 
بسرعة وسهولة، فيما سيتمكن عمالء Ooredoo للخدمات 
آجـــلـــة الـــدفـــع مـــن اســـتـــخـــدام هــــذه املـــيـــزة إلضـــافـــة املـــزيـــد من 
البيانات إلى باقاتهم األساسية آجلة الدفع، وذلك عبر إعدادات 
الــصــوتــيــة مــن مساعد  ــر  ــ األوامـ أو عــبــر خــاصــيــة   Android
الــذيــن تتوفر لديهم أجــهــزة تعمل بنظام  للعمالء   Google
الجديد  النظام  Android. وكانت Ooredoo قد كشفت عن 

للجوال،  العاملي  املؤتمر  الــجــوال خــالل  بــاقــات بيانات  إلدارة 
حيث كانت الخدمة في ذلك الوقت قيد التجربة واالختبار. كما 
الذي  الخدمة خــالل مؤتمر كيتكوم 2019  الشركة  عرضت 
الخدمة اآلن أصبحت متوفرة  أن  انعقد مؤخرًا في قطر، إال 
لـــدى الــعــمــالء فــي قــطــر وكــذلــك ألي زائــــر يــشــتــرك بــخــدمــات 
 .Android ممن تتوفر لديهم أجهزة تعمل بنظام ،Ooredoo
الــهــامــة، قــال يــوســف عبدالله الكبيسي،  الــشــراكــة  وعــن هــذه 
رئيس العمليات في Ooredoo قطر: نشعر بسعادة واعتزاز 
كبير إلطالق نظام إدارة باقات بيانات الجوال األول من نوعه 
تجاريا في العالم. نحن ندرك الطلب املتزايد من العمالء على 
الجوال لالستمتاع باإلنترنت في أي وقت  استخدام بيانات 
ومن أي مكان، وحرصنا على مواكبة هذا الطلب املتزايد من 
خالل التعاون مع Google إلطالق هذه امليزة التي ستسهل 

على العمالء معرفة الرصيد وإعادة تعبئة البيانات. 

تشارك سهيل سات في معرض الـ IBC السنوي الذي يقام 
في مدينة أمستردام، املنصة الرئيسية لعرض قطاعات البث 
الرقمية واألقــمــار الصناعية  وإيــصــال املحتوى والــوســائــط 
لجميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وافريقيا وجنوب آسيا. 
وستقوم سهيل سات بعرض سهيل 1 وسهيل 2 ومجموعة 
الــتــي يقدمها عــبــر محطته األرضــيــة  الــخــدمــات  واســعــة مــن 
الحديثة في قطر. سهيل 1 وسهيل 2 يقدمان حاليا خدمات 
الجودة وذلك  الوضوح ومحتوى تلفزيوني عالي  بث عالية 

من خالل املدار املميز 25.5/  26 درجة شرقا.
العالي األداء واملــزود بتكنولوجيا  القمر الصناعي سهيل 2 
متطورة مضادة للتشويش، والذي يبث املحتوى التلفزيوني 
من املوقع املداري املميز 26 درجة شرقا، يعمل على تعزيز 

قــدرة الشركة من حيث توفير جــودة الخدمة وبــث محتوى 
الــشــرق األوســـط وشمال  الــوضــوح ملنطقة  تلفزيوني عــالــي 
الــجــديــدة لسهيل ســات  املــحــطــة األرضــيــة  افــريــقــيــا. وتتمتع 
التكنولوجيا، وتقدم  الــدوحــة بأحـــدث  الواقعة شمال مدينة 
لعمالئها مجموعة واسعة من خدمات البث واإلرسال املتعدد 
اآلمن واملستقل، كما توفر خدمات دعم االتصاالت والتحكم 
القمرية، وكذلك توفر استوديوهات احتياطية  السعات  في 
للـبــث في  بــاإلضــافــة لكونها مركـــزا  التلفزيونية  للقنوات 

حاالت الطوارئ.
التنفيذي لسهيل  الرئيس   - الــكــواري  بــن أحمد  وعلق علي 
سات قائال: نحن سعداء جدا بتواجدنا ألول مرة في معرض 
املـــعـــرض جــــزءا من  هـــذا  نــعــتــبــر  إنــنــا  AfricaCom، حــيــث 
الذين يقدرون  خططنا اإلستراتيجية إلستقطاب شركائنا 

استقاللية البث وجودة الخدمة في القارة األفريقية.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

امستردام -

ينطلق أول ديسمبر بعنوان »حماية األصول المعلوماتية الوطنية«

Google األول من نوعه على مستوى العالم من خالل مساعد

العارضون يتذرعون بارتفاع إيجار المتر بـ »الحزم«

»رزة«.. أسعار فلكية وعزوف عن الشراء

املــــعــــرض إن  ــد زوار  ــ املـــــــري أحــ ــلـــي  ــال عـ ــ قــ
األسعار مبالغ فيها جدًا، فسعر الجاكيت 
أمـــا قطرية  الــكــويــتــي يبلغ 10 آالف ريــــال، 
الــصــنــع فــأســعــارهــا مــعــتــدلــة، مــضــيــفــا أن 
أســعــار الــغــتــرة والــشــال تــتــراوح مــن 2600 
إلــى 2800 ريـــال وهــي أســعــار مبالغ فيها 
جــدًا، موضحا أن أســبــاب ارتــفــاع األسعار 
ترجع إلى إصــرار التجار على بيع السلع 
بهذه األسعار وعــدم وجــود أي جهة تقوم 
بالرقابة على األسعار أو على األقل تقديم 
الـــنـــصـــح لـــلـــتـــجـــار لـــكـــي تـــبـــاع بــضــاعــتــهــم 

بأسعار مناسبة.
أما صاحب معرض األمراء محمد محمود 
يقول إن سعر الغترة من الكشمير الخالص 
إيطالي الصنع تبلغ 2850 رياال، فيما تبلغ 
ألــف  أمــتــار 15  الــقــمــاش بحجم 3.5  قطعة 
ــال تنتج بالقطعة مــن املــصــنــع، مشيرًا  ريـ
إلــــى أن قــطــعــا أخـــــرى مـــن األقـــمـــشـــة تصل 
إلــى 10 آالف دوالر )36500 ريـــال(. ويبيع 
التاجر أحمد عبدالله قطعة القماش %100 

كشمير طبيعي بسعر 5 آالف ريال بحجم 
3 أمـــتـــار ونـــصـــف، مـــؤكـــدًا أن نــوعــيــة هــذه 
األقمشة تفرض نفسها بهذه األسعار، كما 
يبيع أيضا »وود هوس« بسعر 450 رياال 
للمتر الواحد لكنه ال ُيصنع من الكشمير 
الخالص وتصل كلفة الثوب الكامل إلى 4 

آالف ونصف األلف ريال.
ويـــؤكـــد الـــشـــاب عــبــد الـــلـــه الــقــحــطــانــي أن 
املـــعـــرض مــتــمــيــز لــكــن األســـعـــار أحــــد أبـــرز 
السلبيات، السيما أن هــذه األســعــار أغلى 

بكثير عن نظيراتها التي تباع في الخارج، 
املــعــرض فــي مــول الحزم  متوقعا أن مكان 
هو أحد أبرز أسباب ارتفاع األسعار، الفتا 
إلى أن الغترة الشال الشتوية صناعة اليد 
الــرأي  مبالغ فــي سعرها للغاية. ويوافقه 
الشاب فهد القحطاني بأن ارتفاع األسعار 
طبيعي بسبب مكان املعرض، لكنه أكد أن 
ذلك ال يجب أن يكون ذريعة لرفع األسعار، 
الــبــضــاعــة تباع  مستنكرًا أن تــكــون نــفــس 
فــي الــخــارج بــأســعــار أقــل بكثير. وأضــاف 

أن أسعار الشال تتراوح بني 500 إلى ألف 
ريال، فيما تبلغ األسعار في املعرض هنا 
900 ريال وهو سعر مبالغ فيه، لكنه يؤكد 
أن مـــيـــزة املـــعـــرض أنــــه يــجــمــع كـــل الــســلــع 
الــرجــال. ويضيف القحطاني  التي تخص 
أبـــرز السلبيات،  املــعــرض أحـــد  أن تــوقــيــت 
فالتوقيت يأتي في منتصف الشهر ال مع 

فترة استالم الرواتب.
ــــد زوار املــــعــــرض أن  ــد أمـــــني مـــانـــع أحـ ــ وأكــ
قــفــزة نوعية،  املــعــرض كفكرة جــديــدة تعد 

وبــــادرة جــديــدة فــي دول الــخــلــيــج، وهــنــاك 
تــنــوع وفــخــامــة فــي مــســتــوى املــعــروضــات، 
وتعتبر لفتة كريمة للرجل كأول مرة يقام 

معرض مخصص للرجال.
ولــفــت إلـــى أن ارتــفــاع األســعــار يــرجــع إلــى 
أن مستوى املعروضات في املستوى فوق 
املتوسط، األحــذيــة إيطالية بجودة عالية 
وصــنــاعــة يـــدويـــة وأســـمـــاؤهـــا عــاملــيــة، أمــا 
الغترة فهي سويسرية الصنع وإنجليزية 

أيضا وهي باهظة الثمن.

■ محمد محمود■ فهد القحطاني■ عبد الله القحطاني ■ أمين مانع

■ أسعار »رزة« مبالغ فيها - تصوير عمرو دياب

اشتكى زوار معرض »رزة« ألناقة الرجل الذي افتتح أمس بمجمع الحزم التجاري من ارتفاع األسعار 
التي وصفوها باملبالغ فيها، مقارنة بنظيراتها من نفس العالمات التجارية خارج املعرض، 
مؤكدين أن األسعار خارج السيطرة وليست في متناول الجميع، فيما لم يجد معظمهم مبررًا 
الرتفاع األسعار، مؤكدين أن إقامة املعرض في مجمع الحزم التجاري ال يجب أن يكون ذريعة لرفع 

األسعار، وهو ما أدى إلى عزوف الناس 
عن الشراء منذ اليوم األول لالفتتاح، 
ــك لتكلفة إيجار  لكن البعض عــزا ذل
املساحات املخصصة داخل املعرض، 
فما عزا آخــرون ارتفاع األسعار لجودة 
ــرون أن توقيت  ــ ــد آخ املــنــتــجــات، وأكـ
املعرض لم يكن مناسبًا في منتصف 

الشهر، مع صرف رواتب املوظفني.

مصطفى شاهين

10 آالف ريال.. و36 ألف ريال لقطعة قماش جاكيت بـ 
■ أحمد عبدالله متحدثا إلى »لوسيل«



تقاريـــــــــر 10Issue No 1291 - Wednesday 13 November 2019

العدد 1291
األربعاء 16 ربيع األول 1441 هـ ــ 13 نوفمبر 2019

خالل جلسة استماع بالبرلمان األوروبي.. رئيس اللجنة الوطنية حقوق اإلنسان:

تقريـر جديد لالنتهاكات اإلماراتية 
لقرارات »العــدل الدوليــة«.. قريبــًا

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ 
املــري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنسان، عن إصــدار تقرير جديد، مع 
بداية العام املقبل، بشأن استمرار 
انتهاكات اإلمـــارات العربية املتحدة 
لقرار محكمة العدل الدولية، للعام 

الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار.
ــة قوية  وقــال سعادته إنــه يتوقع إدان
ــارات ومطالبتها بتعويضات  لـــإمـ
لضحايا التمييز العنصري الفتا إلى 
أن الشكويني اللتني أودعتهما قطر 
ستبينان جــرائــم التمييز العنصري 
التي ترتكبها اإلمـــارات بحق الشعب 

القطري.

جــاء ذلــك، خــال جلسة االستماع التي عقدها 
الــبــرملــان األوروبــــي بالعاصمة  ســعــادتــه بمقر 
البلجيكية بروكسل واألولـــى من نوعها التي 
ــان األوروبـــــــــي بـــعـــد انــتــخــاب  ــرملـ ــبـ تــعــقــد فــــي الـ
أعضائه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية 
لحقوق اإلنــســان وســط حــضــور إعــامــي بــارز 
ملراسلي الصحف ووسائل اإلعــام املعتمدين 

لدى البرملان األوروبي.
وفــــي مــســتــهــل كــلــمــتــه، وجــــه ســـعـــادة الــدكــتــور 
عــلــي بــن صــمــيــخ املــــري الــشــكــر لــلــســيــدة مــاري 
أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان 
بــالــبــرملــان األوروبـــــــي عــلــى حــرصــهــا ودعــمــهــا 
لعمل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، وعلى 
تــجــديــد الــعــمــل بـــاالتـــفـــاق املـــبـــرم بـــن الــلــجــنــة 
ــا أطــلــع  ــيـــة والــــبــــرملــــان األوروبــــــــــــي، كـــمـ ــنـ الـــوطـ
سعادته نواب البرملان األوروبــي على أوضاع 
حقوق اإلنسان وأهم التطورات والتحديات في 
التزام اللجنة الوطنية على  دولــة قطر، مؤكدا 
الــعــمــل مــع الــحــكــومــة لتطوير وتــعــزيــز حقوق 

اإلنسان.

تحديات حقوق اإلنسان في قطر

وفــي هــذا اإلطـــار، قــدم الــدكــتــور املــري ملحة عن 
ــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه حــقــوق اإلنــســان  أبـ
فـــي قـــطـــر، الســيــمــا مـــا تــعــلــق بــالــتــطــور الـــذي 
تشهده القوانن والتشريعات املتعلقة بحقوق 
الــعــمــال والــوافــديــن عــمــومــا، بعد إلــغــاء قانون 
الـــكـــفـــالـــة، فـــي ســابــقــة هـــي األولــــــى مـــن نــوعــهــا 
على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، 
والتطور الذي سجلته دولة قطر على مستوى 
اآلليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفض املنازعات 

العمالية، واســتــحــداث صــنــدوق التعويضات، 
الــشــراكــة املتينة مــع منظمة العمل  إلــى جانب 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــي تــوجــت بــافــتــتــاح أول مكتب 
لــلــمــنــظــمــة عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج، فــضــا عن 

الشراكة املتينة مع االتحاد الدولي للنقابات.
ــــى الـــــزيـــــارات املــتــوالــيــة  كـــمـــا لـــفـــت ســـعـــادتـــه إلـ

للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة 
قطر، مشيرا في هذا اإلطار إلى زيارة وفد عن 
االتحاد الدولي للنقابات، وزيــارة وفد الفريق 
املــعــنــي بــمــســألــة االحــتــجــاز الــتــعــســفــي بــاألمــم 
املــتــحــدة، بـــدعـــوة مـــن دولــــة قــطــر، عــلــى سبيل 

املثال ال الحصر.
وتطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق 
ــاع بــالــبــرملــان  ــمـ ــتـ ــان خــــال جــلــســة االسـ ــســ اإلنــ
ــــات أزمــــــــة الــــحــــصــــار،  ــيـ ــ ــــداعـ ــى تـ ــ ــ األوروبـــــــــــــي إلـ
واســتــمــرار االنتهاكات، وقــدم خلفية عــن كافة 
الــقــضــايــا املـــطـــروحـــة فـــي املـــحـــافـــل الــحــقــوقــيــة 
الدولية لوقف االنتهاكات الناجمة عن حصار 
قطر، الفتا إلى أهمية االستمرار في اإلجراءات 
لــدى هيئات التحكيم  القضائية والــقــانــونــيــة 
الدولية، واملحاكم الدولية ولجان األمم املتحدة 
الــتــعــاقــديــة، لــوقــف انــتــهــاكــات دول الــحــصــار، 

وإنصاف الضحايا.
ــتـــور عـــلـــي بــــن صــمــيــخ  ــدكـ وخــــاطــــب ســــعــــادة الـ
نــــواب الـــبـــرملـــان األوروبــــــــي، قـــائـــا: »فــــي الــيــوم 
الــــذي نــحــتــفــل فــيــه بـــذكـــرى هــــدم جــــدار بــرلــن، 
أخــاطــبــكــم عـــن جـــــدار آخــــر أقـــامـــتـــه أربـــــع دول 
في2017، وفرضت بموجبه حصارا على شعب 
قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على 
التوالي! ومــا يــزال حصار قطر يفرز تداعيات 
إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما 
تزال معاناة األطفال والنساء مستمرة نتيجة 

لتشتت األسر«.
وأضــــاف: »فـــي الــوقــت الـــذي يشكو املــواطــنــون 
القطريون من استمرار االنتهاكات اإلماراتية، 
نــجــدهــم يــحــدثــون الــعــالــم عـــن عــــام للتسامح 
وهــم يشتتون الشعوب الخليجية ويعاقبون 

املدنين!«.

بروكسل - قنا

تقاريـــــــــر

المونديال وفر فرصة لتطوير أوضاع حقوق اإلنسان
في رده على استفسارات النواب بشأن املخاوف 
التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة 
مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان فــي حماية 
الــعــمــال املــســتــخــدمــن فـــي مــنــشــآت املـــونـــديـــال، 
قال سعادة الدكتور علي بن صميخ املري: »إن 
تــنــظــيــم كـــأس الــعــالــم فـــي قــطــر وفـــر لــنــا فــرصــة 
كــبــيــرة لــتــطــويــر أوضــــاع حــقــوق االنـــســـان ليس 
فقط في قطر فحسب، بل في املنطقة بكاملها، 
وإننا في اللجنة الوطنية ال نهتم فقط بمسألة 
حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا 
نولي أيضا أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام 
ــة قــطــر بتنفيذ تعهداتها فــي هــذا  حــكــومــة دولـ

اإلطار«.
ــيـــدة هــانــا  وفـــــي خـــتـــام الـــجـــلـــســـة، أشـــــــادت الـــسـ
الــجــزيــرة العربية  نــيــومــان، رئيسة لجنة شبه 
الــبــرملــان األوروبــــي بعمل اللجنة الوطنية  فــي 
لحقوق اإلنــســان بــدولــة قــطــر، داعــيــة ألن تكون 
ــيـــة لــحــقــوق  ــنـ ــات الـــوطـ ــاقـــي املــــؤســــســ ــبـ قـــــــدوة لـ
اإلنـــســـان فـــي نــهــجــهــا وحــرصــهــا عــلــى الـــحـــوار، 
وتعاونها الدائم وحضورها املميز في البرملان 

األوروبي.
كما ثمن السيد ماركو موريتني نائب رئيس 
قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات 
اإلقليمية في هيئة العمل الخارجي باالتحاد 
األوروبي، أهمية الحوار القطري األوروبي الذي 
إلــى انعقاد جولة أخــرى  بــدأ فــي 2018، مشيرا 
من الحوار بن الطرفن في األسابيع القادمة، 
مشيدا بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 

وإنجازاتها، ومنوها في الوقت ذاته باالحترام 
واالستقالية التي تحظى بها اللجنة من قبل 

الحكومة القطرية.
ــام جــلــســة  ــــي خــــتــ ــلــــص الــــدكــــتــــور املـــــــــري، فـ وخــ
االستماع التي خصصها له البرملان األوروبي، 
ــــواب ومـــســـؤولـــي حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــــوة نـ إلــــى دعـ
إلــى زيـــارة اللجنة الوطنية  بالبرملان األوربـــي 
ــل تــعــزيــز  ــ ــة، ألجـ ــ ــــدوحـ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي الـ

الــتــعــاون وتــبــادل الــخــبــرات، واالطــــاع عــن قرب 
ــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــلــجــنــة  ــجـ عـــلـــى املــــهــــام والـ
الوطنية لحماية وتــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان في 
قــطــر، ومــن ثــم، تقصي آثـــار الحصار املــفــروض 
ــدد مــن  ــ ــادات عــ ــهــ ــشــ ــلـــى قــــطــــر، واالســــتــــمــــاع لــ عـ
ــات الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــاكــ ــتــــهــ ــن االنــ ــ ــتــــضــــرريــــن مـ املــ

استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي.
وأكـــد ســعــادتــه، فــي تصريحات صحفية، على 
هــامــش جــلــســة االســتــمــاع أنـــه ملـــس لـــدى نـــواب 
الــبــرملــان األوروبــــي التزامهم بــالــدفــاع عــن كافة 
ضــحــايــا انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنــــســــان، حيثما 
ــي ذلــــــك ضــحــايــا  ــ ــي الــــعــــالــــم، بـــمـــا فـ ــ وجـــــــــدوا فـ

االنتهاكات الناجمة عن حصار قطر.
وكـــان ســعــادة رئــيــس اللجنة الوطنية لحقوق 
اإلنــســان قــد اجتمع مــع كــل مــن السيد غابريل 
ــــؤون الــخــلــيــج والـــشـــرق  فــيــنــالــس مـــديـــر عــــام شـ
األوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي 
ــاركـــو  ــة األوروبـــــــيـــــــة، والــــســــيــــد مـ ــيـ ــفـــوضـ فــــي املـ
مــوريــتــنــي، نـــائـــب رئـــيـــس قــســم شــبــه الــجــزيــرة 
ــراق، والــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة في  ــعـ الــعــربــيــة، الـ

هيئة العمل الخارجي باالتحاد األوروبي.

استمرار 
االنتهاكات 

اإلماراتية لقرار 
»العدل الدولية«

كشف ســعــادة رئــيــس اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان عن إصــدار تقرير، مع 
بــدايــة الــعــام املــقــبــل، يتضمن اســتــمــرار 
االنــتــهــاكــات اإلمـــاراتـــيـــة لـــقـــرار محكمة 
ــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى  ــة لـ ــيــ الــــعــــدل الــــدولــ
التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثق 
بــاألرقــام والــحــاالت انتهاكات سلطات 
أبــو ظبي لحقوق املواطنن القطرين، 
ــة عــــرض الـــحـــائـــط بــالــتــزامــاتــهــا  ــاربـ ضـ

املعلنة أمام املحكمة.
 كــمــا رحــــب ســـعـــادة الـــدكـــتـــور عــلــي بن 
املـــري رئــيــس اللجنة الوطنية  صميخ 
لحقوق اإلنسان، بقرار اللجنة األممية 
لــلــقــضــاء عــلــى جــمــيــع أشـــكـــال التمييز 
ــبـــول  ــشـــــأن قـ ــري بــــجــــنــــيــــف، بـــ ــنــــصــ ــعــ الــ
ــويـــن، مــــن حـــيـــث االخـــتـــصـــاص،  ــكـ ــشـ الـ
الــلــتــن تــقــدمــت بهما دولـــة قــطــر، قائا 
تــبــيــنــان للعالم  إن »الــشــكــويــن ســـوف 
جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها 
الــقــطــري، وإننا  اإلمــــارات بحق الشعب 
نعتقد بأنه ستكون هناك إدانـــة قوية 
لـــــإمـــــارات ومــطــالــبــتــهــا بــتــعــويــضــات 

لضحايا التمييز العنصري«.
وطالب سعادة الدكتور املري بضرورة 
الــبــرملــان األوروبــــي ملسؤولياته  تحمل 
واتــخــاذ مزيد مــن الــقــرارات التي تدين 
ــــي حــق  فــ الــــحــــصــــار  انــــتــــهــــاكــــات دول 
ــنـــن واملــقــيــمــن فـــي دولـــــة قــطــر،  املـــواطـ
وتـــحـــدد مــســؤولــيــاتــهــم الـــدولـــيـــة، وأن 
يــنــتــصــر الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي لــلــمــبــادئ 
الـــتـــي تـــأســـس ألجـــلـــهـــا، واتــــخــــاذ مــزيــد 
مــن التحركات الفعالة لحماية حقوق 
اإلنسان في قطر ودول مجلس التعاون 
الخليجي. كما حث النواب على مطالبة 
حــــكــــومــــات دول االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــي 
بــالــضــغــط عــلــى دول الـــحـــصـــار لــوقــف 
ــاكـــات حــــقــــوق اإلنـــــســـــان، مـــشـــددا  ــهـ ــتـ انـ
فــي الــوقــت ذاتـــه على اســتــمــرار اللجنة 
الــوطــنــيــة فــي تــحــريــك اآللـــيـــات الــدولــيــة 
إلـــى غــايــة وقـــف االنــتــهــاكــات وإنــصــاف 

الضحايا.

المري: 
نتوّقع إدانة قوية لإلمارات 

ومطالبتها بتعويضات 
لضحايا التمييز العنصري

 3 عقود على سقوط 
»جدار برلين«.. و3 سنوات على 

استمرار »جدار حصار قطر«

 اإلمارات تتحدث عن 
عام للتسامح وهي تشّتت 

الشعوب الخليجية 
وتعاقب المدنيين!
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ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون  ــ ــعـــادة ســلــطــان بـــن ســعــد املــريــخــي وزيـ دشــــن سـ
املتحدة في جنيف  األمــم  القاعة رقــم »19« بقصر  أمــس،  الخارجية، 
بعد تجديدها وتحديثها بدعم من دولة قطر بقيمة 22 مليون فرنك 
سويسري، حضر الحفل سعادة تاتيانا فالوفايا املديرة العامة ملكتب 
املندوب  املتحدة فــي جنيف، وســعــادة علي خلفان املنصوري  األمــم 
الدائم لدولة قطر لدى مكتب األمم املتحدة في جنيف، وعدد من كبار 
املسؤولني والضيوف. وأكد املريخي أن مساهمة دولة قطر في تحديث 
األمــم  الــشــراكــة االستراتيجية مــع  إطــار تعزيز  القاعة تأتي فــي  هــذه 
املــتــحــدة، واملساهمة بشكل فعال فــي تمكينها مــن تحقيق أهدافها 
الــســامــيــة املتمثلة فــي حــفــظ الــســلــم واألمــــن الــدولــي وإنــمــاء الــعــاقــات 
الودية بني األمم وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 
وتحقيق التعاون الدولي على حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية 
للتحديات واألزمــات  املناسبة  الحلول  والثقافية واإلنسانية، وإيجاد 

التي تواجه العالم.
وأشار املريخي، في كلمة خال حفل التدشني، إلى أنه في إطار تعزيز 
العاقات والشراكات االستراتيجية بني دولة قطر واألمم املتحدة، تم 
توقيع اتفاقيات مهمة على هامش منتدى الدوحة في شهر ديسمبر 
املــاضــي، تضمنت تقديم مساهمة مالية بقيمة 500 مليون دوالر، 
املتحدة والهيئات  األمــم  على مــدى عــدة ســنــوات، لدعم وتمويل عمل 

والوكاالت التابعة لها.
إلــى تعزيز استضافتها ملكاتب  وقــال سعادته إن دولــة قطر تسعى 
ــيــة األخـــــرى، وتــوفــيــر كــافــة  ــم املــتــحــدة واملــنــظــمــات الــدول وبــعــثــات األمــ
الــازمــة لتمكينها مــن ممارسة مهامها وأنشطتها على  املتطلبات 
أفضل وجه، موضحا أن الجهود تتواصل لفتح »بيت األمم املتحدة« 
في الدوحة، الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة األمم املتحدة، 
الفــتــا إلــى أن الــعــديــد مــن املنظمات واملــؤســســات الــدولــيــة أعــربــت عن 
الـــذي سينعكس  رغبتها فــي تعزيز تــواجــدهــا فــي دولـــة قــطــر، األمـــر 

إيجابيا على دعم جهودها وأنشطتها اإلقليمية والعاملية.
وقال »إنه ملن دواعي سرورنا أن نحتفل بافتتاح القاعة رقم )19( في 
التي  التحديث والتأثيث  انتهاء أعمال  املتحدة، وذلك بعد  قصر األمم 
تمت بناء على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بني دولة قطر ومكتب 
األمم املتحدة بجنيف في نوفمبر 2017«، مضيفا أن ذلك سيسهم في 
تحقيق خطة التراث االستراتيجي التي وضعتها األمم املتحدة، والتي 
ستؤدي إلى التجديد الكامل لقصر األمم املتحدة بجنيف بحلول عام 

.2023
أن توفير قاعة حديثة ومتطورة تائم جميع املشاركني، ومن  ورأى 
الخاصة، سيعمل على ضمان استفادة  ضمنهم ذوو االحتياجات 
املجتمع الدولي من العمل في بيئة فاعلة وآمنة ومتاحة بشكل كامل 
لتعزيز مكانة  القادمة، وهو ما يمثل أيضا دعما  الدولية  للمؤتمرات 
جنيف الدولية كمدينة غالبا ما يتم اللجوء إليها إليجاد حلول ناجعة 
للتحديات العاملية العديدة في إطار جو من الدبلوماسية واملفاوضات 
األطــــراف. وجـــدد ســعــادتــه تأكيد دولـــة قطر على  الثنائية واملــتــعــددة 
املتحدة، بما يمكنها من  األمــم  الــازم ملنظومة  الدعم  مواصلة تقديم 
االضطاع بمهامها ويعزز دورها كمنتدى رئيسي وفاعل للتصدي 

للتحديات التي تواجه عاملنا اليوم.
العامة ملكتب األمم  املديرة  السيدة تاتيانا فالوفايا  وأشــادت سعادة 
التي منحتها دولــة قطر ملنظمة  السخية  املتحدة في جنيف بالهدية 
األمــــم املــتــحــدة وقــصــرهــا األمــمــي فــي جــنــيــف، واملــتــمــثــلــة فــي دعمها 

لتجديد القاعة رقم »19« بقصر األمم املتحدة في جنيف.
 وقــالــت ســعــادة املــديــرة الــعــامــة ملكتب األمـــم املــتــحــدة فــي جنيف، في 
القاعة جــاءت  أعــمــال تجديد هــذه  القاعة، إن  لها خــال تدشني  كلمة 
ــة قــطــر عــلــى نــحــو تــعــرب فــيــه عــن التزامها  نــتــاجــا لــســخــاء وكـــرم دولـ
املتحدة وتحديثها،  األمــم  للحفاظ على مباني  الدولية  بدعم جهودنا 
مبدية تطلعها ألن تحتضن هذه القاعة االجتماعات املقبلة للمجتمع 
الدولي في إطار جهوده إليجاد حلول دائمة للتحديات املطروحة حاليا 

ومستقبا.

البحرية املحدودة  أعلنت ناقات كيبيل لألعمال 
التابعة لشركة قطر لنقل الغاز املحدودة »ناقات« 
أنــهــا أنـــجـــزت بــنــجــاح مـــشـــروع تــصــنــيــع وحـــدات 
للبترول إلعــادة  مصنعة ملنصات مشروع قطر 
تطوير حقل بولحنني، مضيفة أن هــذا اإلنجاز 
يأتي بالتزامن مع احتفال الشركة بإنجاز مليون 

ساعة عمل بدون أي إصابة هادرة لوقت العمل.
ــادت الــشــركــة أن املـــشـــروع الــــذي تــم تشييده  ــ وأفـ
بالكامل في حوض »إرحمة بن جابر الجاهمة« 
ــــاح الــســفــن فـــي مــديــنــة راس لــفــان  ــبــنــاء وإصــ ل
الهياكل  العديد مــن  الصناعية، تضمن تصنيع 
العلوي، والرافعة  الــجــزء  البحرية مثل  الــفــوالذيــة 
الــرافــعــة، والــركــائــز، وملحقات  البحرية ومثبتات 
العلوي  ــفــوالذي  ال الــجــزء  إلــى أن  أخـــرى، مشيرة 
ــه 877 طــنــا هـــو األول مـــن نــوعــه  ــذي يــبــلــغ وزنــ ــ ال

واألكبر الذي يتم بناؤه في دولة قطر.
ــلــه بن  وبـــهـــذه املــنــاســبــة، صـــرح املــهــنــدس عــبــد ال
فــضــالــة الــســلــيــطــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ــنــا جميعًا  ــا لــحــظــة فــخــر ل ــهـ : »إنـ

ً
ــائــــا ــاقـــات قــ نـ

ــادرة عــلــى إنــجــاز  فــي نــاقــات كــشــركــة وطــنــيــة قــ
مــشــاريــع كــبــرى وفـــق أعــلــى املــســتــويــات العاملية 
الوطنية.  النفط والــغــاز  لتلبية متطلبات صناعة 
نــتــطــلــع فـــي نـــاقـــات إلـــى الــتــعــامــل مـــع املـــزيـــد من 
هذه املشاريع اإلستراتيجية، ونحن واثقون من 
االســتــمــرار فــي تــزويــد عــمــائــنــا بــخــدمــات آمــنــة، 

ا لرؤيتنا املنبثقة من رؤية 
ً
وموثوقة وفعالة، وفق

الــســلــيــطــي أن  الــوطــنــيــة 2030«. وأضـــــاف  قــطــر 
نــاقــات انــصــب تــركــيــزهــا عــلــى تــعــزيــز السامة 
الـــذي نتج عنه  والــجــودة، والــكــفــاءة املهنية، األمـــر 
تسليم الــعــديــد مــن املــشــاريــع حــيــث وصـــل عــدد 
املشاريع منذ بداية أعمال شركة ناقات كيبيل 
أكــثــر مــن 1000 مشروع  إلــى  البحرية  لــألعــمــال 
للجودة  الدولية  املعايير  تم إنجازها وفقًا ألعلى 
ــفـــاءة. وأكــــد ســعــي شــركــتــه وبــخــطــى ثــابــتــة  والـــكـ
لتحقيق تميز في حجم األعمال للوصول ملعدالت 
نمو قوية وإنــجــازات نوعية فــي جميع أعمالها، 
مقدما شكره لجميع شركاء الشركة قائا إنهم 
النجاح  ســاهــمــوا بشكل كبير فــي تحقيق هـــذا 
الــــذي ســيــكــون دافـــعـــا لــشــركــتــه ملــواصــلــة تقديم 
خدمات عالية املستوى. وتمتلك شركة ناقات 
املــحــدودة مرافق عاملية  البحرية  كيبيل لألعمال 
في حوض »إرحمة بن جابر الجاهمة« مجهزة 
التصنيع  للقيام بمجموعة متنوعة من مشاريع 
البرية والبحرية، ضمن مساحة واسعة تصل إلى 
أكثر مــن 300  ألــف متر مــربــع، وتستوعب   190

عامل من الفنيني واملهنيني األكفاء.
الثقة  املــرفــق الحيوي على شــهــادة  وحــصــل هــذا 
ــتـــرول  ــبـ الـ مـــعـــهـــد  مــــن   14001 ISO ــتـــمـــدة ــعـ املـ
إدارة معايير  األمــريــكــي »API«، وشــهــادة نظام 
 ،18001 OHSAS القياسية الصحة والسامة 
وشهادة الجودة واألمن والسامة من الجمعيات 

والهيئات العاملية.

المريخي يدشن قاعة في قصر األمم المتحدة بجنيف

»ناقالت كيبيل« تعلن إنجاز وحدات 
لمشروع إعادة تطوير حقل بولحنين

22 مليون فرنك سويسري بدعم قطري بقيمة 

بالتزامن مع إنجاز مليون ساعة عمل بدون أي إصابة

¶  القاعة الجديدة

¶   العلي خال ختام الملتقى 

جنيف - قنا

الدوحة -  

اختتمت أمس، فعاليات النسخة الثانية 
مـــن مــلــتــقــى كــتــاب الــــدرامــــا الــــذي نظمته 
ــلـــى مـــدى  ــافـــة والــــريــــاضــــة عـ ــقـ ــثـ الـ وزارة 
يومني، تحت عنوان »التصورات الكبرى 
الــدرامــا العربية بــني راهـــن املضمون  فــي 
ــيـــة«  ــالـ ــمـ ــة الـــجـ ــتــــجــــربــ الــــفــــكــــري وأفـــــــــق الــ
بــمــشــاركــة أكـــاديـــمـــيـــني وفـــنـــانـــني وكــتــاب 
ــة عـــربـــيـــة مــــن بــيــنــهــا  ــ ونــــقــــاد مــــن 14 دولــ

الدولة املضيفة قطر.
وأوصـــــى املـــشـــاركـــون فـــي نــهــايــة امللتقى 
لــكــتــاب  بـــاســـتـــحـــداث ورش مــتــخــصــصــة 
ــا الـــشـــبـــاب لـــارتـــقـــاء بــكــتــابــاتــهــم  ــ ــــدرامـ الـ
وتعزيز حــضــورهــم، والعمل على تقديم 
تجارب إبداعية شابة لتشخيص وضعية 
لــدى األجــيــال الجديدة،  الكتابة الدرامية 
ــــرورة االهــتــمــام بــالــدراســة املــيــدانــيــة  وضـ
ــي املــجــتــمــعــات  لـــلـــتـــحـــوالت الـــحـــاصـــلـــة فــ
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات املــتــخــصــصــة 
على الصعيد االجــتــمــاعــي واالقــتــصــادي 
والسياسي والثقافي لتطويع نتائجها 

في بناء النصوص الدرامية.
كما دعا املشاركون إلى االهتمام بدراما 
األطــفــال، والتنسيق مع املنابر املختصة 
لنشر أعمال امللتقى، وتخصيص محور 
دائم حول قضايا الدراما، فضا عن بحث 
صيغ جــديــدة للملتقى تخفف مــن البعد 
النظري- على أهميته - وتضاعف عرض 
الــتــجــارب لكتاب الــدرامــا وتــعــزز الجانب 

التفاعلي بني املشاركني.
وعــقــب تـــاوة البيان الختامي للملتقى، 
ـــاب الـــدرامـــا بــالــدوحــة 

ّ
ــت انــتــهــى مــلــتــقــى ُكـ

الــذي تــاه الدكتور نــزار شــقــرون وأعــرب 
خـــــالـــــه عــــــن ضـــــــــــرورة إطــــــــــاق الــــحــــريــــة 
املسؤولة لإلبداع فبدون الحرية وتهيئة 
بيئة مناسبة لها لن يعطي اإلبداع ثمارا 
تــفــيــد املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة وتــعــبــر عن 
املــعــاش وتساهم فــي رقــي العقل  واقعها 

وتقدم املجتمعات.
ــــاح بــــن غــانــم  ــان ســــعــــادة الـــســـيـــد صـ ــ وكــ
ــة دعـــا  ــاضــ ــريــ الـــعـــلـــي وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والــ
ــدرة عــلــى الــغــوص  ــقــ الـــكـــتـــاب المـــتـــاك الــ
ــي، وأكـــــــــد تــــراجــــع  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي املـــجـــتـــمـــع الـ
النخب ثقافيا، وتراجعها عــن القوانني 
والـــدســـاتـــيـــر الـــتـــي تـــعـــزز مـــن الـــحـــريـــات، 
ــالـــشـــارع وحـــدهـــم اآلن  وبـــــات الـــشـــبـــاب بـ

يطالبون بإحداث اختراق، وعبر سعادة 
الــوزيــر عــن أمــنــيــاتــه بـــأن يــحــدث اخــتــراق 
بوجدان املتلقي العربي، ووصف امللتقى 
بــأنــه يشكل فــرصــة ودوحــــة تلتقي فيها 
الثقافة واإلبــداع للبحث والنقاش  طيور 

في قضايا األمة عبر الدراما.
ــن الـــيـــوم  ــ ــلـــســـة األولـــــــــى مـ ــاقــــشــــت الـــجـ ونــ
الــــثــــانــــي ملـــلـــتـــقـــى كــــتــــاب الـــــــدرامـــــــا أمــــس 
موضوع »تنميط التصورات في الدراما 
العربية« بإدارة املخرج  سعد البورشيد 
الــفــنــان هــشــام عبدالحميد  واســتــعــرض 
خــالــهــا مــجــمــوعــة مــن األعـــمـــال الــدرامــيــة 
الـــتـــي تــنــاولــت الــقــصــص والــشــخــصــيــات 
الــوعــي العربي  الــديــنــيــة، وتــنــاول قضية 

لــلــتــصــور الــديــنــي فـــي الــــدرامــــا الــعــربــيــة، 
لــروح العصر، فالفنون  والبــد أن يرتقي 
نوع من اإلحساس بالجمال وال يخشى 
أن تــــعــــود بــــنــــا إلـــــــى مــــــــاٍض كــــانــــت فــيــه 
التماثيل أصناما ومعتقدا دينيا يعبد، 

وهذا حدث بفعل تطور وعي اإلنسان.
الــثــانــيــة خصوصية  الــجــلــســة  ونــاقــشــت 
التراثية فــي السينما  الــتــراث، والــصــورة 
الــعــربــيــة، وعــصــرنــة الــثــقــافــة الــجــمــالــيــة، 
ــــي واإلعـــامـــي  ــروائـ ــ بـــــــإدارة الـــدكـــتـــور والـ

أحمد عبدامللك.  
وخــصــص املــحــور الــخــامــس مــن امللتقى 
ــاء  ــنــ ــيــــث قـــــــرر مـــجـــلـــس أمــ لــــلــــجــــائــــزة، حــ
الــدرامــيــة، عقب  الــدوحــة للكتابة  جــائــزة 

اجـــتـــمـــاعـــهـــم مـــســـاء أمــــــس، عـــلـــى هــامــش 
ملتقى كتاب الدراما 2019، إعان أسماء 
الــفــائــزيــن فــي الــتــصــفــيــات األولـــيـــة نهاية 
الــجــاري، وذلــك بعد انتهاء لجان  الشهر 

التحكيم من عملهم.
وقــالــت الــســيــدة فاطمة الــرمــيــحــي، عضو 
ــاء  ــزة، إن أعـــضـ ــائــ ــالــــجــ لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم بــ
اللجنة فوجئوا بالعدد الكبير الذي تقدم 
الــجــائــزة في  للجائزة، متمنية أن تسهم 

تعزيز اإلبداع العربي في مجال الدراما.
من جانبه قال السيد حمد محمد الزكيبا 
بــــــوزارة  الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  ــر إدارة  ــديـ مـ
ــة، ورئــــيــــس الــلــجــنــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــقـــافـــة والـ ــثـ الـ
املنظمة للملتقى، إن ملتقى كتاب الدراما 
ــوارات مفيدة  تضمن نــقــاشــات جـــادة وحــ
ثــريــة كـــان لــهــا وقــعــهــا اإليــجــابــي، مــؤكــدا 
حرص الوزارة على القيام بدورها الفاعل 
في إثراء الساحة الثقافية محليا وعربيا 
مــن أجـــل تــعــزيــز الــوعــي وتــنــمــيــة الــذائــقــة 

وإثراء الوجدان الجمعي.
الــدوحــة للكتابة الدرامية،  وحــول جائزة 
ــح أنـــه تــقــدم لــهــا 819 نــصــا درامــيــا  أوضــ
ــا مـــســـرحـــيـــا،  نـــصـ ــا، مـــنـــهـــا 316  ــوعـ ــنـ ــتـ مـ
إلــى 77 سيناريو تلفزيونيا،  بــاإلضــافــة 
و426 سيناريو سينمائيا، من 29 دولة 
حول العالم، الفتا إلى أن لجنة التحكيم 
ــاقــــدا ومــحــكــمــا مــــن مــخــتــلــف  تـــضـــم 12 نــ

التخصصات األدبية.
وكشف أن أكبر املشاركات كانت من مصر 
وأعــرب عن اعتزازه بمبدعيها، مؤكدا أن 
دولــــة قــطــر ال تــفــرق بــني أي مــبــدع عربي 
ــة ويـــعـــبـــرون عــن  ــ ــاء أمـ ــنــ وآخـــــــر، كــلــهــم أبــ

ضمير ووجدان وثقافة مشتركة.

في ختام ملتقى كتاب الدراما

توصيات باستحداث ورش متخصصة 
لكتاب الدراما الشباب لالرتقاء بكتاباتهم 

صالح بديوي
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◗ بداية لو تضعنا في إطار زيارتكم لقطر؟
◗ تأتي زيــارتــي الــى الــدوحــة لسببن اثــنــن، األول 
الــزيــتــونــة ومجلس  انــعــقــاد مجلس إدارة مــصــرف 
إدارة زيــتــونــة تــكــافــل شــركــة الــتــأمــن وذلـــك يومي 
االثنن والثالثاء من األسبوع املاضي، اما السبب 
ــــالء املـــصـــرف أهــمــيــة لــعــمــالئــه من  الــثــانــي فــهــو إيـ
ــا  ــ ــــارج، حـــيـــث أردنـ ــــخـ الــتــونــســيــن املــقــيــمــن فــــي الـ
استغالل هــذه الفرصة لاللتقاء بأكثر عــدد ممكن 
ــر لــلــتــعــريــف  ــلـــن الـــتـــونـــســـيـــن فــــي قـــطـ ــامـ ــعـ مــــن الـ
بــاملــصــرف والـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة. وقـــد كــانــت لنا 
ــاءات مــثــمــرة حــيــث قــمــنــا بـــعـــرض الـــعـــديـــد من  ــقــ لــ
املنتجات املصرفية واالطــالع على الخدمات التي 

يرغبون في أن يوفرها مصرف الزيتونة.

◗ ألم يكن من السهل عليكم التواصل مع عمالئكم في 
الدوحة عبر التكنولوحيا البنكية الحديثة؟

◗ صــحــيــح مـــع الــتــكــنــولــوجــيــات يــمــكــن الــتــواصــل 
مــع الــعــمــالء وخــاصــة ان املــصــرف يمتلك وســائــل 
تكنولوجية مصرفية حديثة تمكنه من االتصال 
مــع العمالء، ولكننا اخترنا االتــصــال املباشر مع 
فئة مهمة من العمالء ألننا نولي أهمية للتواصل 

املباشر مع العمالء في الخارج.

◗ الــتــقــيــتــم مـــع مــجــمــوعــة مــهــمــة مـــن كــبــار الــكــفــاءات 
التونسية العاملة في قطر فما هي أبرز املسائل التي 

تم التطرق لها؟
ة الــعــالــيــة  ــاء ــفـ ــكـ ◗ البــــد مـــن الــتــنــويــه إلــــى مــــدى الـ
اللقاء  الــتــونــســيــون خــاصــة وأن  الــتــي يتمتع بــهــا 
ــكــــوادر املــتــمــيــزة فـــي مــجــالــهــا  جــمــعــنــا بــثــلــة مـــن الــ
الــلــقــاء وديـــا وطـــرح العديد  املــهــنــي، وحقيقة كـــان 
من املسائل وكــان النقاش ثريا حيث بحثت سبل 
تــســهــيــل املـــعـــامـــالت املــصــرفــيــة لــفــائــدتــهــم وحــتــى 
لــفــائــدة اخــوانــنــا الــقــطــريــن املــوجــوديــن فــي داخــل 
دولة قطر وبمقدمتهم املستثمرون في الجمهورية 

التونسية.

مسيرة حافلة

◗ ملاذا اخترتم نقطة البداية من داخل دولة قطر؟
◗ لـــقـــد وضـــــع مــــصــــرف الـــزيـــتـــونـــة اســتــراتــيــجــيــة 
واضــحــة املــالمــح تــهــدف لتقديم احــســن الــخــدمــات 
الــيــوم  املــصــرفــيــة فــي مختلف دول الــعــالــم ونــحــن 
ننطلق من دولة قطر ونستهدف باقي دول العالم، 
امـــا انطالقتنا مــن دولـــة قــطــر نتيجة لكونها من 
املــالــيــة واملــصــرفــيــة املتميزة على الصعيد  املــراكــز 
العربي والعاملي كما أن دولــة قطر هــي املستثمر 
الــعــربــي األول فــي تــونــس والــثــانــيــة عــلــى مستوى 
الــعــالــم بعد فــرنــســا، والحــقــا ستكون لنا محطات 
مقبلة في عــدد من العواصم العربية واألوروبــيــة 

وفي مقدمتها ايطاليا وفرنسا وأملانيا.
 

الزيتونة اصبح ملكية  ◗ منذ مطلع 2019 مصرف 
ــن مــصــرف  لـــنـــا ملـــحـــة عــ تـــقـــدم  ــو  ــ ل قـــطـــريـــة %100، 

الزيتونة؟
◗ يعتبر مصرف الزيتونة حديث السن ورغم ذلك 

فقد مر بالعديد من املراحل واألحداث الفارقة منذ 
نشأته مقارنة بالكثير من البنوك التي لها تاريخ 

طويل في العالم املصرفي.
انــطــلــق مـــصـــرف الــزيــتــونــة فـــي الــعــمــل مــنــذ شهر 
مايو 2010 قبل أن تحدث الثورة املباركة في شهر 
يناير 2011 التي تم على إثرها مصادرة حصص 
املــالــكــن ملـــصـــرف الــزيــتــونــة لــتــنــتــقــل مــلــكــيــة نحو 
70% إلـــى مــلــك الـــدولـــة، ثــم دخـــل الــبــنــك االســالمــي 
الـــدولـــة التونسية  إلـــى جــانــب  للتنمية كــمــســاهــم 
وعـــدد مــن كــبــار املستثمرين مــن الــقــطــاع الــخــاص. 
وكما هو معلوم فــإن سياسة الدولة ال تقوم على 
اإلبقاء على حصص ضخمة على ملكيتها ضمن 
شركات خاصة او بنوك خاصة على اعتبار أن تلك 
الــبــنــوك أنــشــئــت مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص والـــدور 
الــبــنــيــة التشريعية  لــلــدولــة هــو تمهيد  األســـاســـي 
الــخــاص، وبناء  والتنظيمية لحسن عمل القطاع 
على ذلك ومنذ العام 2018 قامت الدولة التونسية 
بتعين مكتب استشارات دولي لقيادة عملية بيع 
حصتها املقدرة بـ 70%، حيث تم بيع تلك الحصة 
إلى مجمع املاجدة القطري الذي قام الحقا بشراء 
حصة البنك االسالمي للتنمية بناء على االتفاق 
املــســبــق والــــــذي يــنــص عــلــى أن الــبــنــك االســـالمـــي 
الــحــكــومــات وبــتــخــارج  للتنمية ال يتعامل إال مــع 
الدولة التونسية من حصتها من مصرف الزيتونة 
أصــبــح لــزامــا عــلــى الــبــنــك االســالمــي للتنمية بيع 

حصته والتي اشتراها مجمع املاجدة.
وقد برهن مصرف الزيتونة منذ تأسيسه انه قادر 
افــراد وفئات املجتمع  على تقديم الخدمات لكافة 
سواء من االفراد او الشركات الصغيرة واملتوسطة 
والكبرى وحتى مع القطاع العام، كما اثبت انه بنك 
حــديــث يتعامل بــاحــدث التكنولوجيات البنكية، 
خــاصــة ان مــتــوســط اعــمــار الــكــفــاءات الــعــامــلــة فيه 
عند 33 سنة اي ان مصرف الزيتونة ينطلق بنظرة 

ــذي مــكــنــه مـــن االســـتـــحـــواذ على  ــر الــ شــبــابــيــة، االمــ
حصة سوقية في ارتفاع متزايد من شهر الى آخر.

وأخــيــرا قــام مجمع املــاجــدة بــشــراء بقية حصص 
املــســتــثــمــريــن بــالــتــراضــي. وأصـــبـــح بــذلــك مــصــرف 
بــالــكــامــل بنسبة 100% ملجمع  الــزيــتــونــة مملوكا 

املاجدة القطري.

الزيتونة يستهدف زيــادة رأس  ◗ علمنا أن مصرف 
مــالــه ملــواجــهــة املــتــطــلــبــات، فــكــم ســتــكــون قــيــمــة هــذه 

الزيادة؟
◗ منذ قيام املستثمر الجديد بشراء كافة الحصص 
الـــزيـــتـــونـــة بــنــســبــة 100%، قــام  وامــــتــــالك مـــصـــرف 
بـــزيـــادة رأس مـــال الــبــنــك فــي مــرحــلــة اولــــى بقيمة 
55 مليون دينار تونسي )مــا يعادل تقريبا نحو 
لــيــقــدر حــالــيــا 175  قـــطـــري(  70.15 مــلــيــون ريـــــال 
مليون دينار، ومن املنتظر ان يتم على مطلع العام 
املــقــبــل زيــــادة رأس املـــال فــي مــرحــلــة ثــانــيــة بقيمة 
90 مليون دينار تونسي )مــا يعادل تقريبا نحو 
114.79 مــلــيــون ريـــال قــطــري(، ليرتفع بــذلــك رأس 
مــال مــصــرف الزيتونة مــع بــدايــة الــعــام املقبل الى 
265 مليون دينار تونسي )ما يعادل تقريبا نحو 

338.01 مليون ريال قطري(.
ويجب التنويه في هذا االطار الى ان مجمع املاجدة 
املستثمر القطري الجديد عبر منذ شرائه ملصرف 
الزيتونة عن استعداداته لتوفير كافة االمكانيات 

الالزمة للتطور داخل تونس وخارجها.

استراتيجية المصرف

العريضة الستراتيجية مصرف  الخطوط  ◗ ما هي 
الزيتونة لتحقيق االهداف التي وضعها؟

◗ قــام مصرف الزيتونة منذ مطلع العام الجاري 
بالعمل على تطوير استراتيجية متميزة تحت 

مــســمــى اســتــراتــيــجــيــة 2020-2024، والــتــي تهدف 
مــخــرجــاتــهــا لــتــحــقــيــق الــنــمــو الـــداخـــلـــي اي داخـــل 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، بـــاالضـــافـــة الــــى تحقيق 
ــارج تـــونـــس، حــيــث نــطــمــح الـــى الــتــواجــد  الــنــمــو خــ
بــشــكــل اكـــبـــر فـــي الــــقــــارة االفـــريـــقـــيـــة، بــحــكــم مــوقــع 
تــونــس االســتــراتــيــجــي فــي الــقــارة االفــريــقــيــة حيث 
نطمح للتواجد في ساحل العاج والسنغال وفي 
الجارة ليبيا، والعديد من االسواق االفريقية التي 

توفر فرصا جيدة.

◗ وعلى املستوى االوروبي؟ 
الــتــوســع كــذلــك في  نــعــم، تشمل استراتيجيتنا   ◗
االســــواق االوروبـــيـــة خــاصــة ان تــونــس تعد بوابة 
الــــقــــارة االوروبــــــيــــــة، واول خــــــروج ملــصــرف  نـــحـــو 
الــزيــتــونــة نــحــو الـــقـــارة االوروبــــيــــة ســيــكــون نحو 
فــرنــســا حــيــث ســيــكــون خــروجــا بــصــورة مصرفية 
عاملية متميزة تتواكب مع اخر التطورات املصرفية 
اكــثــر عــدد مــن العمالء  بما يساهم فــي استقطاب 
مــن فرنسا مــن الــقــارة االوروبــيــة، وفــي هــذا االطــار 
يــســرنــي ان اعـــلـــن عـــن ان مـــصـــرف الــزيــتــونــة يعد 
Digital- حاليا الطــالق البنك الرقمي او ما يعرف
Bank، حيث يتم حاليا العمل على هــذا املــشــروع 
داخـــلـــيـــا حـــتـــى يـــكـــون خـــروجـــنـــا نـــحـــو فـــرنـــســـا بـــ 
Full Digital Bank على غـــرار املــصــارف الجديدة 
العاملية. نحن منفتحون على العالم، ومستعدون 
لتقديم تمويالت لالفراد والشركات ســواء محليا 
او خارجيا، خاصة بعد مجيء املستثمر القطري 
املــمــثــل فـــي مــجــمــع املــــاجــــدة الـــــذي اعـــطـــانـــا الــدعــم 
لــلــخــروج نحو الــعــديــد مــن الــبــلــدان خــاصــة ان هذا 
املجمع لديه العديد مــن االســتــثــمــارات فــي تونس 

وفي قطر وفي العديد من الدول.

السوق المالي

◗ توسعت دولة قطر استثماريا من خالل مجموعة 
املـــاجـــدة فــي الــقــطــاع املــصــرفــي عــبــر شــــراء مصرف 
الــزيــتــونــة، فــهــل الــقــطــاع املــصــرفــي واملـــالـــي التونسي 

جاذب لالستثمارات العاملية؟
◗ يـــوجـــد الــــيــــوم فــــي تـــونـــس 24 مـــؤســـســـة بــنــكــيــة 
ومـــصـــرفـــيـــة، واذا تــحــدثــنــا مـــن الــنــاحــيــة الــكــمــيــة 
فــانــه يــمــكــن اعــتــبــار ان الـــســـوق مــتــشــبــع جــــدا، امــا 
اذا نظرنا مــن الناحية الكيفية مثل مــا حــدث في 
مصرف الزيتونة، فيمكن التأكيد ان الساحة املالية 
واملــصــرفــيــة فـــي تــونــس مـــازالـــت تستقطب املــزيــد 
مــن االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة وخــاصــة بالنوعية 
الحاصلة مــن قبل املستثمرين القطرين. فاليوم 
الــقــطــري عــنــد شــرائــه ملــصــرف الزيتونة  املستثمر 
التامة في الكوادر  الثقة  او الزيتونة تكافل اعطى 
التونسية والعاملن فــي مــصــرف الزيتونة وهي 
اشـــــارة تــلــقــيــنــاهــا بــايــجــابــيــة، عــلــى خــــالف بعض 
املستثمرين االجــانــب مــن جنسيات اخـــرى الذين 
يـــســـتـــثـــمـــرون فــــي مـــؤســـســـات وشـــــركـــــات، والـــذيـــن 
قــامــوا امــا بتنصيب كـــوادر اجــانــب على رأس تلك 
ــوادر مشتركة  املــؤســســات او مــن خــالل تنصيب كـ

بن اجنبية وتونسية.

الــى ان املستثمر القطري  اخــيــرا البــد مــن التنويه 
الــكــوادر التونسية وعلى  الثقة الكاملة في  اعطى 
ــفــــاءات الــعــامــلــة  ــكــ وجــــه الـــخـــصـــوص الــــكــــوادر والــ
فــي مــصــرف الــزيــتــونــة وشــركــة الــزيــتــونــة تــكــافــل، 
وهــذا االمــر يستحق التثمن واالشــادة به، ونأمل 
ان نــكــون عــنــد مــســتــوى الــثــقــة الــتــي اعــطــوهــا في 

الكفاءات التونسية.

◗ هــل مــازالــت الصيرفة اإلســالمــيــة تــواجــه تحديات 
في تونس؟

◗ انطلق العمل بالصيرفة االسالمية في تونس 
ــم تـــكـــن مــعــروفــة  ــام 1986 غـــيـــر انـــهـــا لــ ــعــ مـــنـــذ الــ
ــا كــبــيــرا فـــي تـــونـــس، فـــي بـــدايـــة من  ــ وتــلــقــى رواجـ
الـــعـــام 2010، بــــدأت الــصــيــرفــة االســـالمـــيـــة تــأخــذ 
حظا وتنتشر بشكل مــوســع فــي تــونــس خاصة 
بــعــد ثــــورة الــيــاســمــن فـــي 2011. ويــعــتــبــر الــيــوم 
مصرف الزيتونة قاطرة للصيرفة االسالمية في 
تونس. وال بد من االشارة هنا الى انه رغم بداية 
مصرف الزيتونة فــي تقديم خدماته منذ العام 
2010 لم يكن هناك قانون منظم لعمل الصيرفة 
االسالمية، اال انه مع تضافر الجهود من مصرف 
الــزيــتــونــة والــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي الــــذي قــدم 
دعمه الكامل لوزارة املالية والحكومات املتعاقبة 
بعد الثورة، فقد استطاعت الصيرفة االسالمية 
ومصرف الزيتونة قطع اشواط متقدمة قانونيا، 
والــذي جاء من ضمن قانون البنوك الصادر في 
الــعــام 2016 والـــذي يتطرق فــي جــزء منه لقطاع 
الصيرفة االسالمية وينظم عملها، باالضافة الى 
الــصــادرة عــن البنك املركزي  التعاميم املصرفية 
التونسي الشهر املاضي والتي تتطرق في جزء 
منها الى منتجات الصيرفة االسالمية، كل هذه 
االجــــراءات مــن شأنها دعــم الصيرفة االسالمية 

في تونس.

تدعيم العالقات

◗ علمنا أنه ستكون لكم لقاءات مرتقبة مع عدد من 
ممثلي البنوك القطرية، فحوى تلك اللقاءات؟

◗ يعمل مصرف الزيتونة بشكل دائم على تسهيل 
املـــعـــامـــالت امـــــام عــمــالئــه وذلـــــك وفـــقـــا لــســيــاســتــه 
ــار يــســعــى الـــى ان  ــ االســتــراتــيــجــيــة، وفـــي هـــذا االطـ
ــنـــوك املــــراســــلــــن فــي  ــبـ ــن الـ ــه مــجــمــوعــة مــ تـــكـــون لــ
مختلف دول العالم، وعند زيارتنا الى دولة قطر 
الــقــيــادات  كــان هدفنا كــذلــك االلــتــقــاء بالعديد مــن 
في البنوك القطرية من اجل دعم عالقات التعاون 
مــع البنوك القطرية، وذلــك مــن اجــل تسهيل كافة 
ــام الــقــطــريــن واملــقــيــمــن  ــ املـــعـــامـــالت املــصــرفــيــة امـ
التونسين فــي دولـــة قــطــر، وخــاصــة فيما يتعلق 
املــالــيــة، فعندما تــكــون هــنــاك عالقة  بالتحويالت 
مباشرة بن مصرف الزيتونة والبنوك القطرية، 
فاننا نتجنب املرور ببنك مراسل ثالث، وبالتالي 
الرفع من جودة الخدمات وسرعة انجاز املعامالت 
ــاع الـــعـــمـــوالت املـــالـــيـــة املــحــصــلــة  ــفــ والـــحـــد مـــن ارتــ
ــراء سيستفيد منه  ــ الــتــحــويــالت، وهـــذا االجـ عــلــى 
املــواطــنــون القطريون واملقيمون التونسيون في 

دولة قطر، كما سيستفيد منه املواطن واملستثمر 
القطري املوجود في تونس عند رغبته في تحويل 
االمـــوال او اجـــراء اي معامالت مصرفية مباشرة 

من تونس أو إليها.
وفــي رأيــي فــان هــذه العالقة من شأنها ان تساهم 
فـــي زيـــــادة الـــتـــعـــاون بـــن الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة 
ودولــــــــــة قــــطــــر فـــــي كــــافــــة االصــــــعــــــدة وعــــلــــى وجــــه 

الخصوص املجال املالي واملصرفي.

◗ من منظورك كخبير مصرفي واقــتــصــادي، كيف 
ترى أداء البنوك القطرية؟

◗ تتميز البنوك واملصارف االسالمية العاملة في 
دولة قطر بانظمة حوكمة رشيدة واستراتيجية 
تجنب البنوك القطرية من اية تقلبات او مشاكل 
قد تواجه البنوك العاملية، كما ان البنوك القطرية 
تمكنت مــن الــتــعــامــل بــكــفــاءة مــع كــافــة املــشــاكــل 
االقــتــصــاديــة الــتــي واجــهــت الــعــالــم وتمكنت من 
تــجــنــبــهــا، نــتــيــجــة لــنــظــرتــهــا االســتــشــرافــيــة على 
خالف البنوك االوروبية واالمريكية التي وقعت 
لــم نسمع اال  فــي تلك املشاكل. حقيقة الحمدلله 
كل خير على البنوك القطرية وهــذا ما شجعنا 
لنسج عالقات تعاون متينة مع البنوك القطرية. 
وانتهز الفرصة لتحية كافة زمالئي وزميالتي 
ــة قطر،  الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع املــصــرفــي فــي دولــ
ونعدهم بالعمل اكثر اكثر ملا فيه خير االقتصاد 
ــــالء الـــقـــطـــريـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتــــونــــســــي والـــــقـــــطـــــري، والـ الــ

والتونسين.

االقتصاد التونسي

بالحديث عن االقتصاد التونسي، كيف تقيمه؟
نــجــح االقــتــصــاد الــتــونــســي فـــي تــخــطــى الــعــديــد من 
الفترات الحرجة التي مر بها خالل السنوات املاضية، 
واليوم االقتصاد التونسي يتجه الى التحسن شيئا 
الــتــي نشهدها،  الــتــحــديــات والــصــعــاب  ــم  فشيئا رغـ
الــذي يستوجب املزيد من العمل، فالبد اليوم  االمــر 
من العمل على اعــادة االقتصاد ملا كان عليه سابقا 
الــى 7% او  الــى مستويات تفوق 5% سنويا لنصل 
8% حتى يحظى بدفعة قوية الــى االمــام، لذلك، فان 
الوضع يتطلب تضافر الجهود ســواء من الحكومة 
الــى البنوك  او من الشركات االقتصادية، باالضافة 
املدعوة اليوم الى دعم ومعاضدة الشركات التونسية 
بمختلف فئاتها. ألختم هذه النقطة يمكن القول ان 
الصعب مر، ومهما كانت التحديات املستقبلية فانه 

مقدور عليها بالعمل واملثابرة.

◗ ما أهم حاجيات عمالئكم بالخارج ويعمل مصرف 
الزيتونة على تغطيتها؟

◗ ابرز حاجيات التونسين املقيمن بالخارج دائما 
املــالــيــة نحو عائالتهم فــي تونس،  الــتــحــويــالت  هــي 
والشغل الشاغل دائما هو العموالت املحصلة على 
تلك التحويالت، لهذا فاننا نعمل على حلحلة هذه 
النقطة مــن خــالل ربــط عــالقــات مــبــاشــرة مــع البنوك 
امــا االمــر الثاني فهو املتعلق بالتمويالت  القطرية. 
لفائدتهم خاصة التونسين املقيمن بالخارج الذين 

يرغبون الحصول على تمويالت لشراء منزل او بناء 
مــنــزل وتــأثــيــثــه او شــــراء ســـيـــارة، ويــمــكــن للمصرف 
تغطيتها بالكامل وفقا للمعايير والضوابط املنظمة 

لتلك التعامالت.

◗ لكن يشكو البعض من ارتفاع هامش الربح؟
ــر، اســـعـــار الـــربـــح )مــا  ــ ◗ ال بـــد مـــن تــوضــيــح هـــذا االمـ
تـــعـــرف اســـعـــار الـــفـــائـــدة االســـاســـيـــة( الـــيـــوم تــســاوي 
7.81% وهــــي تــعــد مــرتــفــعــة مــقــارنــة بــبــعــض الــــدول 
االخرى التي قد تكون فيها نسبة الفائدة صفرية او 
سالبة، لكن هامش الربح يكون عند مستوى 2% الى 
2.25%. وبالعودة الى مصرف الزيتونة فان هامش 
انــنــا نتعامل بكل  الــربــح للبنك يعتبر مــقــبــوال، كما 
الــربــح هــي ثابتة  شفافية، خــاصــة ان نسبة هــامــش 

وهي من مميزات الصيرفة االسالمية.

استراتيجية 2030 متميزة

◗ يقر خبراء بوقوع ازمة عاملية اقتصادية عاصفة، ما 
رأيكم في هذا؟

الــدول اليوم تباطؤا في النمو،  ◗ تشهد العديد من 
ــيـــة الــتــي هــي في  عــلــى سبيل املــثــال املنطقة االوروبـ
عالقة مباشرة مع االقتصاد التونسي، فانها تسجل 
نموا ضعيفا، على غرار فرنسا التي يتوقع لها نمو 
بــاقــل مـــن 1% وبــالــتــالــي ال يــوجــد نــمــو اقــتــصــادي، 
كذلك امريكا التي يتوقع لها ان تشهد تراجعا في 
مستويات النمو، واليوم العالم هو عبارة عن رقعة 
اقتصادية واحدة وكون اقتصادي متكامل، وأي بلد 
البلدان. نرجو أال تطول  يتأثر فإنه يؤثر على بقية 
فــتــرة الــركــود االقــتــصــادي الــتــي نشهدها ونــرجــو ان 
يتفطن الفاعلون االقــتــصــاديــون واملــالــيــون ملــا حدث 

في 2008 حتى ال نقع في نفس األخطاء واملطبات.

 كلمة أخيرة.. ماذا تقول في ختام زيارتك للدوحة؟ 
الـــدوحـــة، وأود أن  الـــى  ◗ حقيقة هـــذه اول زيــــارة لــي 
ــــرب عـــن ســعــادتــي ملـــا ملــســتــه مـــن نــمــو اقــتــصــادي  أعـ
ــة قــطــر، كــمــا ابــهــرتــنــي النظرة  وعــمــرانــي حققته دولـ
االستراتيجية للدولة، حيث تعد تلك االستراتيجية 
مــتــكــامــلــة املــــالمــــح مــبــنــيــة عـــلـــى أســـــس مــســتــقــبــلــيــة 
تــنــافــس دوال مــتــقــدمــة بــل يمكن  صحيحة تجعلها 
القول ان دولة قطر تفوقت على دول متقدمة حققت 
نموا لكنها تفتقد لنظرة استراتجية بعيدة املــدى، 
انـــا الــيــوم كــمــواطــن عــربــي ومــســلــم افــتــخــر واعــتــز ان 
يكون هناك بلد عربي ومسلم كدولة قطر حقق هذه 
ــدول أوروبـــيـــة  االنــــجــــازات فـــي مـــدة زمــنــيــة مــقــارنــة بــ

وأمريكية. 
وكما ال يفوتني ان أنوه بحجم االستثمارات القطرية 
والــتــي كــان اخــرهــا االستثمار فــي مصرف الزيتونة 
بنسبة 100% واملــراهــنــة مــن قبل املستثمر القطري 
على الكوادر التونسية الشابة في مصرف الزيتونة 
والــزيــتــونــة تكافل ملــواصــلــة املــشــوار، كما أنــنــا نعتز 
ان يــكــون هــنــاك بلد عــربــي كــدولــة قطر يستثمر في 
تـــونـــس ولـــيـــس اجــنــبــيــا مــثــلــمــا يـــحـــدث فـــي الــعــديــد 
مــن املــؤســســات خــاصــة أن دولـــة قــطــر دعــمــت تونس 

واقتصادها منذ اللحظة األولى للثورة.

اخترنا الدوحة لالنطالق 
نحو العالمية

البنوك القطرية تتمتع بحوكمة 
رشيدة جنبتها التأثر باألزمات

 المستثمر القطري يعطي 
ثقة في الكوادر التونسية على 

خالف المستثمر األجنبي

قطر تمتلك استراتيجية وطنية 
متكاملة تستند ألسس علمية

لقاءات مع بنوك قطرية 
لتسهيل المعامالت 
وتخفيض العموالت

مصرف الزيتونة التونسي يستهدف         زيـادة رأس ماله بـ115 مليون ريال
قال السيد نبيل املداني املدير العام ملصرف الزيتونة التونسي في حوار خص 
به »لوسيل« إن املصرف بعد ان أصبح ملكية قطرية بنسبة %100 بعد شرائه 
من مجموعة املاجدة، يستهدف زيادة رأس ماله بداية من العام املقبل ليصبح 
عند مستوى 265 مليون دينار تونسي )ما يعادل تقريبا نحو 338.01 مليون ريال 
قطري(، مشددا على ان اجتماعات مجلس االدارة للمصرف ولشركة الزيتونة 

للتكافل احتضنتها الدوحة خالل األسبوع املاضي. 
»لوسيل« ان املصرف خّير ان تكون اولــى جوالته التواصلية  وأكــد في حديثه لـ
مع العمالء من الدوحة، على ان تشمل الجولة الحقا العديد من الــدول االوروبية 
واالفريقية، مضيفا ان البنك يعمل حاليا قبل التوجه الى اوروبا على استكمال التحول 
الى بنك رقمي Digital Bank. نوه الى حجم االستثمارات القطرية في تونس 
واهميتها في دعم االقتصاد القطري. واكد على ان هناك اجتماعات ثنائية مع عدد 
من البنوك القطرية ستنتظم خالل االيام القليلة املقبلة لتسهيل عمليات التحويل 
من قطر نحو تونس بالنسبة للمقيمني التونسيني، ومن تونس الى قطر بالنسبة 

للمواطنني واملستثمرين القطريني.

 بعــد تحــول ملكيتــه                   لمستثمرين قطريين.. المداني:

مجموعة الماجدة القطرية اشترت حصة الحكومة التونسية في البنك

◗ المداني متحدثا للوسيل
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10226.15 نقطة أغلق عند مستوى 

0.75 % وسط نمو بالتداوالت المؤشر يتراجع 

خالفت املؤسسات األجنبية التوقعات وسجلت خالل جلسة أمس أعلى صافي 
الخليجيون  األفـــراد  بيع بنهايتها وبلغت قيمته 34 مليون ريـــال، وتــالهــا 
بنحو 1.4 مليون ريــال، بينما جاء صافي الشراء األكبر عبر املؤسسات 
القطرية بواقع 22.8 مليون ريال، ثم األفــراد القطريون بنحو 4.85 مليون 
ريال واملؤسسات الخليجية بنحو 4.8 مليون ريال ثم األفراد األجانب بنحو 
القطريون على  أمــس استحوذ املساهمون  2.9 مليون ريــال، وخــالل جلسة 
55.4% من نسب الشراء و44.6% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون 
على 3.2% من نسب الشراء و1.8% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على %41.4 

من نسب الشراء و53.6% من نسب البيع.
املــؤســســات األجنبية سجلت صافي شــراء بقيمة 200.9 مليون ريــال خــالل األسبوع  أن  يذكر 
املاضي، مقابل صافي مبيع بلغ 77.4 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، توقعت املؤسسات 
القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 158.2 مليون ريال باملقارنة مع صافي شراء بلغ 
97.4 مليون ريال في األسبوع السابق. وبلغ صافي مبيع املستثمرين األجانب 29.5 مليون ريال 
السابق. وكذلك، توقع املستثمرون  باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 25.1 مليون ريــال في األسبوع 
القطريون هبوط حركة أســواق األسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 13.1 مليون ريــال باملقارنة مع 
صافي شراء بلغ 5.1 مليون ريال في األسبوع السابق. وبلغ صافي شراء املؤسسات األجنبية منذ 

بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 1.36 مليار دوالر من األسهم.

المؤسسات األجنبية 
تسجل أعلى صافي بيع

لقطة

86.1 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

ارتــفــعــت قــيــم وأحــجــام الـــتـــداوالت والصفقات 
املـــنـــفـــذة خــــال جــلــســة أمــــس مـــقـــارنـــة بجلسة 
اإلثنني السابقة، حيث ارتفعت السيولة بنسبة 
8% إلى 256 مليون ريال، كما ارتفعت كميات 
األسهم املتداولة بنسبة 21% إلى 86.1 مليون 
سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 14% لتصل 

إلى مستوى 7227 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
32 مليونا و359 ألفا و845 سهما بقيمة 161 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و565.934 ريـ مــلــيــونــا و586 
تنفيذ 3254 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
42.04 نقطة، أي ما نسبته 1.03%، ليصل إلى 

4 آالف و049.43 نقطة.
الــخــدمــات والسلع  بينما سجل مــؤشــر قــطــاع 
االستهاكية، الذي شهد تداول 5 مايني و139 
ألفا  ألفا و816 سهما بقيمة 14 مليونا و441 
تــنــفــيــذ 573 صــفــقــة،  نــتــيــجــة  و791.242 ريــــال 
انخفاضا بمقدار 16.91 نقطة، أي ما نسبته 

0.20% ليصل إلى 8 آالف و476.68 نقطة.
الــذي شهد تــداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
30 مليونا و193 ألفا و130 سهما بقيمة 46 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و588.888 ريـ مــلــيــونــا و746 
تنفيذ 1602 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.67 

إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.91% ليصل 
و915.92 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمني، الذي شهد 
ألــفــا و331 سهما بقيمة  تـــداول مليون و482 
ألــفــا و886.910 ريـــال نتيجة  3 مــايــني و890 
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 21.99  تنفيذ 173 صــفــقــة، 
إلــى ألفني  نقطة، أي مــا نسبته 0.81% ليصل 

و688.64 نقطة.
الــذي شهد  كما سجل مؤشر قطاع العقارات، 
تداول 11 مليونا و937 ألفا و230 سهما بقيمة 
11 مليونا و433 ألفا و601.786 ريــال نتيجة 
تــنــفــيــذ 548 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 7.82 
ألــف  إلـــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.53% ليصل 

و479.30 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الــــذي شهد 
تــداول 3 مايني و383 ألفا و334 سهما بقيمة 
ألــفــا و762.190 ريـــال نتيجة  12 مليونا و322 
تنفيذ 794 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.26 نقطة، 

أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 922.67 نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
مليون و603 آالف و082 سهما بقيمة 5 مايني 
و493 ألفا و057.540 ريــال نتيجة تنفيذ 283 
نــقــطــة، أي ما  بــمــقــدار 4.17  ارتـــفـــاعـــا  صــفــقــة، 
نسبته 0.16% ليصل إلى ألفني و584.07 نقطة. 

8 % نموا بالسيولة 
256 مليون ريال إلى 

إعادة جدولة الديون
بة على شركة أو دولة تواجه 

ِّ
ترت

ُ
 للتفاوض بتخفيض الديون العالقة امل

ً
ة اقتصادية تفتح مجاال هي عمليَّ

فة بالديون كيف 
َّ
كل

ُ
ق النقد من نوٍع ما، وهدفها زيادة ُسيولة الجهة امل

ُّ
أزمة مالية أو مشكالت في تدف

سات  ة أساليب أخرى شبيهة بإعادة الجدولة ُيمكن أن تلجأ لها املؤسَّ تستطيع متابعة نشاطها املالي. ثمَّّ
يون القديمة بأخرى جديدة، أو الحصول على تسويات  الدُّ املالية عندما تواجه األزمــات، مثل استبدال 

خارج املحكمة.

دليل المستثمر
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

اختتم املؤشر العام لبورصة قطر تــداوالت جلسة 
أمس باملنطقة الحمراء، ليغلق على تراجع بنسبة 
0.75% إلــى مستوى 10226.15 نقطة بعد أن فقد 
77.7 نقطة بنهاية الجلسة، وشهدت الجلسة نموا 
عــلــى صــعــيــد قــيــم وأحـــجـــام الـــتـــداوالت والــصــفــقــات 
املنفذة، بينما تراجعت رسملة السوق بنحو 4.8 

مليار ريال لتصل إلى مستوى 564.3 مليار ريال.
وتراجعت مؤشرات 6 قطاعات بقياد مؤشر قطاع 
الــبــنــوك والـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، ويــلــيــه مـــؤشـــر قــطــاع 
الــصــنــاعــة، ثــم قــطــاع الــتــأمــني، والـــعـــقـــارات، وقــطــاع 
الخدمات والسلع االستهاكية، وقطاع االتصاالت، 
بينما سجل مؤشر قطاع النقل االرتــفــاع الوحيد 

بنهاية جلسة أمس.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك والـــخـــدمـــات املــالــيــة 
انخفاضا بنسبة 1.03%، متأثرًا بانخفاض 5 أسهم 
تقدمها QNB بنسبة 1.38%، وتراجع مؤشر قطاع 
الصناعة 0.91%، لهبوط عــدة أســهــم على رأسها 
الــتــحــويــلــيــة مــتــصــدر الــقــائــمــة الــحــمــراء بــــ %4.12، 
الــنــقــل بنسبة %0.16،  بينما ارتــفــع مــؤشــر قــطــاع 
نــاقــات منفردًا بـ  بدعم أســاســي لنمو سهم شركة 

.%0.41

وعــلــى صعيد بقية مــؤشــرات الــســوق فــقــد سجل 
مؤشر العائد اإلجمالي انخفاضا بمقدار 143.05 
نقطة، أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 18816.98 
نــقــطــة، بينما ســجــل مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان 
اإلسامي السعري انخفاضا بمقدار 13.46 نقطة، 

إلــى 2289.85 نقطة،  أي ما نسبته 0.58% ليصل 
الــريــان اإلسامي  كما سجل مؤشر بورصة قطر 
نــقــطــة، أي مـــا نسبته  بــمــقــدار 22.92  انــخــفــاضــا 
0.58% ليصل إلى 3898.92 نقطة، وسجل مؤشر 
جميع األسهم املتداولة انخفاضا بمقدار 24.78 

إلــى 3015.65  نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل 
نقطة.

ــعــــت أســــهــــم 14 شـــركـــة  ــلـــســـة أمــــــــس، ارتــــفــ وفـــــــي جـ
وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 7 شركات 

على سعر إغاقها السابق.
وحول أنشط التداوالت، تصدر سهم شركة أعمال 
املنخفض بنسبة 0.54% قائمة األكثر تــداوالت من 
حيث الكميات بنحو 16.67 مليون سهم، فيما جاء 
بــتــداوالت قيمتها  QNB على رأس قائمة السيولة 

62.65 مليون ريال.
تـــداوال نشطا عبر املطلعني  وشــهــدت جلسة أمــس 
بــالــشــركــة، حيث تــم الــتــداول على 7 شــركــات ســواء 
بالبيع أو الــشــراء، حيث جــرى شــراء 70 ألــف سهم 
ــراء 20  مــن أســهــم شــركــة Ooredoo وكــذلــك جـــرى شـ
ألــف سهم من أسهم شركة بــروة العقارية، كما تم 
شراء 1000 سهم من أسهم شركة زاد القابضة، كما 
تم شراء 240 سهما من أسهم شركة قطر الوطنية 
لصناعة األسمنت عبر املطلعني بالشركة، بينما 
ألــف سهم من أسهم شركة امليرة  جــرى بيع 20.66 
للمواد الغذائية عبر املطلعني، كما تم بيع 1.507 
مليون سهم من أسهم بنك الخليج التجاري عبر 
املطلعني بالبنك، وكذلك جرى بيع 61.34 ألف سهم 

من أسهم بنك قطر الدولي اإلسامي.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

64.862.616.7% 5.17
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة البنوك والصناعة

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»أعمال« متصدر الكميات

 نمو »الدولي« 
متصدر األسهم املرتفعة
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الشركة القطاع
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17 آراء وآراء

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

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.qa 

w w w. lus a i lnews .qa

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560
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باراك أوباما

شريك ورئيس قطاع األبحاث في مؤسسة »سينتينيال جروب« 
االستشارية - »صحيفة ديلي إكسبريس املاليزية«

تأثير االقتصاد العالمي على آسيا

أن املؤشرات التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال 
تشير إلى ركود في أي من االقتصادات الكبرى.

العائدات  وبعض املحللني يفسرون االنعكاس في منحنى 
في الواليات املتحدة األمريكية على أنه عالمة على حصول 
ركــود وشــيــك. ونحن نختلف مــع هــذا لــلــرأي- هــذا املؤشر 
ليس دقيقا كما يعتقد البعض. واألهم من ذلك هو أن هذا 
املؤشر قد شوه سياسات التيسير الكمي الضخمة للبنوك 
أنه  إليه على  النظر  لم يعد باإلمكان  أنها  املركزية، لدرجة 

مؤشر رئيسي ُيعول عليه في الوقت الحالي.
املتحد األمريكية  الــواليــات  الــعــالــم-  فــي  وأكــبــر اقتصادين 
والصني- يسجل معدالت تنموية أفضل من االقتصادات 

التي تعتمد على التجارة مثل أوروبا وشرقي آسيا. وعلى 
وجــه الخصوص فــإن قطاع الــخــدمــات فــي كــل مــن أمريكا 
والصني ليس نشطا فحسب، ولكنه ُيظهر حتى عالمات 

على النمو السريع، وكان ذلك في أغسطس املاضي.
ومــع ذلــك فــإنــه وحــتــى فــي هــذيــن االقــتــصــاديــن العمالقني، 
ــواردات. وتظهر دراســـات مسحية  ــ الـ الطلب على  يضعف 
الــجــديــدة على مدخالت  حديثة أن األوردرات »الطلبيات« 
تــبــاطــؤا ملحوظا فــي كــل من  اإلنــتــاج املــســتــوردة يسجل 
فــإن ما يحدث على ما  أمريكا والصني. وبشكل أساسي 
يبدو هو أن الطلب في تلك االقتصادات يتجه نحو الخدمات 

املنتجة محليا، وليس السلع املستوردة.
ــــذي نــســتــخــدمــه في  ــإن املــؤشــر الــرئــيــســي ال وبــنــاء عــلــيــه فـ
الــصــادرات اآلسيوية قد استمر  العاملي على  الطلب  توقع 
ــاق  ــا ســيــنــعــكــس بــــــدوره عــلــى آفـ ــي، مـ ــزولـ ــنـ ــاره الـ فـــي مـــسـ

االقتصادات في القارة الصفراء.

فـــي اقــتــصــاد عــاملــي مــتــبــاطــئ، ال يــمــكــن ألحــــد أن يتيقن 
مــن الــوجــهــة الــتــي يمضي إلــيــهــا، ومـــا تــداعــيــات ذلـــك على 
ــة. لــكــن بــعــض األشـــيـــاء واضـــحـــة.  ــيـــويـ االقـــتـــصـــادات اآلسـ
العاملي قد  النشاط االقتصادي  أن  وأحــد تلك األشــيــاء هو 
القلق، السيما وأن االستجابات  تباطأ بوتيرة باعثة على 

السياسية لن تكون فاعلة بصورة كاملة على األرجح.
ــــالوة عــلــى ذلـــك فـــإن الــنــمــو فـــي االقـــتـــصـــادات املــتــقــدمــة  وعـ
القليل من أجــل دعم  أكثر ثباتا، وال يفعل ســوى  الكبيرة 
الطلب على الــصــادرات اآلســيــويــة. ويــبــدو هــذا نــذيــر شؤم 
املوجهة نحو الصادرات، وهذا هو  لالقتصادات اآلسيوية 
الحال بالفعل- لكن خيوط أمل تشير إلى أن املنطقة ال تزال 
الوقوع في بئر  بمقدورها تحقيق نمو متواضع، وتجنب 

الركود.
النمو والعمالت  العاملي:  تــواجــه االقتصاد  التي  واملخاطر 
واملخاطر املالية. وبخصوص النمو، فإننا نعلم أن االقتصاد 
ظهر أن 

ُ
العاملي يسجل تباطؤا فعليا. واملؤشرات الرئيسية ت

ثمة مزيدا من الضعف يلوح في األفق. لكن عليك أن تلحظ 

مانو بهاسكاران

“ لن يحدث التغيير إذا جلسنا وانتظرنا شخصا آخر ليقوم به 
أو وقتا آخر ليحدث فيه.. نحن من علينا فعل ذلك ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن

الهند بين الهواء النظيف والنمو
الهند في نوفمبر من  العليا في  حينما أصــدرت املحكمة 
للبيئة في  املــلــوثــة  الــصــنــاعــات  بــنــقــل  ــعــام 2000 حــكــمــا  ال
املــديــنــة، خرج  الكائنة فــي ديلهي خــارج  السكنية  املناطق 
الــعــمــال املشتغلون فــي تلك الــصــنــاعــات إلــى الــشــوارع في 
مظاهرات احتجاجية، معبرين عن تخوفهم من فقدانهم 

مصادر أرزاقهم.
واالحــتــجــاجــات الــتــي تــحــولــت إلـــى مــظــاهــر عــنــف، سلطت 
الـــضـــوء عــلــى مــعــركــة تــســتــمــر رحـــاهـــا حــتــى وقــتــنــا هــذا 
ــاق النمو  ــــذي تــأتــي فــيــه آفــ فــي عــمــوم الــهــنــد، فــي الــوقــت ال
االقتصادي في البلد اآلسيوي على ما يبدو على حساب 

توفير الحماية للبيئة.
وهذا ألن القطاعات امللوثة للبيئة في الهند الحديثة ال تزال 
املثال  الوطني. على سبيل  تمثل محاور مهمة لالقتصاد 
ينتج الفحم ثالثة أرباع الطاقة الكهربية اإلجمالية في الهند 
تــقــريــبــا. وتــوظــف الــصــنــاعــة مــئــات اآلالف مــن الــعــمــال في 
الفحم، وسالسل  الحرارية، ومناجم  الطاقة  إنتاج  مصانع 

اإلمدادات املنتشرة في ربوع البالد. 
ويقول الكثيرون إن أية محاولة للتحول بعيدا عن استخدام 
الــفــحــم كــمــصــدر لــلــطــاقــة ســيــنــتــج عــنــهــا فـــقـــدان هــائــل في 
الوظائف، جنبا إلى جنب مع املصدر غير املكلف واملستقر 

للطاقة.
الهند  التجاري فــي  النقل  الكثير مــن أنشطة  فــإن  وباملثل 
ــدار 

ُ
ت الــتــي  الــديــزل. وفــكــرة إحـــالل الشاحنات  تعتمد على 

بالديزل، والسيارات بمركبات كهربية أنظف تعتبر مكلفة 
التي تسير  الشركات  جــدا أيضا- السيما بالنسبة ملــالك 

أساطيل كاملة.
التحويلية في  الحال تنطبق أيضا على الصناعات  وتلك 
الــهــنــد أيـــضـــا، حــيــث إن الــشــكــل الــتــحــولــي مـــن الــفــحــم إلــى 
التشغيل، فيما  أن يزيد تكاليف  الطبيعي من شأنه  الغاز 
تضيف تقنيات التحكم في التلوث إلى تكاليفها الرأسمالية 
الشركات يتوجسون خيفة من أن تصبح  الثابتة. ومــالك 

مؤسساتهم أقل تنافسية في السوق العاملية املتزايدة.
وأحد أكبر العوامل املساهمة في التلوث الهوائي في الهند، 
الــزراعــي. فكل عام  القطاع  الــبــالد، هي  السيما في شمال 
وتحديدا بني شهري أكتوبر ونوفمبر، يقوم آالف املزارعني 
في واليات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش بحرق بقايا 
لــزراعــة املحصول  إطـــار تجهيز حقولهم  املــحــصــول فــي 
الجديد. وتقود تلك املمارسات الدورية الخاطئة إلى ظهور 

سحابات وألسنة من الدخان في السماء بشمالي البالد.
املــزارعــني  إلــى تشجيع  الهندية جــاهــدة  الحكومة  وتــحــاول 
عــلــى اســتــخــدام التقنية الــخــضــراء، مــثــل آالت نــثــر الــبــذور 
القديمة.  بإزالة بقايا املحاصيل  أوال  القيام  التي ال تتطلب 
لكن تلك التقنية أثبتت أنها مكلفة للغاية، السيما بالنسبة 

للمزارعني الصغار واملهمشني.
الهوائي وبناء  التلوث  الهند مواجهة  والخالصة تستطيع 

اقتصاد مستدام يفيد األجيال املستقبلية.

سيدارث سينغ

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

»أبولو 11« بين الشعر والعلم

الحق في االستثمار  له  الفضاء ومــن  من يملك 
ــات لــلــذهــاب إلى  واالكــتــشــاف؟ مــن يعطي األذونــ
الفضاء  العينات وتحليلها؟ هل  الفضاء وأخــذ 
ملك الكرة األرضية ومن عليها أم هنالك ضرورة 
لتنظيم هذه املغامرات الخطيرة؟ ما هي جدوى 
هـــذا اإلنـــفـــاق؟ وهـــل كـــان ممكنا اســتــثــمــاره في 
التنمية ومحاربة الفقر حتى في الدول املتقدمة 
املتحدة؟ هنالك وجهات  الــواليــات  وعلى رأسها 
الــدفــاع عنها جميعها في  نظر متعددة ويمكن 
ظـــل املـــوجـــة الــعــاملــيــة املــطــالــبــة بــتــرشــيــد اإلنــفــاق 
املالية  البطالة ومواجهة األزمــات  العام ومكافحة 

وتوسيع منافع التنمية.
الـــدوالرات على  الــدول مليارات  العديد من  تنفق 
اكتشاف الفضاء في وقت يعم خالله الفقر كل 
املــشــكــلــة أن وقـــف اإلنـــفـــاق على  أنــحــاء األرض. 
اإلنــفــاق أكثر على  بــالــضــرورة  الفضاء ال يعني 
التنمية. في الواليات املتحدة مثال وخالل حرب 
فيتنام )1955 – 1975( خفضت موازنة »النازا« 
الفضائية 50%. أيهما أفضل الفضاء أم الحرب 
الــجــواب بديهي مما يعني أن معالجة  والــقــتــل؟ 
ــــه أبــعــاد  ــاق عــلــى الــفــضــاء مــعــقــد ول ــفـ حــجــم اإلنـ
اإلنــفــاق سياسي  قـــرار  متناقضة ومــتــضــاربــة، 
شعبي واقتصادي يغطي قطاعات عدة وأهدافا 

مختلفة.
يظهر هذا النقاش اليوم علنا في العيد الخمسني 
لــلــنــزول عــلــى الــقــمــر مـــن قــبــل أبـــطـــال أمــريــكــيــني 
بالتعاون مع  ألــدريــن«  »نيل أرمسترونغ« و»بــاز 
»مايكل كولينز« الذي بقي في املركبة الفضائية 
أقــــل أهــمــيــة. تحققت  لـــم يــكــن  بــــأن دوره  عــلــمــا 
مغامرة »أبولو 11« من 16 إلى 24 يوليو 1969 

الــيــوم 180 مليار دوالر. اختير  تـــوازي  بتكلفة 
املــتــواضــعــة  بــســبــب شخصيته  »أرمـــســـتـــرونـــغ« 
املنكفئة علما بأن تقنيات الرواد الثالثة متكافئة. 
ملاذا القمر وماذا يعني للعالم ولألمريكي خاصة 
الذي مول املشروع عبر الضرائب؟ هنالك الحلم 
الدائم املتوارث الذي ينظر إلى القمر كرمز للحب 
واإلعــجــاب فــي كــل األقــطــار والــلــغــات. هــذا الرمز 
البــد من اكتشافه عن قــرب حتى لو أزيلت عنه 
أو السحر عــن بعد. هل  املغنطيسي  الــولــع  هالة 
القمر قتل السحر وأضـــر بالشعر  إلــى  الــنــزول 
والشعراء؟ كان من األفضل ربما إرسال شاعر 
القمر وليس مهندسا تقنيا بارعا  إلى  أديــب  أو 
الشاعر واألديــب يختلف  كأرمسترونغ. منظار 

حتما عن منظار املهندس والتقني.
ـــطـــر األرض وحــجــم 

ُ
ـــطـــر الــقــمــر بـــربـــع ق

ُ
يـــقـــدر ق

أمـــا مساحة  بــــ 150 مـــن حــجــم األرض،  الــقــمــر 
القمر فهي 113,46 مــن مساحة األرض، نعلم 
ألف كلم،  القمر هي 384  أن املسافة بيننا وبني 
لم  بــاألرض.  الجاذبية هي 16 مقارنة  علما بأن 
يقم مهندسا »أبولو 11« إال بخطوات قليلة على 
الــقــمــر كلفت مــلــيــارات الـــــدوالرات حــمــلــوا معهم 
إلــى »الــنــازا« 20 كيلو فقط مــن الــتــراب القمري. 
ألــف شخص  كــان هنالك 400  فــي سنة 1966 
يــعــمــلــون بـــــدوام كــامــل تــحــضــيــرا ملــهــمــة »أبــولــو 
11«، باإلضافة إلى 10 ماليني شخص يعملون 
بشكل مباشر أو غير مباشر للهدف نفسه. هل 
كان ممكنا نقل تربة أكثر وفي جهات مختلفة 
من الكوكب؟ ربما، لكن هدف االستثمار لم يكن 
علميا فقط، بل كــان خاصة سياسيا وقــد أدت 

أبولو املهمة.

لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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ارتفاع معنويات 
المستثمرين األلمان

»سوناطراك« تجدد عقد 
تصدير الغاز مع إديسون

ارتفاع فائض ميزان 
المعامالت الجارية التركي

ــاد مــســح ملعهد زد.إي.دبـــلـــيـــو أمـــس بـــأن ثــقــة املستثمرين  أفـ
األملــــان تحسنت بــأكــثــر مــن املــتــوقــع فــي نــوفــمــبــر، إذ تشير 
املجموعة البحثية إلى أفق أكثر مالئمة ألكبر اقتصاد في 
أوروبا بعد تطورات في اآلونة األخيرة في نزاعات التجارة. 
وقـــال زد.إي.دبــلــيــو إن مسحه الشهري أظــهــر أن املعنويات 
إلــى -2.1 مــن -22.8 في  االقتصادية بــن املستثمرين قفزت 
أكتوبر تشرين األول. كــان اقتصاديون استطلعت رويترز 

آرائهم قد توقعوا تحسنا عند -13.0.
وصعد مؤشر منفصل يقيس تقييم املستثمرين لألوضاع 
االقتصادية الراهنة إلى -24.7 من -25.3 في الشهر السابق. 
ــان مــحــلــلــون قــــد تـــنـــبـــأوا بــــقــــراءة عـــنـــد -22.0. وانــكــمــش  ــ كـ
االقتصاد األملاني بنسبة 0.1 باملئة في الربع الثاني عندما 
كان إنفاق األسر واالستهالك غير كافين لتعويض تباطؤ 
الصادرات. وُيتوقع أن تظهر بيانات من املقرر صدورها يوم 
الثالث. وسيعني ذلــك أن  الخميس انكماشا آخــر في الربع 

االقتصاد األملاني دخل ركودا فنيا.

قــالــت شــركــة ســونــاطــراك الــجــزائــريــة للطاقة فــي بــيــان أمس 
إنها جددت عقدا لتصدير الغاز مع إديسون اإليطالية ملدة 
ثماني سنوات، ولم يذكر البيان حجم الغاز الذي ستسلمه 
إلديــســون، لكنها قالت إن العقد سيعزز موقف سوناطراك 
في السوق اإليطالي. وجــددت سوناطراك هــذا العام عقودا 
لتصدير الغاز مع اينيل وجالب وانرجيا وايني وبوتاش 

وناتورجي بحجم اجمالي 27.9 مليار متر مكعب.
الــغــاز 51.4 مليار متر  وبلغ اجمالي صـــادرات الجزائر مــن 
مكعب فــي 2018. وتستأثر إيطاليا وإسبانيا بثلثي تلك 
الكمية. وتــواجــه صـــادرات الغاز من الجزائر تحديا يتمثل 
في طلب محلي متزايد وركود في االنتاج. وتأمل الحكومة 
بإقرار قانون جديد للطاقة قريبا سيجعل االستثمارات في 

قطاعها للنفط والغاز أكثر جاذبية.

أظــهــرت بــيــانــات الــبــنــك املـــركـــزي أمـــس أن مــيــزان املــعــامــالت 
الــجــاريــة لتركيا سجل فائضا أعــلــى مــن املتوقع عند 2.48 
مليار دوالر في سبتمبر بدعم من إيــرادات السياحة وعجز 
ــاري مــنــخــفــض نــســبــيــا، وفــــي أغـــســـطـــس، بــلــغ الــفــائــض  تـــجـ
2.684 مليار دوالر. وكــانــت تــوقــعــات رويــتــرز للفائض في 
سبتمبر عند ملياري دوالر. وبلغ فائض ميزان املعامالت 
الجارية السنوي 5.9 مليار دوالر في سبتمبر وكان متوسط 
جـــــرى األســـبـــوع املــاضــي 

ُ
تــوقــعــات رويـــتـــرز فـــي اســتــطــالع أ

أن تسجل املــعــامــالت الــجــاريــة فــائــضــا ســنــويــا مــئــة مليون 
دوالر على في نهاية 2019. وتوقعت أنقرة أن يحقق ميزان 
الــجــاريــة فــائــضــا مــلــيــار دوالر فــي 2019 مقارنة  املــعــامــالت 

بعجز 27.6 مليار في العام السابق.

برلين - رويترز:

الجزائر - رويترز:

اسطنبول - رويترز:

استمرار إغالق مصارف لبنان

الهند تدعو شركات أجنبية لالستثمار في شركات النفط

25 % من الشركات األلمانية 
في الصين تخطط للمغادرة

حــاول متظاهرون أمــس وبالتزامن مــع إغــالق املــصــارف واملـــدارس 
أبوابها، منع موظفن من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية إلضراب 
عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير املسبوق واحتجاجًا على 
مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنًا منذ استقالة الحكومة قبل 
أسبوعن، ومنذ ساعات الصباح األولى، بدأ املتظاهرون بالتوافد 
إلــى شـــوارع مناطق عـــدة، بينهم طــالب الــثــانــويــات الــذيــن انضموا 
األسبوع املاضي بقوة إلى الحراك الشعبي املستمر منذ نحو شهر.
وحـــاول املــتــظــاهــرون إغـــالق مــؤســســات عــامــة فتحت أبــوابــهــا، مثل 
قــصــر الــعــدل فــي بــيــروت وســرايــا حكومية عـــدة ومــكــاتــب مؤسسة 
االتــصــاالت »أوجــيــرو« في مــدن عــدة، وفــي بــيــروت، افترش عشرات 
ــول قــصــر  ــ املـــتـــظـــاهـــريـــن األرض ملـــنـــع الـــقـــضـــاة واملـــحـــامـــن مــــن دخــ
العدل، كما تظاهر عشرات الطالب أمــام مبنى وزارة التربية. وفي 
طرابلس شمااًل، أغلقت املؤسسات العامة أبوابها تزامنًا مع إغالق 
 عن 

ً
متظاهرين لــطــرق عــدة فــي املــديــنــة بــحــاويــات الــنــفــايــات فــضــال

الطريق الدولي املؤدي إلى بيروت. كما أغلقت طرقًا عدة في منطقة 
عــكــار شــمــال طــرابــلــس. وفــي صــور جنوبًا وعــالــيــه )شـــرق بــيــروت( 

وبعلبك )شرق(، أغلق املتظاهرون مكاتب مؤسسة االتصاالت.
ــدارس والــجــامــعــات أبــوابــهــا فــي كــافــة املــنــاطــق  ــ وأغــلــقــت غــالــبــيــة املـ
اللبنانية. وكانت وزارة التربية أعلنت إقفال املؤسسات التربوية 
ــراب  »نـــظـــرا الســتــمــرار االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي دعـــت إلـــى اإلضــ
العام«.. ويشهد لبنان تظاهرات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر، شارك 
فيها مئات آالف اللبنانين الناقمن على الطبقة السياسية. ويشكو 

هؤالء من الفساد املستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى 
التحتية وفشل الحكومات املتعاقبة في حل األزمات االقتصادية.

وتسّببت اإلضــرابــات بشلل عــام فــي الــبــالد شمل إغـــالق املــصــارف 
أبوابها ألسبوعن. وبعد إعــادة فتحها األسبوع املاضي، فرضت 
قيودًا إضافية على السحب بالليرة والـــدوالر في آن معًا. وتسبب 
ذلك بإشكاالت عدة بن املواطنن الراغبن بالحصول على مبالغ 
من ودائعهم واملوظفن الذين يطبقون إجـــراءات املــصــارف. وبناء 
عليه، أعلن اتحاد نقابات موظفي املصارف اإلثنن اإلضراب العام 
»حــتــى عـــودة الــهــدوء إلــى األوضــــاع الــعــامــة الــتــي يشهدها القطاع 
لــم تفتح املــصــارف الثالثاء أيضًا أبوابها  املــصــرفــي«. وبالنتيجة، 
أيـــام مــن اإلغـــالق ملناسبة عطلة رسمية وعطلة نهاية  بعد ثــالثــة 

األسبوع.
ويأتي اإلضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة مخاوف 
الليرة  الــحــفــاظ على اســتــقــرار  أكــد أن األولــويــة هــي  اللبنانين، إذ 
اللبنانية وحماية أمــوال املودعن في املصارف. وقال إنه طلب من 
اتها املتشددة. وال يزال الوضع  كافة املصارف أن تعيد النظر باجراء
السياسي ضبابيًا، إذ إنه بعد مرور أسبوعن على استقالة رئيس 
الــشــارع لم يبادر الرئيس  الحكومة سعد الحريري تحت الضغط 
إلــى تحديد موعد لبدء االستشارات النيابية امللزمة  ميشال عــون 
لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب املتظاهرين الذين يشككون 

بجدية السلطات تجاههم.
وتـــجـــري اتـــصـــاالت فـــي الــكــوالــيــس مـــن أجـــل الــتــوافــق عــلــى صيغة 
الحكومة املقبلة، التي يطالب غالبية املتظاهرين أن تضم وجوهًا 

جديدة من االختصاصين واملستقلن عن أحزاب السلطة.

ــات طــاقــة  ــركــ دعـــــت الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة شــ
عــاملــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي خــصــخــصــة الــبــالد 
لــلــدولــة، وقــال وزيــر  لشركات نفط مملوكة 
بـــرادان، إن رئيس  النفط الهندي دارمــنــدرا 

الــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مـــــودي الــتــقــى 
مــؤخــرا بــاملــســؤولــن الــتــنــفــيــذيــن لــشــركــات 
طـــاقـــة فــــي هـــيـــوســـتـــون بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون 
من إكسون موبيل وبــي.بــي ورويـــال داتش 
شل وروسنفت، وهذه أول مرة يشير فيها 
إلــى نية الحكومة إدخـــال استثمار  بـــرادان 

أجنبي في شركات النفط اململوكة للدولة.
وقال برادان للصحفين في أبوظبي »ندعو 
شركات النفط الكبرى.. جميعها قريبة من 
ســوق الــطــاقــة الــهــنــديــة«. وبــســؤالــه عما إذا 
كــان رد الفعل إيجابيا، قــال »أنــا متحمس 

للغاية«.
وقال الوزير إن األمور تمضي في مسارها 
الصحيح فيما يتعلق بمصفاة نفط يجري 
التخطيط إلنشائها على الساحل الغربي 
للهند بالشراكة مــع أرامــكــو وأدنـــوك. وقــال 
ــنــــاك مــــزيــــد مــــن الــــوضــــوح  ــكـــون هــ ــيـ ــه سـ ــ إنــ
فـــور تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي واليــة 
مــاهــاراشــتــرا، حيث مــكــان املــشــروع املــزمــع، 
ــقــــب االنـــتـــخـــابـــات  ــأزق أعــ ــ ــمـ ــ ــــي تـــمـــر بـ ــتـ ــ والـ
األخــيــرة. وبــســؤالــه عما إذا كــان مــن املمكن 
إبرام صفقة قوية مع أرامكو وأدنوك قريبا، 
قال »أعتقد ذلك«، رافضا اإلفصاح عن مزيد 

من التفاصيل.

تخطط نحو ربــع الشركات األملانية العاملة 
فــي الــصــن لنقل جـــزء أو كــل أعــمــالــهــا خــارج 
الــبــلــد اآلســـيـــوي الــعــمــالق، حــســب مـــا كشفت 
دراســـة نــشــرت الــثــالثــاء مــع إلــقــاء الــعــديــد من 
الشركات اللوم على الكلفة املرتفعة، وكشفت 
دراسة سنوية لغرفة التجارة األملانية تقصت 
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ّ
526 شــركــة أملــانــيــة عــامــلــة فــي الــصــن أن

باملئة قــررت أمــا سحب خطوطها اإلنتاجية 
مــن هناك او تــدرس األمـــر، وقــد خططت ثلث 
هذه الشركات ملغادرة الصن في شكل كامل، 
ا من  امــــا الـــشـــركـــات املــتــبــقــيــة فــســتــنــقــل جـــــزء
أعمالها وإنتاجها خارج أملانيا وخصوصا 
أقـــل مثل  إلـــى دول تــعــد تكلفة اإلنـــتـــاج فيها 

الهند ودول جنوب شرق آسيا.
وارتفعت كلفة التشغيل في الصن مع سعي 
هذا البلد إلى تحقيق توازن في اقتصاده من 

نموذج تقوده الصادرات واالستثمارات إلى 
الـ  إنــفــاق املستهلك، ومــن ضمن  آخــر يوجهه 
104 شــركــات الــتــي قـــررت املــغــادرة أو تــدرس 
ــع 71 بــاملــئــة مــنــهــم ذلــــك الرتـــفـــاع  ــ ــر، أرجـ ــ األمــ
اليد العاملة. وألقت  كلفة اإلنتاج، خصوصا 
ثــلــث الــشــركــات بــالــلــوم عــلــى بــيــئــة السياسة 
العامة غير املالئمة فيما أّكد 25 باملئة منهم 
 الحرب التجارية األميركية الصينية لها 

ّ
أن

تأثير.
 »تـــوقـــعـــات قــطــاع 

ّ
رت الــــدراســــة مـــن أن

ّ
وحـــــــذ

ــــى مــســتــويــاتــهــا فــي  ــال تـــراجـــعـــت ألدنــ ــمــ األعــ
 25 باملئة فقط من 

ّ
إلــى أن ســنــوات«، مشيرة 

ــة تــتــوقــع  ــ ــدراسـ ــ ــتـــي شــمــلــتــهــا الـ الـــشـــركـــات الـ
الــوصــول أو تخطي أهــدافــهــا املخططة لهذا 
 جهود 

ّ
العام، وقالت أكثر من ثلث الشركات إن

بكن »لتحضير امللعب« للشركات األجنبية 
»غير كافية«.

وفــــي مـــأدبـــة غــــداء ملــنــاســبــة إطــــالق الـــدراســـة 

ــال الـــســـفـــيـــر األملـــــانـــــي فــــي بــكــن  ــ الــــثــــالثــــاء، قــ
 »التنافس ينبغي أن 

ّ
كليمنس فون غوتزه إن

 »الشركات األجنبية 
ّ
يكون عــادال«. وتابع أن

ــك الــشــركــات األملــانــيــة والــشــركــات  بــمــا فـــي ذلـ
الصينية يجب أن تعمل فــي إطـــار متساو«. 
 الشركات األملانية 

ّ
وأوضح السفير األملاني أن

»لــم يتم إبالغها في شكل جيد« عن مبادرة 
الحزام والطريق الصينية العمالقة، ولــذا لم 
الــقــدرات االقتصادية  يمكنها االســتــفــادة مــن 
للمشروع. وتشمل مبادرة »الحزام والطريق« 
مــشــاريــع عــاملــيــة ضــخــمــة مـــن مـــوانـــئ وســكــك 
حــديــد ومجمعات صناعية تمتد فــي أنحاء 
ــا،  ــ آســيــا وإفــريــقــيــا والـــشـــرق األوســــط وأوروبـ
الـــدوالرات  والــتــي سيتم استثمار ترليونات 

في إطارها. 
 املبادرة »ممولة في شكل 

ّ
وصــّرح السفير أن

رئــيــســي مـــن قــبــل الــصــن وتــنــفــذهــا شــركــات 
صينية«.

بيروت - أ ف ب

أبوظبي - رويترز

بكين - أ ف ب:
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في حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية

واشنطن بوست تحذر من سيناريوهات 
مرعبة للديمقراطية األمريكية

تــبــدأ الــيــوم أولـــى جلسات االســتــمــاع العلنية 
ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الــــرامــــي  ــيـــن فـ ــيـــسـ لـــشـــهـــود رئـ
ــــب، وبــــعــــد أســـابـــيـــع مــن  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ لــــعــــزل دونـ
جــلــســات االســـتـــمـــاع الــطــويــلــة حــــول القضية 
األوكــرانــيــة والــتــي جـــرت فــي جــلــســات مغلقة 
في الكونغرس، ستسمح الجلسات الجديدة 
لـــأمـــيـــركـــيـــن »بـــســـمـــاع أشــــخــــاص يــتــحــلــون 
بروح وطنية عميقة وهم يروون قصة رئيس 
بــابــتــزاز بلد ضعيف عبر تأخير تسليم  قــام 
املــســاعــدات العسكرية«، ويفتتح بيل تايلور 
القائم باألعمال األميركي في كييف الجلسة 
مــتــحــدثــا أمـــــام لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات الــقــويــة 

بمجلس النواب.
ــــوت إن  ــاكـــس بـ ــقـــول الـــكـــاتـــب مـ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
الرئيس األميركي دونالد ترامب أصبح أخيرا 
لــة، وهـــو مــصــيــر يستحقه  عــلــى وشـــك املــســاء
ــــدم عــلــى طــــرد مـــديـــر مكتب  بـــشـــدة مــنــذ أن أقـ
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي جــيــمــس كـــومـــي في 
الــكــاتــب إلى  الــتــاســع مــن مــايــو 2017. ويشير 
أن تــرامــب ســبــق أن عـــزل كــومــي فــي مــحــاولــة 
مــن جانبه إليــقــاف التحقيق فــي مــدى عالقة 
حملته الرئاسية األولى مع روسيا، ويتساءل 
إذا ما كانت الديمقراطية األميركية ستنجو 
ــتـــرامـــب؟ ويــعــرب  مـــن فـــتـــرة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة لـ

الكاتب عن شعوره باالكتئاب والقلق، وذلك 
ألنـــه ال تــوجــد فــرصــة إلدانــــة الــرئــيــس تــرامــب. 
ويــقــول إنـــه فـــإن خمسة جــمــهــوريــن فــقــط في 
مجلس الــشــيــوخ قــد يــصــوتــون لــعــزل تــرامــب، 

وذلك برغم األدلة الصارمة على أنه مذنب.
ويضيف الكاتب أنه إذا نجا ترامب من العزل، 
فإنه قد يفوز بإعادة انتخابه لفترة رئاسية 
ثــانــيــة، ويـــرى الــكــاتــب أنـــه مــن شــبــه املــؤكــد أن 
ترامب سيخسر التصويت الشعبي بهامش 
كبير مقارنة بانتخابات 2016، غير أنه يمكنه 
الــفــوز عــن طــريــق املــجــمــع االنــتــخــابــي.. يشار 
إلـــى أن الــنــاخــب األمــيــركــي ال يــخــتــار رئيسه 
مباشرة ولكنه يمنح صوته ألحــد املندوبن 
فــي الــواليــة، ولــدخــول البيت األبــيــض يحتاج 
املرشحان للرئاسة األميركية إلى 270 صوتا 
- أي النصف زائد واحد - على األقل من مجمل 
البالغ  أصـــوات أعــضــاء »املجمع االنــتــخــابــي« 
عددهم 538 مندوبا، أي ما يوازي عدد أعضاء 
مجلسي النواب والشيوخ األميركين، ولكل 
ــل هـــذا  ــ ــــدد مـــعـــن مــــن األصــــــــوات داخــ ــة عـ ــ واليــ
الــنــواب  املــجــمــع بحسب عـــدد سكانها وعـــدد 

الذين يمثلونها في الكونغرس.
ــــح أن يـــفـــوز  ــــرجـ ــــن املـ ــــول الــــكــــاتــــب إنــــــه مـ ــقـ ــ ويـ
ترامب، خاصة إذا كانت إليزابيث واريــن هي 
املرشحة الديمقراطية، وخاصة إذا قام مايكل 

بلومبيرغ بتقسيم األصوات املعتدلة.

ويظهر استطالع للرأي أجرته أخيرا سيينا 
كوليدج برعاية صحيفة نيويورك تايمز أن 
وارين تنافس ترامب في خمس من أصل ست 
واليــات متقلبة، ويقول الكاتب إن ما يخيف 
هـــو مـــا قـــد يــفــعــلــه تـــرامـــب فـــي فـــتـــرة رئــاســيــة 
ثانية، مضيفا أنه كلما بقي في منصبه فترة 
أطول عجز املعنيون عن كبح جماحه. ويشير 
ــرت مــولــر كشف  إلـــى أن املــحــقــق الــخــاص روبــ
عــن أن تــرامــب مــتــورط فــي تهم متعددة -مثل 
عرقلة العدالة- غير أن املحقق فشل في إقناع 
الجمهور بــأن هــذه األمــور تستحق مساءلته 

واتهامه.
ويقول إنه في اليوم الذي تالشت فيه شهادة 
ــرامــــب عــلــى  مـــولـــر أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس، كـــــان تــ
الهاتف يطالب رئيس أوكرانيا بالتحقيق مع 

أحد منافسي ترامب السياسين.
ويـــرى أنـــه إذا نــجــا تــرامــب مــن هـــذه الجريمة 
الـــصـــارخـــة، فــإنــه يــعــد مـــن املــســتــحــيــل التنبؤ 
ــراء  ــ ــاول شـ ــ ــحـ ــ ــيــــس الــــــــذي يـ ــرئــ بـــتـــصـــرفـــات الــ
غرينالند وتــزويــر خريطة الطقس والتعبير 
عـــن اهــتــمــامــه بــاألعــاصــيــر الـــنـــوويـــة. ويــؤكــد 
الــســيــنــاريــوهــات املحتملة هو  أن األســــوأ فــي 
قيام ترامب بترحيل مئات اآلالف، بل املالين 
مــن »الــحــاملــن« وغــيــرهــم مــن املــهــاجــريــن غير 
الشرعين، مما يتسبب في معاناة إنسانية 

عاملية.

كلينتون تنتقد عدم نشر 
بريطانيا تقارير التدخل 

الروسي في االنتخابات

الــرئــاســة األمــريــكــيــة السابقة هــيــالري كلينتون أمس  قــالــت مرشحة 
إن عــدم نشر بريطانيا لتقرير برملاني عن تدخل روســي مزعوم في 
السياسة البريطانية »غير مفهوم ومخجل«، وحصل التقرير الذي 
أعدته لجنة املخابرات واألمن بالبرملان على تصريح األجهزة األمنية، 
لكن مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون لم يوافق بعد على نشره، 
مــمــا يعني أنـــه لــن ُيــنــشــر قــبــل االنــتــخــابــات املــقــررة يـــوم 12 ديسمبر، 
واتهمت بريطانيا روسيا بالتدخل أو محاولة التدخل في انتخابات 
دول غربية، في حن نفت موسكو ذلك مرارا، وقالت إن الغرب مصاب 

بهيستيريا مناهضة روسيا.
وتعكف لجنة املخابرات واألمــن على بحث مزاعم عن نشاط روسي 
املــتــحــدة، بما فــي ذلــك فــي االستفتاء على عضوية  استهدف اململكة 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي عــــام 2016، حـــن كــــان جــونــســون أحــــد املــؤيــديــن 

البارزين النسحاب بريطانيا من التكتل.
وقالت كلينتون، التي تتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة 
ــالــــد تــــرامــــب، إن  األمـــريـــكـــيـــة عــــام 2016 الـــتـــي خــســرتــهــا لــصــالــح دونــ
البريطانين يستحقون االطــالع على التقرير قبل أن يتوجهوا إلى 
االنتخابات، وأضافت لهيئة اإلذاعــة البريطانية )بي بي سي( »أجد 
مـــن غــيــر املــفــهــوم أال تــنــشــر حــكــومــتــكــم تــقــريــرا حــكــومــيــا عـــن الــتــأثــيــر 
الروسي.. غير مفهوم ومخجل«. وقالت »كل شخص يدلي بصوته في 

هذا البلد يستحق أن يرى التقرير قبل االنتخابات«.
مــن ناحية أخـــرى، قــال ريشي ســونــاك نائب وزيــر املالية البريطاني 
أمس الثالثاء إن بالده لم تنشر التقرير البرملاني بعد بسبب إجراءات 
ضـــروريـــة. وأضــــاف لــقــنــاة )آي تــي فـــي( الــتــلــفــزيــونــيــة »مـــن الطبيعي 
تماما أن تمر تقارير مثل هذا التقرير بفترة تدقيق تستغرق بضعة 

أسابيع«.

واشنطن - رويترز
الدوحة -

»النهضة« يدخل مخاضا صعبا 
لتشكيل حكومة تونس

سعي أممي إليجاد حل الحتجاجات العراق

يــجــد حـــزب »الــنــهــضــة« ذو املــرجــعــيــة اإلســالمــيــة في 
فــي االنــتــخــابــات التشريعية  تــونــس والــفــائــز األول 
ــام  ــرت فـــي الــــســــادس مـــن أكـــتـــوبـــر، نــفــســه أمـ الـــتـــي جــ
الــحــكــومــة أو تكليف  مهمة صعبة تقضي بــتــرؤس 
بــذلــك، وهما  الــحــزب  ــارج  شخصية مستقلة مــن خــ
خياران أحالهما مّر، وتبدو مهمة الحزب الذي يمثل 
ا مهما من املشهد السياسي منذ 2011، معقدة،  جزء
وســـيـــواجـــه مــخــاضــا صــعــبــا ملــحــاولــة إقـــنـــاع بــرملــان 
بــألــوان أطــيــاف سياسية مختلفة، ومــؤلــف مــن 217 

مقعدا لم يحصد منها سوى أقل من الربع.
ــــالن عن  وانــطــلــقــت مـــشـــاورات »الــنــهــضــة« غــــداة اإلعـ
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة مــنــتــصــف أكــتــوبــر 
املـــاضـــي مـــن دون أن تـــخـــرج كــلــهــا إلــــى الـــعـــلـــن. لكن 
الحركة وجــدت نفسها في مــأزق أمــام رفــض العديد 
مـــن األحـــــــزاب مــشــاركــتــهــا الـــحـــكـــم. وتــمــســك مجلس 
»الــــشــــورى«، الــســلــطــة الــعــلــيــا داخــــل الـــحـــزب، نــهــايــة 
األســبــوع املــاضــي بــأن يكون مرشح الــحــزب لرئاسة 
الحكومة من صفوفه لكن من دون أن يقدم أي اسم، 
بينما قــّدم رئيسه راشــد الغنوشي كمرشح لرئاسة 

البرملان الجديد.
ــــورى فــــي الـــحـــركـــة عــبــد  ــــشـ وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـ
الــهــارونــي إن »الــحــركــة متمسكة بحقها في  الــكــريــم 
تــــرؤس الــحــكــومــة«، مــنــتــقــدا مــوقــف بــعــض األحــــزاب 
التي »تريد حرمان الحزب املنتصر« من حقه الذي 
يضمنه الدستور، وأفضت االنتخابات التشريعية 
إلــى مــا وصــفــه مــراقــبــون بـــ »الــزلــزال االنــتــخــابــي«، إذ 
الــعــائــالت السياسية  تشتت أصـــوات الناخبن بــن 
التي تقدمت لالنتخابات. ويقول املحلل السياسي 
ــزاب تــعــتــقــد أن  ــ صـــالح الـــديـــن الــجــورشــي »هـــنـــاك أحـ
حركة النهضة مرفوضة بشكل واسع من السياسين 
ومن جزء كبير من الــرأي العام. هي تخشى أن يجر 
التحالف مع النهضة تراجعا في شعبيتها وقيمتها 

السياسية«.
ــذه الــخــشــيــة مـــن خــــالل تـــجـــارب الــحــزب  وتــســتــنــد هــ
الــفــائــتــة فــي الــحــكــم خــصــوصــا خـــالل 2013 واألزمــــة 
الــســيــاســيــة الــتــي انــدلــعــت فـــي الـــبـــالد إثـــر اغــتــيــاالت 

سياسية انتهت بتخلي النهضة عن الحكم، تضاف 
إلــى ذلــك حصيلة التحالف مــع حــزب »نـــداء تونس« 
لــم تكن مرضية لعموم التونسين  فــي الحكم التي 
بسبب عــدم ظهور بــوادر االنــفــراج االقتصادي الذي 
يريده التونسيون. ويحرص الحزب على عدم خذالن 
تــأيــيــده على  أقــدمــت على  الــتــي  قــواعــده االنتخابية 
أساس خطاب انتخابي يقوم على القطع مع املاضي. 

ويعد الحزب ملؤتمره العام الذي سيعقد في 2020.
فــي املــقــابــل، ال يــــزال حـــزب »قــلــب تــونــس« الــــذي حل 
ثانيا في االنتخابات )38 مقعدا( يشترط شخصية 
الــحــكــومــة بعد  لــقــيــادة  اقــتــصــاديــة  مستقلة بخلفية 
أن رفــض قطعا فــي الــبــدايــة الــدخــول فــي تحالف مع 
»النهضة«. وكان اتهم النهضة بالوقوف وراء سجن 
ــوال  رئــيــســه نــبــيــل الــــقــــروي بــتــهــم تــتــعــلــق بــغــســل أمــ
وتهرب ضريبي خالل الحملة االنتخابية الرئاسية. 
ويرى الجورشي أن النهضة يمكن ان تتوصل »إلى 
حل بإشراك كل األحزاب بأوسع قدر، ولكنها ستكون 
خائفة«، مشيرا إلى »تواجد تيار كامل داخل النهضة 

يرفض الدخول في هذه التحالفات«.
وأبدى حزب »ائتالف الكرامة« )21 مقعدا( املقرب من 
»النهضة« موافقة للمشاركة في الحكومة، لكن هذا 
ال يكفي، إذ البد من اتفاق مع أربعة أو خمسة أحزاب 

أخرى للحصول على غالبية في البرملان.
وفي حال فشل حزب الغنوشي في الخروج بتشكيلة 
حكومية يصادق عليها البرملان بـ 109 أصــوات في 
مهلة زمنية تمتد على ستن يوما، سيتولى رئيس 
الــبــالد قــيــس ســعــّيــد تكليف شخصية مستقلة من 

خارج األحزاب تشكيل الحكومة.

واصل طالب ومعلمون اعتصاماتهم أمس في مدن 
متفرقة في جنوب العراق، تزامنا مع مساعي األمم 
املــتــحــدة الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لتبني إصــالحــات 
كبيرة في غضون ثالثة أشهر ملواجهة االحتجاجات 
ــام«، وتــســعــى األمـــم  ــنـــظـ ـــ »إســــقــــاط الـ الـــتـــي تــطــالــب بـ
الــحــل لــأزمــة العراقية من  املتحدة ألن تــكــون عــرابــة 
ــتـــمـــاع عــقــدتــه مع  خــــالل وضــــع خـــارطـــة طـــريـــق واجـ
املرجعية الدينية الشيعية األعلى في العراق، اإلثنن، 
بعد توصل األحــزاب السياسية في البالد من خالل 

تدخل الجارة إيران إلى اتفاق على بقاء النظام.
لكن ذلــك لم يــردع الشارع حتى اآلن، فأغلقت معظم 
املــــــدارس والـــجـــامـــعـــات فـــي جـــنـــوب الـــعـــراق أبــوابــهــا 
ــا  الــــثــــالثــــاء، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة املــعــلــمــن إضـــرابـ
عــامــا فــي مــحــاولــة إلعــــادة الــزخــم إلـــى االحــتــجــاجــات 
الــبــالد منذ أسابيع.  الــتــي تعم  املناهضة للحكومة 
ــــى الــحــيــاة  ــــودة إلـ ــعـ ــ ـــ »الـ ــم دعـــــــوات الـــســـلـــطـــات لــ ــ ورغــ
الطبيعية«، واصل املتظاهرون املطالبة بنظام حكم 
بــلــد يــعــد من  جــديــد وتغيير الطبقة السياسية فــي 
األغنى بالنفط في العالم، وبن الــدول األكثر فسادًا 

على حد سواء.
وفــي الحلة أيــضــا، جــنــوب بــغــداد، لــم تفتح املـــدارس 
أبوابها لغياب املعلمن، فيما قلصت الدوائر العامة 
عــــدد ســـاعـــات الـــعـــمـــل، وفــــي الـــنـــاصـــريـــة، حــيــث قتل 
متظاهران ليل االثنن الثالثاء وفــق مصادر طبية، 
اللتان تعدان رأس  وفــي الديوانية، وهما املدينتان 
الــحــربــة فــي مــوجــة االحــتــجــاجــات بــالــجــنــوب، أغلقت 
كافة املؤسسات التعليمية أبوابها. ذلك الزخم غذاه 
كــالم املــرجــع الــديــنــي الشيعي األعــلــى فــي الــبــالد آية 
الـــذي أعــطــى غطاء  الــلــه العظمى علي السيستاني، 

للمتظاهرين في وجه مسعى الحكومة إلى فضها.
وفــي العاصمة بــغــداد، يــواصــل املتظاهرون الشبان 
خــوض مــواجــهــات مــع الــقــوات األمــنــيــة فــي الــشــوارع 

التجارية املتاخمة لساحة التحرير.
وتـــحـــاول الـــقـــوات األمــنــيــة مــجــددًا ســد كــل الــطــرقــات 
املؤدية إلى التحرير بالكتل األسمنتية، بعدما أقدم 
ــرة، وخــلــف تلك  املــتــظــاهــرون عــلــى إســقــاطــهــا أول مــ
الكتل، تتمركز قــوات مكافحة الشغب التي تواصل 
إطــــالق الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، 
وقــال املتظاهر علي كاظم )33 عاما( لوكالة فرانس 
بـــرس »نــحــن مــتــفــائــلــون بـــاألمـــم املــتــحــدة وزيــارتــهــا 
للسيستاني«. وأضاف الشاب الذي يلف علم العراق 
حول عنقه »نحن نريدهم أن يتدخلوا، الشعب مات 
)من املعاناة( وجاع، فعلوا بنا كل شيء«، في إشارة 

إلى الطبقة السياسية.
ورفــع متظاهرون الفــتــات كتب على إحــداهــا »بلدنا 
أعز مني ومن ابني الوحيد«، خصوصا وأن السواد 
األعـــظـــم مـــن املــتــظــاهــريــن هـــم مــمــن دون الــخــامــســة 
والعشرين من العمر. ويشكل الشباب 60 في املئة من 
البالغ 40 مليون نسمة. وتصل  الــعــراق  عــدد سكان 
نسبة البطالة بينهم إلى 25 في املئة، بحسب البنك 

الدولي.
وكــانــت الــبــطــالــة مــن أهـــم دوافــــع االحــتــجــاجــات التي 
انطلقت في األول من أكتوبر، وأســفــرت حتى اليوم 
ــام  عـــن مــقــتــل 319 شــخــصــا عــلــى األقـــــل، بــحــســب أرقــ
رســمــيــة. ومــــع ذلــــك، اتــفــقــت األحــــــزاب الــعــراقــيــة بعد 
ــقـــدس في  اجــتــمــاعــات أشـــــرف عــلــيــهــا قـــائـــد فــيــلــق الـ
الــثــوري اإليــرانــي الجنرال قاسم سليماني،  الحرس 
الــــذي يــــزور الـــعـــراق بــشــكــل مــتــكــرر خــصــوصــا خــالل 
األزمات، على تجفيف الشارع وإنهاء االحتجاجات، 

وبقاء حكومة عادل عبد املهدي في السلطة.

تونس - أ ف ب

بغداد - أ ف ب
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أعــلــن االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى امـــس، قائمة 
املرشحات لجائزة أفضل العبة لعام 2019.

وســيــتــم اإلعـــــان عـــن الـــفـــائـــزة بــالــجــائــزة فـــي حفل 
ــاد الــــدولــــي أللـــعـــاب الـــقـــوى يــــوم 23  جـــوائـــز االتــــحــ

نوفمبر الجاري في موناكو.
ــائــــزة كـــــا مــن  ــلــــجــ ــات لــ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــة املـ ــمــ ــائــ ــــت قــ ــمـ ــ وضـ
الهولندية سيفان حسن املتوجة بلقبني في بطولة 
الــعــالــم، حيث حققت إنــجــازا غير مسبوق بــإحــراز 
ذهبيتي 1500 مــتــر وعــشــرة آالف مــتــر فــي بطولة 
العالم أللعاب القوى التي أقيمت مؤخرا بالدوحة، 
والعداءة الكينية بريجيد كوسجي صاحبة الرقم 
القياسي العاملي الجديد في سباقات املاراثون التي 
تــوجــت بــمــاراثــون شيكاغو محققة زمــنــا قياسيا 
ــوان، لتحطم  عــاملــيــا فــي ســاعــتــني و14 دقــيــقــة و4 ثــ
الــســابــق املسجل بــاســم البريطانية  الــعــاملــي  الــزمــن 

بوال رادكليف بفارق أكثر من دقيقة.
كما ضمت القائمة أيــضــا األمريكية دليلة محمد 
بــعــد أن حــطــمــت الــزمــن الــقــيــاســي الــعــاملــي املسجل 
بــاســمــهــا لــتــحــرز ذهــبــيــة ســبــاق 400 مــتــر حــواجــز، 
ــرايـــس الــفــائــزة  ــزر-بـ ــريـ والــجــامــايــكــيــة شـــيـــلـــي-آن فـ
بــســبــاق 100مـــتـــر فــي بــطــولــة الــعــالــم أللــعــاب لقوى 
والــفــنــزويــلــيــة يــولــيــمــار روخـــــاس صــاحــبــة ذهبية 

الوثب الثاثي في مونديال القوى بالدوحة.
ــنـــني املــقــبــل عـــن الــقــائــمــة  ــــان يــــوم االثـ وســيــتــم اإلعــ

لــلــفــوز بــجــائــزة أفــضــل العــب  النهائية للمرشحني 
أللعاب قوى في فئة الرجال لعام 2019.

العاملني  أظهرت دراسة صادرة حديثا ان كافة 
فــــي مــخــتــلــف االنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة قــــــادرون 
العاملي سنويا بما ال يقل  على دعــم االقتصاد 
عــن 100 مــلــيــار دوالر امــريــكــي وذلــــك مــن خــال 
ممارستهم للرياضة بمعدل ال يقل عن 15 دقيقة 
يوميا بمتوسط اسبوعي يصل الى 105 دقائق، 
اكثر من 120 الف شخص من  الدراسة  وشملت 

مختلف دول العالم وتحديدا من 7 دول.
الـــى ذلــــك، فــقــد بــلــغ اجــمــالــي االقــتــصــاد الــعــاملــي 
خـــال الـــعـــام املـــاضـــي نــحــو 80 تــريــلــيــون دوالر 
ــالـــي االربــــــــاح الــتــي  ــان اجـــمـ ــ امـــريـــكـــي، وبــــذلــــك فـ
مــتــوقــع ان يــحــقــقــهــا االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي قــيــاســا 
ــي لــــلــــعــــام املـــــاضـــــي تـــقـــدر  ــاملــ ــعــ ــج الــ ــاتــ ــنــ عــــلــــى الــ
الــى االجــمــالــي. وتشير  نسبتها بنحو 0.125% 
تقديرات مجموعة البنك الدولي الى ان اجمالي 
الــنــاشــطــني والـــعـــمـــال فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم 

بنهاية التسعة اشهر من العام الجاري يقدرون 
العالم  3.5 مليار عامل في مختلف دول  بنحو 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات واالنـــشـــطـــة االقــتــصــاديــة 
الــســاعــة بخمسة  فــي  مــتــوســط  املختلفة ويــقــدر 

دوالرات.
الــذي يمارس  الــدارســة فــان العامل  لــذات  ووفقا 
الرياضة بشكل يومي ومستمر ومنتظم يمكن 
ــاة بـــمـــعـــدل يــصــل  ــيـ ان تـــزيـــد حـــظـــوظـــه فــــي الـــحـ
ــنـــوات وشـــهـــريـــن، حــيــث تــقــل مــعــدالت  ــى 3 سـ الــ
االمــــــراض املــزمــنــة ومــنــهــا امـــــراض ضــغــط الـــدم 
ــكــــري، خـــاصـــة ان هـــذه  والـــكـــوريـــســـتـــرول والــــســ
االمـــراض تكلف املجموعة االقتصادية سنويا 
اشــــــارت ذات  كـــمـــا  تـــريـــلـــيـــونـــات دوالر.   4 نـــحـــو 
الدراسة الى ان ممارسة 150 دقيقة من الرياضة 
فــي تخفيض نسبة االصــابــة  اسبوعيا تساهم 
مــا ال  الــى  النسبة  االمـــراض بينما ترتفع  بتلك 
يــقــل عــن %20 عــنــد مــمــارســة مــا اليــقــل عــن 300 

دقيقة من الرياضة.

15 دقيقة مشي يوميا توفر 
100 مليار دوالر سنويا للعالم 

اإلعالن عن قائمة المرشحات
 لجائزة أفضل العبة أللعاب القوى 2019

أحمد فضلي

موناكو - قنا

تختتم اليوم األربــعــاء منافسات البطولة 
ــة الـــــــ14 لــلــرمــايــة املـــقـــامـــة حــالــيــا  ــيـــويـ اآلسـ
ــن لــــوســــيــــل لــلــعــبــة  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى مـــجـــمـــع مـ
بــرعــايــة ســعــادة الــشــيــخ جــوعــان بــن حمد 
آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية القطرية، 
ــيـــة يــمــثــلــون 32  وبــمــشــاركــة ألـــف رام ورامـ
دولـــة، مــن ضمنهم 136 رامــيــا ورامــيــة من 
قطر. وجاءت منافسات اليوم الثامن وقبل 
األخــيــر للبطولة قــويــة ومــثــيــرة، وشــهــدت 
إقامة 4 نهائيات ملسابقة املسدس 25 مترا 
للشابات، والبندقية 10 أمــتــار للشابات، 
أمــتــار  واإلســكــيــت مختلط، والــبــنــدقــيــة 10 
ــيـــطـــرة  ــيــــث تــــواصــــلــــت الـــسـ لــــلــــشــــبــــاب.. حــ
الــصــيــنــيــة، وتــمــكــنــت الـــصـــني مـــن احــتــال 
املراكز الثاثة األولــى ملسابقة املسدس 25 
مترا للشابات، حيث توجت /هيو زهيو/ 
بامليدالية الذهبية بعد أن اعتلت صــدارة 
املسابقة برصيد 35 نقطة، متقدمة على 
مواطنتها /جينج تشان/ التي حلت في 
ــازت بــاملــيــدالــيــة الفضية  املــركــز الــثــانــي وفــ
بـــرصـــيـــد 32 نـــقـــطـــة، وجـــــــاءت مــواطــنــتــهــا 
األخرى في املركز الثالث لتفوز بالبرونزية 

برصيد 27 نقطة.
أمــتــار لفئة  الــبــنــدقــيــة 10  أمـــا فــي مسابقة 
املــركــز األول  الــشــابــات، فقد احتلت الصني 
ــان/  ــ ــن طــــريــــق الــــرامــــيــــة /جــــــني جـــيـــج يـ ــ عـ
وتوجت بامليدالية الذهبية بعد أن جمعت 

فـــازت  نــقــطــة، فــيــمــا  فـــي رصـــيـــدهـــا 251.8 
الهند باملركزين الثاني والثالث عن طريق 
ــا اجـــــــراوال/ الــتــي حققت  ــاريـ الـــرامـــيـــة /شـ
الــفــضــيــة بــرصــيــد 250.6 نقطة،  املــيــدالــيــة 
فــيــمــا نــالــت مــواطــنــتــهــا /خــوشــي ســانــي/ 

امليدالية البرونزية برصيد 228.8 نقطة.
وفـــي نــفــس املــســابــقــة )الــبــنــدقــيــة 10 أمــتــار 
هــــوائــــي( لــفــئــة الـــشـــبـــاب، هــيــمــنــت الــصــني 
والــهــنــد عــلــى املـــراكـــز األولـــــى، حــيــث حقق 

الهندي /سريكانت دانــوش/ املركز األول 
وتــــوج بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة بــعــد أن جمع 
ــا مــركــز  ــاركــ تــ نـــقـــطـــة،  ــده 248.2  ــيــ فــــي رصــ
الــوصــافــة لــلــصــيــنــي /اكــســانــلــي جــيــانــج/ 
الـــذي فــاز بالفضية برصيد 245.7 نقطة، 
وأحــرز الهندي /توسهار ماني/ امليدالية 
الــبــرونــزيــة بــعــد أن حــل فــي املــركــز الــثــالــث 
برصيد 226.4 نقطة. وكان ختام املنافسات 
بإقامة نهائي مسابقة اإلسكيت املختلط، 

حيث أحرزت الصني املركز األول وامليدالية 
الذهبية، فيما حققت الهند املركز الثاني 
ــان املــركــز الــثــالــث  واملــيــدالــيــة الــفــضــيــة، وكــ

وامليدالية البرونزية من نصيب اليابان.
وتقام اليوم في ختام البطولة 4 نهائيات 
فـــي مــســابــقــة الـــدبـــل تــــراب لــفــئــات الــرجــال 

والسيدات والشباب والشابات.
ــد عــبــدالــلــه الـــحـــمـــادي رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــ وأكـ
الفنية والحكام باالتحاد اآلسيوي رئيس 

لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة االتحاد 
ــقــــوس والـــســـهـــم، أن  الـــقـــطـــري لــلــرمــايــة والــ
الــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة الـــــــ14 املـــقـــامـــة حــالــيــا 
بالدوحة جــاءت قوية منذ البداية وحتى 
الــكــل بالتنظيم  النهاية وحظيت بــإشــادة 
سواء مسؤولني أو رماة أو إداريــني وكبار 
الزوار وهذا أكبر دليل على التنظيم الرائع 
من كافة النواحي. وحــول إمكانية تنظيم 
قطر لبطولة العالم للرماية، قال الحمادي 
فـــي تــصــريــح صــحــفــي: »ســنــقــوم بتنظيم 
ــيء يـــأتـــي في  بـــطـــوالت عـــالـــم ولـــكـــن كـــل شــ
أوانه، فالبطولة اآلسيوية الحالية أهم من 
كأس العالم ألنها تمنح 38 بطاقة مؤهلة 

ألوملبياد طوكيو 2020«.
 مــن جــهــتــهــا، أكـــدت ريـــم الــشــرشــنــي العبة 
املــنــتــخــب الـــقـــطـــري لـــلـــرمـــايـــة، أن مــنــافــســة 
الــبــطــولــة كــانــت قــويــة جـــدا نــظــرا ملــشــاركــة 

أفضل الرماة بالقارة اآلسيوية فيها.
وقـــالـــت الــشــرشــنــي فـــي تــصــريــح صــحــفــي: 
ــارة آســيــا اآلن تــضــم أفــضــل منتخبات  ــ »قـ
الرماية وبها أبطال على مستوى العالم.. 
فكان التحدي قويا جدا بالبطولة الحالية. 
لــــم يــحــالــفــنــا  ــيــــدا ولــــكــــن  وقـــدمـــنـــا أداء جــ
الــحــظ للتأهل لنهائي مسابقة اإلسكيت 
مــخــتــلــط«.. مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تــمــكــنــت من 
اكتساب الخبرة من خال االحتكاك بأبطال 
آسيا والعالم للرماية خال مشاركتها في 
الــحــالــيــة ستساعدها فــي تقديم  الــبــطــولــة 

األفضل في قادم البطوالت.

اليوم اختتام البطولة اآلسيوية الـ14 للرماية بالدوحة
بمشاركة أفضل الرماة بالقارة اآلسيوية

الدوحة -  

الدوحة - قنا

يعقد اتحاد كــأس الخليج العربي لكرة القدم 
اجتماًعا بالدوحة اليوم األربعاء وذلك إلعادة 
ــام املــــجــــمــــوعــــات لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الــخــلــيــج  ــظــ نــ
الرابعة والعشرين وذلك  العربي في نسختها 

بعد تــراجــع عــدد مــن املنتخبات عــن قـــرار عدم 
املشاركة في البطولة، هذا ما اكدته قناة الكاس 
من مصادرها الخاصة ويذكر ان بطولة كأس 
الخليج في نسختها الـ 24 سوف تستضيفها 
الدوحة خال الفترة من 24 نوفمبر الحالي إلى 

6 ديسمبر املقبل.

اتحاد كأس الخليج يجتمع إلعادة نظام 
المجموعات بـ »خليجي 24«

¶  سيفان حسن ضمن القائمة المرشحة
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يخوض منتخبنا األوملــبــي لكرة القدم 
3 مــــبــــاريــــات وديــــــــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــه 
اإلعــدادي للمشاركة في نهائيات كأس 
آســيــا تــحــت 23 عــامــا الــتــي تحتضنها 
تاياند خال الفترة من 8 إلى 26 يناير 
مـــن الـــعـــام املــقــبــل، واملـــؤهـــلـــة ألوملــبــيــاد 

طوكيو 2020.
ــبـــدأ مــنــتــخــبــنــا مـــبـــاريـــاتـــه بــلــقــاء  ــيـ وسـ
نظيره الغامبي في يوم 16 من نوفمبر 
ــاد عــبــدالــلــه  ــتـ الــــجــــاري عــلــى مــلــعــب إسـ
بــن خليفة بــنــادي الدحيل، أمــا املــبــاراة 
الثانية فستكون أمام إيران في يوم 21 
من هذا الشهر والثالثة في يوم 29 منه 

وتقام جميع املباريات في الدوحة.
كما سيعقب هذه املباريات االنتظام في 
معسكر خــارجــي خــال شهر ديسمبر 
املقبل ثم يعود املنتخب إلى الدوحة في 
فترة إعداد داخلية ليسافر بعدها إلى 
تاياند لانتظام في معسكر خارجي 

قبل انطاق البطولة.
وكان املدير الفني للمنتخب اإلسباني 
فيليكس سانشيز أعــلــن أمــس القائمة 
ــدة لــلــمــنــتــخــب الـــتـــي ضــمــت 31  ــديـ الـــجـ
العبا لتتم تصفيتها إلى 23 العبا قبل 
السفر إلى تاياند وضمت القائمة كا 
من محمد إسماعيل أبو شنب، وعمرو 
ســــراج، وانـــدريـــه ســيــابــوتــرا، وعبدالله 

ــانــــحــــي،  عــــلــــي ســــــاعــــــي، وأحــــــمــــــد الــــجــ
وصاح حسن، وهمام األمني من فريق 
)الغرافة( وخالد منير، وأحمد سهيل، 
ومحمد وعد، وحسن بلك، وعلي كرمي 
ــازم شحاتة  ــرة( ويـــزن نعيم وحــ )الـــوكـ
وســـاملـــني عــتــيــق الــرمــيــحــي )أم صـــال( 
ومــشــعــل بــرشــم، وهــاشــم عــلــي )الــســد( 

ــق عـــوض  ــ ــوفـ ــ ــم مـــســـعـــود ومـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وإبـ
)الريان( وخالد محمد وناصر اليزيدي 
)الدحيل( وعــادل بــدر وأحمد املنهالي 
ــيــــد أومــــــــارو  ــبــــدالــــرشــ ــيــــة(، وعــ ــلــ ــيــ )الــــســ
ومحمد عياش )األهلي( ويوسف أيمن 
وبهاء ممدوح الليثي )قــطــر(، وخليفة 
ــــي(،  ــربـ ــ ــعـ ــ املــــالــــكــــي وجـــــاســـــم جــــابــــر )الـ

وشهاب ممدوح الليثي )الخريطيات(.. 
وناصر عبدالسام )الخور(.

وكــان املنتخب القطري األوملــبــي تأهل 
إلــى نهائيات كــأس آســيــا للمنتخبات 
تحت 23 سنة، بعد تصدره للمجموعة 
األولى في التصفيات التي استضافتها 
الـــــدوحـــــة، بـــعـــدمـــا تــــعــــادل مــــع شــقــيــقــه 

العماني 2-2، وفاز على أفغانستان -2 
صفر، وعلى نيبال -5 صفر، ليتصدر 
الـــعـــام للمجموعة  الــتــرتــيــب  منتخبنا 
ــــاط مـــــن ثــــاث  ــقـ ــ ــيــــد 7 نـ األولــــــــــى بــــرصــ
مباريات، بفارق عدد األهداف املسجلة 
أمام عمان، مقابل 3 نقاط ألفغانستان، 

وال شيء من النقاط لنيبال.
يذكر أن قرعة البطولة أوقعت منتخب 
قطر ثالث النسخة املاضية عــام 2018 
في الصني، ضمن املجموعة الثانية إلى 
جــانــب الــيــابــان والــســعــوديــة وســوريــا. 
وجاء منتخب أوزبكستان حامل اللقب 
في املجموعة الثالثة القوية إلى جانب 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والــــصــــني وإيــــــــران. 
ويــلــعــب مــنــتــخــب فــيــتــنــام وصــيــف عــام 
الــرابــعــة بمواجهة  2018 فــي املجموعة 
الــشــمــالــيــة واألردن واإلمــــــارات.  كـــوريـــا 
تــايــانــد املــضــيــف فيلعب  أمـــا منتخب 
الــعــراق  إلـــى جــانــب  باملجموعة األولــــى 

وأستراليا والبحرين.
وسوف تكون املنافسة على أشدها من 
أجل الحصول على بطاقات التأهل إلى 
دورة األلعاب األوملبية 2020 في طوكيو، 
حيث تحصل أول ثاثة منتخبات على 
بطاقات التأهل كي تنضم إلى منتخب 
الــيــابــان املــضــيــف. وكــانــت أوزبــكــســتــان 
تــــوجــــت بـــلـــقـــب الـــنـــســـخـــة املــــاضــــيــــة مــن 
ــبــــاراة  الـــبـــطـــولـــة بـــعـــدمـــا تــغــلــبــت فــــي املــ

النهائية على فيتنام 1-2.

يبدأ منتخبنا للكرة الطائرة الشاطئية 
الـــيـــوم األربـــعـــاء مــشــاركــتــه فـــي األدوار 
الرئيسية من بطولة »اسباير« الدولية 
الــطــائــرة الشاطئية املــؤهــلــة إلى  للكرة 

أوملبياد طوكيو 2020.
ــام مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة بــمــاعــب  ــقــ وتــ
الــتــي انطلقت امس  الــغــرافــة الشاطئية 
مــرحــلــتــهــا الــتــمــهــيــديــة وتــســتــمــر حتى 
الــحــالــي، وتشهد  15 مــن شهر نوفمبر 
مــشــاركــة 34 فــريــقــا تمثل 20 دولـــة هي 
قطر وأستراليا والكاميرون وكرواتيا 
ــران وإيــطــالــيــا والــيــابــان  ــ وغــامــبــيــا وإيــ
وهــولــنــدا وكــيــنــيــا ومـــالـــي ومــوزمــبــيــق 
والــنــرويــج ونــيــجــيــريــا وسلطنة عمان 
وبولندا والــواليــات املتحدة األمريكية 

وروسيا وسلوفينيا والسويد.
ــز بــلــقــب  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــفـ ــ وســــيــــحــــصــــل الـ
البطولة على 200 نقطة في التصنيف 
الدولي واملؤهل إلى طوكيو 2020 كما 

سيحصل صــاحــب املــركــز الــثــانــي على 
ــالـــث عــلــى 160 نقطة  ــثـ 180 نــقــطــة والـ

والرابع على 140.
ــات الــــــــدور الــتــمــهــيــدي  ــاريــ ــبــ وكــــانــــت مــ
للبطولة انطلقت مساء امس ومن أبرز 
نتائجها فوز الثنائي الياباني شوجي 
وكراساكا على ثنائي بولندا ولــوزوك 
و إلــيــويــز بــنــتــيــجــة 2/ صــفــر، وثــنــائــي 
ــاك عــلــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بــــولــــنــــدا بـــــروزنـــــيـــــاك وجـ
مواطنيهما جــروزيــك وليفاندوفسكي 
بــنــتــيــجــة 2 / صــفــر، وثــنــائــي الــنــرويــج 
ــان وهــنــريــكــســفــني عـــلـــى الــثــنــائــي  ــوكــ لــ
األمريكي شولتز وأوسنت بنتيجة 2/ 1.
ويخوض منتخبنا منافسات البطولة 
بــــثــــاثــــة فــــــــــرق، تــــضــــم كــــــا مــــــن زيــــــاد 
عــبــداملــجــيــد وســيــف املــجــيــد، ومــحــمــود 
عــــصــــام ومــــهــــمــــدي صـــــمـــــود، ونــــاصــــر 
ــــي تـــحـــت  ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ املــــــيــــــر ودنـــــــيـــــــس املـ
إشــــراف الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة املـــدرب 
األرجنتيني بابلو بيرناردي ومساعده 

عبدالعزيز خلوف.

وكــــــــــــان مـــنـــتـــخـــبـــنـــا قـــــــد أنــــــهــــــى امـــــس 
ــة فــــــي هــــذه  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لــ
البطولة التي فاز بلقبها في النسختني 
املاضيتني عــن طــريــق الثنائي شريف 
يــــونــــس وأحــــمــــد تـــيـــجـــان، وتــــعــــد هـــذه 
الــنــســخــة هــي الــســادســة الــتــي تــقــام في 

دولة قطر.
الــعــام الحالي مشاركة  وتشهد بطولة 
5 فرق سبق لها الفوز بألقاب بطوالت 
عاملية مــن حيث الــفــوز بــاملــراكــز األولــى 
أو التتويج بميداليات متنوعة حيث 
ــيـــابـــانـــي مــاســاتــو  ــارك الـــثـــنـــائـــي الـ يــــشــ
كوراساكا وكينسوكي شوجي )حاصل 
عــلــى مــيــدالــيــة ذهـــبـــيـــة( ومــواطــنــاهــمــا 
ــــي  ــــاشـ ــاكـ ــ ــي وتـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــوراكـ ــ ــ ــي مـ ــوشــ ــتــ ــيــ هــ
ــة(، وثــــنــــائــــي إيــــــــــران أيـــــــرزا  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ )بـ
ــة(،  ــيـ ــانــــي وجــــــــواد فــــيــــروز )فـــضـ ــاجــ أغــ
والــثــنــائــي الــعــمــانــي أحــمــد الــحــوســنــي 
ــة(، وثــنــائــي  ــيـ وهـــيـــثـــم الـــشـــريـــقـــي )فـــضـ
ــتــــان هــيــلــفــيــج  الـــســـويـــد ديـــفـــيـــد وجــــونــ

)ذهبية(.

3 مباريات ودية لمنتخبنا األولمبي

عنابي الطائرة الشاطئية يبدأ اليوم 
مشاركته في »أسباير« الدولية

استعدادا للبطولة اآلسيوية

20 دولة 34 فريقا تمثل  البطولة تشهد مشاركة 

¶  من وديات منتخبنا األولمبي.. أرشيفية

¶  عنابي الطائرة الشاطئية جاهز للمنافسة 

الدوحة -  

الدوحة -  

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد اإلنجليزي يفكر »بشكل 
البرتغالي كريستيانو  النجم  الــتــفــاوض، مــن أجــل اســتــعــادة  بــاب  جــدي« فــي فتح 

رونالدو إلى صفوف النادي اإلنجليزي.
نــادي »الشياطني  وقــال موقع »كالتشيو ميركاتو« إن إد وودوارد نائب رئيس 
الحمر« ناقش مع مجلس اإلدارة فكرة التوقيع مع »الدون«، البالغ من العمر 34 عاما، 

الذي يعيش فترة صعبة مع يوفنتوس اإليطالي.
التفاوض، في  بــاب  لفتح  املثالي  التوقيت  أن هــذا هو  إدارة يونايتد  وتابع: »تعتقد 

خضم أزمة رونالدو املستمرة مع ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس«.
وذكر »كالتشيو ميركاتو« أنه في حال اتسعت هوة الخالف بني الالعب ومدربه، 

فإن رونالدو قد يغادر الدوري اإليطالي في وقت قريب.
وعرف رونالدو التألق الالفت عندما انتقل إلى »أولد ترافورد« عام 2003 قادما من 
سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 
في 2008، وفي العام ذاته اقتنص أول كرة ذهبية له قبل أن يرحل إلى ريال مدريد 

اإلسباني عام 2009.
وأثار ساري دهشة الجماهير في مناسبتني، األولى حني قام بتغيير رونالدو أمام 
لوكوموتيف موسكو الروسي، والثانية بعدما قام باستبداله أيضا أمام ميالن في 

الدقيقة 55، حيث أشرك باولو ديباال بدال منه.
ورصدت عدسات املصورين غضب رونالدو الواضح، من االستبدال الذي لم يعتد 

عليه أبدا في مسيرته، سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.
وفي تعليقه على الواقعة، قال ساري: »لقد فعل كل شيء ليلعب لكنني رأيت أنه لم 

يكن سليما واعتقدت أنه من األفضل أن أخرجه«.
وأضاف: »من الطبيعي أن يكون أي العب منزعجا من تغييره، خاصة إذا كان يعمل 
جاهدا ليكون في امللعب. في الشهر املاضي كان يشعر ببعض املشاكل القليلة في 
الركبة، كان في التدريب وأصيب في الرباط الجانبي، عندما يتدرب بكثافة عالية 

أو يلعب فإن ذلك ال يجعله متوازنا وقد يؤدي ذلك إلى تلف في الساق والفخذ«.
وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، في صفقة 
فاجأت الكثيرين، ال سيما بعد أن ساهم الالعب بقوة في تتويج الفريق امللكي بلقب 

دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية.

مانشستر يونايتد
 يستغل أزمة رونالدو
»حان الوقت المثالي«
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غرس 300 ألف شتلة خالل ساعةصحيفة القيــادة والريــادة
الــزراعــة  الــقــيــاســيــة، تسجيل وزارة  لــأرقــام  أعــلــنــت مــوســوعــة غينيس 
التركية رقما قياسيا بغرسها 303 آالف و150 شتلة خالل  والغابات 
ساعة واحـــدة فــي واليــة تــشــوروم شمالي الــبــالد، جــاء ذلــك على لسان 
أمــس،  لها  شيدا صوباشبي ممثلة املوسوعة فــي تركيا، فــي تصريح 
التركي رجب طيب  الرئيس  التي أطلقها  الوطنية  التشجير  عقب حملة 

أردوغان، لزرع 11 مليون غرسة في عموم الواليات التركية.
ــربـــت صــوبــاشــي عـــن شــكــرهــا لــكــل مـــن ســاهــم فـــي هــــذا املــشــروع  وأعـ

االجتماعي الكبير املكافح لظاهرة االحتباس الحراري في العالم. 

ــادرة املــــذيــــع الــصــغــيــر  ــبــ ــــالب مــ زار أمـــــس طـ
للبنني معهد  الهيثم االبتدائية  ابــن  بمدرسة 
الجزيرة لإلعالم، وتهدف الزيارة إلى تعريف 
طــــالب املــــبــــادرة بــبــيــئــة الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي 
الــعــمــل داخـــل األســتــوديــو واألدوات  وكيفية 
ــــتــــي يــســتــخــدمــهــا املــــذيــــع وعــــالقــــة املـــذيـــع  ال
بفريق العمل. وقال مصطفى شعبان املعلم 
املــســؤول عــن املــبــادرة بــاملــدرســة إن املــبــادرة 
تعمل على اكــتــشــاف الــطــالب املــوهــوبــني في 
التقديم اإلذاعــي والعمل على تنمية قدراتهم 
املدرسية  اإلذاعــة  للمشاركة في  وإمكاناتهم 
بأفضل صورة وتهيئتهم ليكونوا إعالميني 

محترفني في املستقبل.

أرقام وحقائق

حــذرت وكـــاالت صحية عاملية مــن مخاطر ما 
وصــفــتــه بــالــوبــاء املــنــســي )االلــتــهــاب الــرئــوي(، 
مشيرة إلى أنه يقتل طفال كل 39 ثانية، وذكرت 
الــوكــاالت أن االلــتــهــاب الــرئــوي تسبب فــي قتل 
نحو 800 ألف طفل العام املاضي، على الرغم 
من إمكانية الشفاء والوقاية منه. وحثت منظمة 

/الــيــونــيــســف/ ومنظمة  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم 
الخيرية وأربـــع وكـــاالت صحية  الطفولة  إنــقــاذ 
الحكومات على زيـــادة االستثمار في  أخـــرى، 
الخدمات  املـــرض، وفــي  للوقاية مــن  الــلــقــاحــات 

الصحية واألدوية لعالجه.
وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف 

الــذي  املـــرض  أن هــذا  للقاحات »حقيقة  جــافــي 
ــنـــه وعــــالجــــه وتــشــخــيــصــه  ــة مـ ــايــ ــوقــ ــ يـــمـــكـــن ال
أكبر قاتل لأطفال الصغار  يــزال  بسهولة، ال 
في العالم تبعث على الصدمة«. ويعد االلتهاب 
الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا 

أو الفيروسات أو الفطريات.

عرض خالل فعاليات مهرجان أجيال السينمائي، مجموعة مختارة 
ُ
ت

العالم ضمن ثــالث مجموعات  أنحاء  من 32 فيلما مؤثرًا من جميع 
من األفالم القصيرة تحت عناوين »إحساس«، و»انتصار« و»خبرة« 
اعتبارا من 18 إلى 23 نوفمبر في قرية كتارا الثقافية. وقالت فاطمة 
الدوحة لأفالم ومديرة  التنفيذي ملؤسسة  الرئيس  الرميحي،  حسن 
املهرجان »يلتزم أجيال بإلهام الجيل القادم من رواة القصص والقادة 
ــام الــعــقــبــات التي  والــحــاملــني الحــتــضــان قـــوة حــدســهــم، والــصــمــود أمــ
تواجههم وإيجاد أحالمهم. لذا يعكس برنامج األفالم القصيرة الذي 
التام بتدريب وتطوير شبابنا  التزامنا  تم اختياره بعناية في أجيال، 
لُيدرك أن التغلب على صعوبات الحياة هو مرحلة أساسية من رحلة 
لبناء  لغة املخيلة  اإلنسان الشخصية واإلبداعية. وتستخدم األفــالم 
للعالم وتعلم أطفالنا دروســا قّيمة«.  تجربة مشتركة تشكل رؤيتنا 

وتتناول أفالم قسم »إحساس«، قوة الحدس في تشكيل إحساسنا 
بالعالم. ففيلم نجوم جميلة )فــرنــســا/2017( مــن إخـــراج نعيمة دي 
التغلب  بييرو والــحــاج سيديبي، يجسد قيمة الصداقة وقدرتها في 
على مشاعر العزلة، ويتناول الفيل الطائش )فرنسا/2017( من إخراج 
لــويــس تيفرير ولــوكــا فيشر ورودولــــف جــروشــيــنــزومــاري جوليون 
وإستيل مارتينيز وبينوا بيالرد وليزا رازازومبات، قصة مالك متجر 
 داخل محله، وتدور أحداث قنفذ )فرنسا/ 2018( 

ً
متوتر يواجه فيال

لــوريــو وكــولــومــبــايــن ماجو  مــن إخـــراج فاليبهاف كيسواني وجــيــان 
يــوون، حول إعجاب  ومورجان ماتارد وكايسا بيرتينني وجونج-ها 
القنافذ فــي حديقته، ومحامل )قــطــر/2018(  ولــد صغير بعائلة مــن 
من إخراج ظبية املهندي، هو فيلم يكتشف الهندسة الدقيقة والحرف 
البديعة التي ساهمت في صناعة املراكب املتميزة في قطر، أما نادي 

ــراج ميالني لوبيز وسيمون  الجلدية )فــرنــســا/2018( مــن إخـ البقع 
بوكلي ومـــاري سيسيلسكي وألــيــس جونت وتــشــان ستيفي بيانج 
ــتــي قـــد تتكون  وبــيــاتــريــس فــيــجــويــر، فــهــو فــيــلــم حـــول الـــصـــداقـــات ال
نتيجة االخــتــالفــات، مثل بقع ال يمكن تفسيرها، ويتابع بيت بيوت 
)األردن، قــطــر/2019( من إخــراج ميار حمدان، صــراع فتاة لالختيار 
بني االنسجام مع الفتيات القاسيات أو أن تتقبل اختالفها عنهم مع 

صديقتها الجديدة.
ــتـــراف بـــقـــدرة الـــنـــاس على  وتــعــتــبــر أفــــالم قــســم انــتــصــار، بــمــثــابــة اعـ
االنتصارعلى أي عقبات خــالل سعيهم لتحقيق أحــالمــهــم. ويضم 
للمخرجة سيلني قطران، ويــروي  ليلى )بريطانيا/ 2019(  البرنامج: 
العمر 60 عــاًمــا، والــتــي تلتقي  التي تبلغ مــن  ليلى  الالجئة  مغامرات 

بصبي صغير وتتعلم كيفية استخدام لوح التزلج.

عرض 32 فيلما قصيرا خالل مهرجان أجيال السينمائي

وفاة طفل كل 39 ثانية بسبب االلتهاب الرئوي

المذيع الصغير في ضيافة »الجزيرة لإلعالم«

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

البطولة :  إيوان ماكجروغر ، ريبيكا فيرغسون
اإلخراج : مايك فالنغان

التصنيف :  18+ 

 ABIGAIL : أبيغيل
النـــوع : فانتازيا ، مغامرات

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

   15-PG: التصنيف

TABALUGA , the last dragon : تلبالوغا
النــوع : رسوم متحركة

الزمـن : 90 دقيقة
أصوات : فينست ويس ، مايكل هيربغ 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  PG : التصنيف

 IN PARADOX : أن بارادوكس
النــوع : دراما 

الزمـن : 95 دقيقة
بطولة : فيصل املري ، 

اإلخراج : سيفن اندروالدت
  15-PG : التصنيف

أسرار رسمية :
 OFFICIAL SECRETS
النـــوع : دراما ، سيرة ذاتية

الزمــن : 112 دقيقة 
البطولة : كيرا نايتلي ، مات سميث

اإلخراج : غافن هود
التصنيف : 15+

PLAYING WITH FIRE : اللعب بالنار
النــوع : دراما ، كوميديا

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

اإلخراج : آندي فيكمان
PG : التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

MIDWAY : معركة ميدواي

النــوع : دراما ، أكشن

الزمـن : 138 دقيقة

البطولة : وودي هارليسون ، دينيس كويد 

اإلخراج : روالند إيمريخ

د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

إذا طلبت منك  إيــاه  الــذي ستعطيني  مــا 
ــا هــــو هــويــتــك  ــنـ ــتــــك؟، واملـــقـــصـــد هـ ــويــ هــ
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والسلوكية والدينية وكل ما يعبر عنك، 
بــبــســاطــة هـــويـــة الــشــخــص هـــي صـــورة 
مــجــزوءة مــن هــويــة مجتمعه، والــصــورة 
الـــتـــي ســيــعــطــيــهــا هـــي مـــا ســيــعــلــن عنه 
ــرة لـــيـــعـــرف بــنــفــســه  ــاشــ ــبــ الـــشـــخـــص مــ
وهــويــتــه، وهــنــا مــوطــن الــطــرح، فــاإلعــالم 
ــتـــوب واإلعـــــالم  املـــرئـــي واملـــســـمـــوع واملـــكـ
املوازي من وسائل التواصل االجتماعي 
هــي مـــرآة الــهــويــة للمجتمع، وفـــي الــوقــت 
التقليدي  اإلعــــالم  يــتــراجــع دور  الـــراهـــن 
لــصــالــح اإلعـــــالم الـــرقـــمـــي، بــيــنــمــا يــزخــر 
ويمتلئ اإلعــــالم الــرقــمــي املــــوازي بــمــواد 
أو اإلسالمية  ال تمثل هويتنا »العربية 
الكم والنوع،  القومية« وذلــك من حيث  أو 
ــالم الـــبـــديـــل الـــرقـــمـــي هــــو إعــــالم  ــ ــاإلعـ ــ فـ
إقليميا وبالتالي  أو  عاملي وليس محليا 
حــجــم اإلنـــتـــاج الــعــاملــي لــلــمــواد املــصــورة 
واملسموعة واملكتوبة يفوق بكثير جدا 
حجم اإلنتاج لإلعالم املحلي واإلقليمي، 
ــــرى إن الــحــجــم الــكــبــيــر  ومــــن نــاحــيــة أخـ
ــقـــى بـــظـــاللـــه وصــبــغ  ــتـــاج الـــعـــاملـــي ألـ لـــإلنـ
بــصــبــغــتــه اإلنــــتــــاج املـــحـــلـــي واإلقــلــيــمــي 
إلــى  إذا  لــيــكــون متماشيا مــعــه، ولــنــعــود 
البديهي،  الطرح ونأخذ االستنتاج  بداية 
وهــو أن هويتك كــفــرد هــو مــا تعلنه عن 
ا هويتنا 

ً
نفسك طواعية ودون توجيه، إذ

الثقافية جميًعا كمجتمع هي ما يقدمه 
اإلعــالم الرقمي املــوازي غير املوجه عنا، 
العربية  وهــو برأيي ال يعبر عن هويتنا 
اإلســالمــيــة الــقــومــيــة، وهـــذا يضعنا أمــام 
تــحــدٍّ حــقــيــقــي واســتــحــقــاق مـــســـؤول ال 
التغافل عنه وال تجاهله وأصبح  يمكن 
لــزامــا عــلــى كــل مــن عـــرف عــنــه أن يعمل 
عــلــى تــغــيــيــره، مــن خـــالل خــلــق محتوى 
ــي رقــــمــــي مـــــــــواٍز يـــمـــثـــل الـــهـــويـــة  ــ ــالمـ ــ إعـ
الدخيل،  لنا وينافس املحتوى  الحقيقية 
وللقيام بذلك علينا التركيز على املحتوى 
اإلعالمي الشخصي غير املوجه »أي غير 
الحكومي أو املؤسسي« وذلك من خالل 
خلق وتعزيز مفاهيم االلتزام واملسؤولية 
الــذاتــيــة واالرتــقــاء الفكري لدى  والــرقــابــة 
ــيـــمـــا األطــــفــــال  ــئــــات املـــجـــتـــمـــع السـ كــــل فــ
ــقـــني وحـــتـــى الـــشـــبـــاب مـــن خــالل  ــراهـ واملـ
طــرح مفاهيم اإلعـــالم الــرقــمــي املــســؤول 
واملتوازن واملعبر عن الهوية، واستخدامه 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــ فــــي مـــنـــصـــات ال
ــدارس والــجــامــعــات  كــذلــك طــرحــهــا فــي املــ
بطريقة مهنية أخالقية احترافية، ومن 
الجانب اآلخر جعل املنظومة التشريعية 
والـــقـــانـــونـــيـــة مـــرنـــة بــحــيــث تــســتــطــيــع أن 
للتغيرات والتطورات  تستجيب بسرعة 
فـــي هـــذه الــبــرمــجــيــات والــتــطــبــيــقــات بما 
العامة فــي ظــل سيادة  الحريات  يضمن 

القانون والصالح العام.

أعطني هويتك 

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

 171.42

 157.14

 150.00

 128.57

 100.00

الصـالة
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////////////////

////////////////
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الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:30

  الشروق: 05:49

  الظهـــر: 11:18

 العصـــر: 02:25

  المغرب: 04:49
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خام )خ(خام )ب(فضةذهب
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