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رئيس الوزراء يستقبل وزير األمن في البوسنة والهرسك

قطر تشارك في اجتماعات »IDLO« بروما

تعزيز التعاون في حقوق اإلنسان بين قطر وألمانيا

قطر تشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب

استقبل معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر 
بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــلـــيـــة، صـــبـــاح أمـــــس، ســعــادة  ووزيــــــر الـــداخـ
ــان ميكتيتش وزيــــر األمــــن في  ــ الــســيــد دراقـ
مجلس رئاسة البوسنة والهرسك والوفد 
املــرافــق، بمناسبة زيــارتــهــم للبالد. وجــرى 
خــالل املقابلة استعراض عالقات التعاون 
بــن البلدين وســبــل تعزيزها وتطويرها، 
إضــافــة إلــى مناقشة عــدد مــن املــوضــوعــات 
محل االهتمام املشترك السيما في املجاالت 

األمنية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية 
لقانون التنمية )IDLO( التي تعقد في وزارة الخارجية اإليطالية، 
ترأس وفد دولة قطر في االجتماعات سعادة عبدالعزيز بن أحمد 
الــدائــم للدولة لدى  لــدى إيطاليا واملمثل  املالكي سفير دولــة قطر 
وكــــاالت األمــــم املــتــحــدة الــعــامــلــة فــي رومــــا. وتــقــدم ســعــادة السفير 
الــدولــيــة لقانون  إلــى أعــضــاء املنظمة  لــه بالشكر  املــالــكــي فــي كلمة 
التنمية )IDLO( على قبول انضمام دولة قطر إلى عضويتها، تلك 
املنظمة الحكومية التي لها صفة االستشارية باألمم املتحدة.. وقال: 
»نثمن دور املنظمة في تمكن الدول من إصالح وتعزيز مؤسساتها 
القانونية ومــن أنظمتها التشريعية وإصــالح وتعزيز املؤسسات 
والقوانن لتحقيق العدالة والكرامة وتعزيز عمل املحاكم وتسهيل 
الــقــانــون، بحيث  الــوصــول إليها وااللـــتـــزام بأعلى معايير ســيــادة 
تكون األساس في كل عمل تقوم به الحكومات، فال شرعية ألي عمل 

ال يتفق مع القانون«.
وأضاف أن انضمام دولة قطر للمنظمة قد جاء تنفيذًا للتوجيهات 
السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد املفدى، بأهمية وضــرورة تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير 
املــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة لـــلـــدول كـــي تـــواكـــب الــتــطــورات 
السريعة التي يشهدها العالم في كافة املجاالت، كما كان اشتراك 
دولة قطر في املنظمة كعضو مراقب واالطالع مباشرة على نشاط 

 ودافعًا نحو التطلع إلى العضوية الكاملة.
ً
املنظمة سبيال

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان 
ــلـــة الـــحـــكـــومـــة  ــر  مـــمـــثـ ــلــ ــل كــــوفــ ــ ــريـ ــ بـــمـــقـــرهـــا بـ
االتــــــحــــــاديــــــة لــــســــيــــاســــات حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان 
واملـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــا وكـــــــان لـــدى  ــهـ ــة والـــــوفـــــد املـــــرافـــــق لـ ــيــ ــانــ األملــ
استقبالها الدكتور محمد بن سيف الكواري 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة وســـلـــطـــان بــــن حــســن 
الــجــّمــالــي األمــــن الـــعـــام املــســاعــد لــلــجــنــة إلــى 
مـــــــدراء اإلدارات والـــخـــبـــراء  ــــدد مــــن  ــانـــب عـ جـ
الـــقـــانـــونـــيـــن.   ورحــــــب نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
بالسيدة كوفلر ووفدها وتم خالل االجتماع 
تقديم عــرض تقديمي تعريفي حــول اللجنة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان واخــتــصــاصــاتــهــا 

ودورهـــا فــي حماية وتعزيز حــقــوق اإلنــســان 
وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل واملرأة. 

ــن الـــقـــضـــايـــا  ــ وتــــــنــــــاول االجـــــتـــــمـــــاع جـــمـــلـــة مــ
الحقوقية من بينها جهود اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق اإلنــســان فــي حــمــايــة وتــعــزيــز حقوق 

العمال. 
وتمت اإلفـــادة بــأن للجنة خطة استراتيجية 
ملــــدة 5 أعــــــوام تــتــضــمــن تــنــظــيــم املـــحـــاضـــرات 
والــبــرامــج الــتــي تستهدف الــعــمــال وأصــحــاب 
الــعــمــل، ويــتــم تنظيمها فــي عــدد مــن األمــاكــن 
 عــن إنــشــاء 

ً
الــتــي يــتــواجــد بــهــا الــعــمــال. فــضــال

ــك لتيسير  ــ الــجــالــيــات بــالــلــجــنــة وذلـ مــكــاتــب 
ــكـــاوى، والـــخـــط الــســاخــن الـــذي  مــعــالــجــة الـــشـ
يعمل 24 ساعة على مــدار أيــام األسبوع، إلى 
جــانــب الــــدور الـــذي يــقــوم بــه قــســم االستقبال 

بــإدارة الشؤون القانونية والــذي  والتسجيل 
يقدم استشارات قانونية مجانية إلى جانب 
الــشــكــاوى وااللــتــمــاســات. كما أشــار  استقبال 
ــه وفــــي إطـــار  املـــســـؤولـــون فـــي الــلــجــنــة إلــــى أنــ
رسالتها التوعوية والتثقيفية تقوم اللجنة 
بتوزيع املطويات والكتيبات التعريفية في 
املــؤســســات الــحــيــويــة بــالــدولــة ومـــن بــن تلك 
الكتيبات )كتاب الجيب للعامل( الذي يحتوي 
على حقوق وواجبات العمال بصورة مبسطة 
إلــى 10 لغات  لجميع الفئات وتمت ترجمته 
ــرح املــســؤولــون  ــة قــطــر. وشــ مــتــداولــة فـــي دولــ
باللجنة الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي عــمــلــيــة رصـــد وتــوثــيــق 
االنتهاكات اإلنسانية الواقعة جراء الحصار 

على قطر.

الــعــربــيــة للعلوم والتكنولوجيا  انطلقت أمـــس، بمقر األكــاديــمــيــة 
والنقل البحري بمدينة اإلسكندرية اجتماعات الدورة الـ 32 ملجلس 
وزراء النقل العرب، وتشارك دولة قطر في أعمال االجتماعات بوفد 
يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهالوي مندوب 
دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن جدول أعمال 
الــدورة الـ 32 ملجلس وزراء النقل العرب عددا من املوضوعات ذات 
الــعــالقــة بــقــطــاع الــنــقــل الــعــربــي مــنــهــا دعـــم االقــتــصــاد الفلسطيني 
وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس )2018- 
2022( وذلك في ضوء الدراسة املقدمة من وزارة النقل واملواصالت 
بدولة فلسطن حول تضرر قطاع النقل الفلسطيني جراء ممارسات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي واآللـــيـــات املــقــتــرحــة لتنفيذ قــــرارات مجلس 

وزراء النقل العرب في هذا الشأن.
كــمــا يتضمن جــــدول األعـــمـــال مــراجــعــة حــالــة االتــفــاقــيــات العربية 
فـــي مــجــال الــنــقــل وذلــــك فـــي ضـــوء الــتــقــريــر الــــذي وضــعــتــه األمــانــة 
الـــدول العربية )القطاع االقــتــصــادي - إدارة النقل  العامة لجامعة 
والــســيــاحــة( وبــمــا يــتــواءم مــع االتــفــاقــيــات الــدولــيــة، وأهــمــيــة وضع 
آلية ملراجعة وتفعيل تلك االتفاقيات، وصوال إلى التعاون العربي 
املنشود في مجال النقل ومقترح دراسة إنشاء البوابة اإللكترونية 

العربية لتسهيل نقل التجارة بن الدول العربية. كذلك سيتم بحث 
قانون االتحاد األوروبـــي حــول املنافسة العادلة في النقل الجوي. 
ودور التكتل العربي والجهود الخاصة لحماية املصالح العربية 
املشتركة في مجال النقل الجوي، من خالل تضمن القرار بضمانات 
الــقــوة التنافسية لشركات  لعدم استخدام القانون األوروبـــي ضــد 

الطيران العربية والشركات غير األوروبية.

الدوحة - قنا

روما - قنا:

اإلسكندرية - قنا

بومبيو يشكر قطر 
على تعاونها مع واشنطن

تعزيز العالقات بين النرويج وقطر

النائب العام يجتمع مع رئيس 
النيابات العامة في كينيا

د. الحمادي يجتمع مع نائب 
وزير الخارجية الكمبودي

املتحدة األمريكية عن شكر  الواليات  أعرب سعادة مايك بومبيو وزير خارجية 
بالده لدولة قطر على شراكتها وتعاونها في العديد من القضايا، وذكر بومبيو، 
آل ثاني نائب  الشيخ محمد بن عبدالرحمن  في بيان بعد اجتماعه مع سعادة 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية، أنهما ناقشا أهمية وجود مجلس تعاون 
الثنائية واإلقليمية  خليجي موحد ملواجهة عــدم االستقرار اإلقليمي والقضايا 
العراق وسوريا ولبنان. وكــان نائب  التطورات األخيرة في  األخــرى، بما في ذلك 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية قد اجتمع مع نظيره األمريكي، ليلة أمس 

األول في واشنطن.

اجتمعت سعادة آنا ماري سوريدي وزيرة الخارجية بمملكة النرويج، وسعادة 
الجنرال فرانك باكي جيسبني وزير الدفاع بمملكة النرويج، وسعادة هانا آتيك 
وزير الدولة بــوزارة التجارة بمملكة النرويج، كل على حدة، مع سعادة الشيخة 
النرويج.  لــدى مملكة  آل ثاني سفير دولــة قطر »غير مقيم«  مــوزة بنت ناصر 
وجـــرى خــالل االجــتــمــاعــات اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون الثنائي بــني البلدين، 

باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

الــذي يــزور نيروبي  الــعــام،  النائب  املــري  الدكتور علي بــن فطيس  اجتمع ســعــادة 
العامة بجمهورية كينيا،  النيابات  الــديــن حــاجــي رئــيــس  نــور  حاليا، مــع ســعــادة 
وجـــرى خـــالل االجــتــمــاع مناقشة املــواضــيــع ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، إلـــى جانب 
النيابة  القضائي والقانوني في جمهورية كينيا وآلية عمل  النظامني  استعراض 
الــتــي تــقــوم بها هيئة مكافحة  الــنــشــاطــات  الــعــامــة الكينية، بــاإلضــافــة إلــى عــرض 
الفساد في كينيا وكذلك مجاالت وبرنامج عمل معهد تدريب وكالء النيابة، إلى 
السنوات  الكينية خالل  العامة  للنيابات  الخطة املستقبلية  جانب عرض تضمن 
املقبلة والتوسعة التي تنوي القيام بها. كما اجتمع سعادة النائب العام مع سعادة 
السيد كيهارا كاريويكي النائب العام الكيني، حيث تم استعراض التعاون القانوني 
والقضائي بني البلدين الصديقني في مختلف املستويات ومناقشة سبل توثيق 
وتقوية هذا التعاون. ووقع سعادته على اتفاقية للتدريب والدعم الفني بني مركز 

حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة مع النيابة العامة الكينية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمني العام لوزارة الخارجية، في 
العاصمة الكمبودية بنوم بنه أمس، مع سعادة سمان منان نائب وزير الخارجية 
الــدولــي في مملكة كمبوديا. جــرى خــالل االجتماع استعراض عالقات  والتعاون 

التعاون الثنائي بني البلدين، باإلضافة إلى املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

واشنطن - قنا

أوسلو - قنا

نيروبي - قنا

بنوم بنه - قنا

سفير جديد لقطر في األرجنتين

ــري رئـــيـــس جــمــهــوريــة  ــاكــ ــيـــو مــ ــيـــس مـــاوريـــسـ ــرئـ تــســلــم فـــخـــامـــة الـ
األرجنتن، أوراق اعتماد سعادة بتال بن معجب الدوسري، سفيرًا 
فــوق الــعــادة مفوضًا لــدولــة قطر لــدى جمهورية األرجــنــتــن، ونقل 
ســعــادة السفير، تحيات حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، إلـــى فــخــامــة رئــيــس جمهورية 

األرجنتن، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة 
ولحكومة وشعب جمهورية األرجنتن بدوام التقدم واالزدهار.

من جانبه، حّمل فخامة رئيس جمهورية األرجنتن سعادة السفير 
املــفــدى وتمنياته  الــبــالد  إلــى حضرة صاحب السمو أمير  تحياته 
للشعب القطري باملزيد من الرفاهية والتقدم، كما تمنى لسعادة 
السفير الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه الــجــديــدة والــعــمــل عــلــى دعـــم وتعزيز 

عالقات الصداقة والتعاون بن قطر واألرجنتن.

بوينس آيرس - قنا:

اعتماد سفير لقطر 
في تركمانستان

تسلم سعادة رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في 
جمهورية تركمانستان، نسخة من أوراق اعتماد سعادة مبارك بن عبدالرحمن 
النصر سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى تركمانستان. وتمنى سعادة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لسعادة السفير التوفيق في مهام 
عمله وللعالقات الثنائية املزيد من التطور والنماء. من جانبه، أكد سعادة السفير 
على رغبته في العمل على تطوير العالقات الثنائية بني دولة قطر وتركمانستان.

عشق آباد - قنا

الدوحة -
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:» األمير يستقبل رئيس وأعضاء »الشورى«.. أعضاء في المجلس لـ »

اللقاء بصاحب السمو يدعم المسيرة التشريعية لمجلس الشورى
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ 
ــر الـــبـــاد  ــيـ ــانـــي أمـ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
املفدى، بالديوان األميري صباح أمس، 
ســـعـــادة الــســيــد أحـــمـــد بـــن عــبــدالــلــه بن 
زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى 
وأعــضــاء املجلس. حضر املقابلة سمو 
الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 

األمير.
وفــي بــدايــة اللقاء أعــرب ســعــادة رئيس 
ــــورى عـــــن شــــكــــره لــســمــو  ــشــ ــ مـــجـــلـــس الــ
ــفـــدى عــلــى اســتــقــبــالــهــم، بعد  ــر املـ ــيـ األمـ
ــدور االنــعــقــاد  ــام مــن افــتــتــاح ســمــوه لـ أيـ
العادي الـ 48 ملجلس الشورى، مؤكدين 
عــلــى تنفيذ مــا جـــاء فــي خــطــاب سموه 
مـــن تــوجــيــهــات ســامــيــة بــالــتــعــاون مع 

الحكومة.
وأكــــد ســعــادة رئــيــس مــجــلــس الــشــورى 
لــقــاء صــاحــب السمو سيكون نقطة  أن 
انـــطـــاق جـــديـــدة نــحــو مــزيــد مـــن الــبــذل 
والعطاء لقطر العزيزة وشعبها الوفي، 

وقال سعادته في تغريدة له على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر«: تشرفت 
وأعضاء املجلس بلقاء حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمــيــر الــبــاد املــفــدى »حفظه الــلــه«.. لقد 
كان بحق لقاء استثنائيا جّسد اهتمام 
ــن، وســيــكــون  ــ ــواطـ ــ ســـمـــوه بـــالـــوطـــن واملـ
بــعــون الــلــه نقطة انــطــاق جــديــدة نحو 
مزيد من البذل والعطاء لقطر العزيزة 

وشعبها الوفي.
مــن جانبه، رحــب سمو األمــيــر برئيس 
املــجــلــس واألعــــضــــاء، مــنــوهــا بــمــا بــذلــه 
ــهـــود فــــي إثـــــــراء الــعــمــل  املـــجـــلـــس مــــن جـ
الوطني في املجال التشريعي ومتابعة 
مــســيــرة الــعــمــل الــحــكــومــي، وبــحــضــوره 
املــلــحــوظ فـــي املــحــافــل الـــدولـــيـــة، مــؤكــدا 
سموه على أهمية التحضير النتخابات 
ــقــــادم، حــيــث أعـــرب  مــجــلــس الـــشـــورى الــ
سمو األمــيــر عــن تطلعه بــأن يعزز ذلك 

من دور املجلس في املستقبل.
إلـــى ذلـــك عــبــر عـــدد مــن أعــضــاء مجلس 
الشورى لـ »لوسيل« عن بالغ سعادتهم 

بــلــقــاء حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
ــر الـــبـــاد  ــيـ ــانـــي أمـ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـ
املفدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد 
آل ثاني نائب األمير، مؤكدين أن اللقاء 
لــفــتــة كــريــمــة مـــن صــاحــب الــســمــو ولــهــا 
ــم مـــســـيـــرة املــجــلــس  ــ ــر األثــــــر فــــي دعـ ــبـ أكـ
التشريعية وتــعــزيــز دوره فــي املرحلة 
املــقــبــلــة، مستندين فــي ذلـــك إلـــى الــدعــم 
املباشر من صاحب السمو أمير الباد 

املفدى.

وسام السعايدة - قنا

األمير: نتطلع لمجلس شورى 
منتخب في المستقبل القريب 

أشاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
ــال ســمــوه في  بــالــلــقــاء الـــذي جــمــع ســمــوه أمـــس وأعــضــاء مجلس الـــشـــورى، وقـ
تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«: سعدت اليوم بلقاء رئيس 
وأعضاء مجلس الشورى بعد أسبوع من خطابي في املجلس، لتبادل األحاديث 

والتشاور خاصة وأننا نتطلع ملجلس شورى منتخب في املستقبل القريب.

ــال ســــعــــادة الـــســـيـــد نـــاصـــر بــن  ــ قـ
راشــد بــن سريع الكعبي، عضو 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى: »ســـعـــادتـــنـــا 
كانت كبيرة للغاية بلقاء حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
وسمو الشيخ عبدالله بن حمد 
آل ثاني نائب األمير، حيث كان 
اللقاء واللفتة الكريمة من  لهذا 
ــــر في  صـــاحـــب الــســمــو أكـــبـــر األثـ
دعــــم مــســيــرة مــجــلــس الـــشـــورى 
الــتــشــريــعــيــة وتـــعـــزيـــز دوره في 
املــرحــلــة املــقــبــلــة، مــســتــنــديــن في 

ذلـــــــك إلـــــــى الـــــدعـــــم املــــبــــاشــــر مــن 
صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــــيــــر الـــبـــاد 

املفدى للمجلس«.

وأضـــاف الكعبي »استمعنا من 
صــاحــب الــســمــو إلــــى املـــزيـــد من 
الـــتـــوجـــيـــهـــات لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة 
التي من شأنها أن تعزز وتثري 
آلــيــة عــمــل املــجــلــس فــي الــشــأنــن 
املــحــلــي والـــدولـــي، ال ســيــمــا وأن 
إقــلــيــمــيــا  لــــعــــب دورا  املــــجــــلــــس 
ــلــــة  ــا كــــبــــيــــرا فــــــي املــــرحــ ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ وعـ
املاضية ساهمت في إعــاء اسم 
قــطــر فـــي كـــافـــة املـــحـــافـــل وشـــرح 
ــة الـــقـــضـــايـــا ال  ــافـ مــوقــفــهــا مــــن كـ
ســيــمــا الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر الــــذي 

تتعرض له منذ سنوات«..

قــــــــــال ســــــــعــــــــادة الـــــســـــيـــــد أحــــمــــد 
الـــــــرمـــــــيـــــــحـــــــي، عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــشــورى: تشرفنا بلقاء حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
وســمــو الشيخ عبدالله بــن حمد 
آل ثاني نائب األمير، حيث أشاد 
صاحب السمو باإلنجازات التي 
حــقــقــهــا مــجــلــس الــــشــــورى خــال 
الــدورة املاضية على الصعيدين 
املــحــلــي والـــدولـــي، مــؤكــدا سموه 
ــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ عـ
الــتــي عــززهــا املجلس،  البرملانية 
حــيــث ســاهــمــت فـــي دعــــم مــوقــف 

دولـــــة قــطــر ال ســيــمــا فـــي ظـــل ما 
ــه مـــن حـــصـــار وشـــرح  تــتــعــرض لـ
ــــري فــــــي املــــنــــابــــر  ــطـ ــ ــقـ ــ املــــــوقــــــف الـ
واملــــــحــــــافــــــل الــــــدولــــــيــــــة بـــجـــهـــود 

مباشرة من سعادة السيد أحمد 
بــن عــبــدالــلــه بــن زيـــد آل محمود، 

رئيس مجلس الشورى.
اللقاء مع حضرة  وأضــاف: تناول 
صاحب السمو التأكيد على أهمية 
دور املجلس في مساندة الحكومة 
من خال العمل املشترك من خال 
مناقشة وبحث مشاريع القوانن 
املـــحـــالـــة لــلــمــجــلــس، حـــيـــث تــمــكــن 
ــاز جــمــلــة مهمة  ــن إنـــجـ املــجــلــس مـ
مـــن مــشــاريــع الـــقـــوانـــن فـــي الــــدور 
املــاضــي ساهمت فــي رفعة الوطن 
ونــهــضــتــه ال ســيــمــا االقــتــصــاديــة 

منها.

قال سعادة السيد يوسف الخاطر، عضو مجلس الشورى: »كــان لنا 
شرف لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
املــفــدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير،  الباد 
حيث استمعنا إلى توجيهات مباشرة من صاحب السمو من شأنها 
اللقاء اإلنــجــازات التي  أن تدعم مسيرة املجلس التشريعية، وتناول 
حققها املجلس داخليا وخارجيا وكذلك املناقشات التي ساهمت في 

إنجاز مشاريع القوانن وبالتالي دعم مسيرة الحكومة«.
وأضاف »دعا حضرة صاحب السمو إلى مواصلة طرح األفكار واآلراء 
إثـــراء العمل الحكومي لــإســراع فــي إنــجــاز القوانن  التي مــن شأنها 

التي تدعم مسيرة الوطن في كافة القطاعات«.

ــال ســــعــــادة الـــدكـــتـــور يــوســف  ــ قـ
ــدان، عـــــضـــــو مـــجـــلـــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الـــشـــورى إن الــلــقــاء مـــع حــضــرة 
صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد 
املفدى، جاء مبادرة طيبة ولفتة 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ــن حـ ــ ــة مــ ــمــ ــريــ كــ
ــــاول الـــلـــقـــاء  ــنـ ــ ــيـــث تـ الــــســــمــــو، حـ
ــا يـــهـــم مـــســـيـــرة املــجــلــس  ــ ــل مـ ــ كـ
بــنــاء  فــــي  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ودوره 
الــنــهــضــة والـــتـــقـــدم وتــعــزيــز كل 

مــا مــن شــأنــه أن يــحــقــق الــرفــعــة 
للوطن ويخدم املواطن.

وأشــــــــار إلـــــى أن الـــلـــقـــاء ســاهــم 
ــاء  ــ ــــضـ فـــــــي تـــــــــــزود الــــــــســــــــادة أعـ
الــشــورى بالتوجيهات  مجلس 
والنصائح األبــويــة مــن حضرة 
ــتــــي ســيــتــم  ــاحــــب الـــســـمـــو الــ صــ
الــعــمــل عــلــى تــرجــمــتــهــا كخطة 
عمل للمرحلة املقبلة لبذل املزيد 
مـــن الــجــهــد فـــي ســبــيــل االرتـــقـــاء 
ــــس الـــتـــشـــريـــعـــي  ــلـ ــ ــــجـ بـــــــــــدور املـ
وتعزيز دوره في كافة املجاالت 

املحلية واإلقليمية والدولية.

قــــــال ســـــعـــــادة الـــســـيـــد مـــبـــارك 
املـــــنـــــصـــــوري، عــــضــــو مــجــلــس 
ــا، رئـــيـــس  ــنــ ــرفــ ــــورى »تــــشــ ــشــ ــ الــ
ــــورى،  ــــشـ وأعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الـ
أمس باللقاء بحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املــفــدى، 
ــه بــن  ــلـ ــدالـ ــبـ ــيـــخ عـ ــمــــو الـــشـ وســ
حــمــد آل ثـــانـــي نـــائـــب األمـــيـــر، 
ــاد حـــضـــرة صــاحــب  ــ حـــيـــث أشــ
السمو بــدور مجلس الشورى 
فــــي إثـــــــراء الـــعـــمـــل الــتــشــريــعــي 
خــــــــال مــــســــيــــرتــــه، ومـــتـــابـــعـــة 
مسيرة الحكومة والعمل بن 
ــا يــــخــــدم نــهــضــة  ــمـ الـــطـــرفـــن بـ

الوطن واملواطن«.

وأضاف املنصوري أن مجلس 
ــة ســــعــــادة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــــشـــــــورى بـ
ــه  ــلـ ــبـــدالـ ــن عـ ــ ــد بــ ــ ــمـ ــ ــد أحـ ــيــ ــســ الــ
ــد آل مـــحـــمـــود، رئــيــس  ــ بــــن زيــ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــلــــس، حـــقـــق الــ ــجــ املــ
اإلنجازات في الشأنن املحلي 

والـــدولـــي، فــفــي الــشــأن املحلي 
تمكن املجلس من إنجاز كافة 
مــشــاريــع الــقــوانــن الــتــي تمت 
إحــالــتــهــا مــن الــحــكــومــة والــتــي 
ــيـــرة  ســــاهــــمــــت فــــــي دعــــــــم مـــسـ
الــنــهــضــويــة وال سيما  الــوطــن 
تلك القوانن املتعلقة بالشأن 
ــادي، وفـــيـــمـــا يــخــص  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــــي فـــقـــد نــجــحــت  ــــدولـ الــــشــــأن الـ
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرملــانــيــة في 
إيــصــال صـــوت قــطــر إلـــى كافة 
املــحــافــل اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وشرح وجهة نظرها من كافة 
الـــدولـــيـــة وال سيما  الــقــضــايــا 
الحصار الجائر الذي تتعرض 

له الباد منذ سنوات.

ــد مـــحـــمـــد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ قـــــــــال ســـــــعـــــــادة الـ
مهدي األحــبــابــي، عضو مجلس 
ــقــــاء بــحــضــرة  ــلــ الــ الــــــشــــــورى، إن 
صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــاد 
الــشــيــخ عبدالله  املـــفـــدى، وســمــو 
بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، 
جــاء تقديرا مــن حضرة صاحب 
الـــســـمـــو املــــفــــدى لـــلـــجـــهـــود الــتــي 
يبذلها مجلس الشورى داخليا 

وخارجيا.

اللقاء مع  وأضـــاف: نفتخر بهذا 
ــب الـــســـمـــو حـــيـــث تـــنـــاول  ــاحــ صــ
الـــــلـــــقـــــاء عــــــــــددا مــــــن املــــواضــــيــــع 
أبــــرزهــــا الـــتـــعـــاون مـــع الــحــكــومــة 
في إنجاز القوانن لدعم مسيرة 
الــوطــن وكــذلــك دور املــجــلــس في 
تعزيز الدبلوماسية البرملانية، 
ــديـــث حـــول  ــحـ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـ
أهـــمـــيـــة الــتــحــضــيــر النــتــخــابــات 
ــقــــادم، حيث  مــجــلــس الـــشـــورى الــ
ــر عـــن تطلعه  ــيـ ــرب ســمــو األمـ ــ أعـ

بـــأن يــعــزز ذلـــك مــن دور املجلس 
في املستقبل.

الكعبي: دعم دور المجلس في نهضة الوطن

الرميحي: تعزيز التعاون مع الحكومة 
لتعظيم منجزات الوطن 

الخاطر: طرح األفكار إلثراء العمل الحكومي

د. العبيدان: الدبلوماسية البرلمانية 
ساهمت في دعمنا بالمحافل الدولية 

المنصوري: دعم مسيرة العمل التشريعي 

األحبابي: تقدير لدور مجلس الشورى
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ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، االجتماع العادي 
الذي عقده املجلس صباح أمس بمقره في الديوان 
األمــيــري، وعقب االجتماع أدلــى سعادة الدكتور 
عيسى بــن سعد الجفالي النعيمي وزيـــر العدل 
والـــقـــائـــم بــأعــمــال وزيــــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس 
الوزراء، بما يلي: في بداية االجتماع أدان املجلس 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة املستمر وراح 

ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.
وطــالــب املــجــلــس بــتــدخــل دولــــي عــاجــل وحــاســم 
لــوقــف هـــذا الـــعـــدوان وتــوفــيــر الــحــمــايــة للشعب 
ــل مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمـــا إسـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـــحـ
التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على 
اســتــبــاحــتــهــا لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة وتـــرويـــع 

املواطنني األبرياء.
وأكد املجلس أن ممارسات إسرائيل وانتهاكاتها 
املـــتـــكـــررة لــلــقــانــون الـــدولـــي وقـــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة لــن تــــؤدي إال إلـــى تصعيد الــتــوتــر في 
املــنــطــقــة وإعــــاقــــة الـــجـــهـــود الســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة 
الـــســـام، والـــــذي ال يــمــكــن تــحــقــيــقــه دون تمكني 
ــة حـــقـــوقـــه  ــارســ ــمــ الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن مــ
إقــامــة دولته  املــشــروعــة وفــي مقدمتها حقه فــي 

املــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود عــــام 1967 وعــاصــمــتــهــا 
القدس الشرقية.

بعد ذلــك نظر املجلس في املوضوعات املدرجة 
الــتــالــي: أوال -  على جـــدول األعــمــال على النحو 
املوافقة على مشروع قانون بتنظيم الصحافة 
ــة اإلعـــامـــيـــة  واملــــطــــبــــوعــــات والـــنـــشـــر واألنــــشــــطــ

والفنون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ــانـــون لــيــحــل محل  ــقـ وتــــم إعــــــداد مـــشـــروع هــــذا الـ
الــقــانــون رقـــم )8( لسنة 1979 بــشــأن املطبوعات 
والنشر، واملــرســوم بقانون رقــم )16( لسنة 1993 
بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية واإلعــان 
والــعــاقــات الــعــامــة واإلنـــتـــاج الــفــنــي واملــصــنــفــات 
الفنية، وفــي إطــار تحديث التشريعات ومواكبة 
ــنــــولــــوجــــي فـــــي مـــجـــال  ــتــــكــ الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي والــ
ــنــــشــــر واألنـــشـــطـــة  ــات والــ ــوعــ ــبــ ــطــ الـــصـــحـــافـــة واملــ
اإلعامية والفنون، ودعما لحرية الرأي والتعبير 

وحرية الصحافة واإلعام في دولة قطر.
ثــانــيــا- املـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون بــتــعــديــل 
الــقــانــون رقـــم )9( لسنة 1987 في  بــعــض أحــكــام 
ــدرات واملـــــؤثـــــرات الــعــقــلــيــة  ــ ــخـ ــ ــأن مــكــافــحــة املـ ــ شـ
الــخــطــرة وتــنــظــيــم اســتــعــمــالــهــا واالتـــجـــار فيها، 

وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ثالثا- املوافقة على مــشــروع قــانــون بتعديل على 
بعض القوانني ذات الصلة بوزارة الصحة العامة.

رابعا- املوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء 
بإصدار ميثاق نزاهة املوظفني العموميني.

ــرار، لــتــحــقــيــق أعــلــى  ــقــ ــداد مـــشـــروع الــ ــ ــأتـــي إعــ ويـ
مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ 
الــعــام. ويهدف امليثاق  مزيد من الحماية للمال 
إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخاقيات الوظيفة 

العامة للموظفني العموميني في الدولة.

خــامــســا- اتــخــاذ اإلجــــــراءات الـــازمـــة للتصديق 
على: 

1- اتــفــاقــيــة حــــول املـــســـاعـــدة اإلداريـــــــة املــتــبــادلــة 
ــارك ولــقــمــع  ــمــ ــجــ لــلــتــطــبــيــق األمــــثــــل لــــقــــانــــون الــ
وتــقــصــي ومــكــافــحــة املــخــالــفــات الــجــمــركــيــة بني 

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا.
2- اتفاقية األمم املتحدة بشأن اتفاقات التسوية 

الدولية املنبثقة من الوساطة.
سادسا- املوافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــعــمــل الــرقــابــي بــني ديـــوان 
املحاسبة في دولة قطر وديوان املراجعة القومي 

في جمهورية السودان.
2- مـــشـــروع اتــفــاقــيــة تـــوأمـــة بـــني بــلــديــة الــدوحــة 
فــي دولـــة قــطــر وبــلــديــة مــقــديــشــو فــي جمهورية 

الصومال الفيدرالية.
الــوزراء على استراتيجية  سابعا- اطلع مجلس 
قــطــر الــوطــنــيــة فـــي مــجــال الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي، 
املــواصــات واالتــصــاالت  وقـــرر أن تتولى وزارة 
اتخاذ اإلجــراءات الازمة لتنفيذ االستراتيجية 
ــيـــات بــالــتــنــســيــق مــع  ــن تـــوصـ ومـــــا تــضــمــنــتــه مــ

الجهات املعنية.
ثـــامـــنـــا- اســـتـــعـــرض مــجــلــس الــــــــــوزراء الــتــقــريــر 
الــســنــوي والــحــســابــات املــدقــقــة لــهــيــئــة التنظيم 
بمركز قطر للمال، واتخذ بشأنه القرار املناسب.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع 
قانون تنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر

طالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان اإلسرائيلي على غزة

■ الشيخ عبدالله بن ناصر

القانون يواكب التطور اإلعالمي ويحافظ على مناخ حرية التعبير.. إعالميون:

دعوات لمشاركة خبرات إعالمية 
في عرض القانون بمجلس الشورى

دعا أكاديميون وإعالميون وخبراء إلى ضرورة مشاركة 
رؤســاء تحرير الصحف املحلية والخبرات اإلعالمية 
في القنوات التلفزيونية من مختلف التخصصات ودور 
النشر، واإلعـــالم الرقمي، أثناء عــرض قانون تنظيم 
الصحافة واملطبوعات والنشر واألنشطة اإلعالمية 

والفنون على مجلس الشورى.

وأكدوا أن قانون تنظيم املطبوعات والنشر واألنشطة 
اإلعالمية والفنون الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس 
وأحاله إلى مجلس الشورى يؤكد الحرص على الحفاظ 
على مناخ حرية التعبير واإلعالم والصحافة التي تتمتع 
بها وسائل اإلعــالم والصحافة في قطر، الفتني إلى أن 
مشروع القانون جاء لحماية الصحافة واإلعالم والكتاب 

والصحفيني واإلعالميني وإيــجــاد بيئة تنظيمية في 
ظل التطور الهائل الذي شهدته وسائل اإلعــالم خالل 
السنوات املاضية. وتوقعوا في حديثهم لـ »لوسيل« 
أن القانون سيلبي طموحات وتطلعات وسائل اإلعالم 

املختلفة ويعالج قضايا اإلعالم الحديث.

ــا اإلعــــامــــي حـــســـن الـــســـاعـــي إلـــى  ــ دعـ
ضـــــــــرورة مــــشــــاركــــة رؤســـــــــاء تــحــريــر 
الصحف املحلية والخبرات اإلعامية 
في القنوات التلفزيونية من مختلف 
التخصصات ودور النشر، واإلعــام 
الــرقــمــي، أثــنــاء عـــرض قــانــون تنظيم 
الــــصــــحــــافــــة واملــــطــــبــــوعــــات والـــنـــشـــر 
واألنــشــطــة اإلعــامــيــة والــفــنــون على 
الــشــورى، مــؤكــدًا على أهمية  مجلس 
مــشــاركــة الــخــبــراء املــعــنــيــني بــصــدور 
الـــقـــانـــون مـــشـــاركـــة مــجــتــمــعــيــة حيث 

سيرى القانون النور قريبًا.

وقـــال الــســاعــي لـــ »لــوســيــل« إن قــانــون 
ــى الــتــطــور  ــ املـــطـــبـــوعـــات ال يـــتـــطـــرق إلـ
الــحــاصــل فـــي هــــذا املـــجـــال، وبــالــتــالــي 
يجب أن يتضمن القانون الجديد مواد 
تواكب الحداثة والتطور بما في ذلك 
اإلعام الرقمي خاصة ملا له من أهمية 
ــع لــلــمــعــلــومــات  ــ كــبــيــرة وانـــتـــشـــار واسـ

سواء كانت صحيحة أو مغلوطة.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيكون 
ــم وأشــــمــــل مــــن الـــقـــانـــون الـــحـــالـــي،  ــ أعـ
وســيــتــضــمــن تــنــظــيــم عـــمـــل شـــركـــات 

العاقات العامة والنشر.

أكد د. أحمد عبدامللك أستاذ اإلعام 
املـــشـــارك فـــي كــلــيــة املــجــتــمــع – قطر 
أن مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــــــــوزراء عــلــى 
مــشــروع قــانــون بتنظيم الصحافة 
ــشـــر واألنـــشـــطـــة  ــنـ واملـــطـــبـــوعـــات والـ
اإلعـــامـــيـــة والـــفـــنـــون، وإحـــالـــتـــه إلــى 
مجلس الشورى، خطوة لها الكثير 
مـــن اإليـــجـــابـــيـــات، نـــظـــرًا ألن قــانــون 
ــًا،  ــول بـــــه حـــالـــيـ ــمــ ــعــ ــات املــ ــبــــوعــ ــطــ املــ
كـــان قـــد صـــدر عـــام 1979، ولـــم يعد 
ــلــّبــي تــطــلــعــات اإلعـــــام واألنــشــطــة  ُي
اإلعــــامــــيــــة، فــــي ظــــل تـــنـــامـــي تـــطـــّور 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وبـــعـــد إلـــغـــاء دولـــة 
قطر وزارة اإلعام والرقابة منذ عام 

.1996
الـــقـــطـــري  إلــــــى أن اإلعـــــــــام  وأشـــــــــار 
الــرســمــي واألهـــلـــي، قــد مـــّر بتجارب 

ــق بــــهــــوامــــش  ــلــ ــعــ ــتــ عــــــــــــدة، فــــيــــمــــا يــ
الحريات، الفتا إلى أن الباد ُمقبلة 
على نظام ديمقراطي قريب، يتمثل 
ــنـــتـــخـــب،  ــــي مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى املـ فــ
فـــإن الــقــانــون الــقــديــم ال ُيــســايــر هــذا 
ــتــــطــــور، وكـــــــان البـــــد مــــن تــحــديــث  الــ
ــواد جـــديـــدة  ــة مـــــ ــ ــافـ ــ الــــقــــانــــون، وإضـ
تــتــضــمــن الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة 
املتسارعة، ومنها أدوات التواصل 

االجتماعي واإلعام الرقمي.
ونــــــوه إلـــــى أن الــــبــــاد مــقــبــلــة عــلــى 
إنشاء املدينة اإلعامية، مما يتطلب 
نظمة لــإعــام، 

ُ
الــقــوانــني امل تحديث 

ــدة فــي  ــديــ ــم الــــجــ ــيـ ــاهـ ــفـ وتــــحــــديــــد املـ
اإلعام الحديث.

الدوحة - قنا

العبيدان: يلبي طموحات 
وسائل اإلعالم المختلفة 

أكـــد عــبــد الــرحــمــن الــعــبــيــدان مــديــر مركز 
الدوحة لحرية اإلعام أن موافقة مجلس 
قــانــون شــامــل للمطبوعات  الــــوزراء على 
ــطــــورات الــتــي  ــتــ ــع الــ ــر يــنــســجــم مــ ــنـــشـ والـ
ــا الـــــســـــاحـــــة اإلعــــــامــــــيــــــة عـــلـــى  ــهــ ــدتــ ــهــ شــ
املستوى العاملي واملحلي، باإلضافة إلى 
اســتــحــداث مؤسسات جــديــدة فــي املجال 
اإلعــــامــــي مــنــهــا املـــديـــنـــة اإلعـــامـــيـــة بما 
يتطلب تحديثا للقوانني الناظمة للحياة 

اإلعامية.
وأشـــار إلــى أن مــشــروع الــقــانــون يتواكب 
مــع التوجهات العامة بالدولة بترسيخ 
ــانــــون بــتــحــديــث  ــقــ دولــــــة املــــؤســــســــات والــ

القوانني واألنظمة ومواكبة املتطلبات الداخلية بما يتعلق بالتشريعات والقوانني 
فــي كــافــة املــنــاحــي االجــتــمــاعــيــة واإلعــامــيــة واالقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، مشيرا 
إلــى مراجعة القوانني واألنظمة القائمة وإصـــدار التشريعات  الــدائــم  إلــى السعي 

والقوانني بما يواكب التطورات التي يعيشها املجتمع القطري.
وأوضح أن قانون املطبوعات أحد القوانني الذي مضت عليه سنوات عديدة دون 
تعديل يواكب التطور اإلعامي، مشيرا إلى أن صدور قانون املطبوعات والنشر 
الجديد سيلبي طموحات وسائل اإلعام املختلفة سواء التقليدية أو ذات الطابع 

الجديد.
وأشــار إلى أن القانون الجديد سيعمل على معالجة كافة الجوانب الجديدة في 
ــه قــد ظــهــرت وســائــل إعـــام جــديــدة غير  الــســاحــة اإلعــامــيــة املحلية ال سيما وأنـ
الــتــقــلــيــديــة، مــشــيــرا إلـــى أن مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد جــمــع كــافــة جــوانــب اإلعـــام 

التقليدي والحديث في قانون واحد.
لــوجــود قاعدة  قــانــون يعنى باملطبوعات والنشر يؤسس  إلــى أن وجــود  وأشـــار 
واحــدة يتبعها جميع املعنيني بالشأن اإلعامي، مشيرا إلى أن القانون سيوفر 
الحماية الكافية لإعاميني والكتاب والصحفيني ولحرية الصحافة فــي دولــة 

قطر.
وأشــــار إلـــى أن صـــدور قــانــون شــامــل لــكــافــة مــنــاحــي اإلعــــام الــحــديــث والتقليدي 
يؤكد على حرص املشرع القطري على مواكبة كافة التطورات في املجال اإلعامي 

والصحفي بما يضمن حرية الصحافة واإلعام وحرية التعبير في دولة قطر.

الساعي: تضمين القانون لإلعالم الرقمي ضرورة 

عبدالملك: ضرورة تحديث القوانين المنظمة 
لإلعالم وتحديد المفاهيم الجديدة

مصطفى شاهين  - عمر القضاة
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أصــــدر املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء في 
لــســنــة   15 رقـــــــم  الــــــعــــــادي  ــتــــمــــاعــــه  اجــ
بـــشـــأن  الـــــــقـــــــرارات  مـــــن  عــــــــددا   ،2019
االداريــة  التنظيمي للوحدات  الهيكل 
بــاملــحــاكــم وتـــوزيـــع األقــــام واألقــســام 
ــــن اخــــتــــصــــاصــــاتــــهــــا ونـــــــدب  ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــد نــــــــدب عــــــــدد مــــــن الـــــســـــادة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وتـ
الوطنية  الــلــجــان  فــي  للعمل  الــقــضــاة 

واملحلية على النحو اآلتي: 
ــقــــرار  الــ أحــــكــــام  بـــعـــض  تـــعـــديـــل  أوال: 
الهيكل  بــشــأن  رقـــم )10( لسنة 2018 
ــمــــي لــــــلــــــوحــــــدات االداريـــــــــــــة  ــيــ ــنــــظــ ــتــ الــ
بــاملــحــاكــم وتـــوزيـــع األقــــام واألقــســام 
وتـــعـــيـــن اخــتــصــاصــاتــهــا وبــمــوجــب 
الـــقـــرار رقـــم )51( لــســنــة 2019  أحــكــام 
إدارة  تـــســـمـــى  إدارة  ــتــــحــــداث  اســ تــــم 
ات الــقــضــائــيــة  الـــدراســـات واإلحــــصــــاء
التمييز  تتبع مكتب رئــيــس محكمة 
ــاء الـــقـــضـــائـــي،  ــ ــــصـ وتــــضــــم قـــســـم اإلحـ
ــيـــل الـــقـــضـــائـــي، وقــســم  ــتـــأهـ وقــــســــم الـ

القضائية. التوعية 
ويـــخـــتـــص قـــســـم الـــتـــأهـــيـــل الــقــضــائــي 
ــتـــدريـــب الــقــضــائــي  ــداد بـــرامـــج الـ ــإعــ بــ
ــراف عليها ومتابعة  الــســنــوي واالشــ

ــفــــيــــذهــــا وذلــــــــــك بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــع  ــنــ تــ
ــتــــراح الــقــائــمــة  الــجــهــات املــعــنــيــة، واقــ
السنوية للمدربن، واعـــداد وتوزيع 

املواد العلمية النظرية والتطبيقية 
املتدربن، ومتابعة حضور  على 

وانـــــــــــصـــــــــــراف املــــــــتــــــــدربــــــــن فـــي 
بــرامــج الــتــدريــب، وتــوفــيــر كافة 
ــات ومــــســــتــــلــــزمــــات  ــ ــاجــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ احــ
الــقــضــائــي بالتنسيق  الــتــأهــيــل 
مــــــــــــع الـــــــــجـــــــــهـــــــــات املـــــخـــــتـــــصـــــة 

بــــاملــــجــــلــــس، وادارة األعـــــمـــــال 
املــتــعــلــقــة بـــاخـــتـــبـــارات املــتــدربــن 

ــد درجـــاتـــهـــم واعـــانـــهـــا بــعــد  ــ ورصــ
ــتــــص قـــســـم  ــا يــــخــ ــمــ ــيــ اعـــــتـــــمـــــادهـــــا، فــ
الــتــوعــيــة الــقــضــائــيــة بـــإعـــداد الخطط 
ــة لــتــنــفــيــذ انــشــطــة  ــ ــــازمـ الـــســـنـــويـــة الـ
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــــات الــــتــــوعــــيــــة الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وفـ
الفئات املستهدفة مــن هذه  وتحديد 
الــخــطــط وتــنــفــيــذهــا، والــتــنــســيــق مع 
ــئــــات والـــجـــهـــات  ــيــ ــهــ املــــؤســــســــات والــ
فــيــمــا يتعلق  الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات 
بــنــشــر الــتــوعــيــة الــقــضــائــيــة، واقــتــراح 
وتــــنــــفــــيــــذ املـــــــحـــــــاضـــــــرات والـــــــــــورش 
ــيـــة، واملـــشـــاركـــة  ــائـ ــقـــضـ الـــتـــوعـــويـــة الـ
املعارض  فــي  التوعوية  بــاإلصــدارات 
ــة االنـــشـــطـــة  ــ ــافـ ــ ــر كـ ــ ــــشـ ــلــــفــــة، ونـ املــــخــــتــ

ــة عــــبــــر وســــــائــــــل االعــــــــام  ــ ــويـ ــ ــوعـ ــ ــتـ ــ الـ
ة واإللكترونية وذلك  املرئية واملقروء
بالتنسيق مع وحدة العاقات العامة 
باملجلس، وتقديم تقارير دوريــة عن 
الــقــســم وانـــجـــازاتـــه، وفيما  نــشــاطــات 
الــفــنــي فــقــد اســتــبــدل  يتعلق بــاملــكــتــب 
ــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــم »الــــــبــــــحــــــوث الـ ــ ــسـ ــ ــى قـ ــمــ ــســ مــ
القانونية« بمسمى »قسم  واملــبــادئ 

البحوث والدراسات القضائية«. 

ثانيا: قرر املجلس ندب كل من السيد 
الهاجري  مــبــارك سعد محمد حباب 
الرئيس باملحكمة االبتدائية والسيد 
ــلــــي الـــعـــبـــيـــدلـــي  ــلــــه عــ ــبــــدالــ ــلــــي عــ عــ
الـــقـــاضـــي بــاملــحــكــمــة االبــتــدائــيــة 
لــرئــاســة لــجــان فــض املــنــازعــات 
الــــعــــمــــالــــيــــة بــــــــــــوزارة الـــتـــنـــمـــيـــة 
االداريــــــــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
االجتماعية ملدة سنة متفرغن 

اعتبارا من 31 اكتوبر 2019.
ــدب  ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ ــا: املــــــوافــــــقــــــة عـ ــ ــثــ ــ ــ ــال ــ ثــ
الــشــيــخ محمد بــن فــهــد بــن احمد 
الــقــاضــي  ــي  الـــعـــبـــدالـــرحـــمـــن آل ثـــانـ
لــرئــاســة احــدى  باملحكمة االبــتــدائــيــة 
لجان فض املنازعات العمالية بوزارة 
الــتــنــمــيــة االداريــــــة والــعــمــل والـــشـــؤون 

االجتماعية ملدة سنة متفرغا. 
ــلـــى نـــــدب الــســيــد  ــة عـ ــقــ ــوافــ ــا: املــ ــ ــعـ ــ رابـ
نــائــب رئيس  النعيمي  عــلــي ســلــطــان 
ــــاف لـــعـــضـــويـــة  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــة االسـ ــمـ ــكـ ــمـــحـ بـ
املـــحـــكـــمـــة االداريــــــــــة بـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
ــــداب  ــتـ ــ ــكــــون االنـ يــ الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى ان 
ملــدة سنة بــاإلضــافــة الــى عمله وذلــك 
ــــخ حـــلـــف الــيــمــن  ــاريـ ــ ــــن تـ اعــــتــــبــــارا مـ

القانونية.
ــــى تـــجـــديـــد  ــلـ ــ خـــــامـــــســـــا: املــــــوافــــــقــــــة عـ

ــز احــــمــــد  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــــسـ نـــــــــدب الـ
الــرئــيــس بمحكمة  الــســلــيــطــي  خــلــيــفــة 
التظلمات  االستئناف لرئاسة لجنة 
بهيئة قطر لألسواق املالية باإلضافة 
الــــى عــمــلــه االصـــلـــي وذلـــــك ملــــدة ســنــة 
اعتبارا من 1 نوفمبر 2019، وتجديد 
ــيـــد عـــيـــســـى احـــمـــد  ــــدب كــــل مــــن الـــسـ نــ
رئـــيـــس بمحكمة  نـــائـــب  الــنــصــر  عــلــي 
االســـتـــئـــنـــاف والـــســـيـــد نـــاصـــر عــيــســى 
ــفـــي نــــائــــب رئــــيــــس بــمــحــكــمــة  ــيـ ــلـ الـــخـ
االستئناف لعضوية لجنة التظلمات 
ــــواق املـــالـــيـــة ملـــدة  ــــألسـ بــهــيــئــة قـــطـــر لـ
الــى عملهما االصلي  سنة باإلضافة 

اعتبارا من 19 أكتوبر 2019. 
ســـادســـا: املــوافــقــة عــلــى تــجــديــد نــدب 
ــلـــطـــان  الــــســــيــــد عــــبــــدالــــلــــه صـــــالـــــح سـ
ــيـــــس بــمــحــكــمــة  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــفــــي نـ ــديــ ــهــ الــ
التظلمات  االستئناف لرئاسة لجنة 
ــلـــكـــيـــة الــــعــــقــــارات  ــــزع مـ ــنـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ املـ
لــلــمــنــفــعــة الــــعــــامــــة بـــــــــوزارة الـــبـــلـــديـــة 
والبيئة ملدة سنة باإلضافة الى عمله 
االصــلــي وتــجــديــد نـــدب الــســيــد خالد 
سعد عبدالرحمن الحمر نائب رئيس 
نــائــبــا لرئيس  بمحكمة االســتــئــنــاف، 
املــذكــورة وذلـــك ملدة  التظلمات  لجنة 

سنة باإلضافة الى عمله األصلي.

»األعلى للقضاء« يصدر قرارات الهيكل التنظيمي 
للوحدات اإلدارية بالمحاكم

استحداث إدارة للدراسات واإلحصاءات القضائية

¶خالل توقيع االتفاقية

¶  الكعبي يتوسط أعضاء وفد الشركة الصينية

الدوحة -  

أعلنت قطر للبترول عــن توقيع 
اتفاقية لتزويد مجموعة وانهوا 
لــلــكــيــمــاويــات الصينية بحوالي 
800 ألف طن من الغاز البترولي 
املسال سنويًا، وملدة عشرة أعوام. 
ــع االتــفــاقــيــة الـــتـــي تــبــدأ  ــد وقــ وقــ
ــل مـــن شــركــة  فـــي يــنــايــر 2020 كـ
قــطــر لــلــبــتــرول لــبــيــع املــنــتــجــات 
البترولية املــحــدودة ومجموعة 
ــوا الــــتــــي يـــقـــع مـــقـــرهـــا فــي  ــ ــهـ ــ وانـ
يانتاى بمقاطعة شاندونغ في 

شمال شرق الصن.
ــــدس  ــ ــنـ ــ ــ ــهـ ــ ــ رحـــــــــــــــب ســـــــــــعـــــــــــادة املـ
ــبــــي،  ــكــــعــ ــد بـــــــن شـــــــريـــــــده الــ ــ ــعـ ــ سـ
ــة لــــشــــؤون الـــطـــاقـــة،  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
الــــعــــضــــو املـــــنـــــتـــــدب والــــرئــــيــــس 
ــرول،  ــتــ ــبــ ــلــ ــر لــ ــقــــطــ ــذي لــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
بــالــتــوقــيــع عــلــى هــــذه االتــفــاقــيــة 
ــــزز هــــــذه االتـــفـــاقـــيـــة  ــعـ ــ وقـــــــــال: »تـ
ــنـــا الـــتـــســـويـــقـــيـــة  ــتـ ــيـ إســـتـــراتـــيـــجـ
ــل املــــبــــاشــــر مــع  ــامـ ــعـ ــتـ لـــــزيـــــادة الـ
املستهلكن النهائين، وخاصة 
ــع  ــتـ ــمـ ــتـ فـــــــــي الـــــــــصـــــــــن، حــــــيــــــث يـ
ــــوق الــــغــــاز الـــبـــتـــرولـــي املـــســـال  سـ
بــنــمــو مـــطـــرد، ويــســتــمــر بــكــونــه 
وجــهــة مــهــمــة لـــصـــادرات الــطــاقــة 
القطرية. نحن نتطلع إلى تعزيز 
ــوق الـــطـــاقـــة في  مــكــانــتــنــا فـــي ســ
الـــصـــن بــشــكــل عــــام وفــــي ســوق 
ــال بــشــكــل  ــ ــســ ــ غـــــــاز الـــــبـــــتـــــرول املــ
ــبــــي:  ــكــــعــ خـــــــــــــاص«. وأضـــــــــــــاف الــ
»يــشــكــل تــوقــيــع هــــذه االتــفــاقــيــة 

تــــعــــزيــــزًا لـــعـــاقـــاتـــنـــا املــتــنــامــيــة 
ــع مـــجـــمـــوعـــة وانــــــهــــــوا خــــال  ــ مــ
السنوات املاضية. نحن سعداء 
الــفــرصــة مع  بالتعامل فــي هـــذه 
ــدة  وانــــهــــوا الـــتـــي أصــبــحــت واحــ
ــم الـــاعـــبـــن فــــي صــنــاعــة  ــ مــــن أهـ
الغاز البترولي املسال«. بــدوره، 
ــغــــوو  ــوانــ ــد كـــــــوو غــ ــيــ ــر الــــســ ــ ــّبـ ــ عـ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ملــجــمــوعــة 
وانهوا للكيماويات عن سعادته 
ــــا: تـــشـــكـــل هــــــذه االتـــفـــاقـــيـــة  ــائـ ــ قـ
 
ً
الجديدة مع قطر للبترول دليا
إضافيًا على كيفية بناء وانهوا 
لـــشـــراكـــات طــويــلــة األجـــــل وذات 
ــا  ــــع مــــوردنــ ــة مـ ــادلـ ــبـ ــتـ مـــنـــفـــعـــة مـ
ــي. وســــتــــواصــــل  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اإلسـ
ــة حـــكـــومـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وانـــــــــهـــــــــوا، كـ
ومــنــتــجــة كــيــمــيــائــيــة رائــــــدة في 

العالم، تعاونها الوثيق مع قطر 
للبترول الستكشاف واستغال 
املـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــفـــــــرص لـــخـــدمـــة 
ــيـــة »حـــــــــزام واحـــــــد..  ــيـــجـ ــتـــراتـ إسـ

طريق واحد«.
ــوا  ــ ــهــ ــ وتــــعــــتــــبــــر مــــجــــمــــوعــــة وانــ
لــلــكــيــمــاويــات واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
ــي الــــــبــــــولــــــي يــــوريــــثــــن  مــــنــــتــــجــ
فــــي الـــعـــالـــم، وواحــــــــدة مــــن أكــبــر 
مــســتــوردي ومــســتــخــدمــي الــغــاز 
ــال فــــي الـــصـــن.  ــســ ــتـــرولـــي املــ ــبـ الـ
تمتلك املجموعة وتــديــر محطة 
استقبال وتخزين حديثة للغاز 
فـــي مينائها  املـــســـال  الــبــتــرولــي 
فــي يــانــتــاى، وتــســتــخــدم كميات 
كبيرة من الغاز البترولي املسال 
فــــي مــجــمــعــهــا الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاوي 

املتكامل.

القطرية عن فوزها بجائزة  الجوية  الخطوط  أعلنت 
»أفضل شركة طيران شاملة في الشرق األوسط«، 
أبيكس لخيارات  تــوزيــع جــوائــز  وذلـــك خــالل حفل 
انـــعـــقـــد أمـــــس فــي  الــــــذي  لـــعـــام 2020  ــريـــن  ــافـ املـــسـ
سنغافورة، وقد تم تكريم الناقلة الوطنية لدولة قطر 
خالل حفل توزيع جوائز أبيكس لشركات الطيران 
أبيكس على  لعام 2020، وترتكز جوائز  في آسيا 
الخدمات، وتــم جمع  آراء املسافرين حــول مختلف 
الشهير  السفر  املــســافــريــن مــن خــالل تطبيق  آراء 

.TripIt
وقال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي ملجموعة 
لدينا  يــكــون  أن  القطرية »يــســرنــا  الــجــويــة  الــخــطــوط 
دلــيــل آخـــر عــلــى أن الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة هي 
أنحاء  للكثيرين في جميع  الطيران املفضلة  شركة 
العالم، ونحن نتطلع قدما إلى االستمرار في إرساء 
أعلى املعايير للخدمات املقدمة للمسافرين كشركة 
نــجــوم، وبالترحيب  الخمس  طــيــران عاملية مــن فئة 
باملزيد من املسافرين لالستمتاع بتجربة فاخرة 

مـــن الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة.« وأضـــــاف »يــعــود 
الــفــضــل بنجاحنا فــي جــوائــز خــيــارات املسافرين 
الــتــي منحها  بالثقة  )أبــيــكــس( اإلقليمية والــعــاملــيــة 

املسافرون للناقلة من شتى أنحاء العالم.«
»أبيكس«  لـ التنفيذي  الرئيس  ليدر،  بــدوره، قال جو 
»فــــوز الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة بــجــوائــز خــيــارات 
املسافرين لعام 2020 عن فئة أفضل شركة طيران 
ــو خــيــر دلـــيـــل عــلــى الـــتـــزام  ــرق األوســــــط هـ ــي الـــشـ فـ
الشركة الثابت بتخطي توقعات املسافرين في كافة 
الخدمات املقدمة لهم.« وأضاف »يكلل هذا اإلنجاز 
املذهل ثالث جوائز سابقة للخطوط الجوية القطرية 
لــعــام 2020، مــن أصــــوات مــصــدقــة ملــســافــريــن في 
جميع أنحاء العالم.« كما نالت الناقلة القطرية خالل 
حفل تــوزيــع جــوائــز خــيــارات املــســافــريــن / أبــيــكــس/  
2019 فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر املـــاضـــي لــقــب »شــركــة 
الــعــاملــيــة ذات تصنيف خــمــس نــجــوم لعام  الــطــيــران 
2020«، فضال عن ثالث جوائز هي »أفضل خدمات 
الــضــيــافــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط«، و»أفـــضـــل أطعمة 
ومــشــروبــات فــي الــشــرق األوســــط«، و»أكــثــر املقاعد 

راحة في الشرق األوسط«.

أعــلــنــت الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة عـــن اخــتــيــار 
محركات 1A-LEAP من سي.إف.إم. انترناشونال 
 A321neo لتشغيل 50 طائرة من طراز إيرباص
الناقلة في املستقبل.  إلــى أسطول  التي ستنضم 
ويـــعـــد طــلــب الــنــاقــلــة الــقــطــريــة لـــشـــراء 50 طــائــرة 
مــن عــائــلــة A321neo األكــبــر عــلــى اإلطــــالق على 

مستوى منطقة الشرق األوسط.
وبــاإلضــافــة إلــى اتفاقية شـــراء املــحــركــات، أبرمت 
اتفاقية أخــرى لصيانة  لدولة قطر  الوطنية  الناقلة 
محركات الطائرات على أساس السعر لكل ساعة 
طيران )RPFH( وذلك لصيانة وتأمني قطع الغيار 
ملحركات 1A-LEAP، بقيمة إجمالية لالتفاقيتني 
أربــعــة مليارات دوالر أمريكي حسب قائمة  عند 

األسعار املدرجة.
وتــســتــخــدم الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة مــحــركــات 
ســي.إف.إم. انترناشونال منذ عام 2015، ولديها 
حــالــيــا 38 طــائــرة مــن عــائــلــة A320ceo، منها 8 
ــــات5B-CFM56. ومــن  ــــركـ ــــحـ ــمـ ــ ــرات تــعــمــل بـ ــائــ طــ
 A321neoاملــتــوقــع وصــــول أول طــائــرة إيــــربــــاص

تعمل بمحرك 1A-LEAP في عام 2020.
ــعـــادة أكـــبـــر الـــبـــاكـــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــال سـ ــ وقـ
القطرية: »لقد اخترنا  الجوية  ملجموعة الخطوط 

العمليات  مــحــركــات LEAP بسبب كفاءتها فــي 
ــلــطــائــرات. وتــتــمــاشــى هـــذه املــحــركــات  الــتــجــاريــة ل
القائمة على تشغيل أسطول  مــع استراتيجيتنا 
ــن الــنــاحــيــة  ــرات الــحــديــثــة واملـــتـــقـــدمـــة مـ ــائـ ــطـ ــن الـ مـ
الــتــي نبذلها  الــجــهــود  التكنولوجية، وذلـــك ضــمــن 
الــوجــهــات وإتــاحــة خــيــارات سفر  لتوسعة شبكة 

مرنة للمسافرين«. 
وقــــال غــيــل مــيــهــيــوســت، رئــيــس مــجــلــس اإلدارة، 
الرئيس التنفيذي لشركة سي.إف.إم. انترناشونال: 
الخطوط  تــطــّور شراكتنا مــع  »يــســّرنــا أن نشهد 
 على ثقة 

ً
الجوية القطرية، حيث يعّد هذا األمر دليال

العاملية في محركاتنا. ونتطلع  الطيران  شركات 
ــائـــرات الــقــطــريــة بــمــحــركــات  قــدمــا إلـــى تــشــغــيــل طـ
الكبيرة،  التي تشتهر بكفاءتها وقدراتها   LEAP
ــنـــمـــو لــهــم  مــــع املـــســـاهـــمـــة فــــي خـــطـــط الـــتـــوســـع والـ

واملحافظة على انخفاض التكلفة التشغيلية«.
ــن ســــــــــي.إف.إم.  مــ  LEAP مـــحـــركـــات وتـــســـتـــمـــر 
انــتــرنــاشــونــال بــإرســاء معايير جــديــدة فــي قطاع 
الــطــيــران مــن حــيــث الــكــفــاءة فــي اســتــهــالك الــوقــود 
واالستخدام األمثل لقدرات الطائرات. ونجحت هذه 
املحركات في تحقيق أسرع نمو في عالم الطيران، 
حــيــث ســجــلــت أكـــثـــر مـــن خــمــســة مـــاليـــني ســاعــة 
طيران حتى شهر أغسطس، بعد ثالثة أعوام فقط 

من إتاحتها للخدمات التجارية.

»قطر للبترول« تزود »وانهوا« الصينية 
بالغاز البترولي المسال

»القطرية« تفوز بجائزة »خيارات المسافرين«

اتفاقية بين »القطرية« و»سي.إف.إم. 
LEAP-1A انترناشونال« لشراء محركات

10 أعوام اتفاقية لمدة 

2020 خالل حفل توزيع جوائز أبيكس 

4 مليارات دوالر بقيمة 
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ضمن الشريحة األولى من رأس المال

300 مليون دوالر »الدولي اإلسالمي« يصدر صكوكا بـ 

أعرب سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد 
الله آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة العضو املنتدب 
ارتــيــاح البنك للنجاح الكبير  للدولي اإلســامــي عــن 
الذي حققه في إصدار صكوك ضمن الشريحة األولى 
املــال بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي كما  مــن رأس 
بــلــغ عـــدد مـــرات التغطية 9 أضــعــاف حــجــم االصــــدار، 
بما يتجاوز 2.6 مليار دوالر امريكي، مؤكدأ بأن هذا 
الــنــجــاح يــعــزى بــالــدرجــة األولــــى إلـــى قـــوة االقــتــصــاد 
الـــذي يتمتع بثقة كبيرة على نــطــاق عاملي  الــقــطــري 
املــــركــــزي فــي  قـــطـــر  ملـــصـــرف  املـــتـــمـــيـــزة  وإلــــــى اإلدارة 
اإلشراف على القطاع املصرفي، كما سيتم ادراج هذه 

الصكوك في بورصة لندن.
ــال الـــذي  ــبـ وعـــّبـــر ســعــادتــه عـــن كــامــل الـــرضـــا عـــن اإلقـ
الــصــكــوك مــن املستثمرين مــن مختلف دول  شــهــدتــه 
ــــرات ال  ــــؤشـ ــا أعـــطـــت تـــأكـــيـــدات ومـ ــهـ الـــعـــالـــم حـــيـــث إنـ
تخطئ بأن تداعيات الحصار أصبحت وراءنا وأننا 

استطعنا أن نكسب ثقة عاملية كبيرة.
وتوجه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بالشكر 
الجزيل إلى فريق الدولي اإلسامي الذي أشرف على 
ــدار الــصــكــوك وأكـــد بـــأن الــبــنــك سيواصل  عملية إصــ
تنفيذ خــطــطــه االســتــراتــيــجــيــة واملــرحــلــيــة بــمــا يعزز 

مركز البنك على مختلف األصعدة.
بــــــدوره بــــّن عــبــد الـــبـــاســـط أحـــمـــد الــشــيــبــي الــرئــيــس 
ــدار الــصــكــوك شــهــد إقــبــااًل  الــتــنــفــيــذي لــلــدولــي أن إصــ

كــبــيــرًا فـــاق الــتــوقــعــات مــن املــســتــثــمــريــن وشــمــل أكثر 
مــن 112 مؤسسة مــن أكــثــر مــن 21 دولـــة حيث بلغت 
التغطية 9 أضــعــاف االصــــدار وهـــو مــا يعكس الثقة 

بالدولي اإلسامي وباالقتصاد القطري عمومًا.
وأشــــار إلـــى أن طــلــبــات االكــتــتــاب بلغت اكــثــر مــن 2,6 
مليار دوالر أمريكي وتم تسعير اإلصــدار عند سعر 
سنوي ثابت 4.875%، هو اقل تسعير ملثل هذا النوع 

من االصدارات من دول املنطقة.
وأضاف »إنها املرة األولى التي يقوم فيها بنك قطري 
بإصدار مثل هذا النوع من االصــدار ضمن الشريحة 
األولــــى مــن رأس املــــال عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي، حيث 
إن جميع االصــــدارات مــن الصكوك والــســنــدات كانت 
صــكــوكــا تــمــويــلــيــة وال تـــتـــجـــاوز فـــتـــرة اســتــحــقــاقــهــا 
ــال الــــذي  ـــبــ ــــى »أن اإلقـ ــــوات«، مـــشـــيـــرًا إلـ ــنـ ــ الـــخـــمـــس سـ
الحظناه على صكوك الدولي اإلسامي أكد بجاء أن 

البنك يحظى بسمعة قوية يستمدها من مركزه املالي 
القوي وتصنيفه املتميز من قبل وكــاالت التصنيف 
ــدى ثــقــة املــســتــثــمــريــن في  االئــتــمــانــي كــمــا يــعــكــس مــ
ــقـــطـــري وفـــــي الــــدولــــي اإلســــامــــي عــلــى  االقـــتـــصـــاد الـ
املــســتــوى الــبــعــيــد حــيــث إن هـــذه الــصــكــوك لــيــس لها 

موعد استحقاق معن«.
الثانية خــال هــذا العام  املــرة  وتابع الشيبي »إنها 
الــدولــي اإلســامــي نجاحًا كبيرًا  الــتــي ينجح فيها 
في إصدار صكوك والحصول على تسعير تنافسي 
ــة األولــــــى يـــعـــود إلــــى املـــركـــز الــقــوي  ــالـــدرجـ وهـــــذا بـ
الــقــطــري وتمتعه بتنافسية وتصنيف  لاقتصاد 
يــعــتــبــران مــن األفــضــل فــي املــنــطــقــة وعــلــى الصعيد 
الدولي«. وأشار إلى »أن اإلصــدار الجديد للصكوك 
املــالــي وتنفيذ  سيساعد البنك على تعزيز مــركــزه 
خططه املستقبلية كما أنها تساعدنا على تعزيز 

ــيـــة الـــعـــاملـــيـــة ويــعــمــق  ــالـ تـــواجـــدنـــا فــــي األســــــــواق املـ
الــروابــط مــع املستثمرين واملــؤســســات مــن مختلف 

دول العالم«.
وأعـــرب الرئيس التنفيذي »عــن الشكر للبنوك التي 
رتبت لهذا اإلصـــدار وهــي كيو ان بي كابيتال وبنك 
ــــي، كـــيـــو إنـــفـــســـت، وبــنــك  ــــدولـ بـــــــروة، بـــنـــك الـــكـــويـــت الـ
استاندر تشارتر«، ويأتي اإلعان عن نجاح اإلصدار 
بعد جولة قــام بها الــدولــي اإلســامــي فــي دول شرق 
آسيا واململكة املتحدة عقد خالها سلسلة اجتماعات 

مع مستثمرين وتبع ذلك إصدار الصكوك.

■  د. عبد الباسط الشيبي

الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: 
نستند إلى اقتصاد يتمتع بثقة 

كبيرة على نطاق عالمي

الشيبي:
 اإلقبال على اإلصدار دليل جديد 

على قوة المركز المالي للبنك
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بنك الدوحة يكرم عميال فاز بجائزة »رواد قطر«

انخفاض مؤشر أسعار 
المستهلك في أكتوبر

وزير التجارة الفنزويلي يدعو 
القطريين لالستثمار في بالده

كــرم بنك الــدوحــة »شــركــة الــشــرق األوســـط للبيتومن 
ــد عـــمـــائـــه مــــن املــــؤســــســــات الــصــغــيــرة  ــ ــــــعــــــدل«، أحــ

ُ
امل

واملتوسطة املمولة من البنك بالشراكة مع بنك قطر 
للتنمية بموجب برنامج الضمن، وتم تكريم الشركة 
فــي حفل »جــائــزة قطر لــريــادة األعــمــال – جــائــزة رواد 
قطر 2019«، حيث تهدف هــذه الجائزة الوطنية إلى 
االحــتــفــاء بــــرواد األعــمــال الــقــطــريــن املــبــتــكــريــن الــذيــن 
أظـــهـــروا تــمــيــزًا فــي أعــمــالــهــم وإســهــامــاتــهــم مــن خــال 
املــؤســســات املــتــوســطــة والــصــغــيــرة فــي بــنــاء اقتصاد 
قـــوي ومــتــنــوع. وقــــام بتسليم الــجــائــزة ســعــادة علي 
بــن أحــمــد الــكــواري وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي 12 

نوفمبر 2019.
الــشــركــة فــي عــام 2016 كخطوة لاستغناء  وأنــشــئــت 
عـــن تـــوريـــد مـــــادة الـــقـــار لــتــكــون الـــشـــركـــة األولــــــى من 
الــرائــدة في  نوعها على مستوى قطر ومــن الشركات 
الــطــرق. وتعتبر  الــقــار لقطاع  مجال تصنيع وتــوريــد 

لـــرواد أعــمــال قطرين هما  الــشــركــة مملوكة بالكامل 
ــمـــد مــحــمــد الــشــعــبــي وخــلــيــفــة تــيــســيــر الـــجـــاســـم.  أحـ
الــدكــتــور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي  كما أثنى 
لــبــنــك الـــدوحـــة عــلــى الــجــهــود الـــتـــي قــدمــتــهــا الــشــركــة 
قــائــا: »إن تــكــريــم املــؤســســات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
املتميزة على مستوى قطر مــن شــأنــه أن يساهم في 
خلق بيئة محفزة فــي مجتمع األعــمــال فــي قطر. كما 

سيساهم ذلك بشكل رئيسي في تطوير النظام الكلي 
للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في قطر«.

ـــعـــدل 
ُ
ــط لــلــبــيــتــومــن امل ــ ــ وتــــقــــوم شـــركـــة الــــشــــرق األوسـ

تـــنـــتـــج مــنــتــجــات  كـــمـــا  الــــقــــار 70/60  ــادة  ــ ــ مـ بـــتـــوريـــد 
متنوعة تلبي متطلبات العماء في السوق مثل مادة 
املــعــّدل بالبوليمرات بكافة درجــاتــهــا مثل 10(  الــقــار 
PG76V-PG76E ،10-PG76H ،10-PG76S-10( كذلك 

ــنــتــج مــســتــحــلــب (CSS1H) K-60، واملــنــتــجــات ذات 
ُ
ت

الصلة بالقار املعدل باملطاط. ويتم دعم هذه املجموعة 
من املنتجات بالبحث والتطوير املستمر. كما تهدف 
إلــى مــســاعــدة هيئات إنــشــاء وتطوير  هــذه املنتجات 
الــطــرق وشــركــات االســتــشــارات الــهــنــدســيــة عــلــى بناء 

طرق عالية الجودة.
ــبــــدي بـــنـــك الــــدوحــــة الـــتـــزامـــًا طـــويـــل األجــــــل تــجــاه  ويــ
إنــجــاح عــمــل املــؤســســات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة عبر 
دعـــم املــشــاريــع املــتــنــوعــة والـــجـــديـــدة الــتــي تــقــوم بها 
بموجب برنامج بنك قطر للتنمية لكفالة التسهيات 
االئــتــمــانــيــة »الــضــمــن« مــثــل إنــشــاء عــيــادات األســنــان 
املــجــّهــزة بــأحــدث املــعــدات املــتــقــّدمــة، ومــعــمــل معالجة 
ــادة الــــقــــار، واملــــقــــاهــــي، والـــحـــضـــانـــات، والـــعـــيـــادات  ــ مــ
الصحية، وغير ذلك. ولن تسهم جميع هذه املشاريع 
مكن 

ُ
الــعــمــل املحلية فحسب بــل ست فـــرص  ــادة  فــي زيــ

املستهلكن املحلين مــن استيفاء مــا يتطلبونه من 
هذه املنتجات / املطاعم/ التعليم/ الرعاية الصحية 

ذات الصناعة املحلية.

املــســتــهــلــك 107.52  ســجــل مـــؤشـــر أســـعـــار 
نــقــطــة فــي أكــتــوبــر املــاضــي (ســنــة األســـاس 
انــخــفــاضــا شــهــريــا بــنــســبــة 0.83   ،)2013
باملائة مقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 
2019(، كــمــا شــهــد تــراجــعــا ســنــويــا بنسبة 
0.84 (مقارنة مــع الشهر املماثل مــن العام 
لــجــهــاز التخطيط  بــيــان  2018(. وأوضـــــح 
ــاء أن االنـــخـــفـــاض الـــشـــهـــري جــاء  واإلحــــصــ
ــــي ســـبـــع مـــجـــمـــوعـــات  نـــتـــيـــجـــة الــــتــــراجــــع فـ
ــر، إذ ســـجـــلـــت مــجــمــوعــة  ــمـــؤشـ ــلـ ــة لـ ــكـــونـ مـ
الــتــرفــيــه والــثــقــافــة انــخــفــاضــا بــمــقــدار 2.60 
بـــاملـــائـــة، ومـــجـــمـــوعـــة الـــنـــقـــل بــنــســبــة 1.92 
بـــاملـــائـــة، ومــجــمــوعــة الــــغــــذاء واملـــشـــروبـــات 
بنسبة 1.02 باملائة، ومجموعة االتصاالت 
الــســلــع  بـــاملـــائـــة، ومــجــمــوعــة  بــنــســبــة 0.74 
بــاملــائــة،  والــخــدمــات األخــــرى بنسبة 0.71 
ومجموعة السكن واملــاء والكهرباء والغاز 
وأنواع الوقود األخرى بنسبة 0.26 باملائة، 
ومجموعة املابس واألحذية بنسبة 0.16 

باملائة.
واتـــجـــهـــت مـــجـــمـــوعـــة املـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق 
تــلــيــهــا  بــــاملــــائــــة،  لـــتـــســـجـــل 0.63  ــــودا  ــعـ ــ صـ
مجموعة األثــاث واألجهزة املنزلية بنسبة 
الــصــحــة بنسبة  بــاملــائــة، ومــجــمــوعــة   0.25
0.11 باملائة.. في حن لم يحدث أي تغير في 

مجموعتي التبغ، والتعليم. وفيما يتعلق 
بالتغير السنوي، فقد جاء االنخفاض جراء 
التراجع في سبع مجموعات كذلك تمثلت 
ــة بنسبة  ــذيــ فـــي مــجــمــوعــة املـــابـــس واألحــ
3.95 باملائة، ومجموعة الترفيه والثقافة 
الــنــقــل  بـــاملـــائـــة، ومـــجـــمـــوعـــة  بــنــســبــة 3.83 
بــنــســبــة 2.03 بـــاملـــائـــة، ومــجــمــوعــة الــســكــن 
ــاء والــكــهــربــاء والـــغـــاز وأنـــــواع الــوقــود  ــ واملـ
ــــرى بــنــســبــة 1.90 بــاملــائــة، ومــجــمــوعــة  األخـ
بــاملــائــة،  الـــغـــذاء واملــشــروبــات بنسبة 1.13 
ومجموعة االتصاالت بنسبة 0.11 باملائة، 

ومجموعة الصحة بنسبة 0.07 باملائة.
ــا بــالــنــســبــة لـــارتـــفـــاعـــات الــســنــويــة فقد  أمــ
حدثت في خمس مجموعات، هي مجموعة 
الــتــبــغ بنسبة 127.19 بــاملــائــة، ومجموعة 
ــرى بــنــســبــة 3.38  ــ الــســلــع والـــخـــدمـــات األخــ
باملائة، ومجموعة املطاعم والفنادق بنسبة 
1.54 بــاملــائــة، ومــجــمــوعــة التعليم بنسبة 
0.93 باملائة، ومجموعة األثـــاث واألجــهــزة 
املنزلية بنسبة 0.04 بــاملــائــة. وباحتساب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي ألســـعـــار املــســتــهــلــك لشهر 
أكــتــوبــر املـــاضـــي، بــعــد اســتــبــعــاد مجموعة 
الــســكــن واملـــــاء والــكــهــربــاء والـــغـــاز وأنــــواع 
الــوقــود األخــــرى، فقد وصــل 108.42 نقطة 
انــخــفــاضــا بــنــســبــة 0.98 بــاملــائــة   

ً
مــســجــا

بــنــســبــة 0.55  مــقــارنــة مـــع ســبــتــمــبــر 2019 
باملائة، قياسا بشهر أكتوبر 2018.

الــكــواري  استقبل ســعــادة السيد محمد بــن احمد بــن طــوار 
النائب االول لرئيس غرفة قطر امس االربعاء وفدًا تجاريًا من 
السيد فيليكس رامون بالسينسيا  فنزويال ترأسه سعادة 
ــر الــســلــطــة الــشــعــبــيــة لــلــســيــاحــة والــتــجــارة  ــ ــيــس وزيـ غــونــزال
الــخــارجــيــة بــجــمــهــوريــة فــنــزويــال، بــحــضــور ســعــادة السيد 
جيوسيب أ. يوفريدا يوريو سفير فنزويال البوليفارية لدى 
التعاون بني  الــدولــة. وتــنــاول االجتماع بحث تعزيز عالقات 
الــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري ونــظــيــره الــفــنــزويــلــي واستكشاف 
فرص االستثمار املتاحة في الجانبني. وقال السيد محمد بن 
طوار إن قطر وفنزويال تربطهما عالقات قوية في مختلف 
املجاالت، ولكن التبادل التجاري بني البلدين ما يزال ضعيفا 
الــطــمــوحــات، مــشــددا على ضـــرورة تكثيف  ودون مستوى 
الــتــعــاون بــني قــطــاعــات االعــمــال فــي البلدين، وقـــال إن هناك 
القطري واملستثمرين  اهتماما مــن جانب مجتمع االعــمــال 

القطريني باستكشاف فرص االستثمار املتاحة في فنزويال 
واقامة تحالفات تجارية مع الشركات الفنزويلية، بما يسهم 
الــفــائــدة القتصادي  الــتــجــاري وتحقيق  الــتــبــادل  فــي تعزيز 

البلدين الصديقني. 
وأكـــد بــن طـــوار عــلــى دعـــم وتــشــجــيــع غــرفــة قــطــر ألصــحــاب 
األعمال من الجانبني لتعزيز التعاون بينهما وخلق شراكات 

بني الشركات القطرية والفنزويلية في كافة القطاعات.
ومــن جهته، قــال ســعــادة السيد غونزاليس إن زيــارتــه على 
رأس الوفد الفنزويلي إلى قطر تهدف إلي استكشاف السوق 
القطري والفرص املتاحة للتعاون مع الجانب القطري، داعيًا 
القطريني لالستثمار في  اصــحــاب األعــمــال واملستثمرين 
السياحة والـــزراعـــة والطاقة  قــطــاعــات  بـــالده خصوصا فــي 
والــكــهــربــاء وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات. وقـــال إن بـــالده تزخر 
امكانيات  بالفرص االستثمارية في قطاعات كثيرة ولديها 
هائلة من الطاقة واملواد الخام حيث تعتبر ثاني دول امريكا 

الجنوبية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي.

■ خالل تكريم العميل الفائز

الدوحة -

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

■ الشيخ الدكتور خالد بن ثاني

تفعيل مذكرة التفاهم بين غرفتي البلدين
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تحتل املنتجات القطرية عالية الجودة 
ــات واالدوات  ــ ــروشـ ــ ــفـ ــ مــــن األغـــــذيـــــة واملـ
املنزلية مكانة متميزة من املعروضات 
ــتـــخـــطـــى عـــدد  ــة، ويـ ــافـ ــيـ ــلـــضـ ــي قـــطـــر لـ ــ فـ
املـــنـــتـــجـــن والــــشــــركــــات الـــقـــطـــريـــة %33 
مـــن اعـــــداد املــشــاركــن فـــي مــعــرض قطر 
للضيافة الخامس وعددهم 228 عارضا 
ــة ومــمــا يــعــطــي املنتج  يــمــثــلــون 33 دولــ
القطري اهمية قصوى انه ينافس اجود 
املنتجات العاملية بمجال الضيافة وفي 
ظل طموح من املنتجن القطرين الذين 
التقتهم »لوسيل« للوصول للعاملية من 
حيث الجودة واملواصفات والقدرة على 
املنافسة تختتم اليوم فعاليات مؤتمر 
الــضــيــافــة، ولــفــت انتباهنا فــي املعرض 
تـــواجـــد بــــرانــــدات قــطــريــة شــهــيــرة مثل 

بلدنا والريان ومينا جروب.
ووســط حضور كثيف وتفاعل من قبل 
املــال واالعــمــال، ناقش الخبراء  مجتمع 
الــذي يقام  في مؤتمر »قطر للضيافة«، 
ضمن برنامج املعرض، أبرز االتجاهات 
املحلية والدولية املتنامية ضمن قطاع 
الـــســـيـــاحـــة والـــضـــيـــافـــة، وركــــــز املــؤتــمــر 
على اهمية نجاح الوجهات السياحية 
املستدامة حول العالم، مع ارتفاع أعداد 
الــراغــبــن فــي خــوض تجربة  املسافرين 

سفر فريدة وقّيمة.
ــمـــر حـــول  املـــؤتـ فــــي  ــنـــاقـــشـــات  املـ ودارت 
»مــــــــــبــــــــــادرات الــــــوجــــــهــــــات الـــســـيـــاحـــيـــة 
ــم«، حـــيـــث تــّمــت  ــالــ ــعــ الـــنـــاجـــحـــة حـــــول الــ
الــجــوانــب ذات الصلة  مناقشة مختلف 
بالوجهات السياحية، مع التركيز على 
تــطــويــر الــســيــاحــة املـــســـتـــدامـــة وأفــضــل 
املـــــمـــــارســـــات املـــتـــبـــعـــة فـــــي الــتــخــطــيــط 
الـــســـيـــاحـــيـــة.  االســـتـــراتـــيـــجـــي واإلدارة 
ــّم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــديــد من  ــ وتـ
املـــــوضـــــوعـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، بــــمــــا فــيــهــا 
املــتــزايــدة لتبني التكنولوجيا  األهمية 
الــفــنــدقــيــة ودور »الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي« 
)AI( في تسهيل إجـــراءات الـــزوار خالل 
»بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022«. 
كــمــا نـــاقـــش املـــؤتـــمـــر أيـــضـــا الــتــحــديــات 
الحالية والناشئة التي تواجه الشركات 
متعددة الجنسيات العاملة ضمن قطاع 
السياحة والضيافة، والتي تقوم بإدارة 
عــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة عــبــر الـــحـــدود، 
ــرز دراســـــات الــحــالــة  ــددًا مـــن أبــ مــقــدمــا عــ

التي أجريت في مختلف أنحاء العالم. 
وحــظــي املــشــاركــون فــي املؤتمر بفرصة 
ــرف عــــلــــى أبــــــــرز مــــحــــطــــات تـــطـــور  ــعــ ــتــ الــ
ــع قـــطـــاع الـــضـــيـــافـــة الســتــيــعــاب  وتــــوســ
الــرؤى االستشرافية واألفكار الجديدة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــتــطــبــيــقــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الحلول لتقديم خدمات متكاملة وزيادة 
اإلنتاجية. وتّم أيضا إلقاء الضوء على 
خـــدمـــات مــوظــفــي الــضــيــافــة واملــصــمــمــة 
خصيصا لتلبية احتياجات الشركات. 
ِتم املؤتمر بحوار حول االتجاهات 

ُ
واخت

الــجــديــدة فــي مــجــال تصاميم اإلضـــاءة 
لقطاعات الضيافة والــفــنــادق واملطاعم 

واملقاهي.

جسور التواصل

وقالت صبا محمد الفضالة مدير إدارة 
الــتــواصــل والــعــالقــات الــعــامــة فــي شركة 
»بــلــدنــا«: تمثل مــشــاركــتــنــا فــي معرض 
»قــطــر لــلــضــيــافــة« بصفة راعـــي اإلنــتــاج 
الوطني خطوة متقدمة على درب تعزيز 
مكانة »بلدنا« باعتبارها شركة رائــدة 
في تقديم أرقى وأفضل منتجات األلبان. 
املــشــاركــة أيضا فرصة مثالية  وأتــاحــت 
بالنسبة لنا لتعزيز جــســور التواصل 
املباشر مع الرواد ضمن سوق الضيافة 
 عن االطالع عن كثب على 

ً
القطري، فضال

ــــرؤى والـــتـــطـــورات واملــســتــجــدات  ــرز الـ أبــ
الــحــاصــلــة ضــمــن هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
ــــي دفـــع  ــث كـــيـــفـــيـــة مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـ ــحــ وبــ
مسيرة النمو االقتصادي التي تقودها 

قطر.
ــر، مــــــالــــــك شــــركــــة  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وقـــــــــــال عــــــمــــــاد عـ
ــة«، راعـــــــي املـــطـــابـــخ  ــيـ ــاعـ ــنـ ــرالـــصـ ــكـ »عـــسـ
الرسمي: يشهد معرض »قطر للضيافة« 
نجاحا الفتا واتساعا ملموسا ليصبح 
ــرز الــفــعــالــيــات  ــ ــ ــــد أضـــخـــم وأبـ الــــيــــوم أحـ
الـــرائـــدة عــلــى خــارطــة الــضــيــافــة املحلية 

ــدمــــا مــــنــــصــــة مـــثـــالـــيـــة  والـــــعـــــاملـــــيـــــة، مــــقــ
ــرز املــشــغــلــن  ــ لــلــتــواصــل املــبــاشــر مـــع أبـ
القرار  اع 

ّ
واملوردين واملستثمرين وصن

ــنـــادق  ــفـ ــات الـــضـــيـــافـــة والـ ــاعـ ضـــمـــن قـــطـ
واملطاعم واملقاهي »هوريكا«. وبالفعل 
نجحنا فــي الــتــواصــل مــع نخبة الـــرواد 
واملهنين والعمالء املحتملن والشركاء 
االستراتيجين، إلى جانب استعراض 
ــن املــنــتــجــات  مــجــمــوعــتــنــا الــــواســــعــــة مــ

والحلول والخدمات املبتكرة.

منتجات مميزة

من جهته، قال خالد ناصر احمد املدير 
املسؤول في »الريان الزراعية«: يواصل 
»معرض قطر للضيافة«، املعرض األبرز 
فــي عــالــم الضيافة فــي قــطــر، خلق آفــاق 
واعـــدة وفــرص جــديــدة أمامنا لتوسيع 
نطاق أعمالنا ودفع عجلة تطوير قطاع 

ــردًا في 
ّ
الــضــيــافــة الـــذي يشهد نــمــوًا مــط

قطر، تماشيا مع أهداف »االستراتيجية 
الوطنية لقطاع السياحة 2030«. واكد 
خالد بن ناصر احمد املسؤول في شركة 
ــان الـــزراعـــيـــة،وهـــي احــــدى شــركــات  ــريـ الـ
الــتــي تعمل فــي املجال  الــخــاص  القطاع 
الزراعي وتأسست بعد الحصار اكد »ان 
الشركة تعرف الجمهور على انتاجها 
ــتـــي مـــن بينها  مـــن خــــالل املــــعــــارض والـ
مـــعـــرض الــضــيــافــة وبـــاتـــت مـــــزود مهم 
املـــوالت  لــكــبــريــات  الــزراعــيــة  للمنتجات 
ومحالت السوبرماركت وبــدأت مؤخرا 

امداد فنادق 5 نجوم بمنتجاتها«.
واوضــــح ان املــنــتــج املــمــيــز مــن الخضار 
يــشــيــر لــتــفــوق الـــزراعـــة الــقــطــريــة وانــهــا 
بــاتــت رقـــم ال يــســتــهــان بـــه فـــي منافسة 
املنتج املستورد وباتت تفرض نفسها 
ــار املـــســـتـــهـــلـــكـــن، حــيــث  ــبــ ويـــفـــضـــلـــهـــا كــ
الــريــان وسائل االنتاج  تستخدم شركة 
الحديثة ولذلك تعطي محاصيل عالية 
ــــودة ومـــقـــايـــيـــس عـــاملـــيـــة وتــطــمــع  ــجــ ــ الــ
الشركة املساهمة في دفع عجلة االنتاج 
وتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي وتــصــديــر 

الفائض للدول املجاورة. 
ويــقــول محمد اوغـــور مــســؤول مبيعات 
مخابز االرز االتوماتيكية اننا نستهدف 
مـــن خــــالل املـــشـــاركـــة فـــي املـــعـــرض فتح 
ــــة جــــديــــدة  ــيـ ــ ــــارجـ ــة وخـ ــيــ ــلــ اســــــــــواق داخــ
والــتــعــريــف باملنتج الــقــطــري املــمــيــز من 

املــخــبــوزات مــؤكــدا ان املــخــابــز تنتج 45 
نوعا من املخبوزات وتزود بمنتجاتها 
كــل املــطــابــخ واملــطــاعــم وبــعــض الفنادق 
واملــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وهـــي فـــي طــور 
تــصــديــر انــتــاجــهــا مـــن الــخــبــز الـــى دول 
االتحاد االوروبي. واشاد محمد اوغور 
بمعرض الضيافة ومدى التفاعل الذي 
يتم فيه بــن املنتجين ورواد االعــمــال 
واملتخصصن والخبراء في هذا املجال. 
ــقــــول نــــــزار شـــركـــي مـــديـــر مــبــيــعــات   ويــ
ــارفـــســـت لــلــتــجــارة  ــويـــق شـــركـــة هـ وتـــسـ
الــــــدولــــــيــــــة »القــــــــــــى جــــــنــــــاح هــــارفــــســــت 
لــــلــــتــــجــــارة الــــــدولــــــيــــــة، وشــــــركــــــة نــــاس 
ــدمـــــــات والــــضــــيــــافــــة  ــارة والـــــــخـــــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــات االولــــــــى ملــــعــــرض قــطــر  ــاعــ ــســ ــنـــذ الــ مـ
الــخــامــســة،  لــلــضــيــافــة 2019 بــنــســخــتــه 
إقــبــاال كبيرا مــن املــســؤولــن والشركات 
واملهتمن الى جانب الزوار واملشاركن 
املــعــرض، حيث  الدولين واملحلين في 
اســتــعــرضــت شــركــة هــارفــســت للتجارة 
ــيـــة مـــن خــــالل مــشــاركــتــهــا قــائــمــة  الـــدولـ
ــواد الــغــذائــيــة  ــ حــديــثــة ومــتــنــوعــة مـــن املـ
واالســـتـــهـــالكـــيـــة الـــتـــي تــشــكــل بـــدورهـــا 
إضــافــة نــوعــيــة لــســوق األغــذيــة املحلي، 
ملــا تتمتع بــه تــلــك املــنــتــجــات مــن جــودة 
عالية ذات معايير عاملية، والتي تحظى 
بــثــقــة كــبــيــرة لــــدى املــســتــهــلــك املــحــلــي«.  
ويستطرد شركي قائال »وقامت شركة 
ــرز خــدمــاتــهــا في  نـــاس بــاســتــعــراض أبــ
قطاع الضيافة املقدمة ملختلف الجهات 
الحكومية والــخــاصــة داخـــل دولـــة قطر 
ــــى جـــانـــب طـــلـــبـــات االفــــــــراد والـــعـــمـــالء  الـ
ــة نــــاس  ــ ــــركـ ــــدم شـ ــقـ ــ ــيــــث تـ ــيــــن، حــ ــلــ املــــحــ
العديد من الخدمات في مجال الضيافة 
والـــنـــظـــافـــة وتـــوفـــيـــر كــــــــوادر املـــوظـــفـــن 
والــعــامــلــن فــي مــجــاالت خــدمــة العمالء 
واالستقبال والضيافة الخاصة برجال 

االعمال«. 

تسويق المنتجات
 

ــتـــورة اســـــراء صــبــيــح مــديــرة  وتـــقـــول دكـ
تــــطــــويــــر االعـــــــمـــــــال شـــــركـــــة اســـتـــنـــبـــات 
لإلستشارات الزراعية التابعة ملجموعة 
االفق: نحن شركة استنبات للمنتجات 

املــحــلــيــة الـــطـــازجـــة، ونــعــمــل فـــي مــجــال 
ــة (،بـــعـــد  ــيــ ــزراعــ )تـــســـويـــق املـــنـــتـــجـــات الــ
تحقيق شــركــة اســتــنــبــات لــإلســتــشــارات 
ــا، حــيــث  ــلــــحــــوظــ ــا مــ ــاحــ ــة نــــجــ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ
ــن خـــــالل تــجــربــتــنــا فــى  ــا مــ ــدنــ انـــنـــا وجــ
االستشارات ان السوق القطري بحاجة 
لهذا النوع من العمل املتعلق بالتسويق 
وأنه يساعد على توفير املنتج القطري 
ا من هذه 

ً
فى االسواق القطرية، وانطالق

املبادرة تمت مشاركتنا فى معرض قطر 
للضيافة، للتواصل مع عمالئنا ودعم 
املنتجات املحلية.  وقالت سيدة االعمال 
ام محمد »نتخصص في تصنيع القهوة 
املــلــكــيــة املـــخـــلـــوطـــة بـــالـــزعـــفـــران، بـــدأنـــا 
كأسرة قطرية تعمل في هذا املجال منذ 
9 سنوات وتطور انتاجنا على الصعيد 
املحلي واكتسبنا تحت براند »نفحات 
ديرتي« مكانة مرموقة وتنامى انتاجنا 
وشــهــرتــهــا وبــتــنــا نـــصـــدر تــلــك الـــقـــدوة 
لــلــخــارج وخـــالل املــعــرض زارنــــا ســعــادة 
الــتــجــارة وكــــان بصحبته السيد  وزيــــر 
ــر الـــبـــاكـــر وتـــــــذوق الـــقـــهـــوة واعـــطـــى  ــبـ اكـ
ــســـؤولـــن بـــالـــقـــطـــريـــة  ــمـ ــلـ ــاتـــه لـ ــهـ ــيـ تـــوجـ
للتعاقد معنا. كما اننا نصدر القهوة 

الى مقاهي بلندن«.

جلسة شاملة 

ومـــــن املــــقــــرر أن يـــشـــهـــد الــــيــــوم الـــثـــالـــث 
ــتـــدريـــب جــلــســة شــامــلــة لــتــعــريــف  مـــن الـ
املـــشـــاركـــن عــلــى مـــوضـــوعـــات رئــيــســيــة 
مثل »خــدمــة العمالء - إدارة األفـــراد في 
الــفــعــالــيــات الــكــبــرى«، والــتــي تستهدف 
تدريب موظفي خدمة العمالء على سبل 
ــّدم لــلــقــطــاع وزيــــادة  ــقـ تــحــســن الـــدعـــم املـ
ــانــــب مـــوضـــوع  ــــى جــ ــمــــالء، إلــ ــعــ ــا الــ ــ رضــ
الــوقــت - تنظيم األداء فــي وقــت  »إدارة 
الـــذروة« لتمكن املشاركن من اكتساب 
مـــهـــارات تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
من الوقت وإدارة سير العمل واملساحة 
املــكــتــبــيــة وتـــعـــزيـــز االســـتـــخـــدام الــفــعــال 
لــلــمــخــطــط وتـــقـــنـــيـــات تـــفـــويـــض املـــهـــام. 
وســيــشــمــل الــــتــــدريــــب أيـــضـــا الــتــعــريــف 
بمعايير سالمة ونظافة األغــذيــة خالل 
بـــدءًا من  ــادة«، وذلـــك  جلسة »اجعلها عــ
لحظة تسلم الطعام وصــواًل إلى لحظة 
ــدورة  تــقــديــمــه إلـــى الــعــمــيــل.  وتــشــهــد الــ
الحالية مشاركة 228 عارضا و7 أجنحة 
دولـــيـــة مـــن 33 دولـــــة، يــمــثــلــون مختلف 
جـــوانـــب قــطــاع الــضــيــافــة مــثــل الــفــنــادق 
واملرافق، والتصميم الداخلي والديكور، 
والترفيه والتسلية، والسفر والسياحة، 
ــات واملـــــنـــــاظـــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة  ــعــ ــجــ ــتــ ــنــ واملــ
الخارجية، وتقنيات ومعدات الضيافة 
الفندقية واملــطــاعــم واملــقــاهــي، وأنظمة 
ــة لــلــبــيــئــة،  ــقـ ــادق الـــصـــديـ ــنــ ــفــ وحــــلــــول الــ

واألغذية واملشروبات. 
 الـــحـــدث املـــقـــام على 

ّ
ويـــجـــدر الـــذكـــر بــــأن

ــــي 12  مــــــدى 3 أيـــــــــام، والـــــــــذي انـــطـــلـــق فـ
نوفمبر الجاري، يختتم اليوم الخميس 
)14 نوفمبر 2019( فاتحا أبوابه يوميا 
ــزوار مــن الــســاعــة 1 ظــهــرًا إلـــى 9  ــ أمــــام الـ

مساء.

33 % من المعروضات استحوذ على 

المنتج القطري يفرض نفسه على أجنحة »قطر للضيافة«

¶  جانب من مؤتمر الضيافة 

¶  منتجات قطرية عالمية 

¶  محمد اوغور¶  خالد بن ناصر

المؤتمر يسلط الضوء 
حول تسهيل إجراءات 
الزوار خالل المونديال

صالح بديوي
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شــهــد بــرنــامــج الــبــيــرق فـــي جــامــعــة قطر 
ــــدورة الــخــامــســة عــشــرة للمرحلة  خــتــام الـ
الـــثـــانـــويـــة والــــــــدورة الــخــامــســة لــلــمــرحــلــة 
اإلعدادية ملسار )أنا أكتشف علوم املواد( 
فـــي مــؤتــمــر لــلــبــحــث واالبـــتـــكـــار الــــذي هو 
بــمــثــابــة مــنــصــة بــحــثــيــة تــعــلــيــمــيــة تتيح 
للطالب فرصة دخول املنافسات العلمية 
واملــؤتــمــرات وتعدهم للمشاركة بفاعلية 
فيها. وقد عرض في املؤتمر 29 مشروًعا 
مــن إنــتــاج الطلبة، ويــعــد هــذا خير ختام 
ــا املـــشـــاركـــون مــنــذ ثــالثــة  ــدأهـ ــتـ لــرحــلــة ابـ
أشهر مع برنامج البيرق. وقد لبى دعوة 
املــؤتــمــر نخبة مــن املحكمني من  حــضــور 
شركات ومؤسسات وطنية وعاملية وعدد 
كبير مــن املــدعــويــن. وجـــاءت هــذه الـــدورة 
لــلــتــواصــل  لـــفـــان  ــايـــة بـــرنـــامـــج راس  بـــرعـ
ــدد  ــــدف إلــــــى زيـــــــــادة عـ ــهـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي وتـ
املدارس املشاركة الواقعة في شمال البالد 
ــــذه املــنــاطــق  وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لـــطـــالب هـ
لخوض تجربة تعليمية باتباع منهج الـ 
الــقــدرات واملــهــارات  الـــذي ينمي   STEAM
والفكر ويدمج بني العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والفنون والرياضيات في إطار 

متكامل الكتساب املعرفة.
وخصصت هذه الدورة للمدارس الواقعة 
في مناطق شمال البالد، وشملت خمس 
ــة  ــاركـ ــة مـــشـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ مــــــــــدارس إعـــــــداديـــــــة وثـ
بــخــمــســة مـــواضـــيـــع عــلــمــيــة مــخــتــلــفــة في 
ــثـــل: الــبــولــيــمــرات  ــلـــوم املــــــــواد، مـ مـــجـــال عـ
واملــــــــواد املـــركـــبـــة واملـــســـتـــشـــعـــرات الــذكــيــة 
واملــــواد القابلة للتحلل حيويا وتغليف 
األغـــذيـــة. واســتــفــاد مــن هـــذه الــــورش 112 
طــالــًبــا، حــضــروهــا فــي معامل مــدارســهــم، 
حيث قاموا بــأداء تجارب علمية والتعلم 
عن طريق االكتشاف واملمارسة وتحفيز 
طـــرح األســئــلــة. ولــقــد أبـــدى طـــالب منطقة 
الشمال دافعية وجــاهــزيــة كبيرة للتعلم 
وإخــراج إبداعاتهم في البيئة الحماسية 
والــتــنــافــســيــة لــتــي يــوفــرهــا لــهــم الــبــيــرق. 

وخــالل املؤتمر، قامت جميع املجموعات 
املــشــاركــة بــعــرض منتج أو فــكــرة مشروع 
ــة  ــ ــورشـ ــ ــا تــــعــــلــــمــــوه خـــــــالل الـ ــ ـــا ملــ

ً
تـــطـــبـــيـــق

ا ملهارات البحث العلمي، بهدف 
ً
وتطبيق

تقديم حلول علمية إلحــدى املشكالت في 
مــجــاالت الصناعة أو البيئة أو املجتمع. 
كما عرضت املجموعات عرضا تقديميا 
وملصقا علميا استعرضوا فيه مهارات 
ــاريـــع  ــاء وعـــــــرض املـــشـ ــ ــقــ ــ ــ ــل واإلل ــواصــ ــتــ الــ

العلمية.
ر السيد راشــد مبارك النعيمي مدير  وعبَّ
ــة اإلعــــداديــــة  ــيـ ــدائـ ــتـ ــارة االبـ ــ ــزبـ ــ مــــدرســــة الـ
الثانوية للبنني، عن رضاه وسعادته بأثر 
بــرنــامــج الــبــيــرق على الــطــالب املــشــاركــني، 
وبــمــا حققه الــطــالب مــن مــســتــوى متميز 
أثـــنـــاء حــضــور تلك  الــتــفــكــيــر واألداء،  مـــن 
ــــدورات والـــــورش املــخــتــلــفــة الــتــي قدمت  الــ
لهم، في مجال علوم املــواد، والتي أثمرت 
 علمية مــبــدعــة وزودتــهــم 

ً
أفـــكـــاًرا وحــلــوال

بــمــهــارات متعددة منها: مــهــارات البحث 
 املشكالت. 

ِّ
العلمي والتفكير الناقد وحــل

وتــقــدمــت إدارة املــدرســة بالشكر الجزيل 
للقائمني على برنامج البيرق، ملا قدموه 
مـــن دعـــم لــطــالب مــدرســتــنــا خـــالل الــفــتــرة 
املــاضــيــة عــن طــريــق تنفيذ مــجــمــوعــة من 
ورش عــمــل مــتــنــوعــة ومــســابــقــات بحثية 
ــدفــــت إلـــى  ــــي هــ ــتـ ــ وأنــــشــــطــــة مــخــتــلــفــة والـ
تنمية مهارات الطالب في البحث العلمي 
وتــوســيــع مـــداركـــهـــم وآفـــاقـــهـــم، بــأســالــيــب 
ا عن طرق التعليم 

ً
تعليمية حديثة عوض

والتدريس التقليدية، وقد خصت املدرسة 
بــالــشــكــر بـــرنـــامـــج راس لـــفـــان لــلــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي الــــراعــــي الـــرســـمـــي لــبــرنــامــج 
البيرق، بما يعود عليه البرنامج بالنفع 
على طالبنا ويلبي احتياجاتهم ويطور 

مهاراتهم.
ومــن جهتها أعربت الدكتورة نــورة جبر 
آل ثــانــي، رئيس برنامج البيرق ورئيس 
الــتــواصــل واملــشــاركــة بجامعة قطر  قــســم 
ــــذي تــم  ــاز الــكــبــيــر الــ ــاإلنـــجـ عــــن فـــخـــرهـــا بـ
ــــذه الــــــــدورة وبـــاألفـــكـــار  تــحــقــيــقــه خـــــالل هـ
واملشاريع التي تم عرضها خــالل الحفل 

الختامي. كما أشـــادت بالقدر الكبير من 
املــثــابــرة وااللــتــزام وحــب التعلم واملعرفة 
الـــذي شــهــدتــه مــن طـــالب مــنــاطــق الشمال 
الثانوية.  ســواء فــي املرحلة اإلعــداديــة أو 
وأثنت الدكتورة نورة على دعم البرنامج 
الــراعــي لــهــذه الــــدورة وهـــو بــرنــامــج راس 
ــمــــاعــــي وجــمــيــع  ــتــ لــــفــــان لـــلـــتـــواصـــل االجــ
ــاء الـــبـــيـــرق وهــــم الــيــونــســكــو مكتب  ــركـ شـ
الدوحة- شريك، اللجنة القطرية الوطنية 
ــافـــة والــــعــــلــــوم – شـــريـــك،  ــقـ ــثـ لــلــتــربــيــة والـ
وأيضا بجهود جميع العاملني على هذا 
البرنامج من أساتذة جامعيني وباحثني 

وأعضاء فريق البيرق.
وفــي نهاية الحفل تــم تكريم املجموعات 
الــفــائــزة، فقد فــاز باملركز األول مجموعة 
ــلــــوم  ــلــــعــ ــر لــ ــ ــطــ ــ الـــــــــرايـــــــــة مــــــــن مــــــــدرســــــــة قــ
ــاز بـــاملـــركـــز الــثــانــي  ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وفــ
الله  مجموعة scientists من مدرسة عبد 
ــاز بــاملــركــز  ــ املــســنــد الــثــانــويــة لــلــبــنــني، وفـ
الثالث مجموعة بــروفــســورز مــن مدرسة 
الــزبــارة الثانوية للبنني، وفــاز بمسابقة 

أفضل ملصق مجموعة املجد من مدرسة 
عــبــد الــلــه املــســنــد الــثــانــويــة لــلــبــنــني، وفــاز 
بمسابقة الفن في العلوم مجموعة نيبوال 
مــن مــدرســة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
وفاز بمسابقة أكثر مجموعة نشطة على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مجموعة 
الــلــه املسند  scientists مـــن مـــدرســـة عــبــد 
الثانوية للبنني، وأكثر مجموعة محبوبة 
ــل الـــــتـــــواصـــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ عــ
الـــزبـــارة  مــجــمــوعــة Genius مـــن مـــدرســـة 
الراية  الثانوية للبنني، وفــازت مجموعة 
مــن مــدرســة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
بمسابقة أفضل صــورة على اإلنستغرام. 
ــدارس اإلعــــداديــــة، فــازت  ــ وعــلــى صــعــيــد املـ
بـــاملـــراكـــز األولـــــى مــجــمــوعــتــان: مجموعة 
املــحــتــرفــني مـــن مـــدرســـة عــبــد الــلــه املسند 
اإلعــــــداديــــــة لـــلـــبـــنـــني، ومـــجـــمـــوعـــة عــلــمــاء 
الـــزبـــارة اإلعــداديــة  املستقبل مــن مــدرســة 
لــلــبــنــني، وفـــــازت مــجــمــوعــة الــعــبــاقــرة من 
مدرسة الزبارة اإلعدادية للبنني بمسابقة 

أفضل صورة على اإلنستغرام.

29 مشروعا علميا  برنامج البيرق يعرض 
في مؤتمر البحث واالبتكار

جامعة قطر تنظم دورة جديدة من »أنا أكتشف علوم المواد«

¶   مسؤولو الدورة وعدد من طالب المدارس خالل المشاركة 

¶  وفد صندوق الزكاة في المنتدى العالمي للزكاة بإندونيسيا

الدوحة -  

بــــوزارة  أطــلــقــت إدارة الــصــحــة والـــســـالمـــة 
ــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي املـــســـابـــقـــة  الـــتـــعـ
الـــتـــوعـــويـــة الــســنــويــة لــلــصــحــة والــســالمــة 
تحت عنوان »الصحة والسالمة للجميع« 
لطلبة املــدارس الحكومية ومرحلة رياض 
األطــفــال، وتناولت املسابقة في هــذا العام 
الــدراســي 2019 /2020م مــحــور »التغذية 
الصحية« بهدف املشاركة الجماعية وبث 
املــــدارس، سعيًا لغرس  روح املنافسة بــني 
الوعي الدائم بالصحة والسالمة املدرسية 
ــفـــوس الــطــلــبــة ومــنــتــســبــي املـــدرســـة  فــــي نـ

واملجتمع.
وتهدف هذه املسابقة إلى توعية املجتمع 
ــة والـــســـالمـــة  ــــي بـــمـــفـــهـــوم »الـــصـــحـ ــــدرسـ املـ
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة«، وتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــم الــصــحــيــة 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  واألمـــنـــيـــة والـــســـلـــوكـــيـــة الـ
ــة،  ــيــ ــدرســ تـــعـــزيـــز الـــصـــحـــة والــــســــالمــــة املــ
إلــى بــث روح التحدي واإلبـــداع  باإلضافة 

واالبتكار بني املدارس الحكومية بمختلف 
املراحل الدراسية.

وحــــددت إدارة الــصــحــة والــســالمــة بـــوزارة 
التعليم شروط االشتراك في هذه املبادرة 
الـــدراســـي 2019 /2020،  لــلــعــام  املــدرســيــة 
مــن بينها أن تــكــون املــدرســة املــشــاركــة من 
املــــــدارس الــحــكــومــيــة، وأن تـــقـــوم املـــدرســـة 
املــشــاركــة، ويجب  بتعبئة اســتــمــارة طــلــب 
أن يــحــتــوي مــلــف املــشــاركــة عــلــى األدوات 
الــتــي استخدمتها املــدرســة في  التوعوية 
مبادرتها لتعزيز السلوك الصحي للطلبة 

في محور )التغذية الصحية(.
ــذكــــر أن مـــســـابـــقـــة »الـــصـــحـــة والـــســـالمـــة  ُيــ
لــلــجــمــيــع« هـــي مــســابــقــة تــوعــويــة سنوية 
ــة فـــــي مـــحـــاور  ــيــ ــادرة مــــدرســ ــ ــبــ ــ ألفــــضــــل مــ
الصحة والسالمة، حيث تتضمن مجموعة 
ــــي تـــهـــدف  ــتـ ــ ــرامـــــج الــــتــــوعــــويــــة الـ ــن الـــــبـــ ــ مــ
الــعــمــلــيــة التعليمية  ــم  ــ إلــــى مــســانــدة ودعـ
باإلضافة إلى اإلسهام في تحقيق أهداف 

رؤية قطر 2030.

شاركت دولــة قطر ممثلة في إدارة 
ــاة بـــــــوزارة األوقـــــاف  صـــنـــدوق الــــزكــ
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة فـــي املــؤتــمــر 
الــســنــوي للمنتدى العاملي  الــدولــي 
لــلــزكــاة املـــقـــام فـــي مــديــنــة بــانــدونــغ 
ــا خــــالل  ــيــ ــيــــســ بــــجــــمــــهــــوريــــة إنــــدونــ
الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري 
تحت عنوان: )حــوار رفيع املستوى 
حول تعزيز دور الزكاة العاملي في 

العصر الرقمي(.
تـــرأس وفـــد صــنــدوق الــزكــاة السيد 
أحـــمـــد ســلــطــان املــســيــفــري مــســاعــد 
مــديــر الــصــنــدوق وعــضــويــة السيد 

جــراب محمد الحبابي رئيس قسم 
التحصيل وحساب الزكاة والسيد 
ــري املــــوظــــف بــقــســم  ــ ــ عـــلـــي طـــفـــلـــة املـ

مصارف الزكاة.
وأكد السيد أحمد سلطان املسيفري 
مـــســـاعـــد مـــديـــر الــــصــــنــــدوق رئــيــس 
ــذه املــشــاركــة  ــد عــلــى أهــمــيــة هــ الـــوفـ
الــتــي تــنــاولــت مـــوضـــوع اســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة فـــي الــعــمــل 
الزكوي والــذي سيسهم بالضرورة 
فــــــي ســـــرعـــــة إنــــــجــــــاز أعــــــمــــــال ركــــن 
ــــني الــتــحــصــيــل  ــالــــث بـ ــثــ اإلســـــــــالم الــ
ــفــــاق، حــيــث إن املــنــتــدى بحث  واإلنــ
في جلساته اإلدارة الرقمية للزكاة 
والـــســـبـــل املــثــلــى فـــي اســتــخــدامــهــا، 

الثالث في  ومساهمة ركــن اإلســالم 
تحقيق الرفاه االجتماعي. مضيفا 
املــنــتــدى يمثل فــرصــة للتواصل  أن 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــــني فـــــــي املـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــــني الـ
ــول الـــعـــالـــم األمـــــر الـــذي  الـــزكـــويـــة حــ
لــدى هذه  الــتــعــاون البيني  سيعزز 

املؤسسات.
الجدير بالذكر أن املنتدى العاملي 
تـــأســـس عـــــام 2010، وهـــو  لـــلـــزكـــاة 
بمثابة منتدى ملختلف مؤسسات 
ــاة حــــول الـــعـــالـــم ويـــهـــدف إلــى  ــزكــ الــ
تـــعـــزيـــز الــــعــــالقــــات بــــني مــؤســســات 
الــزكــاة اإلســالمــيــة وتحسني أدائــهــا 
بما يخدم قضايا الركن الثالث من 

أركان اإلسالم.

نــشــرت وزارة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــا الـــــرســـــمـــــي نــــــمــــــاذج مــن  ــهــ ــعــ ــوقــ عــــلــــى مــ
ــة واإلجــــــابــــــات  ــيـ ــبـ ــريـ ــتـــجـ االخــــــتــــــبــــــارات الـ
الــنــمــوذجــيــة، واملخصصة لطلبة املرحلة 
الثانوية العامة للفصل الدراسي األول من 
العام الدراسي 2019/ 2020 م، وأوضحت 
الـــوزارة في بيان لها أن هــذه النماذج من 
االختبارات التجريبية ونماذج اإلجابات 

النموذجية تهدف إلى تهيئة الطلبة على 
هذا النوع من االختبارات والتعرف على 
ــقـــوة لــديــهــم.. داعــيــة  جـــوانـــب الــضــعــف والـ
املـــــــــدارس إلـــــى إعــــــــداد جــــــــداول لــالخــتــبــار 

التجريبي.
كــمــا نــبــهــت إلـــى ضــــرورة إجــــراء االخــتــبــار 
خالل حصتني دراسيتني، وإجراء اختبار 
مادة واحدة في اليوم خالل أسبوعني قبل 
بــدايــة االخـــتـــبـــارات الــفــعــلــيــة فــي ديسمبر 

املقبل.

إطالق مسابقة الصحة للجميع 
للعام األكاديمي 2019 / 2020

قطر تشارك في المنتدى العالمي للزكاة بإندونيسيا

»التعليم« تنشر نماذج اختبارات 
تجريبية للثانوية

الدوحة - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  
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تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية األولية باليوم 
الــعــاملــي لــلــســكــري الـــذي يــصــادف الـــرابـــع عــشــر من 
شــهــر نــوفــمــبــر مــن كــل عـــام وذلــــك ملــا تعكسه هــذه 
املناسبة من أهميه بالغة وتأثير كبير على صحة 
افراد املجتمع القطري، وتأتي هذه الفعاليات التي 
نظمتها الصحة املدرسية ضمن احتفاالت اليوم 
الــعــاملــي والـــتـــي تــهــدف الـــى نــشــر الـــوعـــي الصحي 
الــوقــايــة مــن مــرض السكري ومضاعفاته  بأهمية 
بني الطلبة واولياء امورهم والعاملني في املدارس 
حيث شملت الفعاليات جميع املــدارس الحكومية 
ــة. وأوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة لــيــلــى الــدهــنــيــم  ــدولـ فـــي الـ
استشاري طب املجتمع ومدير الصحة املدرسية 
أن مهمة الطاقم التمريضي في املدارس ال تنحصر 
فـــي الــــــدور الـــعـــاجـــي فــقــط انـــمـــا يــتــعــدى ذلــــك في 
توضيح ومساعدة أبنائنا الطلبة املصابني بداء 
السكري في كيفية املحافظة على صحتهم وكيفية 
الــوقــايــة مــن املــــرض والــتــعــامــل الــســلــيــم مــع مــرض 
الــســكــري وتــقــديــم الــرعــايــة الــتــمــريــضــيــة املتكاملة 

لطاب السكري داخل املدارس.
وتـــم تــبــنــي شــعــار )الــســكــري لـــن يــهــزمــنــي( ليكون 

شعار للفعاليات التي اشتملت على مجموعة من 
املحاضرات التوعية حول كيفية الوقاية من املرض 
وعرض فيديو خاص بمرض السكري يعرض على 
مدار اليوم بشاشات العرض في املدرسة باإلضافة 
إلى أخذ القياسات الحيوية للطلبة وأعضاء هيئة 
التدريس والعاملني باملدارس مثل »الوزن والطول 
ومـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم وفــحــص نــســبــة الــســكــر في 
الــتــي ينفذها ممرضو ومــمــرضــات الصحة  الـــدم« 
املــدرســيــة وذلــــك ملــا لـــزيـــادة الــــوزن مــن تــأثــيــر على 

زيـــاده فــرصــة اإلصــابــة بــمــرض السكري مــن النوع 
الثاني. كما تم توزيع مطويات وبوسترات تثقيفية 
على الــطــاب والــعــامــلــني فــي املــــدارس. وقــد أقيمت 
عدة مسابقات مثل الرسم والتلوين واملسرحيات 
عــلــى هــامــش الــيــوم شـــارك الــطــاب فــي تنفيذ هــذه 
الــنــشــاطــات واملــســابــقــات. ونــوهــت الــدكــتــورة ليلى 
ــى لــفــت  ــ ــهـــدف الـ ــذه الـــفـــعـــالـــيـــات تـ ــ ــأن هـ ــ الـــدهـــنـــيـــم بـ
انتباه أفراد املجتمع ألهمية وخطورة هذا املرض، 
وأضـــافـــت ان الــفــعــالــيــات تــمــتــد عــلــى مــــدار أســبــوع 
لــتــوصــيــل الــرســالــة بــشــكــل واضــــح ومــفــيــد للطالب 
واالســــــرة ونـــوهـــت الــــى مـــا يــتــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 
ونــتــائــج إيــجــابــيــة لــلــجــهــود والــخــطــط املــبــذولــة 
مـــن الــصــحــة املــدرســيــة بــهــدف تــحــســني الــرعــايــة 
املــقــدمــة لــطــاب السكري  التمريضية املتكاملة 
في املدارس. وأشارت الى قيام الصحة املدرسية 
بــتــدريــب كــافــة الـــكـــادر الــتــمــريــضــي فــي املــــدارس 
وعـــددهـــم 287 مــمــرضــا ومــمــرضــة عــلــى كيفية 
التعامل مع طالب السكري بــورش معتمدة من 
قــبــل املــجــلــس الــقــطــري لــلــتــخــصــصــات الصحية 
وأضافت أن هناك خططا مستقبلية الستكمال 
تـــدريـــب جــمــيــع تــمــريــض املـــــــدارس عــلــى كيفية 
التعامل مع مضخات األنسولني بكافة أنواعها.

أكــــــدت دولــــــة قـــطـــر حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة واإلنــمــائــيــة لــلــدول 
ــره، واإلســـهـــام  ــأسـ املــحــتــاجــة فـــي الــعــالــم بـ
الــعــاملــيــة للتنمية  فـــي تــحــقــيــق األهـــــــداف 
املستدامة 2030، في إطار التزامها بمبادئ 
ميثاق األمم املتحدة السيما مبدأ التعاون 
والشراكة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها 
ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن عــبــدالــواحــد 
الحمادي وزيــر التعليم والتعليم العالي، 
الـــدورة )40( للمؤتمر العام  خــال أعــمــال 
ملــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والثقافة )اليونسكو( املنعقدة في باريس 
وتــســتــمــر حــتــى الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن من 
الشهر الجاري. وقال سعادته إن دولة قطر 
حــريــصــة فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة على 
ــزام بــمــبــادئ ومــقــاصــد مــيــثــاق األمــم  ــتـ االلـ
املتحدة، السيما مبدأ التعاون والتنسيق 
والــشــراكــة مــع الــعــديــد مــن مــنــاطــق العالم 
دون تمييز، وتقديم املساعدات اإلنسانية 
واإلنمائية لصالح العالم بأسره ملواجهة 
التحديات املشتركة، واإلسهام في تحقيق 
أهداف خطة التنمية املستدامة 2030، على 
الــذي تتعرض  الرغم من الحصار الجائر 
لــم يثنها عن  لــه منذ يونيو 2017 والـــذي 

الوفاء بالتزاماتها الدولية.

مساهمة قطر

وأشــار سعادة الدكتور الحمادي في هذا 
السياق إلى إعان حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
املفدى على هامش اجتماعات الدورة )74( 
للجمعية العامة لألمم املتحدة ومن خال 
مــشــاركــة ســمــوه فـــي قــمــة الــعــمــل املــنــاخــي 
الــتــي انــعــقــدت فـــي 23 ســبــتــمــبــر املــاضــي، 
مــســاهــمــة دولـــة قــطــر بمبلغ )100 مليون 
الـــجـــزريـــة  الـــــــدول  لـــدعـــم  أمــــريــــكــــي(  دوالر 
النامية والبلدان األقــل نموا، للتعامل مع 
تغير املناخ والتحديات البيئية، وتوقيع 
ــيـــع عــقــد  مـــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــوق الـــجـــمـ
الشراكة الجديد مع البنك الدولي، والذي 
يلزم الطرفني بتوفير )250 مليون دوالر ( 
لدعم مليوني طفل وتمكينهم من الوصول 

إلى التعليم النوعي في )40( بلدا.
كما لفت إلــى إعـــان دولـــة قطر فــي منتدى 
تــقــديــم دعـــم متعدد  لــعــام )2018(  الـــدوحـــة 

السنوات لتمويل عدد من هيئات منظومة 
ــم املــتــحــدة بــمــبــلــغ )500 مــلــيــون دوالر  األمــ
الـــســـيـــاق أن إجــمــالــي  ــي هـــــذا  فــ (.. مــبــيــنــا 
املساعدات املالية التي قدمها صندوق قطر 
لــدعــم قــطــاع التعليم فــي مناطق  للتنمية 
عدة من العالم بلغت خال الفترة من 2013 

إلى 2019 قرابة 710 مايني دوالر.

تحقيق الديمقراطية 

وأكـــد ســعــادتــه إيــمــان دولـــة قــطــر الــراســخ 
ــــي ومـــطـــلـــب  ــانـ ــ ــــسـ ـــق إنـ بــــــــأن الـــتـــعـــلـــيـــم حـــ
أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية 
املستدامة.. مضيفا »لهذا بادرنا باتخاذ 
كافة اإلجـــراءات والتدابير لتنفيذ الخطة 
لــقــطــاع التعليم  الــثــانــيــة  اإلســتــراتــيــجــيــة 
والــــتــــدريــــب بـــالـــدولـــة )لـــلـــفـــتـــرة مــــن 2018 
إلــى 2022( املنبثقة مــن رؤيــة قطر 2030، 
والــــتــــي تـــتـــوافـــق مــــع األهــــــــداف الــتــنــمــويــة 
وغايات الهدف الرابع واملؤشرات العاملية 
للتعليم«. كما أشار في كلمته إلى التقدم 
ــاه بــلــوغ  ــر تــــجــ الـــــــذي أحـــــرزتـــــه دولـــــــة قـــطـ
غــايــات الــهــدف الــرابــع مــن أهـــداف التنمية 
املـــســـتـــدامـــة املـــتـــمـــثـــل فــــي ارتـــــفـــــاع مــعــدل 
االلــتــحــاق بالتعليم االبــتــدائــي واملــســاواة 

الكاملة بني الجنسني في مراحل التعليم 
الــعــام، وكــذلــك إنــشــاء مـــدارس تخصصية 
الــتــوحــد واإلعــاقــة  للطلبة ذوي اضــطــراب 
ــه وفــــي إطـــار  ــال ســعــادتــه إنــ ــ الــذهــنــيــة. وقـ
تـــعـــزيـــز تــعــلــيــم الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــلـــوم 
ــم افـــتـــتـــاح  ــ ــنــــدســــة والــــريــــاضــــيــــات تـ ــهــ والــ
مدارس للعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   ،)STEM( والـــريـــاضـــيـــات
الـــحـــيـــاة،  مــــــدى  الـــتـــعـــلـــم  مـــــهـــــارات  إدراج 
واملهارات الحياتية في املناهج الدراسية. 

المنهج التعليمي

ــــرض ســــــعــــــادة وزيــــــــــر الـــتـــعـــلـــيـــم  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي جــهــود تــطــويــر املنهج 
الــتــعــلــيــمــي الـــوطـــنـــي لــــدولــــة قــــطــــر.. وقــــال 
»راعينا في إعداده أن يكون وفق مبادرات 
اليونسكو لدعم السام من خال التعليم، 
ــة  ــامـ ــعـ الـ ــقــــيــــم والــــكــــفــــايــــات  الــ يــــعــــزز  وأن 
الــذي يحترم  إلــى تخريج الطالب  الهادفة 
ــر، ويــتــفــهــم ركــائــز  ــ االخـــتـــاف ويــقــبــل اآلخـ
املواطنة العاملية، وينبذ التعصب والعنف 
ــو الــــفــــكــــري، ويـــحـــتـــرم  ــلــ ــغــ واإلرهــــــــــــاب والــ
التعددية والتنوع الثقافي، ويتبنى ثقافة 
الحوار والتسامح املتبادل وقيم التعاون 

الدولي والسام العاملي والعيش املشترك، 
ويحترم حقوق اإلنسان بغض النظر عن 

جنسه أو دينه أو لغته أو أصله«.
وعلى مستوى التقدم في التعليم العالي 
إلــى افتتاح فروع  لفت الدكتور الحمادي 
لــجــامــعــات عــاملــيــة فــي الـــدوحـــة، بــاإلضــافــة 
الــكــلــيــات والــجــامــعــات التخصصية  إلــــى 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق الـــقـــطـــريـــة، 
ــــع الـــقـــطـــاع  ــاق الــــشــــراكــــة مـ ــطــ وتــــوســــيــــع نــ
الحكومي والخاص والشراكات اإلقليمية 
والــدولــيــة لــدعــم وتــعــزيــز الــبــحــث العلمي 
واالبتكار. وفي مجال الثقافة والتراث، أكد 
سعادته حــرص دولــة قطر على االهتمام 
ــقــــافــــي وحــــــــــوار الـــثـــقـــافـــات  ــثــ ــتــــنــــوع الــ بــــالــ
والحضارات واألديان، إيمانًا من قيادتها 
الــدور  الــواعــي بأهمية  الرشيدة وشعبها 
الفّعال للتنوع الثقافي، واألثــر اإليجابي 
الحـــتـــرام الــثــقــافــات األخـــــرى فـــي الــتــقــارب 
الــشــعــوب، وفــي تعزيز قيم التسامح  بــني 
والسلم واألمـــن فــي الــعــالــم. ومــضــى يقول 
»وانــطــاقــًا مــن كــونــهــا عــضــوًا فــي اللجنة 
الــــدولــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة التـــفـــاقـــيـــة حــمــايــة 
وتــعــزيــز تــنــوع أشـــكـــال الــتــعــبــيــر الــثــقــافــي 
فـــي مــنــظــمــة الــيــونــســكــو، فــقــد قــدمــت قطر 
دعمًا ماليًا لبرنامج اليونسكو لصندوق 

ــقـــداره أربــعــة  الـــطـــوارئ لــلــتــراث الــعــاملــي مـ
مايني دوالر أمريكي، واستضافت العديد 
مــن املــؤتــمــرات واملــنــتــديــات الــدولــيــة حــول 

الحوار بني الثقافات والحضارات«.

االهتمام بالمتاحف 

وتـــطـــرق ســعــادتــه إلـــى جــهــود الـــدولـــة في 
ــام بــــاملــــتــــاحــــف تــجــســيــدًا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــجــــال االهـ
لتوصية اليونسكو بشأن حماية وتعزيز 
املــتــاحــف ومــجــمــوعــات التحف وتنوعها، 
والـــدور الــذي تــؤديــه فــي املجتمع.. مشيرا 
إلــى أن املتحف الوطني  الــســيــاق  فــي هــذا 
الجديد، يقدم تجربة تفاعلية ترصد تطور 
الحياة في دولة قطر والعالم، وتؤكد مدى 
بـــاإلرث الثقافي مــن خال  الــدولــة  اهتمام 
تحفة معمارية على شكل وردة الصحراء 
الصخرية. وفي مجال الشباب والرياضة 
وإعــداد جيل املستقبل، قال سعادته »لقد 
ــم إطـــــاق بـــرنـــامـــج الــجــيــل املـــبـــهـــر، الـــذي  تـ
تــم تصميمه كــخــدمــة الســتــضــافــة الــدولــة 
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022، 
وذلـــــــك بـــتـــمـــكـــني وتـــعـــلـــيـــم الـــطـــلـــبـــة أســـس 
وقوانني لعبة كرة القدم، وتعزيز املهارات 
الحياتية لديهم من خــال اللعبة، وكذلك 
اســتــضــافــة قــطــر الــشــهــر املـــاضـــي بــطــولــة 
ــقــــوى، وبـــطـــولـــة الــعــالــم  الـــعـــالـــم أللـــعـــاب الــ
لأللعاب الشاطئية، والذي أثبت للعالم أن 
الــتــامــة الستضافة  قطر لديها الجاهزية 
الــدولــيــة«. وتمنى سعادة  أكبر البطوالت 
وزيــر التعليم والتعليم العالي فــي ختام 
كلمته للمؤتمر العام لليونسكو التوفيق 
ــــداف اليونسكو  فـــي تــحــقــيــق أهـ والـــســـداد 
ــيـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــفــاهــم  الـــســـامـــيـــة، الـــداعـ
والــتــقــارب بــني الــشــعــوب، حتى يعم األمــن 
والسلم ربوع األرض. يشار إلى أن الدورة 
هج 

ُ
الحالية لليونسكو تركز على دراسة الن

ــراف فــيــمــا يتعلق  ــ الــجــديــدة مــتــعــددة األطـ
بــعــدد مـــن الــقــضــايــا املــلــحــة مــثــل التعليم 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي وغــيــرهــا  ــ ــــذكـ الـــعـــالـــي والـ
إلــى جانب عقد  مــن القضايا ذات الصلة، 
الــشــبــاب فـــي صناعة  جــلــســات حـــول دور 
ــاج والـــحـــراك األكــاديــمــي،  ــ التغيير، واإلدمـ
فــــــي مـــجـــالـــي  الــــثــــقــــافــــة  ومــــنــــاقــــشــــة دور 
السياسة العامة والتنمية املستدامة، كما 
تناقش العديد مــن املــوضــوعــات املتصلة 
الــدورة  ببرامج عملها وإنجازاتها خــال 

السابقة، وخططها للدورة املقبلة.

ــك جــيــلــيــه ســفــيــر  ــرانــ ــادة فــ ــعــ اوضــــــح ســ
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة لـــدى الـــدولـــة إن 
ــــة قــطــر بـــوفـــد فـــي الــطــبــعــة  مــشــاركــة دولـ
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــنـــتـــدى بــــاريــــس لــلــســام، 
بــالــســام، مؤكدًا  الــتــزام البلدين  يعكس 
الــوقــت ذاتــه تمّسك فرنسا بالحوار  فــي 
لــــحــــل األزمــــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــــبــــر دعــــم 
ــح ســـعـــادة  ــ ــ ــة الـــقـــطـــريـــة. واوضـ ــاطـ الـــوسـ

فرانك جيليه إن منتدى باريس للسام 
سيكون منبرا مستمرًا لتسليط الضوء 
على جميع املبادرات الداعمة للتعددية، 
والـــتـــي تــدعــونــا لــلــتــفــكــيــر فـــي تــحــديــات 
ــاملــــي، بـــعـــد نــــجــــاح الــطــبــعــة  الـــحـــكـــم الــــعــ
ــى الـــعـــام املـــاضـــي، والـــتـــي تــزامــنــت  األولـــ
مع االحتفاالت بالذكرى املئوية لنهاية 
ــى فــي عـــام 1918،  الــحــرب الــعــاملــيــة األولــ

ــدة مـــن أكــثــر الــصــراعــات  ــ بــوصــفــهــا واحـ
دموية في التاريخ.

الــتــزام باريس بنهج  إلــى  ولفت السفير 
التعددية في جهودها ملعالجة األزمات 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
العالم، بما في ذلك الخليج، مشيرًا إلى 
أن فرنسا تدعم الوساطة التي تقودها 
الــحــوار والــتــشــاور  الــكــويــت وتعتقد أن 

فقط هــو الــذي ســيــؤدي إلــى حــل لألزمة 
التي يمر بها مجلس التعاون الخليجي 
منذ يونيو 2017، مع عواقب غير عادلة 
يــمــكــنــنــا أن نــشــهــدهــا جـــمـــيـــًعـــا. وتـــابـــع 
: »بنفس الطريقة، ترى فرنسا أنه 

ً
قائا

في الخاف مع إيران، من املرجح أن يجد 
ا 

ً
الحوار الشامل بني جميع األطراف طرق

إللغاء التصعيد«.

ونـــــــــّوه بــــــأن مـــنـــتـــدى بـــــاريـــــس لــلــســام 
ــا، وهـــو وضـــع إطـــار للسام 

ً
يتخذ هــدف

والتنمية، وطريقة تعتمد على االعتقاد 
بأن الحوار السلمي بني الدول املسؤولة 
واملــلــتــزمــة وجــمــيــع أصـــحـــاب املصلحة 
هو أفضل فرصة للوصول إلى النجاح، 
لــذلــك فهو مــكــان فــريــد يمكننا أن نفكر 
ا من أجل السام.

ً
فيه، ولكننا نعمل أيض

2030 قطر تؤكد دعمها ألهداف التنمية المستدامة 

التزام قطري فرنسي بدعم السالم في العالم

وزير التعليم يستعرض مساعدات الدولة اإلنمائية على هامش اجتماعات »اليونسكو«

¶د. الحمادي يلقي كلمة خالل اجتماع اليونسكو

¶ د ليلي الدهنيم 

باريس - قنا

املـــدارس  الــعــالــي فــي جميع  التعليم والــتــعــلــيــم  ت وزارة  اســتــعــدَّ
لــالحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي لــلــدولــة، وذلـــك عــبــر تخصيص عــدد 
املتنوعة للطالب والطالبات  البرامج والفعاليات واألنشطة  من 
املـــدارس. وقــد سعى قسم التربية البدنية - بــإدارة التوجيه  في 
التربوي - إلى تعزيز الهوية القطرية من خالل الخطط الدراسية؛ 
ــدة تعليمية تــحــت مــســمــى »حــركــة  عـــن طــريــق تــخــصــيــص وحــ
الجسم التعبيرية«، التي تضم الحركات املصاحبة لإليقاع، مثل 
املــراداه(، والتي تسعى إلى تعزيز  العروض الشعبية )العرضة، 
القطرية.  وتتضمن  الثقافة والهوية  االنتماء والـــوالء، وترسيخ 
املــدارس  الوطني في  باليوم  لبرنامج االحتفال  التنفيذية  الخطة 
ــة  تنفيذ بــرامــج مــتــنــوعــة، وتــفــعــيــل الــطــابــور الــصــبــاحــي واإلذاعــ
املــدرســيــة للحديث عــن املــنــاســبــة، إضــافــة إلـــى كــتــابــة »مشاعر 
الوالء« و»حديث األجداد والجدات«، وصورة »قطر في عيوننا«، 
واملشاركة في وسائل التواصل االجتماعي عبر »أغّرد لبلدي«، 
ومــقــاالت وطنية تحت عنوان »قلمي يفخر بمنجزات وطني«، 
وبرامج توعوية وأنشطة تفاعلية عن املناسبة. كما تنفذ املدارس 
االنــتــمــاء في  إلــى تعزيز قيم  التي تهدف  الفعاليات  العديد مــن 

نفوس الطلبة، وتعميق مشاعر الحب للوطن.

استعدادات مكثفة 
بالمدارس لليوم الوطني

الدوحة -  

الدوحة -  

حملة توعوية للصحة المدرسية بالمدارس
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رئاسة قطر للدورة المقبلة تؤكد مكانة ديوان المحاسبة بالمنطقة

عمومية »األجهزة الرقابية«: 
تبادل الخبرات والتجارب ودعم التنسيق 

تواصلت يوم أمس أعمال الدورة الـ 13 للجمعية 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لـــأجـــهـــزة الــعــلــيــا 
للرقابة املالية واملحاسبة »أرابوساي« في فندق 

شيراتون الدوحة.
وتـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل عـــقـــد نــــــدوة عــلــمــيــة 
لــدى األجهزة العليا  تناولت مشاريع التطوير 
لــلــرقــابــة الــعــربــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى تــقــديــم عــرض 
حــول دور بــرنــامــج األمـــم املــتــحــدة اإلنــمــائــي في 
مكافحة الفساد في الدول العربية قدمه رئيس 
املستشارين الفنيني اإلقليمي ملكافحة الفساد 

وتعزيز النزاهة في البلدان العربية.
ويــتــولــى ديــــوان املــحــاســبــة بــدولــة قــطــر رئــاســة 
ــهـــزة الـــعـــلـــيـــا لــلــرقــابــة  املـــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لـــأجـ
املــالــيــة واملحاسبة ومجلسها التنفيذي خالل 
تـــأتـــي رئــاســة  الـــســـنـــوات 2019 - 2022، حــيــث 
تــأكــيــدًا للثقة التي  ديــــوان املــحــاســبــة للمنظمة 
يحظى بها الديوان وتقديرا ملكانته ودوره على 

الصعيد العربي.
ونـــاقـــشـــت اجـــتـــمـــاعـــات الـــــــدورة الــثــالــثــة عــشــرة 
الــعــربــيــة لأجهزة  الــعــامــة للمنظمة  للجمعية 
العليا للرقابة املالية واملحاسبة »أرابــوســاي«، 
خالل اليومني املاضيني، برئاسة سعادة الشيخ 
بـــنـــدر بـــن مــحــمــد بـــن ســـعـــود آل ثـــانـــي، رئــيــس 
ديوان املحاسبة، العديد من املوضوعات الهامة 
ــة عــلــى جــــدول األعـــمـــال،  وأوراق الــعــمــل املـــدرجـ
إلــى دعــم وتوثيق روابـــط التعاون  التي تهدف 
والتنسيق بني األجهزة العربية للرقابة، وخلق 

الــفــرص املــنــاســبــة لــتــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب 
للرفع من مستوى أداء هذه األجهزة، وتمكينها 

من أداء واجباتها بكفاءة وفاعلية.
وتم خالل اجتماعات الجمعية العامة النظر في 
تقرير لجنة املخطط اإلستراتيجي عن إنجازات 
املنظمة في تنفيذ خطتها اإلستراتيجية منذ 
اعــتــمــاد هـــذا املــخــطــط، وانــتــخــاب أربــعــة أجــهــزة 
أعــضــاء فــي املــجــلــس التنفيذي خلفا لأجهزة 
ــرار  األربـــعـــة الــتــي انــتــهــت مـــدة عــضــويــتــهــا، وإقــ
كل من برنامج عمل املنظمة والبرنامج املالي 

وتعيني أعضاء لجنة الرقابة املالية للمنظمة.
ــاع الــــثــــامــــن والـــخـــمـــســـون  ــمــ ــتــ ــاقــــش االجــ ــا نــ ــمـ كـ

للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لأجهزة 
العليا للرقابة املالية واملحاسبة »أرابــوســاي«، 
املــدرجــة على جدول  عــددًا من املواضيع الهامة 
أعـــمـــالـــه، مـــن ضــمــنــهــا مــتــابــعــة نـــشـــاط املــنــظــمــة 
منذ آخــر اجتماع للمجلس، والنظر في نتائج 
اجتماعات اللجان الفنية األربــعــة املشكلة من 
قــبــل املــنــظــمــة ضــمــن املــــجــــاالت املــتــصــلــة بــبــنــاء 
الـــقـــدرات واملــعــايــيــر املــهــنــيــة والـــرقـــابـــة البيئية 
والــتــخــطــيــط اإلســتــراتــيــجــي، واعــتــمــاد املــوازنــة 
التقديرية للفترة 2020 - 2022، وعرض تقارير 
األجــهــزة األعــضــاء عــن مشاركاتها فــي اللجان 

وفرق العمل على الصعيد الدولي.

■  جانب من اجتماعات المجلس التنفيذي

وسام السعايدة

الهاجري: 
دعم األجهزة العليا 
إلطار قياس األداء 

قــالــت الــســيــدة رنـــا مــاضــي الــهــاجــري، مدير 
مــركــز الــتــمــيــز لــلــتــدريــب والــتــطــويــر بــديــوان 
املحاسبة إن االتفاقية التي وقعها الديوان 
مع مبادرة اإلنتوساي للتنمية على هامش 
الـــدورة الثالثة عــشــرة للجمعية  اجتماعات 
الــعــربــيــة لــأجــهــزة العليا  الــعــامــة للمنظمة 
لــلــرقــابــة املــالــيــة واملــحــاســبــة »األرابــــوســــاي« 
تـــهـــدف لـــتـــقـــديـــم مــنــحــة لـــدعـــم إطــــــار قــيــاس 
أداء األجــهــزة الرقابية، أيضا لدعم التعليم 

اإللكتروني لـ »األرابوساي«.
ــذه االتــفــاقــيــة الــثــانــيــة الــتــي  وأضـــافـــت أن هــ
ــــوان املــحــاســبــة مـــع ذات املــنــظــمــة.  وقــعــهــا ديـ
ولفتت إلــى أن الــغــرض مــن االتفاقية األولــى 
ــلــــى هـــامـــش  ــو عــ ــكــ ــي مــــوســ ــ ــــت فــ ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ الـ
الــدولــيــة لأجهزة  فعاليات مؤتمر املنظمة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة املــالــيــة الــعــامــة واملــحــاســبــة 
)إنــكــوســاي(، في شهر سبتمبر املاضي هو 
دعم األجهزة العليا إلطار قياس األداء، كذلك 
لتقديم املنح والدعم لأجهزة ذات األوضاع 

الهشة.
وكــــــان ديـــــــوان املـــحـــاســـبـــة بــــدولــــة قـــطـــر وقـــع 
ــبــــادرة  ــيـــة مـــنـــحـــة مــــع مــ ــاقـ ــفـ اتـ ــــس األول،  أمــ
»اإلنـــتـــوســـاي« للتنمية، وذلـــك عــلــى هامش 
الـــدورة الثالثة عــشــرة للجمعية  اجتماعات 
الــعــربــيــة لــأجــهــزة العليا  الــعــامــة للمنظمة 

للرقابة املالية واملحاسبة )األرابوساي(.
ووقــع االتفاقية مــن جانب ديـــوان املحاسبة 
سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل 
ثــانــي رئــيــس ديــــوان املــحــاســبــة، ومـــن جانب 
ايــنــار  الــســيــد  مـــبـــادرة اإلنـــتـــوســـاي للتنمية 
غـــوريـــســـني مـــديـــر عــــام املـــــبـــــادرة. وبــمــوجــب 
االتفاقية ستخصص املنحة املقررة لتمويل 
الــدعــم الســتــخــدام إطـــار قــيــاس أداء األجــهــزة 
العليا للرقابة، ومبادرة تعزيز قدرات التعلم 

اإللكتروني.
وتهدف املنحة إلى املساهمة في تعزيز أداء 
األجــهــزة العليا للرقابة باملنظمة العربية، 
لــة والشفافية والــنــزاهــة  املــســاء وإلـــى تعزيز 
ــقــــطــــاع الـــعـــام  فــــي الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
بالدول العربية التي تتمتع أجهزتها العليا 
لــلــرقــابــة املــالــيــة بــعــضــويــة املــنــظــمــة العربية 
لأجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 
)األرابـــوســـاي(، باإلضافة إلــى تعزيز قــدرات 
األجهزة العليا للرقابة بالدول العربية في 
قياس أدائها بشكل منتظم وتحديد مواطن 
القوة والضعف بشكل موضوعي وإظهارها 

كمثال يحتذى بالقطاع العام.

نـــدوة علمية على هــامــش اجتماعات  عــقــدت أمــس 
الــعــامــة للمنظمة  الــــدورة الثالثة عــشــرة للجمعية 
العربية لأجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة 

)األرابوساي(.
وتناولت الندوة مشاريع التطوير لدى األجهزة 
الــعــلــيــا لــلــرقــابــة الــعــربــيــة، حــيــث نــاقــشــت مــحــاور 
الــنــدوة مــشــاريــع الــتــطــويــر فــي املــجــال املؤسسي 
والــتــنــظــيــمــي، ومـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر فــــي املـــجـــال 

املهني.
وقدمت رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب 
ــر بــــــديــــــوان املــــحــــاســــبــــة عــــرضــــا تــــنــــاول  ــويــ ــطــ ــتــ والــ
ــة قــطــر فـــي مــجــال  ــوان املــحــاســبــة بـــدولـ ــ تــجــربــة ديــ
الــديــوان عمل وفقا  التطوير املــؤســســي، مــؤكــدة أن 
إلســتــراتــيــجــيــتــه الــــجــــديــــدة عـــلـــى تـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية التكنولوجية، وتخطيط وتنمية الكادر 
البشري، وتطوير أســلــوب العمل اإلداري واملــالــي، 
حــيــث اعــتــمــد مــشــروعــا للتمكني الــبــشــري وإعــــداد 
ــة  ــواكـــب رؤيـ مــــؤشــــرات لـــــــأداء، وخـــطـــة تــدريــبــيــة تـ

ورسالة الديوان.
من جانبه استعرض السيد حمد أحمد السليطي 
ــي،  ــالــ ــفــــحــــص املــ ــيــــس لـــلـــتـــدقـــيـــق والــ ــرئــ مـــســـاعـــد الــ
والــشــيــخ ســلــطــان بـــن نــايــف آل ثــانــي مــديــر إدارة 
ــوان املــحــاســبــة في  ــ املــخــاطــر والــــجــــودة، تــجــربــة ديـ
ــاول الـــعـــرض  ــنــ مـــجـــال الـــتـــطـــويـــر املـــهـــنـــي، حـــيـــث تــ
تطوير وتحديث املنهجيات الرقابية واستعمال 
التكنولوجيا الحديثة في مجال األعمال الرقابية، 
وتطوير منظومة مسح وإدارة املخاطر ومراقبة 

ضمان الجودة.
الــعــرض على املنهجية العلمية التي  كما اشتمل 

اعــتــمــدهــا ديــــــوان املــحــاســبــة فـــي ضــبــط مــشــاريــع 
التطوير القائمة على أساس تقييم الوضع الحالي، 
ــلـــديـــوان، حــيــث تم  وتــطــويــر الــحــالــة املــســتــقــبــلــيــة لـ
تشكيل فرق فرعية لكل مسار ملراجعة املنهجيات 
والــبــرامــج واملــعــايــيــر ذات الــصــلــة. وتــشــكــيــل لجان 
ملــتــابــعــة تنفيذ ومـــبـــادرات الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
لديوان املحاسبة 2019- 2022 ذات الصلة بعملية 

التطوير.
كما استعرضت الندوة عــددا من تجارب األجهزة 

الرقابية العربية ضمن املجاالت املتصلة بتطوير 
وتــــأهــــيــــل اإلطــــــــار الـــقـــانـــونـــي وتـــحـــســـني مــســتــوى 
ــاء بــأطــر الــحــوكــمــة الــداخــلــيــة  ــقـ االســتــقــاللــيــة واالرتـ

لأجهزة الرقابية.
واشتملت تلك العروض على املشاريع التي نفذت 
أو بــصــدد الــتــنــفــيــذ ضــمــن مــجــال الــعــمــل الــرقــابــي 
على غــرار مراجعة املنهجيات الرقابية، وتطوير 
املــراجــعــني والتطبيقات  املــهــنــيــة وكـــفـــاءة  املــعــايــيــر 

التكنولوجية في مجال العمل الرقابي.

أكد الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، مساعد رئيس ديــوان املحاسبة لرقابة األداء وااللتزام، على 
أهمية استضافة دولة قطر للدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية لأجهزة 
العليا للرقابة املالية واملحاسبة »أرابـــوســـاي«، تحت رئــاســة ســعــادة الشيخ بندر بــن محمد 
بن سعود آل ثاني رئيس ديــوان املحاسبة. مشيرا إلى أن االستضافة جــاءت باإلجماع خالل 

الجمعية العمومية السابقة بأن تكون الدورة الحالية بدولة قطر.
وأضاف أن هذه الجمعية سيكون لها أهمية كبيرة ودولة قطر ممثلة بديوان املحاسبة لديها 
مبادرات ومشاريع تطويرية متعددة في سبيل تطوير واالرتقاء باملنظمة وأن تكون في مصاف 

املنظمات العاملية.
وقــال: »لدينا مــبــادرات كثيرة ومشاريع تطويرية كبيرة بهدف االرتــقــاء بالعمل الرقابي وأن 
الــدول األخــرى، لذلك حرصنا  نكون في مصاف املنظمات العاملية ومنها نتطلع على تجارب 
خـــالل الجمعية العمومية الــحــالــيــة عــلــى اســتــضــافــة الــعــديــد مــن املــنــظــمــات الــعــربــيــة والــدولــيــة 

وجمعية املحاسبني«.

فهد بن حمد: مشاريع تطويرية لالرتقاء بعمل المنظمة

خالل ندوة علمية على هامش الجمعية العامة 

مناقشة مشاريع التطوير لدى األجهزة العليا العربية للرقابة

المتحدثون في الندوة 
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ــام املــجــلــس  ــيــ ــقــــول مــــراقــــبــــون إن قــ يــ
الــعــديــد  لــلــســيــاحــة بتنظيم  الــوطــنــي 
الفعاليات واألنــشــطــة السياحية  مــن 
املــتــنــوعــة خـــال فــتــرة األشــهــر الستة 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــعــد من  األولــ
أبرز دعائم النمو املسجل في القطاع 

السياحي والقطاعات املساندة له.
طـــــــارق عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف طــــــه، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة ريجنسي للسياحة 
والسفر، قال إن قيام الدولة ممثلة في 
املجلس الوطني للسياحة بالتعاون 
ــام  ــعـ ــاعـــن الـ ــطـ ــقـ ــــي الـ ــــع شــــركــــائــــه فـ مـ
ــــاق رزنــامــة  والـــخـــاص بــتــنــظــيــم وإطـ
الفعاليات واملهرجانات  متنوعة من 
السياحية والترفيهية خال النصف 
األول من 2019 كــان له بالغ األثــر في 
دعم القطاع السياحي ومعدالت نموه 

على كافة األصعدة واملستويات.
الــتــوســع  »لـــوســـيـــل«: »إن  ـــ لـ وأضــــــاف 
فــــي إقــــامــــة مـــهـــرجـــانـــات وفـــعـــالـــيـــات 
كــبــرى يــســهــل تــنــفــيــذ خــطــط املجلس 
الــوطــنــي للسياحة وشــركــائــه والــتــي 
تــســتــهــدف تحقيق نــمــو مــلــحــوظ في 
الـــقـــطـــاعـــات املـــســـانـــدة مــثــل الــتــجــزئــة 
الــذي بات  والضيافة وغــيــرهــا، األمــر 
يــســهــم بــشــريــحــة مــهــمــة فـــي اإلنـــفـــاق 

السياحي«.
ــيـــف«، أن تــســهــم  ــلـــطـ ــبـــدالـ ــع »عـ ــوقــ وتــ
خطة الدولة الرامية إلى تحويل قطر 
ــطــــاق ورجــــــــوع لــلــرحــات  لــنــقــطــة انــ
البحرية في املنطقة بداية من املوسم 
الــرحــات البحرية  الــحــالــي لسياحة 
الــقــطــاع  ــم  ــ فــــي دعـ  ،»2020 - 2019«
الــــســــيــــاحــــي كــــكــــل وزيـــــــــــادة مــــعــــدالت 

اإلنفاق السياحي.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال طـــــارق نـــــور، املــديــر 
الــعــام ملنتجعي سميسمة وسيلن، 
إن مختلف الفعاليات واملهرجانات 
السياحية الكبرى التي تم تنظيمها 
الـــــعـــــام،  مــــــن  ــنــــصــــف األول  الــ خــــــــال 
ــــن مـــــعـــــدالت  ــــسـ ــــحـ ســـــاهـــــمـــــت فــــــــي تـ
ــداد  ــ ــنـــدقـــي وزيـــــــــادة أعــ ــفـ اإلشـــــغـــــال الـ
مــــرتــــادي أمــــاكــــن الــــجــــذب الــســيــاحــي 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــــدولــــة، فــضــا عن 
دورها في تعزيز االهتمام بالعروض 
الــســيــاحــيــة الـــتـــي تـــزخـــر بــهــا الـــبـــاد، 

والتي تتسم بالتنوع واألصالة.

»لوسيل«: »استطاع  وأضاف »نور« لـ
املجلس الوطني للسياحة بالتعاون 
ــام  ــعـ ــاعـــن الـ ــقـــطـ مــــع شــــركــــائــــه فــــي الـ
والــخــاص استكشاف معالم الطريق 
الــطــرق فعالية للبناء  أكــثــر  وتحديد 
عــلــى األســـــس املــتــيــنــة الـــتـــي أرســتــهــا 
الـــدولـــة لــلــقــطــاع الــســيــاحــي مــنــذ عــام 
املـــقـــومـــات  لـــتـــعـــزيـــز  ــك  ــ ــذلـ ــ 2014، وكـ
الــتــي تــزخــر بها  الــحــالــيــة  السياحية 
الباد ســواء كانت مــزارات ثقافية أو 

كنوزًا طبيعية«.
لــلــســيــاحــة«  ــنــــي  وأوضــــــــح أن »الــــوطــ
ينفذ خطة طموحة تستهدف تعزيز 
رزنامة الفعاليات السنوية التي تقام 
في الباد على مدار السنة بما فيها 
املهرجانات والفعاليات السياحية، 
وكذلك زيــادة الوعي العاملي بالباد 
املــكــاتــب الدولية  عبر توسيع شبكة 

التي تروج لقطر كوجهة سياحية.
وأشار إلى أن هناك حالة واضحة من 
الــتــفــاؤل تــعــم قــطــاع الــضــيــافــة بشأن 

األداء املتوقع للعام الحالي استنادًا 
ــلــــة خــــال  ــو املــــســــجــ ــمــ ــنــ ملـــــــؤشـــــــرات الــ
الــنــصــف األول مــنــه، قــائــا: »مــعــدالت 
ــح  ــ ــكــــاس واضـ ــعــ ــة انــ ــلـ الـــنـــمـــو املـــســـجـ
للنشاط املتنامي حاليًا للسياحة في 
الدولة األمر الذي يؤشر لوجود دعم 

مبشر بنمو واعد للقطاع«.
ولــفــت »نـــور« إلــى أن قــطــاع الضيافة 
الـــقـــطـــري اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق نــتــائــج 
إيــجــابــيــة مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري، 
حــيــث حـــل مـــن بـــن أبـــــرز الــقــطــاعــات 
األكثر استفادة من خطوات االنفتاح 
ــك بـــدعـــم مــــن نــشــاط  ــ الـــســـيـــاحـــي، وذلــ
حـــركـــة الــســيــاحــة الــداخــلــيــة مـــن قبل 
ــور  ــطــ ــتــ املـــــواطـــــنـــــن واملــــقــــيــــمــــن، والــ
امللحوظ في أعداد الزوار القادمن من 
مختلف دول العالم بفعل تسهيات 

التأشيرة.
ــيـــافـــة الـــقـــطـــري  وواصــــــــل قــــطــــاع الـــضـ
تصدر ترتيب قطاعات الضيافة في 
منطقة الشرق األوسط بحسب تقرير 

ــــذي أصـــدرتـــه  »تــجــربــة الـــضـــيـــوف« الـ
شـــــركـــــة أولـــــــيـــــــري املـــتـــخـــصـــصـــة فــي 

بيانات السفر والسياحة.
ويــكــّرس املجلس جهوده لاستفادة 
من مــوارده التسويقية بأكثر الطرق 
اقــتــصــادًا فــي الــتــكــالــيــف، وذلـــك فيما 
يتعلق بأساليب الترويج املستخدمة 
وتـــركـــيـــز عــمــلــه عـــلـــى األســـــــــواق ذات 
ــة، ضـــمـــن خــطــط  األولـــــويـــــة الــــواضــــحــ

تنويع األسواق املصدرة للسياح.
الــخــمــســيــة »-2018  الــخــطــة  وتـــرســـم 
ــتـــي  الـ ــيــــة  الــــرئــــيــــســ ــح  ــ ــامــ ــ املــ  »2023
ستكون عليها قطر كوجهة سياحية، 
ــتـــجـــات والــــخــــدمــــات  ــنـ ــا تــــحــــدد املـ ــمـ كـ
ــتــــجــــارب الــســيــاحــيــة الـــتـــي يــجــب  والــ
تطويرها حتى يتسنى تحقيق هذه 
األهداف املنصوص عليها، حيث تعد 
هــــذه املــرحــلــة بــمــثــابــة مـــســـار واضـــح 
املعالم لتطوير املنتجات والخدمات 
ــتـــي ســتــمــيــز الــتــجــربــة  الــســيــاحــيــة الـ

السياحية في قطر.

شهد النصف األول من عام 2019 افتتاح 7 منشآت فندقية 
جــديــدة، أضــافــت للسوق نحو 1436 غــرفــة فندقية، حيث 
الــنــصــف األول 27378 غرفة  أصــبــحــت قــطــر تــضــم بنهاية 

تتوزع على 130 منشأة فندقية.
بلغ معدل اإلشغال اإلجمالي في جميع الفنادق والشقق 
الفندقية نحو 65%، حيث سجلت جميع فــئــات الفنادق 
زيــادة سنوية في تلك املعدالت، فيما بقيت هذه املعدالت 
كما هــي فــي الشقق الفندقية مقارنة بالفترة نفسها من 

عام 2018.
وانخفض متوسط سعر الغرفة في جميع الفنادق والشقق 
الفندقية في النصف األول من عام 2019 مقارنة بالنصف 

األول من العام 2018، بنسبة بلغت %5.
وترافق هذا االنخفاض الطفيف في متوسط سعر الغرفة 
مع زيادة كبيرة في الطلب بلغت 19% مما سمح بإيجابية 
فــي مــعــدل الــعــائــد على الــغــرفــة املــتــاحــة الـــذي يسجل نموا 

نسبته 3 % في جميع الفنادق والشقق الفندقية.
وسجل متوسط مــدة اإلقــامــة انخفاضًا طفيفًا فــي جميع 
الفنادق والشقق الفندقية بنسبة 3 % في النصف األول 
الــجــاري، حيث بلغ 3.76 ليلة لكل رحلة مقارنة  من العام 

بالنصف األول من العام املاضي 3.88 ليلة لكل رحلة.
وأرجع التقرير سبب التراجع إلى انخفاض متوسط مدة 
الــتــي بلغت بنهاية  الــفــاخــرة  اإلقــامــة فــي الشقق الفندقية 
النصف األول من 2019 نحو 7.58 ليلة لكل رحلة مقارنة بـ 

15.42 ليلة لكل رحلة في النصف األول من 2018.

وعلى صعيد أداء الفنادق، سجل معدل اإلشغال ارتفاعًا 
في جميع الفنادق في النصف األول من عام 2019، حيث 
بلغ 65% بــارتــفــاع ســنــوي 9% عــن نفس الفترة مــن العام 

املاضي.
وحققت الفنادق مــن فئة 3 نجوم أعلى مــعــدالت اإلشغال 
ــى مــعــدل إشـــغـــال مـــن نصيب  بــنــســبــة 76% فــيــمــا جـــاء أدنــ

الفنادق ذات الخمس نجوم والتي سجلت نسبة %61.
وسجل متوسط سعر الغرفة 376 رياال في النصف األول 
بانخفاض سنوي نسبته 6%، فيما بلغ معدل العائد على 
الغرفة املتاحة 242 رياال بارتفاع سنوي 3%، حيث سجلت 
الفنادق من فئة 5 نجوم أعلى متوسط لسعر الغرفة بلغ 

537 ريااًل.
وفي شأن أداء منشآت الشقق الفندقية، بلغ معدل اإلشغال 
اإلجمالي في جميع الشقق الفندقية 73% خال الفترة من 
يناير إلى يونيو 2019، وهو نفس املعدل الذي حققته في 

نفس الفترة من 2018.
وتفصيليًا، شهدت الشقق الفندقية القياسية )العادية( 
ارتفاعًا طفيفًا في معدل اإلشغال بها، حيث سجلت 74 % 
مقارنة بالشقق الفندقية الفاخرة التي سجلت نسبة %72.
وبــلــغ مــتــوســط ســعــر الــغــرفــة فــي جميع الــشــقــق الفندقية 
بــانــخــفــاض  ــاال  ــ الــنــصــف األول 2019 نــحــو 323 ريـ خــــال 
سنوي نسبته 4%، بينما بلغ معدل العائد على الغرفة 
املتاحة 235 رياال بتراجع سنوي 3%، حيث حققت الشقق 

الفاخرة أعلى متوسط لسعر الغرفة بلغ 351 ريااًل.

كــشــف تــقــريــر أداء الــقــطــاع الــســيــاحــي 
للنصف األول من العام 2019، الصادر 
ــن املــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة، عن  عـ
ارتفاع معروض الغرف الفندقية بنحو 
%8 مقارنة باألرقام املسجلة في نفس 
الــفــتــرة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، فـــي الــوقــت 
ــة أكــثــر من  الــــذي اســتــقــبــلــت فــيــه الـــدولـ
1.05 مليون زائــر خــال األشهر الستة 
ــــاري بـــارتـــفـــاع  ــــجـ ــام الـ ــعــ ــن الــ األولـــــــى مــ

سنوي 11%.
الــذي حصلت »لوسيل«  وذكــر التقرير 
على نسخة منه، أن الطلب على اإلقامة 
الــفــنــدقــيــة ســجــل زيــــادة ســنــويــة بلغت 
إلــى  الــــذي أدى  نــســبــتــهــا 19 %، األمــــر 
ارتــفــاع ملحوظ فــي مــعــدالت اإلشــغــال 
الــتــي سجلت %65 بنمو نسبته 8 % 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وفي النصف األول من 2019، انخفض 
الــغــرفــة بنسبة %5 في  متوسط سعر 
جميع الفنادق والشقق الفندقية، فيما 
ارتفع معدل العائد على الغرفة املتاحة 
بنسبة %3، وذلك باملقارنة مع األرقام 
املــســجــلــة فــي الــنــصــف األول مــن الــعــام 

املاضي.
وســجــل إجــمــالــي مــتــوســط مـــدة إقــامــة 
ــزوار الــقــادمــن إلـــى قــطــر فـــي جميع  ــ الــ
الـــفـــنـــادق والـــشـــقـــق الــفــنــدقــيــة تــراجــعــًا 

سنويًا نسبته 3%.
وبــــلــــغ مــــتــــوســــط مـــــــدة إقـــــامـــــة الــــــــزوار 
الــقــادمــن إلــى قطر خــال الستة أشهر 
الـــجـــاري، 3.54 ليلة  الـــعـــام  ــــى مـــن  األولـ
في الرحلة الواحدة في قطاع الفنادق، 
و7.47 ليلة لكل رحلة في قطاع الشقق 

الفندقية.

وأرجـــــــع الـــتـــقـــريـــر الـــــزيـــــادة فــــي أعـــــداد 
الـــــــــــــــزوار، ونـــــمـــــو مــــــعــــــدالت اإلشـــــغـــــال 
الفندقي، خــال األشــهــر الستة األولــى 
مـــن 2019، إلـــى تــنــظــيــم عـــدة فــعــالــيــات 
ومــهــرجــانــات ومناسبات كــبــرى جرت 
ــاح مـــتـــحـــف قــطــر  ــتــ ــتــ خـــالـــهـــا مـــثـــل افــ

الــوطــنــي، واملجمع الــتــجــاري فــي الحي 
الثقافي )كتارا(، والجزء الخارجي من 
بــيــردز« في  املتنزه الترفيهي »أنــجــري 

دوحة فستيفال مول.
ــيــــف، أطـــلـــق  ــر الــــصــ ــهــ ومــــــع دخـــــــول أشــ
»الــوطــنــي لــلــســيــاحــة«، أضــخــم مــوســم 

الــدولــة حتى اآلن، وهو  صيفي عرفته 
ــر«، حــيــث  ــطــ ــيـــف فــــي قــ ــامـــج »الـــصـ ــرنـ بـ
ــاقـــة مــتــنــوعــة مــــن الـــعـــروض  تــضــمــن بـ
الـــتـــي ينظمها  الـــجـــذابـــة  والــفــعــالــيــات 
ــر مــــن 30  ــثـ املـــجـــلـــس بـــالـــتـــعـــاون مــــع أكـ
الــعــام والــخــاص،  شريكا مــن القطاعن 

ــرز هـــذه الـــعـــروض إطـــاق  ــان مـــن أبــ وكــ
ــرة صـــيـــفـــيـــة تـــتـــيـــح لــلــمــقــيــمــن  ــيــ ــأشــ تــ
السابقن فــي قطر وكــذلــك ألفـــراد أسر 
ــيـــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــالـ املـــقـــيـــمـــن الـــحـ
إخــطــار سفر إلكتروني عبر اإلنترنت 

بكل سهولة. 

ارتفاعًا في العائدات 8 % زيادة سنوية في اإلشغال..                      و3 % 

     19 % نمو الطلب على اإلقامة        الفندقية في 6 أشهر

ذكــــر أحـــــدث تــقــريــر لــــــأداء الــســيــاحــي 
ــادر عـــن »الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة«، أن  ــ صـ
الدولة استقبلت خال الفترة من يناير 
إلــــى يــونــيــو 2019 نــحــو 1.05 مــلــيــون 
زائر، بنمو سنوي نسبته 11% مقارنة 
بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام املـــاضـــي. 
ــدد الــــــــزوار الـــقـــادمـــن نــمــوًا  ــ وســـجـــل عـ
املــنــاطــق، باستثناء  كبيرًا عبر جميع 
مـــواطـــنـــي الــــــــدول اإلفـــريـــقـــيـــة األخـــــرى 
ــم بــنــســبــة  ــ ــدادهــ ــ الــــذيــــن انـــخـــفـــضـــت أعــ
10% عـــمـــا كــــانــــت عـــلـــيـــه فــــي الــنــصــف 
األول من 2018. وسجلت أعــداد الــزوار 
الــقــادمــن مــن جــمــيــع املــنــاطــق األخـــرى 
نــمــوًا كــبــيــرًا، حــيــث ارتــفــع عـــدد الــــزوار 
مــن مــواطــنــي أوروبــــا والــــدول العربية 
فـــي كـــل منهما،  بــنــســبــة %22  ــــرى  األخـ
الــقــادمــن مــن مواطني  بينما زاد عــدد 
األمــريــكــتــن بــنــســبــة 13 %، وارتــفــعــت 
مـــــن دول مــجــلــس  ــــن  ــادمـ ــ ــقـ ــ الـ أعــــــــــداد 
الــتــعــاون الخليجي بنسبة 12%، في 
الوقت الذي نمت فيه أعــداد الــزوار من 
الــدول اآلسيوية األخــرى بما  مواطني 

فيها أوقيانوسيا بنسبة %3.
ــد قـــائـــمـــة  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــو الـ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ وتـــــــصـــــــدر مــ
جــنــســيــات الــــــزوار الـــقـــادمـــن إلــــى قطر 

انــخــفــاض  ــم  الــنــصــف األول، رغــ خــــال 
أعدادهم بشكل سنوي بنسبة %9.

وفـــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بـــقـــائـــمـــة أكــبــر 
األســواق املصدرة للسياح إلى الدولة، 
ــن املــمــلــكــة  ــ ــون مـ ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــل الـــــــــــزوار الـ ــ حـ
املــتــحــدة والــذيــن سجلوا نــمــوًا سنويًا 
الــثــالــثــة  ــبـــة  ــاء فــــي املـــرتـ ــ 17%، كـــمـــا جـ
الــزوار القادمون من الواليات املتحدة 
ــيـــة، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت أعــــدادهــــم  األمـــريـــكـ
ــداد نــفــس الــفــتــرة  ــ بــنــســبــة 11% عـــن أعـ
الــنــصــف األول من  مـــن 2018. وخــــال 
ــة 28  ــ ــدوحـ ــ الـ ــنـــاء  ــيـ 2019، اســـتـــقـــبـــل مـ
سفينة سياحية ضمن موسم سياحة 
الــســابــق »2018 -  الــبــحــريــة  الـــرحـــات 
2019«، والتي حملت على متنها 70.2 
ألف راكب بزيادة سنوية بلغت %111 
عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــنـــصـــف األول 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. ولــعــبــت الـــرحـــات 
ــداد  ــارزا فـــي نــمــو أعــ ــ الــبــحــريــة دورا بــ
الزوار القادمن إلى الدولة خال الستة 
أشهر األولى من العام الجاري، خاصة 
ــزوار الــقــادمــن مــن دول األمــريــكــتــن  ــ الـ
وأوروبـــــــــــا، حـــيـــث جــــــاءت أعـــلـــى نــســب 
النمو في أملانيا بنحو 75% وإيطاليا 

بـ 42%، والبرازيل بـ %67.

22 % نمو الزوار »العرب« واألوروبيين
70.2 ألف سائح على متن 28 سفينة سياحية

¶ البيئة إحدى ركائز السياحة في قطر¶ مزارات تراثية متنوعة يقبل عليها السائح

تفاؤل بأداء »الضيافة« ونشاط السياحة الداخلية

1436 غرفة 7 منشآت فندقية جديدة بسعة 

خبراء: تنوع الفعاليات السياحية ركيزة النمو 

65 % إجمالي متوسط اإلشغال بالفنادق والشقق

عبداللطيف: 
التوسع في إقامة 

المهرجانات 
واألنشطة يعزز 
اإلنفاق السياحي

نور: شراكة 
»العام« و»الخاص« 

وتسهيالت التأشيرة 
عنصر دعم 
لـ»الضيافة« 

محمد عبدالعال



بورصة محلية 14Issue No 1292 - Thursday 14 November 2019

العدد 1292
الخميس 17 ربيع األول 1441 هـ ــ 14 نوفمبر 2019

5 قطاعات سجلت ارتفاعًا بقيادة الصناعة والتأمين

2.3 مليار ريال المؤشر يعاود الصعود والرسملة تربح 

63.9 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس

تراجعت السيولة خالل جلسة أمس بنسبة 26% إلى 202.8 مليون 
إلــى 63.9 مليون سهم،  ريـــال، كما تقلصت الكميات بنسبة %22 

وانخفضت الصفقات املنفذة بنسبة 17% إلى 6034 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات 
املالية، الذي شهد تداول 25 مليونا و314 ألفا و096 سهما بقيمة 
128 مليونا و139 ألفا و324.548 ريال نتيجة تنفيذ 2856 صفقة، 
سجل انخفاضا بمقدار 1.43 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل 

إلى 4 آالف و048.00 نقطة.
الــذي  الــخــدمــات والسلع االستهالكية،  بينما سجل مــؤشــر قــطــاع 
ألــفــا و229 سهما بقيمة 22 مليونا  تـــداول 6 مــاليــن و365  شهد 
ألــفــا و875.772 ريـــال نتيجة تنفيذ 809 صــفــقــات، ارتفاعا  و547 

إلـــى 8 آالف  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.90  بــمــقــدار 76.64 
و553.32 نقطة.

كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 14 مليونا و684 ألفا 
و658 سهما بقيمة 24 مليونا و230 ألفا و063.937 ريــال نتيجة 
تنفيذ 1053 صفقة، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 32.66 نقطة، أي مــا نسبته 

1.12% ليصل إلى ألفن و948.58 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمن، الذي شهد تداول 858 ألفا و761 
سهما بقيمة مليونن و247 ألفا و940.920 ريال نتيجة تنفيذ 122 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 33.35 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل 

إلى ألفن و721.99 نقطة.
كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، الـــذي شــهــد تــــداول 10 مالين 

و757 ألفا و458 سهما بقيمة 10 مالين و122 ألفا و629.816 ريال 
نتيجة تنفيذ 451 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.87 نقطة، أي ما نسبته 

0.40% ليصل إلى ألف و485.17 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد تداول 3 مالين و258 
ألفا و002 سهم بقيمة 6 مالين و872 ألفا و894.490 ريال نتيجة 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 0.14  انــخــفــاضــا  تنفيذ 353 صــفــقــة، 

0.02% ليصل إلى 922.53 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الــذي شهد تــداول مليونن و692 ألفا 
و752 سهما بقيمة 8 مالين و610 آالف و046.230 ريــال نتيجة 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  ارتــفــاعــا بــمــقــدار 17.16  تنفيذ 390 صــفــقــة، 

0.66% ليصل إلى ألفن و601.23 نقطة.

202.8 مليون ريال 26 % تراجعا بالسيولة إلى 

ارتفع املؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة 
أمــــس بــنــســبــة 0.5% رابـــحـــا 51.1 نــقــطــة ليغلق 
تـــراجـــع  ــــط  نـــقـــطـــة، وسـ عـــنـــد مـــســـتـــوى 10277.2 
نسبي على صعيد الــتــداوالت، وتسجيل رسملة 
السوق مكاسب بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى 

مستوى 566.7 مليار ريال.
ــاع 5 قـــطـــاعـــات على  ــفــ وشـــهـــدت الـــتـــعـــامـــالت ارتــ
رأســهــا الــتــأمــن، ويــلــيــه الــصــنــاعــة، ثــم الــخــدمــات 
والسلع االستهالكية، والنقل، والعقارات، بينما 

تراجع البنوك والخدمات املالية، واالتصاالت.
وسجل مؤشر العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 
93.99 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.50% ليصل إلــى 
نــقــطــة، بينما ســجــل مــؤشــر بــورصــة   18910.97
الــريــان اإلســالمــي السعري ارتفاعا بمقدار  قطر 
إلــى  17.44 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.76% ليصل 
2307.29 نقطة، كما سجل مؤشر بــورصــة قطر 
الــريــان اإلســالمــي ارتــفــاعــا بــمــقــدار 29.70 نقطة، 
أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 3928.62 نقطة، 

املــتــداولــة ارتفاعا  وسجل مؤشر جميع األســهــم 
بمقدار 11.39 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل 

إلى 3027.04 نقطة.
ــعـــت أســـهـــم 29 شــركــة  ــفـ وفـــــي جــلــســة أمــــــس، ارتـ
ــفـــضـــت أســــعــــار 7 شـــــركـــــات، وحــــافــــظــــت 6  وانـــخـ

شركات على سعر إغالقها السابق.
ــيــــة الـــقـــابـــضـــة الــقــائــمــة  وتــــصــــدر ســـهـــم اإلســــالمــ
الـــخـــضـــراء بــنــمــو نــســبــتــه 6.09% وتــــاله الــعــامــة 
بــنــســبــة  ثــــم مــســيــعــيــد  بــنــســبــة %4.44  لــلــتــأمــن 
لــلــتــأمــن  الــــدوحــــة  تـــصـــدر ســهــم  بــيــنــمــا   ،%2.81
القائمة الحمراء بنسبة 6.42% واملالحة بنسبة 
0.97% وأعمال بنسبة 0.68%، ورابعا جاء سهم 

QNB بتراجع نسبته %0.4.
ــمـــون  ــاهـ ــسـ ــة أمـــــــس اســــتــــحــــوذ املـ ــلـــسـ وخــــــــالل جـ
ــراء  ــ ــــشـ الـ نــــســــب  ــلــــى 46.2% مـــــن  الــــقــــطــــريــــون عــ
و48.7% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون 
الخليجيون على 2.8% من نسب الشراء و%8.6 
من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب 
الـــشـــراء و42.6% مــن نسب  عــلــى 51% مــن نــســب 

البيع.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

52.3458.5% 6.1
قطاعات سجلت ارتفاعًا 
بقيادة التأمني والصناعة

مليار ريال ارتفاع
رسملة السوق خالل الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»إزدان« متصدر الكميات

 نمو »اإلسالمية القابضة« 
متصدر األسهم املرتفعة

اختتمت بورصة قطر، أمس، فعاليات املنتدى 
 QNB االستثماري الذي نظمته بالتعاون مع
للخدمات املالية، وهدف املنتدى، الذي استمر 
يـــومـــن، لــلــتــرويــج لــالســتــثــمــار فـــي الــشــركــات 
الــقــطــريــة، واشــتــمــل على الــعــديــد مــن الــلــقــاءات 
بهدف تعريف الجهات االستثمارية الدولية 
بالفرص واملــيــزات االستثمارية التي يوفرها 
االســتــثــمــار فـــي أســهــم الــشــركــات املـــدرجـــة في 

بورصة قطر.
وســعــت بــورصــة قــطــر مــن خـــالل هـــذا املــنــتــدى 
إلى تعزيز نشاطات عالقات املستثمرين التي 
تــقــوم بها الــشــركــات املــدرجــة مــن خــالل توفير 
الفرصة إلدارات هــذه الشركات لالجتماع مع 
الــقــرار الرئيسين فــي عــدد مــن أكبر  صانعي 

الصناديق االستثمارية في العالم.
وشــهــد املــنــتــدى الــعــديــد مــن الــلــقــاءات الفردية 
والجماعية، التقى من خاللها ممثلو الشركات 
املــــدرجــــة بـــمـــديـــري الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
الــــتــــي تـــمـــثـــل كـــبـــريـــات املــــؤســــســــات الـــعـــاملـــيـــة، 
حيث تــم عقد مــا يــزيــد على 80 اجتماعا بن 
املــشــاركــة ومــديــري  الــشــركــات القطرية  ممثلي 
الصناديق االستثمارية الذين يمثلون العديد 
من املؤسسات العاملية الكبرى التي تخصص 
ا مهما مــن استثماراتها لقطر ومنطقة  جـــزء

الخليج واألسواق الناشئة.
ــلـــي املـــنـــصـــوري  وأعــــــــرب الـــســـيـــد راشـــــــد بــــن عـ
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي ترأس 
الوفد املشارك، عن ارتياحه لحرص الشركات 

املـــدرجـــة الــقــطــريــة عــلــى تــطــويــر عــالقــاتــهــا مع 
الــجــهــات االســتــثــمــاريــة الــعــاملــيــة الــتــي تتطلع 

لالستثمار في البورصة القطرية.
ولــــفــــت إلـــــى أن تـــطـــويـــر قــــاعــــدة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
املستثمرين املحلين والدولين يشكل عامال 
محوريا فــي تطوير أســـواق األســهــم القطرية، 
مؤكدا إدراك أهمية أن هذه العملية هي عملية 
مستمرة خصوصا على ضوء التقلبات التي 
تشهدها تدفقات رؤوس األموال إلى األسواق 
الــنــاشــئــة، قــائــال: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى مواصلة 
الجهود الرامية إلى جعل قطر وجهة تنافسية 

الستثمارات املحافظ والصناديق األجنبية«.

وشــدد املنصوري على أن بورصة قطر تمثل 
بيئة خصبة لالستثمارات باعتبارها إحدى 
أهـــم مــنــصــات الــتــنــويــع االقــتــصــادي فــي دولــة 
املــال  أنــهــا منصة لتخصيص رأس  قــطــر، كما 
لـــلـــشـــركـــات واملــــشــــاريــــع الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــنــصــة 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى رؤوس  تــمــكــن الـــشـــركـــات مـ
ــوال والــســيــولــة الــتــي تــحــتــاجــهــا لتمويل  ــ األمــ
ــي مـــنـــصـــة أيــضــا  ــ ــا ومـــشـــاريـــعـــهـــا، وهــ ــمـــوهـ نـ
لبرنامج الخصخصة الحكومية، وتضم أيضا 
مجموعة متنوعة من القطاعات االقتصادية 
مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع 
ــتـــي تــعــكــس حــيــويــة  ــا الـ ــيـــرهـ الــلــوجــســتــي وغـ

ومتانة االقتصاد القطري.
من جانبه، أعــرب السيد عبدالعزيز العمادي 
مدير إدارة اإلدراج في بورصة قطر عن تقديره 
لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــشـــركـــات الــقــطــريــة 
وحــرصــهــا على حــضــور مثل هــذه الفعاليات 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن جـــهـــودهـــا لــتــعــزيــز عـــالقـــات 
املــســتــثــمــريــن تــعــتــبــر مــكــمــلــة لــجــهــود تــطــويــر 

البنية التحتية للسوق.
ــأن بــــورصــــة قـــطـــر اعـــتـــمـــدت اعـــتـــبـــارا  ــ وأفـــــــاد بـ
مــن أكــتــوبــر املــاضــي قــواعــد إلــزامــيــة لعالقات 
املــســتــثــمــريــن مـــن شــأنــهــا تــحــســن الــشــفــافــيــة 
والتواصل في السوق، وفي عام 2020 ستنضم 
الــبــورصــة إلــى الــعــدد املــتــزايــد مــن الــبــورصــات 
تـــقـــاريـــر  إعــــــــداد  فــــي   XBRL تـــســـتـــخـــدم ــتــــي  الــ

الشركات وإفصاحاتها.
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن ثــالث عــشــرة مــن كبرى 
ــة فـــــي بـــورصـــة  ــ ــدرجــ ــ الــــشــــركــــات الـــقـــطـــريـــة املــ
قـــطـــر شـــــاركـــــت فـــــي فـــعـــالـــيـــات هــــــذا املـــنـــتـــدى 
وعــقــدت الــعــديــد مــن الــلــقــاءات مــع الصناديق 
االستثمارية وعرفتها على مزايا االستثمار 
فـــي أســهــمــهــا، وهــــذه الــشــركــات هـــي بــنــك قطر 
الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري 
ومــصــرف الــريــان وأوريــــدو وشــركــة صناعات 
قطر )التي تغطي شركة قطر لصناعة األملنيوم 
وشـــركـــة الــخــلــيــج الــدولــيــة لــلــخــدمــات وشــركــة 
مسيعيد القابضة( وشركة ناقالت ومجموعة 
قطر للتأمن ومصرف قطر اإلسالمي وشركة 

الكهرباء واملاء القطرية.

البورصة تختتم منتدى لندن لترويج االستثمار في الشركات المدرجة
نظمته بالتعاون مع QNB للخدمات المالية
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الشركة القطاع
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مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان القابضة

قطر األول

أعمال

الطبية

الدولي اإلسالمي

QNB
الدولي اإلسالمي

التجاري

وقود

المصرف

8,537,143

6,041,546

5,252,920

4,184,001

3,571,061

45,001,780.68

35,169,905.42

13,348,000.51

10,984,098.93

10,530,753.52

العقارات النقلالتأمين
% 0.66 % -0.02 % 0.40 % 1.24 % 1.12 % 0.90 % -0.04

المؤشر العام

نقطة
10277.2

التغير

 نقطة
51.1

نسبة التغير

% 0.5
رسملة السوق

566.7
مليار ريالمليار ريال

2.3

كمية األسهم

63.9
%مليون سهم

22-
عدد الصفقات

6034
% صفقة

17-

2976
شركة
42

المالحة أعمال QNB الدوحة المناعي
للتأمين

% % % %% -0.97 -0.68 -0.41 -0.32-6.42

األكثر انخفاضًا

اإلسالمية 
القابضة

اإلسالمية 
للتأمين

مخازن العامة 
للتأمين

مسيعيد

%% % %% 6.092.19 2.25 4.442.81

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون

%51

%2.8

%48.7

%8.7

%42.6 %46.2

202.8

%-26

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%4%5%11 %4%12 %1%63
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توماس واتسون

كاتب رأي وباحث
»صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية« 

الصين وركود االقتصاد العالمي

وأخــيــرا الــصــراع االقــتــصــادي الــقــائــم حــالــيــا الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية.

وبعد مواجهة مخاطر حــدوث ركــود هائل قبل 10 سنوات، 
احتفظ قادتنا السياسيون برغبة إلحاق األذى بالنفس ونحن 

نقف على شفا الوقوع في أزمة ركود جديدة.
وفـــي أعــقــاب اســتــعــمــال الــكــثــيــر مــن »ذخــيــرتــنــا الــنــقــديــة« في 
العام 2009، ثمة أسئلة باعثة  الحاصل في  الركود  مواجهة 
على القلق تتعلق باملكان الذي يمكن إيجاد املوارد فيه من أجل 

استخدامها في درء الركود الجديد.
والديون الحكومية واملؤسسية تسجل مستويات قياسية، مع 
السياسيني  للقادة  املركزية تحذيراتها  البنوك  إطــاق معظم 
البنوك  النقدية فارغة. وتطالب  التحصينية  أن اإلجــراءات  من 

التحتية  البنية  املركزية بتطبيق تحفيزات مالية - مثل بناء 
الــحــكــومــات في  الــضــرائــب - حينما نجحت معظم  وخــفــض 
املــوازنــة، ووقعت تحت ضغوط بخفض اإلنفاق،  تقليل عجز 

بدال من زيادته.
أدنــى شك،  بــدون  للعالم  والصحة االقتصادية للصني مهمة 
ليست فقط بسبب أهمية البلد األكثر تعدادا للسكان لكل من 
املشتري واملــورد، ولكن أيضا بسبب القلق من كونها ليست 
التي تتيح لها تقديم تحفيزات ضخمة،  في الوضعية املثالية 
كما فعلت تماما في أعقاب األزمة املالية العاملية التي اندلعت 

شرارتها في العام 2009.
وحــزمــة الــتــحــفــيــزات الــتــي قدمتها الــصــني فــي الــعــام 2008- 
2009 المست 19% من الناتج املحلي اإلجمالي، فيما بلغت 
إجراءات التحفيز التي طبقتها بكني في العامني املاضيني %7 
فقط من الناتج املحلي اإلجمالي، بحسب ما أوردته صحيفة 

»فاينانشيال تايمز« البريطانية.
فإذا كنا مقدمني على الوقود في ركود جديد، والصني ليست 
متاحة كي تقدم لنا تحفيزات مالية، فكيف لنا أن نواجه هذا 

املصير االقتصادي املجهول.

بعد مضي عقد على األزمة املالية العاملية، ومع مواصلة إدمان 
االقتصادات الكبرى في العالم لتحديد أسعار الفائدة بالقرب 
التيسير  لتيسير ســيــاســة  الــصــفــر كــاســتــجــابــة طـــارئـــة  مـــن 
إلى  يــزال بحاجة  العاملي ال  أن االقتصاد  الكمي، يبدو جليا 

دعم حقيقي.
فالتجارة في أنحاء العالم متوقفة تقريبا، ومعظم االقتصادات 
الــرئــيــســيــة تــســجــل نـــمـــوا اقـــتـــصـــاديـــا يــقــتــرب مـــن الــصــفــر، 
واالســتــثــمــارات فــي انــخــفــاض مــلــحــوظ، ومــعــظــم املــؤســســات 
الــدولــيــة الــخــبــيــرة، مــن بينها صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وإدارة 
ــؤون االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة ملــنــظــمــة األمـــم  الـــشـ
املــتــحــدة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة، ومنظمة 
التجارة العاملية، كلها تتوقع أن األسوأ لم يأت بعد. وتوقعات 
التي  القضايا  تلك املؤسسات ال تأخذ فــي االعتبار بالطبع 
تفاقم األوضاع مثل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب في إطار الحرب التجارية التي يشنها 
على الصني وعدد من حلفاء واشنطن، وانسحاب بريطانيا 
مــن االتــحــاد األوروبـــــي املــعــروف اصــطــاحــا بـــ »بريكسيت« 
بــوريــس جونسون،  البريطاني  ــوزراء  ــ ال يــؤيــده رئــيــس  والـــذي 

ديفيد دودويل

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

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

نمو االقتصاد الهندي
انــشــغــل الــخــبــراء االقــتــصــاديــون فـــي األســابــيــع األخــيــرة 
الحالي،  املــالــي  الــعــام  فــي  بخفض توقعاتهم االقتصادية 
وهم بالفعل لديهم أسباب منطقية لذلك، فالربع األول الذي 
انتهى في يونيو املاضي قد شهد نمو االقتصاد الهندي 
بنسبة 5%، مــســجــا أبــطــأ وتــيــرة لــه فــي ســتــة شــهــور، 
وكان ذلك بمثابة صدمة حقيقية، فمعدل النمو الحقيقي 
جاء أقل من التوقعات اإلجماعية بواقع 0.7 نقطة مئوية 

تقريبا.
وثــمــة اتــفــاق واســــع الــنــطــاق عــلــى أن أرقــــام الــربــع الــثــانــي 
أيــضــا محبطة - ربــمــا حتى ستكون أســـوأ من  ستكون 
الربع األول. فالناتج الصناعي قد انخفض  نظيرتها في 
فــي أغــســطــس املــاضــي، وهــبــط نــاتــج الــقــطــاع التصنيعي 
فـــي ســبــتــمــبــر. وعــلــى األرجـــــح أن بعض  بــنــســبــة %5.2 
االنخفاض في الناتج التصنيعي على األقل في سبتمبر 
ــدادات  اإلمــ الحاصلة فــي  بــاالضــطــرابــات  يمكن تفسيره 
والـــتـــي تــســبــبــت فــيــهــا األمـــطـــار الــغــزيــرة عــلــى كـــل أنــحــاء 
الهند في هذا الشهر، ومن ثم يبالغ في حجم املشكات 

املوجودة في االقتصاد التصنيعي.
ومع ذلك فأيا كان السبب فإن التراجع في اإلنتاج ال يمكن 
اإلنتاج  التراجع سيظهر حتما في بيانات  إنكاره، وهــذا 

الخاصة بالربع الثاني.
ــه، يمكن الــنــظــر إلـــى نــصــف الــكــوب  لــكــن، وفـــي الــوقــت ذاتــ
املمتلئ، فاالقتصاد الهندي نما بنسبة 4.3% في الشهور 
الثاثة املنتهية في مارس من العام 2013، مسجا أسوأ 
ربع في العقد الحالي. وفي حال أن األداء في الربع الثاني 
من العام املالي الحالي أقل من هذا، فإن تلك الشهور الثاثة 
ستشهد نموا في االقتصاد الهندي بأبطأ مستوى منذ 
ما بعد األزمة املالية التي وقعت في دول شمال األطلنطي، 

وشهدت الهند تعافيا في أعقاب تلك الهزة.
ومــا هــو بــاعــث على القلق هــو الــبــيــانــات األولـــى الخاصة 
بالنشاط االقــتــصــادي فــي الــربــع الــثــالــث والــتــي بـــدأت في 
أكــتــوبــر املــاضــي، فمؤشر مــديــر املــشــتــريــات فــي أكتوبر 
انــخــفــض إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه فــي عــامــني فــي أكــتــوبــر، 
تـــزال ضعيفة،  الــســلــع والــخــدمــات ال  وتحصيل ضــريــبــة 
ومــع ذلــك ال يـــزال هــنــاك سبب يدفعنا إلــى االعــتــقــاد بأن 
االقتصاد الهندي سيشهد تعافيا خفيفا من الربع الثالث.
أوال  إلى االعتقاد في ذلــك،  وهناك أسباب عديدة تدفعنا 
موسم الحصاد القوي في معظم الباد ينبغي أن يكون 
جيدا بالنسبة ملحاصيل الشتاء. ثانيا هناك على األرجح 
بـــدأت فيه  الـــذي  الــوقــت  الطلب، فــي  التحسنات فــي  بعض 
التراجع  الفائدة املنخفضة في إحــداث تأثير بعد  أسعار 
التأثير  املعتاد. وثالثا سيكون ثمة دفعة إحصائية من 

األساسي.

نيرانجان راجادياكشا

كاتب رأي في موقع »اليفمنت«
»موقع اليفمنت الهندي« 

االكتتابات في منطقة 
الشرق األوسط

يــبــدو أن الــفــتــرة املــقــبــلــة ســـوف تشهد مــزيــدا من 
ــاع االقــتــصــاديــة اإلقليمية،  الــتــراجــعــات فــي األوضــ
الذي  السيناريوهات والوضع الضبابي  في إطــار 
تمر به الكثير من دول منطقة الشرق األوسط التي 
تعاني مــن تــراجــع املــــوارد املــالــيــة، وتــراجــع أسعار 
الــنــفــط الــعــاملــيــة، نــاهــيــك عــن الــخــســائــر اإلنــســانــيــة 
الناجمة عن استمرار الحصار والحروب  واملادية 
ــن الــخــطــط  فــــي املـــنـــطـــقـــة، واملـــــســـــاوئ الـــنـــاجـــمـــة عــ
ــتــي يــضــعــهــا االســتــكــبــار الــعــاملــي والــصــهــيــونــيــة  ال

باالستياء على املوارد النفطية واملالية للمنطقة.
هذه التأثيرات السلبية بدأ يعاني منها املستثمرون 
ورجــــال األعـــمـــال وحــتــى الــفــئــات الــصــغــيــرة منهم 
ــدأت األعـــمـــال وفــــرص العمل  فــي املــنــطــقــة، فــيــمــا بــ
البطالة والباحثني عن  تــتــراجــع، وتــتــزايــد مــعــدالت 
الــتــي تلحق  اليومية  الخسائر  الــعــمــل، ناهيك عــن 

باملستثمرين في أسواق املال في املنطقة.
التقارير املالية التي تصدر عن املؤسسات الدولية 
االقــتــصــاديــة  ــاع  ــ تعطي صـــورة كئيبة عــن األوضـ
وأســواق املــال في املنطقة. فتقرير شركة إرنست 
املقبلة في منطقة  ويونغ األخير حول االكتتابات 
الــــشــــرق األوســـــــط وشــــمــــال إفـــريـــقـــيـــا تــشــيــر إلـــى 
انــخــفــاض كــبــيــر فـــي قــيــمــة صــفــقــات االكــتــتــابــات 
املنطقة وبنسبة 45.3% خال  األولــيــة في  العامة 
الفترة املاضية. هذه االكتتابات لم تتجاوز قيمتها 
الثالث 2019(  )الربع  الثاثة األخيرة  في األشهر 
عن 190 مليون دوالر مقارنة مع نفس الفترة من 
القيمة 347.3 مليون  العام املاضي، حيث سجلت 
دوالر أمريكي، في الوقت الذي كان فيه معظم دول 
املنطقة تطرح ما بني 5 إلى 10 اكتتابات أولية في 
مختلف املشاريع االقتصادية سنويا قبل تراجع 
الحالي  العام  الثالث من  الربع  النفط. ففي  أسعار 
كــان هــنــاك صفقتان فقط فــي كــل مــن السعودية 
الفترة من  ومصر مقابل 4 صفقات خال نفس 
الــعــام املــاضــي. وهـــذا يــؤكــد عـــدم قـــدرة الــشــركــات 

ــة لــهــذه  فـــي املــنــطــقــة عــلــى تــوفــيــر الــســيــولــة الـــازمـ
اليومي لألسعار في  التراجع  االكتتابات في ظل 

أسواق املال باملنطقة.
ورغم ذلك، هناك تفاؤل بأن تشهد املنطقة حراكًا 
بعد هذا الهدوء في ظل املعطيات الجديدة، وتوّجه 
أمـــريـــكـــا والـــصـــني لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة جــديــدة 
الذي  السلع، األمر  املفروضة على  تجاه الضرائب 
ســوف يـــؤدي إلــى تحريك أســـواق املـــال مــن جهة، 
والــتــوجــه نحو طــرح مــزيــد مــن االكــتــتــابــات األولــيــة 
من جهة أخــرى. ففي العام املقبل 2020 ستكون 
التطورات  العديد من  األمــور أكثر وضوحا تجاه 
الجيوسياسية العاملية التي تعصف بالعالم، منها 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــني أمــريــكــا والــصــني كأكبر 
االتــحــاد األوروبــي  بالعالم، وتوجهات  اقتصادين 
ــتــزامــهــا بـــالـــخـــروج من  ــــدى ال تـــجـــاه بــريــطــانــيــا ومـ
االتــــحــــاد، نــاهــيــك عـــن الــجــهــود الــتــي تــبــذل لــوقــف 
الحرب في سوريا واليمن، وحل املشكلة الخليجية 
القائمة في حصار دولة قطر، وغيرها من القضايا 

األخرى.
االكتتابات األولية التي تطرح في املنطقة يجب أن 
الــنــاس، بجانب  الــدنــيــا مــن  الطبقة  يستفيد منها 
املستثمرين الكبار، حيث إن الفترة السابقة ألحقت 
بالكثير من املواطنني خسائر كبيرة نتيجة لتراجع 
العمل  ل 

ّ
املــال. كما يفض االستثمارات في أســواق 

العائلية إلدراج  الشركات  املزيد من  على تشجيع 
العمل  ــال املحلية لتعزيز  املـ أسهمها فــي أســــواق 
بهذه األسواق خال الفترة املقبلة، في الوقت الذي 
التعاون  بــدول مجلس  املعنية  الجهات  تعمل فيه 
الخليجي على تحديث قوانينها لجذب املستثمرين 
األجانب، وتتخذ التدابير الازمة بهدف تعزيز ثقة 
ــواق، مــع إعــطــاء مزيد  ــ املستثمرين فــي هـــذه األسـ
للتوجه نحو تأسيس املشاريع بدون  الفرص  من 

تحديد رؤوس األموال الكبيرة للتأسيس.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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2025 وكالة الطاقة تتوقع تباطؤ طلب النفط العالمي في 

تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط أمــــس مع 
انحسار توقعات إبرام اتفاق تجارة 
بني الصني والواليات املتحدة، مما 
آفـــاق االقتصاد  يلقي بظالله على 
العاملي والطلب على الطاقة، وقال 
الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
أمس إن البلدين يقتربان من وضع 
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى االتـــفـــاق 
التجاري، لكنه لم يذكر أي تفاصيل 
تـــوقـــيـــع  مـــــكـــــان  مـــــوعـــــد أو  بـــــشـــــأن 
االتــــفــــاق، مــمــا أصــــاب املــســتــثــمــريــن 
بــخــيــبــة أمـــــل. وانــخــفــضــت الــعــقــود 
اآلجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.5 
إلـــى 61.74 دوالر للبرميل.  بــاملــئــة 
ونـــزل خــام غــرب تكساس الوسيط 
إلــى 56.54  26 سنتا أو 0.5 باملئة 

دوالر للبرميل.
وتوقعت وكــالــة الطاقة الدولية أن 
يتباطأ الطلب العاملي على النفط 
بعد عــام 2025 مما يضغط أيضا 
على الــســوق فــي ظــل تحسن كفاءة 
الــوقــود وزيـــادة استخدام املركبات 
الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــــن طــــريــــق الــشــحــن 
املــرجــح أن  بالكهرباء لكن مــن غير 
يصل االستهالك لذروة في غضون 
الــوكــالــة،  العقدين املقبلني، وقــالــت 
التي مقرها باريس وتقدم املشورة 
لحكومات غربية بــشــأن سياسات 
الطاقة، في تقريرها السنوي آلفاق 
الطاقة العاملية للفترة حتى 2040 
إن نــمــو الــطــلــب ســيــواصــل الــزيــادة 

عــلــى الــرغــم مــن أنـــه ســيــكــون هناك 
تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ 

في 2030.
ــا  وتـــــــــــرى الــــــوكــــــالــــــة فـــــــي تــــصــــورهــ
ــــع بـــني  ــمـ ــ ــــجـ األســــــــــاســــــــــي، الـــــــــــــذي يـ
سياسات الطاقة القائمة واألهداف 
ــلـــب عــلــى  ــطـ ــع الـ ــفـ ــرتـ ــة، أن يـ ــنـ ــلـ ــعـ املـ
النفط بنحو مليون برميل يوميا 
فـــي املــتــوســط كـــل عــــام حــتــى 2025 
مـــن 97 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
2018. وفيما يلي ذلــك، من املتوقع 
الــطــلــب بــمــقــدار 0.1 مليون  ارتــفــاع 
برميل يوميا كل عــام في املتوسط 
خالل العقد الذي يبدأ 2030 ليصل 

ــل يــومــيــا  ــيـ ــرمـ بـ إلــــــى 106 مــــاليــــني 
الــوكــالــة »هــنــاك  فـــي 2040، وقـــالـــت 
لــكــن  بـــعـــد 2025  تـــبـــاطـــؤ مـــلـــمـــوس 
هــذا ال يــؤدي إلــى ذروة مــؤكــدة في 
استخدام النفط« مشيرة إلى زيادة 
الــطــلــب مـــن الــشــاحــنــات وقــطــاعــات 
الـــــشـــــحـــــن الــــــبــــــحــــــري والــــــطــــــيــــــران 

والبتروكيماويات.
ــالـــة اســم  ــام، غـــيـــرت الـــوكـ ــعــ وهـــــذا الــ
تصورها األساسي إلى »سياسات 
معلنة« بدال من »سياسات جديدة« 
ــه يـــعـــكـــس ســـيـــاســـات  ــ لـــتـــوضـــيـــح أنــ
قـــــائـــــمـــــة. وهــــــــو واحــــــــــد مــــــن ثـــالثـــة 
ــخــدمــت إلبــــراز كيف 

ُ
تـــصـــورات اســت

يمكن للطلب على الطاقة أن يتطور 
خــالل العقدين املقبلني. وتعرضت 
وكالة الطاقة الدولية النتقادات من 
جماعات معنية بتغير املناخ تقول 
إن التوقعات تقلل من شأن السرعة 
التي قد يتحول بها العالم للطاقة 
املتجددة وتقوض الجهود الرامية 
ــلـــى الــــــزيــــــادات فــي  ــــى الـــحـــفـــاظ عـ إلــ
درجـــات الــحــرارة العاملية فــي نطاق 

بني 1.5 درجة ودرجتني مئويتني.
وقــــال جــويــري روجــيــلــج مــن معهد 
جــرانــثــام بالكلية امللكية فــي لندن 
ــم يــتــغــيــر الــــتــــصــــور )األســــاســــي  ــ »لــ
للوكالة( بشكل جــوهــري عــن العام 

املاضي.. ال يزال ال يتسق مع )هدف( 
1.5 درجــة مئوية وعــدة جوانب من 
اتــفــاقــيــة بــــاريــــس، وال يــمــثــل ســـردا 
متسقا علميا«. وتتوقع الوكالة أن 
يكون هناك نحو 330 مليون سيارة 
كـــهـــربـــائـــيـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق بــحــلــول 
2040 ارتفاعا من تقدير في توقعات 
املــــاضــــي عـــنـــد 300 مــلــيــون.  ــام  ــعــ الــ
وســيــزيــح ذلـــك نــحــو أربـــعـــة مــاليــني 
برميل يوميا مــن اســتــخــدام النفط 
مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا 

في توقعات سابقة.
ومن املنتظر أن تكون أكبر زيادة في 
الــواليــات املتحدة  إنــتــاج النفط فــي 
أكبر منتج عاملي في الوقت الراهن 
إلــى العراق والبرازيل. ومن  إضافة 
املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 
ــكـــي املــحــكــم إلــــى 11 مــلــيــون  ــريـ األمـ
فـــي 2035 مـــن ستة  بــرمــيــل يــومــيــا 
ماليني برميل يوميا في 2018. ومن 
املــتــوقــع أن تــتــراجــع حــصــة أعــضــاء 
املـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
)أوبـــــك( وروســـيـــا فــي إنــتــاج النفط 
إلى 47 باملئة في الكثير من أوقات 
العقد املقبل وهو مستوى لم ُيسجل 

منذ الثمانينيات.
وعـــن الــتــصــور األســـاســـي لــلــوكــالــة، 
قــــال الــتــقــريــر »يــرتــفــع ســعــر الــنــفــط 
ــلــــوب لــتــحــقــيــق الــــــتــــــوازن بــني  ــطــ املــ
العرض والطلب وفــق هــذا التصور 
إلى حوالي تسعني دوالرا للبرميل 
فــي 2030 و103 دوالرات للبرميل 

في 2040«.

مباحثات الصين وأمريكا تلقي بظاللها على األسعار

سنغافورة - رويترز:

1.7 مليون برميل يوميا 
إنتاج نيجيريا النفطي

روسيا تخفض حصة الدوالر 
في صندوق الثروة

ارتفاع معدل اإلنتاج الصناعي 
بمنطقة اليورو

1.7 % نمو االقتصاد الروسي

ــتـــرول  ــبـ ــة الـ ــيــــس الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي مـــؤســـسـ ــال رئــ ــ قــ
الــوطــنــيــة الــنــيــجــيــريــة أمــــس إن بـــــالده تــنــتــج ما 
يـــتـــراوح بــني 1.6 و1.7 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا من 
ــام، مــضــيــفــا أن نــيــجــيــريــا ســتــواصــل  الــنــفــط الــــخــ
ــك، وقـــال روالنـــد  االلـــتـــزام بتخفيضات إنــتــاج أوبــ
ــارات  إيــوبــيــر عــلــى هــامــش مــؤتــمــر نفطي فــي اإلمــ
»أحـــدث حصة لنا عند 1.7 مليون برميل يوميا 
ونحن ملتزمون بهذا املستوى. إنتاجنا الحالي 
في ظل التخفيضات بني 1.6 و1.7 مليون برميل 

إنــتــاج نيجيريا  يوميا فــي نوفمبر«، وأضـــاف أن 
من الخام واملكثفات يبلغ مليوني برميل يوميا.

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(  وحددت منظمة 
هدف إنتاج أعلى لنيجيريا بموجب اتفاق تقوده 
املنظمة لكبح اإلمدادات عقب املساعي التي قامت 
بــهــا أكــبــر دولــــة أفــريــقــيــة مــصــدرة لــلــخــام لتعديل 
بــهــا. وبــدأت  االتــفــاق الستيعاب تــوســع الصناعة 
الــعــام بعد أن  نيجيريا املشاركة فــي االتــفــاق هــذا 
ــفـــاء مـــن الــتــخــفــيــضــات الــســابــقــة  حــصــلــت عــلــى إعـ
ألوبـــــك بــســبــب هــجــمــات مــتــشــدديــن تــســبــبــت في 

انخفاض إنتاج البالد.

ــائــــب وزيــــر  ــيـــر كــولــيــتــشــيــف نــ ــمـ ــال فـــالديـ ــ قــ
املالية الــروســي أمــس إن روســيــا ستخفض 
حصة الدوالر األمريكي في صندوق الثروة 
الـــوطـــنـــي وتـــــــدرس االســـتـــثـــمـــار فــــي عــمــالت 
الــيــوان الصيني، وأكــد  أجنبية أخــرى منها 
ــرز هــذا  ــتــ كــولــيــتــشــيــف تـــقـــريـــرا نــشــرتــه رويــ
الشهر بــأن روسيا تعتزم تنويع حيازاتها 
مـــن الــعــمــلــة األجــنــبــيــة فـــي 2020. وقـــــال إن 
مــن أهــــداف الــخــطــوة حــمــايــة االحــتــيــاطــيــات 
الروسية من املخاطر الخارجية. ولــم يذكر 
الــحــجــم الــدقــيــق لــحــصــة الــــــدوالر األمــريــكــي 
التي سيجري خفضها في صندوق الثروة 

الوطني.

وكشفت حسابات لرويترز من واقع بيانات 
وزارة املالية أن العملة األمريكية تشكل نحو 
الــثــروة الوطني بما  36 باملئة مــن صــنــدوق 
يعادل 124.5 مليار دوالر في نهاية أكتوبر، 
وقـــال كوليتشيف للصحفيني على هامش 
مؤتمر في موسكو »املخاطر الجيوسياسية 
ــد الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــحــدد  هـــي أحــ
ــنـــي«. وكــثــفــت  ــثــــروة الـــوطـ ــنـــدوق الــ بــنــيــة صـ
روسيا جهود خفض اعتمادها على العملة 
األمريكية بعد تدهور عالقات موسكو مع 
الغرب عقب ضم موسكو شبه جزيرة القرم 
فـــي 2014 ودورهــــــا فـــي األزمـــــة األوكـــرانـــيـــة. 
وقــال كوليتشيف »يمكنني القول إن حصة 
الـــــدوالر األمــريــكــي ســتــكــون أصـــغـــر.. نــدرس 

عمالت مختلفة... منها اليوان«.

ــديــــرات رســـمـــيـــة أمـــــس أن اإلنــــتــــاج  ــقــ أظــــهــــرت تــ
الصناعي في منطقة اليورو ارتفع في سبتمبر  
للشهر الثاني على التوالي متجاوزا التوقعات 
فــي الــوقــت الــذي عوضت فيه زيـــادة اإلنــتــاج في 
فرنسا وهولندا التراجع فــي أملانيا وإيطاليا. 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ وقـــــــال مـــكـــتـــب إحـــــصـــــاءات االتـ
)يوروستات( إن إنتاج املصانع في دول منطقة 
البالغ عددها 19 دولــة ارتفع 0.1 باملئة  اليورو 
في سبتمبر على أساس شهري بعد زيــادة 0.4 
باملئة في أغسطس ومقارنة مع توقعات السوق 

بانخفاض 0.3 باملئة.

الــزيــادة غير املتوقعة تراجع اإلنتاج  وعوضت 
0.5 باملئة في يوليو لينتهي الربع الثالث بشكل 
إيجابي بعد بداية ضعيفة، وفي سبتمبر ارتفع 
إنـــتـــاج الــســلــع االســتــهــالكــيــة غــيــر املــعــمــرة مثل 
املــواد الغذائية واحــدا باملئة، لكن إنتاج السلع 
املعمرة األغلى سعرا مثل السيارات والــبــرادات 

انخفض بنسبة 0.7 باملئة.
الــحــروب التجارية العاملية، نــزل إنتاج  وبفعل 
قطاع الصناعة التحويلية األملاني الذي يعتمد 
على التصدير للمرة الرابعة في ستة أشهر في 
الــهــبــوط بنسبة واحـــد باملئة  سبتمبر، وطــغــى 
على املكاسب في أغسطس البالغة نسبتها 0.7 

باملئة.

قــالــت هيئة اإلحـــصـــاءات االتــحــاديــة الروسية 
ــقــــال عـــــن بــــيــــانــــات أولـــــيـــــة إن الـــنـــمـــو  أمـــــــس نــ
االقــتــصــادي فــي روســيــا ارتــفــع إلــى 1.7 باملئة 
على أساس سنوي في الربع الثالث من 2019، 
مــن 0.9 بــاملــئــة فــي الــربــع الــثــانــي، وقــــال بافل 

مالكوف رئيس الهيئة إن زيادة إيرادات تجارة 
الــغــاز، كانت  الجملة، وبصفة خــاصــة تــجــارة 
من بني العوامل األساسية وراء تحسن النمو 
ــان الــبــنــك  ــ االقـــتـــصـــادي فـــي الـــربـــع الـــثـــالـــث، وكـ
املركزي الروسي قال أواخــر يوليو إنه يتوقع 
نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي بــني 0.8 و1.3 

باملئة في الربع الثالث.

أبوظبي - رويترز

موسكو - رويترز:

بروكسل - رويترز:

موسكو - رويترز:
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البورصة السودانية تصوغ خطط توسعة وسط توتر سياسي

فـــي الــقــبــو الــصــغــيــر ملــبــنــى مـــكـــون مـــن طــابــقــن 
بجوار محطة الحافالت الرئيسية في الخرطوم 
يتجمع نحو 40 رجــال وامـــرأة بمالبس رسمية 
حــــول أجــهــزتــهــم لــنــحــو ســـاعـــة يــومــيــا للتركيز 
على مستقبل السوق املالية السودانية الوليدة، 
ونجحت البورصة التي يعملون بها في تجنب 
االنهيار خالل االضطرابات التي اجتاحت البالد 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي مـــع اإلطـــاحـــة بــعــمــر الــبــشــيــر، 
فــور أن تنجح  الــبــورصــة للتوسع  واآلن تطمح 
الــحــكــومــة فــي تحقيق االســتــقــرار القــتــصــاد في 

أزمة وإنهاء عزلة البالد.
ــال عــبــدالــرحــمــن عــبــد املــجــيــد مــســاعــد مــديــر  ــ وقـ
ــه فــي ضــوء  ســـوق الــخــرطــوم لـــــأوراق املــالــيــة إنـ
التغييرات التي تحدث في السودان، من املتوقع 
أن يكون هناك اهتمام كبير من مستثمرين غير 
سودانين، وتابع أنه على الرغم من أن السوق ال 
تزال صغيرة برأسمال سوقي يبلغ نحو ثمانية 
ــلـــيـــارات جــنــيــه فـــي نــهــايــة 2018 فــــإن أحــجــام  مـ
الــتــداوالت ارتفعت على نحو تدريجي بالعملة 
ــوام القليلة املــاضــيــة، وأضـــاف  ــ املــحــلــيــة فــي األعـ
»اآلن حجم التداول في السوق خالل العام 2019، 
لــم يكتمل بــعــد، 11 مــلــيــار جنيه )245  أنـــه  رغـــم 
مليون دوالر( مــقــارنــة مــع 9 مــلــيــارات فــي العام 

السابق.«
وقال إن البورصة قامت بتحديث التكنولوجيا 

أيضا بمساعدة سلطنة عمان وتأمل في الربط 
مــع جميع شــركــات السمسرة إلكترونيا قريبا. 
وقــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون إن شـــركـــة ســـمـــســـرة واحـــــدة 
فــقــط بــمــقــدورهــا مــمــارســة الـــتـــداول اإللــكــتــرونــي 
الــتــداوالت  الــراهــن. ومعظم  الــوقــت  اللحظي فــي 
عرف باسم شهامة. وخالل 

ُ
على هيئة صكوك ت

األيام الثالثة التي زارت فيها رويترز البورصة 
لـــم يـــطـــرأ تــغــيــر ســــوى عــلــى قــلــة مـــن 68 ســهــمــا، 
واشــتــرى بــعــض األجـــانـــب، خــاصــة مــن الخليج، 
الــبــورصــة لكن الكثيرين يواجهون  أسهما فــي 
صعوبات لتحويل استثماراتهم منذ انفصال 

الــســودان في 2011 لتأخذ معها غالبية  جنوب 
الثروة النفطية السودانية وتسبب نقصا حادا 

في العملة الصعبة وفقا ملا ذكره متعاملون.
وقــال وزيــر املالية إبراهيم البدوي إن الحكومة 
املــدنــيــة الـــتـــي تـــولـــت الــســلــطــة فـــي أغــســطــس آب 
تعتزم تأسيس كيان استثماري ملراجعة قواعد 
االستثمار، وأضاف أن هذا سيعزز ارتفاع حجم 
الــــتــــداوالت فـــور تــطــبــيــق إصـــالحـــات اقــتــصــاديــة 
وخفض معدل التضخم مشيرا إلى أن الحكومة 
الــســودان من  الــواليــات املتحدة  تأمل أن تحذف 

قائمتها للدول الراعية لإلرهاب.

املــديــرة العامة لشركة  وبالنسبة لديما عــوض 
سنابل لأوراق املالية، كبرى شركات السمسرة 
في السودان، تحتاج السوق لطرح نطاق أوسع 
من املنتجات املتداولة نظرا لعدم اهتمام الكثير 
مـــن املــســتــثــمــريــن األجــــانــــب بــالــصــكــوك. وقــالــت 
»نحتاج لتطوير...البنية التحتية أوال وثانيا 
نحتاج ملنتجات جديدة«. وأضافت »محتاجن 
ــا الـــحـــالـــيـــة تــنــظــر لــلــجــانــب  ــهــ إن الـــحـــكـــومـــة ذاتــ
بــتــاع )الــخــاص( أســـواق املـــال وســـوق الخرطوم 
والــشــركــات بــدعــم أكــبــر« وأن يــكــون لديها رؤيــة 
الــتــي نحتاجها وكيفية  بــشــأن التكنولوجيات 
الربط مع أسواق الخليج. والشركة جزء من بنك 
الخرطوم أكبر بنك محلي والــذي من بن مالكه 

عدة بنوك خليجية.
في غضون ذلك، تتوقع السلطات إصدار صكوك 
بقيمة أربعة مليارات جنيه سوداني )89 مليون 
دوالر( هذا العام. والصكوك هي أداة االستثمار 
الرئيسية للبنوك والعامة وتوفر ربحا سنويا 
يــتــراوح بــن 17 و20 باملئة. وقـــال أسامة  كبيرا 
ــؤول فــــي شــــركــــة الــــســــودان  ــ ــسـ ــ الــــنــــور ســـعـــيـــد املـ
لــلــخــدمــات املــالــيــة الــتــي تــصــدر صــكــوكــا نــيــابــة 
عن الحكومة إن االكتتاب تجاوز املعروض في 
ــن بــعــض املستثمرين  ــــدار حــيــث راهــ أحــــدث إصـ
على أن الواليات املتحدة سترفع العقوبات. لكن 
مــصــدرا ماليا قــال إن البنوك استثمرت فائض 
املــزيــد من  املــركــزي  السيولة بعدما طبع البنك 

النقد لحل أزمة السيولة.

8 مليارات جنيه رأسمال السوق

الخرطوم - رويترز:

 13.4 »علي بابا« تدرج أسهما بـ 
مليار دوالر في هونج كونج

االحتياطي الفيدرالي يتوقع »نموا 
مستداما« لالقتصاد األمريكي

الذهب يعاود االرتفاع
ارتفاع أسعار المستهلكين األمريكيين

أطــلــقــت مــجــمــوعــة عــلــي بــابــا الــصــيــنــيــة الــعــمــالقــة 
للتجارة اإللكترونية عملية بيع أسهم إلدراجها 
في هونج كونج أمس متحدية االضطرابات التي 
تعصف باملركز املالي العاملي بينما تحاول جمع 
لــتــمــويــل خطط  إلـــى 13.4 مــلــيــار دوالر  مـــا يــصــل 
ــر لــلــمــســتــثــمــريــن مــن  ــاتـ ــدفـ ـــتـــحـــت الـ

ُ
تـــوســـعـــهـــا، وف

املــؤســســات الــذيــن يتطلعون لــشــراء األســهــم أثناء 
جــلــســة الــتــعــامــالت فـــي بـــورصـــة نــيــويــورك أمـــس، 
وأظهرت مسودة نشرة إصدار من 661 صفحة ملا 
يمكن أن يكون أكبر إدراج ثــانــوي عابر للحدود 
في العالم، أن علي بابا تخطط الستخدام حصيلة 
الــتــوصــيــل عبر  العملية لــالســتــثــمــار فــي خــدمــات 
اإلنـــتـــرنـــت ومــنــصــة الـــخـــدمـــات املــحــلــيــة إلـــي.مـــي، 

ومجموعة السفر عبر اإلنترنت فليجي.
وســتــنــفــق أيــضــا املــزيــد عــلــى تــطــويــر يــوكــو، التي 
تقول علي بابا إنها من أكبر منصات التسجيالت 
املــصــورة عــلــى اإلنــتــرنــت، وســيــدعــم بــيــع األســهــم، 
الذي من املنتظر أن يكون األكبر في هونج كونج 
فــي أكثر منن تسع ســنــوات، املدينة التي انزلقت 

ألول ركـــود فــي عــشــر ســنــوات وســـط احتجاجات 
منذ أكثر من خمسة أشهر ومخاوف من تداعيات 
حــــرب الـــتـــجـــارة بـــن الــــواليــــات املــتــحــدة والــصــن. 
وقالت مصادر مطلعة إن علي بابا ومستشاريها 
يــتــابــعــون تـــطـــورات االحــتــجــاجــات، والـــتـــي ُينظر 
إليها كمبعث خطر يهدد املضي قدما في الصفقة.

ويستمر بناء سجل أوامر االكتتاب للمستثمرين 
مــن املــؤســســات ملــدة أســبــوع ومــن املتوقع تسعير 
السهم في 20 نوفمبر أو قريبا منه، حسبما ذكر 
مــصــدران مطلعان اطلعا مــبــاشــرا على العملية، 
ــال أحـــد املــصــدريــن إن ســقــف ســعــر الــبــيــع إلــى  وقــ
املــســتــثــمــريــن األفـــــــــراد َســـُيـــعـــلـــن خـــــالل األســـبـــوع 
الــقــادم. وطلبت املــصــادر عــدم نشر أسمائها ألن 
املعلومات غير علنية بعد. ومن املقرر بدء تداول 
سهم علي بابا خالل أسبوع 25 نوفمبر، وأظهرت 
نــشــرة اإلصــــــدار أن الــشــركــة تــعــتــزم أيــضــا زيــــادة 
استثماراتها في الحوسبة السحابية وتعلم اآللة. 
وقالت علي بابا إن إيراداتها بلغت 410.8 مليار 
يــــوان لــلــســنــة املــنــتــهــيــة فـــي 30 يــونــيــو 2019، في 
حن يبلغ إجمالي األصــول على ميزانيتها 1.01 

تريليون يوان.

رجح رئيس االحتياطي الفيدرالي )البنك املركزي 
األمريكي( جيروم باول أمس أن يواصل االقتصاد 
األمــريــكــي الــنــمــو، إال أنـــه يــواجــه مــخــاطــر مستمرة 
مــن الــتــبــاطــؤ الــعــاملــي والـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة، وفــي 
مستهل الــشــهــادات أمـــام الــكــونــغــرس الــتــي تستمر 
أياما، جدد باول التأكيد على أن البنك املركزي علق 
املــعــيــاريــة بعد خفضها  ــراض  خفض مــعــدالت اإلقــ
ثــالث مــرات هــذا األســبــوع، وقــال بــاول أمــام اللجنة 
االقتصادية املشتركة إنه بعد تقديم هذا التحفيز 
لــالقــتــصــاد »فــإنــنــي وزمــالئــي نـــرى أنـــه مــن املــرجــح 
أن يحدث توسع مستمر في النشاط االقتصادي، 
قـــوي، واقــتــراب التضخم مــن معدلنا  وســـوق عمل 
املستهدف وهو 2% في املئة«. إال أن »تباطؤ النمو 
الــواليــات املتحدة، وتــطــورات التجارة أثرت  خــارج 

على االقتصاد وتشكل مخاطر مستمرة«.
إلــى مــخــاوفــه بــشــأن ميزانية الحكومة  كما أشـــار 
»غــيــر املــســتــدامــة« و»الـــديـــون الــعــالــيــة الــتــي تزيد 
ارتفاعا«، مما قد يحد من قــدرة صناع السياسة 

على زيادة اإلنفاق حسب الحاجة في فترة التباطؤ 
االقتصادي، وتباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
الثالث مقارنة مع  الــربــع  إلــى 1,9% فــي  األمريكي 
ــم أن أحــــد أســبــاب  ــ 2,5% فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي. ورغـ
ذلـــك هــو إضــــراب دام 40 يــوًمــا فــي شــركــة جــنــرال 
ا إلى 

ً
موتورز، فقد أدت الصراعات التجارية أيض

إضعاف االستثمار في األعمال التجارية وأضرت 
بالصادرات والتصنيع هذا العام، بحسب ما قال 

باول في شهادته املعدة مسبقا.
وكــان البنك رفــع معدل فائدة اإلقـــراض الرئيسية 
أنـــــه أوقــــــف ذلـــــك هـــذا  فــــي 2018، إال  مــــــرات  أربــــــع 
ــيـــس دونـــالـــد  ــــات الـــرئـ ــزاعـ ــ ــع اســــتــــمــــرار نـ ــام مــ ــعــ الــ
ترامب التجارية التي بــدأت تؤثر على االقتصاد 
الحقيقي. وقــال إن خفض معدالت الفائدة يهدف 
إلــى دعــم النمو املستمر وتوفير بعض الضمان 
الــرد على  مــن املخاطر الحالية. ورغــم أنــه يرفض 
االنــتــقــادات الــتــي يوجهها لــه تــرامــب، إال أنـــه قــال 
عند مستهل الشهادة إن البنك يتمتع باالستقالل 
لـــوضـــع الــســيــاســة الــنــقــديــة بـــنـــاء عــلــى الــحــقــائــق 

والتحليل املوضوعي.

صـــعـــدت أســـعـــار الـــذهـــب أمــــس بــعــد كــلــمــة ألــقــاهــا 
الرئيس األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب سحقت اآلمــال 
ــر إيــــجــــابــــي عـــلـــى إبـــــــــرام اتـــفـــاق  ــأن أي مــــؤشــ ــشــ بــ
تــجــاري بــن الــصــن والـــواليـــات املــتــحــدة مما دفع 
املــســتــثــمــريــن إلـــى الــلــجــوء لــلــمــعــدن األصــفــر الــذي 
ــا. وزاد الـــذهـــب فـــي املــعــامــالت  ــنـ ــــالذا آمـ ُيــعــتــبــر مـ
إلـــى 1462.15 دوالر لأوقية  الــفــوريــة 0.4 بــاملــئــة 
)األونــــصــــة( وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجـــلـــة األمــريــكــيــة 
إلـــى 1463.30 دوالر لــأوقــيــة.  بــاملــئــة  لــلــذهــب 0.7 
وتراجعت األسهم اآلسيوية والعقود اآلجلة لوول 
ستريت مــع تنامي القلق بشأن تعثر املحادثات 
الــتــجــاريــة ومــخــاوف مــن تــصــاعــد االضـــطـــراب في 

هونج كونج مما أثر سلبا على األصول املرتفعة 
املخاطر.

ــام نــــادي  ــ ــال تــــرامــــب فــــي كــلــمــة أمـــــس األول أمــ ــ وقــ
نــيــويــورك االقــتــصــادي إن املــفــاوضــن األمريكين 
إبــرام اتفاق »املرحلة  والصينين »يقتربون« من 
لــم يــذكــر تفاصيل جديدة  الــتــجــاري لكنه  واحـــد« 
املــفــاوضــات، وبالنسبة للمعادن النفيسة  بــشــأن 
إلـــى 1708.20  بــاملــئــة  الــبــالديــوم 0.5  األخــــرى، زاد 
إلــى مستوى قياسي  دوالر لأوقية. وقفز املعدن 
عند 1824.50 دوالر لــأوقــيــة فــي الشهر املاضي 
وجــرى تــداولــه بعالوة تبلغ نحو 250 دوالرا عن 
الــذهــب أمـــس، وارتــفــعــت الفضة واحـــدا باملئة إلى 
16.94 دوالر لأوقية، وصعد البالتن 0.8 باملئة 

إلى 875.18 دوالر لأوقية.

ارتفعت أسعار املستهلكن في الواليات املتحدة 
أكثر مــن املتوقع فــي أكتوبر وتسارعت ضغوط 
التضخم، وهو ما يدعم بجانب انحسار توترات 
الــــتــــجــــارة ومـــــخـــــاوف الـــــركـــــود تـــلـــمـــيـــح مــجــلــس 
االحتياطي االتحادي )البنك املركزي األمريكي( 
بأنه لن يكون هناك مزيد من الخفض في أسعار 
الــفــائــدة فــي املـــدى الــقــريــب، وقــالــت وزارة العمل 
األمريكية أمس إن مؤشرها ألسعار املستهلكن 
ارتفع 0.4 باملئة الشهر املاضي، إذ دفعت األسر 
مــبــالــغ أكــبــر مــقــابــل مــنــتــجــات الــطــاقــة والــرعــايــة 
ــة ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الــبــضــائــع  ــ ــذيـ ــ الــصــحــيــة واألغـ
األخـــرى. وهــذه أكبر زيـــادة للمؤشر منذ مــارس، 
قــــراءة مستقرة فــي سبتمبر،  وتــأتــي فــي أعــقــاب 
وفـــي االثــنــي عــشــر شــهــرا حــتــى أكــتــوبــر، وصعد 

بــاملــئــة في  بــعــد زيــــــادة 1.7  بــاملــئــة  املـــؤشـــر 1.8 
سبتمبر.

ــم  ــ ــان اقـــتـــصـــاديـــون اســتــطــلــعــت رويــــتــــرز آراءهـ ــ وكـ
تــوقــعــوا صــعــود مــؤشــر أســـعـــار املــســتــهــلــكــن 0.3 
باملئة في أكتوبر و1.7 باملئة على أساس سنوي. 
ــة والـــطـــاقـــة متقلبي  ــذيـ وبــاســتــبــعــاد مــكــونــي األغـ
األســـعـــار، ارتـــفـــع مــؤشــر أســـعـــار املــســتــهــلــكــن 0.2 
باملئة بعد زيادة 0.1 باملئة في سبتمبر، وصعد ما 
يعرف باسم املؤشر األساسي ألسعار املستهلكن 
في ظل قفزة في تكاليف الرعاية الصحية بأعلى 
وتــيــرة فــي أكــثــر مــن ثـــالث ســنــوات. وكــانــت هناك 
أيــضــا زيـــــادات فـــي أســـعـــار الـــســـيـــارات املستعملة 
ــارات. وفــي االثني  والــشــاحــنــات والــتــرفــيــه واإليـــجـ
عشر شهرا حتى أكتوبر، ارتفع املؤشر األساسي 
بــاملــئــة بــعــد أن زاد 2.4  املــســتــهــلــكــن 2.3  ألســـعـــار 

باملئة في سبتمبر.

هونج كونج - رويترز:

واشنطن - أ ف ب

لندن - رويترز

واشنطن - رويترز:
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ــلــــت االحــــتــــجــــاجــــات املـــنـــاهـــضـــة  تــــواصــ
ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــعـــراقـــيـــة  لـ
وجنوبها أمــس، فيما سعت السلطات 
إلى مواجهة ضغط الشارع الذي عززته 
املــســاعــي األمــمــيــة إليـــجـــاد حـــل لــأزمــة 
التي تعصف بالبالد منذ أسابيع عدة، 
ورغــم دعـــوات السلطات لـــ »الــعــودة إلى 
الحياة الطبيعية«، واصــل املتظاهرون 
املــطــالــبــة بــنــظــام حــكــم جـــديـــد وتــغــيــيــر 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فــــي بـــلـــد يـــعـــد مــن 
الــدول  األغنى بالنفط في العالم، وبــن 
ــم أن  ــــواء، رغـ األكـــثـــر فـــســـادًا عــلــى حـــد سـ
ــام  ــ ــتــــظــــاهــــرات تــــراجــــع فــــي األيــ ــم الــ ــ زخــ
القليلة املاضية بعد العنف في مواجهة 
الـــتـــظـــاهـــرات مـــن قــبــل الـــقـــوات األمــنــيــة، 
ــاء فـــي بــغــداد  ــعــ ــاد املـــتـــظـــاهـــرون األربــ عــ
ومدن الجنوب إلى الساحات مدعومن 
بالطالب ونقابة املعلمن التي تواصل 
ــا. وقـــــال املــــــدرس املـــضـــرب في  ــهـ ــرابـ إضـ
ســـاحـــة الــتــحــريــر بـــوســـط بـــغـــداد عقيل 
عــطــشــان لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس »جــئــنــا 
مـــــســـــانـــــدة إلخــــــوانــــــنــــــا املــــتــــظــــاهــــريــــن، 
ومطالبن بالحقوق املشروعة للشعب 
الـــعـــراقـــي مـــن ضــمــنــهــم حــقــوق املــعــلــم«، 
وفــي مدينة البصرة الجنوبية الغنية 
بالنفط، عاد حوالي 800 طالب ومدرس 
ــارج مــقــر مجلس  ــ إلــــى املــخــيــم املـــقـــام خـ
املحافظة، بعدما كانت القوات األمنية 
ــــوع املـــاضـــي.  ــبـ ــ ــد فــضــتــه نـــهـــايـــة األسـ قــ
وخـــرجـــت تــظــاهــرات كــبــيــرة فـــي مدينة 
الــديــوانــيــة والــنــاصــريــة، مــع إقــفــال شبه 

تام للمدارس والدوائر الرسمية.
وأعـــطـــت املــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــشــيــعــيــة 

ــارع  ــلـــشـ األعـــــلـــــى فـــــي الــــــعــــــراق زخــــمــــا لـ
ــة لــفــض  ــكــــومــ ــاعــــي الــــحــ فـــــي وجـــــــه مــــســ
التظاهرات، باإلشارة إلى أن املحتجن 
لـــن يــنــســحــبــوا مـــن الــــشــــارع مـــا لـــم تتم 
ــــات حــقــيــقــيــة، وقــــــال مــتــظــاهــر  ــــالحـ إصـ
آخــر فــي ساحة التحرير إن »الطالبات 
والـــطـــالب والــكــلــيــات، كــلــهــا أتــــت الــيــوم 
ــاف  ــدنــــي«. وأضــ ــل الــعــصــيــان املــ مـــن أجــ
»إذا أعطت املرجعية أوامــر بالعصيان 
املدني، كل شيء سيقفل، الدولة، شركات 

النفط كلها. هكذا نصل إلى حل«.
وتسعى األمــم املتحدة ألن تكون عرابة 
الــحــل لــأزمــة العراقية مــن خــالل وضع 

ــة طـــريـــق واجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه مــع  ــارطــ خــ
املــرجــع الــديــنــي األعــلــى فــي الـــعـــراق آيــة 
الله العظمى السيد علي السيستاني، 
اإلثنن، بعد توصل األحزاب السياسية 
فــي الــبــالد، بــرعــايــة إيــرانــيــة، إلــى اتفاق 
ــن املـــتـــوقـــع أن  ــ ــاء الـــســـلـــطـــة. ومـ ــقـ عـــلـــى بـ
تطلع بالسخارت أعضاء البرملان على 
لقائها بالسيستاني، واملــوقــف األممي 
مــن األحــــداث. وأعلنت بــالســخــارت بعد 
لقائها السيستاني اإلثنن في النجف، 
ــرت خــــارطــــة الـــطـــريـــق  ــ ــ أن املـــرجـــعـــيـــة أقـ
ــة وتــتــضــمــن  ــمـ ــنـــظـ ــا املـ ــهـ ــتـ الــــتــــي عـــرضـ
مراجعة قانون االنتخابات في غضون 

الـ 12  أسبوعن. ويحتل العراق املرتبة 
في الئحة الدول األكثر فسادًا في العالم 

بحسب منظمة الشفافية الدولية.
ويــشــكــل الــشــبــاب 60 فــي املــئــة مــن عــدد 
الــعــراق البالغ 40 مليون نسمة.  سكان 
وتــصــل نــســبــة الــبــطــالــة بــيــنــهــم إلـــى 25 
في املئة، بحسب البنك الدولي، وكانت 
الــبــطــالــة مــن أهـــم دوافــــع االحــتــجــاجــات 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي األول مـــن أكــتــوبــر، 
ــفــــرت حــتــى الـــيـــوم عـــن مــقــتــل 319  وأســ
ــام  ــ ــ شـــخـــصـــا عــــلــــى األقــــــــــل، بـــحـــســـب أرقـ
ــديــــن الــشــيــعــي  ــة. ودعــــــا رجـــــل الــ ــيـ ــمـ رسـ
مــقــتــدى الــصــدر فــي بــدايــة الـــحـــراك إلــى 

اقــتــرح رئيس  استقالة الحكومة، فيما 
الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صـــالـــح انــتــخــابــات 
مبكرة، في مقابل دعم من باقي األطراف 

السياسية لحكومة عادل عبد املهدي.
لــكــن بــعــد ســلــســلــة مـــن الـــلـــقـــاءات الــتــي 
رعــاهــا قــائــد فيلق الــقــدس فــي الــحــرس 
ــم  ــاسـ الـــــــثـــــــوري اإليــــــــرانــــــــي الـــــجـــــنـــــرال قـ
ــاء  ــقـ ــلــــى بـ ــاق عــ ــ ــفــ ــ ــج اتــ ــتــ ــلــــيــــمــــانــــي، نــ ســ
السلطة، وبــدا أن الــصــدر وصــالــح غيرا 
مـــن نــبــرتــيــهــمــا، وإذ يــبــدو أن الــرئــيــس 
الــعــراقــي تــراجــع عــن فــكــرة االنــتــخــابــات 
املــبــكــرة الــتــي اســتــبــعــدهــا عــبــد املــهــدي 
قبل أســبــوع، حــذر الــصــدر األربــعــاء من 
ضـــرورة أن »ال يقع الــعــراق فــي مهاوي 

الخطر ومنزلق الفراغ املرعب«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه دعــــا الـــبـــرملـــان إلــى 
ــة«  ــ ــذريــ ــ ــجــ ــ »إقــــــــــــــــرار اإلصـــــــــالحـــــــــات الــ
ــة الــــضــــغــــط فــــــي الـــــشـــــارع  ــ ــلــ ــ ــــواصــ ومــ
»بـــإضـــراب شــامــل ولـــو لــيــوم واحــــد«. 
ويـــواجـــه الـــعـــراق انـــتـــقـــادات مــتــزايــدة 
حــيــال أســالــيــب قــمــع الـــتـــظـــاهـــرات، إذ 
تتهم املنظمات الحقوقية السلطات 
بـــــــإطـــــــالق الـــــــــرصـــــــــاص الــــــحــــــي عـــلـــى 
املحتجن والــحــد مــن حــريــة التعبير 
ــــن خــــــالل قـــطـــع اإلنــــتــــرنــــت وحـــجـــب  مـ
ــل االجــــتــــمــــاعــــي  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وســـــــائـــــــل الـ
واالعـــتـــقـــاالت الــتــعــســفــيــة. وقــــال وزيــر 
الــخــارجــيــة األمــريــكــي مــايــك بومبيو 
خــالل اتــصــال هاتفي مــع عبد املهدي 
ــه »يــــديــــن حــصــيــلــة  ــ ــاء إنــ ــالثــ ــثــ ــل الــ ــيـ لـ
املــتــظــاهــريــن نتيجة قمع  القتلى بــن 
الحكومة العراقية واســتــخــدام القوة 
املميتة«. وأضـــاف بومبيو »ناشدته 
)عــبــد املــهــدي( إلـــى حــمــايــة املحتجن 
واالستجابة إلى مطالبهم املشروعة«.

ــت قــــــــوات االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــعــ وســ
دائـــــــرة اســـتـــهـــدافـــهـــا فــــي قـــطـــاع غـــــزة فــي 
اليوم الثاني، وكثفت غاراتها، مما أدى 
إلــى ارتــفــاع عــدد الشهداء إلــى 24، بينهم 
عــشــرة أمــــس، وعــــدد املــصــابــن إلـــى نحو 
ســبــعــن، ويـــواصـــل جــيــش االحـــتـــالل شن 
غــاراتــه الجوية على مناطق متفرقة من 
قــطــاع غـــزة، ويــقــول إنــه يستهدف مواقع 
حــركــة الــجــهــاد اإلســـالمـــي، بــعــد أن أعلن 
عن اغتيال القيادي فيها بهاء أبو العطا 

الثالثاء.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ودفــــعــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل اإلسـ
ــــدود مــع  ــــحـ ــزيـــزات عـــســـكـــريـــة إلـــــى الـ ــعـ ــتـ بـ
قــطــاع غــــزة، وكــــان مــراســل الــجــزيــرة أفــاد 
بــأن الجيش اإلسرائيلي استدعى مئات 
مـــن جــنــود االحـــتـــيـــاط، بــعــد إعــــالن حــالــة 
الــتــأهــب واالســتــنــفــار فــي املـــدن والــبــلــدات 
اإلسرائيلية، على مدى ثمانن كيلومترا 

مـــــن حــــــــدود قــــطــــاع غــــــــزة. وقــــــــال رئـــيـــس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو في 
مستهل الجلسة االستثنائية لحكومته 
إن إسرائيل ستواصل توجيه الضربات 
لحركة الجهاد اإلسالمي، مؤكدا أن قواته 
ــــرت أهـــدافـــا وصــفــهــا بــاملــهــمــة لــحــركــة  دمـ
أمـــام حركة  الــجــهــاد. وأعــلــن نتنياهو أن 
ــدا«: إمــا  ــ الــجــهــاد االســـالمـــي »خـــيـــارا واحــ
وقــــف الــهــجــمــات أو الـــتـــعـــرض ملـــزيـــد من 

الضربات.
فـــي املـــقـــابـــل، اســتــمــرت فــصــائــل املــقــاومــة 
ــزة بـــإطـــالق  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــــطــــاع غــ
الــصــاروخــيــة باتجاه إسرائيل،  الــقــذائــف 
وأعـــلـــن جــيــش االحـــتـــالل أنــــه رصــــد أكــثــر 
مــن 120 صـــاروخـــا أطــلــق مــن قــطــاع غــزة 
باتجاه إسرائيل، وأعلنت سرايا القدس 
ــاد  ــهـ )الـــــــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لــــحــــركــــة الـــجـ
ــدد مــــن املــــدن  ــ ــداف عــ ــهــ ــتــ ــي( اســ ــ ــالمــ ــ اإلســ
اإلســرائــيــلــيــة ومــســتــوطــنــات غــــالف غــزة 
بــعــشــرات الــرشــقــات الــصــاروخــيــة. وقالت 

ســـرايـــا الـــقـــدس فـــي بـــيـــان إنـــهـــا أصــابــت 
ــا فـــي الـــقـــدس وتــــل أبــيــب وأســــدود  ــدافـ أهـ
وعــســقــالن بــدقــة عــالــيــة، وأكــــدت الــســرايــا 
اســـتـــمـــرار ردهــــــا عـــلـــى غـــــــارات االحـــتـــالل 

اإلسرائيلي واغتيال القيادي أبو العطا.
وفي البداية، أعلن جيش االحتالل رصد 
190 قذيفة أطلقت من غزة، كما أعلن حالة 
االستنفار حتى مسافة ثمانن كيلومترا، 
واســتــدعــى املــئــات مــن جــنــود االحــتــيــاط، 
ــبــــاء ذكــــــرت أن املـــقـــاومـــة  لـــكـــن وكـــــــاالت أنــ
ــزة  ــقـــت نـــحـــو 220 صـــــاروخـــــا مــــن غـ ــلـ أطـ
نحو إسرائيل، دون التسبب في سقوط 
قتلى. وأعــلــنــت حــركــة الــجــهــاد اإلســالمــي 
ــد الـــشـــهـــداء الــــذيــــن ارتــــقــــوا الـــيـــوم  ــ أن أحـ
فـــراج.  هــو أحـــد مقاتليها ويــدعــى خــالــد 
وخالل تشييع جثمان أبو العطا في غزة، 
أطـــلـــق مــشــيــعــون الـــرصـــاص فـــي الـــهـــواء، 
ورددوا هتافات تطالب بالثأر، في حن 
قـــال الــقــيــادي بــحــركــة الــجــهــاد اإلســالمــي 
الــوزراء بنيامن  خالد البطش إن رئيس 

نـــتـــنـــيـــاهـــو ســـيـــدفـــع ثـــمـــن قـــــــرار اغـــتـــيـــال 
الشهيد أبو العطا، معلنا أن العملية هي 

»إعالن جديد عن حرب مفتوحة«.
ــلـــة، نــقــلــت  وفـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـ
ــيـــان  ــود عـ ــ ــهـ ــ ــن شـ ــ ــة األنـــــــاضـــــــول عــ ــ ــ ــال ــ وكــ
قــولــهــم إن مـــواجـــهـــات انــدلــعــت األربـــعـــاء 
ــرات الـــشـــبـــان وقـــــوة إســرائــيــلــيــة  بـــن عـــشـ
عــلــى املــدخــل الــشــمــالــي لبيت لــحــم، عقب 
مسيرة منددة بالقصف اإلسرائيلي على 
قــطــاع غــــزة. وأصــيــب مــواطــن فلسطيني 
ــــاالت اخـــتـــنـــاق  ــــحـ ــــرات بـ ــــشـ ــعـ ــ ــــراح والـ ــــجـ بـ
خــالل املــواجــهــات، وقــالــت جمعية الهالل 
األحــمــر الفلسطيني )غــيــر حكومية( في 
الــعــالج ملواطن  بــيــان إن طواقمها قــدمــت 
أصيب بجراح إثر تعرضه إلطالق قنبلة 
غــاز بشكل مباشر على املدخل الشمالي 

ملدينة بيت لحم.
إلــى أن طواقمها قدمت العالج  ــارت  وأشـ
ــا لــــعــــشــــرات املــــصــــابــــن بـــحـــاالت  ــيـ ــيـــدانـ مـ

اختناق إثر استنشاقهم الغاز املدمع.

التظاهرات تستعيد زخمها في العراق

24 شهيدا في غزة والمقاومة ترد بالصواريخ

تواصل الضغط على السلطات

إسرائيل توسع دائرة استهدافها في القطاع

بغداد - أ ف ب

غزة - وكاالت

فرنسا تأسف 
للتصعيد

ـــهــــا أمــــس  ـســــا عــــــن أســــفـ أعــــــربــــــت فــــرنـــ
غــــــزة، مــعــتــبــرة  ــي  فــ »الـــتـــصـــعـــيـــد«  إزاء 
ــقــطــاع  ال املـــســـتـــدام فــــي  ــقــــرار  ــتــ أّن االســ
ـــ »عـــــــودة الــســلــطــة  ــوى بــ ــ ــــن يــتــحــقــق سـ ل
ــع  ــه وبـــتـــحـــقـــيـــق رفـ ــيــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة« إل
ــروط لـــلـــحـــصـــار، وقــــــــال مــتــحــدث  ــ ــشـ ــ مـ
إّن  الفرنسية في بيان  الخارجية  باسم 
الـــدائـــر في  للتصعيد  تــأســف  »فــرنــســا 
ــهــا تــديــن إطـــاق صــواريــخ 

ّ
ــزة«، كما أن غـ

مــن الــقــطــاع »تــســتــهــدف )مــنــذ الــثــاثــاء( 
ــيـــل«. وقـــال  ــرائـ ــة فـــي إسـ مــنــاطــق مــأهــول
البيان إّن فرنسا »تعرب عن تضامنها 

مع السكان املتضررين« من الجانبني.
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة جــمــيــع  ــيـ ــارجـ ــخـ ودعــــــت الـ
األطراف إلى »ضبط النفس«، كما أعلنت 
التي يقودها  الوساطة«  دعمها »لجهود 
ــنــــوف ومــــصــــر، وبــــدأ  نـــيـــكـــوالي مــــاديــ
الــقــطــاع وإســرائــيــل فجر  بــني  التصعيد 
الــقــيــادي فــي حركة  الــثــاثــاء إثـــر مقتل 
الــجــهــاد اإلســـامـــي بــهــاء أبـــو الــعــطــا في 
قصف إسرائيلي، مما أثار مخاوف من 
جولة عنف واسعة جديدة، وأعلن رئيس 
الــــوزراء االســرائــيــلــي بنيامني نتانياهو 
الحكومة  االربـــعـــاء فــي مستهل جلسة 
ــل ضـــــرب الـــجـــهـــاد اإلســــامــــي  ــ ــواصـ ــ »نـ
الكبير« في  قــائــده  بعدما قضينا على 
ــهـــم خــيــارا  ــامـ ــقـــطـــاع، مــضــيــفــا أّن »أمـ الـ
ــدا، إمــا الكف عــن شــن الهجمات أو  واحـ

تكبد املزيد من الضربات«.
ــادر، انــحــصــر الــقــصــف  ــ ــ ــي مـــؤشـــر ن وفــ
ــلــــي بـــمـــواقـــع »الــــجــــهــــاد« ولـــم  ــيــ االســــرائــ
ــاس، فـــيـــمـــا يـــبـــدو  ــ ــمـ ــ يـــشـــمـــل حــــركــــة حـ
انـــــه تـــجـــنـــب لــتــصــعــيــد كـــبـــيـــر، واعـــتـــبـــر 
أّن  الــفــرنــســيــة  الــخــارجــيــة  بـــيـــان وزارة 
»االســتــقــرار املــســتــدام« فــي غــزة مرتبط 
ــفــلــســطــيــنــيــة« إلـــى  ــودة الـــســـلـــطـــة ال ــ ــعـ ــ »بـ
ــع الــحــصــار عــنــه تــزامــنــا مع  الــقــطــاع ورفـ
أمنية ذات مصداقية  تقديم »ضــمــانــات 

إلسرائيل«.
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قــطــع املــتــظــاهــرون أمـــس مــجــددًا الــطــرق الرئيسية 
فـــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، وتــجــمــع املــئــات 
مــنــهــم عــلــى الــطــريــق املــــؤدي إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 
عــلــى مــشــارف بـــيـــروت، غــــداة تــصــريــحــات للرئيس 
ميشال عون اعتبروا أنها تتجاهل مطالبهم التي 
يرفعونها مــنــذ شــهــر لتغيير الطبقة السياسية، 
ــهــا مــســاء الــثــاثــاء 

ّ
واقـــتـــرح عـــون فــي مــقــابــلــة تــم بــث

على كل شاشات التلفزة اللبنانية تشكيل حكومة 
»تـــكـــنـــو-ســـيـــاســـيـــة«، بــيــنــمــا يـــطـــالـــب املـــتـــظـــاهـــرون 
بحكومة اختصاصيني مستقلة بعيدًا عن أي والء 
ــاط بــاملــســؤولــني الــحــالــيــني. وتــكــلــم  ــبـ حــزبــي أو ارتـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــبــرة اعــتــبــرهــا املــتــظــاهــرون 
»استفزازية«، منتقدًا عدم وجــود قياديني يمثلون 
املتظاهرين ليتحاوروا مع السلطة، في وقت يفخر 
املحتجون بأن تحركهم عفوي وجامع ويرفضون 

أي حوار مع السلطة الحالية.
وشهد لبنان ليلة صاخبة نزل خالها متظاهرون 
فور انتهاء كام عون إلى الشوارع في كل املناطق، 
وقــطــعــوا الـــطـــرق. ووقــــع إشـــكـــال فـــي خــلــدة جــنــوب 
ــارة تــقــل عسكريني  ــيـ بـــيـــروت بـــني مــتــظــاهــريــن وسـ
تــطــور إلـــى إطـــاق نـــار مــن جــانــب أحـــد العسكريني 
مــا تسبب بمقتل املــواطــن عــاء أبــو الــفــخــر. وقطع 
املـــتـــظـــاهـــرون طـــرقـــا حــيــويــة مــنــذ الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
األربـــعـــاء فــي وســـط بــيــروت وعــلــى مــداخــلــهــا، وفــي 
نــقــاط عــــدة عــلــى الــطــريــق املـــــؤدي مـــن بـــيـــروت إلــى 
شمال لبنان، وفي طرابلس وعكار شمااًل والبقاع 
الغربي شرقا وصيدا جنوبا، وغيرها من املناطق. 
ــارات املطاطية وجــلــســوا أرضـــا ملنع  وأشــعــلــوا اإلطــ
القوى األمنية من فتح الطرق، أو أقفلوها بالعوائق 

والحجارة.
في جل الديب شرق بيروت، وفي املنطقة املعروفة 
باسم الشفروليه جنوب شرقها، رفــع متظاهرون 
صـــورة لــعــاء أبــو الفخر وســط الــطــريــق، معتبرين 
أنـــه »شــهــيــد الـــثـــورة«. وأضــــاء آخــــرون الــشــمــوع في 
مــكــان مــقــتــلــه. وفـــي مــديــنــة طــرابــلــس شـــمـــااًل، رســم 

فــنــانــون وجــهــه عــلــى واجـــهـــة مــبــنــى رئــيــســي يطل 
على ساحة التظاهر الرئيسية تكريما له. وأصيب 
أربعة أشخاص بجروح في جل الديب، وفق ما أفاد 
اللبناني، بعد إطــاق مسلح عند  الصليب األحمر 
نقطة تجمع ملتظاهرين قطعوا الطريق، الرصاص 
من ساح حربي بحوزته، بحسب الوكالة الوطنية 
لإلعام. وتمكن املتظاهرون من انتزاع الساح من 

يده وتسليمه إلى القوى األمنية.
وكان املتظاهرون عمدوا منذ أيام إلى فتح الطرق، 
املــرافــق العامة واملــصــارف  ونظموا تجمعات أمــام 

ملــنــع موظفيها مــن االلــتــحــاق بــمــراكــز عملهم. لكن 
ــى قـــطـــع الـــطـــرق.  ــ ــى الــــعــــودة إلـ ــ الـــغـــضـــب دفـــعـــهـــم إلـ
واستبق الجيش دعوة وجهها املتظاهرون للتوجه 
إلى القصر الرئاسي، بإقفال كل الطرق املؤدية إلى 
بــالــعــوائــق الحديدية  الــقــصــر،  منطقة بعبدا حيث 
والسياج الشائك، ووصل مئات املتظاهرين تباعا 
سيرًا على األقدام إلى تخوم بعبدا، رافعني األعام 
الــحــرس  لـــوحـــدات  انــتــشــار كثيف  اللبنانية وســـط 
الــجــمــهــوري ومــكــافــحــة الــشــغــب، وطــالــبــوا برحيل 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وحـــصـــل تـــدافـــع مـــحـــدود إثــر 

محاولة متظاهرين تخطي العوائق.
وشكل كام عون خيبة أمل للمتظاهرين. فقال ردًا 
على سؤال عن فقدان املتظاهرين ثقتهم بالسلطة، 
»إذا كانوا ال يجدون أن هناك »أوادم« في السلطة، 
فـــلـــيـــهـــاجـــروا«، ورفـــــض عــــون تــشــكــيــل حــكــومــة من 
أفــتــش عنهم؟ على القمر؟«،  قــائــا »أيـــن  مستقلني، 
في إشارة إلى أن كل اللبنانيني ينتمون بطريقة أو 

بأخرى إلى حزب ما أو إلى تيار سياسي ما.
وتــحــت ضــغــط الـــشـــارع، اســتــقــال رئــيــس الحكومة 
سعد الحريري في 29 أكتوبر. ولم يحدد عون بعد 
موعدًا الستشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة 
جديد، ولو أنه أشار الثاثاء إلى أنها قد تبدأ يومي 

الخميس أو الجمعة.
أكــتــوبــر على خلفية  الــحــراك الشعبي فــي 17  وبـــدأ 
مطالب معيشية، وبــدا عــابــرًا للطوائف واملناطق، 
ومــتــمــســكــا بــمــطــلــب رحــــيــــل الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة. 
وتـــصـــّدر الـــطـــاب مــشــهــد الـــتـــحـــّركـــات خــــال األيــــام 
ــيــــرة مـــع تــنــفــيــذهــم وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة أمـــام  األخــ
مــدارســهــم وجــامــعــاتــهــم بشكل غــيــر مــســبــوق. على 
ــــروت، كــتــب  ــيـ ــ جـــســـر الـــريـــنـــغ املــــــــؤدي إلـــــى وســـــط بـ
متظاهرون وســط الطريق صباح األربــعــاء »شكرًا 
عـــــون، أعـــدتـــنـــا إلــــى الـــــشـــــارع«. وتــــصــــدرت مــواقــف 
عـــون عــنــاويــن الــصــحــف املــحــلــيــة. وكــتــبــت صحيفة 
الله املعارض للحراك  »األخــبــار« القريبة من حــزب 
بــالــشــارع والــغــرب يريد  »السلطة تكابر وتــفــاوض 
التدخل«. ولم ينف عون األنباء عن ضغوط أمريكية 
تمارس إلبعاد حزب الله عن الحكومة املقبلة. وقال 
»ال يستطيعون أن يــفــرضــوا عــلــيَّ أن أتخلص من 

حزب يشكل على األقل ثلث اللبنانيني«.
ونقل مدير دائــرة الشرق األوســط وشمال إفريقيا 
الــخــارجــيــة الفرنسية كريستوف فارنو  فــي وزارة 
األربــــعــــاء رســـالـــة إلــــى عــــون مـــن نــظــيــره الــفــرنــســي 
ــــاده  ــد »اســـــتـــــعـــــداد« بـ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، تــــؤكــ
»ملساعدة لبنان في الظروف الراهنة«، وفق الرئاسة 
ــيـــروت الـــثـــاثـــاء.  ــو إلــــى بـ ــارنـ الــلــبــنــانــيــة. ووصـــــل فـ
اته األربعاء الحريري ورئيس البرملان  وشملت لقاء

نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل.

بدأت أمس أولى جلسات املساءلة العلنية 
لــلــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرامــــب فــي 
مجلس النواب بشأن احتمال ضغطه على 
أوكرانيا للتدخل في انتخابات الرئاسة 
األميركية لعام 2020، وعبر الديمقراطيون 
ــلـــســـات  ــــي أن تـــكـــشـــف الـــجـ ــم فــ ــهــ ــلــ ــن أمــ ــ عــ
ــتــــخــــدام ســـلـــطـــتـــه. فــي  ة تــــرامــــب اســ إســــــــاء
املقابل، شكك الجمهوريون في مصداقية 
التحقيقات البرملانية، وقــال رئيس لجنة 
االستخبارات في مجلس النواب األميركي 
ــاح أولــــــــى جــلــســات  ــتــ ــتــ افــ ــي  ــ فـ آدم شـــيـــف 
ــة الــعــلــنــيــة، إن تــــرامــــب طـــلـــب مــن  لـ ــاء ــسـ املـ
نظيره األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
التحقيق فــي أنشطة نجل نائب الرئيس 

األميركي السابق ألهداف سياسية.
ــلــــه فــــي أن تــكــشــف  وأعــــــــرب شـــيـــف عــــن أمــ
تـــه  الــجــلــســات مــمــارســات الــرئــيــس وإســـاء
اســتــخــدام السلطة، واســتــعــرض املتحدث 
لــة  املــســاء نفسه حــيــثــيــات ووقـــائـــع قضية 
ــأن مــــا أصــبــحــت  ــشـ ــتـــرامـــب بـ الـــبـــرملـــانـــيـــة لـ
تعرف بفضيحة »أوكرانيا غيت«، انطاقا 
من االتصال الهاتفي بني الرئيس ترامب 
ونظيره األوكراني في 25 يوليو املاضي، 
ــام مجلس  ــ ــرورا بـــشـــهـــادات الـــشـــهـــود أمـ ــ مــ
الـــنـــواب، وأيـــضـــا الــرســائــل الــنــصــيــة الــتــي 
تــبــادلــهــا دبــلــومــاســيــون أمــيــركــيــون بشأن 

أوكرانيا.
كما كشفت جلسات التحقيقات البرملانية 
ــــب حــجــبــت  ــرامـ ــ تـ ــن أن إدارة  ــ ــة عـ ــريــ ــســ الــ
ــا أقـــرهـــا  ــيــ ـــرانــ ـــن أوكـ مــــســــاعــــدات أمـــنـــيـــة عـ
الكونغرس كوسيلة ضغط على كييف من 
أجل التحقيق مع جو بايدن وابنه بشأن 
قــضــيــة فــســاد مــرتــبــطــة بــشــركــة طــاقــة في 
أوكرانيا كان في مجلس إدارتها ابن جو 
بــايــدن. وأضــاف آدم شيف أن التحقيقات 
الحالية ضرورية ضمن دور الكونغرس، 
ــة  ــوازيـ الــــــذي يـــعـــد مـــؤســـســـة دســـتـــوريـــة مـ

ملؤسسة الرئاسة.
ــدء الــجــلــســات بــانــه  ــرامـــب عــلــى بــ وعـــلـــق تـ
»مشغول جــدا« بشكل ال يتيح له متابعة 
جلسات الكونغرس عبر التلفزيون بشأن 

اجــراء محتمل القالته، وصــرح ترامب في 
البيت االبيض حيث استقبل أمس نظيره 
التركي رجب طيب اردوغــان »أنا مشغول 
ــدا وال يــمــكــنــنــي مـــتـــابـــعـــة« الــجــلــســات.  ــ جـ

وأضاف »إن في االمر مؤامرة وخداعا«.
واستقبل الرئيس األميركي أمــس نظيره 
الــتــركــي فـــي الــبــيــت األبـــيـــض وبــحــث معه 
مسائل عدة في طليعتها موضوع سوريا 
ومــصــيــر املــعــتــقــلــني الــجــهــاديــني والــحــلــف 
ــــدى اســتــقــبــال  ــال تــــرامــــب لـ ــ األطـــلـــســـي، وقــ
ــــض »نـــحـــن  ــيــ ــ ــيــــت االبــ ــبــ ــــي الــ اردوغــــــــــــــان فــ

صديقان منذ أمد بعيد«.
واستدعى الديمقراطيون -الذين يقودون 
الـــنـــواب- دبــلــومــاســيــني أميركيني  مجلس 
اثـــنـــني، عـــبـــرا خــــال إفـــــــادات فـــي جــلــســات 
مغلقة عن قلقهما من تعامات ترامب مع 
أكــثــر عــن تلك  أوكــرانــيــا، لتقديم تفاصيل 

املــخــاوف تــحــت عــدســات وســائــل اإلعـــام، 
ويــتــعــلــق األمــــر بــالــقــائــم بــأعــمــال السفير 
األميركي بأوكرانيا وليان تيلور، وجورج 
ــيـــة  كـــنـــت نــــائــــب مـــســـاعـــد وزيــــــــر الـــخـــارجـ
األميركي للشؤون األوروبية، وهو يشرف 

على امللف األوكراني بالوزارة.
ــال الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــيــر األمــيــركــي  ــ وقـ
بأوكرانيا إنه كانت هناك قناة دبلوماسية 
غير رسمية بني أميركا وأوكرانيا، وإن من 
بــني املــشــاركــني فــي هــذه الــقــنــاة مسؤولني 
املــحــامــي الخاص  أمــيــركــيــني، ومــن بينهم 
لــتــرامــب رودي جــولــيــانــي، وكـــانـــت تضع 
شروطا على السلطات األوكرانية مقابل 
ــراء اجــتــمــاع بـــني الــرئــيــس األوكـــرانـــي  ــ إجــ
ونظيره األميركي، واإلفراج عن املساعدات 
األميركية لكييف، ومن هذه الشروط فتح 

أوكرانيا تحقيقا بشأن جو بايدن وابنه.

فـــي املـــقـــابـــل، هـــاجـــم ديـــفـــن نــونــيــس كبير 
ــة  لــ ــاء ــســ ــات املــ ــســ ــلــ ــي جــ ــ ــوريــــني فــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــال  الــتــحــقــيــقــات الـــبـــرملـــانـــيـــة لــــتــــرامــــب، وقــ
ــا يـــحـــدث مـــجـــرد مــســرحــيــة، وإن  ــل مـ إن كـ
الديمقراطيني يسعون لإلطاحة بالرئيس 
مـــنـــذ الــلــحــظــة األولـــــــى بـــدلـــيـــل تــحــقــيــقــات 
ــــاص روبـــــــــرت مــــولــــر بـــشـــأن  ــخـ ــ املـــحـــقـــق الـ
تـــورط حملة تــرامــب االنتخابية  احــتــمــال 
مــع الــحــكــومــة الــروســيــة مــن أجـــل الــتــدخــل 
في انتخابات الرئاسة لعام 2016. ووضع 
الجمهوريون -الذين ينتمي إليهم ترامب 
ــيــــوخ-  ــلــــى مـــجـــلـــس الــــشــ ويــــســــيــــطــــرون عــ
إستراتيجية دفاع ترتكز على أن الرئيس 
تـــرامـــب لـــم يــرتــكــب خــطــأ عــنــدمــا طــلــب من 
رئيس أوكرانيا الجديد التحقيق في أمر 
جو بايدن منافسه املحتمل في انتخابات 

2020 الرئاسية.

ونــفــى تــرامــب ارتـــكـــاب أي مــخــالــفــة بشأن 
ــن املــســؤولــني  أوكـــرانـــيـــا، ووبـــــخ بــعــضــا مـ
الــســابــقــني والــحــالــيــني الـــذيـــن مــثــلــوا أمـــام 
الــلــجــان الــبــرملــانــيــة، ووصــفــهــم بــأنــهــم من 
الــبــشــر«، ووصـــف التحقيق بأنه  »حــثــالــة 
مــاحــقــة ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى تــقــويــض 
فــــرص إعــــــادة انـــتـــخـــابـــه. وعـــقـــب الــرئــيــس 
األمـــيـــركـــي  عــلــى بــــدء الــجــلــســات العلنية 
قائا إن الديمقراطيني يقدمون مصالحهم 

على مصلحة الباد.
ويأتي بدء الجلسات العلنية بعد سلسلة 
من الجلسات السرية التي عقدتها ثاثة 
ــنـــواب الــــذي يسيطر  لــجــان فـــي مــجــلــس الـ
القليلة  الــديــمــقــراطــيــون فــي األشــهــر  عليه 
املــاضــيــة، والـــتـــي تــمــهــد الــطــريــق لتوجيه 

االتهام للرئيس ترامب من أجل عزله.

اللبنانيون يقطعون الطرق الرئيسية للقصر الرئاسي

بدء الجلسات العلنية لمحاكمة الرئيس األمريكي

خطاب عون يصيب المتظاهرين بخيبة أمل

ترامب: ال وقت لدي لمتابعة الكونجرس

بيروت - وكاالت

واشنطن - وكاالت:

¶  جانب من جلسات المساءلة العلنية بمجلس النواب
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أعلن االتحاد الخليجي لكرة القدم تعديال 
طفيفا عــلــى مــوعــد بــطــولــة كـــأس الخليج 
الـــدوحـــة، وذلـــك بعد  الــتــي ستستضيفها 
ســاعــات مــن اإلعـــالن عــن عـــودة منتخبات 
السعودية واإلمارات والبحرين للمشاركة 

في البطولة.
ــاد الــخــلــيــجــي  ــ ــــحـ وأوضــــــــح مـــســـؤولـــو االتـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي امــــس األربــــعــــاء عقد 
بفندق جراند حياة عقب اجتماع املكتب 
الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد الــخــلــيــجــي بــحــضــور 
ــائــــل االعـــــالم  عـــــدد كــبــيــر مــــن مــمــثــلــي وســ

املحلية واالجنبية 
الــبــطــولــة ســتــنــطــلــق فـــي 26 نــوفــمــبــر   أن 
الحالي، بدال من 24 من الشهر نفسه، وذلك 
ــادي الـــهـــالل الــســعــودي  ــ بــســبــب ارتـــبـــاط نـ

بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
ــة فـــــي الــــثــــامــــن مــن  ــبــــطــــولــ ــم الــ ــتـ ــتـ ــتـــخـ وسـ
ديسمبر املقبل، أي بعد يومني من املوعد 

املحدد سابقا للبطولة.
ــمـــل عـــقـــد املـــنـــتـــخـــبـــات املـــشـــاركـــة فــي  ــتـ واكـ
بطولة »خليجي 24« بعد إعالن اتحادات 
السعودية واإلمـــارات والبحرين مشاركة 

منتخباتها في البطولة.
وكــانــت منتخبات قطر والــكــويــت وعمان 
والعراق واليمن أكدت مشاركتها في هذه 
النسخة، وأجريت القرعة في الدوحة قبل 
نــحــو ثـــالثـــة أســـابـــيـــع، عــلــى أن تـــقـــام هــذه 
النسخة بنظام دوري مــن دور واحــد بني 

املنتخبات الخمسة.
ــة، قــرر  ــثـــالثـ ومــــع انـــضـــمـــام املــنــتــخــبــات الـ
االتــحــاد الخليجي إعــادة النظر في نظام 

البطولة عبر اعتماد نظام املجموعتني.
 ويـــنـــتـــظـــر أن تـــنـــاقـــش الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة 
لــلــبــطــولــة إضــافــة مــلــعــب آخـــر الستضافة 
ــة، إلـــــى جـــانـــب مــلــعــب  ــولـ ــطـ ــبـ ــبــــاريــــات الـ مــ
ــــي«، وذلـــــك فـــي ظـــل إقــامــة  ــدولـ ــ »خــلــيــفــة الـ

مــبــاريــات الــجــولــة الــثــالــثــة 
من الدور األول 

بــاملــجــمــوعــتــني فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، مع 
تقسيم املنتخبات املــشــاركــة فــي البطولة 

إلى مجموعتني.

8 فرق إلى مجموعتين
 

 أكــد السيد جاسم الشكيلي نائب رئيس 
اتــحــاد كــأس الخليج الــعــربــي لــكــرة القدم 
خالل املؤتمر انه ستجرى اليوم الخميس 
ــدة لــــتــــوزيــــع املــنــتــخــبــات  ــديــ ــجــ الــــقــــرعــــة الــ
الثمانية على مجموعتني، وذلك بحضور 

ممثلي االتحادات املشاركة.
 وأضـــاف جــاســم الشكيلي خــالل املؤتمر 
الصحفي عقب اجتماع املكتب التنفيذي 
انــه تــم تأجيل موعد  لالتحاد الخليجي، 
الــبــطــولــة يــومــني تــقــديــرا ملــشــاركــة الــهــالل 
ــال آســـيـــا لــكــرة  ــطــ الـــســـعـــودي بــنــهــائــي أبــ
الـــــقـــــدم.. مـــشـــيـــرا الـــــى ان ابـــــــواب الـــدوحـــة 

جــــمــــيــــع مــفــتــوحــة امــــام 

الجماهير الخليجية مــن أجـــل الحضور 
ومــــــؤازرة مــنــتــخــبــاتــهــم، وال يــوجــد هــنــاك 
تــعــقــيــدات بــخــصــوص تـــوافـــد الــجــمــاهــيــر، 
ونــحــن كــلــنــا ثــقــة فـــي دولــــة قــطــر بــإنــجــاح 

خليجي 24.
وأكــــــد الــشــكــيــلــي أن االتــــحــــاد الــخــلــيــجــي 
برئاسة سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن 
أحمد آل ثاني بذل جهودا كبيرة الى آخر 
لحظة من أجل مشاركة جميع املنتخبات 
في البطولة،ألن الشاغل الرئيسي لالتحاد 
هو ضمان استمرارية البطولة بمشاركة 
جــمــيــع املـــنـــتـــخـــبـــات..ألن الــبــطــولــة ليست 
عــاديــة والــكــل يعلم خصوصيتها ومـــاذا 
تعني ألبناء هذه املنطقة، بالتالي فنجاح 

البطولة يأتي من خالل مشاركة الجميع.
ــاف الــشــكــيــلــي أن جــــوائــــز الــبــطــولــة  ــ ــ وأضـ
ــــودة ســتــبــقــى عـــلـــى حـــالـــهـــا، ومــثــل  ــــرصـ املـ
مــا تــم االعــــالن عنها فــي الــســابــق.. مبينا 
أن مــشــاركــة املــنــتــخــبــات فـــي خــلــيــجــي 24 

ستكون بالفريق االول.
انــه سيتم اخطار االتحاد  وبــني الشكيلي 
الدولي »الفيفا« من قبل االتحاد اآلسيوي 
بهذا التطور وبجميع االمور املتعلقة 

بالبطولة. 
وقــــــال نـــائـــب رئــيــس 
اتــــحــــاد كـــأس 

الخليج العربي، »ان الخالفات الرياضية 
ــودة ونـــحـــن نــتــحــدث عـــن كــرة  غــيــر مــــوجــ
الــقــدم ال غير، ويجب فصل السياسة عن 
الــــريــــاضــــة، ويـــجـــب تــثــمــني دور الــجــمــيــع 
اتـــحـــادات عــلــى تفهمهم ومشاركتهم  مــن 
الــــــبــــــطــــــولــــــة«... مـــضـــيـــفـــا ان جــمــيــع  فــــــي 
االتـــحـــادات ســتــكــون حــاضــرة فــي املؤتمر 
ــــذي ســيــتــم  الــــعــــام لـــالتـــحـــاد الــخــلــيــجــي الــ
االعــالن عنه خــالل االيــام القليلة القادمة. 
بــالــتــوجــه بالشكر  مختتما تــصــريــحــاتــه 
ــادات الــخــلــيــجــيــة عــلــى ضــمــان  ــحــ لــكــل االتــ

استمرارية ونجاح البطولة.

عرس خليجي في الدوحة 

أكــد السيد جــاســم الرميحي  ومــن جانبه 
امـــني عـــام اتـــحـــاد كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي، 
أن االخــوة االعــضــاء في املكتب التنفيذي 
بــرئــاســة ســعــادة الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة 
بــن أحــمــد آل ثــانــي رئــيــس االتـــحـــاد أثــنــوا 
عــلــى هـــذه املـــبـــادرة الــتــي صــــارت فــي آخــر 
الــلــحــظــات بــمــشــاركــة جــمــيــع املــنــتــخــبــات، 
ــــي عــــــرس خـــلـــيـــجـــي يــحــظــى  فـ نـــحـــن اآلن 
بمتابعة واهتمام كبير من طرف الشعوب 
الــخــلــيــجــيــة، ومـــا يــثــبــت ان الــكــل حــريــص 
عــلــى املـــشـــاركـــة وتـــواصـــل الــبــطــولــة الــتــي 
ــة وتــــحــــت مــظــلــة  ــكــــون نـــاجـــحـ ــأمــــل ان تــ نــ
االتـــحـــاد الــخــلــيــجــي.  وقــــال الــرمــيــحــي إن 
هــذه البطولة ستقام للمرة االولـــى تحت 
مظلة اتحاد كأس الخليج العربي.. مشيرا 
الــى أن منافسات كــأس الخليج دائــمــا ما 
تشهد تنافسا كبيرا، السيما أن البطولة 
لـــدى الخليجيني،  بــقــيــمــة كــبــيــرة  تــحــظــى 
وكــل املنتخبات املشاركة تطمح للظهور 

بشكل افضل والتتويج باللقب.
وبخصوص نظام القرعة قــال الرميحي 
فـــي مجموعة  الــلــقــب ســيــكــون  إن حــامــل 
والـــبـــلـــد املـــضـــيـــف فــــي مــجــمــوعــة ثــانــيــة، 
وســـيـــتـــم وضـــــع بـــاقـــي املـــنـــتـــخـــبـــات عــلــى 
حــســب تــصــنــيــفــهــا فـــي االتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــامــــة  ــــرة الـــــــقـــــــدم.. أمـــــــا بــــخــــصــــوص إقــ ــكـ ــ لـ
املـــنـــتـــخـــبـــات، فــســيــتــم اعـــتـــمـــاد الــــجــــدول 
الــقــديــم، حــيــث سيقيم املنتخب القطري 
في فندق العزيزية في اسباير، ومنتخبا 
الـــعـــراق والــيــمــن فـــي ســـانـــت ريــجــيــنــس، 
والــكــويــت وعـــمـــان فـــي فــنــدق جــرانــد 
حــيــاة، وسيتم تحديد مكان إقامة 
مــنــتــخــبــات الــســعــوديــة واالمــــــارات 
والبحرين الحقا.. مبينا انه سيتم 
االعــــــــالن عــــن جــمــيــع الـــتـــغـــيـــرات 

اليوم بعد سحب القرعة.
ــدم حــضــور  ــ ــا بـــخـــصـــوص عـ ــ أمـ
ــفـــيـــذي  ــنـ ــتـ أعــــــضــــــاء املــــكــــتــــب الـ
ــادات الــــثــــالثــــة، قـــال  ــ ــحــ ــ ــن االتــ مــ
الــرمــيــحــي نــظــرا لضيق الــوقــت 
الحالي فــإن االتــحــاد السعودي 
قد ارســل خطابا رسميا يعتذر 
عــــن الـــحـــضـــور، امـــــا بــخــصــوص 
االتحادين االماراتي والبحريني 
فلم يتم استالم اي خطاب رسمي 
مــنــهــمــا الـــى حـــد االن نــظــرا لضيق 
الــوقــت أيــضــا.. مشيرا الــى أن املالعب 
سيتم تحديدها الحقا بعد اجراء مراسم 
القرعة الجديدة اليوم الخميس، خاصة 
ــــان املــلــعــب  ــي كـ ــدولــ أن اســــتــــاد خــلــيــفــة الــ

ــــود خـــمـــس مــنــتــخــبــات  ــــوجـ الـــرئـــيـــســـي بـ
لــكــن بــاكــتــمــال عـــدد املــنــتــخــبــات ستحدد 
اللجنة املنظمة املالعب التي ستحتضن 

البطولة.
أمـــا بــخــصــوص الــتــذاكــر الــتــي بيعت الــى 
حد اآلن وكيفية تعويضها، قال الرميحي 
ــه بـــعـــد ســـحـــب الـــقـــرعـــة الــــيــــوم ســيــتــم  ــ إنــ
االعالن على املوقع الخاص بالتذاكر على 
التعديالت الجديدة وسيتم التطرق لكل 
الــتــســويــق واللجنة  قــبــل لجنة  شـــيء مــن 

املنظمة.
واوضــح االمــني العام لالتحاد الخليجي 
بقوله، »نحن االن بصدد مخاطبة جميع 
ــادات الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي ســتــشــارك  ــ ــحـ ــ االتـ
الــبــطــولــة بتسمية أطقمها وتحديد  فــي 
الــى اننا سنقوم  قائمة العبيها، اضــافــة 
بمخاطبة االتحادات املذكورة بخصوص 
ــك عـــن طـــريـــق لجنة  الـــحـــكـــام، وســيــتــم ذلــ

الحكام باالتحاد الخليجي«.

سحب القرعة اليوم بنظام المجموعتين

24 26 نوفمبر موعد جديد لكأس الخليج 

¶  الرميحي والشكيلي خالل المؤتمر الصحفي¶  الشيخ حمد مترئسا اجتماع المكتب التنفيذي لالتحاد الخليجي

أكد جاسم الرميحي األمني العام التحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن 
اللجنة املنظمة للبطولة ستسعى لتنظيم الحدث على أكمل وجه وأن الدوحة 
على اتم االستعداد الستقبال جميع املنتخبات املشاركة في أي وقت، خاصة 
أن اللجنة التنظيمية برئاسة السيد سعود املهندي ستكون جاهزة كما يجب 

لتنظيم هذا املحفل الخليجي.
 مضيفا في تصريحات صحفية أن املنافسة الخليجية لها أهمية كبيرة لكل 
دول مجلس التعاون. مؤكدا ان البطولة ستشهد نجاحا على جميع النواحي 
سواء التنظيمية أو الجماهيرية، وبني الرميحي أن قطر لديها تاريخ كبير مع 
استضافة كبرى البطوالت والكل يشهد بذلك من الناحية التنظيمية.. مشيرا 
الــى أن اللجنة املنظمة املحلية جهزت كل االمــور الترتيبية الستقبال جميع 

الوفود املشاركة.

 قطر.. تاريخ كبير في استضافة البطوالت

 الرميحي: اللجنة 
المنظمة المحلية 

جهزت الترتيبات 
الستقبال جميع 
الوفود المشاركة

الشكيلي: مشاركة 
المنتخبات في 

خليجي 24 ستكون 
بالفريق األول

 اللجنة المنظمة 
ستضيف ملعبا آخر 
الستضافة مباريات 
البطولة مع ملعب 

»خليفة الدولي«

عبد الدايم عبد العزيز
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أقــامــت Ooredoo حــفــل تــكــريــم خـــاص ألبــطــال قطر 
بعد األداء الكبير الذي قدموه خالل دورة ألعاب غرب 
آسيا الباراملبية 2019. وحضر حفل التكريم سعادة 
الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة Ooredoo، والشيخ سعود بن 
 ،Ooredoo ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي ملجموعة
 Ooredoo لـ التنفيذي  الرئيس  السيد،  والسيد/ وليد 

قطر، إلى جانب عدد من كبار املسؤولني بالشركة. 
وكانت دورة ألعاب غرب آسيا الباراملبية قد اختتمت 
ــة، عــّمــان،  ــيـ الــعــاصــمــة األردنـ منافساتها مــؤخــرًا فــي 
أكثر مــن 600 ريــاضــي ورياضية مثلوا  وبمشاركة 
القطرية  للبعثة   Ooredoo تــكــريــم ــاء  12 دولــــة. وجــ
البطولة؛  التي حققتها خــالل  املميزة  اإلنــجــازات  بعد 
ــذي حــقــق املــركــز  ــ إذ تـــم تــكــريــم فــريــق كـــرة الـــهـــدف ال
الذهبية في املنافسات، باإلضافة إلى  األول وامليدالية 
املنتخب  القوى. ومثل  ألعاب  اإلنــجــازات في  أصحاب 
الــقــطــري لــكــرة الــهــدف كــل مــن الــالعــبــني عــبــدالــهــادي 
املري ومحمد همام ووليد كوهجي ومحمد الكحلوت 
وإكرامي أحمد وعباد الشمالي، باإلضافة إلى املدرب 
عبدالقادر خديم ومساعده عبدالكريم محمد، وإداري 

الفريق خالد الشعيبي. 
أمـــا فــي ألــعــاب الــقــوى، فــقــد حــصــدت ســـارة مسعود 
حمدي امليدالية الذهبية في منافسات رمي الجلة، فيما 
فاز عبدالرحمن عبدالقادر بفضية رمي الجلة أيضًا. 
وكـــانـــت مــســابــقــة كــــرة الـــهـــدف قـــد شـــهـــدت مــنــافــســة 
الــفــرق الستة املــشــاركــة، والــتــي مثلت دول  كبيرة مــن 
قطر والعراق واألردن والسعودية وُعمان واإلمــارات. 
الــتــكــريــم فــي مــقــر الشركة  وأقــامــت Ooredoo حــفــل 
الغربي، تقديرًا لجهود األبطال وإنجازاتهم  بالخليج 
ــتــي حــقــقــوهــا ورفــــع اســـم قــطــر عــالــيــًا فـــي املــحــافــل  ال

الدولية. 
الــلــه بــن محمد بــن سعود  وقـــال ســعــادة الشيخ عبد 
 :Ooredoo ثــانــي، رئــيــس مجلس إدارة مجموعة آل 
ــريـــاضـــات  ــال قـــطـــر فــــي الـ ــطــ ــا اســـتـــضـــافـــة أبــ ــرنـ »يـــسـ
الذي قدموه  األداء املشرف  الباراملبية وتكريمهم بعد 
خـــالل دورة ألــعــاب غـــرب آســيــا الــبــاراملــبــيــة. كــمــا أننا 
ــتــي تــعــزز مــوقــع قطر  فـــخـــورون جـــدًا بــإنــجــازاتــهــم ال
الرياضية اإلقليمية والعاملية، ونتمنى  الخريطة  على 
لــهــم املـــزيـــد مـــن الــتــوفــيــق والــنــجــاح فـــي مــشــاركــاتــهــم 

املستقبلية.«

ــــدور قــبــل الــنــهــائــي  تــأهــل فــريــق الــعــربــي إلـــى الـ
الثانية والــعــشــريــن لألندية  للبطولة اآلســيــويــة 
أبطال الدوري لكرة اليد املقامة حاليا في مدينة 
الجنوبية واملؤهلة لبطولة  الكورية  ســام شــوك 
الــعــالــم لــألنــديــة أبــطــال الــقــارات ) ســوبــر جلوب 
2020 (، رغم خسارته أمام الشارقة اإلماراتي 
التي أقيمت بينهما  بنتيجة 27-29 في املباراة 

امس في ختام دور املجموعات.
الــذي تصدر  العربي   ولــم تؤثر الخسارة على 
األهــداف على  األولــى متفوقا بفارق  املجموعة 
الــشــارقــة والــكــويــت الــكــويــتــي بــعــد أن تــســاوت 
الفرق الثالثة برصيد 6 نقاط لكل منها ليتأهل 
بــذلــك الــعــربــي ملــالقــاة الـــوكـــرة ثــانــي املجموعة 
الــثــانــيــة فـــي مــواجــهــة قــطــريــة خــالــصــة بــالــدور 
قبل النهائي غدا الجمعة على أن تجمع املباراة 
ــــدور الــوحــدة الــســعــودي أول  الــثــانــيــة فــي هـــذا ال
الشارقة االمــاراتــي ثاني  الثانية مــع  املجموعة 

املجموعة األولى.
العربي والشارقة تغيرات  مــبــاراة  وقــد شهدت 
لم  عديدة وتقلبات على مــدار شوطيها، حيث 
تكن بداية العربي بالشكل املطلوب وخصوصا 
الــذي كلفه التأخر  الــدفــاعــي، األمــر  فــي الجانب 

الشوط األول بتقدم  انتهى  النتيجة، حيث  في 
الشارقة بفارق هدفني بواقع 14-16.

وفي الشوط الثاني قدم العربي مستوى افضل 
ونـــجـــح فـــي تــحــويــل الــنــتــيــجــة لــصــالــحــه، حيث 
تعادل بعد مرور خمس دقائق فقط من انطالق 
الشوط بواقع 18-18، ثم فــرض افضليته  هــذا 
على مــجــريــات الــلــقــاء وتمكن مــن الــتــقــدم الول 
مـــرة عــنــد الــدقــيــقــة الــســابــعــة بــواقــع 22-21، ثم 
الــى ثالثة اهــداف  الفارق  واصــل تقدمه ليوسع 
بــــواقــــع 25-22، اال  الـــدقـــيـــقـــة 20  كـــامـــلـــة عـــنـــد 
ــة مـــن الــتــراجــع اصـــابـــت الــفــريــق خــالل  ان حــال
العديد  ارتــكــب  العشر االخــيــرة، حيث  الــدقــائــق 
ــاء الــهــجــومــيــة وكـــذلـــك اخـــطـــاء امـــام  ــطـ مـــن االخـ
منطقته مما مكن الشارقة من استعادة التقدم 
فــي الــدقــائــق االخــيــرة ونــجــح فــي انــهــاء املــبــاراة 
الــكــرواتــي زليكو  أعـــرب  لصالحه 29-27. وقــد 
العربي عن سعادته بالصعود  كاجالي مدرب 
الــدور قبل النهائي عبر صــدارة املجموعة  إلــى 
االولــى، وقــال »لالسف خسرنا اخر مبارياتنا 
بـــــدور املـــجـــمـــوعـــات امـــــام الـــشـــارقـــة، لــكــنــهــا لم 
تؤثر على وضعنا في صــدارة املجموعة، فقد 
تأهلنا الى الدور قبل النهائي وهذا هو هدفنا، 
القادمة  الحاسمة  املباراة  الوكرة في  وسنواجه 

وعلينا أن نستعد لها بأفضل صورة«.

اســتــضــافــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
الـــدولـــي  املـــركـــز  بــالــتــعــاون مـــع  واإلرث، 
لألمن الرياضي، دورة تدريبية ملوظفي 
شركات األمن الخاصة، بهدف إعدادهم 
للمشاركة في تأمني األحداث الرياضية 
ــبــــرى، وذلـــــــك ضـــمـــن االســــتــــعــــدادات  ــكــ الــ
الــجــاريــة فــي قــطــر الســتــضــافــة بطولتي 
كــأس الخليج العربي 24 وكــأس العالم 
لألندية FIFA قطر 2019™ في نوفمبر 

وديسمبر 2019. 
ــــدورة الــتــدريــبــيــة  تــواصــلــت فــعــالــيــات الــ
عــلــى مـــدى خــمــســة أيــــام فــي الــعــديــد من 
ــدي خـــبـــراء  ــ األمــــاكــــن بـــالـــدوحـــة عـــلـــى أيــ
ــن مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة،  ــ فـــي مـــجـــال األمـ
ــارات أمـــنـــيـــة لـــفـــرق  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ويــــقــــدمــــون اسـ
الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز. وتـــعـــّرف 
املشاركون في البرنامج التدريبي، الذي 
ــز الــدولــي  ــركـ أعـــدتـــه الــلــجــنــة الــعــلــيــا واملـ
الــريــاضــي، على مختلف جوانب  لألمن 
إجـــراءات وعمليات األمــن والسالمة في 

املواقع التنافسية وغير التنافسية.
ــال الــســيــد جــاســم  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــ
الــكــعــبــي، مــديــر إدارة األمــــن املــحــلــي في 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: »تهدف 
مثل هذه الــدورات التدريبية إلى تعزيز 
قــدرات أفــراد األمن وإعدادهم للمشاركة 
في جهود تنظيم بطولتي كأس الخليج 
الـــعـــربـــي 24 وكـــــــأس الـــعـــالـــم لـــألنـــديـــة، 

وتــعــزيــز خــبــراتــنــا ومــعــرفــتــنــا األمــنــيــة، 
وتطوير صناعة األمن الخاص في قطر، 
وذلــك في إطــار استعداداتنا املتواصلة 
 ™FIFA الستضافة بطولة كأس العالم

عام 2022«. 
وأضـــــاف الــكــعــبــي: »نــجــحــنــا بــالــتــعــاون 
مــع شــركــائــنــا فــي املــركــز الـــدولـــي لألمن 

ــي إعـــــــــــــداد ســــلــــســــلــــة مـــن  ــ ــ الــــــريــــــاضــــــي فـ
ورش الــعــمــل الــتــي تــســلــط الــضــوء على 
أحــــــــدث وأفـــــضـــــل املـــــمـــــارســـــات املــتــبــعــة 
ــأمــــني األحـــــــداث  عـــاملـــيـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــ
الـــدورة التدريبية  عــت 

ّ
الرياضية. وتــوز

تــفــاصــيــل  ــلــــت  ــلــــى 29 وحــــــــــدة، وشــــمــ عــ
متعلقة بكيفية التحضير للفعاليات 

آلــيــة دخــول  الجماهيرية، والتحكم فــي 
وخــروج املشجعني، ومراقبة الجمهور، 
والتعامل مع حاالت الشغب والحوادث، 
واالستجابة لحاالت الطوارئ، والتعامل 
مـــع الــســلــوكــيــات الــعــنــصــريــة، وضــمــان 

حماية حقوق اإلنسان«. 
وأكد الكعبي على أهمية استضافة مثل 

هـــذه الــبــطــوالت الــكــرويــة عــلــى الــطــريــق 
نــحــو مــونــديــال 2022، حــيــث يمثل ذلــك 
فرصة لتطبيق ما يتعلمه األفراد خالل 
الدورات التدريبية، واختبار جاهزيتهم 
لــإســهــام فــي تنظيم الــحــدث الــريــاضــي 

األبرز في العالم عام 2022.
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــرائـــد حــســني حــمــزة، 
رئــيــس قسم شــركــات الــخــدمــات األمنية 
الــخــاصــة فــي الــلــجــنــة األمــنــيــة باللجنة 
العليا: »تشّكل هذه الخطوة جانبا هاما 
لــدعــم الــجــهــود الــرامــيــة لــتــطــويــر قــطــاع 
الـــخـــدمـــات األمــنــيــة الـــخـــاصـــة، مـــا يمثل 
ــة رئــيــســيــة بــالــنــســبــة لـــنـــا ضــمــن  ــويــ أولــ
استعداداتنا الستضافة مونديال قطر 

 .»2022
وقـــــال مــحــمــد الـــحـــنـــزاب، رئـــيـــس املــركــز 
ــي لـــألمـــن الـــريـــاضـــي: »فــــي ضــوء  ــدولــ الــ
تــواصــل التحضيرات لتنظيم بطولتي 
كــأس الخليج العربي 24 وكــأس العالم 
لألندية FIFA قطر 2019™، من الهام أن 
نعي بأن سالمة وأمن جميع املشاركني 
ــا  ــيـ ــثـــل عــــنــــصــــرًا أســـاسـ ــمـ ــــور يـ ــــضـ ــــحـ والـ

لتنظيم بطوالت رياضية ناجحة«.
ــنــــزاب: »نـــحـــن فــــي املـــركـــز  وأضـــــــاف الــــحــ
الـــدولـــي لـــألمـــن الـــريـــاضـــي نــفــخــر بــدعــم 
جـــهـــود الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلعــــــداد طــواقــم 
معنية بــاألمــن والــســالمــة على مستوى 
ــا ســيــعــّد  ــــارة، مـ ــهـ ــ ــن الـــكـــفـــاءة واملـ عــــال مـ
مكونا رئيسيا لتأمني املشجعني خالل 

بطولة قطر 2022«.

استعدادا لكأس الخليج ومونديال األندية في نوفمبر وديسمبر

»اإلرث« تدرب أفراد شركات األمن الخاصة 
على تأمين األحداث الرياضية الكبرى

¶جانب من الدورة التدريبية 

¶ تكريم نجوم قطر 

الدوحة -  

تــنــظــم جــامــعــة قــطــر بــطــولــة كــــرة الــــصــــاالت الــعــاشــرة 
الــفــتــرة مــن 10-28 نوفمبر 2019، وذلــك  لــلــســيــدات فــي 
بــالــتــعــاون مــع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث كــراع 
رســمــي، وهـــي املـــرة األولــــى الــتــي يــكــون فيها للبطولة 
رعــايــة رســمــيــة وهـــي أول مـــرة يــتــم الــتــعــاون فــيــهــا مع 
مــنــظــمــاٍت خــارجــيــة. كــمــا تــحــتــضــن هـــذه الــبــطــولــة في 
فـــرقـــا مـــن دول، مــثــل:  ــرة  الـــعـــاشـــرة وألول مــ نــســخــتــهــا 

اليابان وإيطاليا وفرنسا واملغرب.
وقالت األستاذة أمينة الكعبي، رئيسة قسم الرياضة 
في جامعة قطر: »لقد قطعنا خطوات كبيرة في هذه 
الــبــطــولــة عــلــى مــر الــســنــني. بـــدأ األمــــر داخــلــًيــا للغاية، 
لكنه توسع ليشمل رياضيني من جميع أنحاء العالم. 
ــاث فــي قطر  ظهر هــذه البطولة الــحــمــاس لــدى اإلنـ

ُ
ال ت

ــا لــلــنــســاء  ـ
ً

لــلــريــاضــة عـــمـــوًمـــا فــحــســب، بـــل تــتــيــح أيـــض
التواصل مع فرق في جميع أنحاء العالم لتشترك في 
هدف مشترك.« وأضافت الكعبي: »املرأة في قطر رائدة 
في مجال الرياضة ونحن حريصون على تطوير هذا 
أكــبــر قبل تنظيم بطولة كــأس العالم في  األمـــر بشكل 
ا  قطر 2022، فقطر عازمة على جعل ألعاب القوى جزًء
رئيسًيا من املجتمع وإضافة إلى التركيز على تسليط 
الضوء على الثقافة الرياضية؛ وللمرأة دور مهم تلعبه 
في هذا الصدد«. من جانبه، قال األستاذ علي محمود، 
رئـــيـــس قــســم الـــريـــاضـــة والـــثـــقـــافـــة، فـــي الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع واإلرث: »تفتخر اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث برعايتها لهذه البطولة، والتي توضح تطور 
رياضة املــرأة في قطر. نعتقد أن هذه البطولة ستعزز 
مستويات املشاركة املتزايدة بالفعل وتشجع الالعبات 
على تبني أساليب حياة أكثر صحة. األهم من ذلك كله، 
الــقــدرة على إلهام  أننا نعتقد أن هــذه البطولة لديها 
الجيل القادم من خالل تمكني النساء من لعب دوٍر في 

الرياضة.
ُه من 10 نوفمبر 2019، هناك مباراتان 

َّ
الجدير بالذكر أن

تــنــظــمــان فــي الــيــوم الـــواحـــد؛ األولــــى فــي الــســاعــة 4:30 
مساًء والثانية في الساعة 5:30 مساًء، وهي مباريات 
إلــى تنظيم  مفتوحة لحضور النساء فقط، باإلضافة 
أنــشــطــة أخــــرى يستمتع بــهــا الــجــمــهــور. وقـــد شــاركــت 
األستاذة أمينة الكعبي في قرعة البطولة التي تهدف 

إلى تحديد أي من الفرق الـ 13 تلعب ضد من.
وتـــركـــز جــامــعــة قــطــر مـــن خــــالل أنــشــطــتــهــا الــريــاضــيــة 
املــتــنــوعــة عــلــى الــتــوعــيــة بــأهــمــيــة مــمــارســة الــريــاضــة 
وأثــرهــا على املستوى الصحي والنفسي واألكاديمي 

وتحسني أسلوب الحياة وإثراء الثقافة الرياضية.

جامعة قطر تنظم 
بطولة كرة الصاالت 

العاشرة للسيدات
الدوحة -  

الدوحة -  

سام شوك - قنا

Ooredoo تكرم أبطال قطر في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

العربي يتأهل لمالقاة الوكرة بالدور قبل النهائي »آلسيوية اليد«
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زيادة االضطرابات العقلية بين األطفال في العالمصحيفة القيــادة والريــادة
ــم املــتــحــدة للطفولة  كــشــفــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة ومــنــظــمــة األمــ
العالم،  العقلية بني األطفال حــول  يونيسف عن زيــادة االضطرابات 
ودعـــت املنظمتان، فــي بــيــان مــشــتــرك، دول الــعــالــم التــخــاذ إجـــراءات 
ملــواجــهــة هـــذه املشكلة الــصــحــيــة، حــيــث يــعــانــي أكــثــر مــن 20% من 
العقلية، ويفكر 15% من  الــعــالــم مــن االضــطــرابــات  املــراهــقــني حــول 
الدخل في االنتحار، ويمثل  الفقيرة ومتوسطة  الــدول  املراهقني في 
االنتحار السبب الثاني للوفاة بني األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 

15 و19 سنة.
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أرقام وحقائق

اليابانية  الــفــضــاء  قــالــت وكــالــة اســتــكــشــاف 
»جـــاكـــســـا« إن مــســبــارهــا »هـــايـــابـــوســـا 2« 
العودة  أمــس بهدف  الكويكب ريــوغــو  غــادر 
القادم،  العام  إلــى األرض عند حوالي نهاية 
وقد نجح املسبار في الهبوط على الكويكب 
الــعــام فــي مهمة غــيــر مسبوقة  مــرتــني هـــذا 
الكويكب.  لجمع عينات صخور مــن باطن 
إلــى األرض بعد  لــعــودتــه  املــســبــار  ويحضر 

إنهاء مسحه الذي استمر 18 شهرا.
وقــال مسؤولون في جاكسا إنه من املقرر 
الــتــحــرك بعيدا عن  يــبــدأ »هــايــابــوســا 2«  أن 
ــريـــق تــشــغــيــل مــحــركــاتــه  الـــكـــويـــكـــب عــــن طـ
ــن املـــتـــوقـــع أن يــجــري  ــ لــضــبــط مـــوقـــعـــه، ومـ
املسبار عملية تجريبية للمحركات األيونية 
بــدءا من  ملــدة نحو أسبوعني  الرئيسية فيه 
20 نــوفــمــبــر، وســيــبــدأ رحــلــتــه إلـــى األرض 
ــادم مـــن خــال  ــقـ فـــي أو بــعــد 3 ديــســمــبــر الـ
األيــونــيــة بشكل كــامــل.  املــحــركــات  تشغيل 
أن كاميرا »هايابوسا  املــســؤولــون  وأوضـــح 
2« ستلتقط صورا للكويكب »ريوغو« أثناء 
للكويكب.  االبــتــعــاد عنه كلقطات توديعيه 
ومـــــن املـــتـــوقـــع أن يـــقـــوم املـــســـبـــار بــفــصــل 
ــتــي يــعــتــقــد أنــهــا تــحــتــوي على  كــبــســولــتــه ال
ــن الــكــويــكــب  ــال مـ ــرمــ ــ عــيــنــات الـــصـــخـــور وال
لتهبط فــي الــصــحــراء األســتــرالــيــة فــي شهر 
نوفمبر الجاري أو ديسمبر 2020، وسيتم 
فحص العينات بعد ذلك من قبل باحثني في 
اليابان. جدير بالذكر أن »هايابوسا 2« أطلق 
في عام 2014، ووصل إلى كويكب /ريوغو/ 
الــذي يبعد نحو 300 مليون كيلو متر عن 

األرض في شهر يونيو العام املاضي.

ــــى فــي فـــرع الــقــرآن  تنطلق يـــوم الــســبــت املــقــبــل، اخــتــبــارات املــرحــلــة األول
الكريم كاما بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم 
بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسامية، في دورتها السادسة والعشرين 
للمسابقة اختبارات  املنظمة  اللجنة  للعام 1441هـــ - 2019، حيث تعقد 
الفترة الصباحية، وذلــك بمبنى  املقيمات خــال  لــإنــاث  األولـــى  املرحلة 

مراكز التحفيظ النسائية بمنطقة الوعب. ويتنافس الذكور من املقيمني 
في املرحلة األولى على مدى أربعة أيام من األحد إلى األربعاء )17- 20 
نوفمبر(، خال الفترتني الصباحية واملسائية وذلك بجامع اإلمام محمد 
بن عبدالوهاب، حيث تعلن اللجنة املنظمة للمسابقة نتائج املرحلة األولى 

يوم 21 نوفمبر. 

»هايابوسا 2« يبدأ رحلة 
عودته إلى األرض

لفنانني  أعمال فنية من فحم وحبر، 
قـــطـــريـــني ومـــقـــيـــمـــني، زيـــنـــت قـــاعـــات 
عــــرض جــالــيــري املــرخــيــة فـــي مــقــره 
بــاملــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
ــداد  ــواد الــفــحــم ومـ »كــــتــــارا«، فــمــن ســ
ـــقـــت 20 لـــوحـــة وظــهــرت 

ّ
الـــحـــبـــر، تـــأن

بـــكـــامـــل زيـــنـــتـــهـــا، بـــفـــضـــل مــــهــــارات 
10 فنانني صــاغــوهــا بتعابير فنية 
مختلفة فــي مــعــرض »فــحــم وحــبــر« 
إلى  أمــس ويستمر  ليلة  افتتح  الـــذي 
ــن يــنــايــر املـــقـــبـــل. ويــقــول  الـــعـــاشـــر مـ
الــفــنــي لجاليري  الــقــيــم  أنـــس قــطــيــط، 
ــعـــرض بعد  ــي هــــذا املـ ــأتـ املـــرخـــيـــة: »يـ
ــاح املـــــعـــــارض الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي  ــجــ نــ
الجاليري على مــدى األعــوام  أقامها 
املاضية، وخصوصا املعرض األخير 
»اســكــيــتــش بــــوك« وذلـــك  املـــوســـوم بـــ
العموم  إلــى  الفنون  مــن أجــل تقريب 
واختيار »تيمات« متخصصة معينة 

واالبتعاد عن فكرة )اإلطار(.
ونــــــوه قـــطـــيـــط، بـــــأن مــــن شـــــأن هـــذه 
الفنان  بــني  ألــفــة  أن تخلق  املــعــارض، 
ــاء جـــســـور لــالــتــقــاء  ــنــ واملـــتـــلـــقـــي وبــ
الجانبني، فضا عن  والتواصل بني 
اخــتــيــار األعـــمـــال املـــشـــاركـــة بشكل 
يـــراعـــي الــشــمــولــيــة لــأشــكــال الــفــنــّيــة 
ــعـــاصـــرة وتـــيـــاراتـــهـــا املــخــتــلــفــة ما  ـ

ُ
امل

ـــح إلـــى أي مـــدى وصـــل الــفــنــان 
ّ

ُيـــوض
التشكيلي القطري. وفي هذا السياق، 
ــة عـــبـــيـــر الــــكــــواري  ــانـ ــنـ ــفـ شــــاركــــت الـ
بعملني فنيني على الكانفاس يبينان 

أهمية العاقات األسرية. 

أعمال من الفحم والحبر 
في جاليري المرخية

السبت.. بدء اختبارات القرآن الكريم بمسابقة الشيخ جاسم

يعرض حاليا

الالندمارك

المول

الرويال بالزا

شركة قطر للسينما 
وتوزيع األفالم

)ش. م. ق(

في سينما

لمزيد من المعلومات عن أفالمنا.. زوروا موقعنا اإللكتروني

www.qatarcinemas.com

أسعار الذهب
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