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سمو األمير يؤدي صالة االستسقاء
أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى، مع جموع املصلني، صالة االستسقاء بمصلى الوجبة صباح 
أمس، إحياء لسنة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم طلبا 

لنزول الغيث.
كما أدى الصالة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني املمثل الشخصي 
الــشــيــخ محمد بــن خليفة آل ثــانــي، وســـعـــادة الشيخ  لــأمــيــر، وســمــو 

جاسم بن خليفة آل ثاني.
كما شارك في أداء الصالة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء، 

وسعادة رئيس مجلس الشورى، وجمع من املواطنني.
وقد أكد فضيلة الشيخ الدكتور ثقيل ساير الشمري القاضي بمحكمة 
أم املــصــلــني فــي خطبة  الـــذي  املــجــلــس األعــلــى للقضاء  التمييز عــضــو 
ألقاها عقب الصالة على أهمية التضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه 
لنزول املطر وطلب املغفرة منه سبحانه، ألنها من أسباب نزول الغيث.. 
وأوضــح فضيلته أن صالة االستسقاء صالة تضرع ودعــاء وأنها من 

سنن املرسلني، فالله أمرنا بالدعاء، ووعد عباده املؤمنني باإلجابة.
كما دعا فضيلته إلى تطهير األمــوال واألنفس بالزكوات والصدقات، 
وحث على اإلكثار من االستغفار بقوله تعالى »فقلت استغفروا ربكم 

إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا«.

الدوحة - قنا
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استقبل فخامة الرئيس اوهــورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، أمس، سعادة 
الدكتور علي بن فطيس املري النائب العام الذي يزور نيروبي حاليا.

املواضيع ذات االهتمام املشترك، وسبل  اللقاء مناقشة عــدد مــن  جــرى خــال 
توثيق التعاون بني البلدين الصديقني في مجال العمل القضائي والقانوني.

واستعرض سعادة النائب العام، النشاطات املشتركة التي سينظمها مركز حكم 
القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بالتعاون مع النيابة العامة الكينية.

كما شرح سعادة الدكتور علي بن فطيس املري، األعمال التي يقوم بها كمحامي 
التعاون بني كينيا ومكتب األمم  الفساد ومناقشة سبل  املتحدة ملكافحة  األمم 
املتحدة املعني باملخدرات والجريمة في هذا املجال. حضر اللقاء، سعادة السيد 

جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا.

ختام الحوار القطري األمريكي لمكافحة اإلرهاب

الثالث  عقد بالعاصمة األمريكية واشنطن الحوار القطري األمريكي 
ملكافحة اإلرهاب وقد ترأس الوفد القطري اللواء مهندس عبد العزيز 
الله األنــصــاري، رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهـــاب، وضم  عبد 
الــوفــد عــددا مــن املــســؤولــن والــخــبــراء مــن عــدة جهات بــالــدولــة شملت 
وزارتي الداخلية والخارجية، جهاز أمن الدولة، النيابة العامة، مصرف 
قطر املركزي، اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، وحدة املعلومات املالية، 

وهيئة األعمال الخيرية.
بــيــنــمــا تــــرأس الــجــانــب األمــريــكــي الــســفــيــر نـــاثـــان ســيــلــز، منسق 

شؤون مكافحة اإلرهاب بوزارة الخارجية األمريكية، وبمشاركة 
خبراء ومختصن من كٍل من وزارة الخزانة ووزارة العدل ووزارة 
األمن القومي، باإلضافة إلى اإلدارات والوحدات االستخباراتية. 
ــــرى فــــي مـــقـــر وزارة  ــذي جـ ــ ارتــــكــــزت جـــلـــســـات أعــــمــــال الــــحــــوار الــ
الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة عــلــى أربــعــة مــوضــوعــات هــامــة ورئيسية 
ــات اإلســتــراتــيــجــيــة،  ــراكــ ــشــ ــديـــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، والــ ــهـ ــتـ شــمــلــت الـ
واملوضوعات املتعلقة بقوانن مكافحة اإلرهاب، ومكافحة غسل 
ــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب، كــمــا شــمــل الـــحـــوار مــوضــوعــات أمــن  األمـ
الطيران وتبادل املعلومات، باإلضافة إلى تبادل الخبرات حول 

فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.

الدوحة -

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الفنلندي

األمير يتلقى اتصاال 
من رئيس كوت ديفوار

رئيس وزراء كازاخستان يستقبل 
الدكتور حمد الكواري

وزير الدولة لشؤون الطاقة 
يجتمع بنظيره الفلبيني

الرئيس الكيني يستقبل النائب العام

الدولي  للتحالف  للمجموعات الصغيرة  الـــوزاري  شــاركــت دولــة قطر فــي االجتماع 
ملكافحة تنظيم »داعش« والذي عقد بالعاصمة األمريكية واشنطن.

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني  تــرأس وفــد دولــة قطر في االجتماع، سعادة 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وتشكل التحالف الدولي ضد »داعش« 
في سبتمبر 2014 وتميز منذ اللحظة األولى بتفرد عضويته ونطاق عمله والتزاماته، 
للتنظيم على كافة  البالغ عــددهــم 81 عضوا بالتصدي  التحالف  أعــضــاء  إذ يلتزم 

الجبهات والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العاملي.
من ناحية أخرى اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
ــر الــخــارجــيــة، أمـــس، مــع ســعــادة الــســيــد بيكا هافيستو وزيــر  ــوزراء وزيـ ــ الـ مجلس 
خارجية جمهورية فنلندا وذلك خال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته حاليا 
لواشنطن. تم خال االجتماع استعراض العاقات الثنائية بني البلدين وسبل دعمها 

وتعزيزها واألمور ذات االهتمام املشترك.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، 
اتصاال هاتفيا مساء أمس، من فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية 
البلدين  بــني  الثنائية  العاقات  كــوت ديــفــوار. جــرى خــال االتــصــال استعراض 

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

استقبل دولة السيد عسكر مؤمن رئيس وزراء كازاخستان، أمس، سعادة الدكتور 
حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، بمناسبة زيارته إللقاء محاضرة في جامعة 

نزارباييف عن »الدبلوماسية الثقافية.. العاقات بني قطر وكازاخستان نموذجا«.
وأشاد دولة رئيس وزراء كازاخستان بالعاقات التي تربط دولة قطر وكازاخستان 

وتطلعه إلى تطوير هذه العاقات.

الطاقة،  الدولة لشؤون  الكعبي، وزيــر  املهندس سعد بن شريدة  اجتمع سعادة 
الفلبني  الطاقة فــي جمهورية  الفونسو غــابــا كــوســي، وزيـــر  السيد  مــع ســعــادة 
والوفد املرافق له، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وقد تركزت املحادثات التي 
الوطنية،  الفلبني  التنفيذي لشركة نفط  الرئيس  السيد روبــني ليستا،  حضرها 

حول التعاون الثنائي والعاقات في قطاع الطاقة وسبل تطويرها.

واشنطن - قنا

الدوحة - قنا

نور سلطان - قنا

الدوحة - قنا

نيروبي - قنا

قطر تجدد دعمها للجهود اإلنمائية ألقل البلدان نموًا

2020 63 مليون دوالر لألمم المتحدة  قطر: 

قبول قطر زيارتنا تعبيرا عن التزامها بحماية حقوق اإلنسان

جولة مشاورات سياسية بين قطر ومملكة تايالند

ــة قــطــر الــتــزامــهــا بـــدعـــم الــجــهــود  ــ ــــددت دولـ جـ
اإلنمائية ألقــل البلدان نموًا ومساعدتها في 
ــداف التنمية املــســتــدامــة.. وأكـــدت  تحقيق أهــ
على أهمية ضمان تحقيق الهدف األساسي 
لتحقيق النمو االقتصادي املستدام والشامل 

ألقل البلدان نموًا.
جــاء هــذا فــي بــيــان أدلـــت بــه ســعــادة السفيرة 
الـــشـــيـــخـــة عـــلـــيـــاء أحــــمــــد بــــن ســـيـــف آل ثــانــي 
املندوب الدائم لدولة قطر لدى األمم املتحدة، 
في االجتماع الذي عقد في مقر األمم املتحدة 
بــنــيــويــورك حـــول الــتــنــمــيــة فـــي الــبــلــدان األقـــل 
نــمــوًا وملتابعة تنفيذ بــرنــامــج العمل ملؤتمر 

إسطنبول )2011- 2020(.
ــة قطر  ــ وأعــــربــــت ســعــادتــهــا عـــن تــرحــيــب دولـ

بــاســتــضــافــة مــؤتــمــر األمـــم املــتــحــدة الخامس 
ــدان نــــمــــوًا، املــــقــــرر عــقــده  ــلــ ــبــ ــأقــــل الــ ــنـــي بــ ــعـ املـ
ــالــــت إن  ــة.. وقــ ــ ــدوحــ ــ الــ ــي  فــ فــــي مــــــارس 2021 
»اســتــضــافــة هــذا املــؤتــمــر تعكس الــتــزام دولــة 
قـــطـــر بــالــعــمــل لـــضـــمـــان الــــرخــــاء والـــرفـــاهـــيـــة 
للجميع وتحويل طموحات خطة عــام 2030 
إلى حقيقة لألشقاء واألخوة في البلدان األقل 
املــؤتــمــر يجسد الشعور  نــمــوًا«. وأضــافــت أن 
بالتضامن لضمان تحقيق النمو االقتصادي 
واملستدام والشامل ألقل البلدان نموًا، والذي 
لــه انعكاسات إيجابية على املشهد  ستكون 

االقتصادي العاملي.
وشــــددت ســعــادتــهــا عــلــى املــســؤولــيــة لضمان 
ــه  ــدافـ ــاح املـــؤتـــمـــر الـــخـــامـــس لــتــحــقــيــق أهـ نـــجـ
لــتــكــون بــمــثــابــة لــبــنــة فـــي الــجــهــود املــســتــمــرة 
لدعم أقل البلدان نموًا.. وأشارت إلى الجهود 

التي تبذلها دولة قطر لعقد املؤتمر مع األمم 
املتحدة ومــع أصحاب املصلحة الحقيقين.. 
وأفادت بأنه في إطار سعي دولة قطر إلنجاح 
املؤتمر الخامس ساهمت بتقديم مبلغ قدره 
500 ألف دوالر للصندوق االستئماني لعملية 
التحضير للمؤتمر. وفــي هــذا السياق أكــدت 
ســـعـــادة الــســفــيــرة عــلــى دعــــم دولــــة قــطــر ألقــل 

البلدان نموًا من خالل عدد من املبادرات..
ونـــوهـــت ســعــادتــهــا بـــإعـــالن حــضــرة صــاحــب 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الــبــالد املــفــدى، فــي قمة األمـــم املــتــحــدة للعمل 
املــاضــي عــن مساهمة  فــي سبتمبر  املــنــاخــي 
لــدعــم  بــمــبــلــغ 100 مــلــيــون دوالر  ــة قــطــر  ــ دولـ
البلدان األقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة 
النامية للتعامل مع العواقب الوخيمة لتغّير 

املناخ.

تــعــهــدت دولـــة قــطــر بــتــقــديــم تــبــرعــات طوعية 
للموارد األساسية لعام 2020 بقيمة 62,780 
ــاالت  ــ ــعــــدد مــــن وكــ لــ أمــــريــــكــــي  ــيـــون دوالر  ــلـ مـ
وإدارات وبــرامــج األمـــم املــتــحــدة، مــؤكــدة على 
أنــهــا تــولــي أهمية قــصــوى لتعزيز شراكتها 
مــع منظومة األمــم املتحدة مــن أجــل مواجهة 
التحديات العاملية املشتركة. جاء هذا في بيان 
أدلت به، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد 
بن سيف آل ثاني املندوب الدائم لدولة قطر 
لــدى األمــم املتحدة، في مؤتمر األمــم املتحدة 
إلعــــالن الــتــبــرعــات لــألنــشــطــة اإلنــمــائــيــة الــذي 

عقد بمقر املنظمة الدولية بنيويورك.
وأوضــحــت سعادتها، أن التبرعات للموارد 
األساسية ستوزع على مجموعة من مكاتب 
املنظمة الدولية، حيث سيخصص 15 مليون 

دوالر ملكتب األمــم املتحدة ملكافحة اإلرهــاب، 
ــاليــــن دوالر  كـــمـــا ســـيـــخـــصـــص مـــبـــلـــغ 10 مــ
إلـــى مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة لتنسيق الــشــؤون 
اإلنسانية )األوتــشــا(، وستكون حصة وكالة 
الــالجــئــن الفلسطينين )األونـــــــروا( 8  غـــوث 
مـــاليـــن دوالر، ويـــخـــصـــص مــبــلــغ 8 مــاليــن 
دوالر للمفوضية السامية لشؤون الالجئن، 
وسيذهب مبلغ قدره 5 مالين دوالر لبرنامج 

األمم املتحدة اإلنمائي.
كما خصصت التبرعات للموارد األساسية، 
إلــــــى مــنــظــمــة األمــــم  مـــبـــلـــغ 4 مــــاليــــن دوالر 
املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )الـــيـــونـــيـــســـف(، ومــلــيــون 
دوالر للمفوضية السامية لحقوق اإلنــســان، 
إلـــــى صــــنــــدوق األمــــم  ــلـــيـــون دوالر  ومـــبـــلـــغ مـ
املــتــحــدة املـــركـــزي ملــواجــهــة الــــطــــوارئ، عـــالوة 
ــم املــتــحــدة  عــلــى مــلــيــون دوالر لــصــنــدوق األمــ
االســتــئــمــانــي املــحــدد لــغــرض نــظــام املنسقن 

املقيمن، وتخصيص مبلغ 5 مــاليــن دوالر 
ملكتب املمثلة الخاصة ألمن عام األمم املتحدة 
املعنية باألطفال والنزاع املسلح، إضافة إلى 
مبلغ 5 مــاليــن دوالر ملكتب أمـــن عـــام األمــم 

املتحدة املعني بالشباب.
الـــتـــبـــرعـــات  ــفــــيــــرة، أن  الــــســ ــادة  ــ ــعـ ــ وذكـــــــــرت سـ
الطوعية األخــرى ستخصص مبلغ 5 مالين 
ــــم املـــتـــحـــدة، كــمــا  دوالر لــرقــمــنــة وثــــائــــق األمــ
ستساهم بمبلغ 250 ألف دوالر لدعم تنظيم 
مــؤتــمــر حـــول مــشــاركــة الــشــبــاب فــي مــســارات 
السالم في شهر ديسمبر 2020 الذي سيعقد 
بــــالــــدوحــــة لـــالحـــتـــفـــال بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة 
الخامسة إلنشاء جدول أعمال السالم واألمن 
لــلــشــبــاب، كــمــا تــم تخصيص مــبــلــغ قــــدره 30 
ألــف دوالر مــن التبرعات الطوعية لصندوق 
األمم املتحدة االستئماني للتبرعات من أجل 

مكافحة أشكال الرق املعاصرة.

ــاد فــريــق الــعــمــل الــتــابــع لــألمــم املــتــحــدة  أشــ
املعني باالحتجاز التعسفي الذي زار قطر 
ــة قــطــر  ــ ــام املـــاضـــيـــة بــــدعــــوة دولــ ــ ــ ــــالل األيـ خـ
لــلــفــريــق لـــزيـــارتـــهـــا، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لهم 
بــجــولــة فــي عـــدد مــن املـــرافـــق، ومساعدتهم 

خالل فترة عملهم الذي استمر عدة أيام.
الــذي تلته السيدة  وجــاء في تقرير الفريق 
ايلينا شتاينرت والسيد روالنـــد ادجوفي 
عضوا الفريق خــالل مؤتمر صحفي أمس 
في ختام الزيارة »إن دولة قطر وبدعوتها 
للفريق لزيارة البالد تمثل نموذجا مهما 
لدول املنطقة، حيث لم يتلق الفريق العامل 

ردا إيــجــابــيــا مــمــاثــال عــلــى طــلــبــاتــه لــزيــارة 
بــلــدان كــثــيــرة فــي املــنــطــقــة مــنــذ عــقــديــن من 
الزمن تقريبا«. وأضــاف التقرير أن »قبول 
ــع إنـــمـــا يــمــثــل  ــريـ ــسـ الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة الـ
تعبيرا ملموسا على التزام قطر إزاء احترام 
وحماية حقوق اإلنسان والفريق يقدر ذلك 
عاليا، ويثمن التعاون الذي حظي به خالل 
الزيارة، كما نشكر وزارة الخارجية القطرية 

على تيسير هذه الزيارة«.
كما وصف الفريق انضمام قطر مؤخرا إلى 
الــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص بــالــحــقــوق املــدنــيــة 
والــســيــاســيــة بــأنــه إنــجــاز كــبــيــر، مــؤكــدا في 
ــر  ــو األمــ ــوقــــت ذاتــــــه أن تــنــفــيــذ الـــعـــهـــد هــ الــ

األساسي حتى اآلن.

ــات الـــتـــي  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ وثــــمــــن الـــتـــقـــريـــر بـــعـــض املـ
يــتــعــلــق بــاالحــتــجــاز،  فــيــمــا  تنتهجها قــطــر 
مثل النهج املستخدم فــي خــدمــات الصحة 
الــنــفــســيــة بـــمـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة الــــذي 
ــة لــلــحــريــة الــشــخــصــيــة بــدال  ــيــ يــعــطــي األولــ
مــن الــرعــايــة املــؤســســيــة ويــســعــى للحد من 
وصــمــة الــعــار املــحــيــطــة بــاإلعــاقــة النفسية 

واالجتماعية.
الــذي تتبعه  كما أثنى التقرير على النهج 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة ذات الــصــلــة فـــي أنــظــمــة 
الــعــدالــة الــجــنــائــيــة، مــثــل أخـــذ الــوقــت الــذي 
ــي االعــــتــــبــــار عــنــد  ــي االحــــتــــجــــاز فــ ـــضـــي فــ

ُ
ق

تنفيذ مدة العقوبة، امتثااًل اللتزامات قطر 
بموجب القانون الدولي اإلنساني..

عـــقـــدت فـــي الــعــاصــمــة الــتــايــالنــديــة بــانــكــوك، 
ــة بـــــن وزارتــــــــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــاورات سـ ــ ــ ــشـ ــ ــ جــــولــــة مـ

الخارجية في دولة قطر ومملكة تايالند.
وتــــــــرأس الــــجــــانــــب الــــقــــطــــري فــــي املـــــشـــــاورات 
السياسية، ســعــادة الدكتور أحمد بــن حسن 
ــوزارة الــخــارجــيــة،  ــ ــ ــام لـ ــعـ ــــن الـ الـــحـــمـــادي األمـ
بــيــنــمــا تـــــرأس الـــجـــانـــب الـــتـــايـــالنـــدي ســعــادة 
السيد ويــشــاوات إيــســارا بــاكــدي نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة. جـــــرى خـــــالل جـــولـــة املــــشــــاورات 
السياسية، استعراض العالقات الثنائية بن 
البلدين الصديقن وسبل دعمها وتطويرها، 
باإلضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.

بانكوك - قنا

نيويورك - قنا

الدوحة - قنا

الفريق األممي المعني باالحتجاز التعسفي:

نيويورك - قنا

قطر تشارك في »وزاري التحالف 
الدولي لمكافحة داعش«
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بــرعــايــة كــريــمــة مــن مــعــالــي الــشــيــخ عبد 
الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية، نظمت 
ــقـــاصـــريـــن  ــة لـــــشـــــؤون الـ ــامــ ــعــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
حفلها السنوي لتكريم 570 من طالبها 
وطــالــبــاتــهــا املــتــمــيــزيــن أكــاديــمــيــا للعام 
2018 /2019، وذلك بمركز قطر الوطني 

للمؤتمرات.
ــن نــهــار  ــادة الـــســـيـــد ســـعـــد بــ ــعــ وهـــنـــأ ســ
النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون 
القاصرين املحتفى بهم على تحقيقهم 

هــذه النجاحات فــي مسيرتهم العلمية 
إلــى مواصلة التفوق والنجاح  ودعاهم 
ــاء فـــاعـــلـــن فــــي مــســيــرة  لـــيـــكـــونـــوا أعــــضــ
التقدم لوطننا الحبيب في ظل القيادة 

الحكيمة لسمو أمير البالد املفدى.
وشــكــر النعيمي معالي رئــيــس مجلس 
ــة لـــرعـــايـــتـــه  ــيــ ــلــ الــــــــــــوزراء ووزيـــــــــر الــــداخــ
الـــكـــريـــمـــة لـــلـــحـــفـــل، كـــمـــا شـــكـــر ســـعـــادة 
وزيــــــر األوقـــــــــاف والـــــشـــــؤون اإلســـالمـــيـــة 
الــدائــم للهيئة، وثمن دور األســر  لدعمه 
الكريمة املتعاظم فــي تشجيع أبنائهم 
وبناتهم على التفوق والنجاح من خالل 
متابعتهم وتهيئة األجواء املناسبة لهم.

570 من طالبها المتفوقين الهيئة العامة لشؤون القاصرين تكرم 
ثمنت دور األسر في تشجيع أبنائهم على التفوق والنجاح

تدشين شعار جديد للهيئة 

¶  لقطة جماعية للطالب المكرمين                                                                                                                                                                                                                                                                         تصوير عمرو دياب

¶  المسؤولون وضيوف الحفل

أكــد سعادة السيد سعد بن نهار النعيمي رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــــشــــؤون الـــقـــاصـــريـــن أن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــشـــؤون الـــقـــاصـــريـــن مــاضــيــة فـــي تحقيق 
إستراتيجيتها للفترة 2016- 2021 والتي تسعى 
من خاللها إلى تطوير أنظمة العمل وتعزيز أسس 
الشفافية في العمل وإرســاء قواعد الحوكمة وذلك 
من أجــل تحقيق أعلى املعايير في الخدمات التي 

يتم تقديمها للمشمولن برعايتها.
ــه تــم  ــ ــــالل كــلــمــتــه فــــي الـــحـــفـــل أمــــــس، أنـ وأضـــــــاف خـ
الــهــيــكــل التنظيمي للهيئة العامة  ــرار وتــفــعــيــل  إقــ
لشؤون القاصرين، كما تم تفعيل دليل اإلجــراءات 
والسياسات والـــذي يوضح األدوار واملسؤوليات 
لــكــل الــعــامــلــن بــالــهــيــئــة، إضــافــة إلـــى تفعيل إدارة 
التخطيط والـــجـــودة حــتــى نتمكن مــن خــاللــهــا من 
الــرقــابــة عــلــى خــدمــاتــنــا لجمهور املتعاملن معنا 
والــتــأكــد مــن جودتها واستكشاف فــرص التطوير 

والتحسن بشكل مستمر.
وحول تنفيذ مشروعها للتحول التكنولوجي قال 
النعيمي إن الهئية العامة لشؤون القاصرين بدأت 
ــر الــعــام املــاضــي فــي املــشــروع والــــذي يشتمل  أواخــ
املــتــعــامــلــن وتطبيقات  عــلــى نــظــام إدارة عـــالقـــات 
ــوال ومـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي حـــديـــث، عـــــالوة على  ــجــ الــ
تحقيق التكامل اإللــكــتــرونــي مــع الجهات العاملة 
بــالــدولــة وذات الصلة باملشمولن بــرعــايــة الهيئة 
والــذيــن يتجاوز عددهم األربــعــة آالف، مؤكدًا على 

الــذي تلعبه التكنولوجيا في االرتقاء  الــدور املهم 
بــمــســتــوى األداء وتــحــقــيــق رضـــا املــتــعــامــلــن ورفــع 

الكفاءة التشغيلية.
ــكـــونـــات مـــشـــروع  وكـــشـــف الــنــعــيــمــي عــــن إطــــــالق مـ
التحول التكنولوجي قريبًا بعد مرحلة التجارب 
النهائية، موجهًا الشكر للجهات الحكومية التي 
أبدت تعاونا كبيرا في تحقيق التكامل اإللكتروني 
ــروع إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــربـــط  ــ ــشــ ــ ـــت املــ ــلــ ــ ــي أوصـ ــ ــتـ ــ والـ
اإللكتروني مع غالب الجهات ذات الصلة، الفتًا إلى 
أن العمل يسير على قــدٍم وســاق الستكمال الربط 

اإللكتروني مع بقية الجهات الحكومية.

للهيئة  الجديد  الشعار  السنوي تدشني  الحفل  شهد 
الـــعـــامـــة لـــشـــؤون الـــقـــاصـــريـــن، والــــــذي يــعــكــس قيمها 
ورؤيــتــهــا ورســالــتــهــا، ويــحــدد الـــصـــورة الــذهــنــيــة التي 

تسعى الهيئة لرسمها لدى جمهور املتعاملني معها.
وقال السيد سعد بن نهار النعيمي إن الشعار يجسد 
االستثمار في اإلنسان ومساعدته في مسار حياته، 
مشيرًا إلــى أن االســتــثــمــار فــي اإلنــســان هــو العنصر 

األساسي في إستراتيجية الهيئة. 
ولــفــت إلـــى افــتــتــاح مــبــنــى جــديــد للهيئة خـــالل الــعــام 

الحالي.
للمشمولني  آمــنــة  تــوفــيــر وصــايــة  الهيئة عــلــى  وتــعــمــل 
ــار مــنــظــومــة خــدمــيــة واســتــثــمــاريــة  ــ بــرعــايــتــهــا فـــي إطـ
مــتــمــيــزة ومــتــكــامــلــة تــضــمــن املــحــافــظــة عــلــى أمــوالــهــم 
وتنميتها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، بمسؤولية 
ومهنية عالية وشراكة فاعلة، عبر العديد من الخدمات 
الــتــي تقدمها وهـــي: خــدمــات مــالــيــة، مــســك السجالت 
القاصرين، ومتابعة  التركات، وحسابات  وحسابات 
الــنــفــقــات، وتــدقــيــق اإليـــــــرادات واملـــصـــروفـــات الـــدوريـــة 

والطارئة.

خدمات التركات 
التركات والغائبني واملفقودين، واملحجور  أموال  حصر 
ــاذ مــــا يــلــزم  ــخــ عــلــيــهــم واإلشـــــــــراف عـــلـــى إدارتـــــهـــــا، واتــ
لــلــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، ومـــســـك الـــســـجـــالت والـــحـــســـابـــات 
الخاصة بها إلى حني قسمتها وتسليمها للمستحقني، 

باإلضافة إلى املعاينة وتثمني التركات.

خدمات استثمارية 
استثمار أموال القاصرين ومن في حكمهم وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية، ووضع الخطط االستثمارية املناسبة 
مع مراعاة املخاطر، وإدارة أمالكهم لحني استالمهم لتلك 
األمــــوال، وتــأمــني األصـــول االستثمارية ملــا بعد بــلــوغ سن 

الرشد.

خدمات اجتماعية 
بــمــا يؤمن  ــاد للقاصرين وذويــهــم  ــ الــتــوجــيــه واإلرشـ بـــذل 
البرامج  لهم حــيــاة كــريــمــة، وإعــــداد وتــقــديــم مجموعة مــن 
التربوية والتعليمية والترفيهية للقاصرين،  واألنــشــطــة 
أموالهم وشــؤون حياتهم،  إدارة  القاصرين على  وتدريب 
وتــنــمــيــة مــهــاراتــهــم، بــجــانــب مــتــابــعــة تــصــرفــات األولـــيـــاء 
ــوكــــالء ومــــن فـــي حــكــمــهــم من  ــ واألوصــــيــــاء والــقــيــمــني وال
املفوضني، ومتابعة وإنجاز معامالت ومصالح القاصرين 

املشمولني برعاية الهيئة في مختلف مؤسسات املجتمع.

خدمات قانونية 
مــتــابــعــة كــافــة الــقــضــايــا واملـــنـــازعـــات املــرفــوعــة مــن وعلى 
الهيئة،  بــرعــايــة  الــقــاصــريــن ومــن فــي حكمهم املشمولني 
الجهات  القاصرين في  لتمثيل  الــالزمــة  التفاويض  ومنح 
القانونية فــي مسائل  الحكومية. وتــقــديــم االســتــشــارات 
ــــؤون الــقــاصــريــن، ومــنــع الــتــعــدي عــلــى مــال  ــتــركــات وشـ ال
القاصر، ومحاسبة األولياء األوصياء والقيمني ومن في 

حكمهم من املفوضني..

مصطفى شاهين

ضمن فعاليات المؤتمر العام لليونسكو

د. الحمادي يشارك في اجتماع الدمج والتنقل 
بين الطلبة وأساتذة التعليم العالي

مؤسسة قطر تناقش إشراك الشباب 
في صنع القرار

الحمادي  الواحد  الدكتور محمد بن عبد  شــارك سعادة 
وزير التعليم والتعليم العالي، ضمن أعمال الدورة )40( 
لليونسكو، في االجتماع رفيع املستوى  العام  للمؤتمر 
التدريس  الطلبة وأعضاء هيئة  الدمج والتنقل بني  حول 
فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي، مـــؤكـــدًا فـــي كــلــمــتــه أمــــام االجــتــمــاع 
ــة قــطــر عــلــى االلـــتـــزام بــاالتــفــاقــيــات واملــواثــيــق  حـــرص دولـ
الدولية الخاصة بدعم وتعزيز الحراك األكاديمي اإلقليمي 
والتعاون الدولي في مجال التعليم العالي وإتاحته للجميع 

مدى الحياة.
وقال سعادة الوزير إن دولة قطر ومن خالل مؤسسات 
الوطنية والــخــاصــة، تعمل بالشراكة مع  العالي  التعليم 
املنظمات الدولية ومؤسسات املجتمع املدني على توفير 
فرص التعليم ملاليني الشباب واألطفال املقيمني في البالد 
النامي  العالم  والنازحني واملشردين على مستوى دول 
الذي أنهكته الصراعات والنزاعات املسلحة، إيمانًا منها 

النظر عن  أينما وجــد، بغض  التعليم حق لإلنسان  بــأن 
جنسه أو لونه أو معتقده.

ونّوه سعادة وزير التعليم بأن رؤية قطر 2030، والخطط 
قــد تضمنت  والــتــدريــب،  التعليم  لــقــطــاع  اإلســتــراتــيــجــيــة 
نتائج وبرامج ومؤشرات خاصة بالتعليم العالي، مشيرًا 
فــي هــذا السياق الستحداث كليات وأقــســام جــديــدة في 
جامعة قطر باعتبارها الجامعة الوطنية، وإنشاء العديد 
القطاع  الدولة بمشاركة  العاملية في  الجامعات  أفــرع  من 
الخاص، مما أتاح فرص التعليم العالي املجاني للمواطنني 
وألعداد كبيرة من أبناء الجاليات املقيمة على أرض الدولة 

والوافدين من الدول التي تعاني من النزاعات املسلحة.
الدولة على توفير فرص  : كما حرصت 

ً
واستطرد قائال

العالم،  للفقراء والــنــازحــني على مستوى  العالي  التعليم 
خاصة في الدول النامية، حيث حرصت مؤسسة التعليم 
فـــوق الــجــمــيــع، عــلــى الــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات عــاملــيــة مثل 
اليونسكو، وصندوق النقد الدولي، واليونيسيف وغيرها 

من املنظمات الوطنية واإلقليمية.

للتربية والعلوم وتنمية املجتمع في  شاركت مؤسسة قطر 
جلسة نقاشية حول كيفية إشراك الشباب في صنع القرار، 
بــمــشــاركــة مــتــحــدثــني مــن قــطــر، وأوروبــــــا، وإفــريــقــيــا ضمن 

فعاليات منتدى باريس للسالم.
وركزت الجلسة النقاشية على موضوع بعنوان »العمر ليس 
الــقــرار«،  الشباب فــي عمليات صنع  إال مجرد رقــم: إشـــراك 
حيث تم تسليط الضوء على املفهوم التقليدي في تصنيف 
الفئات العمرية، بموازاة تحديات الحراك الشبابي التي تسعى 
لضمان إشراك الشباب في صناعة القرارات التي تؤثر على 

مستقبلهم. 
املــتــحــدثــون كيفية تــحــديــد السبل  تــنــاول  ــنــقــاش،  ال وخــــالل 
الحوكمة  الشبابي فــي مــجــاالت  التمثيل  املناسبة لتشجيع 
إلى   

ً
الــدولــة والــثــقــافــة، إضــافــة واملجتمع والــتــوظــيــف بحسب 

تمكني الشباب من املشاركة في دفع عجلة التغيير اإليجابي، 
مؤكدين على ضرورة التغلب على االفتراضات املتعلقة بدور 

ؤخذ 
ُ
الشباب في العالم، وبيان أن آراءهم ووجهات نظرهم ت

بعني االعتبار. كما تمت مناقشة مسألة تزايد الضغوطات 
ارتفاع معدالت  الشباب نتيجة  التي يواجهها  وانعدام األمن 
البطالة وتدني مستويات الرعاية االجتماعية، في ظل الحديث 
آرائــهــم، وهــو ما  عن املحتجني والنشطاء ممن يعبرون عن 
ا حقيقًيا للشباب، والذي بدونه ال يتم إشراكهم 

ً
ُيعد تمكين

في عمليات صنع القرار.
النعيمي، رئيسة  السيدة مشاعل  الجلسة تحدثت  وخــالل 
الشباب،  تنمية املجتمع بمؤسسة قطر، عــن أهمية إشـــراك 
ــــقــــاء نـــظـــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  قـــائـــلـــة »إن إل
االجتماعي وتصفح األخبار، يجعلنا ندرك أن الشباب حول 

العالم قد ضاقوا ذرًعا ويطالبون بإيصال أصواتهم«.
الدكتور أحمد حسنة، رئيس جامعة حمد بن  كما شــارك 
خليفة، عــضــو مــؤســســة قــطــر، فــي املــنــتــدى، ضــمــن جلسة 
نقاشية بعنوان: »كن نجًما: مستقبل أفضل بفضل االبتكار 
الشمولية  التعليم«. وتــنــاول فيها عــدة مــواضــيــع منها  فــي 

والتكافؤ بني الجنسني في التعليم.

الدوحة - باريس- قنا

في منتدى باريس للسالم

سعد النعيمي: تطوير أنظمة العمل 
وتعزيز أسس الشفافية 

¶  سعد بن نهار النعيمي خالل كلمته
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ختام مؤتمر قطر لريادة األعمال »رواد 2019«

اختتمت أمــس الخميس، فعاليات مؤتمر 
قطر لــريــادة األعــمــال الــذي نظمه بنك قطر 
لــلــمــعــارض، على  الـــدوحـــة  للتنمية بــمــركــز 
ــام، تــحــت شــعــار »االحــتــفــال  ــ مـــدى ثــاثــة أيـ
باقتصاد قائم على التكنولوجيا« وتهدف 
مبادرة بنك قطر للتنمية إلى تطوير قطاع 
رواد األعــمــال وأصــحــاب املشاريع املبتكرة 
ــل مـــهـــاراتـــهـــم فــيــمــا يــتــعــلــق بـــريـــادة  وصـــقـ
األعــــمــــال. وتـــزامـــنـــت فــعــالــيــات املــؤتــمــر مع 
ــمـــال والـــذي  ــبـــوع الــعــاملــي لـــريـــادة األعـ األسـ
تحتفل به 170 دولة حول العالم، وتضمن 
املـــؤتـــمـــر أكـــثـــر مـــن 150 ورشـــــة عـــمـــل، و60 
متحدثًا عامليا ومحليا وأكثر من 14 جهة 
مـــشـــاركـــة، كـــمـــا تــضــمــن مـــشـــاركـــة مــبــدعــن 

ورواد أعمال كبار من قطر.
ويــهــدف مــؤتــمــر قــطــر لـــريـــادة األعـــمـــال إلــى 
تــعــزيــز روح االبــتــكــار ونــشــر ثــقــافــة ريـــادة 
ــر، فـــيـــمـــا تــنــســجــم  األعـــــمـــــال فــــي دولـــــــة قــــطــ
مخرجاته مع أهداف إستراتيجية التنمية 

الوطنية الثانية 2018- 2020.
ــة املــكــثــفــة والــتــســهــيــات  وعـــــــززت األنـــشـــطـ
ــبـــة قــطــر  ــال مـــرتـ ــ ــمـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة لــــــــرواد األعـ
ــًا، فـــيـــمـــا حــلــت  ــيــ ــــي ريـــــــــادة األعـــــمـــــال عــــاملــ فـ
ــة قــامــت  ــ ضــمــن قــائــمــة أفـــضـــل عــشــريــن دولـ
بإصاحات تتعلق ببيئة سهولة ممارسة 
ــال لــســنــة 2020 وذلـــــك مـــن بـــن 190  ــمــ األعــ
دولــــة حـــول الــعــالــم، كــمــا أكــــدت الــعــديــد من 
التقارير االقتصادية الدولية قــوة وتــوازن 
الــتــي انتهجتها  الــســيــاســات االقــتــصــاديــة 
ــوات املــــاضــــيــــة حــيــث  ــنــ ــســ ــــال الــ الـــــدولـــــة خــ
حــلــت قــطــر فـــي املـــرتـــبـــة األولــــــى عــاملــيــا في 
مــؤشــر الــــدول املــحــقــقــة للنمو االقــتــصــادي 
خــال العشرين عــامــا املاضية بتسجيلها 
متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ 

مستوى %10.5.

ووضعت دولة قطر منذ عدة سنوات مبدأ 
االعتماد على الذات واالنفتاح االقتصادي. 
وقــــــــد ســـــاهـــــم هــــــــذا الـــــتـــــوّجـــــه فــــــي تـــدعـــيـــم 
الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة مــــن جـــهـــة وتــعــزيــز 
مكانة دولـــة قطر كمحور تــجــاري رئيسي 
في املنطقة من جهة أخرى. ويؤدي القطاع 
الخاص دورًا محوريًا في هذا السياق حيث 
إن بــنــاء صــنــاعــة قــطــريــة تــنــافــســيــة يعتمد 
بشكل كبير على نمو املــشــاريــع الصغيرة 
إلــى جنب مــع الشركات  واملــتــوســطــة جنبًا 

الصناعية الوطنية الكبرى.

جائزة رواد 2019 

أعـــلـــن الــبــنــك الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي عـــن أســمــاء 
الــفــائــزيــن األربــــع فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
جــائــزة قطر لــريــادة األعــمــال »جــائــزة رواد 

.»2019
وحصل مصنع لفان لألملنيوم على جائزة 
ــار، فـــيـــمـــا حـــصـــل مـــصـــنـــع الـــشـــرق  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبـ
األوســــــط لــلــبــيــتــومــن املـــعـــدل عــلــى جــائــزة 
ــي. وفــــــاز مــصــنــع رصــــاص  ــ ــذاتـ ــ االكـــتـــفـــاء الـ
لــتــدويــر الــبــطــاريــات بــجــائــزة أفــضــل شركة 
صغيرة ومتوسطة مــصــدرة، فيما حصل 
قـــنـــوان لــلــتــمــور عــلــى جـــائـــزة أفــضــل شــركــة 

صغيرة ومتوسطة. وتــقــدر قيمة الجوائز 
بأكثر من مليون ريال.

وتــهــدف جــائــزة قــطــر لـــريـــادة األعـــمـــال إلــى 
تــعــزيــز روح االبــتــكــار ونــشــر ثــقــافــة ريـــادة 
ــلــــى مـــســـتـــوى  األعــــــمــــــال فـــــي دولــــــــة قــــطــــر عــ
ــات الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، ودعـــم  ــركـ الـــشـ
الــخــاص والـــروح التنافسية  تطور القطاع 

بن الشركات الصغيرة واملتوسطة.
وشـــاركـــت ســت جــهــات فــي لــجــنــة التحكيم 
وهـــــنـــــاك تـــســـعـــة أعـــــضـــــاء قـــــامـــــوا بــتــقــيــيــم 
املشاركن. ومــن بن الفئات املختلفة التي 
فازت بالجائزة تمت إضافة عنصر االكتفاء 
الذاتي للجائزة هذا العام وهو عنصر مهم 
وحــيــوي ويــدعــم رواد األعــمــال فــي القطاع 
الــذاتــي، وأيضًا  الــخــاص لتحقيق االكــتــفــاء 
ــائـــزة االبـــتـــكـــار الـــتـــي تـــركـــز عــلــى عنصر  جـ

استخدام التكنولوجيا العالية.
ــإدراج فئة  بــ الــعــام  كما تميزت نسخة هــذا 
ــال إلــى  ــمــ ــار فـــي ريــــــادة األعــ ــكـ ــتـ جـــائـــزة االبـ
ــــرى، وهـــي فئة  جــانــب الــفــئــات الــثــاثــة األخـ
االكتفاء الذاتي، وفئة أفضل شركة مصدرة، 
وأفــضــل شــركــة صغيرة ومــتــوســطــة، وذلــك 
لجذب عدد أكبر من رواد األعمال املبدعن، 
ــد من  ــ وتـــأكـــيـــدًا عــلــى أن االبـــتـــكـــار هـــو واحـ

العناصر املهمة في ريادة األعمال.

■ الكواري وآل خليفة مع الفائزين في لقطة جماعية

مصطفى شاهين

أطلقه مؤتمر »وايز«

افتتاح أول مهرجان 
للتعلم التجريبي في قطر

تـــم مــســاء أمـــس تــنــظــيــم حــفــل االفــتــتــاح فـــي ســاحــة 
ــفـــاالت بــاملــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة والــــــذي تضمن  ــتـ االحـ
ــا حصرًيا بالتعاون مــع فرقة »أكــتــوري« من 

ً
عــرض

أكــاديــمــيــة قــطــر لــلــمــوســيــقــى، وحــمــلــة »قــطــر تــقــرأ«، 
حيث ركــز العرض على التناغم والتأثير املتبادل 
بــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة والـــثـــقـــافـــة والـــقـــيـــم 
املــهــرجــان فــي حفل رسمي  التقليدية. وتــم تــدشــن 
تــقــرأ«، علي  عــرض خاله قصة أبطال حملة »قطر 
وســارة، في عرض موسيقي بعنوان إزالــة السموم 
ــــوري«، وتــعــزفــه أوركــســتــرا  ــتـ ــ الــرقــمــيــة، تـــرويـــه »أكـ

الشباب التابعة ألكاديمية قطر للموسيقى.
الــدكــتــورة أمينة حسن مدير البرامج  وقــد نوهت 
ــام الـــدوحـــة للتعلم  ــ مــؤتــمــر »وايــــــز« إلــــى أهــمــيــة أيـ
الــتــي تنظمها دولــــة قــطــر خـــال الــفــتــرة املــتــراوحــة 
بــن 14 نــوفــمــبــر وإلــــى غــايــة 19 مــن نــفــس الــشــهــر، 
الـــذي تلقاه األيــام  مشيدة فــي ذات اإلطـــار بــالــدعــم 
من قبل العديد من الشركات الوطنية واملؤسسات 
العاملة في الدولة والذي يعكس مدى أهمية األيام 
ومــؤتــمــر »وايــــز« للتعليم. وقــالــت فــي تصريحات 
على هامش حفل االفتتاح إن هذه الفعالية تهدف 
القراءة مع تعريف  إلى توعية املجتمع إلى أهمية 
املجتمع املحلي بآخر املستجدات املحلية والعاملية 
فــي مــجــال التعليم ومـــن هـــذا املــنــطــق جــــاءت فكرة 
الفعالية، مضيفة: »كما أن هــذه الفعالية مناسبة 
مــهــمــة لـــالـــتـــقـــاء بـــاملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة وغــيــر 
الــتــعــلــيــمــيــة مـــن الـــشـــركـــاء اإلســتــراتــيــجــيــن الــذيــن 

يمثلون الرعاة ملؤتمر التعليم«.

57 جهة مشاركة 

وقــالــت إن هــذا الــعــام يسجل مــشــاركــة أكــثــر مــن 57 
جــهــة وأكـــثـــر مـــن 900 طــالــب بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
إلــى تنظيم أكثر من 60 ورشــة.  التعليم، باإلضافة 
كما أكدت على أهمية االستثمار في التعليم وذلك 

فــي اإلجــابــة عــن ســـؤال »لــوســيــل« حــول االستثمار 
فـــي الــتــعــلــيــم ومــســاهــمــتــه فـــي تــطــويــر املــجــتــمــعــات 
والشعوب، قائلة »إن االستثمار في أجندة التعليم 
مـــن شـــأنـــه أن يــســاهــم فـــي تـــطـــور املــجــتــمــع ثــقــافــيــا 
ــافــــت »فــــي عــالــم  واجــتــمــاعــيــا واقـــتـــصـــاديـــا«. وأضــ
يتم تحديد معامله بــواســطــة التكنولوجيا بشكل 
متزايد، نحرص من خال عملنا مع شركائنا على 
تكريس التنمية البشرية كأولوية في كل التجارب 
التعليمية، وذلك في مختلف مجاالت عملنا، سواء 
عبر األنشطة التي يقوم بها الطاب إليجاد حلول 
مبتكرة للتحديات العاملية املعاصرة مثل تحدي 
ــاخ، أو مـــن خــــال األنـــشـــطـــة املــخــصــصــة  ــنــ تــغــيــر املــ
للعائات والذين يتواصلون فيما بينهم للنقاش 
حول قضايا الرفاهية الصحية البدنية والذهنية، 
أو من خــال األنشطة األخــرى التي تعزز املشاركة 
املجتمعية عبر املوسيقى، الفنون، وغيرها. وهذا 
هو هــدف مهرجان أيــام الــدوحــة للتعلم، أن يجمع 
الــشــرائــح املجتمعية الســتــكــشــاف تجربة  مختلف 

تعليمية فريدة من نوعها«.

منصة مفتوحة 

من جهته، قــال محمد الهاشمي، املستشار األعلى 
للشؤون الحكومية والعامة لشركة إكسون موبيل 
الــراعــي الرئيسي ملهرجان  قطر: »يــســّرنــا أن نكون 
أيام الدوحة للتعلم، والذي يعتبر منصة مفتوحة 
إلــى تعزيز التعاون  أفــراد املجتمع، تهدف  لجميع 
والــشــراكــات فــي مجال التعليم، بما يتيح الفرصة 
ــبـــراء فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم لــتــبــادل  لــلــمــعــلــمــن والـــخـ
املعارف والخبرات«. وتابع قائا »ســواء من خال 
املــعــززة للنجاح  الــعــوامــل  من وتوفير 

ّ
تمكن املعل

ــادرات الــتــي تساهم  ــبـ فــي مــســيــرتــهــم، أو تــمــويــل املـ
في تعزيز التنوع، وبناء الشراكات مع املؤسسات 
التعليمية الرائدة، نلتزم في شركة إكسون موبيل 
قطر، بتمكن الطاب ومساندتهم لالتحاق باملهن 
فــي مــجــاالت الــعــلــوم، والــتــكــنــولــوجــيــا، والــهــنــدســة، 

والرياضيات ومهن أخرى ذات صلة«.
ــه ملـــن دواعـــــي ســـرورنـــا أن نــكــون  ــ : »إنـ

ً
وخـــتـــم قـــائـــا

القّيمة، فمن خال جهودنا  ا من هذه الجهود  جــزًء
املشتركة، فإننا نسعى إلى تكريس مقّومات النجاح 
ــار  ــ ــ ألبـــنـــائـــنـــا فــــي املـــــــــدارس، وتــمــكــيــنــهــم مــــن االزدهـ

ودعمهم لبناء مستقبل أكثر استدامة لنا جميًعا«.

ورش العمل التعليمية 

وســتــشــهــد األيـــــــام املــقــبــلــة طــيــلــة املـــهـــرجـــان تــنــظــيــم 
العديد من ورش العمل التعليمية حول املساواة بن 
الــقــدم وروايــة  الجنسن والتعلم مــن جديد عبر كــرة 
الــقــصــص مــن الــجــيــل املــبــهــر ومــؤســســة مكتبة وذلــك 
ــة، ووفــقــا  ضــمــن مــؤتــمــر »وايـــــز« للتعليم فـــي الـــدوحـ
لــجــداول الــــورش فـــإن جلسة املـــســـاواة بــن الجنسن 
ســيــســتــخــدم بـــرنـــامـــج الـــجـــيـــل املـــبـــهـــر مــنــهــجــيــة كـــرة 
الــضــوء على أهمية  الــقــدم مــن أجــل التنمية لتسليط 
توفير فرص عادلة لإلناث مع معالجة مواضيع مثل 
التعاطف واملواطنة العاملية وإعــادة إحياء املهارات. 
أما الدورات الخاصة بتعلم من جديد عبر كرة القدم 
الــحــيــاة الرئيسية فــي كــل مــبــاراة  سيتضمن دروس 
والــتــي تنقسم إلــى ثــاثــة أشـــواط وتعمل على وضع 
الــقــواعــد والــلــعــب بــالــقــواعــد ومـــجـــاراة ســلــوك الفريق 
املؤيد والفريق املعارض لتطوير طرق لحل النزاع من 
خــال الــحــوار. كما أقــام برنامج الجيل املبهر شراكة 
مع مؤسسة مكتبة لألطفال بهدف إعداد سلسلة من 
القصص التي تهدف إلى خلق إرث دائم لكأس العالم 
فيفا 2022 في قطر وبارتكازها على كرة القدم التي 
تصف هذه القصص تنوع وقيم الجيل الشاب الذي 
يستعد الستضافة العالم في قطر بحلول العام 2022.
كما نظمت جولة إعامية خاصة ألول مهرجان في 
الدوحة للتعلم العمل في ساحة االحتفاالت باملدينة 
التعليمية لفائدة الصحفين واإلعامين تم خالها 
تقديم األجنحة التي ستكون حاضرة ضمن املهرجان 
الـــورش واألنشطة  والــتــي ستؤمن تقديم العديد مــن 

والفعاليات التي يتجاوز عددها 60 فعالية.

■ محمد الهاشمي ■  أمينة حسين

افتتح مساء أمس املهرجان األول في الدوحة للتعلم التجريبي والذي يحتفي بالتعليم من خالل 
قدم باقة متنوعة من األنشطة وورش العمل التي تالئم كافة فئات 

ُ
تجربة تعليمية جديدة، ت

املجتمع، والذي قام بإطالقه مؤتمر القمة العاملي لالبتكار في التعليم »وايز«.

أحمد فضلي

غرفة قطر تشارك 
في اللقاء التشاوري لوزراء 

التجارة والغرف الخليجية

شـــاركـــت غــرفــة قــطــر فـــي الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري بـــن أصـــحـــاب املــعــالــي 
والــســعــادة وزراء الــتــجــارة والــصــنــاعــة ورؤســــاء اتـــحـــادات وغــرف 
دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في العاصمة العمانية 
ــد بن  ــرأس وفـــد الــغــرفــة الــســيــد راشــ ــ مــســقــط األربـــعـــاء املـــاضـــي، وتـ
حــمــد الـــعـــذبـــة الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس غـــرفـــة قـــطـــر، وضــــم الــوفــد 
عضوي مجلس اإلدارة السيد محمد بن مهدي األحبابي والسيد 

عبدالرحمن بن عبدالجليل عبد الغني.
وتـــم خـــال الــلــقــاء مــنــاقــشــة عـــدد مــن املــواضــيــع الــتــي تــهــم الــقــطــاع 
الــخــدمــات اللوجستية والــتــجــارة اإللكترونية  الصناعي وقــطــاع 
ومـــبـــادئ الــتــكــامــل االقــتــصــادي الــخــلــيــجــي، وكــذلــك االســتــفــادة من 
الـــدول املتقدمة خاصة فــي مجال  املــواصــفــات العاملية املطبقة فــي 

السيارات واألدوية واإللكترونيات.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي بن الدول 
الــرؤى واألفكار  األعضاء خدمة ملصالح مواطنيها وتــدارس كافة 
البناءة لفتح آفاق العمل الخليجي املشترك وتذليل العقبات ومد 
جسور التفاعل بن القطاعن العام والخاص لدول مجلس التعاون 
تحقيقا لتوجيهات أصــحــاب الجالة والسمو قــادة دول مجلس 

التعاون.
كــمــا يـــهـــدف الـــلـــقـــاء إلــــى إيـــجـــاد أقـــصـــى قــــدر مــمــكــن مـــن الــتــنــاغــم 
واالنسجام بن جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب وروئ 

وتوجهات دول املجلس من جانب آخر.

وفد غرفة قطر خالل اللقاء

الدوحة -
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ســيــطــرت الــصــفــقــات االســتــثــنــائــيــة 
ــرى عـــلـــى املـــشـــهـــد الـــعـــقـــاري  ــبــ ــكــ الــ
خالل العام الجاري، لتشكل جانبا 
مهما مــن قــيــم وأحــجــام الــتــداوالت 
الشهرية، وهــو مــا كشفته بيانات 
ـــع  ــ ــن واقـ ــ ــا »لـــــوســـــيـــــل« مــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ رصـ
بيانات النشرة الشهرية الصادرة 
عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة 
الـــعـــدل، والـــتـــي أظـــهـــرت اســتــحــواذ 
ــفــــذة خــــالل  ــنــ ــقــــات مــ ــفــ ــــى 5 صــ ــلـ ــ أعـ
الـــعـــام الـــجـــاري عــلــى 13% مـــن قيم 

التداوالت.
وبلغت قيمة أعلى 5 صفقات منفذة 
خــــالل الـــعـــام الـــجـــاري 2.54 مــلــيــار 
ريال من إجمالي 19.65 مليار ريال 
تم تداولها عبر صفقات عقارية في 
تــلــك الصفقات  10 شــهــور، لتشكل 

13% من القيم.
وتــــصــــدرت قــائــمــة تــلــك الــصــفــقــات 
العقارية صفقة في منطقة املرقاب 
ببلدية الدوحة بقيمة 706 ماليني 
ريــــال، وتــلــتــهــا صــفــقــة فــي الــلــؤلــؤة 
بــقــيــمــة 524 مـــلـــيـــون ريــــال  قـــطـــر   –
وصفقة أخرى في منطقة املعمورة 
الــريــان بقيمة 510  التابعة لبلدية 
ــال ثــــم صــفــقــة بــمــنــطــقــة  ــ مـــاليـــني ريــ
الــدوحــة بقيمة 450  الدفنة ببلدية 
مليون ريال وخامسا جاءت صفقة 
بقيمة 350 مليون ريال في منطقة 

رأس أبو عبود.
وشــهــدت تــــداوالت الــعــقــارات خالل 
شهر أكتوبر املاضي تسجيل أعلى 
مــعــدل شــهــري فـــي عـــامـــني، بــعــد أن 
بــلــغــت 4.35 مــلــيــار ريـــــال مــقــارنــة 
بنحو 1.75 مليار ريال خالل شهر 
أكـــتـــوبـــر مــــن الــــعــــام املــــاضــــي و6.5 
مليار ريــال خالل شهر أكتوبر من 

عام 2017.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية 
الـــــصـــــادرة عــــن وزارة  الــتــحــلــيــلــيــة 
ــــر املــــاضــــي  ــــوبـ ــتـ ــ ــدل لـــشـــهـــر أكـ ــ ــعــ ــ الــ
ــة  ــاريــ ــقــ ــة عــ ــقــ ــفــ تــــســــجــــيــــل 414 صــ
خــالل الشهر. وبــاملــقــارنــة مــع شهر 
ــع مــؤشــر  ــفــ ســبــتــمــبــر الـــســـابـــق ارتــ
الــعــقــارات بنسبة 2% فيما  تــــداول 
الـــتـــداوالت العقارية  سجلت قيمة 
ارتفاعا بلغ 196%، وارتفع مؤشر 
املــتــداولــة بنسبة %58،  املــســاحــات 
ــداول عـــمـــارات  وشــمــلــت حـــركـــة الــــتــ
ــاء مـــنـــهـــا مـــتـــعـــددة  وأراضــــــــــي فــــضــ

االستخدام ومساكن.

المساحات المتداولة 

ومــــــــن حــــيــــث مـــــؤشـــــر املــــســــاحــــات 
املتداولة، تظهر املؤشرات أن بلدية 
ــر الــبــلــديــات  ــثـ الــــدوحــــة ســجــلــت أكـ
نشاطا ملساحات العقارات املتداولة 
املــاضــي بنحو  خــالل شهر أكتوبر 
الــريــان بنسبة  28%، تلتها بلدية 
الــوكــرة  بــلــديــة  27%، فيما سجلت 
الــظــعــايــن بنسبة  بــلــديــة  ثـــم   ،%24
10%، وأم صــــالل بــنــســبــة 7%، ثم 
بلديتا الخور والذخيرة، والشمال، 

بنسبة 2% لكل منهما.
ومـــن حــيــث مــؤشــر عـــدد الصفقات 
ــعـــــــقـــــــارات املــــــبــــــاعــــــة«، أظــــهــــرت  »الـــــ
مــــــــؤشــــــــرات الـــــــــتـــــــــداول بـــــــــأن أكــــثــــر 
ــــا خـــــــالل شــهــر 

ً
الــــبــــلــــديــــات نــــشــــاط

ــارات املــبــاعــة  ــقــ ــعــ ــر لـــعـــدد الــ ــتـــوبـ أكـ
الــوكــرة بنسبة 22%، تلتها  بلدية 
بــنــســبــة 21%، ثم  ــة  الــــدوحــ بــلــديــة 
بلدية الريان بنسبة 19%، ثم بلدية 
الظعاين بنسبة 18% ثم بلدية أم 
صــالل بنسبة 13%، فيما سجلت 
بلدية الخور والذخيرة نسبة %4، 
ــلـــديـــة الـــشـــمـــال  ــيـــــرا ســـجـــلـــت بـ وأخـــ

صفقات بنسبة %3.
وتـــــــــراوح مـــتـــوســـط أســــعــــار الـــقـــدم 
املربعة لشهر أكتوبر ما بني )1120 
الــدوحــة، و)314  - 1400( ريـــال فــي 
الـــوكـــرة، و)355 -  - 397( ريـــاال فــي 
444( رياال في الريان، و)251 - 469( 
ريـــاال فــي أم صـــالل، و)259 - 423( 
ريـــاال فــي الــظــعــايــن، و)204 - 359( 

ريــاال في الخور والذخيرة، و)147 
-497( رياال في الشمال.

الــتــداول عن تسجيل  وكشف حجم 
أعــلــى قيمة عــشــرة عـــقـــارات مباعة 
لــشــهــر أكـــتـــوبـــر فـــي كـــل مـــن بــلــديــة 
الــدوحــة بمعدل 9 عــقــارات، وعقار 

واحد في بلدية الريان.

وفرة السيولة 

ــمـــن الـــعـــقـــاري  ــثـ وأكــــــد الــخــبــيــر واملـ
تــلــك األرقـــام  املــســلــمــانــي أن  خليفة 
ــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــصـــفـــقـــات  ــقــــويــ الــ
االستثنائية تعكس بشكل واضح 
ــل  ــ ــد ووفـــــــــرة الـــســـيـــولـــة داخـ ــ ــواجـ ــ تـ
ــــذي ال يـــزال  ــقـــاري، والــ الــقــطــاع الـــعـ
مفضال لدى العديد من املستثمرين 
ورؤوس األمــــوال، وجــانــب مــن ذلك 
الـــزخـــم يــعــد انــعــكــاســا الســتــعــداد 
الــســوق لــالســتــفــادة مــن قـــرب كــأس 
املــوافــقــة  ــدًا أن  الـــعـــالـــم 2022، مـــؤكـ
على مــشــروع قــرار مجلس الـــوزراء 
بــتــحــديــد املــنــاطــق واألمــــاكــــن الــتــي 
ــريـــني  ــقـــطـ ــر الـ ــيــ ــلـــك غــ ــمـ ــتـ يـــســـمـــح بـ
ــفــــاع بــهــا،  ــتــ لـــلـــعـــقـــارات فــيــهــا واالنــ
ســـيـــكـــون لـــهـــا بـــمـــا ال يـــــدع مــجــاال 
للشك مساهمة قــويــة على صعيد 
ــو الــــحــــركــــة الــــعــــقــــاريــــة ومـــنـــح  ــمــ نــ
ــة مـــهـــمـــة مــن  ــرار لـــشـــريـــحـ ــقـــ ــتـــ االســـ

املقيمني في دولة قطر.
وأشــار إلــى أن ذلــك سيمثل إضافة 
الــقــطــري،  الــعــقــاري  نــوعــيــة للقطاع 
ــع تـــمـــكـــني املـــقـــيـــمـــني عـــلـــى أرض  ــ مـ
ــرب واألجــــــانــــــب مــن  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ قـــطـــر مـ
شــراء العقارات بــدال من توجيهها 
ــارات في  ــقــ لـــلـــخـــارج نــحــو شـــــراء عــ
أوروبـــــــــا أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــبـــلـــدان، 
وهناك شريحة كبيرة من املقيمني 
ممن يرغبون بالفعل في االستثمار 

في القطاع العقاري القطري، الذي 
ــدم  ــة وهــــــي عـ ــويــ ــزة قــ ــيـ ــمـ يـــتـــمـــتـــع بـ
وجود أي ضرائب أو رسوم مخفية 
على املستثمر، وبالتالي تمثل تلك 
ميزة نوعية مقارنة بأي سوق آخر.

عوامل الدعم 

ــاري يـــوســـف  ــقــ ــعــ ــمـــن الــ ــثـ ويـــــــرى املـ
الطاهر أن هــنــاك عــددا مــن عوامل 
الـــدعـــم الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا الــقــطــاع 
فــي قطر، خاصة بعد ما  الــعــقــاري 
أثــبــتــتــه الـــدولـــة مـــن كــونــهــا إحـــدى 
ــا عــلــى مــســتــوى  ــانـ ــدول أمـ ــ أكـــثـــر الــ
ــم وهــــــــو مــــــا يــــشــــكــــل عـــامـــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــجـــذب الــرئــيــســي لــلــمــســتــثــمــريــن 
الــذيــن يــبــحــثــون عــــادة عــن أســـواق 
آمنة تضمن استثماراتهم، وكذلك 
مــا قــامــت بــه الـــدولـــة مــن الــتــزامــهــا 
بجميع تعاقداتها حتى مع الدول 
املــحــاصــرة، وهــو مــا أرســـل رســالــة 
للعالم بأن قطر تعلي مبدأ  مهمة 
الـــقـــانـــون وااللـــــتـــــزام بــالــتــعــاقــدات 

فوق كل شيء.
ــــاف الــطــاهــر أن املــقــيــمــني في  وأضـ
دولــة قطر يشكلون شريحة هامة 
مــــمــــن ســـيـــتـــوجـــهـــون نــــحــــو تــمــلــك 
الــــعــــقــــارات فــــي قـــطـــر خــــاصــــة وأن 
ــبـــيـــرا مـــنـــهـــم يـــبـــحـــث عــن  ــبـــا كـ جـــانـ
الدولة،  مزيد من االستقرار داخــل 
وهو ما يمكن أن يتم عبر تملكهم 
ــيــــمــــون فــــيــــه بـــــــــداًل مــن  ــقــ لــــعــــقــــار يــ
اإليـــجـــار أو حــتــى تــمــلــك الــعــقــارات 

بغرض االستثمار.
ويــــــقــــــول فــــــي هــــــــذا اإلطــــــــــــار رجــــل 
ــر يــــوســــف  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ األعــــــــمــــــــال واملـ
قــطــر سجلت  إن دولــــة  أبــوحــلــيــقــة 
خــــالل الـــخـــمـــس ســـنـــوات املــاضــيــة 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد نـــهـــضـــة 
ــواء من  عــمــرانــيــة غــيــر مــســبــوقــة سـ
حــيــث عــــدد الـــســـكـــان أو مـــن حــيــث 
السكنية  املــنــشــآت واملــبــانــي  عـــدد 
فــي الــدولــة، والــتــي جـــاءت مواكبة 
لــحــركــة الــنــمــو الــكــبــيــر فـــي الــبــنــيــة 
الــدولــة من  الــتــي تنفذها  التحتية 
طــــرق وإعــــــادة تــهــيــئــة الـــعـــديـــد من 
ــنـــاطـــق جــــديــــدة،  املـــــــدن وتـــهـــيـــئـــة مـ
موضحا في حديثه لـ »لوسيل« أن 
تلك النهضة التي شهدتها الدولة 
دفــعــت قــطــاع الــعــقــارات إلــى النمو 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ ومـــتـــســـارع وهـــو 
العقارية في  ما تعكسه املؤشرات 

الدولة

2019 « ترصد المشهد العقاري خالل عام  «
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¶  تداوالت العقارات خالل أكتوبر الماضي تسجل أعلى معدل شهري في عامين 

ز عمليات التصحيح 
ِّ
 من املتوقع أن تعز

ــــي انـــخـــفـــاض  ــي طــــــــرأت فـ ــتــ ــعــــري الــ الــــســ
أسعار العقارات واألراضــي القدرة على 
الـــشـــراء والــتــأثــيــر بــشــكــل إيــجــابــي على 
الــتــي سيتم تسليمها،  الــعــقــارات  جـــودة 
بما يساهم فــي تعزيز تنشيط السوق 

العقاري.
وأوضح تقرير صادر عن شركة األصمخ 
الـــعـــقـــاريـــة أن االســـتـــثـــمـــار  لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ــزال  فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الـــقـــطـــري ال يـ
مجديا، على الرغم من حركة التصحيح 
الــتــي يــمــر بــهــا، كــمــا يــتــمــيــز االســتــثــمــار 
الـــعـــقـــاري بــأنــه آمــــن، وهــــذه مــيــزة قــويــة 
جــدا ملــن يرغبون فــي استثمار أموالهم 
ــى أن  فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة، مــشــيــرا إلــ
االستثمار العقاري مفضل لدى شريحة 
ــن املـــســـتـــثـــمـــريـــن، مـــتـــوقـــعـــا أن  كـــبـــيـــرة مــ
يرتفع العائد على االستثمار في القطاع 
العقاري القطري خالل العامني املقبلني، 
الــبــدء فــي تنفيذ القانون  وخــاصــة بعد 
رقــم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك 

غير القطريني للعقارات واالنتفاع بها.
ــأتـــي مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــني الـــتـــي وافـــق  وتـ
الـــوزراء بشأن القطاعات  عليها مجلس 
الــعــقــاريــة فـــي الــــدولــــة ضــمــن مــجــمــوعــة 
ــراءات والـــقـــرارات الــتــي شرعت  ــ مــن اإلجــ
الــحــكــومــة الــقــطــريــة فــي اتــخــاذهــا خــالل 
الــفــتــرة املــاضــيــة مــن أجـــل تنظيم حركة 
ســـــوق الــــعــــقــــارات والــــــتــــــداول فــــيــــه، بــمــا 
يــــســــاهــــم فـــــي جــــعــــل الـــــســـــوق الــــعــــقــــاري 
ــة فــي  ــيــ ــاذبــ داخــــــــل دولــــــــة قـــطـــر أكــــثــــر جــ
املنطقة وعلى املستوى العاملي، خاصة 
بــعــد الـــقـــرار الــــذي تـــم اتـــخـــاذه فـــي وقــت 
ســابــق بــشــأن الــســمــاح بتملك األجــانــب 
ــة وفــــي عــــدد من  ــدولـ لــلــعــقــارات داخــــل الـ
املناطق املحددة، وذلك بهدف استقطاب 
ــارات األجــنــبــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ الـــعـــديـــد مــــن االســ
والـــتـــدفـــقـــات املـــالـــيـــة لـــهـــذا الـــقـــطـــاع، إلــى 
جانب تحويل الدوحة إلى منطقة جذب 
للمستثمرين من األجانب الراغبني في 
امتالك العقارات داخل مناطق يحددها 

القانون.

التصحيح السعري
 يدعم اقتناص الفرص العقارية 

خبراء: 
مؤشر قوي على 

تواجد السيولة داخل 
القطاع واستعداد 

المطورين لمونديال 
كرة القدم

محمد السقا
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في ختام أعمالها بالدوحة.. الجمعية العامة تصادق على تعديل النظام األساسي للمنظمة

قطر رئيسا لمنظمة األجهزة الرقابية العربية 
3 القادمــة للسنــوات الـ 

فــي بــدايــة الجلسة الختامية الجتماع 
املــنــظــمــة أشــــــاد ســــعــــادة الـــشـــيـــخ بــنــدر 
بـــن مــحــمــد بـــن ســعــود آل ثــانــي رئــيــس 
ــيــــس املــنــظــمــة  ــة، ورئــ ــبـ ــاسـ ديــــــــوان املـــحـ
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية 
واملحاسبة )األرابــوســاي(، بــروح الثقة 
والــتــعــاون الــتــي ســــادت أعــمــال الــــدورة 
الثالثة عشرة للمنظمة والتي ساهمت 
في الــخــروج بتوصيات وقـــرارات هامة 
تدعم جهود املنظمة في االرتقاء بأداء 
ــزة الـــرقـــابـــيـــة الـــعـــربـــيـــة وتــعــزيــز  ــهــ األجــ

التعاون والتنسيق فيما بينها.
وأكـــد ســعــادة رئــيــس ديـــوان املحاسبة، 
ــيــــس املــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــألجــهــزة  ورئــ
ــابـــة املـــالـــيـــة واملـــحـــاســـبـــة  ــلـــرقـ الـــعـــلـــيـــا لـ
)األرابــــــــوســــــــاي( أن ديــــــــوان املــحــاســبــة 
ــة قـــطـــر ســيــعــمــل خـــــال رئــاســتــه  ــدولــ بــ
الــظــروف املناسبة  للمنظمة على خلق 
لتمكني املنظمة مــن تحقيق أهــدافــهــا، 
باإلضافة إلى طرح املشاريع واملبادرات 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فـــــي تـــطـــويـــر األجــــهــــزة 
ــعــــاون الــفــنــي  ــتــ الـــعـــربـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع الــ
واملهني بني مختلف األجهزة األعضاء 

باملنظمة.

قطر رئيسا 

وخال اجتماعات الدورة الثالثة عشرة 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
انتقلت رئاسة املنظمة خال السنوات 
الــثــاث الــقــادمــة إلـــى ديــــوان املحاسبة 
بـــدولـــة قـــطـــر. كــمــا انــتــخــبــت الــجــمــعــيــة 
العامة األجــهــزة العليا للرقابة فــي كل 
مــن الكويت وليبيا واملــغــرب والجزائر 
ــاء بــاملــجــلــس الــتــنــفــيــذي  ولـــبـــنـــان أعـــضـ
لــلــمــنــظــمــة، خــلــفــا لـــألعـــضـــاء املــنــتــهــيــة 

عضويتهم.
ــاع املـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ ــــال اجــ ــ ــم كــــذلــــك خـ ــ ــ وتـ
ــذي الــــــتــــــاســــــع والــــخــــمــــســــني  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
انــتــخــاب رؤســـاء  الــجــديــدة،  بتشكيلته 
الـــلـــجـــان الــرئــيــســيــة، حــيــث فــــاز ديــــوان 

املــحــاســبــة بـــدولـــة قــطــر بــرئــاســة لجنة 
املــعــايــيــر املــهــنــيــة والـــرقـــابـــيـــة وديـــــوان 
املحاسبة بدولة الكويت برئاسة لجنة 
الرقابة على أهداف التنمية املستدامة، 
وجهاز الرقابة املالية واإلداريــة للدولة 
لــجــنــة تنمية  بسلطنة عــمــان بــرئــاســة 

القدرات املؤسسية.
ــمــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة إعـــــان  واعــــتــ
الــذي تــنــاول توصيات الندوة  الــدوحــة 
ــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت عــــلــــى هـــامـــش  ــيــ ــنــ ــفــ الــ
اجتماعات الجمعية العامة وتناولت 
ــع الــــتــــطــــويــــر لــــدى  ــ ــاريـ ــ ــــشـ مــــــوضــــــوع مـ
األجهزة العليا للرقابة، والذي دعا إلى 
تبادل الخبرات والتجارب بني األجهزة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــرقـــابـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي تــنــفــيــذ 

مشاريع التطوير.

توزيع الجوائز 

ــيـــوم الــخــتــامــي  وتــضــمــنــت فــعــالــيــات الـ
ــــاوة قــــــــرارات وتـــوصـــيـــات الــجــمــعــيــة  تــ
ــة، وكـــــذلـــــك تــــوصــــيــــات الــــنــــدوة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي عــــقــــدت عــــلــــى هـــامـــش 
اجتماعات الجمعية العامة وتناولت 
لــدى األجهزة العليا  مشاريع التطوير 
الــعــربــيــة، ومــشــاريــع التطوير  لــلــرقــابــة 
فــــي املــــجــــال املــــؤســــســــي والــتــنــظــيــمــي، 

ومشاريع التطوير في املجال املهني.
وتــنــاولــت الــنــدوة كــذلــك تــجــربــة ديـــوان 

املحاسبة بدولة قطر في مجال التطوير 
املــــؤســــســــي، وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــديــــوان 
الــــجــــديــــدة لـــتـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــة، وتـــخـــطـــيـــط وتــنــمــيــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
الكادر البشري، وتطوير أسلوب العمل 
الــديــوان  اإلداري واملــالــي، حيث اعتمد 
ــبـــشـــري وإعــــــداد  ــا لــلــتــمــكــني الـ مـــشـــروعـ
مؤشرات لألداء، وخطة تدريبية تواكب 

رؤية ورسالة الديوان.
كـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــرضـــــت تـــــجـــــربـــــة ديـــــــــوان 
املــحــاســبــة فــي مــجــال الــتــطــويــر املهني، 
وتطوير وتحديث املنهجيات الرقابية 
واســـتـــعـــمـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
فــي مــجــال األعــمــال الــرقــابــيــة، وتطوير 
منظومة مسح وإدارة املخاطر ومراقبة 

ضمان الجودة.
الــنــدوة عــددا مــن تجارب  واستعرضت 
ــة الــــعــــربــــيــــة ضــمــن  ــيــ ــابــ ــرقــ األجــــــهــــــزة الــ
ــاالت املــتــصــلــة بــتــطــويــر وتــأهــيــل  ــجــ املــ
اإلطــــــار الـــقـــانـــونـــي وتــحــســني مــســتــوى 
االستقالية واالرتــقــاء بأطر الحوكمة 

الداخلية لألجهزة الرقابية.
كــمــا تضمنت الــفــعــالــيــات حــفــل تــوزيــع 
الــجــوائــز عــلــى الــفــائــزيــن فـــي املــســابــقــة 
الثانية عشرة للبحث العلمي وأحسن 
مـــقـــال نــشــر فـــي مــجــلــة الـــرقـــابـــة املــالــيــة 
الـــــدورة الــثــانــيــة عــشــرة للجمعية  مــنــذ 
واجتماع املجلس التنفيذي للمنظمة 

في تشكيلته الجديدة.

■ الشيخ بندر بن محمد آل ثاني يتسلم رئاسة المنظمة 

■ الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني

وسام السعايدة

اختتمت أمس أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية 
لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة التي استضافها ديوان املحاسبة 
بدولة قطر على مدى ثالثة أيــام في فندق الشيراتون، بمشاركة قيادات 
األجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة في الدول العربية، باإلضافة إلى 
خبراء وممثلني عن الهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية بالعمل 
الرقابي. وفي الجلسة الختامية صادقت الجمعية العامة للمنظمة على اعتماد 
التعديالت التي أدخلت على النظام األساسي، كما اتخذت العديد من القرارات 
والتوصيات التي تهدف إلى االرتقاء بالعمل الرقابي في الوطن العربي، والرفع 

من أداء األجهزة العليا للرقابة العربية األعضاء باملنظمة.

»الوفود المشاركة« تزور إستاد 
الجنوب وتطلع على اإلنجازات 

للمشاريع واإلرث زيــارة ميدانية  العليا  اللجنة  بالتعاون مع  نظم ديــوان املحاسبة 
إلستاد الجنوب بمدينة الوكرة للوفود املشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة عشرة 

للجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.
ــد أكثر  ــــذي يــعــد أحـ ــارة مختلف مــرافــق اإلســـتـــاد ال ــزيـ وتــفــقــد الــضــيــوف خـــال الـ
اإلستادات تطورًا في العالم، وأول إستاد تم تشييده بالكامل الستضافة منافسات 

مونديال قطر 2022.
املالية  للرقابة  العليا  العربية لألجهزة  املنظمة  وأشــاد املشاركون في اجتماعات 
واملحاسبة بمستوى استعدادات دولة قطر الستضافة هذا الحدث التاريخي الذي 
يقام ألول مرة في املنطقة، مشددين على ثقتهم في أن نسخة املونديال في قطر 

ستكون مميزة بكل املقاييس.
وفتح إستاد الجنوب أبوابه ألول مرة يوم 16 مايو 2019 مستضيفًا مباراة نهائي 
كأس األمير. ويقع اإلستاد في مدينة الوكرة الجنوبية، وتبلغ طاقته االستيعابية 

40000 مقعد.
ويستمر إستاد الجنوب بخطف أنظار زواره من عشاق كرة القدم، ويثير إعجابهم 
مظهره األنيق، وأرضية ملعبه الرائعة، حيث بإمكان املشجعني والزوار االستمتاع 
بالكثير من األنشطة في أرجاء مدينة الوكرة قبل املباريات وبعدها، مثل أخذ نزهة 
على طول الواجهة املائية، أو شراء بعض السلع املحلية املميزة من السوق، أو التجول 

في املتحف الكتشاف تاريخ املنطقة الغني.

وزير التجارة يترأس وفد قطر باجتماع لجنتي التعاون التجاري والصناعي

ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة 
املــشــارك في  ــة قطر  الخميس، وفــد دول أمــس  والصناعة، 
االجتماع الـ 58 للجنة التعاون التجاري واالجتماع الـ 46 
الــلــذيــن عــقــدا بسلطنة عمان.  الــتــعــاون الصناعي  للجنة 
اللجنتني، اجتماعات تحضيرية  وسبقت أعمال اجتماع 
ألصحاب السعادة وكاء وزارات التجارة والصناعة وذلك 
يوم الثاثاء املوافق 31 أكتوبر 2019م في مدينة الرياض.
كما شــارك سعادته والــوفــد املــرافــق لــه فــي أعــمــال اللقاء 
التجارة  التشاوري بني أصحاب املعالي والسعادة وزراء 
اتــــحــــادات غــــرف دول مجلس  والـــصـــنـــاعـــة مـــع رؤســــــاء 
اللقاء املشترك مع  أعــمــال  الخليجي وكــذلــك فــي  التعاون 
رواد األعمال والتي تم تنظيمها على هامش اجتماعات 
الــتــجــاري والــصــنــاعــي فــي 13 نوفمبر  الــتــعــاون  لجنتي 

2019 بمسقط.
العديد من  التجاري  التعاون  وشمل جــدول أعمال لجنة 
املــواضــيــع ذات االهــتــمــام املــشــتــرك ومـــن بــيــنــهــا قضايا 
تــواجــه دول مجلس  التي  الــتــجــارة والتحديات املشتركة 
ــتــعــاون وســبــل تــفــعــيــل الــعــمــل الــخــلــيــجــي املــشــتــرك في  ال

مجال التجارة، وتشجيع مبادرات رواد األعمال واالبتكار 
بــدول املجلس وسبل  للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 
دمج هذه الفئة في مجاالت التنمية االقتصادية، باإلضافة 
إلــــى تــحــديــد مــوقــف خــلــيــجــي مــشــتــرك حــيــال الــقــضــايــا 

املتعلقة بجوانب منظمة التجارة العاملية.
ــوزراء خـــال اجــتــمــاع لجنة  ــ ورحـــب أصــحــاب الــســعــادة الـ

لـــرواد األعمال  السنوي  املنتدى  التجاري بعقد  التعاون 
خال العام القادم 2020 بمدينة ظفار في مسقط.

التعاون الصناعي، تطرق  للجنة  الـ 46  وخــال االجتماع 
التي  املواضيع  العديد من  إلــى  الـــوزراء  السعادة  أصحاب 
تهم البيئة الصناعية بدول املجلس السيما قانون التنظيم 
التي يواجهها  الصناعي املوحد واملعوقات والصعوبات 

قطاع صناعة الحديد وكذلك حرية انتقال السلع الوطنية 
الوطني دون قيود  املنشأ  التعاون ذات  بني دول مجلس 
جــمــركــيــة أو غــيــر جــمــركــيــة. ونــاقــشــت الــلــجــنــة مــوضــوع 
منظمة الخليج لاستشارات الصناعية ومدى إسهاماتها 
فـــي مــجــال الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة واســـتـــعـــراض أنشطتها 

وإنجازاتها خال العام 2019.
ــدول األعــضــاء  ــ ــدول أعـــمـــال الــلــجــنــة تــطــبــيــق الـ وتـــنـــاول جــ
الحكومية  للمشتريات  للقواعد املوحدة إلعطاء األولولية 
للمنتجات الوطنية في دول مجلس التعاون، ومن جانب 
آخـــر بــحــثــت الــلــجــنــة تــقــريــر تقييم فــعــالــيــات ومــؤتــمــرات 

الصناعيني واملعارض املصاحبة لتلك الفعاليات.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر نــاقــش أصـــحـــاب الـــســـعـــادة الـــــوزراء 
ــة عــلــى إعـــفـــاء مـــدخـــات الــصــنــاعــة من  الـــضـــوابـــط املــعــدل
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة ومــســتــجــدات تــحــقــيــقــات مــكــافــحــة 
ــــرســــوم الــجــمــركــيــة  املـــمـــارســـات الـــضـــارة والــتــظــلــمــات وال

املحصلة.
ــرأس ســـعـــادة الــســيــد عــلــي بـــن أحــمــد الـــكـــواري وزيـــر  ــ وتـ
لــه، في االجتماع األول  املــرافــق  الوفد  التجارة والصناعة 
نــاقــش أصــحــاب  التقييس وقـــد  لــشــؤون  الـــوزاريـــة  للجنة 

السعادة الوزراء املواضيع املدرجة على جدول األعمال.

بحثت سبل تفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة

الدوحة -

■  الكواري مع الوزراء المشاركين

أكدوا أن نسخة »المونديال« ستكون مميزة
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أكـــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــلــهــيــئــة 
الحكومية للترويج السياحي السيد 
ــا وجـــــــود نــيــة  ــايــ ــا جــ ــ ــــوالسـ مـــــــادي سـ
حقيقية لتطوير الشراكة السياحية 
ــة قــطــر خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة  ــ مـــع دولـ
واســتــثــمــار اإلمــكــانــيــات املشتركة في 
ذلك، الفتا إلى أن هناك زيارات عديدة 
قام بها مسؤولون إندونيسيون إلى 
منطقة الخليج ملعرفة طبيعة السوق 
ــي يــرغــبــهــا  ــتــ ــــي الـــســـيـــاحـــة الــ ومــــــا هـ

القطريون.
وأشــار إلى أن الفترة املقبلة ستشهد 
ــؤولــــن مـــــن شـــركـــة  ــســ ــاءات مـــــع مــ ــ ــقــ ــ ــ ل
ــة الــــقــــطــــريــــة فــي  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ ــوط الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
مــديــنــة بــالــي لــبــحــث فــــرص الــتــعــاون 
واســـتـــثـــمـــارهـــا بــالــشــكــل الـــــذي يــعــود 
بالنفع على الجانبن، مشيرا إلى أن 
هــنــاك عــاقــات تــعــاون متميزة تربط 
الــجــانــبــن مــمــا يــقــوي فـــرص تطوير 
الــتــعــاون واالنـــفـــتـــاح أكــثــر عــلــى قطر 
بوصفها وجهة سياحية واعـــدة لنا 

في بالي.
ونــــوه إلـــى أن ســلــطــات بــــاده تسعى 
إلــى تطوير خمس مناطق سياحية 
جــديــدة فــي مــديــنــة بــالــي الستقطاب 
السياح من مختلف دول العالم، الفتا 
ــــى أن مـــديـــنـــة بـــالـــي اعـــتـــمـــدت عــلــى  إلـ
املــــــوارد الــبــشــريــة لــتــطــويــر الــســيــاحــة 
فــي مــديــنــة بــالــي وفـــي بــنــاء املــنــشــآت 

السياحية.
الــفــنــادق ذات الخمس  وبـــن أن عـــدد 
نــجــوم فـــي مــديــنــة بــالــي تــتــجــاوز 80 
فندقا تقدم خدمات ذات جودة عالية 
تلبي حاجات السوق القطري، مشيرا 

إلى أن املرحلة املقبلة ستشهد تطوير 
نـــحـــو 5 فــــنــــادق جــــديــــدة عـــلـــى طــــراز 

حديث.
ونوه إلى أن العدد اإلجمالي للسياح 
الــذيــن زاروا مــديــنــة بــالــي فــي الــعــالــم 
املــاضــي بــلــغ نــحــو 6.2 مــلــيــون سائح 
من مختلف دول العالم، الفتا إلى أن 
العدد اإلجمالي بلغ نحو 18 مليون 

سائح بمختلف مناطق إندونيسيا.
وأشار إلى تطلع السلطات إلى زيادة 
الــذيــن يــزورن  عــدد السياح القطرين 
مـــديـــنـــة بـــالـــي خـــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة 
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض عــــددهــــم مـــقـــارنـــة 
بــالــدول األخــــرى، مشيرا إلــى أن عدد 
الــســيــاح القطرين بلغ فــي أغسطس 

املاضي 258 سائحا.
بـــــالـــــي مـــفـــتـــوحـــة  مــــديــــنــــة  وبــــــــن أن 
الــســيــاحــي ال  الــقــطــاع  لاستثمار فــي 
سيما في املنشآت السياحية وتطوير 

قطع األراضـــي والخدمات السياحية 
مثل املنشآت الرياضية، آما أن يكون 
هناك اهتمام قطري بتطوير فنادق 
تـــقـــوم قطر  بـــالـــي وأن  فـــي  ســيــاحــيــة 
بــالــتــرويــج للسياحة فــي بــالــي بــدول 

املنطقة.
وعلى صعيد السياح أعــرب عن أمله 
فــي أن يــكــون هــنــاك عــاقــات متطورة 
مع قطر واملجلس الوطني للسياحة 
فــي قــطــر لــتــبــادل الــتــرويــج السياحي 
ــى أن  ــ ــ ــن، مــــشــــيــــرا إلـ ــديــ ــلــ ــبــ فـــــي كـــــا الــ
الــحــال مــتــوفــرة فــي فنادق  السياحة 
ــهــــدف الســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاح  ــي بــ ــالــ بــ

العرب واملسلمن.
ــالــــي لــلــغــرف  ــمــ وبـــــن أن الــــعــــدد اإلجــ
الـــفـــنـــدقـــيـــة فـــــي مــــديــــنــــة بــــالــــي يـــقـــدر 
ألــــف غـــرفـــة تــصــل نسبة  بــنــحــو 170 
اإلشـــــغـــــال فـــيـــهـــا عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــالـــم 
إلــى وجــود خطط  نحو %96، مشيرا 
واســتــراتــيــجــيــات لــلــوصــول إلـــى نحو 
8 مــايــن ســائــح سنويا ملدينة بالي 

ونحو 20 مليونا إلى إندونيسيا.
وأشار إلى الطموح بتطوير السياحة 
الــعــاجــيــة فـــي إنــدونــيــســيــا ال سيما 
فــي ظــل وجـــود مستشفيات متطورة 
تــنــافــس املستشفيات بمختلف دول 

العالم.
وأكـــد أن دولـــة قطر تعد مــن األســـواق 
ــا يــتــعــلــق بــالــســيــاحــة  الــنــوعــيــة فـــي مـ
مـــمـــا يــجــعــلــنــا نــــــدرس جـــيـــدا إيـــجـــاد 
آليات مناسبة الستقطاب أكبر عدد 
إلــى أن  من السياح القطرين، مشيرا 
القطرين يصرفون 1330 دوالرا خال 

7 أيام في رحلتهم السياحية.

تـــتـــطـــلـــع إنـــدونـــيـــســـيـــا ملـــضـــاعـــفـــة عــــــدد الـــســـيـــاح 
الــقــطــريــن خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة، إذ إنـــه ال يلبي 
لــدى السلطات اإلنــدونــيــســيــة وال يعبر  الــطــمــوح 
عن القوة السياحية التي يتمتع بها القطريون 
ــدد الـــســـيـــاح  ــ ــلـــغ عــ ــبـ ــم، ويـ ــالــ ــعــ الــ بــمــخــتــلــف دول 
الــقــطــريــن الــذيــن زاروا إنــدونــيــســيــا خـــال الــعــام 

املاضي ما يقارب 1859 سائحا فقط.
ــا بــطــبــيــعــة خــــابــــة وشــعــب  ــيـ ــيـــسـ تــتــمــتــع إنـــدونـ
مضياف، وأسعار مناسبة مما يجعلها تتصدر 
قوائم الدول التي أصبحت مقصدا سياحيا لدى 
السياح حول العالم، فهي تتمتع بمناخ استوائي 
ــلـــون  حـــــار ورطـــــــب طـــــــوال الــــعــــام مــنــحــهــا هـــــذا الـ
املــمــتــد والطبيعة الجبلية والــشــواطــئ  األخــضــر 

الدافئة واملحميات املذهلة.
وتــضــم إنــدونــيــســيــا 17 ألـــف جـــزيـــرة مــنــهــا %70 
ــا وأشــــهــــرهــــا هـــي:  ــرهــ ــبــ ــكــــان، أكــ ــالــــســ ــة بــ ــولــ ــأهــ مــ
جـــاوة وســومــطــرة وســونــدا الــصــغــرى وكاملنتان 
وسوالوسي وبابوا الغربية وجزر امللوك وبالي 

ولومبوك وغيرها.
ونظمت ســفــارة جمهورية إندونيسيا فــي قطر 
لــوفــد صحفين يمثلون الصحف  ــارة مــؤخــرا  زيـ
القطرية لاطاع على أهم املواقع السياحية في 

العاصمة جاكرتا ومدينة ملبوك ومدينة بالي.

أكـــد الــســيــد عــبــد الــحــريــص فـــروم رئيس 
وحــــــدة الـــتـــســـويـــق فــــي هــيــئــة الــســيــاحــة 
بـــمـــديـــنـــة لـــومـــبـــوك تـــرحـــيـــبـــه بــالــســيــاح 
القطرين داخـــل إندونيسيا بشكل عام 
ــبــــوك بـــشـــكـــل خـــاص  ــرة لــــومــ ــ ــزيـ ــ وفــــــي جـ
التي تعتبر واحــدة من أجمل الجزر في 
إنــدونــيــســيــا، الفـــتـــا إلــــى أن عــــدد ســكــان 
لومبوك نحو 3.5 مليون يشكل املسلمون 

%85 منهم.
ــقــــائــــه  وبــــــــــن عـــــبـــــدالـــــحـــــريـــــص خــــــــــال لــ
ــارة أن  ــ ــزيــ ــ ــ ــامــــش ال ــلـــى هــ الـــصـــحـــفـــيـــن عـ
جزيرة لومبوك تقدم عروضا ترويجية 
الــــــشــــــرق األوســــــــط  مــــــن دول  ــاح  ــيــ ــلــــســ لــ
وباألخص دولــة قطر، إذ نوفر السياحة 
الحال في الجزيرة، الفتا إلى أنه يمكن 
إلــى لومبوك بالطائرة مــن بالي  الــقــدوم 
إذ تــســتــغــرق الــرحــلــة 50 دقــيــقــة فــقــط أو 
القدوم من جاكرتا تستغرق مدة الرحلة 
ساعتن. ونوه عبد الحريص أن جزيرة 
لومبوك تحتوي على 88 فندقا مصنفة 
ضمن التصنيفات العاملية، الفتا إلى أن 
الــعــدد اإلجــمــالــي للغرف الفندقية يبلغ 
ألــف غــرفــة تلبي جميع رغبات  نحو 12 

السياح من مختلف دول العالم.
ــي جـــزيـــرة  وأشــــــــار إلـــــى أن الـــســـلـــطـــات فــ
لـــومـــبـــوك تــتــوقــع وصـــــول عــــدد الــســيــاح 
ــام الـــحـــالـــي إلــــى نــحــو 4 آالف  ــعـ خــــال الـ
سائح، الفتا إلى أن العدد اإلجمالي بلغ 
لــبــدايــة شــهــر نوفمبر الــجــاري نــحــو 2.5 
ألف سائح أغلبهم من أستراليا وهولندا. 
وحول مشروع قطر السياحي في جزيرة 

مانداليكا فــي مدينة لومبوك، بــن عبد 
الــحــريــص أن منتجع جــزيــرة مانداليكا 
هــو إحـــدى أولــويــات هيئة السياحة في 
لومبوك بهدف تطوير املنطقة واالرتقاء 
بـــهـــا الســـتـــقـــطـــاب أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 
السياح، الفتا إلى أن املساحة اإلجمالية 
لــجــزيــرة مــانــدالــيــكــا تـــقـــدر بــنــحــو 1250 
هكتارا. وأشــار إلــى أن املــشــروع القطري 
يتضمن بناء 10 فنادق ورالي للدراجات 
النارية، مشيرا إلى أن الجزيرة يمكن أن 
تــتــضــمــن أصــنــافــا عـــديـــدة مـــن الــســيــاحــة 
مــنــهــا الــســيــاحــة الــطــبــيــعــيــة والــخــاصــة 
وســيــاحــة الــفــعــالــيــات. وأكـــد الــعــمــل على 
تسهيل الوصول وتطوير خدمات النقل 
ــه ال تـــوجـــد رحــــات  ــ مــــع قـــطـــر خـــاصـــة أنـ
جوية مباشرة إلى لومبوك، مشيرا إلى 
أن هناك مشروعا لتدشن رحات جوية 
مـــبـــاشـــرة مـــع الـــخـــطـــوط الــقــطــريــة خــال 
الــفــتــرة املــقــبــلــة. وبـــن أن لــومــبــوك وجهة 
ــدة تـــوفـــر ســيــاحــة حــاال  ــديـ ســيــاحــيــة جـ
وهــــو مـــا يــبــحــث عــنــه الـــســـائـــح الــقــطــري 
إلـــى وجــود  والخليجي والــعــربــي، الفــتــا 
ــادق بـــعـــدد مــضــاعــف  ــنــ طـــمـــوح لـــبـــنـــاء فــ
ولـــديـــنـــا خـــمـــس وجــــهــــات فــــي لـــومـــبـــوك 

نستقطب من خالها السياح.
وأشــار إلــى أن عــدد العاملن في القطاع 
السياحي في مدينة لومبوك يقدر بأكثر 
املــشــتــغــلــن  ــــى  إلـ بـــاإلضـــافـــة  مــــن 7 آالف 
بالقطاعات األخرى غير املباشرة، مشيرا 
إلى أن لومبوك تتمتع باألمن إذ إن هناك 
تعاونا ملموسا ما بن األجهزة األمنية 

للحفاظ على أمن السياح.

:» 1859 سائحا قطريا العام                       الماضي.. مسؤولون حكوميون لـ»                  

                         إندونيسيا تتطلع لمضاعفة         عدد السياح القطريين 

¶  طبيعة خالبة في جزيرة لومبوك¶  جانب من فندق كمبينسكي في مدينة بالي السياحية

¶  متحف بنك إندونيسيا وسط جاكرتا يؤرخ للحياة االقتصادية

¶  الغوص ورؤية الحياة البحرية إحدى الفعاليات المهمة قرب جزيرة جيلي

فروم: نسعى لتدشين رحالت 
جوية مباشرة بين الدوحة 

ولومبوك عبر الخطوط القطرية 

¶ عبد الحريص فروم 

¶ مادي سوالسا جايا 

جايا: نستهدف استقطاب مستثمرين قطريين 
لتطوير فنادق سياحية في مدينة بالي

ــبـــوك الــطــبــيــعــة  ــزيــــرة لـــومـ تـــمـــتـــزج فــــي جــ
الــخــابــة مــع فعاليات سياحية متنوعة 
بـــالـــبـــحـــر والــــبــــر وتــــقــــع عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
ــيـــز عــن  ــتـــمـ ــــي الــــشــــهــــيــــرة، تـ ــالـ ــ ــرة بـ ــ ــزيــ ــ جــ
ــــي بــــــأعــــــداد الــــســــيــــاح األقـــــل  ــالـ ــ ــنــــة بـ مــــديــ
وبــاألســعــار األرخـــص. تمتلك العديد من 
األمــاكــن السياحية الرائعة منها شاطئ 
رابة 10 كيلو 

ُ
سنجيجي الذي يمتد إلى ق

الــذهــبــيــة ومياهه  مــتــرات يتميز بــرمــالــه 
انــتــشــار الخلجان  الصافية النظيفة مــع 
بطول الشاطئ ووجود مشاهد بديعة من 
الــغــابــات وأشجار  غطيها 

ُ
الجبال التي ت

جــوز الــهــنــد، وجـــزر جيلي الــثــاث والتي 

تــقــع فـــي الــجــهــة الــشــمــالــيــة الــغــربــّيــة من 
جـــزيـــرة لــومــبــوك فـــي إنــدونــيــســيــا، وهــي 
واحــدة من أشهر املقاصد السياحّية في 
إندونيسيا بالكامل، والغوص حول جزر 
جيلي فــي املــيــاه يمنحك فــرصــة االطــاع 
أنـــــواع الـــحـــيـــوانـــات الــبــحــرّيــة املــتــواجــدة 
عاب املرجانية امللونة 

ّ
أسفل البحر والش

والغوص بن أسراب األسماك. كما تشكل 
الــســاحــرة واملــنــاظــر الطبيعية  الــشــاالت 
البكر إحــدى املميزات التي تميز جزيرة 
لـــومـــبـــوك مــمــا جــعــلــهــا مــوقــعــا لــلــغــوص 
والــريــاضــات املــائــيــة، ومــنــاســبــة لــرحــات 

الشباب وشهر العسل.

جزيرة جديدة لم يصلها ضجيج السياحة 
وما زالت في طور التحديث والتطوير من 
خـــال طـــرح فـــرص اســتــثــمــاريــة عــلــى عــدد 
الــدول لبناء الفنادق واملنتجات على  من 
ــاٍل، إنـــهـــا جـــزيـــرة مــانــدالــيــكــا.  ــ مــســتــوى عــ
وبــحــســب املــعــلــومــات املــتــوفــرة فـــإن جهاز 
قطر لاستثمار يــنــوي ضــخ 500 مليون 
 ،»KEK Mandalika« ــة ــركـ دوالر فــــي شـ
الــتــي ستتعلق بتطوير  املــشــاريــع  وهـــي 
فندقن من فئة الخمس نجوم، باإلضافة 
إلــى االستثمار فــي 10 وجــهــات سياحية 
جديدة تعمل الحكومة اإلندونيسية على 
تــوفــيــرهــا مــســتــقــبــا، وتــعــتــبــر مــانــدالــيــكــا 
ألــف هكتار  التي تتربع على مساحة 12 

كواحدة من 12 منطقة اقتصادية خاصة 
تم تحديدها من طرف الحكومة لتطوير 
الــقــطــاع السياحي فــي إنــدونــيــســيــا. وقــال 
مــــديــــر أحـــــد فــــنــــادق الـــخـــمـــس نــــجــــوم فــي 
جزيرة لومبوك إن االستثمار القطري في 
منطقة مانداليكا سيحدث تغيرا كبيرا 
في املنطقة وسينقلها إلى مرحلة جديدة 
من السياحة الجديدة والفريدة ال سيما 
وأن املنطقة مــا زالـــت فــي طــور التحديث 
ــــر والــــــبــــــنــــــاء. وتــــــأتــــــي أهـــمـــيـــة  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ والـ
االستثمارات القطرية في تنشيط القطاع 
السياحي في هذه املدينة التي ستحتضن 
سباق الدراجات النارية »Moto GP« سنة 

.2021

جزيرة لومبوك... طبيعة خالبة 
بأسعار منافسة 

جزيرة مانداليكا... استثمار قطري 
بـ 500 مليون دوالر قريبا 

10 فنادق ورالي للدراجات النارية  لبناء 

تعد جزيرة بالي اإلندونيسية من أجمل جــزر العالم كما 
أنها جزيرة صغيرة جدا واستثنائية، وتتميز جزيرة بالي 
عن غيرها بأن شعبها لديه ثقافة ومعتقدات دينية خاصة 
به، ولعل امتزاج الديانات فيها جعل من أهلها أكثر ميا 
للهدوء، كما أن الجزيرة هادئة وجميلة وتتمتع بمناظر 
طبيعية خــابــة ولــهــذه األســبــاب فــإن تــوافــد السياح إليها 

يقدر باملاين في كل عام.
تــمــتــلــك الــعــديــد مـــن املـــقـــومـــات الــســيــاحــيــة مـــا بـــن املــاضــي 
 desa wsata والحفاظ على أجــزاء منه كما يحدث في قرية
pengliuan التي ال يــزال سكانها األصليون يعيشون فيها 
الــحــيــوانــات والـــزراعـــة بــاإلضــافــة إلى  ويعملون فــي تربية 
السياحة، يقدر عدد العوائل التي تسكن تلك املدينة بنحو 

ألــف عائلة في منازل قديمة يعود تاريخ بنائها إلى   272
.1980

ويقدر عدد الفنادق ذات الخمس نجوم في بالي بنحو 800 
فندق بمختلف مناطقها تقدم خدمات على مستوى عاملي 
وسط توقعات بتزايد استقطاب عدد أكبر من الفنادق، أحد 
الــفــنــادق ذات الخمس نــجــوم يمتلك إطــالــة رائــعــة ال يــزال 

تحت االفتتاح التجريبي وهو فندق كمبينسكي.
الــعــدد اإلجــمــالــي للغرف الفندقية فــي مدينة بالي  ويبلغ 
ألــف غرفة تصل نسبة اإلشــغــال فيها على مدار  نحو 170 
العام نحو %96، ووجــود خطط واستراتيجيات للوصول 
إلـــى نــحــو 8 مــايــن ســائــح ســنــويــا ملــديــنــة بــالــي ونــحــو 20 

مليونا إلى إندونيسيا.

تــعــتــبــر الــســيــاحــة فـــي إنــدونــيــســيــا من 
الوجهات العاملية ملا تتمتع به من مناخ 
وطبيعة رائــعــة وخــصــوصــا العاصمة 
ــهـــي تـــحـــتـــضـــن الـــكـــثـــيـــر مــن  جــــاكــــرتــــا فـ
املعالم واملقومات السياحية التي قل ما 
تجدها في بلدان أخــرى من العالم، إذ 
تتوفر فيها سياحة منتجعات وفنادق 
راقـــيـــة ومــطــاعــم وأســــــواق مــمــتــعــة مما 
جعلها قطبا هاما من أقطاب السياحة.

بــتــاريــخ عــريــق يمتد  وتتمتع جــاكــرتــا 
منذ تاريخ تأسيسها في القرن الرابع، 

ومـــــــرت عــلــيــهــا الــــعــــديــــد مــــن األحـــــــداث 
الهامة التي تركت خلفها إرثا تاريخيا، 
وثــقــافــيــا ال يــمــكــن تــجــاهــلــه، ومــــن أهــم 
املعالم السياحية التي تضمها جاكرتا 
ــــذي يـــؤرخ  مــتــحــف بــنــك إنــدونــيــســيــا الـ
لـــلـــحـــيـــاة االقــــتــــصــــاديــــة اإلنـــدونـــيـــســـيـــة 
ــم  ــ ــكـــم الــــهــــولــــنــــدي وأهـ ــرة الـــحـ ــتــ مـــنـــذ فــ
طـــرق االســتــيــراد والــتــصــديــر مــن وإلــى 
يـــؤرخ للتعامات  انــه  إندونيسيا كما 
الــبــنــكــيــة والـــحـــرف الــيــدويــة والــعــمــات 

وطرق التعامات البنكية.

بالي... طبيعة خالبة تمتزج بحداثة السياحة 

جاكرتا... معالم سياحية 
تربط الحاضر بالماضي 

»السياحة الحالل« 
بوابة إندونيسيا 

الستقطاب العرب 
والمسلمين 

إستراتيجيات 
الستقطاب السياح 

من قطر في جزيرتي 
بالي ولومبوك 

االبتسامة 
الدائمة 

عالمة فارقة 
لإلندونيسيين 

ــاح  ــ ــبـ ــ ــــصـ بــــــســــــاعــــــات الـ
ــاء  ــ ــســ ــ املــ أو ســــــــاعــــــــات 
وأثـــنـــاء تــجــوالــك بــمــدن 
إنــدونــيــســيــا جميعها 
ــة  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــــد االبـ ــــجـ ــتـ ــ سـ
ــه  ــ ــــى وجـ ــلـ ــ حـــــــاضـــــــرة عـ
ــن يـــقـــابـــلـــك، تــلــك  ــ ــل مـ ــ كـ
ــة الـــعـــفـــويـــة  ــامــ ــســ ــتــ االبــ
الحاضرة على الوجوه 
لــهــا تــأثــيــر كــبــيــر على 
قــــــــلــــــــوب الــــــــــــــــــــــزوار مــــن 
الـــعـــالـــم،  مــخــتــلــف دول 
ابــــــــتــــــــســــــــامــــــــة تــــبــــعــــث 
بـــالـــنـــفـــس الــطــمــأنــيــنــة 

والدفء.

عمر القضاه

» موفد »

السوق القطري من األسواق الواعدة والمهمة في القطاع السياحي
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5.7 مليار ريال الرسملة تسجل مكاسب بقيمة 

% 0.84 مؤشر البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع 

3108 صفقات منفذة خالل الجلسة

ارتفعت السيولة خــال جلسة أمــس بنسبة %20 
إلـــــى 244.3 مـــلـــيـــون ريـــــــال، كـــمـــا ارتــفــعــت  لــتــصــل 
الكميات بنسبة 3% إلى 65.5 مليون سهم وكذلك 
ــــى 3108  نـــمـــت الـــصـــفـــقـــات املـــنـــفـــذة بــنــســبــة 1% إلـ

صفقات.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك 
والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تـــداول 27 مليونا 
و236 ألفا و655 سهما بقيمة 157 مليونا و722 
ألــفــا و441.045 ريـــال نتيجة تنفيذ 2492 صفقة، 
سجل ارتفاعا بمقدار 46.17 نقطة، أي ما نسبته 

1.14%، ليصل إلى 4 آالف و094.17 نقطة.
ــلـــع  ــــات والـــسـ ــدمـ ــ ــــخـ كــــمــــا ســــجــــل مــــؤشــــر قــــطــــاع الـ
ــداول 5 مــايــن و821  االســتــهــاكــيــة، الـــذي شــهــد تــ
بــقــيــمــة 18 مــلــيــونــا و206 آالف  ألــفــا و926 ســهــمــا 
و830.992 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، ارتفاعا 
بمقدار 103.84 نقطة، أي ما نسبته 1.21% ليصل 

إلى 8 آالف و657.16 نقطة.
تـــداول 11  الــذي شهد  كما سجل قطاع الصناعة، 
مليونا و257 ألفا و896 سهما بقيمة 25 مليونا 
ألــفــا و139.054 ريــــال نتيجة تنفيذ 1055  و133 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 17.92 نقطة، أي ما نسبته 

0.61% ليصل إلى ألفن و966.50 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــن، الـــذي شــهــد تـــداول 
ألــفــا و533 ســهــمــا بقيمة 6 ماين  مــلــيــون و923 
تــنــفــيــذ 228  نــتــيــجــة  ــال  ــ ألـــفـــا و304.280 ريـ و252 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.18 نقطة، أي ما نسبته 

1.77% ليصل إلى ألفن و770.17 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 
12 مليونا و324 ألفا و621 سهما بقيمة 13 مليونا 
تــنــفــيــذ 577  نــتــيــجــة  ــال  ــ ألـــفـــا و879.748 ريـ و132 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 7.46 نقطة، أي ما نسبته 

0.50% ليصل إلى ألف و492.63 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد تداول 
مليونن و753 ألفا و627 سهما بقيمة 10 ماين 
تــنــفــيــذ 553  نــتــيــجــة  ــال  ــ ألـــفـــا و475.310 ريـ و179 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.53 نقطة، أي ما نسبته 

0.60% ليصل إلى 928.06 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الـــذي شــهــد تــــداول 4 
ماين و222 ألفا و024 سهما بقيمة 13 مليونا 
تــنــفــيــذ 588  و705 آالف و352.640 ريــــال نــتــيــجــة 
صفقة، انخفاضا بمقدار 9.92 نقطة، أي ما نسبته 

0.38% ليصل إلى ألفن و591.31 نقطة.

20 % نموا بقيم التداوالت 
و3 % بكميات األسهم

إعادة جدولة الديون
بة 

ِّ
ترت

ُ
ة اقتصادية تفتح مجااًل للتفاوض بتخفيض الديون العالقة امل هي عمليَّ

ق النقد من نــوٍع ما، 
ُّ
على شركة أو دولــة تواجه أزمــة مالية أو مشكات في تدف

فة بالديون كيف تستطيع متابعة نشاطها 
َّ
كل

ُ
امل وهدفها زيــادة ُسيولة الجهة 

سات  ة أساليب أخرى شبيهة بإعادة الجدولة ُيمكن أن تلجأ لها املؤسَّ املالي. ثمَّّ

يون القديمة بأخرى جديدة، أو  الدُّ املالية عندما تواجه األزمــات، مثل استبدال 

الحصول على تسويات خارج املحكمة.

دليل المستثمر

ارتــفــع املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر بنهاية 
جلسة أمس بنسبة 0.84% رابحًا 86 نقطة 
ليغلق عند مستوى 10363.2 نقطة، وسط 
نــمــو عــلــى صــعــيــد قــيــم وأحـــجـــام الـــتـــداوالت 
ــات، وتـــســـجـــيـــل رســـمـــلـــة الـــســـوق  ــقــ ــفــ والــــصــ
مكاسب قوية بلغت 5.7 مليار ريــال لتبلغ 

بنهاية الجلسة مستوى 572.4 مليار ريال.
ــة الـــجـــلـــســـة ارتــــفــــعــــت مـــــؤشـــــرات 6  ــايـ ــهـ ــنـ وبـ
ــم الـــخـــدمـــات  ــادة الــــتــــأمــــن، ثــ ــيـ ــقـ ــات بـ ــاعـ ــطـ قـ
والسلع االستهاكية، ثم البنوك والخدمات 
املالية، والصناعة، واالتصاالت، والعقارات، 
بينما تراجع النقل وحيدا. وارتفع التأمن 
1.77%، لنمو 3 أسهم على رأســهــا الدوحة 
للتأمن متصدر القائمة الخضراء بـ %3.92.

وارتـــفـــع مـــؤشـــر قـــطـــاع الــبــنــوك والــخــدمــات 
املالية بنسبة 1.14%، مدعومًا بصعود عدة 
أسهم تقدمها QNB املرتفع بنسبة %1.93، 
وعلى الجانب اآلخــر، تراجع النقل %0.38، 

بضغط أساسي لهبوط ماحة %1.30.
وعــلــى صــعــيــد بــقــيــة مـــؤشـــرات الـــســـوق فقد 
ــر الـــعـــائـــد اإلجـــمـــالـــي ارتـــفـــاعـــا  ســـجـــل مـــؤشـ
بمقدار 158.20 نقطة، أي ما نسبته %0.84 
ليصل إلى 19069.17 نقطة، وسجل مؤشر 
ــريــــان اإلســــامــــي الــســعــري  بـــورصـــة قــطــر الــ

ارتفاعا بمقدار 16.15 نقطة، أي ما نسبته 
نــقــطــة، كما  إلــــى 2323.44  لــيــصــل   %0.70
سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي 
ارتفاعا بمقدار 27.49 نقطة، أي ما نسبته 
إلــى 3956.11 نقطة، وسجل  0.70% ليصل 
مـــؤشـــر جــمــيــع األســـهـــم املـــتـــداولـــة ارتــفــاعــا 
بمقدار 28.64 نقطة، أي مــا نسبته %0.95 

ليصل إلى 3055.68 نقطة.
وفــي جلسة أمــس، ارتفعت أسهم 24 شركة 
وانــخــفــضــت أســعــار 12 شــركــة، وحــافــظــت 8 

شركات على سعر إغاقها السابق.
الـــســـيـــولـــة  قــــائــــمــــة   QNB وتــــــصــــــدر ســــهــــم
بــتــداوالت بلغت قيمتها 54.2 مليون ريــال 
الــدولــي اإلســامــي بنحو 37 مليون  وتـــاه 
ــــال، بــيــنــمــا تــصــدر ســهــم إزدان الــقــابــضــة  ريـ

قائمة الكميات بنحو 8.9 مليون سهم ثم 
ســهــم الــبــنــك الــتــجــاري بـــتـــداوالت عــلــى 6.4 

مليون سهم.
ــة تـــســـجـــيـــل املــــؤســــســــات  ــلـــسـ وشـــــهـــــدت الـــجـ
األجنبية أعلى صافي شــراء وبلغت قيمته 
ــال بينما سجلت املــؤســســات  57 مــلــيــون ريـ
القطرية أعلى صافي بيع وبلغت قيمته 34 

مليون ريال.
وخــــال جــلــســة أمـــس اســتــحــوذ املــســاهــمــون 
الــقــطــريــون عــلــى 37.8% مـــن نــســب الـــشـــراء 
ــتــــحــــوذ  الــــبــــيــــع، واســ نــــســــب  و63.5% مـــــن 
املساهمون الخليجيون على 7.3% من نسب 
الـــشـــراء و4% مـــن نــســب الــبــيــع، واســتــحــوذ 
املساهمون األجــانــب على 54.9% من نسب 

الشراء و32.5% من نسب البيع.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

65.754.28.9% 3.92
قطاعات سجلت ارتفاعًا 
بقيادة البنوك والخدمات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق خالل الجلسة

 »QNB« مليون ريال تداوالت
متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت »إزدان« 
متصدر الكميات

 نمو »الدوحة للتأمني« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع البنوك خال جلسة أمس

89 نقطة مكاسب 
البورصة األسبوعية 

العام على صعيد محصلة األسبوع بنسبة 0.86% إلى  صعد املؤشر 
مستوى 10363 نقطة، بمكاسب 89 نقطة.

املتداولة في أسبوع بنسبة  السيولة اإلجمالية لألسهم  وارتفعت قيمة 
21.23% لتصل ملستوى 1.064 مليار ريال، مقابل 878.34 مليون ريال 

باألسبوع املاضي.
إلــى 333.12  املــتــداولــة بنسبة %23.2  فيما انخفضت كميات األســهــم 

مليون سهم، مقارنة بـ 433.73 مليون سهم باألسبوع السابق له.
إلى 572.358 مليار  السوقية لألسهم بنسبة %0.67  القيمة  وارتفعت 

ريال، مقابل 568.535 مليار ريال باألسبوع املقارن.
ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة، فيما انخفض 12،  وخــالل األسبوع، 

واستقرت 4 أسهم.
وقاد سهم بنك قطر الدولي اإلسالمي تعامالت األسبوع بحصة بلغت 
الوطني بنسبة  الــتــداول اإلجمالي، ثم قطر  نسبتها 23.71% من قيمة 

19.75%، ثم التجاري بنسبة %6.64.
وشهدت التعامالت ارتفاع 6 قطاعات أبرزها التأمني بنسبة 3.13%، ثم 

الخدمات والسلع بـ 1.71%، والبنوك بـ %0.9.
فــي املــقــابــل، انــخــفــض قــطــاع الــنــقــل وحــيــدا بــتــعــامــالت األســبــوع بنسبة 

.%1.11

»قطر األول« يتلقى 
عرضًا لبيع حصته 

في »الخدمات الغذائية« 
أعلن بنك قطر األول عن تلقي شركة كيو إف بي فود أند بفريدجيز اململوكة له 

بالكامل، عرضًا لبيع حصتها البالغة 49% في شركة الخدمات الغذائية.
إنــه ليس هناك أي تأثير متوقع من  وقــال البنك فــي بيان لبورصة قطر، أمــس، 

إتمام صفقة البيع على حساب الربح والخسارة.
وتملك شركة الخدمات محات لبيع األطعمة واملشروبات بالتجزئة داخل قطر، 

حسب البيان.
وذكر البيان أن مقدم عرض الشراء املشروط هو مبارك القرون – قطري الجنسية 

– املالك لـ 51% للخدمات االستهاكية، برأسمال مدفوع 12 مليون ريال.
وأوضــح البنك أن املساهم يرغب في شــراء 5.88 مليون سهم، بقيمة 26 مليون 

ريال، ليتم استحواذه على كامل الشركة الغذائية.
وطبقًا للبيان، فمن املتوقع استكمال الصفقة بحلول مطلع يناير 2022، على أن 
يقوم بتمويل االستحواذ من قبل مصادره الشخصية دون استخدام أي تمويل 

بنكي.
وتــابــع: »قــطــر األول سيستفيد مــن تسييل ذلـــك االســتــثــمــار وإعــــادة استثماره 
في استثمارات أخــرى مــدرة للسيولة، علمًا بأنه ال يترتب على تلك الصفقة أي 

تعارض في املصالح«.
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الشركة القطاع
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المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء
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استثمار القابضة

قامكو
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إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول اليومية 14 - 11 - 2019
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مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان القابضة

البنك التجاري

الطبية

بنك الدوحة

الدولي اإلسالمي

QNB
الدولي اإلسالمي

البنك التجاري

وقود

بنك الدوحة

8,925,221

6,383,645

4,855,805
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مخاوف النمو 
تهبط بأسهم 

وول ستريت عند الفتح

33 مليون دوالر منحة 
من »األفريقي للتنمية«

»ستاندرد آند بورز« 
 3 تخفض تصنيف 

  CCC بنوك لبنانية إلى

انخفضت األسهم األمريكية عند الفتح أمس الخميس في الوقت الذي 
أججت فيه بيانات ضعيفة من اقتصادات كبرى وتوقعات سلبية من 

سيسكو املخاوف بشأن تباطؤ عاملي.
يــعــادل  مــا  الــصــنــاعــي 26.39 نقطة أي  املــؤشــر داو جــونــز  وتـــراجـــع 
0.09% إلى 27757.20 نقطة. ونزل املؤشر ستاندرد آند بورز 500 

بمقدار 3.29 نقطة أي ما يعادل 0.11% إلى 3090.75 نقطة.
نــاســداك املجمع 21.04 نقطة أي ما يعادل %0.25  وتــراجــع املؤشر 
االقــتــصــادي بالصني منذ  النمو  بــطء  إلــى 8461.06 نقطة. وتــفــاقــم 
اندالع حرب التجارة العام املاضي، ليسجل بأضعف معدل في نحو 
3 عقود. وتباطأ اإلنتاج الصناعي الصيني بشكل يزيد كثيرا على 
املتوقع في أكتوبر املاضي متأثرا بالحرب التجارية املستمرة وضعف 

واسع النطاق في الطلب العاملي واملحلي.

اتفاقية منحة بمبلغ  للتنمية على  البنك األفريقي  الــســودان مع  وقــع 
32.8 مليون دوالر لتمويل مشروعات تنموية بواليتي كردفان، غرب 

البالد.
السودانية، وزيــر  الحكومة  الخميس، نيابة عــن  أمــس  وقــع االتفاقية 
املالية الدكتور إبراهيم أحمد البدوي، في حني وقع عن البنك األفريقي 

للتنمية، روبيل دروجي، املمثل املقيم للبنك بالخرطوم.
ويــجــري تنفيذ املــشــروعــات فــي واليــتــي »شــمــال وجــنــوب« كــردفــان، 
املعيشية  ــاع  املــيــاه وتحسني األوضــ الــســكــان مــن  احــتــيــاجــات  لتلبية 

ومقاومة تقبالت املناخ.
وقال بيان من وزارة املالية السودانية إن 31.4 مليون دوالر من املنحة 
التنمية األفريقي، بينما 1.4 مليون دوالر من  مقدمة من نافذة بنك 

نافذة مبادرة إمدادات مياه الريف.
ــذه االتــفــاقــيــة تــمــثــل دعما  ــر املــالــيــة إبــراهــيــم الـــبـــدوي أن هـ وأكــــد وزيــ
للخدمات األساسية املتمثلة في مياه الشرب والصرف الصحي في 

الواليتني.
وتعهد بتقديم كل التسهيالت وتسريعها إلنفاذ هذه املشاريع املهمة 
لــســكــان الــريــف وخــلــق الــفــرص للشباب والــشــابــات فــي مــشــروعــات 

التنمية.
للتنمية في تمويل املشروعات  البنك األفريقي  بــدور  البدوي  وأشــاد 
بالبالد واستمراره في تقديم الدعم منذ زمن طويل واهتمامه بالتنمية 

الريفية.
مــن جــانــبــه، أكـــد املــمــثــل املــقــيــم للبنك األفــريــقــي للتنمية بــالــخــرطــوم، 
روبيل دروجي، رغبة البنك في مساعدة السودان على املدى القصير 

والطويل، واهتمامه خاصة بالتنمية الريفية وتخفيف الفقر.
املقبلة،  الفترة  السودان خالل  إلى مواصلة جهوده ملساعدة  وأشــار 

مؤكدا استمرار دعم البنك األفريقي في أصعب الظروف.

االئتمانية،  للتصنيفات  بــورز جــلــوبــال«  آنــد  قالت وكــالــة »ســتــانــدرد 
إلــى درجــة  لبنانية  بــنــوك  إنــهــا خفضت تصنيف 3  الخميس،  أمــس 
غير جديرة باالستثمار أكبر لتعزو ذلك إلى تنامي ضغوط السيولة 

بسبب تآكل الودائع بوتيرة أسرع.
»رويترز«، أنها  وأضافت وكالة »ستاندرد آند بورز جلوبال«، وفقا لـ
لبنك عــوده وبنك  الطويل  االئتمانية في األجــل  التصنيفات  خفضت 

. B - من   CCC  بلوم وبنك ميد إلى
وتــضــررت بــنــوك لــبــنــان بفعل ضــغــوط عــلــى الــســيــولــة فــي األســابــيــع 
أموالهم بعد أن فرضت  املــودعــون سحب  املاضية، إذ يطلب  القليلة 
البنوك قيودا جديدة في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد القادة 

السياسيني.
ودعا اتحاد نقابات موظفي املصارف في لبنان أعضاءه، الخميس، 
ملواصلة اإلضراب، حتى يحصل على تفاصيل خطة أمنية، ال سيما 

بشأن كيفية التعامل مع العمالء.
ودعا االتحاد لإلضراب بسبب مخاوف أمنية في الوقت الذي اجتاحت 
املودعون  لبنان، وطالب  السياسيني  القادة  املناهضة  فيه املظاهرات 

بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.

برلين - رويترز:

أسوشيتد برس: احتجاجات العراق 
تثير تساؤالت حول مليارات النفط

قبل اجتماع ديسمبر.. »أوبك« تتوقع فائض إنتاج أقل في 2020

تثير موجات االحتجاجات العنيفة التي اجتاحت بغداد واملحافظات 
الجنوبية في العراق، تساؤالت حول مصير أمــوال النفط، ال سيما أن 
املــتــظــاهــرون بسقوطها ال تعطيهم  الــتــي يهتف  املــؤســســة السياسية 

األولوية، ما يجعلهم يتساءلون: »أين تذهب املاليني؟«.
وفي تقرير نشرته وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية، أمس الخميس، 
قالت إن ما يؤجج االضطرابات هو االستياء من االقتصاد الذي تتدفق 
عليه أموال النفط التي فشلت في توفير وظائف أو تحسينات في حياة 
الشباب، الذين يشكلون غالبية من يخرجون إلى الشوارع، ويقولون 
إنهم يعانون من الفساد الحكومي والخدمات األساسية دون املستوى.

وأشــارت الوكالة إلى أن 320 شخصا لقوا حتفهم على األقــل، وأصيب 
اآلالف منذ بدء االضطرابات في مطلع أكتوبر املاضي.

ونقلت الوكالة عن ناشطة عرفت نفسها باسم هدى في مدينة البصرة، 
املحافظة العراقية التي تمثل حصة األســد من صــادرات النفط الخام، 
قولها: »نحن عاطلون عــن العمل وفــقــراء، لكننا نــرى كــل يــوم مشاعل 

حقول النفط«، متسائلة: »أين تذهب املاليني؟«.
الــوكــالــة أن النفط يمثل مــا يقرب مــن 85-90٪ مــن عائدات  وأوضــحــت 
العراق، حيث توقعت امليزانية الفيدرالية لهذا العام 79 مليار دوالر من 
أموال النفط على أساس الصادرات املتوقعة البالغة 3.88 مليون برميل 

يوميا بسعر 56 دوالرا للبرميل.
وتحسن االقتصاد العراقي في عام 2019 بسبب ارتفاع إنتاج النفط.

الــعــاديــني نــــادًرا مــا يــشــهــدون ثمار  وقـــال خــبــراء للوكالة إن العراقيني 
هذه الثروات بسبب سوء اإلدارة املالية والبيروقراطية وعدم الكفاءة 
والفساد. وتبلغ نسبة البطالة اإلجمالية نحو 11٪ بينما يعيش ٪22 
ا لتقديرات 

ً
من السكان في فقر، وثلث الشباب العراقي بال عمل، وفق

البنك الدولي.
ــه، قـــال عــلــي املـــولـــوي، رئــيــس قــســم األبــحــاث فــي مركز  فــي الــســيــاق ذاتــ
»الــبــيــان« لألبحاث ومــقــره بــغــداد: »إحـــدى املشكالت الرئيسية هــي أن 

ثروة النفط تنفق على القطاع العام، خاصة على الرواتب«.
الـــذي يتيح تقاسم السلطة يمكن  وأشـــار إلــى أن نــظــام »املــحــاصــصــة« 
النخب السياسية من الحكم بفاعلية بناًء على التوافق واالتفاقيات 
غــيــر الـــرســـمـــيـــة، وتــهــمــيــش دور الـــبـــرملـــان وعـــــزل الــكــثــيــر مـــن الــســكــان 

العراقيني في هذه العملية.

وعلى أرض الواقع، انتهت هذه الدينامية بعد أن آلت إلى نظام حصص 
حيث يجري تقاسم املــوارد بني القادة السياسيني، بينما يتنافس كل 
منهم لزيادة شبكات املحسوبية وتعزيز الدعم، ومن أجل ذلك اعتمد 
الزعماء على توزيع الوظائف الحكومية كوسيلة مضمونة للحفاظ 

على الوالء.
ووفقا للوكالة، أدى هذا التكتيك إلى تضخيم القطاع العام واستنزاف 
مــيــزانــيــة الـــعـــراق املــمــولــة مــن الــنــفــط، مــا خــلــف الــقــلــيــل لــالســتــثــمــار في 

املشاريع االجتماعية والبنية التحتية التي تمس الحاجة إليها.
وأضاف املولوي: »لقد كان هذا هو النهج، فالرعاية تقوم أساسا على 
توفير الوظائف بداًل من أي شيء آخر. إنها الطريقة األساسية لتوزيع 
املـــوارد من خــالل القطاع الــعــام«، الفتا إلــى أنــه في ميزانية عــام 2019، 

شكلت تعويضات القطاع العام نحو 40٪ من إنفاق العراق.
وفــي غــضــون ذلـــك، نما الــقــطــاع الــعــام فــي الــعــراق بــالــتــوازي مــع تطور 
صناعة النفط في البالد بعد الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام 

2003 وأطاح بالرئيس صدام حسني.
الــكــبــرى لتطوير حــقــول النفط في  ومــع تــدفــق شــركــات النفط العاملية 
البالد، ارتفع عدد املوظفني الحكوميني 3 أضعاف خالل السنوات الـ 16 

ا ألبحاث مولوي.
ً
املاضية، وفق

وشكل تقديم الوظائف أيضا وسيلة لجأ إليها السياسيون العراقيون 
لــقــمــع االحـــتـــجـــاجـــات فـــي املـــاضـــي، حــيــث أدرج رئـــيـــس الـــــــوزراء عـــادل 
ــــالح طــرحــهــا الــشــهــر  عــبــداملــهــدي اآلالف مـــن املــوظــفــني فـــي حـــزمـــة إصـ

املاضي، لكن خبراء يقولون إن هذا النهج يديم املشكلة فقط.
وقال مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته إن مسؤولي الوزارات 
في كثير من األحيان ينفقون أمواال خصصتها الحكومة أو املنظمات 

الدولية ملشاريع الخدمة لتغطية النفقات.
الــدراســات اإلقليمية والدولية  لكن أحمد طباشلي، الباحث في معهد 
في السليمانية وكبير مسؤولي االستثمار في صندوق آسيا فرونتير 
كــابــيــتــال الـــعـــراق، قـــال إن »االرتـــبـــاط الــوثــيــق بــني قــطــاع الــنــفــط ونــظــام 

محاصصة العراق قد خلق وحش فرانكشتاين لظاهرة مميزة«.
وأوضح أنه بسبب الشبكات املتعددة الالمركزية في نظام املحاصصة: 
»بداًل من أن تقوم سلطة واحدة بالتوظيف، لدينا الكثير من القائمني 
بالتعيني«. وأشــار إلى أنه من الصعب متابعة اإلصــالح املالي لكيفية 
ــوزارات بإنفاق ميزانياتها حتى بالنسبة لإلصالحيني ذوي  الــ قيام 

النوايا الحسنة، ألنه يوجد القليل من الشفافية واملساءلة.

أشـــارت منظمة »أوبـــك«، أمــس الخميس، إلى 
فــائــض أصــغــر فــي ســوق النفط الــعــام املقبل، 
وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها، 
فــي ظــل زيــــادة إنــتــاج مــنــافــســني، مــمــا يعطي 
مبررا لإلبقاء على قيود اإلنتاج في اجتماع 
الشهر املقبل. ووفقا لرويترز، قالت املنظمة 
ــهـــري إن الـــطـــلـــب عـــلـــى خــامــهــا  فــــي تـــقـــريـــر شـ
ســيــبــلــغ فـــي املــتــوســط 29.58 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــام املـــقـــبـــل، بـــتـــراجـــع 1.12 مــلــيــون  ــعـ يــومــيــا الـ
بــرمــيــل يــومــيــا عـــن 2019. ويــشــيــر ذلــــك إلــى 
فــائــض بــنــحــو 70 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا الــعــام 

املقبل، بانخفاض عن التقرير السابق.
والتراجع في الطلب قد يجعل إبقاء منظمة 
الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول وحــلــفــائــهــا على 
قيود اإلنتاج أشد إلحاحا خالل اجتماع 5 و6 

ديسمبر املقبل.
لكن التقرير أبقى على التوقعات االقتصادية 
وتــوقــعــات نمو الطلب على النفط فــي 2020 
مــســتــقــرة، وجـــــاء أكـــثـــر تـــفـــاؤال فــيــمــا يتعلق 
ــالــــت »أوبــــــــك« فــي  بـــالـــنـــظـــرة املــســتــقــبــلــيــة. وقــ
الــتــقــريــر »فــــي مــالحــظــة إيــجــابــيــة قـــد يستقر 
النمو عند مستوى التوقعات الحالي، بفضل 
عالمات على تحسن العالقات التجارية بني 

الواليات املتحدة والصني«.
ــــك »اتـــــفـــــاق مـــحـــتـــمـــل بـــشـــأن  ــذلـ ــ وتــــابــــعــــت: وكـ
خــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي بعد 

االنتخابات العامة في بريطانيا، والتحفيز 
ــرار املــنــحــنــى  ــقــ ــتــ ــان، واســ ــابــ ــيــ ــي الــ الـــنـــقـــدي فــ
النزولي في االقتصادات الناشئة الرئيسية«.

ويــتــمــاشــى الــتــقــريــر مـــع تــصــريــحــات لــألمــني 
»أوبك« محمد باركيندو، الذي يقول إن  العام لـ
توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، 
ــــى حــــل مــحــتــمــل لـــلـــنـــزاع الـــتـــجـــاري  مـــشـــيـــرا إلـ
ــدادات مــن خــارج أوبـــك. ومنذ  وانــخــفــاض اإلمــ
يــنــايــر تطبق أوبـــك وروســـيـــا ومنتجون  أول 
ــاج 1.2 مــلــيــون  آخـــــرون اتــفــاقــا لــخــفــض اإلنـــتـ
برميل يوميا. ومدد التحالف املعروف باسم 
أوبك+ االتفاق في يوليو املاضي حتى مارس 
2020. ويلتقي وزراء »أوبك« في 5 و6 ديسمبر 

املقبل ملراجعة السياسة.
ــتـــراجـــع الــطــلــب  ــــي حــــني مــــن املــنــتــظــر أن يـ وفـ

على خام أوبك العام املقبل، خفضت املنظمة 
توقعاتها لنمو اإلمـــــدادات مــن خــارجــهــا في 
2020 إلى 2.17 مليون برميل يوميا، بما يقل 

40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.
وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط في أكتوبر 
املاضي قفز 943 ألف برميل يوميا إلى 29.65 
مليون برميل يوميا، حسب أرقـــام تجمعها 
املنظمة من مصادر ثانوية، إذ تعافت إمدادات 
الــســعــوديــة مــن آثــــار هــجــمــات عــلــى منشأتني 

نفطيتني.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى فــائــض 70 ألـــف برميل 
يوميا فــي 2020 إذا أبقت أوبــك اإلنــتــاج عند 
معدالت أكتوبر، وظلت العوامل األخــرى كما 
ألــف برميل  هــي، بانخفاض عــن فــائــض 340 

يوميا تضمنه تقرير سبتمبر املاضي.

وكاالت

رويترز

لتمويل مشروعات بالسودان
2.17 مليون برميل يوميا خفضت توقعاتها لنمو اإلمدادات من خارجها لـ 

79 مليار دوالر من أموال النفط  توقعت الميزانية الفيدرالية لهذا العام 
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فيبهاف شاه

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

تشيلي.. من نجم اقتصادي إلى مسرح للفوضى

إلــى فترة زمنية طويلة على  الطبيعية فــي تشيلسي يحتاج 
األرجح.

ففي السادس من أكتوبر املاضي أعلنت الحكومة عن زيادة 
في أسعار تذاكر مترو العاصمة إلى 830 بيسو )ما يعادل 
حوالي 1.15 دوالر( خالل أوقــات الــذروة - بعد أسابيع قليلة 
مــن إعــــالن الــحــكــومــة عــن زيــــادة نسبتها 10% فــي فــواتــيــر 

الكهرباء.
اقــتــرح خــوان  الشعبي بعدما  الغضب  وســرعــان مــا تصاعد 
العمال  أنـــه ينبغي عــلــى  التشيلي  االقــتــصــاد  ــر  أنــدريــس وزيـ
النهوض من النوم مبكرا إذا لم يرغبوا في دفع القيمة الجددية 
اندلعت احتجاجات  الثامن عشر من أكتوبر،  للتذاكر، وفــي 

املترو، وتحولت  الزيادة في سعر تذكرة  يوقدها طالب ضد 
املــظــاهــرات إلـــى أعــمــال عــنــف، وحـــرق ونــهــب. وبــمــرور األيـــام 
اتسعت رقعة االحتجاجات الشعبية في تشيلي، وحدث معها 
شلل فــي وســائــل النقل الــعــام فــي املــدن الكبرى بــالــبــالد، إلى 
جابت مسيرة ضخمة قوامها أكثر من مليون شخص شوارع 
الخامس والعشرين من  التشيلية سانتياجو فــي  العاصمة 

أكتوبر املنصرم.
الــشــارع  احــتــواء غضب  الرئيس بينيرا  ودون جـــدوى حـــاول 
التشيلي، ووعد بتنفيذ أجندة إصالح اجتماعية جديدة، حيث 
التقاعدية،  املعاشات  الدخل وزيــادة  اقترح فيها رفع ضريبة 

وتطبيق الحد األدنى للدخل الشهري عند 350 ألف بيسو.
كــمــا تعهد الــرئــيــس أيــضــا بخفض رواتــــب أعــضــاء الــبــرملــان، 
وتقليل أعدادهم، وكذا تجميد الزيادة التي سبق وأن فرضتها 
الكهرباء. فهل ينجح بينيرا في  الحكومة في أسعار فواتير 

تحقيقه هدفه؟ هذا ما ستكشف عنه األيام املقبلة.

تمتلك تشيلي أفضل تصنيف ائتماني بني اقتصادات أمريكا 
الالتينية، كما أنها واحدة من أكثر االقتصادات املزدهرة في 
عموم القارة، وأيضا أحد أسرع االقتصادات نموا في املنطقة، 

بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك فقد اندلعت شرارة الغضب الشعبي ضد السياسات 
الحكومية، بعد أن ظل هذا الغضب كامنا تحت الرماد لفترة 
الدخول،  املواطنني من عدم املساواة في  طويلة، بفعل إحباط 
وشبكة األمـــان االجتماعية الضعيفة، مــن بينها املعاشات 

املنخفضة.
الحكومة زيـــادة بقيمة 30 بيسو )0.04 دوالر( في  فــإقــرار 
التي  سعر تذكرة املترو أشعلت فتيل االحتجاجات الشعبية 
إلــى حظيرة  الالتيني  البلد  تعد األســـوأ مــن نوعها منذ عــاد 

الديمقراطية في العام 1990.
الطوارئ، واستدعى  الرئيس سيباستيان بينيرا حالة  وأعلن 
قــوات األمـــن، وســرعــان مــا عــدل عــن رأيــه وقــرر إلــغــاء الــزيــادة 
املــقــتــرحــة فــي أســعــار تــذاكــر املـــتـــرو. وحــالــة الـــطـــوارئ قــد تم 
املطالبة  تــزال االحتجاجات واملسيرات  تمريرها اآلن، لكن ال 
إلــى حد جعل استعادة األوضــاع  النظام، مستمرة،  بإسقاط 

سيباستيان بويد

“ عندما ترى رجال ناجحا، فإن كل ما تراه هو اإلنجازات الكبيرة، 
ال يمكنك أبدا رؤية التضحيات التي قام بها 

للوصول إلى هذه النجاحات  ” 

ترجمة – سمر عبد الرحمن

ترجمة – أحمد أبو الفضل

اقتصاد جنوب إفريقيا 
كان من املمكن أن تعيش جمهورية جنوب إفريقيا ملرة 
واحـــدة فــي عــالــم مــن األمـــل واملــجــد والــدعــم وذلـــك خالل 
عطلة نهاية األسبوع السابقة، في أعقاب فوزها ببطولة 
تــرددت  الــتــي  التاريخية، واألنــبــاء  للرجبي  الــعــالــم  كــأس 
بشأن اعتقاد وكالة »موديز« للتصنيف االئتماني أنه ال 
ينبغي على جنوب إفريقيا أن ينخفض تصنيفها إلى 

الوضع غير املرغوب فيه.
الشهية اإليجابية في  بــزخــم  املالية  وتفاعلت األســـواق 
التي  الرائعة  بالنتائج  بداية األسبوع املاضي. ومدعوما 
حققها مصنع مكونات السيارات التابع لشركة »فورد« 
في منطقة سيلفرتون بمدينة وتشوان، وافتتاح الرئيس 
الجنوب إفريقي رامافوسا لقمة االستثمار، فإننا رأينا 
»الــرانــد«  الجنوب إفريقية  العملة املحلية  سعر صــرف 
وهــو يسترد كــل الــخــســارات الــتــي ُمــنــي بها فــي أعقاب 
الحالي  الدين  الخاصة بوضعية  املدمرة  السلبية  األنباء 

على حكومة جنوب إفريقيا.
ــة  ــر بـــورصـ ــى مــــؤشــ ــلـ ــة عـ ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــم املـ ــ ــهـ ــ ــلـــت األسـ ــجـ وسـ
املــوافــق األول من  الجمعة  يــوم  »جوهانسبرج« صعودا 
أكتوبر، واستمر حتى السادس من الشهر ذاته، وحتى 
السندات  ارتفعت، وهبطت أسعار  املدرجة قد  العقارات 
إلـــى نــفــس املــســتــوى الـــذي كـــان عليه قــبــل صـــدور بيان 

سياسة املوازنة متوسطة األجل.
البنكية من قبل بنك االحتياطي  الفائدة  وخفض سعر 
الـــفـــيـــدرالـــي »الــبــنــك املـــركـــزي األمـــريـــكـــي« فـــي األســـبـــوع 
الــتــطــورات اإليجابية  إلــى ظهور بعض  السابق، إضــافــة 
الدائرة  التجارية  لتسوية محتملة فيما يتعلق بالحرب 
بــني الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــصــني قــد أسهمت 
أيضا في صعود طفيف في أسعار األسهم العاملية، كما 
الثالثة  سجلت كافة مؤشرات بورصة »وول ستريت« 

مستويات عالية قياسية.
ومع ذلك فقد وصلت النشوة التي يشعر بها الكثيرون 
ــواق املــالــيــة فــي جنوب  ــ حـــول تــحــســن االقــتــصــاد واألســ
يــبــدو، بعدما طــل علينا  إلــى نهايتها على مــا  إفريقيا، 
الــواقــع بوجهه األلــيــم فــي الــســابــع مــن نوفمبر الــجــاري. 
فاألنباء التي ترددت بشأن انكماش اإلنتاج التصنيعي 
لجمهورية جنوب إفريقيا بنسبة 2.4% من عام سابق، 
الــتــي تمت  الــنــســبــة  ــعــام 2019، مــن  ال فــي سبتمبر مــن 
مراجعتها على انخفاض )1.5%( في أغسطس، غير 
متوقعة، ويعد هذا هو رابع شهر على التوالي من األرقام 

السلبية في الشاط التصنيعي.
كما انخفضت ثقة الشركات املسجلة في غرفة شركات 
الصناعة في جنوب إفريقيا، من 92.4 نقطة في سبتمبر 
إلى 91.7 نقطة في أكتوبر، علما بأن القيمة التي تقل عن 

100 تدل على ثقة سلبية.

كريس هارمس

خبير اقتصادي وكاتب رأي
»صحيفة بزنس ريبورت الجنوب 
إفريقية« 

انفجار فقاعة 
المليارديرات في أمريكا

أناسا سيئني بالضرورة،  املليارديرات  ال يكون 
ومعظمهم ربــمــا ال يــكــونــون ســيــئــني، ومـــع ذلــك 
فــهــنــاك الــبــعــض منهم ســيــئ، وإحــســاســي غير 
العلمي هو أن املليارديرات هم على األرجح أكثر 
من بقيتنا في إصدار أحكام سيئة مغلفة بحب 

الذات، السيما في املجال السياسي.
الفاحش  الــثــراء  ملــاذا:  وليس من الصعب معرفة 
يــجــذب إلــيــك أنــاســا لــديــهــم شــغــف ألن يــخــبــروا 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـــن األنـ ــتـــى امــــــــــرأة، لـ ــا )أو حـ ــريــ ـــال ثــ ــ رجـ
السياسية هــي فــي األســـاس شــيء ذكـــوري( ما 

يروق له أن يسمعه.
وفــــي املـــجـــال الــســيــاســي 
ــبـــــــار  ــي ذلـــــــــــــك إخـــــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ــ ي
املـــــــــلـــــــــيـــــــــارديـــــــــرات بــــــأن 
السخية  املالية  مكافأتهم 
ــر مــن  ــســ ــرد كــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ هــ
التي  العظيمة  اإلسهامات 
إلـــى املجتمع،  يــقــدمــونــهــا 
الــعــام يطالبهم  الـــرأي  وأن 
بـــــاالضـــــطـــــالع بـــــدورهـــــم 

الصحيح كقادة.
ــإن  ــك فــ ــى ذلــــــ ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ ــ وب
ــيــــر مــــــن األطـــــيـــــاف  ــثــ ــكــ ــ ال

األيـــام، متهمة بالعيش في  السياسية، فــي تلك 
نوع من الفقاعة التي ال تمت إلى الواقع األمريكي 
يــعــيــشــون فــي فقاعة  القليلني  لــكــن  بــأيــة صــلــة، 

وكأنهم من طبقة املليارديرات.
واآلن فــإن املــلــيــارديــرات املــوجــوديــن فــي الفقاعة 
أنفسهم في بيئة تتزايد فيها املخاوف  يجدون 
إزاء تــنــامــي ظـــاهـــرة عــــدم املــــســــاواة – الــتــركــيــز 

لــلــثــروة فــي أيـــدي حفنة قليلة من  الــعــادي  غــيــر 
األشخاص - أكثر وأكثر.

ودعوني أتحدث إليكم عن مليارديرات السياسة 
واالقتصاد بوجه عام. ولنبدأ بطرح هذا السؤال: 
هـــل يــقــدم املـــلـــيـــارديـــرات بــوجــه عـــام إســهــامــات 
كبيرة للمجتمع؟ ولإلجابة عن هذا السؤال فإنك 
ال تحتاج إلــى أن تــقــول إن هـــؤالء املــلــيــارديــرات 
قــد كــســبــوا ثــرواتــهــم مــن خـــالل الــقــيــام بأشياء 
تــقــول إن ثروتهم هي  أن  إنتاجية. ولــكــن عليك 

جزء مما يضيفونه إلى الدخل القومي للبالد.
وتلك حجة من الصعب أن تسوقها حينما تنظر 
التي يكسب  الكيفية  إلــى 
بــهــا الـــســـواد األعـــظـــم من 

املليارديرات أموالهم.
وقـــــــبـــــــل فـــــــتـــــــرة لـــيـــســـت 
بالطويلة ركــع االقتصاد 
ــــى خـــلـــفـــيـــة  ــلـ ــ الـــــعـــــاملـــــي عـ
انفجار الفقاعة الضخمة، 
والـــتـــي تـــزعـــزع اســتــقــرار 
النظام املالي الذي ضعف 
بالفعل بفعل »اإلبداعات« 
التي جعلنا أثرياء - وهذا 
بــالــتــأكــيــد قـــد أســـهـــم في 
إثراء البعض، لكن هذا زاد من خطورة حصول 

أزمة.
إن فكرة أن الواليات املتحدة تنتظر قطب أعمال 
مـــلـــيـــارديـــر كـــي يــنــقــذهــا وهــــو مــمــتــطــيــا فــرســه 
األبيض - أو حتى يستقل سيارة ليموزين - هي 
سخيفة. ولألسف فإن تلك الفكرة هي فقط ما 

يمكن أن يؤمن به املليارديرات.

بول كروجمان

كاتب رأي في »نيويورك تايمز«
»صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

هل يقدم المليارديرات 
بوجه عام إسهامات 

كبيرة للمجتمع؟
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400« مساس بحقوقنا السيادية الرئيس التركي: مقترح إلغاء صفقة »إس 

قمة ترامب وأردوغان.. توافق على مكافحة اإلرهاب وتعزيز العالقات

أكــد الــرئــيــســان األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب والتركي 
ــان، أنــهــمــا يتفقان فــي وجــهــات  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
الــنــظــر حـــول االســتــمــرار فــي مــكــافــحــة التنظيمات 
اإلرهابية، وعلى رأسها تنظيم /داعــش/ وتوجيه 
الــضــربــات ألوكــــاره ومــاحــقــة عــنــاصــره.. كــمــا أكــدا 
سعيهما لتعزيز العاقات الثنائية وزيــادة حجم 

التبادل التجاري بني البلدين.
وقــال الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك 
الليلة املاضية  مــع نظيره األمــريــكــي فــي واشنطن 
إن »االجــتــمــاع مــع تــرامــب كـــان مــثــمــرا وســاهــم في 
تــعــمــيــق وتــنــمــيــة الـــعـــاقـــات بـــني الـــدولـــتـــني والــتــي 
 عــلــى جــــذور عــمــيــقــة«.. مــشــيــرا إلـــى أن 

ً
تــقــوم أصــــا

إلــى توحيد وجهات النظر حول  االجتماع أفضى 
مـــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر الــعــاقــات الــثــنــائــيــة. وأوضـــح 
ــه اتـــفـــق مـــع نــظــيــره األمــريــكــي  الــرئــيــس الــتــركــي أنــ
على املــضــي قــدمــا فــي مكافحة جميع التنظيمات 
اإلرهابية وبخاصة تنظيم »داعــش«، الفتًا إلى أن 
االجتماع ناقش أيضا قضية املعتقلني من عناصر 
الــتــنــظــيــم املـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا. ودعــــا أردوغـــــان 
م عناصر تنظيم /داعش/ 

ّ
الدول املختلفة إلى تسل

الذين يحملون جنسياتها. وأكد الرئيس التركي أن 
عملية »نبع السام« العسكرية كانت بمثابة ضربة 
قوية ُوّجهت ضد جميع التنظيمات وعلى رأسها 
تنظيم /بي كا كا/ املحظور في تركيا، وأذرعه كافه 
في سوريا.. قائا: »لقد حققنا نتائج إيجابية من 
خال ضرب أوكار التنظيمات التي كانت تستهدف 

املواطنني وكذلك القوات املسلحة التركية«.

ـــت 
ّ
ــل ــة أخـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات اإلرهـ

باالتفاقية التي تم توقيعها مع الواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة وروســيــا، مما أدى إلــى فــقــدان عــدد من 
املــواطــنــني حــيــاتــهــم.. الفــتــا إلـــى أن هــنــاك »حــمــات 
طلق ضد تركيا، وهــي حمات عارية من 

ُ
تشويه ت

الــعــاقــات التركية األمريكية،  الصحة وتستهدف 
ويسعى ُمطِلقوها إلى االصطياد باملاء العكر«.

وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي إن االجــتــمــاع نــاقــش أيضًا 
ما يتعلق باملزاعم األرمنية، داعيًا كل دول العالم 
واملنظمات الدولية لاطاع على األرشيف التركي 

الذي يتم فتحه أمام العالم كله.
الــواليــات  وأوضـــح أن تركيا ملتزمة بــاالتــفــاق مــع 
ــل إيــــجــــاد حــــل مـــســـتـــدام لـــأزمـــة  ــ املـــتـــحـــدة مــــن أجــ
الــســوريــة، مــشــيــرًا إلـــى أن قــرابــة 910 كيلو مــتــرات 
هي حدود تركيا مع سوريا، »ومنذ األزمة تتصدر 
تركيا النتائج السلبية لها كما استقبلت مايني 
الاجئني السوريني من مختلف األعــراق واألديــان، 

وأنفقت نحو 40 مليار دوالر من أجل رعايتهم«.
وأضــــاف »تــركــيــا تــعــامــل األقــلــيــات والــطــوائــف في 
سوريا بحساسية عالية، ونعمل على ترميم أماكن 
عــبــادتــهــم وتــهــيــئــة الـــظـــروف املــنــاســبــة لــهــم«. وقــال 
أردوغـــــان إنـــه نــاقــش مــع نــظــيــره األمــريــكــي ملفات 
مختلفة »من ضمنها زيادة التبادل التجاري الذي 
نــســعــى إلــــى أن يــصــل إلــــى أرقـــــام كــبــيــرة، ونعتقد 
ــــرورة عـــــدم الـــخـــلـــط بــــني املـــلـــفـــات الــســيــاســيــة  ــــضـ بـ
والــتــجــاريــة، وفـــي هـــذا الــســيــاق نــعــمــل لــرفــع حجم 

التبادل التجاري بيننا إلى 100 مليار دوالر«.
ــد أن االجــتــمــاع نــاقــش تــطــويــر الــصــنــاعــات  كــمــا أكـ
الـــدفـــاعـــيـــة بــشــكــل مــشــتــرك بـــني تــركــيــا والــــواليــــات 

 400-S ــي مــنــظــومــة
َ
املــتــحــدة.. الفــتــا إلـــى أن قــضــيــت

ــرحــت على طاولة 
ُ
الــصــاروخــيــة ومــقــاتــات F-35 ط

ــــدى اســتــعــداد بــــاده لــلــحــصــول على  الــنــقــاش، وأبـ
منظومة باتريوت الدفاعية األمريكية.

ودعا الرئيس التركي الواليات املتحدة إلى تسليم 
 »ال 

ً
املطلوبني من تنظيم /جولن/ إلى تركيا، قائا

يمكن قبول استمرار الواليات املتحدة في إيواء من 
قام بمحاولة االنقاب في تركيا«.

مــن جانبه، قــال الرئيس األمــريــكــي دونــالــد ترامب 
الــنــاتــو، وشريك  »إن تركيا حليف رائـــع فــي حلف 
استراتيجي للواليات املتحدة األمريكية في جميع 
ــه أجــــرى مباحثات  أنــحــاء الــعــالــم«، مــشــيــرًا إلـــى أنـ

اءة مع نظيره التركي.
ّ
بن

وقــال تــرامــب إنــه ناقش مــع أردوغـــان األوضـــاع في 
سوريا، مشيرًا إلى أن التحالف األمريكي التركي قد 
يكون قوة أساسية لاستقرار في الشرق األوسط.. 
موضحا أن »تركيا أنفقت على الاجئني 40 مليار 

دوالر وأوروبا ساهمت بـ 3 مليارات دوالر فقط«.
وأشـــار الــرئــيــس األمــريــكــي إلــى أنــه طلب مــن وزيــر 
خارجيته وكذلك مستشار األمن القومي العمل من 

.400-S أجل حل قضية منظومة
وشـــّجـــع تـــرامـــب تــركــيــا عــلــى فــتــح أســـواقـــهـــا أمـــام 
البضائع األمريكية، وقال »نتطلع ألن تكون هناك 
أرضية مشتركة لدفع املصالح املشتركة لشعَبينا 

وتعزيز الصداقة بني البلدين«.
وكـــان الــرئــيــس األمــريــكــي قــد أكـــد أن بـــاده تسعى 
لتعزيز تــجــارتــهــا مــع تــركــيــا.. مــعــربــا عــن اعــتــقــاده 
البلدين  بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري بني 

إلى 100 مليار دوالر.

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة
قبل سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، 

استقالة الحكومة الكويتية.

وذكرت وكالة األنباء الكويتية أمس، أن سمو الشيخ صباح األحمد 
الـــوزارة فــي تصريف العاجل من  الجابر الصباح، أمــر باستمرار 

األمور إلى حني تشكيل الوزارة الجديدة.
وفـــي وقـــت ســابــق أمــــس، تــقــدم ســمــو الــشــيــخ جــابــر مــبــارك الحمد 

الــصــبــاح رئــيــس الــــوزراء الــكــويــتــي، إلــى سمو أمــيــر دولـــة الكويت، 
باستقالة الحكومة »ليتسنى إعادة ترتيب العمل الــوزاري«، وفقا 
ملا أعلنه السيد طارق املزرم الناطق الرسمي للحكومة، في تصريح 

للمصدر ذاته.

الكويت - قنا

أطفال غزة ونساؤها.. فاتورة دم مستحقة في كل تصعيد إسرائيلي

ــال فـــي غــــزة دفــع  ــفــ ـــتـــب عــلــى الــنــســاء واألطــ
ُ
ك

فـــاتـــورة ُمــســتــحــقــة مــن دمــائــهــم وأجــســادهــم 
القطاع، فبات  في كل عــدوان إسرائيلي على 
مــن املــعــتــاد أن تعَمد »إســرائــيــل« إلــى ضرب 
للفلسطينيني، باستهداف  الرخوة  الخاصرة 
املدنيني - وخاصة النساء واألطفال -، حينما 
أن تفرض عليها  أو  املقاومة  ــع 

ّ
ــرك

ُ
ت أن  تعجز 

قواعد اشتباك جديدة.
وقتلت إسرائيل – خالل عدوانها األخير ضد 
غــزة – 34 فلسطينيا، بينهم ثمانية أطفال 

وثالث سيدات.
الــغــارات اإلســرائــيــلــيــة فــي جرح  كما تسببت 
111 آخــريــن بــجــروح مــتــفــاوتــة، مــن ضمنهم 
46 طفال و20 سيدة، وذلك بحسب إحصائية 
ُمحّدثة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية.

وتم اإلعالن عن اتفاق للتهدئة بني »إسرائيل« 
بــدأ سريانها من  الجهاد اإلســالمــي،  وحركة 
الــســاعــة 5:30 مــن فــجــر أمـــس الــخــمــيــس، يتم 
ــار، بعد  ــنـ  إلطــــالق الـ

ٌ
 مـــتـــبـــادل

ٌ
بــمــوجــبــه وقــــف

تــصــعــيــد اســتــمــر أكــثــر مـــن 48 ســـاعـــة، حني 
القيادي  الجيش اإلسرائيلي باغتيال  افتتحه 
العطا« بقصف  أبــو  القدس »بهاء  في سرايا 
مـــنـــزلـــه فــــي حــــي الــشــجــاعــيــة فـــجـــر الـــثـــالثـــاء 

املاضي.
الجيش اإلسرائيلي ُمبكرا فاتورته  وحّصل 
ــعـــدوان،  ــال، خـــالل هـــذا الـ ــفــ مـــن الــنــســاء واألطــ
حينما اغــتــال »أســمــاء« زوجـــة الــقــيــادي »أبــو 
الــرابــع من  العقد  كمل 

ُ
ت لــم  التي  العطا«، وهــي 

ــســتــشــهــد بــرفــقــة زوجـــهـــا جـــراء 
ُ
ُعـــمـــرهـــا، لــت

القصف اإلسرائيلي ملنزلهما.
وبينما ُيغيب املوت األم »أسماء«، يقبع أبناؤها 

صيب اثنان منهم جراء 
ُ
الخمسة بال والدين– أ

الــقــصــف – وُيــتــركــوا لــيــكــابــدوا أعــبــاء الحياة 
ونكدها في سّن ُمبكرة ُهم أحوج ما يكونون 

فيها إلى الرعاية والتوجيه.
بــعــيــدٍة عــن مــكــان استهداف  ُبقعة غير  وفــي 
آل أبـــو الــعــطــا فــي مــديــنــة غــــزة، وتــحــديــدا في 
ــيـــل  حــــي الــــزيــــتــــون، خـــطـــفـــت قــــذائــــف إســـرائـ
الصاروخية، األربعاء، روح الطفل »أمير رأفت 

تل برفقة 
ُ
عياد« ذي األعوام السبعة، حينما ق

والده وأخيه »إسالم« 24 عاما، لدى تواجدهم 
عــلــى بــــاب مــنــزلــهــم حــيــنــمــا بــاغــتــتــهــم قــذيــفــة 
ــالـــت أجــســادهــم  صــاروخــيــة إســرائــيــلــيــة وأحـ

أشالء.
الشقيقني »إســــالم« و»أمــيــر  ولــأخــويــن غير 
ــجــعــت والــدتــه 

ُ
ــاألول ف ــ ــــرى، فـ عـــيـــاد« قــصــة أخـ

بفقدانه حينما هرعت إلى باب منزلها لحظة 

ــــوت االنــــفــــجــــار، لـــتـــجـــده طــريــح  ســمــاعــهــا صـ
األرض، ُمسجى بدمائه برفقة والده وأخيه.

أما الطفل »أمير« فلم يمض أكثر من أسبوع 
ــاه، بــعــد تسليمه لــوالــده  عــلــى فـــراق والـــدتـــه إيــ
ــر انـــتـــهـــاء فــتــرة  - املــنــفــصــل عــنــهــا - عــلــى إثــ
السبعة،  ــوام  ــ األعـ بــلــوغــه  لــه عــقــب  حضانتها 
فُيكتب له املوت بصحبة والده بفعل القصف 
حرم األم من طفلها، ويصبح 

ُ
اإلسرائيلي، فت

الفراق أبديا.
ــع بــــــزوغ فـــجـــر أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، وتـــزامـــنـــا  مــ
ــة، يـــأبـــى الــجــيــش  ــدئـ ــهـ ــتـ ــاق الـ ــفــ ــع إعــــــالن اتــ مــ
أن يختم تغّوله على  ُمــجــددا إال  اإلســرائــيــلــي 
الفلسطينيني بمجزرة جديدة في دير  دمــاء 
ــت أصـــوات 

ّ
الــبــلــح وســـط الــقــطــاع، حينما شــق

دّمر منزل آل »أبو ملحوس 
ُ
لت قنابله الصمت 

الــســواركــة« فــوق رؤوس ساكنيه، ويذهب   –
ضحيتها ثمانية من أبناء العائلة.

ومن بني الضحايا، سيدتان وأربعة أطفال لم 
يتجاوز ُعمر أكبرهم 13 عاما.

وإذا كان العدوان قد انتهى ولو بشكل مؤقت، 
فإن حكايات األلم واملعاناة - التي خلفتها آلة 
الــحــرب اإلسرائيلية فــي كــل بيت وزقـــاق - لم 
الكبير والــصــغــيــر فــي غــزة  ليتجرعها  تــنــتــِه، 
عــلــى حــد ســــواء، وال يــعــلــمــون مــتــى ستكون 

ساعة الصفر لبدء العدوان القادم.

األناضول

ال يمكن التخلي عن 
منظومة »إس 400« 

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان إنه أبلغ 
الــجــانــب األمــريــكــي أن مــقــتــرح إلــغــاء صفقة شــراء 
منظومة »إس 400« الروسية بالكامل يعد مساسا 

بالحقوق السيادية التركية.
وأكد أردوغــان - في تصريحات على منت الطائرة 
انــتــهــاء مباحثاته في  أنــقــرة بعد  إلــى  الــتــي أقلته 
البيت األبيض مع نظيره األمريكي دونالد ترامب 
الــتــخــلــي عــن مــنــظــومــة »إس 400«  أنـــه ال يمكنه   -
مقابل الحصول على منظومة صواريخ باتريوت 

األمريكية.
وأضـــــاف »ال يــمــكــنــنــا الــتــخــلــي عـــن مــنــظــومــة إس 
400 والتوجه إلى الباتريوت، وأبلغنا األمريكان 
ــــى جــانــب  ــا إلـ ــراء األخــــيــــرة أيـــضـ ــ بــرغــبــتــنــا فــــي شــ
االحتفاظ باألولى.. أريد أن تكون الواليات املتحدة 
وروســيــا صديقتني لتركيا، وجهودنا ترمي إلى 

هذه الغاية«.
وكـــان الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب أعـــرب - 
عقب لقائه مع نظيره التركي في البيت األبيض 
- عن أمله في التوصل إلى تسوية مع تركيا بشأن 

صفقة منظومة الصواريخ الروسية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، عـــبـــر الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان عــن 
إلــى نتيجة إيجابية فــي نهاية  أمله فــي التوصل 
ــة األمـــريـــكـــيـــة بــــشــــأن صــفــقــة  ــيـ ــركـ ــتـ املـــبـــاحـــثـــات الـ
مــقــاتــات »إف 35«، مــؤكــدا أنـــه ملــس تــوجــهــا أكثر 
إيجابية بكثير من جانب الرئيس ترامب في ما 

يتعلق بهذه القضية.
ــان أن جــهــات مــعــارضــة للرئيس  ــ كــمــا ذكـــر أردوغــ
ترامب تبذل جهودا مكثفة إلفساد العاقات بني 
أنقرة وواشنطن، قائا »ترامب يبذل جهدا صادقا 
من أجل حل املشاكل بني تركيا والواليات املتحدة، 
على أساس االحترام املتبادل واملصالح الوطنية. 
والجهات املعارضة له تبذل جهودا مكثفة إلفساد 

عاقاتنا«.
ــائــــم عــــلــــى املـــعـــلـــومـــة  ــقــ ــوار الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأضــــــــــاف أن »الـ
لــحــل اخــتــافــات وجــهــات  الصحيحة هــو السبيل 

النظر بني تركيا والواليات املتحدة«.
وبــشــأن تسليم الــداعــيــة الــتــركــي فــتــح الــلــه غــولــن، 
الذي تتهمه السلطات التركية ومنظمته بالوقوف 
ــان إن  وراء انــقــاب عــام 2016 الــفــاشــل، قــال أردوغــ
»الــلــقــاءات متواصلة بني وزارتـــي العدل )التركية 
واألمريكية( وســوف نتابع املوضوع دون كلل أو 

ملل«.

واشنطن - وكاالت
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الــيــوم الجمعة  يلتقي فريقا العربي والــوكــرة 
ــــدور قــبــل  ــالـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة قـــطـــريـــة خـــالـــصـــة بـ
النهائي للبطولة اآلسيوية الثانية والعشرين 
لألندية أبطال الدوري لكرة اليد املقامة حاليا 
فـــي مــديــنــة »ســــام شــــوك« الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة 
وتستمر لغاية يوم األحد املقبل بمشاركة 11 
ناديا واملؤهلة لبطولة العالم لألندية أبطال 

القارات /سوبر جلوب 2020/.
ويــطــمــح الـــفـــريـــقـــان لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي هــذه 
الــتــي وصــفــت بالنهائي املــبــكــر، حيث  املــبــاراة 
كـــان كـــل مــنــهــمــا مــرشــحــا قــويــا لــحــصــد اللقب 
مــن واقــع مستواهما فــي دور املجموعات، إال 
أن حلول الوكرة في املركز الثاني للمجموعة 
الـــثـــانـــيـــة، أوقــــعــــه مــــع الــــعــــربــــي الـــــــذي تــصــدر 
املجموعة األولى، وجعل بالتالي هذه املواجهة 
الــــدور قبل  الــقــطــريــة الــخــالــصــة تجمعهما فــي 

النهائي.
الوكرة نجح في الوصول للدور قبل النهائي 
الــتــوالــي فــي تــاريــخــه، فقد  الثانية على  للمرة 
املــاضــيــة عــنــدمــا خسر  حـــل وصــيــفــا للنسخة 
اللقب أمام الدحيل، ويطمح للوصول للنهائي 
مرة أخــرى على أمل التعويض وحصد اللقب 
الــجــاريــة، لكنه يعلم تماما أن  خــال النسخة 
العربي الذي يشارك للمرة األولى في تاريخه 
ســيــقــاتــل مــن أجـــل اســتــكــمــال مـــشـــواره بنجاح 
ــاريـــخـــي بـــرفـــع الـــكـــأس  ــاز تـ ــجــ نـــحـــو كـــتـــابـــة إنــ

اآلسيوية للمرة األولى.
املـــبـــاراة مــن املــتــوقــع لــهــا أن تــكــون األقــــوى في 
الــبــطــولــة فـــي ظـــل تـــقـــارب مــســتــوى الــفــريــقــن 
الــتــي يضمانها فــالــوكــرة  الـــبـــارزة  والــعــنــاصــر 
يمتلك حـــارس مــرمــى مــمــيــزا يــعــد أحـــد أفضل 
حــراس البطولة وهــو مـــروان مقايز الــذي قدم 
مــســتــويــات رائــعــة فــي دور املــجــمــوعــات ولعب 
ــلـــدور قبل  لـ الــــوكــــرة  دورا رئــيــســيــا فـــي تـــأهـــل 
ــاع هو  الــنــهــائــي، كــذلــك يمتلك الــوكــرة خــط دفـ
األقــــوى بــقــيــادة حــســن عـــواض ومــعــه محمود 
الــغــربــي، وبــاقــي الــعــنــاصــر مــع االعــتــمــاد على 
السرعة التي يمتلكها عدد من الاعبن أبرزهم 
ريان العريبي، وسيفتقد الفريق بشكل مؤكد 
العــبــه املــحــتــرف خــالــد الــحــاج يــوســف بــداعــي 

اإلصابة.
ــي املـــقـــابـــل يــمــتــلــك الـــعـــربـــي أيـــضـــا عــنــاصــر  وفــ
مــمــيــزة فـــي جــمــيــع الــخــطــوط، وفـــي مقدمتهم 

حارس املرمى دانيال ساريتش أفضل حراس 
ــه نــخــبــة مـــن الـــنـــجـــوم أبـــرزهـــم  ــامــ الــــقــــارة، وأمــ
ــاحـــب الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة  صــبــحــي ســعــيــد صـ
ــاب عــــن آخـــر  ــ ــنــــان الـــــــذي غــ وكــــذلــــك وجـــــــدي ســ
لقاءات دور املجموعات بسبب اإلصابة لكنه 
ســيــكــون حــاضــرا فــي املـــبـــاراة، بــاإلضــافــة إلــى 
امــتــاك الــعــربــي ألحـــد أفــضــل العــبــي البطولة 
عــلــى اإلطــــــاق وهــــو اســـكـــنـــدر زايــــــد، فـــي حن 
املــحــتــرف املصري  الــغــمــوض مــشــاركــة  يكتنف 
ــة فــي  ــابــ مــحــمــد إبــــراهــــيــــم الــــــذي تـــعـــرض إلصــ
املــبــاراة األخــيــرة أمـــام الــشــارقــة فــي خــتــام دور 

املجموعات ولم يتمكن من إكمال املباراة.

أسفرت قرعة خليجي 24 التي ُسحبت 
أمس الخميس واملقرر إقامتها بالدوحة 
من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر املقبل عن 

مجموعات متوازنة.
ــد تــــــّم تــعــيــن  ــقـ ــّرر مـــســـبـــقـــا، فـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ وكــ
منتخبنا الوطني صاحب الضيافة على 
رأس املجموعة األولـــى، فــي حــن تــرأس 
منتخب سلطنة عمان املجموعة الثانية 
ــامـــل الـــلـــقـــب فــــي الــنــســخــة  بـــاعـــتـــبـــاره حـ

األخيرة.
واعـــتـــمـــدت الــقــرعــة فـــي عــمــلــيــة سحبها 
ــنــــادًا إلـــى  ــتــ عـــلـــى ثـــاثـــة مـــســـتـــويـــات اســ
التصنيف الشهري األخير للفيفا، حيث 
حلت السعودية واإلمــارات في املستوى 
الــــعــــراق والـــبـــحـــريـــن في  األول وجــــــاءت 
ــــن حـــجـــزت  ــــي حــ ــــي فــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــــسـ املـ

الكويت واليمن املستوى الثالث.
انــطــاق البطولة من  وتـــّم تغيير مــوعــد 
موعدها السابق السابق من 24 نوفمبر 
إلــى 6 ديسمبر ليصبح من 26 نوفمبر 
ــى 8 ديـــســـمـــبـــر، وذلــــــك بـــعـــد أن أعــلــن  ــ إلـ
اتــحــاد كــأس الخليج العربي للعبة أنه 
وافــــق رســمــيــا عــلــى مــشــاركــة منتخبات 
ــارات والــبــحــريــن التي  ــ الــســعــوديــة واإلمــ
ــدم  ــن قـــــــــرار عــ ــ ــن عــــدولــــهــــا عــ ــ ــنــــت عــ ــلــ أعــ
املــشــاركــة فــي البطولة لتنضم بالتالي 
إلى خمسة منتخبات هي قطر والعراق 

والكويت واليمن وسلطنة عمان.
الــخــلــيــجــي بنسخته  فـــي هــــذا  الـــجـــديـــد 
القطرية أنه سيشهد وللمرة األولى في 
تاريخ املسابقة حضور تقنية الفيديو 

.»VAR« املساعد
كــانــت الــقــرعــة ُســحــبــت فـــي وقـــت ســابــق 

بمشاركة 5 منتخبات فقط، لكن املكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــكـــأس الــخــلــيــج أعـــــاد أمــس 
إجــــــــراء الـــقـــرعـــة بـــعـــد قـــــــرار الـــســـعـــوديـــة 

واإلمارات والبحرين باملشاركة.
وكـــان اتــحــاد كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي قد 
ــل مــن  ــة كــ ــاركـ أعـــلـــن بــشــكــل رســـمـــي مـــشـ
الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن في 
بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين 
بـــالـــدوحـــة، وذلـــــك بــعــد مـــوافـــقـــة املــكــتــب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــاتــــحــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي عــلــى 
طلبات اتحادات الدول الثاث والتي تم 

التقدم بها خال اليومن املاضين.

ــاد كـــــأس الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي  ــحــ وثـــمـــن اتــ
تـــــجـــــاوب اتـــــــحـــــــادات الــــــــــدول املـــــذكـــــورة 
مـــع دعــــوة املـــشـــاركـــة الــتــي تـــم تقديمها 
ــرة لـــلـــم الـــشـــمـــل تــحــت  ــ ــيـ ــ كـــمـــحـــاولـــة أخـ
مظلة البطولة التي كانت دومــا إحــدى 
الوسائل الناجحة لتعزيز أواصر اإلخاء 
واملـــحـــبـــة بـــن شـــعـــوب املــنــطــقــة، والــتــي 
أكــــدت فـــي ظـــل الـــظـــروف الــتــي تــمــر بها 
املنطقة قدرتها على تجاوز التحديات 
والعوائق املختلفة، ولتبقى بطولة كأس 
الخليج تأكيدا دائــمــا على أن خليجنا 

واحد.

العنابي ومنتخبات اإلمارات واليمن والعراق بالمجموعة األولى

سحب قرعة خليجي »24« بنظام المجموعتين 

¶  جانب من قرعة خليجي 24

¶  العربي يطمح للفوز في لقاء اليوم

¶  الوكرة استعد جيدا للقاء

الدوحة -  

حضور تقنية
 الفيديو المساعد 
»VAR« للمرة األولى 
في تاريخ المسابقة

نتائج سحب القرعة

¶ املجموعة األولى:

ــب الــــضــــيــــافــــة( -  ــ ــاحــ ــ ــر )صــ ــطــ قــ

اإلمارات - اليمن - العراق.

¶ املجموعة الثانية: 

الــلــقــب( -  سلطنة عــمــان )حــامــل 

السعودية - الكويت - البحرين.

تنطلق جولة الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم لألندية قطر 
2019 من سوق واقف بالدوحة اليوم الجمعة، وذلك في إطار 
للمرة  البطولة  املتواصلة فــي قطر الستضافة  االســتــعــدادات 
األولى في الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر القادم، واملقدمة 

في هذه النسخة برعاية مجموعة علي بابا كالود.
ــام مــشــجــعــي كـــرة الـــقـــدم خـــالل احتفالية  وتـــتـــاح الــفــرصــة أمــ
خاصة تقام من السابعة إلى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، 
إلى  الــكــأس عــن قــرب، والتقاط صــور تذكارية معه،  ملشاهدة 
جــانــب االســتــمــتــاع بــعــروض تعكس عــبــق الــضــيــافــة والــتــنــّوع 
الثقافي في دولة قطر التي تمتاز بقاعدة سكانية تعد من بني 

األكثر تنوعًا في العالم.
الــكــواري،  السيد حسن  قــال  املناسبة،  لــه بهذه  وفــي تصريح 
املنظمة: »نفخر باختيارنا  املحلية  اللجنة  التسويق في  مدير 
العالم. ستمثل  القدم في  الستضافة إحدى أهم بطوالت كرة 
التنازلي  الــعــد  لــبــدء  الجمعة مناسبة رمــزيــة  احتفالية مــســاء 

الستقبال األندية األبطال في االتحادات القارية الستة«.
ــكــــواري: »تــعــد اســتــضــافــة هـــذه الــبــطــولــة مناسبة  ــ ــاف ال ــ وأضـ
اســتــثــنــائــيــة أخــــرى ألســــرة كـــرة الـــقـــدم فـــي قــطــر عــلــى طــريــق 
العالم 2022، حيث نستقبل  لتنظيم بطولة كــأس  االستعداد 
أنحاء  األنــديــة من مختلف  األولــى اآلالف من مشجعي  للمرة 
التي  البطولة  أنديتهم املفضلة فــي  العالم لحضور مــبــاريــات 
جسد 

ُ
تــقــام هــنــا عــلــى أرض قــطــر. وأرى بـــأن هـــذه الــبــطــولــة ت

مكننا من إعطاء العالم أجمع ملحة عما ينتظره 
ُ
فرصة قيمة ت

أعـــوام من  املــونــديــال بعد نحو ثالثة  عندما تستضيف قطر 
اآلن. وأدعو الجميع لزيارة سوق واقف في الدوحة واملشاركة 
معنا في هذه املناسبة الفريدة، واالستمتاع بفعالية رائعة تقام 
فــي أجـــواء عائلية، إضــافــة إلــى فرصة مشاهدة الــكــأس الــذي 
ستتنافس على الفوز به في الدوحة الشهر املقبل أهم األندية 
الجمعة، ستبدأ  العالم«. وتزامنًا مع احتفالية  على مستوى 
أربعة أسابيع،  التي ستستمر على مدى  البطولة  جولة كأس 
أنــحــاء قطر، تشمل حديقة  فــي  بـــارزة  وتتوقف فــي محطات 
أسباير، وعددا من املجمعات التجارية، والفنادق، والسفارات.

كشفت لجنة الحكام باالتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس عن 
املقبلة  النسخة  إدارة مــبــاريــات  الــذيــن سيتولون  الحكام  قائمة 
من بطولة كأس العالم لألندية قطر 2019 بالدوحة من 11 إلى 
21 ديسمبر املقبل. وستقوم خمسة ثالثيات تحكيمية وحكم 
ــإدارة املـــبـــاريـــات. وضــمــت قــائــمــة حــكــام مــونــديــال  ــ دعـــم واحــــد بـ
التحكيم  القدم طاقم  األندية 2019، من االتحاد اآلسيوي لكرة 
القطري املكون من عبدالرحمن الجاسم )حكم ساحة(، وطالب 
املــري وســعــود أحمد )حكمني مساعدين(، فيما ضمت  سالم 
الحكم  )الكاف(  القدم  الحكام من االتحاد اإلفريقي لكرة  قائمة 
الجزائري مصطفى غربال )حكم ساحة(، واملصري محمود أبو 
الرجال والجزائري مقران قوراري )حكمني مساعدين(، وشملت 
القدم )كونكاكاف(  الشمالية لكرة  اتحاد أمريكا  قائمة حكام 
طاقم تحكيم أمريكيا مكونا من إسماعيل الفتح )حكم ساحة(، 

أمــا قائمة  اتكينز وكـــوراي باركر )حكمني مساعدين(،  وكايل 
الــقــدم )كونميبول(  لــكــرة  الجنوبية  أمــريــكــا  اتــحــاد  الــحــكــام مــن 
فــقــد ضــمــت طــاقــم تحكيم مــن التشيلي واملـــكـــون مــن روبــرتــو 
توبار )حكم ساحة(، وكريستيان شايمان وكلوديو اليخاندرو 
ريوس اورتيز )حكمني مساعدين(، في حني ضمت قائمة حكام 
االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا( طــاقــم تحكيم رومانيا 
مــكــونــا مــن أوفــيــديــو هــاتــســيــغــان )حــكــم ســـاحـــة(، وأوكــتــافــيــان 
ســوفــري وســيــبــاســتــيــان جــورجــي )حــكــمــني مــســاعــديــن(. كما 
التحكيم بتقنية  لتولي مهمة  اخــتــار فيفا ستة حــكــام آخــريــن 
الفيديو خالل مباريات البطولة وهم: الصيني فو مينغ، والغامبي 
غاساما باكاري، واأليرلندي آالن كيلي، واألورجوياني دانيال 
ستيفن فيغا، واإلســبــانــي جــان مارتينيز، والفرنسي ميلوت 
تــم اختيار عبدالقادر زيتوني مــن تاهيتي كحكم  بينوا، فيما 
النهائية  دعم. وسيختتم جميع الحكام املختارين استعداداتهم 

في قطر قبل أيام قليلة من انطالق املباراة األولى.

انطالق جولة كأس العالم لألندية قطر 2019

فيفا يكشف قائمة حكام مونديال األندية

العربي والوكرة في مواجهة قطرية
 في اآلسيوية لليد

بدءا من سوق واقف.. اليوم

من بينهم طاقم قطري

الدوحة -  

الدوحة - قنا

سام شوك - قنا



نــظــم فـــرع الــثــقــافــة والــفــنــون فــي رابــطــة خريجي 
ــدوة تــوعــويــة بــعــنــوان »كـــن واعــًيــا  جــامــعــة قــطــر نـ
ــاذة دالل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــا األسـ ــهـ ــتـ ــدمـ واســـــمـــــع جـــــســـــدك« قـ
ــئـــة تـــــدريـــــس فـــــي قــســم  ــيـ الــــــدوســــــري عـــضـــو هـ
اإلعـــام بكلية اآلداب والــعــلــوم فــي جامعة قطر، 
وحــضــرهــا عــدد مــن طــالــبــات ومــوظــفــات جامعة 
قطر إضافة إلى حضور من املجتمع املحلي. وقد 
الندوة مجموعة من املحاور األساسية،  تناولت 
ي األحـــداث 

ِّ
وهـــي: قــانــون الــجــذب ودوره فــي تجل

واألمـــــــراض، الـــوعـــي الــعــالــي والـــوعـــي املــنــخــفــض، 
فك شفرة األعــراض واألمـــراض، رسائل الجسد 
لاتزان الداخلي، كما تم تطبيق عملي في نهاية 
الندوة لتمرين )اسمع جسدك( الذي تم من خاله 
الـــنـــدوة إليــضــاح  فــي  تــمــت مناقشته  مــا  تطبيق 
الصورة وتبسيطها ليسهل تطبيقها في الحياة 
آمنة  أ.  الندوة، قالت  ا على تنظيم 

ً
العامة. وتعليق

عبد الكريم نائب رئيس فرع الثقافة والفنون في 
الثقافة  فــرع  »ابتدأ  رابطة خريجي جامعة قطر: 
والفنون أولى فعالياته بندوة توعوية حول الوعي 
اإلنساني بالجسد ورسائله، إذ إن الوعي رحلة 
 ثــم حــن يعيها 

ً
يــبــدأهــا اإلنــســان مــن نفسه أوال

الخارجي. نحرص  العالم  إلى  ينطلق منها وبها 
فــي فـــرع الــثــقــافــة والــفــنــون عــلــى تــنــويــع األنشطة 
التعاون  التي نقدمها للجمهور وعلى  املجتمعية 
كذلك مع األقسام األكاديمية املختلفة في جامعة 
قــطــر لــنــقــدم أفــضــل مـــا لـــدى الــخــبــراء فــيــهــا من 
تجارب ومعرفة. نهدف في فرع الثقافة والفنون 
ــــى أن نـــكـــون مــنــصــة ثــقــافــيــة شــامــلــة وهـــادفـــة  إل
املهتم وقــتــه فــي مناخ  يستثمر فيها جمهورنا 
الفائدة واملتعة، ونعمل حاليا  ثقافي يجمع بن 
عــلــى الــتــخــطــيــط لــعــقــد عـــدد مــن الــــورش العملية 
الذاتية واإلبداعية  التنمية  املستقبلية في مجال 

الوعي  الــدوســري: »إن  أ. دالل  والــفــكــريــة«. قــالــت 
الصحي هو اإلدراك بأهمية التوازن في الصحة 
النفسية والعقلية والجسدية«،  بجميع جوانبها 
ــنــــدوة جـــــاءت تـــزامـــنـــا مع  ــ وأوضــــحــــت أن هــــذه ال
أهمية الوعي بصحة املرأة واستمرارية اتصالها 
التي تظهر على شكل  الداخلي  برسائل االتــزان 
أعــراض أو أمــراض جسدية تنم عن وجــود خلل 
النظر  في أسلوب حياتها يتطلب منها أن تعيد 

في كيفية التعاطي مع واقعها الحالي.
أن إدراك اإلنسان  الــدوســري  أ. دالل  أكــدت  كما 
ألهمية االستماع لصوت الجسد ومعرفة املعيق 
النفسي أو الفكرة املعيقة لسريان الطاقة الحيوية 

العاج  املــريــض ال يعني استغناءه عــن  للعضو 
الطبي بل يساعده في دعم الشفاء الذي يسعى له 
بشكل أسرع وبتكلفة أقل. وأضافت أ. الدوسري: 
الــجــذب، وكيفية  لقانون  الــنــدوة  تطرقنا في هــذه 
استخدام أدواته في تغيير الواقع الحالي وتحويله 
إلى واقع جديد يعتمد على االمتنان وشكر النعم 
وتنمية الخيال للشعور بتمام الصحة واستقبال 

الجديد بكل رضا واالستمتاع به.
ــول الـــنـــدوة، قــالــت الــطــالــبــة فــاطــمــة الــعــامــري:  وحــ
لقد اســتــفــدت مــن حــضــوري لــهــذه الــنــدوة كثيرا 
وتعلمت أكثر عن قانون الجذب وكيفية التفكير 
ــــردود عــلــى الــجــســد والعقل  بــإيــجــابــيــة لــيــكــون املـ

أنها تعلمت من حضورها  إلــى  إيجابيا. ولفتت 
للندوة كيفية تحقيق التوازن في حياتها بشكل 
ــام عــــن طـــريـــق قــــانــــون الــــجــــذب والـــتـــحـــكـــم فــي  ــ عـ

انفعاالتها وتحويلها لطاقة إيجابية.
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت هــيــفــاء بــابــكــر، خــريــجــة من 
الندوة كانت ذات فائدة كبيرة  جامعة قطر: »إن 
ولــفــتــت إلـــى أنــهــا قــد تعلمت مــن خـــال مــحــاور 
ــع الـــجـــســـد وتــجــنــب  الــــنــــدوة كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــ
األمــــــراض عـــن طــريــق الــتــحــكــم فـــي الــســلــوكــيــات 
الــتــي أحالتنا  واملــشــاعــر، كما ذكـــرت أن املــراجــع 
املهمة جدا في  املراجع  إليها املحاضرة تعد من 

هذا املجال«.
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صحيفة القيــادة والريــادة

إجازة سعيدةإجازة سعيدة

شكل هاتف »رازر« من موتوروال طفرة في عالم الهواتف قبل 
القابل للطي، وسيكون  املميز  نحو 15 عــامــا، بسبب شكله 
الهواتف  عشاقه اآلن على موعد مــع نسخة جــديــدة، تنافس 
القابلة للطي. وعلى الرغم من مرور نحو 15 عاما على إطاق 
للهاتف  الــصــور  أحــــدث  أن  املــــرء  أول جــهــاز رازر، سيشعر 
الذكي مألوفة، خصوصا ملحبي الهاتف األصلي القابل للطي. 
ومع ذلك، فإن التصميم القابل للطي األنيق يدور حول امليزة 
تــزال كما هي، لكنه مرفق مع ترقيات تقنية  التي ال  الوحيدة 
إلى  األيــقــونــي  التقليدي  الهاتف  تــحــول  أن  املتوقع  كــبــرى مــن 
األربــعــاء،  »فــيــرايــزون«،  الــذكــي. وأعلنت شركة  الهاتف  عصر 
الــذي يتمتع بشاشة بحجم 6,2  الجديد،  طــرح هاتف »رازر« 

إنش قابلة للطي، لتصل إلى نصف حجمها. وبخاف غيره 
الــهــاتــف بالكامل، فإنها  مــن األجــهــزة، فــإنــه عند فــرد شــاشــة 
تبدو كشاشة واحدة، وليست شاشتن منفصلتن. وعند طي 
الخارجية  الهاتف، يمكن ملستخدميه أن يستخدموا الشاشة 
ــلــرد عــلــى الــتــنــبــيــهــات، وأخــــذ صـــور »الــســيــلــفــي«، وتشغيل  ل
املوسيقى، واستخدام »google assistant«، دون الحاجة لفتح 

الهاتف.
كــمــا ســيــضــم »مــــوتــــوروال رازر« الــجــديــد كــامــيــرا بـــدقـــة 16 

ميغابيكسل، حسب ما ذكر موقع »ماشابل« التقني.
أنــه  الــجــديــد 1499 دوالرا، مــمــا يــعــنــي  الــهــاتــف  ويــبــلــغ ســعــر 
أرخص من منافسيه، إذ يبلغ سعر هاتف »غاالكسي فولد« 
من سامسونغ 1980 دوالرا، فيما يصل سعر »هــواوي مات 

إكس« إلى 2420 دوالرا.

للرسام  لندن  التايمز في  لنهر  أن لوحة  للمزادات،  أعلنت دار /سوثبيز/ 
مـــزادات فنية  بـــ 27.6 مليون دوالر ضمن  الفرنسي كلود مونيه بيعت 
بنيويورك. وقالت /سوثبيز/ إن لوحة /تشيرنج كروس بريدج/ التي تعود 
الشهيرة ملونيه، كانت صاحبة  لندن  لعام 1903، وهــي ضمن سلسلة 
املركز األول. وكانت اللوحة التي تصور جسر سكك حديدية غارقا في 
الضباب مع انكسار الضوء عليه، ضمن مجموعة فنية إلحدى األسر منذ 
40 عاما. يشار إلى أن كلود مونيه الذي ولد في باريس بتاريخ 14 نوفمبر 
عام 1840، يعد واحدا من أهم الرسامن على مر التاريخ، وقد لعب دورا 
مركزيا في تأسيس املدرسة الفنية االنطباعية خال القرن التاسع عشر 

والتي اشتق اسمها من لوحته /انطباع شروق الشمس/ لسنة 1872.

»رازر« الهاتف الشهير يعود بميزة استثنائية

مليون دوالر قيمة   27.6
لوحة للفرنسي مونيه

كشف تقرير علمي نشرته مجلة »ذا النسيت« العلمية أن التغير املناخي أصبح يضر اليوم بالفعل بصحة الكثير من الناس، خاصة 
األطفال. وحسب التقرير الذي أعده نحو 100 خبير من 35 مؤسسة علمية، من بينها منظمة الصحة العاملية، فإنه في حالة استمرار 

استغال موارد األرض بنفس الشكل الحالي فإن حياة كل طفل يولد اليوم ستتضرر بشكل بالغ جراء التغير املناخي.
ووصف الخبراء في تقريرهم آثارا حالية ومستقبلية للتغير املناخي على الصحة، وقالوا إنه في حالة استمرار انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بشكلها الحالي فإن كل طفل يولد حاليا سيعيش عند بلوغ عامه الحادي والسبعن في عالم ترتفع درجة حرارته بواقع 4 

درجات في املتوسط عما هي عليه حاليا.

مواليد اليوم 
سيعانون مستقبال 
من التغير المناخي

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

»كن واعيا واسمع جسدك« ندوة في جامعة قطر

مائكة تشارلي :
CHARLIE`S ANGELS

النـــوع : كوميديا ، أكشن
الزمــن : 118 دقيقة

ــيـــوارت ،  ــتـ الــبــطــولــة : كــريــســتــن سـ
ناعومي سكوت

اإلخراج : أليزابيث بانكس
15-PG  : التصنيف

THE GOOD LIAR : الكذاب الطيب
النـــوع : دراما ، تشويق

الزمــن : 109 دقائق 
البطولة : هيلن ميرين ، أيان ماكلن

اإلخراج : بيل كوندون
التصنيف : 15+

 HAUNT : مسكون
النـــوع : رعب

الزمــن :  92 دقيقة
البطولة : كيت ستيفنز ، ويل بريتاين
اإلخراج : سكوت بيك ، برايان وودز

التصنيف :  18+ 

BY CHANCE : بالصدفة
النــوع : دراما ، تشويق

الزمـن :  108 دقائق
البطولة : كارول سماحة , بديع أبوشقرا 

اإلخراج : باسم خريستو
التصنيف : 18+

ون بيس : ستامبيد : 
ONE PIECE , Stampede

النـــوع : رسوم متحركة
الزمــن :  101 دقيقة

أصوات : كولن كلينكينبيرد ، كريستوفر سابات
اإلخـراج : تاكشي أتسوكو

13-PG : التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

¶  جانب من فعاليات الندوة التوعوية
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