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صاحبة السمو تجتمع 
مع الرئيس األرميني

رئيس الوزراء يلتقي رئيس أرمينيا

د. العطية يلتقي كبير الوزراء السنغافوري

الكواري يلتقي عددا من المسؤولين 
بجمهورية روسيا االتحادية

قطر تشارك في معرض ميليبول باريس

وزير الثقافة يشارك في فعاليات المنتدى 
التشاوري بـ»اليونسكو«

اجــتــمــعــت صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مـــــوزا بــنــت نـــاصـــر رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، مع فخامة الرئيس الدكتور ارمني 
السيدة نونه سركسيان  أرمينيا، وحرمه سعادة  ساركيسيان رئيس جمهورية 
املــواضــيــع ذات  تــم خــال االجــتــمــاع مناقشة عــدد مــن  للباد.  بمناسبة زيارتهما 

االهتمام املشترك واملتعلقة باالبتكار في التعليم والبحث العلمي.

التقى معالي الشيخ عبدالله بن 
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية، 
مع فخامة الرئيس الدكتور ارمني 
ســاركــيــســيــان رئــيــس جــمــهــوريــة 
ــك فــــي مـــقـــر إقـــامـــة  ــ أرمـــيـــنـــيـــا، وذلــ
فـــخـــامـــتـــه صـــبـــاح أمــــــس، وجــــرى 
خالل اللقاء، بحث تنمية عالقات 
التعاون بني البلدين، إضافة إلى 
استعراض عــدد من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.

ــادة الــــدكــــتــــور خـــالـــد  ــ ــعـ ــ الـــتـــقـــى سـ
بـــن مــحــمــد الــعــطــيــة نــائــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيــــــــر الــــدولــــة 
لـــــشـــــؤون الـــــــدفـــــــاع، ســـــعـــــادة تــيــو 
تشي هــني كبير الــــوزراء والــوزيــر 
املنسق لألمن القومي بجمهورية 
ســنــغــافــورة. وجـــرى خـــالل الــلــقــاء، 
اســـتـــعـــراض الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
ــل تـــعـــزيـــزهـــا  ــبــ ــديـــن وســ ــلـ ــبـ ــــني الـ بـ
وتطويرها باإلضافة إلى عدد من 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

الــكــواري،  التقى سعادة السيد علي بن أحمد 
وزير التجارة والصناعة أمس، سعادة السيد 
أحمد بالنكوف رئيس مجلس األعمال القطري 
الــروســي، وســعــادة السيد أنــطــون كوبياكوف 
الـــروســـي، وســعــادة السيد  الــرئــيــس  مستشار 
ألــكــســنــدر شــوخــني رئــيــس االتـــحـــاد الــروســي 
للصناعيني ورواد األعـــمـــال، والــســيــد تاجير 
سيتديكوف النائب األول للرئيس التنفيذي 
لــصــنــدوق االســتــثــمــارات الــروســيــة املــبــاشــرة، 
كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة 

الــرابــعــة لــلــجــنــة الــقــطــريــة الــروســيــة املــشــتــركــة 
للتعاون االقتصادي والتجاري والفني الذي 

تختتم أعماله اليوم في موسكو.
جرى خالل هذه اللقاءات استعراض العالقات 
الــثــنــائــيــة بــــني الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــني، وبــحــث 
أوجـــه الــتــعــاون املشترك السيما فــي املــجــاالت 
الــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة والصناعية وسبل 
تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين 

من روابط صداقة.
الــتــطــورات التي  الــضــوء على  كما تــم تسليط 
شــهــدهــا االقــتــصــاد الــقــطــري خـــالل الــســنــوات 
ــــراض فــــــرص االســـتـــثـــمـــار  ــعـ ــ ــتـ ــ املــــاضــــيــــة، واسـ

املــتــاحــة فـــي كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات، والــتــشــريــعــات 
التي أقرتها الدولة، واملــبــادرات التي أطلقتها 
ــــاص بـــمـــا مــن  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ ــــي ســـبـــيـــل دعــــــم الــ فـ
شأنه زيــادة االستثمارات األجنبية املباشرة 
واستقطاب املزيد من الشركات الروسية إلى 

السوق القطرية.
وجــــــــــرى خــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء بــــحــــث آلــــــيــــــات دعــــم 
ــارات املـــشـــتـــركـــة وتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاع  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــع اســتــثــمــاريــة  ــاريـ ــة مـــشـ ــامــ ــخــــاص عـــلـــى إقــ الــ
مــبــتــكــرة فـــي الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي من 
شأنها أن تخدم التوجهات االقتصادية لكال 

البلدين.

تــشــارك قطر ممثلة فــي لجنة امليليبول في 
الــــــــدورة الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن مــعــرض 
ميليبول باريس 2019 والذي بدأت فعالياته 
أيــام بمشاركة واسعة  أمــس وتستمر أربعة 
مـــــن قــــــــادة األمــــــــن والـــــخـــــبـــــراء واملـــخـــتـــصـــني 
وكبريات الشركات العاملية املتخصصة في 

مــجــاالت األمــــن الــداخــلــي. وتــتــمــثــل مــشــاركــة 
لــجــنــة مــيــلــيــبــول قـــطـــر بـــمـــعـــرض مــيــلــيــبــول 
باريس في جناح خاص للتعريف بالدورة 
الثالثة عشر من )ميليبول قطر 2020( التي 
الــعــام املقبل بهدف  ستعقد فــي أكــتــوبــر مــن 
استقطاب الشركات العاملية للمشاركة فيها.
جــديــر بالذكر أن مــعــرض »ميليبول« يعقد 
ســنــويــا بــالــتــنــاوب بـــني الـــدوحـــة وبـــاريـــس، 

ويعد واحدا من أهم وأبرز املعارض األمنية 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم حـــيـــث يــــشــــارك فــيــه  عـ
عــــدد كــبــيــر مـــن كــبــريــات الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة 
الــداخــلــي.. كما  املتخصصة في مجال األمــن 
ــنـــدوات  ــن الـ ــدد مـ ــعـــرض تــنــظــيــم عــ يــشــهــد املـ
املــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــاالت األمــــن ومــكــافــحــة 
الــجــريــمــة وغــيــرهــا مــن الــقــضــايــا املستجدة 

ذات الصلة.

شــــارك ســعــادة صـــالح بــن غــانــم الــعــلــي، وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
أمس في فعاليات املنتدى التشاوري لــوزراء الثقافة املنعقد ضمن 
جلسات املؤتمر العام للدورة األربعني ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونسكو« تحت عنوان »الثقافة والسياسات 
العامة من أجــل التنمية املستدامة« بالعاصمة الفرنسية باريس. 
وقدم سعادته مداخلة نوه فيها بدور »اليونسكو« في بناء السالم 
في العالم من خالل التربية والثقافة والعلوم، مؤكدا على ضرورة 
ــار املــصــارحــة بــشــأن الــوضــع الــذي  تــطــويــر الــعــمــل املــشــتــرك فــي إطــ
الــنــزاعــات والــحــروب وتــراجــع الحريات  الــعــالــم مــن تنامي  يعيشه 

وخاصة في املجال اإلعالمي.
الــذي سبق بأفعاله النخب املثقفة  ودعــا إلــى اإلنــصــات للشباب 

فــي ظالم عالم يتغير، مــشــددا على دور التعليم فــي نشر الفكر 
الــنــقــدي وقــيــم الــحــريــة والــعــدل والــعــلــم والــعــمــل، الفــتــا فــي الوقت 
إلــى الحوار  إلــى الثقافة حاجتها  إلــى أن الشعوب تحتاج  ذاتــه، 
وقــبــول االخــتــالف لتعزيز هوياتها، ألن تحقيق األمــن مشروط 
دائما باحترام الثقافات والهويات. كما أكد على ضرورة تحقيق 
األهداف الكبرى لضمان أمن اإلنسانية بواسطة الثقافة والتربية 
والعلوم وأهمية مراجعة املفاهيم قبل كل شيء. وفي ختام كلمته 
أعرب سعادته عن تقديره لفريق العمل في »اليونسكو« مشددا 
على ضرورة تكاتف جميع املجهودات لتعزيز دور املنظمة حول 

العالم.
كــمــا الــتــقــى ســـعـــادة وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، جـــون تــــود، رئــيــس 
االتحاد الدولي للسيارات في العاصمة الفرنسية باريس. تم خالل 

اللقاء استعراض عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
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رئيس الوزراء يهنئ نظيره الكويتي

رئيس مجلس الشورى يجتمع 
مع كبير الوزراء السنغافوري

وزير العدل يجتمع مع مدير منظمة 
قانون التنمية الدولية

د. الحمادي يقيم حفل وداع للسفير البرازيلي

الكعبي يجتمع مع رئيس الهيئة 
الصينية للطاقة

الــوزراء  آل ثاني رئيس مجلس  الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة  بعث معالي 
الحمد الصباح،  الشيخ صــبــاح خــالــد  إلــى سمو  الــداخــلــيــة، ببرقية تهنئة  ووزيـــر 

بمناسبة أدائه اليمني الدستورية رئيسا ملجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
وغرد معالي رئيس مجلس الوزراء على موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، قائا: 
هنئ سمو األخ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسًا ملجلس 

ُ
ن

إليه من تقدم  الشقيقة، متمنيًا أن يحقق سموه ما يتطلع  الكويت  الــوزراء بدولة 
ورفاهية للشعب الكويتي الشقيق. نعتز بعمق ومتانة العاقات القطرية الكويتية 

في ظل القيادة الحكيمة لسيدي سمو األمير وسمو الشيخ صباح األحمد.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، 
أمس، مع سعادة السيد تيو تشي هني كبير الوزراء والوزير املنسق لألمن القومي 
بــجــمــهــوريــة ســنــغــافــورة والــوفــد املــرافــق لـــه، وجـــرى خـــال االجــتــمــاع، اســتــعــراض 
الثنائية بني دولــة قطر وجمهورية سنغافورة وسبل دعمها وتطويرها  العاقات 
خاصة في املجال البرملاني، كما تم استعراض عدد من املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك. حضر االجتماع سعادة محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس 
الشورى وسعادة هادي بن سعيد الخيارين مراقب املجلس وسعادة السيد راشد 
القطرية  البرملانية  بن حمد املعضادي مراقب املجلس ورئيس مجموعة الصداقة 

اآلسيوية وسعادة السيد جاي سوهان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

العدل والقائم  النعيمي وزيــر  الجفالي  الدكتور عيسى بن سعد  اجتمع سعادة 
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء، أمس، مع إيروان فان ديبرو، مدير 
برنامج منظمة قانون التنمية الدولية )IDLO(، والسيدة نانسي فاشو، منسق 
لــدى املنظمة، وذلــك بمناسبة زيارتهم  الــشــرق األوســـط وشــمــال افريقيا  وحــدة 
للباد. وتم خال االجتماع، استعراض مجاالت التعاون والشراكة القانونية بني 
دولة قطر ومنظمة قانون التنمية الدولية )IDLO(، وتبادل الخبرات في مختلف 
نواحي العمل القانوني لتعزيز سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

الخارجية،  لـــوزارة  العام  الحمادي األمــني  الدكتور أحمد بن حسن  أقــام سعادة 
البرازيل  الله سفير جمهورية  أمــس، حفل وداع، تكريما لسعادة روبــرتــو عبد 
الحفل،  انتهاء فترة عمله بالباد، حضر  الدولة، وذلــك بمناسبة  االتحادية لدى 
الـــذي أقــيــم بــالــنــادي الــدبــلــومــاســي، عــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة رؤســـاء البعثات 

الدبلوماسية واملكاتب املعتمدين لدى الدولة ومديري اإلدارات بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في 
بكني بسعادة جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للطاقة، وتم خال 
االجتماع استعراض أوجه التعاون بني جمهورية الصني الشعبية ودولة قطر في 

قطاع الطاقة بشكل عام، والغاز الطبيعي املسال بشكل خاص.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

بكين - قنا

الدوحة -

باريس - قنا

قطر تعلن رفضها اإلعالن األمريكي بشرعية المستوطنات

أعربت دولة قطر عن رفضها لإلعالن األمريكي الذي اعتبر إنشاء 
مستوطنات إســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة ال يــتــعــارض فــي حد 
ــام الــســالم  ــه مــع الــقــانــون الــدولــي وعـــدت هـــذه الــخــطــوة عقبة أمـ ذاتـ
املنشود، ورأت وزارة الخارجية - في بيان أمس - أن هذا اإلعالن من 

شأنه أن يعرقل مساعي السالم وآمــال حل الدولتني ويعمق حالة 
االحتقان والتوتر في املنطقة. وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت 
والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني 
قـــرارات الشرعية الدولية وحــل الدولتني بما  الشقيق املستمد من 
الــدولــة الفلسطينية املستقلة على حــدود عــام 1967  إقــامــة  يضمن 

وعاصمتها القدس الشرقية.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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جلسة مباحثات رسمية تتناول القضايا المشتركة

األميــر والرئيس األرمينـي يبحثــان 
التعاون االقتصادي والتجاري والزراعي

ــو  ــمـ عــــقــــد حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الـــسـ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
ــفـــدى، وفــخــامــة الــرئــيــس  الـــبـــاد املـ
الـــــدكـــــتـــــور ارمـــــــــن ســـاركـــيـــســـيـــان 
رئيس جمهورية ارمينيا، جلسة 
ــديــــوان  مـــبـــاحـــثـــات رســـمـــيـــة فــــي الــ
األمــيــري أمـــس، تــم خـــال الجلسة 
ــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــن  ــــاقـ ــعـ ــ بــــحــــث الـ
ــــن وأوجـــــــــه  ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
تــطــويــرهــا ودفــعــهــا آلفـــاق جــديــدة 
مــن الــتــعــاون خــاصــة فــي مــجــاالت 
االقــتــصــاد والــتــجــارة واالستثمار 
والــــــــزراعــــــــة والــــســــيــــاحــــة واألمــــــــن 

الغذائي.
ــهـــات  ــا تــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان وجـ ــمـ كـ
ــــدد مــــن الــقــضــايــا  الـــنـــظـــر بـــشـــأن عـ
ــتــــرك. حــضــر  املــــشــ ــام  ــمــ ــتــ ذات االهــ
الجلسة عدد من أصحاب السعادة 
الـــــــوزراء، ومـــن الــجــانــب األرمــيــنــي 
حضرها أصحاب السعادة أعضاء 
الـــوفـــد الـــرســـمـــي املــــرافــــق لــفــخــامــة 
الرئيس. وكانت قد أقيمت لفخامة 
رئيس جمهورية أرمينيا مراسم 
ــدى وصـــولـــه  ــ اســـتـــقـــبـــال رســـمـــيـــة لـ

الديوان األميري.
كــمــا أقـــام حــضــرة صــاحــب السمو 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــانــي 
أمــيــر الــبــاد املـــفـــدى، مــأدبــة غـــداء، 
تــكــريــمــا لــفــخــامــة الـــدكـــتـــور ارمـــن 
ــيـــس جــمــهــوريــة  ســـاركـــيـــســـيـــان رئـ
أرمينيا والوفد املرافق له بالديوان 
األمــيــري أمــس، حضر املــأدبــة عدد 

من أصحاب السعادة الوزراء.

الدوحة - قنا:
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11 محطة بين راس بوعبود والعزيزية يتضمن 

بدء التشغيل التجريبي للخط الذهبي لمترو الدوحة غدا
مصطفى شاهين

أعلنت وزارة املواصالت واالتصاالت عن 
بدء التشغيل التجريبي للخط الذهبي 
ملترو الــدوحــة بــدءا من الغد الخميس 
21 نوفمبر الجاري ويمتد الخط الذهبي 
بني شرق وغرب مدينة الدوحة ويتضمن 
11 محطة وهي: راس بوعبود، املتحف 
ــف، مــشــيــرب، بن  ــ الــوطــنــي، ســـوق واق
محمود، السد، السودان، جوعان، الوعب، 

املدينة الرياضية، العزيزية.
ويمكن للمستخدمني القيام بالتبديل 
بــني الخط األحــمــر والــخــط الذهبي في 
محطة مشيرب، وستكون مواعيد عمل 
مترو الدوحة للخط الذهبي ذاتها للخط 
األحمر وهي: من الساعة السادسة صباحًا 
وحتى الساعة الحادية عشرة لياًل طوال 
أيام األسبوع، عدا يوم الجمعة ستكون 
من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 

الحادية عشرة لياًل.

مسارات جديدة

كــــمــــا تـــــجـــــدر اإلشــــــــــــــارة إلــــــــى أنــــــــه ســيــتــم 
تخصيص مــســارات جــديــدة لخدمة مترو 
لــيــنــك وهــــي خــدمــة الـــحـــافـــات املخصصة 
لنقل الــركــاب مــن وإلــى محطات املــتــرو من 
املــجــاورة، كما يستطيع  املناطق واألحياء 
ــارات  ــ ــسـ ــ املـــســـتـــخـــدمـــون االطـــــــــاع عـــلـــى املـ
املتوفرة حــول املحطات مــن خــال تطبيق 
شــركــة الــريــل أو املــوقــع اإللــكــتــرونــي، حيث 
ســتــقــوم الــشــركــة بــإطــاق مــســارات جــديــدة 
لهذه الخدمة بشكل دوري لتغطية نطاق 
أوسع وخدمة املزيد من األحياء واملناطق 
ــز تــجــربــة  ــزيــ ــعــ املــــــجــــــاورة لـــلـــمـــحـــطـــات وتــ
املستخدمني من خــال تسهيل نقلهم إلى 

املحطات.
فيما يمتد الــخــط األحــمــر، املــعــروف أيضًا 
بــالــخــط الــســاحــلــي، عــلــى مــســافــة 42 كيلو 
مترًا من مدينة الوكرة في الجنوب وحتى 
مدينة لوسيل في الشمال، كما يربط مطار 
حــمــد الـــدولـــي )املــبــنــى 1( بــمــركــز املــديــنــة. 
ويـــتـــألـــف هـــــذا الــــخــــط مــــن 18 مـــحـــطـــة مــن 
بينها محطة لقطيفية التي تسمح للركاب 
بــاالنــتــقــال إلـــى خــط قــطــار الــنــقــل الخفيف 

ملدينة لوسيل.
ــا الــــخــــط األخـــــضـــــر فـــيـــمـــتـــد شــــرقــــًا مــن  ــ ــ أمـ

الــرفــاع إلــى املــنــصــورة فــي الــغــرب، وُيعرف 
ــروره باملدينة  بــالــخــط التعليمي ملــ أيــضــًا 

التعليمية.

حلول ناجحة

إلـــى تحقيق التنمية  وتــســعــى دولــــة قــطــر 
الشاملة وهــو ما يتطلب في جــزء رئيسي 
مــنــه تــوفــيــر وضــمــان وســيــلــة نــقــل جــديــدة 
ومـــســـتـــدامـــة وفـــعـــالـــة لــــأفــــراد والــبــضــائــع 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد. وفــي ضــوء ذلــك، 
تــأســســت شـــركـــة ســكــك الـــحـــديـــد الــقــطــريــة 
ــرار  ــ قـ بـــمـــوجـــب  ــي عــــــام 2011  ــ فـ )الــــــريــــــل( 
ــّص عــــلــــى أن تــــتــــولــــى الـــشـــركـــة  ــ ــ أمـــــيـــــري نـ
مسؤولية تصميم وتطوير شبكة السكك 
الحديدية في الباد ثم إدارتها وتشغيلها 

وصيانتها فور إنجازها.
ــواًل نــاجــحــة  ــلــ وتـــضـــع شـــركـــة »الـــــريـــــل« حــ
لــــتــــحــــديــــات الــــنــــقــــل فــــــي قــــطــــر مــــــن خــــال 
مشاريعها العماقة الثاثة، وهــي: مترو 
الدوحة شبكة سكك حديدية متطورة يمتد 
لــربــط املجتمعات  معظمها تــحــت األرض 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة الــــدوحــــة وضـــواحـــيـــهـــا. 
الــتــي تــوفــر وسيلة  ــرام لوسيل الشبكة  وتـ
نقل مريحة ومائمة داخــل مدينة لوسيل 
الجديدة. وسكك حديد املسافات الطويلة 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــال والـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــط مــــــــدن الـ ــ ــربـ ــ والـــــــــــذي يـ
بالدوحة، وسيكون جزءًا من شبكة السكك 
الــحــديــديــة املــخــطــط لــهــا فـــي دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.

منظومة نقل متكاملة

وبـــمـــجـــرد االنـــتـــهـــاء مــــن جــمــيــع املـــشـــاريـــع 
بحلول عــام 2030، ستشكل هــذه الشبكات 
الـــثـــاث مــنــظــومــة نــقــل واحــــــدة ومــتــكــامــلــة 

تتيح للركاب التنقل بسهولة فيما بينها.
وتتضمن مهام ومسؤوليات شركة سكك 
الــحــديــد الــقــطــريــة )الــــريــــل( تــطــويــر اإلطــــار 
التنظيمي لقطاع السكك الحديدية، وضع 
مــعــايــيــر الــســكــك الــحــديــديــة، والــتــي تشمل 
الــعــمــاء، وإدارة  السامة والبيئة وخــدمــة 
التكاليف وإجراء دراسات الجدوى، وتعيني 
واإلشـــــراف عــلــى االســتــشــاريــني املــســؤولــني 
عـــن إدارة املــشــاريــع لــضــمــان الــتــســلــيــم في 
ــى املـــعـــايـــيـــر،  ــ ــ الــــوقــــت املــــحــــدد وطـــبـــقـــًا ألرقـ
دمـــج شبكة الــســكــك الــحــديــديــة مــع وســائــل 
ــــودة ســـابـــقـــا، وضـــع  ــــوجـ الـــنـــقـــل األخـــــــرى املـ
سياسات قطاع السكك الحديدية )بما في 
ذلــك سياسات األجـــرة(، واإلستراتيجيات، 
وتــطــبــيــق األنــظــمــة واملــعــايــيــر عــلــى جميع 

مشغلي خدمة السكك الحديدية.
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نظمت املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء 
»كــهــرمــاء« بــالــتــعــاون مــع جامعة تكساس ايــه اند 
أم بقطر، وبشراكة إستراتيجية من صندوق قطر 
الوطني للبحوث، املؤتمر الدولي الثاني للشبكات 

الذكية والطاقة املتجددة.
ويهدف املؤتمر الذي يستمر ملدة ثالثة أيام لوضع 
جدول أعمال طويل املدى ألبحاث الشبكات الذكية 
ــريـــق مــنــاقــشــة جــــدوى  والـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة عــــن طـ
التقنيات الحالية للشبكات الذكية ومدى تكاملها 
ــتــــجــــددة، مـــمـــا يــســهــم فــي  ــة املــ ــاقـ ــادر الـــطـ مــــع مــــصــ
استدامة موارد الطاقة وتحقيق النمو االقتصادي 
وتــحــســن نــمــط الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة ودعـــم توفير 

بيئة صحية وخضراء.
ويــعــمــل عــلــى نــشــر الــوعــي بــالــصــنــاعــات الــجــديــدة 
وتـــقـــديـــم األحــــــــدث فــــي تـــقـــنـــيـــات الـــشـــبـــكـــة الـــذكـــيـــة 
وفوائدها واستعراض تحدياتها وكيفية التغلب 
عــلــيــهــا. كــمــا يـــركـــز املـــؤتـــمـــر عــلــى تــنــويــع مــصــادر 
الـــطـــاقـــة وكــيــفــيــة تــحــســن االســـتـــثـــمـــار فــــي مــجــال 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة وتــكــامــلــهــا مـــع الــشــبــكــة الــذكــيــة 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وأكـــد ســعــادة املــهــنــدس عيسى بــن هــالل الــكــواري، 
الــعــامــة القطرية للكهرباء واملــاء  رئــيــس املــؤســســة 
»كهرماء« أن الشبكات الذكية واملبتكرة هي مفتاح 
تحول الطاقة املطلوب للوفاء بمسؤوليات املناخ 
والـــطـــاقـــة فـــي قــطــر، مــشــيــرا إلــــى أن »كـــهـــرمـــاء« قد 
انتهت مؤخرا من خريطة الطريق لشبكتها الذكية 
بالتعاون مع جامعة تكساس ايه اند أم بالواليات 

املتحدة وبدولة قطر.
الــذكــيــة هـــي: تحويل  وأضــــاف أن رؤيــتــنــا للشبكة 
آمــنــة ومــســتــدامــة وممّكنة  إلـــى شبكة  شبكة قــطــر 
رقميًا توفر طاقة موثوقة وذات جودة عالية لكافة 
أصحاب املصلحة مع »كهرماء« بحلول عام 2026.

ــة قطر  ــال رئــيــس »كـــهـــرمـــاء« فـــي كــلــمــتــه إن دولــ وقــ
مــلــتــزمــة بـــأهـــداف اتــفــاقــيــة بـــاريـــس ملــكــافــحــة تغير 
ــار االنــبــعــاثــات الــضــارة،  املــنــاخ والــتــخــفــيــف مــن آثــ
وهـــي تستعد حــالــًيــا الســتــضــافــة ألول مـــرة كــأس 

عالم »محايد للكربون« في عام 2022.
ــــواري إن شــركــة  ــكـ ــ ــال الـ ــ ــــن الـــــعـــــدادات الـــذكـــيـــة قـ وعـ
»كـــهـــرمـــاء« انــتــهــت مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة مـــن الــجــزء 
األول الذي يضم حوالي 17 ألف عداد، في حن تم 
توقيع عقد مع الشركة األملانية سيمنس لتطوير 
البرنامج الرئيسي لجميع العدادات في دولة قطر، 
إلــى االســتــبــدال الكامل للعدادات  ومــن ثــم التوجه 
في قطر بحلول عام 2020، بالعدادات الذكية التي 
تحتوي على جزء من العدادات املسبقة الدفع كما 
تتيح للشخص التحكم في أحماله من الكهرباء في 
حال السفر من خالل الشبكة املعلوماتية الخاصة 

بذلك.
وبن الكواري أن الشركة تملك العديد من املشاريع 
ــة  ــاديـ ــعـ ــدة مــــن بــيــنــهــا مـــحـــطـــة اإلنـــــتـــــاج الـ ــديــ ــجــ الــ
املتواجدة حاليا في مرحلة الطرح، لترسخ خالل 
إلــى التطور  الربع األول من السنة املقبلة، مشيرا 
الــذي بلغته قطر في التصنيف االئتماني،  الكبير 
حيث شــاركــت هــذه السنة وتمكنت مــن الحصول 

على تصنيف عاٍل جدا سيتم اإلعالن عنه قريبا  
من جهته قــال املهندس خالد الشرشني من إدارة 
ترشيد الطاقة، بأن اإلدارة تسعى دائما للتواجد 
في مثل هذه املؤتمرات التي تمكن من التعرف على 
التطورات الخاصة في الدولة في هذا القطاع، التي 
تشهد فيه الدولة تقدما كبيرا، كاشفا أن املؤتمر 
الدولي الثاني للشبكات الذكية والطاقات املتجددة 
الــجــديــدة  الــعــديــد مــن التطبيقات  سيشهد كــشــف 
الـــتـــي تـــخـــدم تـــوجـــه الــــدولــــة نــحــو تــرشــيــد الــطــاقــة 
والتركيز على الصناعة والطاقة املتجددة، حيث 
ســيــتــم عـــرض نــظــم الــطــاقــات الـــجـــديـــدة، الــشــبــكــات 
الذكية وكذا األلواح الشمسية، مشددا على التحول 

الــذي تشهده قطر على مستوى الشبكات  الكبير 
الذكية.

مـــن نــاحــيــتــه شــــدد املــهــنــدس صــالــح املــــري رئــيــس 
املــتــجــددة بكهرماء، على األهمية  تقنيات الطاقة 
الــدولــي الثاني  املــؤتــمــر  الــتــي يحظى بها  الكبيرة 

املــتــجــددة، حيث يتيح  الــذكــيــة والــطــاقــة  للشبكات 
ــذا الـــقـــطـــاع فــــي الــــدولــــة االلـــتـــقـــاء  ــ لــلــعــامــلــن فــــي هـ
بــنــظــرائــهــم الــقــادمــن مــن مختلف دول الــعــالــم، ما 
الــعــديــد من  يسهم فــي خلق احــتــكــاك تترتب عليه 

النتائج اإليجابية. 

انعقدت أمس »قمة النهوض بالتعليم 
عــبــر املـــــــدارس الـــتـــقـــّدمـــيـــة«، بــحــضــور 
ســـعـــادة الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد آل 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ثــــانــــي، 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  مــؤســســة قــطــر والـــرئـ
ــة مـــؤســـســـن  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــــمــــؤســــســــة، بــ لــ
التقّدمية واملراكز  املـــدارس  وقــادة من 
الــصــلــة مـــن مختلف  الــتــعــلــيــمــيــة ذات 

أنحاء العالم.
ــة، الــــتــــي مــــن املــــقــــرر أن  ــّمــ ــقــ شــــهــــدت الــ
مــّرة كــل سنتن، إطــالق مبادرة  تعقد 
الــضــوء على قــطــر«، وتهدف  »تسليط 
إلى تعزيز االبتكار في مرحلة التعليم 
مــا قــبــل الــجــامــعــي، وقـــد تــم تطويرها 
ــة بــــــن الــــتــــعــــلــــيــــم مــــــا قــبــل  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
الجامعي في مؤسسة قطر، ومنظمة 
ــدرد« غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة، مــــن خـــالل  ــ ــنـ ــ »هـ
التي أعلن عنها السيد  املــبــادرة  هــذه 
ســـاكـــو تــومــيــنــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــفــرصــة للعاملن  تــتــاح  »هـــنـــدرد«،  لــــ
التعليم بــدولــة قطر تقديم  فــي مجال 
ــم وأفـــــكـــــارهـــــم املـــرتـــبـــطـــة  ــهــ ــاراتــ ــكــ ــتــ ابــ
بالتعليم، على أن يتم تسليط الضوء 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة فــي  ــارات  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ابــ ــلــــى 10  عــ
مرحلة التعليم ما قبل الجامعي على 

املستوين املحلي والعاملي.
ــة نــــــــــوف أحــــــمــــــد آل  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ قــــــالــــــت الـ

ثـــانـــي، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــبــادرات 
االستراتيجية والشراكات في التعليم 
مــا قــبــل الــجــامــعــي فــي مــؤســســة قطر: 
»يسرنا في مؤسسة قطر إطالق هذه 
الــقــّمــة الـــتـــي تـــعـــّد األولـــــى مـــن نــوعــهــا 

ــالـــم وتـــجـــمـــع قــــــادة ومــمــثــلــن  ــعـ فــــي الـ
ــن املـــــــدارس الــتــقــّدمــيــة مـــن مختلف  عـ
الرغم  العالم«. وأضافت: »على  أنحاء 
ــّرة األولــــى الــتــي يــتــم فيها  مــن أنــهــا املــ
الـــقـــّمـــة، إال أن الــتــجــاوب  ــذه  ــــالق هــ إطـ

مـــن قــبــل املـــــدارس الــتــقــدمــيــة فـــي قطر 
 

ً
ومــن جميع أنــحــاء الــعــالــم كــان فاعال
من حيث العمل على توحيد الجهود 
في سبيل سعينا مًعا نحو النهوض 
بــالــســيــاســات واملـــمـــارســـات املــتــعــلــقــة 

بهذا املجال. نحن نتطلع بالتأكيد إلى 
تعزيز التعاون بن املدارس التقدمية 
ــنـــوات  ــسـ ــر والــــعــــالــــم خــــــالل الـ ــطـ ــــي قـ فـ

املقبلة«.
بــدوره، قــال  ساكو توميني، الرئيس 
ــنـــدرد«: »لــقــد اخــتــرنــا  »هـ ـــ الــتــنــفــيــذي لـ
ــــاون مـــــع مــــؤســــســــة قــــطــــر ألنـــنـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
القيم واألهـــداف ذاتها  نتشارك معها 
فــــي تـــعـــزيـــز االبــــتــــكــــارات الــتــعــلــيــمــيــة 
ودعــمــهــا، مــن أجـــل إحــــداث تغيير في 
مــجــال الــتــعــلــيــم، ويــعــد الــتــركــيــز على 
املـــــهـــــارات وإعـــــــــادة تــــدريــــب املــعــلــمــن 
والتقييم والــقــيــادة مــن أهــم املــجــاالت 

التي نسلط الضوء عليها«.
وأضاف: نود من خالل تسليط الضوء 
على قطر أن نحدد أفضل االبتكارات 
فــي قــطــر ونــقــوم بنشرها  التعليمية 

حول العالم كابتكارات ناجحة. 
ــدارس  ــ خــــالل الــقــمــة نـــاقـــش مــمــثــلــو املـ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  الـــتـــقـــدمـــيـــة واملــــؤســــســ
ــال، املــنــهــجــيــات  الـــرائـــدة فـــي هـــذا املـــجـ
املــخــتــلــفــة وأنــظــمــة الــحــوكــمــة وأفــضــل 
املـــمـــارســـات واألســـــس الــواقــعــيــة الــتــي 
ــيـــر تــعــلــيــم تـــقـــّدمـــي  تـــســـاهـــم فــــي تـــوفـ
الــتــقــلــيــدي. كما  الــتــعــلــيــم  يختلف عــن 
تــــبــــادل املــــشــــاركــــون تـــجـــاربـــهـــم حـــول 
كــيــفــيــة تــطــويــر خــبــراتــهــم فـــي مــجــال 
أداء  ــّدمــــي وتـــحـــســـن  ــقــ ــتــ الــ الـــتـــعـــلـــيـــم 

الطالب في املدارس. 

بحضور الشيخة هند بنت حمد وبمشاركة قادة من المدارس التقدمية

قمة النهوض بالتعليم عبر المدارس تعزز االبتكار في التعليم

¶ الشيخة هند بنت حمد في مقدمة الحضور 

الدوحة -  

الكواري: استبدال العدادات الحالية بذكية العام المقبل 
افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للشبكات الذكية والطاقة المتجددة

¶ الكواري والمسؤولون والضيوف 

عمر القضاه
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4 أشهر.. أصحاب مكاتب: 15 % من تكلفة االستقدام بعد  خصم 

9 أشهر »خسارة وخراب ديار« مد فترة الضمان للعمالة المنزلية 

أشـــاد أحــد أصــحــاب املــكــاتــب والـــذي رفــض ذكــر اســمــه، بالسماح 
ملكاتب جلب األيدي العاملة فقط باستقدام العمالة الرجالية من 
دولــتــي باكستان وســريــانــكــا، اعــتــبــارًا مــن األول مــن شهر يناير 
القادم، وأنه ال يجوز ألي شركة استقدام هذه العمالة إال من خال 
املكاتب الوطنية تطبيقًا للمادة 28 مــن قــانــون العمل رقــم )14( 
لسنة 2004 التي نّصت »على أنه ال يجوز لصاحب العمل استقدام 
عمال من الخارج إال بواسطة شخص مرخص له بذلك، كما نّصت 

املادة »29« من ذات القانون على أنه ال يجوز ألي شخص طبيعي 
أو اعــتــبــاري اســتــقــدام عــّمــال مــن الــخــارج لــحــســاب الــغــيــر إال بعد 

الحصول على ترخيص بذلك. 
وأضاف أن هذا القرار يدعم زيادة إيرادات أصحاب املكاتب مطالبًا 

باتخاذ إجراءات مماثلة مع باقي الجنسيات ذكورًا وإناثًا.
فــيــمــا تـــوقـــع آخــــر )صـــاحـــب مــكــتــب اســـتـــقـــدام( رفــــض ذكــــر اســمــه 
الــشــروط املطلوبة تكلفة  الــقــرار دون تطبيق  أيضا أن يرفع هــذا 

االســتــقــدام فــي املــكــاتــب خـــارج الــدوحــة بنسبة 30 %، مــا يعني 
زيادتها في الدوحة بنسبة تتراوح بني 20 إلــى 25 %، حيث أن 
ألــف دوالر لتغطية  املــكــاتــب الــخــارجــيــة ستقوم بــرفــع أســعــارهــا 
الــخــســائــر املــتــوقــعــة نــتــيــجــة احــتــمــالــيــة اســتــرجــاع الــعــمــالــة إلــى 
بادها، وبالتالي يتوقع أن تتخذ املكاتب الخارجية هذا اإلجراء 
كإجراء احترازي لتفادي أي خسائر أو حتى انخفاض متوقع في 

أرباحها.

طالب رجل األعمال محمد كاظم األنصاري وزارة 
التنمية اإلداريــــة والــعــمــل والــشــؤون االجتماعية 
بضرورة وضع حل ملشكلة ارتفاع أسعار استقدام 
لـ »لوسيل«  العمالة املنزلية. وأضــاف األنــصــاري 
إلــى أن أســعــار االســتــقــدام قبل 9 ســنــوات كــانــت 7 
آالف ريــــال وقــفــزت إلـــى 12 ألــفــا ثــم 13 ألـــف ريــال 
ــدًا مــبــالــغ فيها،  و 14 ألـــف ريــــال، وهـــي أســعــار جـ
موضحًا أن املشكلة متشعبة ومرتبطة بارتفاع 
املـــوردة لهذه العمالة،  الــدول  تكاليف املكاتب في 
فتح املجال أمام استقدام جنسيات أخرى يمكن أن 
تكون تكلفة استقدامها أقل مع التركيز على إتاحة 

فرص التدريب للعمالة قبل أو بعد استقدامها.

أشـــاد املــواطــن حسن مــال الــلــه بــقــرار تمديد فترة 
لـــ 9 أشــهــر، مشيرًا إلى  الضمان للعمالة املنزلية 
حدوث الكثير من العوارض التي يمكن أن تتسبب 
ــاع الـــخـــادمـــة كــحــالــة إصــابــتــهــا  ــ ــرورة إرجــ ــ فـــي ضــ
بــاألمــراض املــزمــنــة أو رفــض العمل لــدى صاحب 

العمل أو الهروب.
كما أشــار أن خصم مبلغ 15 % فقط من إجمالي 
كــلــفــة االســـتـــقـــدام ومـــنـــح املــكــتــب حـــق نــقــل تغيير 
جهة عمل الخادمة طبعًا في حــال عــدم إصابتها 
بــأمــراض مزمنة، وإمكانية عملها فــي مكان آخر 
يتناسب مــع إمكاناتها ومهارتها يتيح لعمالة 
فرص أخرى قبل مغادرتهم بشكل كامل، موضحًا 
أن ظاهرة زيادة حاالت استرجاع العمالة املنزلية 
أثناء فترة الثاثة شهور األولى من قبل املواطنني 
إلــى كــون العمالة غير  واملقيمني للمكاتب ترجع 
مــاهــرة، فيمكن اســتــقــدم عاملة على أســـاس أنها 
طــبــاخــة مــاهــرة ونــكــتــشــف أنــهــا ال تــجــيــد الــطــبــخ، 
وسائق ال يجيد القيادة، خاصة أن بعض العمالة 
يكونون غاية في االلتزام بداية األشهر الثاثة ثم 
يتبدلون بعد ذلك، مطالبا مد الفترة إلى 6 أشهر.

وأكد مال الله على حرص املواطنني القطريني على 
أداء أجور العمال في وقتها مباشرة، دون تأخير، 
وذلــك من قبيل الــوازع الديني، وإيمانهم بحقوق 

هذه العمالة.
ــرة الــقــطــريــة تعتبر الــعــامــلــة في  وأضــــاف أن األســ

ــقـــدم لــهــا كـــل سبل  ــدة مـــن أســـرتـــهـــا وتـ ــ مـــنـــزل واحــ
الراحة.

الله أنها  وحــول أسعار استقدام العمالة قال مال 
ارتفعت بشكل كبير عن املاضي، فقبل 13 سنة كان 
استقدام الخادمة يكلف ألفي ريال وأصبحت اآلن 
15 ألــف ريــال على األقــل. وحــول كيفية االستقدام 
ــال الــلــه: نــفــضــل اســتــقــدام الــعــمــالــة املنزلية  قـــال مـ
مـــن مــكــاتــب االســـتـــقـــدام ألنــهــا مــلــتــزمــة بــالــشــروط 
والـــضـــوابـــط الـــتـــي تـــحـــددهـــا لــهــا جـــهـــات الــرقــابــة 
املختلفة، كما أنهم يمتلكون بيانات دقيقة حول 
العمالة من حيث عمرها وعملها السابق وفي أي 

دولة عملت.

أكــد أصــحــاب مكاتب االســتــقــدام أن فــتــرة تمديد 
الــضــمــان لــلــعــمــالــة املــنــزلــيــة ال يــمــكــن االســتــفــادة 
منها بالنسبة ألصــحــاب مكاتب االســتــقــدام، إال 

تـــقـــوم  ــا أن  ــ ــرزهــ ــ أبــ ــروط  ــ ــشـ ــ بـ
الــعــمــل بالتنسيق مع  وزارة 
ــزام  ــ نــظــيــرتــهــا بــالــفــلــبــني وإلــ
مكاتب االستقدام في الفلبني 
ــفـــس فــــتــــرة الــــضــــمــــان »9  ــنـ بـ
ــة أن وزارة  ــاصــ أشـــــهـــــر«، خــ
الـــعـــمـــل الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة تــعــتــمــد 
فــــتــــرة ضــــمــــان مـــــن 2 إلــــــى 5 
ــنــــوات لــلــعــمــالــة املــنــزلــيــة.  ســ
وتــنــقــســم إلــــى قــســمــني األول 
3 أشــهــر األولـــى املعمول بها 
فــي الــعــقــود الــحــالــيــة، وفــتــرة 
الـــ 6 أشــهــر األخـــرى الجديدة 
جــــــاءت مـــقـــنـــنـــة، بــحــيــث يــتــم 
ــة فـــيـــهـــا فــي  إرجــــــــاع الــــخــــادمــ

حالة إصابتها باألمراض املزمنة أو رفض العمل 
لدى صاحب العمل أو الهروب، بجانب أنه قد تم 

إلغاء إلزام املكاتب بتسفير الخادمة.
وكشفت املصادر أن اآللية الجديدة التي أطلعت 
الــــــوزارة أصـــحـــاب مــكــاتــب جــلــب الــعــمــالــة عليها 
ــذي دفــعــه  ــ تــضــمــنــت خـــصـــم 15 % مــــن املـــبـــلـــغ الــ
املــســتــقــدم فــي حـــال قــيــامــه بــإرجــاع الــخــادمــة في 
الــشــهــر الـــرابـــع، بــعــدهــا ُيــلــغــى الــضــمــان مــع منح 
املــكــتــب حــق تغيير جــهــة عــمــل الــخــادمــة. أمـــا في 
الشهر الثامن يسترجع 10% من إجمالي املبلغ. 
ــــروب واجـــتـــيـــاز  ــهـ ــ ــة الـ ويـــشـــمـــل ضــــمــــان الــــخــــادمــ
الفحص الطبي واجتياز البصمة أو في حاالت 
األمــراض مثل السكر، الضغط، وبعض الحاالت 

األخرى.
الــعــمــاديــة لجلب  ــالـــت رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  وقـ
األيـــــدي الــعــامــلــة الـــدكـــتـــورة أمــيــنــة الـــعـــمـــادي أن 
ــد فـــتـــرة الـــضـــمـــان دون هـــــذا الـــشـــرط  تــطــبــيــق مــ
األســـاســـي تعتبر خــســارة وخــــراب ديــــار، وعلى 
الرغم من أن القرار يتضمن إمكانية تغيير جهة 
عــمــل الــعــمــالــة بــعــد اســتــرجــاعــهــا، فـــإن احتمالية 
ــروط  ــ ــا إلــــــى بــــــاد املـــنـــشـــأ أكــــثــــر الن شـ ــهــ عــــودتــ

ــدم اجــتــيــاز  ــ ــروب أو عـ ــ ــتــــرجــــاع تــتــضــمــن هــ االســ
الفحص الطبي، أو عــدم اجتياز البصمة أو في 
حاالت األمراض مثل السكر، الضغط. وأوضحت 
الــعــمــادي أنـــه يــجــب أن تعمل مــراكــز الــتــأشــيــرات 
الــقــطــريــة فـــي الـــخـــارج عــلــى إجـــــراء الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة لــلــعــمــالــة لــــأمــــراض الـــضـــغـــط والــســكــر 

باإلضافة إلى املعدية قبل جلبها لقطر.
وأشــــارت إلـــى أن مــكــاتــب االســتــقــدام تــقــوم بدفع 
تـــذاكـــر عــــودة الــخــادمــة فـــي حــالــة قــــررت الــعــودة 
لــبــادهــا دون إكــمــال الــعــقــد، مــؤكــدة ضــــرورة أن 
بـــداًل من  الــعــودة  تتحمل مكاتب الفلبني تــذكــرة 
مــكــاتــب االســــتــــقــــدام، مـــؤكـــدة أن تــطــبــيــق جميع 
الشروط تخفف أو تزيل من آثار القرار املجحف 

التي اتخذته الوزارة ألنه با ضمانات.

وقالت د. أمينة العمادي إنه في حال استرجاع 
الخادمة يستحيل أن يقبلها صاحب عمل آخر 
ألن عقد عملها في قطر مضى منه قرابة 9 أشهر 
فــلــن يــدفــع مبلغ االســتــقــدام مــقــابــل ســنــة وثــاثــة 
لـــ »لوسيل« إن  أشــهــر، وأضــافــت فــي تصريحات 
الــقــرار سيؤثر سلبًا على استثمارات القطريني 
في مكاتب االستقدام، ويهدد بعضها باإلغاق، 
ــات مــن  ــ ــئـ ــ ــاتــــب تــــوظــــف املـ ــكــ ــدة أن هــــــذه املــ ــ ــؤكـ ــ مـ
جنسيات مختلفة وتتحمل أعباء دفع اإليجارات 
ومصروفات الكهرباء واملياه وغيرها، كما أنها 
تدعم االقتصاد القطري، ويجب املحافظة عليها.
وأكـــــدت عــلــى ضـــــرورة الـــتـــزام الــعــمــالــة بــالــبــنــود 
ويكون هناك ما يحفظ حقوق املكاتب، مطالبة 
بإلزام جميع الشركات واملؤسسات والهيئات أن 

تقوم بجلب العمالة الخاصة بالشركات الخاصة 
والـــحـــكـــومـــيـــة عـــبـــر شــــركــــات ومـــكـــاتـــب اســـتـــقـــدام 

مرخصة للدولة.
وتساءلت العمادي ملــاذا ال يقوم مكتب من هذه 
املكاتب باستقدام عمال النظافة الذين يعملون 
ًمـــن اســتــقــدامــهــا بشكل  فـــي وزارة الــبــلــديــة بـــدال 

مباشر.
وطالبت بزيادة أعداد املكاتب التي يتعامل معها 
كل مكتب استقدام في قطر إلى أكثر من 5 مكاتب 
بـــداًل مــن مكتبني فــقــط، وذلـــك أســـوة بالنظام في 
ــذي يــتــعــامــل مـــع 5 مــكــاتــب اســتــقــدام  ــ الــفــلــبــني الـ
قطرية، وذلــك لخلق منافسة تعمل على خفض 
األسعار. وأكدت أن ذلك سيخلق منافسة تخفض 

من األسعار التي تطلبها املكاتب الفلبينية.

مصطفى شاهين

جلب العمالة الرجالية من سريالنكا وباكستان عبر المكاتب فقط

مال اهلل: 
التمديد في صالح المواطن 

14 ألف ريال تكلفة  كاظم: 
االستقدام عبر المكاتب

د. امينة العمادي
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عدم االكتفاء بالتأكد من تاريخ الصالحية

مطالبات برقابة »حماية المستهلك« 
على محالت منتجات غذائية »قاربت على االنتهاء«

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــدعـــو فــيــه وزارة الــصــحــة الــعــامــة 
لضرورة شراء األغذية من مصادر موثوقة، والتداول 
والتحضير والــتــخــزيــن اآلمـــن لــلــغــذاء والــتــخــلــص من 
األغذية منتهية الصالحية فورًا، ال تزال محال تجارية 
بــمــخــتــلــف مــنــاطــق الـــدولـــة تــخــتــص بــالــتــرويــج لسلع 
ومنتجات غذائية بقي على صالحيتها أيام محدودة.

انــتــشــار مــحــال تــجــاريــة تــســوق منتجات قــاربــت على 
االنتهاء يثير تساؤالت كبرى حول دور وزارة التجارة 
والصناعة وإدارة حماية املستهلك فــي الرقابة على 
هــذه املــحــال، بــاإلضــافــة إلــى مــدى قانونية تخصص 
تـــلـــك املــــحــــالت بـــبـــيـــع مـــنـــتـــجـــات وســــلــــع قــــاربــــت عــلــى 
االنتهاء والترويج لنفسها بذلك على مواقع التواصل 

االجتماعي.
تــســتــنــد تــلــك املـــحـــال عــلــى نـــص قـــانـــونـــي يــســمــح لها 
بعرض املنتج لنهاية تــاريــخ الصالحية املثبت على 
املنتج إال أن اقتراب نهاية تاريخ الصالحية يزيد من 
نسب تلفها وتعرضها للتلوث وتكون مسببة لحاالت 

تسمم غذائي شديد الخطورة بحسب خبراء تغذية.

صحة الغذاء 

ويطالب مستهلكون وزارة التجارة والصناعة وإدارة 
حماية املستهلك بفرض املزيد من الرقابة على الغذاء 
املتداول في األســواق املحلية وعــدم االكتفاء بالرقابة 
إلــى مــدى صحة  على تــواريــخ الصالحية دون النظر 
تلك املنتجات املعروضة، الفتني إلى ضرورة أن يكون 
هناك رقابة مشددة على املجمعات التجارية واملحال 

التجارية بفحوصات مخبرية دورية للتأكد من صحة 
الغذاء املعروض داخلها. وبينوا أن بعض املجمعات 
التجارية تقوم بعرض منتجات غذائية ذات صالحية 
ــة عــلــيــهــا مـــمـــا يـــعـــرض صــحــة  ــابــ مــنــخــفــضــة دون رقــ
املستهلكني إلـــى الــخــطــر والــتــســمــم، مــشــيــريــن إلـــى أن 
السلع واملنتجات الغذائية ذات الصالحية املنخفضة 
ــوم املـــصـــنـــعـــة واملــــجــــمــــدات  ــحــ ــلــ ــبـــات والــ ــلـ ــعـ تـــشـــمـــل املـ

والحليب والعصائر وغيرها من السلع الغذائية.
وحـــســـب جـــولـــة قـــامـــت بــهــا »لـــوســـيـــل« فــــإن عـــــددا من 
املحال التجارية باتت تختص في الترويج والتسويق 
ملنتجات قاربت على االنتهاء بأسعار منخفضة تصل 
أيــام  إلـــى 30% مــن قيمتها الحقيقية مستغلة بــقــاء 

معدودة على الصالحية وانخفاض سعرها.

مسترجع المجمعات 

وكشف أصحاب محال تجارية أن تلك املحال تعتمد 
عــلــى تـــرويـــج املــســتــرجــعــات مـــن املــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
وشرائها من الوكالء بأسعار منخفضة جــدا، الفتني 
إلــــى أن مـــن املــســتــحــيــل عــــرض أي مــنــتــجــات أو سلع 
غــذائــيــة بــعــد انــتــهــاء مـــدة صــالحــيــتــهــا ملــا تشكله من 
مخالفة واضــحــة للقانون وتــعــرض املــحــل للمساءلة 

القانونية.
وتنخفض األسعار في تلك املحالت بنسبة تصل إلى 
70% مقارنة بأسعارها باملجمعات التجارية، وعلى 
سبيل املــثــال فــإن جبنة مــوزاريــال مــبــشــورة وزن 900 
يــتــجــاوز سعرها  تــبــاع بنحو 10 ريــــاالت فيما  ــرام  جـ
باملجمعات التجارية 25 رياال، وعصير طبيعي طازج 
1.5 لتر يباع بنحو 3 رياالت فيما يتجاوز سعره في 

املجمعات التجارية نحو 8 رياالت، ويسجل سعر 24 
عبوة حليب طازج سعة 200 ملي نحو 4 رياالت فيما 

يتجاوز سعرها في املجمعات التجارية 22 رياال.

رقابة دورية 

إلــى ذلــك أكــد خــبــراء تغذية أنــه ليس هــنــاك مــانــع من 
ــواد الــغــذائــيــة الــتــي تــقــتــرب صــالحــيــتــهــا من  ــ شــــراء املـ
االنــتــهــاء إال أنــه يــزيــد فــرص تلفها وفــســادهــا نتيجة 
إلــى ضـــرورة أن يكون  فــتــرة التخزين، مشيرين  طــول 
هناك دور للجهات املعنية برقابة دوريــة على السلع 
واملنتجات بشكل ملموس السيما التي قــاربــت على 

االنتهاء مما يزيد من فرص تلفها.
وقــالــوا إن الــســلــع الــغــذائــيــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى مــواد 
حــافــظــة تـــكـــون شـــديـــدة الــســمــيــة فـــي حــــال تــلــفــهــا أو 
بعد انتهاء مــدة صالحيتها ومنها اللحوم املعلبة، 
الــتــي تحتوي  الــغــذائــيــة  إلــى أن تلف السلع  مشيرين 
ــواد حــافــظــة تـــكـــون خـــطـــرة حــتــى قــبــل انــتــهــاء  ــ عــلــى مـ
املـــواد بعد انتهاء  تــنــاول  مــدة الصالحية. وبينوا أن 
املــــواد املعلبة أو  صالحيتها خــطــر جـــدا الســيــمــا فــي 
الــســائــلــة أو ذات الــرطــوبــة الــعــالــيــة، مــشــيــريــن إلـــى أن 
بعض املنتجات الجافة غير السائلة يمكن استهالكها 

بالرغم من التحفظ على ذلك.

تاريخ الصالحية 

املــواد  تــاريــخ الصالحية فــي  إلــى أن أهمية  وأشــــاروا 
الــغــذائــيــة من  املــــادة  الــغــذائــيــة تختلف حــســب طبيعة 
حيث قابليتها للفساد السريع أو عدمه، مشيرين إلى 

أن املواد الغذائية التي تحتوي على مستوى عاٍل من 
إلــى التلف بشكل أسرع  الرطوبة والسيولة تتعرض 

وعلى سبيل املثال الحليب.
وأوضـــحـــوا أن هــنــاك عــالمــات تـــدل عــلــى فــســاد املـــواد 
الــغــذائــيــة غــيــر تــاريــخ الــصــالحــيــة مــثــل انــتــفــاخ املـــواد 
إلــى كــدمــات أو عــيــوب أو شقوق  املعلبة أو تعرضها 
املــواد  إلــى أن حفظ  الــتــخــزيــن، مشيرين  أثــنــاء عملية 
الغذائية في درجات حرارة غير مناسبة يعد من أبرز 
أسباب تعرضها للتلف والفساد بالرغم من صالحية 

تاريخها.

عمر القضاه

إعطاؤهم العقار المضاد للتسمم »البوتيوليني«... »الصحة«:

المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة أو المخمرة مصدر لها.. »الصحة العالمية«: 

تحاليل العينات الغذائية للعائلة المصابة بالتسمم تؤكد سالمتها

قـــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة إن املــطــثــيــة الــوشــيــقــيــة 
جــرثــومــة تــولــد ســمــومــا خــطــرة )ســـمـــوم الــوشــيــقــيــة( في 
ــــروف يــقــل فــيــهــا األوكـــســـجـــني، مــشــيــرة الــــى انـــهـــا أكــثــر  ظـ
املــواد املعروفة فتكا وتعرقل سموم الوشيقية الوظائف 

 تنفسيا وعضليا.
ً
العصبية ويمكن أن تسبب شلال

وأضافت املنظمة في تقرير لها على موقعها االلكتروني 
ــــول الــتــســمــم الـــوشـــيـــقـــي )الـــبـــوتـــيـــولـــيـــنـــي( ان الــتــســمــم  حـ
انـــواع منها التسمم الوشيقي  الــى عــدة  الوشيقي يقسم 
املــنــقــول بــاألغــذيــة والتسمم الوشيقي الطفلي والتسمم 
ــــروح والـــتـــســـمـــم الــوشــيــقــي  ــــجـ ــن الـ ــم عــ ــاجـ ــنـ الـــوشـــيـــقـــي الـ

االستنشاقي أو غيره من أشكال التسمم.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر يــتــمــثــل الــتــســمــم الـــوشـــيـــقـــي املــنــقــول 
ــز عــلــى النحو  بــاألغــذيــة نتيجة اســتــهــالك أغــذيــة ال تــجــهَّ
الواجب هو مــرض نــادر غير أنــه يحتمل أن يكون مميتا 
ص بسرعة ويعالج عن طريق مضاد للسموم.

َّ
إن لم يشخ

الــغــذائــيــة املعلبة أو  املــــواد  ووفــقــا لتقرير املنظمة تمثل 
املحفوظة أو املخمرة املصنوعة منزليا، مــصــدرًا شائعا 
من مصادر التسمم الوشيقي املنقول باألغذية ويتطلب 

تحضيرها توخي املزيد من الحذر.
 

أعراض التسمم 

تسبب سموم الوشيقية تسمم األعصاب وتؤثر بالتالي 
في الجهاز العصبي. ويتميز التسمم الوشيقي املنقول 
باألغذية باإلصابة بشلل رخو نازل يمكن أن يسبب فشل 

الجهاز التنفسي. 
ــــح والـــوهـــن  ــــواضـ ــة الـــتـــعـــب الـ ــ ــيـ ــ وتـــشـــمـــل األعـــــــــراض األولـ
ــدوار ويليها عـــادة تغيم الــرؤيــة وجــفــاف الــفــم وعسر  والــ
البلع والنطق. وقد تظهر أيضا أعــراض القيء واإلسهال 
ــتـــورم الــبــطــنــي. ويــمــكــن أن يــتــطــور املــرض  ــاك والـ واإلمـــسـ
لـــيـــؤدي إلـــى الــشــعــور بــالــوهــن فـــي الــعــنــق والــــذراعــــني ثم 
يصيب عضالت الجهاز التنفسي وعضالت الجزء األسفل 

من الجسم. وال ُيصاب بالحمى وال ُيفقد الوعي.
 

المعلبات
 

وُوجــدت سموم الوشيقية في مختلف األغذية وال سيما 
في الخضر املحفوظة القليلة الحموضة مثل الفاصوليا 
الخضراء والسبانخ والفطر والشمندر؛ والسمك بما فيه 

ســمــك الــتــونــة املــعــلــب والــســمــك املــخــمــر واملــمــلــح واملــدخــن؛ 
الــلــحــوم مثل فخذ الخنزير اململح والسجق.  ومنتجات 
الــعــادات  الــبــلــدان وتجسد  وتختلف األغــذيــة املعنية بــني 
الغذائية وإجـــراءات حفظ األغــذيــة على الصعيد املحلي. 
وتـــكـــون األغـــذيـــة املـــعـــدة عــلــى الــنــطــاق الـــتـــجـــاري معنية 

أحيانا.

التسمم الطفلي

الــرضــع الذين  يصيب التسمم الوشيقي الطفلي أســاســا 
تــقــل أعــمــارهــم عــن 6 أشــهــر. وبــخــالف التسمم الوشيقي 
املــنــقــول بـــاألغـــذيـــة والـــنـــاجـــم عـــن ابـــتـــالع ســـمـــوم تتشكل 
مــســبــقــا فـــي األغــــذيــــة، يــظــهــر الــتــســمــم الــوشــيــقــي الطفلي 
عندما يبتلع الرضع أبواغ املطثية الوشيقية التي تنشأ 
إلــى جراثيم تغزو األمعاء وتنشر السموم. وال  وتتحول 
يصيب هذا النوع من التسمم معظم األشخاص البالغني 
واألطفال الذين تزيد أعمارهم على حوالي 6 أشهر نظرًا 
إلى وجود وسائل دفاعية طبيعية في األمعاء تتطور مع 

مرور الزمن وتقي من تكّون الجرثومة ونموها.
وتسبب املطثية الوشيقية التي تصيب الرضع اإلمساك 
وفــقــدان الشهية والضعف وتغير صــوت البكاء وفــقــدان 
الــرأس على نحو واضــح. وعلى الرغم  التحكم في حركة 
من تعدد املصادر املحتملة للعدوى بالتسمم الوشيقي 

الــطــفــلــي، فـــإن الــعــســل املـــلـــوث بـــاألبـــواغ ارتـــبـــط بــعــدد من 
ر اآلبــاء واألمهات ومقدمو الرعاية من 

ّ
الحاالت. لذا ُيحذ

إطعام العسل للرضع قبل بلوغهم سنة واحدة من العمر.

التشخيص والعالج

ــادة مـــا يــســتــنــد الــتــشــخــيــص إلـــى الــتــاريــخ الــســريــري  عــ
والفحص السريري اللذين يعقبهما التأكيد املختبري، 
بما في ذلــك إثبات وجــود سموم الوشيقية في املصل 
الــبــراز أو األغــذيــة، أو زراعـــة املطثية الوشيقية من  أو 
البراز أو الجرح أو األغذية. وأحيانا ما يحدث خطأ في 
تشخيص التسمم الوشيقي، حيث ُيخلط بينه وبني 
متالزمة غيان باريه أو الوهن العضلي الوبيل في كثير 

من األحيان.
وينبغي إعطاء مضاد السموم في أقرب وقت ممكن بعد 
الــتــشــخــيــص الـــســـريـــري، حــيــث ُيــعــد ذلـــك فـــعـــااًل فـــي الــحــد 
الــوفــيــات. وتتطلب حـــاالت التسمم الوشيقي  مــن مــعــدل 
الــداعــم، والســيــمــا التهوية امليكانيكية  الــعــالج  الوخيمة 
التي قد تلزم ملدة أسابيع بل ملدة شهور. وال يلزم إعطاء 
املضادات الحيوية )إال في حالة التسمم الوشيقي الناجم 
عـــن الــــجــــروح(. ويـــوجـــد لــقــاح مــضــاد للتسمم الــوشــيــقــي 
ــقــّيــم 

ُ
ــم ت ــا ُيــســتــخــدم حــيــث إن فــعــالــيــتــه لـ ولــكــنــه نــــــادرًا مـ

بالكامل، كما أن له أعراض جانبية سلبية.

■ المعلبات بيئة خصبة للميكروب 

أعلنت وزارة الصحة العامة أن نتائج 
تحليل العينات الغذائية الــتــي تم 
سحبها من منزل عائلة أصيب ثالثة 
من أفرادها بأعراض تسمم غذائي، 
والعينات املماثلة لها مــن السوق 
املحلي، بينت سالمتها جميعًا من 
البكتيريا املشتبهة )البوتيولينيوم( 
ومــن البكتيريا املسببة للتسممات 

الغذائية بشكل عام.
الــوزارة في بيان صحفي أمس،  وقالت 
إنها تتابع حاالت املصابني باهتمام، 
الـــى ان املـــصـــادر الطبية  مــشــيــرة 
املختصة أفادت أنهم يتلقون العالج 
داخل املستشفى، وقد تم اعطاؤهم 
العقار املــضــاد للتسمم الوشيقي 

)البوتيوليني(.
كما اشارت الوزارة في بيانها ان الفرق 
الفنية رصدت ممارسات غذائية غير 
آمنة في منزل العائلة. ودعــت كافة 
املستهلكني إلى ضرورة شراء األغذية 
ــرورة  مــن مــصــادر مــوثــوقــة، وإلـــى ض
التداول والتحضير والتخزين اآلمن 
للغذاء والتخلص من األغذية منتهية 
الصالحية فــورًا، باإلضافة لالحتفاظ 
باألغذية بحسب احتياجاتها الحرارية 

)مبردة أو مجمدة(.
كان أحد املقيمني واثنان من أبنائه 
تعرضوا لحالة تسمم غذائي شديد 
قبل نحو 10 أيام إثر تناولهم منتجات 
غذائية، حيث يرقدون حاليا في قسم 
العناية املــركــزة بمستشفى حمد 

العام.
وتسبب التسمم الغذائي في دخول 
األب وأبنائه في غيبوبة مع صعوبة 
بالغة فــي التنفس، وعــدم الحركة، 
واللجوء إلــى التنفس االصطناعي، 
األمر الذي يحتاج إلى أنواع خاصة من 
األمصال ال تتوفر محليا، مما اضطر 
وزارة الصحة إلــى مخاطبة شركات 
عاملية للحصول على مصل مضاد لهذا 

النوع من التسمم.

ترويج منتجات قاربت 
على االنتهاء يثير تساؤالت 

حول دور »التجارة والصناعة« 

االكتفاء بالرقابة على تاريخ 
الصالحية أصبح مسوغا قانونيا 

لبيع منتجات فاسدة 

تساؤالت حول مدى قانونية 
تخصص محالت لبيع منتجات 

غذائية قاربت على االنتهاء

وسام السعايدة

سموم »الوشيقية« تعرقل الوظائف العصبية 
وتسبب شلاًل تنفسيًا وعضليًا



محليات 08Issue No 1298 - Wednesday 20 November 2019

العدد 1298
األربعاء 23 ربيع األول 1441 هـ ــ 20 نوفمبر 2019

قـــال 7 عــمــد مـــدن أمــريــكــيــة إن دولــــة قطر 
أنــهــا منفتحة لالستثمار  أثبتت للعالم 
ــن أنـــهـــم ملـــســـوا خـــالل  ــديـ ــؤكـ األجــــنــــبــــي، مـ
زيــارتــهــم لــلــدوحــة إرادة صــلــبــة لـــدى كل 
املـــســـؤولـــن واملـــواطـــنـــن واملــقــيــمــن على 
الــعــمــل مــعــا يـــدًا بــيــد إلنـــجـــاح اســتــضــافــة 
مونديال 2022، وتحقيق رؤية قطر 2030.

وأضــافــوا خــالل لقاء صحفي عقد عصر 
أمــــس بـــالـــدوحـــة أن دولــــة قــطــر كــســبــت 7 
سفراء جدد لدى الواليات املتحدة، وأنهم 
ســيــعــمــلــون عـــلـــى نـــقـــل مــــا شــــاهــــدوه عــن 
قرب في الدوحة، وبذل جهودهم لتعزيز 
الــعــالقــات املتينة والــشــراكــة القائمة بن 

البلدين.
وأكـــدوا فــي ختام زيارتهم للدوحة التي 
دامـــت ثــالثــة أيـــام أنــهــم خــرجــوا بانطباع 
ــاهــــدوه فـــي دولـــــة قــطــر من  مــمــتــاز ملـــا شــ
تــــطــــور الفـــــــت، ورؤيــــــــة مــســتــقــبــلــيــة لـــدى 
القيادة القطرية ملزيد من االنفتاح على 
ــاد الـــقـــطـــري،  ــتــــصــ ــم، وتـــنـــويـــع االقــ ــالــ ــعــ الــ
وتــعــزيــز الــشــراكــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة 
 مـــن بــرايــن 

ً
ــم الـــوفـــد كــــال األمـــريـــكـــيـــة. وضــ

بارنيت، عمدة مدينة روتشيستر هيلز، 
بــواليــة واشــنــطــن، ورئــيــس مجلس عمد 
الــواليــات املتحدة األمريكية، وفيكتوريا 
وود آردز، عمدة مدينة تاكوما، وآنــدرو 
ــبـــس فــي  ــولـــومـ ــة كـ ــنـ ــديـ ــمــــدة مـ جـــيـــنـــثـــر عــ
ــدو  ــ ــمـــدة أوالنــ ــــو، وبـــــــادي دايـــــــر، عـ ــايـ ــ أوهـ
بوالية فلوريدا، وكريستن موران، عمدة 
مدينة فاندليه بــواليــة أوهــايــو، وهــاري 
الروســيــلــيــر، عــمــدة مــديــنــة بــالنــو بــواليــة 
تــكــســاس، وكـــريـــس بـــارنـــيـــت، عـــن مــديــنــة 
أوريــنــون بوالية أوكــالنــد الشمالية. نّوه 
براين بارنيت، عمدة مدينة روتشيستر 
هيلز، بوالية واشنطن، ورئيس مجلس 
عمد الواليات املتحدة األمريكية باألجواء 
ــارة الـــوفـــد لــلــدوحــة، منذ  ــ الــتــي مـــّيـــزت زيـ
بــدء التحضير لها، مشيدًا بالدعم الذي 
قدمته ســفــارة قطر لــدى واشــنــطــن. وقــال 
العمدة بــرايــن بارنيت: »هــذه ليست أول 
زيــارة لدولة قطر، فقد زرتها عــام 2017، 
ولــكــنــهــا األولــــى لــزمــالئــي مــن عــمــد املــدن 
األمريكية الحاضرين معنا اليوم. ونحن 
نــشــكــر طـــاقـــم ســـفـــارة قــطــر فـــي واشــنــطــن 
الــزيــارة الناجحة. لقد حظينا  على هــذه 
أيـــام ببرنامج ثــري ومكثف  خــالل ثــالثــة 
إلــى خمسة  للغاية، حيث التقينا أربــعــة 
وزراء، كما اجتمعنا مع أعضاء املجلس 
البلدي، واطلعنا عن قــرب على التجرية 
الفريدة ملمثلي الشعب في دولة قطر. كما 
التقينا العديد من املسؤولن واملواطنن 

واملقيمن في قطر«.

طفرة اقتصادية 

: »لقد لسمنا عن قرب هذا 
ً
استطرد قائال

اإلصـــــرار الـــقـــوي لـــدى الــجــمــيــع فـــي قــطــر، 
مــن مسؤولن ومــواطــنــن ومقيمن على 
املــضــي قــدمــا فــي تحقيق األهـــــداف التي 
ســطــرتــهــا الـــقـــيـــادة لــتــطــويــر دولـــــة قــطــر، 
وتحقيق رؤيـــة 2030. ووقــفــنــا على هذه 
الطفرة االقتصادية التي تشهدها دولة 
قــطــر، والــوتــيــرة املتسارعة للتحضيرات 
الــجــاريــة الحــتــضــان كـــأس الــعــالــم 2022، 
ونــأمــل أن نــكــون بينكم هنا لالستمتاع 
ــــدورة الــتــي ســتــكــون مــثــالــيــة بال  بــهــذه الــ
شــك، كما وقفنا عليه بأعيننا مــن خالل 
الرائعة إلســتــادات املونديال،  اإلنــجــازات 
ــتــــي ســتــربــط  ــتــــرو األنـــــفـــــاق الــ ــكـــة مــ ــبـ وشـ

مالعب املونديال«.

نهضة قطر 

: »أود 
ً
ــائــــال وخـــاطـــب الــشــعــب الـــقـــطـــري قــ

أن أقــــول لــكــل الــشــعــب الــقــطــري إنـــه يحق 
لــكــم أن تــفــخــروا فــعــال بــمــا تــحــقــقــه دولـــة 
قــطــر مـــن تـــقـــدم الفـــــت. دونـــمـــا أن ننسى 
كــــرم الــضــيــافــة الــــذي حــظــيــنــا بـــه مــنــذ أن 
وطئت أقدامنا مطار الدوحة. وسنحتفظ 
بصور الترحاب والحفاوة في االستقبال 
لننقلها فــي كــل مــكــان حينما نــعــود إلى 
ــتـــحـــدة«. وأضــــــاف: »يــنــبــغــي  ــات املـ الــــواليــ
أن تــكــونــوا ســعــداء بــالــحــديــث عــن تطور 
بلدكم وتنوعه، وما تحوزه قطر من تنوع 
ثقافي وسياحي. فعال، بلدكم رائع والفت 
جدا، وينبغي أن تفخروا بما تحققونه«.

ولــــــدى حـــديـــثـــه عــــن الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
 :

ً
بــن الــبــلــديــن، تــابــع رئــيــس الــوفــد قــائــال

ـــة قـــطـــر شــريــك  ـــ ــإن دول ــ ــا تـــعـــلـــمـــون، فـ ــمـ »كـ

إســتــراتــيــجــي ومـــهـــم لـــلـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــريــكــيــة، والـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة تشهد 
ــانــــب  ــجــ ــــس فـــــــي الــ ــيـ ــ تـــــــطـــــــورًا مــــــــطــــــــردًا، لـ
االقتصادي والعسكري فحسب، بل وفي 
مختلف املجاالت. كما أن قطر والواليات 
املتحدة األمريكية لديهما فــرص واعــدة 

لتبادل التجارب والخبرات«.
ــا الــــيــــوم 7  ــبــــح لـــديـــهـ وتـــــابـــــع: »قــــطــــر أصــ
سفراء في الواليات املتحدة. نحن العمد 
ســنــكــون ســـفـــراء لـــدولـــة قــطــر فـــي بــالدنــا، 
ــة الــتــي  ــالـ وســنــعــمــل مــعــا إليـــصـــال الـــرسـ
تلقيناها خـــالل زيــارتــنــا، ونــحــن نطمح 
لــلــعــودة مستقبال لــلــوقــوف عــلــى الــتــقــدم 
السريع الذي تشهده قطر مع مرور األيام. 
وبالتأكيد سنحرص على بــذل كل جهد 

لتطوير العالقات بن البلدين«.

مونديال 2022 

بدورها، قالت فيكتوريا وود آردز، عمدة 
مــديــنــة تــاكــومــا: »كـــانـــت زيــارتــنــا فــرصــة 
ــــذا الـــبـــلـــد، وتــعــلــمــنــا  رائــــعــــة الكـــتـــشـــاف هـ
ــبـــت تــركــيــز  ــبـ ــد أحـ ــقـ ــر. لـ الـــكـــثـــيـــر مــــن قــــطــ
الجهود على مونديال 2022، وأنا متيقنة 
أنــه سيكون إنــجــازا رائــعــا لبلدكم، ألنكم 
 تقومون بعمل رائـــع، ونحن نشعر 

ً
فعال

بقيمة العمل الذي تقومون به«. وأضافت: 
»أنـــتـــم تــتــقــاســمــون الـــتـــحـــديـــات نــفــســهــا، 
مـــواطـــنـــن ومــقــيــمــن هـــنـــا، بــمــا فـــي ذلــك 
االستثمار الرائع الذي تقوم به دولة قطر 
ألجل نجاح املونديال. لقد التقينا الكثير 
ــذا اإلصـــــــرار  ــ ــنـــا هــ مــــن األشـــــخـــــاص وملـــسـ
لديهم عن قرب، ونود أن نقول لكم شكرا 

ــل شــــــيء، وفـــــخـــــورون بـــالـــتـــواجـــد  عـــلـــى كــ
بينكم هنا في قطر«.

تطوير العالقات 

من جانبه، قال بادي داير، عمدة أوالندو 
بوالية فلوريدا في تعليقه على الزيارة: 
»لـــم أكـــن أعـــرف الكثير عــن قــطــر، بخالف 
مــا تــتــوفــر عــلــيــه مــن نــفــط وغــــاز، بجانب 
موقعها الجغرافي، لكني تعلمت الكثير 
خالل ثالثة أيام، والكل منبهر بما رأيناه. 
الــشــعــب الــقــطــري ســعــيــد بــتــطــور بــــالده، 
وحــــريــــص عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الــــواليــــات 
ــة لـــتـــطـــويـــر عــالقــتــنــا  ــيـ ــكـ ــريـ املـــتـــحـــدة األمـ
الثنائية، وقــد كــانــوا فخورين جــدا وهم 
ــتــــطــــور الـــــــذي يــشــهــده  ــا الــ ــنـ يــــشــــرحــــون لـ
بــلــدهــم«. وتــابــع: »الحــظــنــا اهتماما لدى 
حكومة دولة قطر على ضرورة االستمرار 
في نهضتها، وتنويع االقتصاد القطري. 
إنها قضية مهمة للمسؤولن القطرين 
ــك. كـــمـــا زرنــــا  ــ ــ ــنــــون عـــلـــى ذلـ الــــذيــــن يــــراهــ
مؤسسة قطر للتربية والــعــلــوم وتنمية 
املــجــتــمــع الــتــي تــضــم 7 جــامــعــات عاملية، 

وهو أمر ال يوجد في أي مكان بالعالم«.

رؤية 2030 

وفي ردهم على أسئلة الصحفين، أجمع 
العمد الحاضرون على أن الرسائل التي 
الــتــقــوا مــن املسؤولن  سمعوها بكل مــن 
القطرين تؤكد على أن قطر لديها رؤية 
وتعمل على تحقيقها، بجانب التأكيد 
الــذي توليه قطر لتطوير  على االهتمام 

الــواليــات املتحدة  العالقات الثنائية مــع 
األمريكية، وخاصة في مجال االستثمار. 
كما نّوهوا باإلصالحات التي تقوم بها 
دولة قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة، 
الــقــيــادة القطرية  الـــذي توليه  واالهــتــمــام 
لشريحة الشباب والــتــواصــل معهم عبر 
تنظيم الكثير من امللتقيات والفعاليات 

الحوارية.

تجاوز الحصار 

وعــــن مــــدى تــأثــيــر الــحــصــار عــلــى وتــيــرة 
ــال بــــرايــــن بـــارنـــيـــت،  ــ الـــحـــيـــاة فــــي قـــطـــر، قـ
عــمــدة مــديــنــة روتــشــيــســتــر هــيــلــز، بــواليــة 
واشنطن، ورئيس مجلس عمد الواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة: »مـــا أســتــطــيــع قــولــه 
إننا ملسنا من القيادة والشعب القطري 
فـــخـــرهـــم بـــــأن األزمـــــــة جــعــلــت املـــواطـــنـــن 
واملـــقـــيـــمـــن فــــي قـــطـــر يـــعـــمـــلـــون يـــــدًا بــيــد 
ــة  ــى رؤيــ ــ لــتــخــطــي األزمــــــــة، مــســتــنــديــن إلـ
الــقــيــادة الــقــطــريــة. وأســتــطــيــع الــقــول إننا 
جميعا نواجه تحديات في فترات معينة، 
حــتــى فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 

ونعمل على تحديها وتجاوزها«.
وخــتــم ضــيــوف قــطــر حــديــثــهــم بالتأكيد 
ــتـــمـــام أيـــضـــا بــتــعــزيــز  عــلــى ضــــــرورة االهـ
الــتــبــادل الــثــقــافــي بــن الــبــلــديــن، وتوطيد 
العالقات اإلنسانية بن الشعبن، الفتن 
إلى أنهم سيعودون إلى الواليات املتحدة 
بـــانـــطـــبـــاع مـــمـــتـــاز، وســـيـــقـــومـــون بــعــمــل 
إعــــالمــــي كــبــيــر لــلــحــديــث عـــمـــا شـــاهـــدوه 
فـــي قــطــر، والــحــديــث عـــن ثــقــافــة املجتمع 

القطري.

7 مدن أمريكية خالل مؤتمر صحفي: بعد ختام زيارتهم للدوحة.. ُعمد 

 2030 2022 وتحقيق رؤية  إرادة قطرية صلبة إلنجاح مونديال 

¶  جانب من اللقاء الصحفي 

وسام السعايدة

استقبل سعادة السيد سلطان بن راشد 
الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة 
أمــــس وفـــــدًا مـــن الــعــمــد لـــعـــدد مـــن املـــدن 
بـــالـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، والـــذي 
يـــزور الــبــالد حــالــيــا. ضــم الــوفــد كــال من 
ســـعـــادة الــســيــد بــــرايــــان بـــارنـــيـــت عــمــدة 
مدينة روتشستر هيل بوالية ميشيغان، 
وسعادة السيد هاري الروسيليير عمدة 
مدينة بالنو بــواليــة تكساس، وسعادة 
السيدة كريستن ميورين عمدة مدينة 
ــــودي دايـــر  فــيــنــدلــي بـــواليـــة أوهـــايـــو، وبـ
عمدة مدينة أورالنـــدو بــواليــة فلوريدا، 
وأندرو جينتر عمدة مدينة كولومبوس 
ــايــــو وفــيــكــتــوريــا ووداردز  بـــواليـــة أوهــ

عمدة مدينة تاكوما بوالية واشنطن.
جــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي املــــــــجــــــــاالت الــــتــــجــــاريــــة 
 عن 

ً
واالســتــثــمــاريــة والــصــنــاعــيــة فــضــال

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــفـــرص املــتــاحــة 
ــــي ظــل  لــــــزيــــــادة الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري فــ
اإلمـــكـــانـــات والــــقــــدرات الــتــي يــتــمــتــع بها 
اقــتــصــاد دولـــة قــطــر والـــواليـــات املتحدة 
ــعـــراض أحـــدث  ــتـ االمـــريـــكـــيـــة. وجـــــرى اسـ
ــاريـــة  ــتـــجـ ــي الــــعــــالقــــات الـ ــ ــطـــــورات فـ ـــتـــ ــ ال
واالستثمارية والصناعية بن البلدين 

والسبل الكفيلة بتطويرها. 
كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها 
ــطــــري خــــــالل الـــســـنـــوات  ــقــ االقــــتــــصــــاد الــ
املاضية، واستعراض فــرص االستثمار 
املــتــاحــة فــي كــافــة الــقــطــاعــات، والــحــوافــز 
االستثمارية والتشريعات التي أقرتها 
دولــــة قــطــر بــمــا فـــي ذلــــك قـــانـــون تنظيم 
ــال غــيــر الـــقـــطـــري في  ــ اســتــثــمــار رأس املـ
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، واملــــبــــادرات التي 
ــم الـــقـــطـــاع  ــ تــــم إطــــالقــــهــــا فــــي ســـبـــيـــل دعــ
الخاص وزيــادة االستثمارات األجنبية 
املباشرة واستقطاب املزيد من الشركات 

األمريكية إلى السوق القطرية.

بحثنا فرص االستثمار المتاحة في كافة القطاعات
خالل استقباله الوفد األمريكي.. الخاطر:

¶ وكيل وزارة التجارة والصناعة خالل استقباله للوفد   

الدوحة -  
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اســتــقــبــلــت الـــســـفـــارة الــتــركــيــة 
ــدى الــــــدوحــــــة فــــريــــق مـــركـــز  ــ ــ لـ
رعــــــــايــــــــة وتـــــمـــــكـــــن األيـــــــتـــــــام 
ــار تــعــمــيــق  ــ »دريــــمــــة«، فـــي إطـ
ــراكـــات الـــدولـــيـــة وتـــبـــادل  الـــشـ
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــل الـ ــ ــقـ ــ الـــــخـــــبـــــرات ونـ
الــــــرائــــــدة الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــهـــا 
املـــــــركـــــــز فـــــــي مــــــجــــــال تـــمـــكـــن 

األيتام.
وقال سعادة سفير جمهورية 
تــركــيــا لـــدى دولـــة قــطــر فكرت 
الــــرائــــدة  ــة  ــربـ ــجـ ــتـ الـ إن  أوزر 
التي نجح مركز »دريمة« في 
صنعها، استحقت أن تناقش 
مع مريم بنت علي بن ناصر 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ املــــســــنــــد املــــــديــــــر الـ
ملــركــز رعــايــة وتــمــكــن األيــتــام 
ــل الـــوقـــوف  ــ ــة« مــــن أجـ ــ ــمـ ــ »دريـ
على مكامن قوة تلك التجربة، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات املــتــعــلــقــة 

بتفاصيلها.
وأشـــــار الــســفــيــر الــتــركــي إلــى 
ضــرورة تكثيف االجتماعات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بــــــن مــــؤســــســــات 
ــمــــع املــــــدنــــــي الــــقــــطــــري  ــتــ املــــجــ
الــتــركــيــة، تحقيقًا  ونظيرتها 
لــلــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة والــكــلــيــة 

للشعبن.
وخــــــــــــال االجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــذي 
جــمــع الــســفــارة الــتــركــيــة لــدى 
الدوحة بوفد مركز »دريمة«، 
ــان فـــرص  ــرفــ ــطــ اســــتــــعــــرض الــ
التعاون واالستثمار في رأس 
املـــــال الـــبـــشـــري، وكـــــذا تــنــمــيــة 
قدرات األطفال على األصعدة 

التعليمية والثقافية.
ــار قــالــت مريم  وفـــي هـــذا اإلطــ
بــنــت عــلــي بـــن نــاصــر املــســنــد 
ــذي ملــــركــــز  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املــــــــديــــــــر الـ
ــز  ــركــ املــ إن رؤيـــــــــة  »دريـــــــمـــــــة« 

أصــبــحــت أكــثــر انــفــتــاحــًا على 
الـــشـــراكـــات الـــدولـــيـــة وتــعــزيــز 
التنمية  التعاون في مجاالت 
ــال،  ــفــ املــتــعــلــقــة بـــحـــقـــوق األطــ
ــا تــتــطــلــع لــعــقــد  ــهـ مــضــيــفــة أنـ
التنموية  مزيد من الشراكات 
مع عدد من منظمات املجتمع 
املــدنــي الــدولــيــة ذات الــريــادة 

في قطاع الدمج والتمكن.
ــم املـــســـنـــد إلـــى  ــريــ ــــت مــ ــــحـ وأملـ
يــســيــر  ــز »دريـــــــمـــــــة«  ــ ــركـ ــ مـ أن 
ــــب األهــــــداف  ــاتـــســـاق مــــع ركـ بـ
ــة والـــــــــــرؤى  ــ ــيـ ــ اإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـ
ــتــــي وضــعــتــهــا  ــة الــ ــمـــويـ ــنـ ــتـ الـ
األمــــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة املـــتـــعـــلـــقـــة 
املــســاواة اإلنسانية،  بتعزيز 
والــــــــتــــــــدريــــــــب والــــــتــــــطــــــويــــــر، 
وتــبــادل الــخــبــرات، عــن طريق 
الــفــعــالــة، وتكاتف  الــشــراكــات 
منظمات املجتمع املدني على 
ــلـــي والــــدولــــي  الـــصـــعـــيـــد املـــحـ
اإلنــمــائــيــة  لـــأهـــداف  تحقيقًا 

املستدامة.

لــأوقــاف  الــعــامــة  اإلدارة  افــتــتــحــت 
ــد« الــســكــنــيــة  ــنـ مـــشـــروع فـــلـــل »املـــسـ
بـــمـــنـــطـــقـــة »حــــــــزم املــــرخــــيــــة« وهـــي 
عــبــارة عــن 10 فــلــل ســكــنــيــة عــلــى 5 
ــل قــطــعــة  قـــطـــع أراضـــــــي مـــســـاحـــة كــ
مــربــعــا، حيث تم  مــتــرا  أرض 1225 

بناء فلتن على كل قطعة أرض.
وتــتــكــون الــفــيــا مـــن ثــــاث طــوابــق 
وملحق خارجي وسكن للحارس، 
الــطــابــق األرضــــي يتضمن مجلس 
ومــطــعــم، حــمــام ضــيــافــة ومــغــاســل، 
صــالــة، غــرفــة نـــوم وحــمــام، مطبخ، 
والــطــابــق األول يــتــكــون مـــن صــالــة 
وحمام، غرفة نوم رئيسية بحمام 
ومابس، وغرفتي نوم بحمام. أما 
طــابــق الــســطــح فــيــتــكــون مـــن غــرفــة 
نـــــــوم، وحـــــمـــــام، مــــابــــس، ويــشــمــل 
املـــلـــحـــق الــــخــــارجــــي عـــلـــى مــطــبــخ، 
ــزن، غــــرفــــة خـــــادمـــــة، وحــــمــــام،  ــ ــخـ ــ مـ
ــارس غـــرفـــة،  ــحــ ويــتــضــمــن ســـكـــن الــ
وحـــــمـــــام، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى عــــــدد 2 

موقف سيارة.
 وتبلغ تكلفة املشروع 12.4 مليون 
بـــعـــائـــد مـــتـــوقـــع 1.8 مــلــيــون  ــال  ــ ريــ
القيمة  تــتــراوح  ريــال سنويا حيث 
اإليجارية للفيا الواحدة بن 13 و 
15 ألف ريال شهريًا بحسب الشيخ 
آل ثاني  الــدكــتــور خــالــد بــن محمد 

مدير اإلدارة العامة لأوقاف.
ــالـــد بــن  ــتـــور خـ ــدكـ ونـــــوه الـــشـــيـــخ الـ
الــوقــف للوجيه  أن  ثــانــي  آل  محمد 
احــمــد بـــن عــبــد الــلــه املــســنــد رحــمــه 
الــلــه تــعــالــى، مــضــيــفــًا أنـــه يــعــد من 
الله  فــي قطر، داعــيــا  الواقفن  أكبر 
ــرا  ــة وذخــ ــاريـ أن يــجــعــلــه صـــدقـــة جـ
ــالـــى  ــه وتـــعـ ــانـ ــبـــحـ لـــــه عــــنــــد ربــــــه سـ
أوقـــــــــــــــــافه  وان يجعل بركتها في 

وذريته.
ــاف فــي تــصــريــحــات صحفية  وأضــ
السكنية  الفلل  افتتاح  على هامش 

أن وقـــف فــلــل املــســنــد مـــن األوقــــاف 
ــيـــزة كـــمـــا أن املــــشــــروع يــعــتــبــر  ــمـ املـ
ــاريــــع وقــفــيــة  ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مــــشــ
ــــن بـــصـــدد  ــــحـ لـــنـــفـــس الـــــــواقـــــــف، ونـ
إنـــشـــاء مــجــمــع ســكــنــي آخــــر لنفس 
14 فيا يتوقع  الوقف وهو عبارة 

افتتاحه بعد عام ونصف.

مشاريع مستدامة

الـــنـــظـــام االقـــتـــصـــادي  ــح أن  ــ ــ وأوضـ
يــقــوم عــلــى ثـــاث جــوانــب أساسية 
هـــــي أمــــــــول أفــــــــــراد وأمـــــــــــوال دولـــــة 
وأموال وقف لله تعالى، مضيفا أن 
الوقف يتميز بأنه يبنى على  مال 
مشاريع ذات ريع دائم مثل مشروع 
كــفــالــة طـــاب الــعــلــم بــالــتــعــاون مع 
مــؤســســة الــتــعــلــيــم فــــوق الــجــمــيــع، 
ومدرسة إحسان التي تم افتتاحها 

مــــؤخــــرًا، ورعــــايــــة طــــاب الــجــامــعــة 
وهــي مشاريع مستدامة كمشروع 
ــة والــــــــذي يــعــد  ــيــ الـــشـــبـــكـــة اإلســــامــ
مــشــروعــا وقــفــيــا. واكــــد أن الــوقــف 
يعتبر صدقة الجارية ألنها تجرى 
ــه وال  ــ ــاتـ ــ ــان حـــتـــى بـــعـــد وفـ لــــإنــــســ
التبرع  ينقطع ثوابها على خــاف 
الــتــي ينتهي  الــعــاديــة  الــصــدقــة  أو 
العمل على خاف  ثوابها بانتهاء 

الوقف والذي يتميز باالستدامة.

المصارف الوقفية

ولفت إلى أن أنشطة اإلدارة تتنوع 
بــحــســب املـــصـــارف الــوقــفــيــة تشمل 
ــة املــســاجــد  ــايــ ــقـــوى ورعــ ــتـ ــبـــر والـ الـ
والقرآن والسنة والرعاية الصحية 
ــيـــة  ــقـــافـ ــثـ ــيـــة والـ ــلـــمـ والـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـ
واألســـــــــــرة والــــطــــفــــولــــة، ومــــــن آخـــر 

اعلنا عنها كانت  التي  مشاريعنا 
مسابقة »املحدث الصغير« والتي 
أكــثــر مــن 85% من  تشهد مــشــاركــة 

املدارس الحكومية والخاصة.
ــالـــد  ــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور خـ وتـــــابـــــع الــــشــ
ــع  ــاريــ ــشــ مــ ــا  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ أنـــــــــه  ــي  ــ ــانــ ــ ثــ آل 
اســـتـــثـــمـــاريـــة ومــــشــــاريــــع يـــصـــرف 
عليها من ريع األوقــاف ومن أمثلة 
املـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة مـــشـــروع 
الــفــلــل الــســكــنــيــة ولــديــنــا قــبــل فــتــرة 
افتتاح عمارات وقفية في  بسيطة 
السد ولدينا خال األشهر  منطقة 
ــة مــــشــــروع وقـــــف األتــــرجــــة  ــقــــادمــ الــ
ــر  ــبـ ــن أكـ ــ لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم وهـــــــو مــ
مــشــاريــعــنــا الــوقــفــيــة وعــــــدده 112 
افتتاحه خال بداية  شقة ويتوقع 
العام املقبل، وهناك مشروع عبارة 
عــن خــمــس عـــمـــارات وقــفــيــة يتوقع 

االنتهاء منها العام الحالي.

مليون ريال  1.8 بعائد سنوي 

10 فلل لمشروع »المسند« الوقفي بـ »حزم المرخية« افتتاح 

¶ الشيخ خالد بن محمد خالل افتتاحه المشروع 

¶  مسابقة الشيخ جاسم للقرٓان الكريم
¶  السفير التركي يستقبل مريم بنت علي بن ناصر المسند

المسند: 14 فيال أخرى 
سيتم افتتاحها

الوالد  الله املسند إن  السيد على أحمد عبد  قال 
الله أوصــى بالوقف ألجل آخرته، وتحول  رحمه 
الله خيرا على قيامهم  الوقف لألوقاف وجزاهم 
بــالــوقــف عــلــى الــوجــه الــصــحــيــح، مــشــيــرا الـــى ان 
الفلل فقط وهناك  الــوقــف ال يقتصر على هــذه 
ان هــذه األراضــي  مشاريع وقفية سابقة. وبــن 
ــاف في  ــ كــانــت مــلــكــا لــلــوقــف، اســتــثــمــرتــهــا األوقــ
بــنــاء هـــذه املــســاكــن لــتــأجــيــرهــا واملــســاعــدة على 
اإلسكان. واشاد املسند بالوحدات السكنية التي 
امــس وعددها 10 وحــدات، مشيرا  افتتاحها  تم 
الى روعة التشييد والنظافة. وكشف عن 14 فيال 
اخرى سيتم افتتاحها مستقبال، مشيرا الى انها 

في طور البناء االن.

الخليفي: استثمار متميز 
في أرقى مناطق الدوحة

ــاد الــســيــد جــاســم نــجــم الــخــلــيــفــي عضو  أشــ
املــجــلــس الــبــلــدي عــن الـــدائـــرة األولــــى بافتتاح 
ــــون مــن  ــكـ ــ ــفــــي املـ ــــوقــ املـــــشـــــروع املــــعــــمــــاري ال
املرخية  الفلل في منطقة حزم  مجموعة من 
الــواقــعــة ضــمــن املــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة لــلــدائــرة 

األولى. 
وتــمــنــى أن يــتــم إنـــشـــاء أكــبــر عــــدد مـــن هــذه 
املشروعات ألنها هي التي تساعد األشخاص 
املحتاجن. وقال الخليفي إن هذا الوقف زاد 
من الكتلة املعمارية في منطقة حزم املرخية 
الــراقــيــة في  املناطق  الــتــي وصفها بأنها مــن 
الوقف استثمار متميز  الدوحة...أضاف »إن 
يعود بفوائد للجهة الواقفة ويفيد األشخاص 
املنتفعن منه..وقال إنه يشجع املواطنن على 
الوقفية ونحرص على  مثل هذه املشروعات 
مساعدتهم في األمور التي تتعلق بالشؤون 
ــن تـــراخـــيـــص وغـــيـــرهـــا..وتـــوجـــه  الـــبـــلـــديـــة مــ
بالشكر لإلدارة العامة لألوقف إلنجازها هذا 

املشروع الوقفي الكبير من قبل املسند.

مصطفى شاهين

تختتم مساء اليوم األربعاء اختبارات 
الذكور باملرحلة األولى في فرع القرآن 
 بمسابقة الشيخ جاسم 

ً
الكريم كامال

بـــن مــحــمــد بـــن ثــانــي لــلــقــرآن الــكــريــم 
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
فـــي دورتـــهـــا الـــســـادســـة والــعــشــريــن 
للعام 1441هـ - 2019م، حيث عقدت 
اللجنة املنظمة للمسابقة اختبارات 
الذكور من املقيمن بهذه املرحلة على 
مدى أربعة أيام من األحد إلى األربعاء 
الفترتن  الجاري في  خالل األسبوع 
الصباحية واملــســائــيــة وذلـــك بجامع 

اإلمام محمد بن عبدالوهاب.
املنظمة  اللجنة  أن تعلن  املــقــرر  ومــن 
األولـــى غدا  للمسابقة نتائج املرحلة 

الخميس.
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــلــ ــارات املــــرحــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وفــــــي اخـ
لــلــمــتــأهــلــن مـــن مــنــافــســات املــرحــلــة 
األولى )للمقيمن(، تختبر اإلناث يوم 
السبت املوافق 23 نوفمبر للمواطنات 
واملــقــيــمــات، بــيــنــمــا يــتــنــافــس الــذكــور 
يــوم األحـــد 24 نوفمبر  املقيمن  مــن 
)خــــواص الــحــفــاظ صــبــاحــا، وعــمــوم 
النتائج  الحفاظ مــســاء(، حيث تعلن 
الـــيـــوم. وتــقــام منافسات  مــســاء هـــذا 
ــنــــن 25  ــــرة يـــــوم اإلثــ ــيـ ــ ــة األخـ ــلـ ــرحـ املـ
املواطنن وكذلك  للذكور من  نوفمبر 
ــــواص  ــمـــوم الـــحـــفـــاظ وخـ املــقــيــمــن عـ
الحفاظ، وتتنافس اإلناث في املرحلة 
ــوم الـــثـــالثـــاء 26 نــوفــمــبــر  األخــــيــــرة يــ

للمواطنات واملقيمات.
ــت الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة ملــســابــقــة  ــوهــ ونــ
الــشــيــخ جــاســم بـــن مــحــمــد بـــن ثــانــي 
للفائزين  النهائية  النتائج  بأن إعالن 
فــي فــئــات فــرع الــقــرآن الــكــريــم كامال 

الفائزين سيكون بمشيئة  وتكريم 
الــلــه يــوم اإلثــنــن املــوافــق 2 ديسمبر 
2019 فـــي حــفــل كــبــيــر يـــقـــام بــهــذه 

املناسبة.
وتـــتـــمـــيـــز مـــســـابـــقـــة الـــشـــيـــخ جــاســم 
بــن مــحــمــد بــن ثــانــي لــلــقــرآن الــكــريــم 
ــة فيها  ــاركـ بــتــشــجــيــعــهــا عــلــى املـــشـ
بكل روايــات القرآن الكريم، وبكونها 
ــة فــي  ــيـ ــرآنـ ــقـ ــات الـ ــقـ ــابـ ــسـ مـــفـــخـــرة املـ
املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى عـــلـــم الـــــقـــــراءات فــي 
ــدور، وتــشــجــيــع الـــشـــبـــاب على  ــــصــ ال
التالوة بالقراءات املتعددة، واملساهمة 

في إثراء هذا العلم القرآني.
ــرآن  ــقـ ــد املـــنـــافـــســـة فــــي حـــفـــظ الـ ــعـ وتـ
كــامــال بــالــروايــات مــيــزة فــريــدة لهذه 
مـــــن شـــــروط  ــة، حـــيـــث إن  ــقــ ــابــ املــــســ
السماح ألي متسابق  املسابقة عــدم 
فــاز فــي روايـــة معينة )مــن املقيمن( 
أن يــشــارك فــي املــســابــقــة إال بــروايــة 
أخـــرى، وقــد دفــع هــذا الــشــرط حفظة 
القرآن الكريم إلى التسابق على تعلم 

الروايات املختلفة لكتاب الله.
املــنــظــمــة أن مسابقة  الــلــجــنــة  وبــيــنــت 
الــشــيــخ جــاســم بـــن مــحــمــد بـــن ثــانــي 

القرآنية  الكريم تعد املسابقة  للقرآن 
ــلــــى جـــوائـــز فـــي قــطــر،  األعــــــرق واألعــ
الــجــوائــز املخصصة  أن  إلــى  مشيرة 
ــرآن الــكــريــم  ــقــ ــ ــلــفــائــزيــن فـــي فــــرع ال ل
كامال تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليون 
املركز  ريـــال، حيث يحصل صاحب 
 
ً
الكريم كامال القرآن  األول في حفظ 
للمواطنن   وتجويدًا بالنسبة 

ً
ترتيال

ــوم الـــحـــفـــاظ،  ــمـ ــــك فــــي فــئــتــي عـ ــذل وكــ
وخـــــــواص الـــحـــفـــاظ لــلــمــقــيــمــن عــلــى 
فــيــمــا يستحق  ألــــف ريــــــال،   )100(
صاحب املركز الثاني بالفئات الثالث 
ألــف ريــال، وينال أصحاب  ذاتها 85 
املـــركـــز الـــثـــالـــث 70 ألـــفـــا، وأصـــحـــاب 
ــا، ويــحــصــل  ــفــ ــ ــع 60 أل ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ املــ
الخامس على 50  الــفــائــزون باملركز 
ــثـــالث. كــمــا تمنح  ــفــا مـــن الــفــئــات الـ أل
الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــمــســابــقــة جــوائــز 
تشجيعية للمتنافسن ممن اجتازوا 
للمرحلة  الثانية ولــم يتأهلوا  املرحلة 
الثالثة من املنافسات في حفظ القرآن 
. باإلضافة إلى مكافآت 

ً
الكريم كامال

تـــشـــجـــيـــعـــيـــة ألصـــــحـــــاب األصـــــــــوات 
الحسنة لجميع املشاركن بالفرع.

مسابقة الشيخ جاسم تختتم اختبارات 
المرحلة األولى فرع القرآن الكريم كاماًل 

السفير فكرت أوزر: »دريمة« يقود تجربة 
رائدة دوليًا في رعاية ودمج األيتام 

السفارة التركية بالدوحة تناقش نقل تجربة التمكينتعلن نتائجها غدا الخميس

  

نهدف لالستفادة 
من تجربة 

المجتمع المدني 
القطري 

مريم المسند: 
المركز أصبح 

أكثر انفتاحًا على 
الشراكات الدولية
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30 خبيرا ومختصا بحضور 

واقع الصناعة التقليدية في ورشة تدريبية

ــري مــديــر  ــاجــ ــهــ ــالــــح الــ ــد فــ ــيـ نــــاشــــد الـــسـ
ــوزارة الثقافة  ــ بـ الـــتـــراث والــهــويــة  إدارة 
والرياضة عددا من 30 خبيرا ومختصا 
ــلـــيـــديـــة  ــقـ ــتـ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــي مـــــجـــــال الـ
الـــخـــروج بتوصيات  الــيــدويــة  والـــحـــرف 
تــفــيــد الــنــهــوض بــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي 
واملـــهـــم لـــدولـــة قــطــر الــــذي يــمــثــل تجليا 
من تجليات الهوية الظاهرة للمجتمع، 
ــد أن إدارتــــــه لـــهـــذا الــســبــب تــحــرص  ــ وأكـ
على إقــامــة مثل هــذه الـــدورات التي هي 
مـــن صــمــيــم اخــتــصــاصــاتــهــا والـــتـــي من 
بينها دعـــم ورعــايــة األنــشــطــة والــحــرف 
الــتــراثــيــة وتـــدريـــب وتــأهــيــل الــحــرفــيــن 
ــــي كــلــمــة  ــال الــــــتــــــراث. جــــــاء ذلــــــك فـ ــجـ ــمـ بـ
ألقاها أمــام ورشــة تدريبية بــدأت أمس 
وتختتم اليوم أقيمت تحت عنوان واقع 
الصناعات التقليدية والحرفية اليدوية 

وسبل النهوض بها.

أهداف مهمة 

وحـــــــــدد فـــــالـــــح الـــــهـــــاجـــــري فــــــي كــلــمــتــه 
الهدف األساسي من هــذه الــدورة وقــال: 
هــــو مـــعـــرفـــة الـــنـــقـــاط األســـاســـيـــة لـــواقـــع 
هـــذه الـــحـــرف فـــي دولــــة قــطــر بــأبــعــادهــا 
الــتــاريــخــيــة والــجــغــرافــيــة واالقــتــصــاديــة 

ــــى جــانــب  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة إلـ
4 أهــــــــداف أخـــــــرى وهـــــــي: إبــــــــراز مــكــانــة 
ــي الـــنـــســـيـــج  ــ ــة فــ ــيــ ــرفــ ــحــ الــــصــــنــــاعــــات الــ
ــة قـــطـــر،  ــ ــــدولـ ــقــــافــــي لـ ــثــ ــتــــمــــاعــــي والــ االجــ
ــار فـــــي قـــطـــاعـــات  ــمــ ــثــ ــتــ ــيـــع االســ وتـــشـــجـ
الصناعات التقليدية والحرف اليدوية 
فـــي دولـــــة قــطــر وحـــمـــايـــة مــقــومــاتــه من 
االنــدثــار، إحــيــاء وتجديد صــور اإلبــداع 
واالبـــتـــكـــار فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة 
والــحــرف الــيــدويــة وإدراجـــهـــا فــي خطط 
ــاء بــمــهــارات الحرفين  ــقـ الــتــنــمــيــة، االرتـ
ومــهــاراتــهــم الـــيـــدويـــة. ولــفــت الــهــاجــري 
ــدورة تــســهــم في  ــ االنــتــبــاه بـــأن أهــمــيــة الـ
ــتـــدريـــب  إنـــــشـــــاء مـــــراكـــــز مـــتـــخـــصـــصـــة لـ
وتأهيل الحرفين، وتعزز إصدار قوانن 

وتشريعات ملراقبة جــودة املنتجات من 
الــصــنــاعــات الــتــقــلــيــديــة وداعـــمـــة لقطاع 

الصناعات الحرفية والعاملن فيه.
وأكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي 
ــام الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــقــطــريــة  أمـــــن عـــ
للتربية والثقافة والعلوم أن الصناعات 
التقليدية تحتل مكانة متميزة كنشاط 
ــدر ال  ــــي قـــطـــر وهــــــي مــــصــ اقــــتــــصــــادي فـ
يــســتــهــان بـــه فـــي إنـــعـــاش الــشــغــل داخـــل 
الــنــســيــج االقـــتـــصـــادي مـــن جــهــة وكــونــه 
حــــافــــظــــا لــــلــــتــــراث وحــــامــــيــــا لــلــتــقــالــيــد 
األصـــــيـــــلـــــة. وشـــــــــــددت د. حـــــمـــــدة عــلــى 
ــة قــطــر بــقــطــاع الــصــنــاعــات  اهــتــمــام دولــ
والحرف اليدوية والعاملن فيه، داعية 
اإليسيسكو »املنظمة اإلسالمية للتربية 

والعلوم والثقافة« إلى الخروج بأفضل 
الــتــوصــيــات وأحــســن الــنــتــائــج لتحقيق 

أهداف الدورة.

تجربة نموذجية 

وفــي مــحــاولــة إلطـــالع املــشــاركــن بــالــدورة 
عــلــى تــجــربــة نــمــوذجــيــة مــغــربــيــة فــي دعــم 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة اســـتـــعـــرض عــبــد 
ــيــــاط الـــــــزكـــــــاري، املـــديـــر  ــــن الــــخــ ــيــــم بـ الــــرحــ
الـــجـــهـــوي الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فـــــاس - 
مــكــنــاس، إنــجــاز 5 دراســـــات تقنية حــول: 
إنتاج الزليج التقليدي، الدباغة النباتية، 
صـــنـــاعـــة الـــــســـــروج، مــــــادة الـــطـــن وتـــــزود 
الصناع بمواد الدباغة النباتية، باإلضافة 

إلى مشروع تثمن منطقة األنشطة بعن 
النقبي بالنسبة للنحاسيات، موضحا 
أن املــشــروع أقيم على مساحة 6,7 هكتار 
لـــفـــائـــدة 6061 مــنــهــا 5000 مــســتــفــيــد من 
الـــحـــرفـــيـــة و1061 مــســتــفــيــدا  الــــــوحــــــدات 
ــم بــنــاء  ــة املـــكـــمـــلـــة، هــ ــطـ ــادق األنـــشـ ــنــ ــن فــ مــ
بــمــنــطــقــة األنـــشـــطـــة  ــيـــة  155 وحـــــــدة حـــرفـ
للنحاسيات بعن النقبي مــن أصــل 235، 
66% مــن اإلنــجــاز مــن بينها 23 فــي إطــار 
حــســاب تــحــدي األلــفــيــة، ثــم بــنــاء 3 فــنــادق 
لــأنــشــطــة املــكــمــلــة لــلــنــحــاســيــات، تــأهــيــل 
البنية التحتية للحي الحرفي، بناء مقر 
لجمعية الصفارين، كما تم تعويض 1040 
ــار مــشــروع  ــ صــانــعــا عـــن الــتــرحــيــل فـــي إطـ

إعادة تأهيل ساحة لال يدونة.

أنواع الحرف 

ــات  ــاعــ ــنــ ــــرف والــــصــ ــحــ ــ وحـــــــــول واقـــــــــع الــ
الشعبية فــي قطر تحدث السيد محمد 
سعيد البلوشي الباحث في هذا املجال 
ــنـــاعـــة  يـــــدويـــــة وصـ مـــــحـــــددا 12 حــــرفــــة 
الــســفــن، صناعة  بــالــدولــة وهــي صناعة 
الـــــســـــدو ويــــقــــصــــد بــــهــــا حــــرفــــة الـــنـــســـج 
وحـــيـــاكـــة الــــصــــوف، وصـــيـــاغـــة الـــذهـــب، 
تــعــتــبــر صـــيـــاغـــة الــــذهــــب واملـــجـــوهـــرات 
ــة مــــن الـــصـــنـــاعـــات  ــمـ ــريـ ــكـ واألحــــــجــــــار الـ

القديمة في قطر.

■ عبد الرحيم بن الخياط الزكاري■ محمد سعيد البلوشي■ فالح الهاجري

تسهم في جهود التحول الرقمي في قطر

 Ooredoo إقبال كبير على حلول
المبتكرة لالتصاالت

تكريم إدارة الشؤون القانونية 
في مركز قطر للمال

»الصحة« توقع مذكرة تفاهم 
مع هيئة الصحة في إنجلترا

Ooredoo تتيح تعبئة رصيد بطاقة كروه الذكية

ــبــــااًل كــبــيــرًا من  إقــ أنـــهـــا تــشــهــد   Ooredoo أعــلــنــت
ــلــــى حـــلـــولـــهـــا لـــخـــدمـــات  ــر عــ ــطــ ــــي قــ الـــــشـــــركـــــات فــ
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، التي تساهم 
فـــي تــســريــع تــحــقــيــق الــتــحــول الــرقــمــي لــقــطــاعــات 

األعمال في قطر.
كما ملست Ooredoo استجابة كبيرة من عمالئها 
من الشركات على مختلف منتجاتها لالتصاالت 
إنــتــرنــت األشــيــاء،  املــعــلــومــات مــثــل:  وتكنولوجيا 
ــز الـــبـــيـــانـــات وخــــدمــــات كـــــالود الــســحــابــيــة  ــراكــ ومــ
ــدارة، والـــحـــلـــول الــتــشــاركــيــة.  ـــــــ

ُ
وخــــدمــــات األمـــــن امل

فحلول االتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات هذه 
تستفيد بشكل كبير من شبكة Ooredoo سوبرنت 
ومــن شبكة 5G فائقة السرعة من Ooredoo، ومن 
شبكة Ooredoo للبرودباند عبر األلياف الضوئية 

للشركات، إلى جانب مجموعة واسعة من حلول 
االتصاالت الحديثة واملتطورة للشركات.

وحــول هــذا اإلقــبــال املــتــزايــد، قــال يوسف عبدالله 
فــي Ooredoo قطر:  الــعــمــلــيــات  الــكــبــيــســي، رئــيــس 
ــا عــلــى  ــويــ ــالــــي طـــلـــبـــا قــ ــــت الــــحــ ــــوقـ ــــي الـ »نـــشـــهـــد فـ
ــة مــــن حــلــولــنــا  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــة واملـ ــعــ ــواســ ــة الــ ــمـــوعـ املـــجـ
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، والتي يمكن 
أن تساعد الشركات القطرية على االزدهار والتقدم 
في ظل العالم الرقمي الذي نعيش فيه اليوم. ومع 
بــالــكــامــل لــالتــصــاالت  الــرقــمــيــة  مجموعة حلولنا 
وتكنولوجيا املعلومات، ستتمكن الشركات من 
ــداث تــحــوالت ملموسة  االرتـــقـــاء بــخــدمــاتــهــا، وإحــ
على تجربة عمالئها. وألننا املقدم األول لخدمات 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في قطر، فإننا 
نسهم فــي دعـــم أهــــداف الــتــحــول االقــتــصــادي بما 

يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030«.  

الــشــؤون القانونية فــي مــركــز قطر  حصلت إدارة 
الـــدورة  للمال على تقدير خــاص ضمن فعاليات 
الــرابــعــة مــن »املــنــتــدى الــقــطــري لــقــانــون األعــمــال« 

الذي عقد في نوفمبر الجاري.
ــز  املـــركـ فــــي  ــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ الـ الـــــشـــــؤون  وفــــــــازت إدارة 
بجائزتن مــرمــوقــتــن، هما جــائــزة »أفــضــل إدارة 
قــانــونــيــة لــلــعــام )فــريــق الــعــمــل الــكــبــيــر(«، وجــائــزة 
الــتــي حصلت عليها  املــرمــوقــة  الــعــام«  »املستشار 
ــدة لـــــوريـــــن جـــــديـــــد، كـــبـــيـــرة املـــســـتـــشـــاريـــن  ــيــ ــســ الــ

القانونين في املركز.
تـــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــرابـــعـــة لــلــمــنــتــدى 
ــون األعــــــمــــــال مـــــن قــــبــــل مـــؤســـســـة  ــانــ ــقــ ــري لــ ــطــ ــقــ الــ
»لكسيس نكسس«، بالشراكة مــع إدارة الشؤون 
الــقــانــونــيــة بــــــوزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، وكــلــيــة 
القانون بجامعة قطر، ورابطة محامي الشركات 

في الشرق األوسط، ومحكمة قطر الدولية ومركز 
تسوية املنازعات.

وجــمــعــت الــفــعــالــيــة أكـــثـــر مـــن 200 مـــن املــحــامــن 
البارزين، حيث تم توزيع الجوائز التقديرية على 
اإلنـــجـــازات االســتــثــنــائــيــة الــتــي شــهــدهــا املجتمع 
الــقــانــونــي فــي قــطــر، وهـــي إنـــجـــازات تــم تقييمها 
مــن قــبــل لــجــنــة مستقلة تــتــألــف مــن قــــادة املــجــال، 

واألكاديمين واملسؤولن الحكومين.
ــــف مـــحـــمـــد الـــــجـــــيـــــدة، الـــرئـــيـــس  ــــوسـ وّرحـــــــــــب يـ
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة مـــركـــز قــطــر لـــلـــمـــال، بــهــاتــن 
إلــى أنهما »تــمــثــالن شهادة  الجائزتن مشيرًا 
إضافية على الخبرة العاملية التي تتمتع بها 
إدارتنا للشؤون القانونية، والدور الفعال الذي 
تلعبه في سبيل جعل مركز قطر للمال منصة 
جاذبة للشركات التي تتطلع للنمو والتوسع، 
بما يتماشى مع األهــداف االقتصادية الطويلة 

األجل لدولة قطر«.

الــعــامــة أمــــس، مـــذكـــرة تفاهم  وقــعــت وزارة الــصــحــة 
مــع هــيــئــة الــصــحــة الــعــامــة فــي إنــجــلــتــرا وذلــــك خــالل 
فعاليات مؤتمر قطر األول للصحة العامة املنعقد 

حاليا في الدوحة.
ــرة الـــتـــفـــاهـــم إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات  ــذكــ تـــهـــدف مــ
الثنائية بن الجانبن في مجال خدمات الصحة 
الــجــهــات املعنية  الــتــواصــل بــن  الــعــامــة وتسهيل 
املــســائــل املتعلقة  الــبــلــديــن بــخــصــوص جميع  فــي 

بالصحة العامة.
وقع على املذكرة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل 

ثاني مدير إدارة الصحة العامة فــي وزارة الصحة 
ــر الــتــنــفــيــذي فـــي هيئة  ــديـ والـــســـيـــد دنـــكـــن ســلــبــي املـ
الصحة العامة في إنجلترا والدكتورة جنيفر سميث 

نائب املدير الطبي في الهيئة.
وقــــال الــشــيــخ الــدكــتــور مــحــمــد بــن حــمــد آل ثــانــي إن 
توقيع مــذكــرة التفاهم يساهم فــي تعزيز التعاون 
في مجاالت الصحة العامة بن دولة قطر وإنجلترا، 
مشيرا إلى حرص وزارة الصحة العامة على تأسيس 
شراكات متميزة في املجال الصحي بهدف فتح آفاق 
جــديــدة مــن الــتــعــاون املــشــتــرك تساهم فــي التحسن 
املستمر للجوانب التقنية والعلمية لخدمات الصحة 

العامة.  

أعلنت Ooredoo أن بإمكان عمالئها اآلن تعبئة 
رصــيــد بــطــاقــة كـــروه الــذكــيــة مــبــاشــرة ورقــمــيــا من 
محفظة الجوال التابعة لخدمات Ooredoo املالية، 
التي تتميز بالسرعة والسهولة واألمان، ما يعني 
عدم الحاجة لزيارة املراكز املخصصة لذلك. وجاء 
ــذه الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة خــــالل حفل  ــــالن عـــن هــ اإلعــ
خاص أقيم بحضور كبار املسؤولن من شركتي 

Ooredoo ومواصالت. 
وتعتبر بطاقات كروه الذكية طريقة سهلة للدفع 
عند استخدام خدمات حافالت النقل العام لشركة 
مواصالت )كـــروه(، ويمكن للعمالء اآلن تعبئتها 
املـــالـــيـــة مـــبـــاشـــرة وبــكــل   Ooredoo عـــبـــر خــــدمــــات
سهولة أيضا، وبرصيد يتراوح من 5 ر.ق ولغاية 

500 ر.ق. 
ــروه الــذكــيــة عبر  ويــمــكــن تــعــبــئــة رصــيــد بــطــاقــة كــ

إلـــى تطبيق  بــالــدخــول  املــالــيــة   Ooredoo خــدمــات
خدمات Ooredoo املالية أو عبر قائمة الخدمات 
USSD بطلب الرقم *140#. ويمكن بهذه الطريقة 
تعبئة أي بــطــاقــة كـــروه ســاريــة املــفــعــول، وكـــل ما 
على العمالء فعله هو إدخال أول 10 أرقام من رقم 

البطاقة الذكية إلعادة التعبئة. 
وعـــن هـــذه اإلضــافــة الــجــديــدة، قــالــت مــنــار خليفة 
املريخي، مديرة إدارة العالقات العامة واتصاالت 
فــــي Ooredoo: »نـــــــدرك رغـــبـــة عــمــالئــنــا  ــة  ــركـ الـــشـ
بــالــحــصــول عــلــى طــــرق ســهــلــة وســـريـــعـــة لتلبية 
احتياجاتهم اليومية مثل تعبئة الرصيد وتحويل 
األموال دون الحاجة لبذل وقت أو جهد إضافين. 
بــتــوفــيــر مثل  املــالــيــة   Ooredoo وتــتــمــيــز خـــدمـــات
تلك الطرق السريعة والسهلة لتلبية احتياجات 
عمالئنا فــي أي وقــت ومــكــان. كما تبرهن إضافة 
إمكانية تعبئة بطاقات كروه الذكية على التزامنا 

املستمر بإثراء الحياة الرقمية لعمالئنا«. 

الدوحة - الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

عبر خدمات الشركة المالية

صالح بديوي
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أصــدر املجلس البلدي املــركــزي، صباح 
أمـــــس، بــرئــاســة ســـعـــادة الــســيــد محمد 
بن حمود شافي آل شافي توصية من 
عدة بنود تنظم عمليات نقل واالتجار 
ــدر  بــــاألســــمــــاك وأســـــعـــــارهـــــا، كـــمـــا أصـــ
توصية أخرى تتعلق بتشجير الطرق، 
ــك إثـــــر مـــنـــاقـــشـــة عـــــدة تـــقـــاريـــر مــن  ــ ــ وذلـ
لجانه تطرقت لعدد من ردود الجهات 
املــســؤولــة. وأوضـــحـــت لــجــنــة الــخــدمــات 
ــأن )الـــــــــرد عــلــى  ــشــ ــة بــ ــامــ ــعــ واملــــــرافــــــق الــ
توصيات املجلس بخصوص التفاوت 
فــي أســعــار األســـمـــاك(، والـــصـــادرة بــنــاًء 
على املقترح املقدم من العضو عبدالله 
بـــن ســعــيــد الــســلــيــطــي. ونـــاقـــش الــبــلــدي 
ــات  ــدمـ ــخـ ــر وتــــوصــــيــــات لـــجـــنـــة الـ ــريـ تـــقـ
واملــرافــق العامة بشأن )تشجير الطرق 
السريعة بالدولة(، والصادرة بناًء على 
املقترح املقدم من العضو علي بن خلف 

الكبيسي.
ــلـــى تـــقـــريـــر لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات  ــاًء عـ ــ ــنـ ــ وبـ
ــأن )الـــــــــرد عــلــى  ــشــ ــة بــ ــامــ ــعــ واملــــــرافــــــق الــ
توصيات املجلس بخصوص التفاوت 
فــي أســعــار األســـمـــاك(، والـــصـــادرة بــنــاًء 
على املقترح املقدم من العضو عبدالله 
ــلـــيـــطـــي، واملـــــحـــــال إلـــى  ــــن ســـعـــيـــد الـــسـ بـ

الــلــجــنــة لـــــإفـــــادة، رفـــعـــت الــلــجــنــة إلـــى 
سعادة رئيس املجلس البلدي املركزي، 
تــوصــيــة مـــن 4 بــنــود حــظــيــت بــمــوافــقــة 
األعضاء وسترفع لسعادة وزير البلدية 
والــبــيــئــة، ومــــن خــالــهــا يـــأمـــل املــجــلــس 
ــزي مـــن الــــــــوزارة املـــوقـــرة  ــركــ الـــبـــلـــدي املــ
التالي: إنــشــاء نقطة تجميع  النظر فــي 
لألسماك قريبة من موانئ الصيد تحت 
إشـــــراف طــــرف ثـــالـــث لــتــنــظــيــم عــمــلــيــات 
االستام والتسليم للتجار منعًا لزيادة 
الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة إليـــصـــال األســـمـــاك إلــى 

املستهلك.

إعــــادة الــنــظــر فــي الــحــد األدنــــى ألســعــار 
ــزادات العلنية  األســمــاك فــي ســاحــات املــ
على أن تتغير بصورة موسمية حسب 

توافر وشح األسماك خال العام.
دراسة رفع القيمة املضافة املعمول بها 
حاليًا على أال تتعدى 50% وإمكانية 
تغييرها بــاســتــمــرار بــمــا يتناسب مع 
تكلفة جــهــود الصيادين والــتــجــار معًا 
للحفاظ على أسعار األسماك املعروضة 
في األسواق. إنشاء أسواق األسماك في 
مواقع قريبة من موانئ الصيد لتقليل 

التكلفة على الصيادين والتجار.

الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة مــمــثــلــة  نــظــمــت وزارة 
بــــإدارة الــبــحــوث الــزراعــيــة يــومــًا إرشــاديــًا 
حول تسميد نخيل التمر بمحطة أبحاث 
روضــــة الـــفـــرس، بــهــدف تــعــريــف أصــحــاب 
املــــــزارع بــنــتــائــج األبـــحـــاث الــتــي تــوصــلــت 
لــلــتــعــامــل  املـــثـــلـــى  لـــلـــطـــرق  إلـــيـــهـــا اإلدارة 
مـــع أشـــجـــار الــنــخــيــل ال ســيــمــا مـــا يخص 
الــتــســمــيــد. وذلــــك بــحــضــور كــل مــن السيد 
محمد سالم اليافعي رئيس قسم البحوث 
النباتية بــــإدارة الــبــحــوث الــزراعــيــة وعــدد 

من املهندسني الزراعيني وأصحاب املزارع 
القطرية واملزارعني والعمال.

ويأتي هذا اليوم الحقلي ضمن االهتمام 
بأشجار النخيل وثــمــار النخيل بالدولة 
ــــدم املــهــنــدس  ــم مــنــتــجــاتــهــا، حـــيـــث قـ ــ ودعــ
الــزراعــي عامر فياض الكحيص من إدارة 
آلية   عن 

ً
البحوث الزراعية شرحًا مفصا

وعــمــلــيــات والــتــطــبــيــقــات لــخــدمــة شــجــرة 
النخيل بشكل نظري للوصول إلى انتاج 
عال ومميز للنخيل. وقد تم التركيز على 
أهم الخدمات االساسية التي من شأنها أن 
تساهم في تطور مستوى االنتاج لشجرة 

النخيل منها وهي التعريف بجدولة مياه 
الـــري، وعملية التسميد، وعملية الخف. 
كــمــا تـــم تــقــديــم شــــرح عــمــلــي حــــول تنفيذ 
ــة لـــشـــجـــرة الــنــخــيــل  ــيــ الــــخــــدمــــات االســــاســ
لــلــحــصــول عــلــى مــنــتــج مــمــيــز مــن الــتــمــور، 
وبــهــدف تــدريــب الــحــضــور عــلــى الطريقة 
الصحيحة للخدمات االســاســيــة لشجرة 
النخيل وايصال للمزارعني أهــم االبحاث 
الــتــي تــم التوصل لها  والنتائج الحديثة 
فــي مجال خدمة أشــجــار النخيل. كما تم 
فــتــح بـــاب الــنــقــاش لــلــحــضــور ألي أسئلة 

واستفسارات بهذا الشأن.

املــيــرة للمواد االستهاكية  دشنت شركة 
الــبــلــديــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  ــرة«  ــ ــيـ ــ »املـ
تــدويــر ومعالجة  ــإدارة  ــ بـ والــبــيــئــة ممثلة 
النفايات، ومجموعة شاطئ البحر صباح 
ــادة تـــدويـــر الــبــطــاريــات  ــ أمــــس مـــبـــادرة إعــ
املستهلكة، تحت شعار »نعمل معًا لبيئة 
املــهــنــدس حمد  نظيفة«، بحضور كــل مــن 
جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة 
النفايات بوزارة البلدية والبيئة، والسيد 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديـ ســعــيــد مــحــمــد الـــنـــابـــت املـ
للشؤون اإلدارية واملوارد البشرية بامليرة، 
وعــــــدد مــــن مـــوظـــفـــي ومــنــتــســبــي الـــــــوزارة 

وشركة امليرة.

نقاط لتجميع البطاريات 

وأكــــــد املـــهـــنـــدس حـــمـــد بــــن جـــاســـم الــبــحــر 
الــنــفــايــات  تـــدويـــر ومــعــالــجــة  مـــديـــر إدارة 
ــدد 48 مــن  ــ ــادرة ســتــشــمــل عــ ــ ــبــ ــ املــ ــذه  ــ أن هــ
فــــروع مــجــمــعــات املـــيـــرة بــالــدولــة مـــن أصــل 
51 فــرعــًا. ويــأتــي تــدشــني هــذه املــبــادرة في 
إطار أهــداف البلدية والبيئة ممثلة بإدارة 
تدوير ومعالجة النفايات لتحقيق أهداف 
رؤيــة قطر الوطنية 2030 واإلستراتيجية 
ــلــــوزارة 2018- 2022. وقــالــت  لــ املــســتــدامــة 
ــرة فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمـــــس إن صــنــاديــق  ــيــ املــ
خــصــصــتــهــا لــــهــــذا الــــغــــرض فــــي 10 أفــــرع 
كمرحلة أولية بهدف التوسع الحقًا بباقي 
أفرعها، وذلــك بالتعاون مع وزارة البلدية 
والــبــيــئــة. وأوضــــح حــمــد بــن جــاســم البحر 
ــاط لــتــجــمــيــع  ــقـ ــبــــارة عــــن نـ ــادرة عــ ــ ــبـ ــ »إن املـ
ــادة تــدويــرهــا  ــ الــبــطــاريــات املــســتــهــلــكــة وإعــ
وعـــدم رميها فــي حــاويــات املــنــازل، منوهًا 

ــواد  ــ ــى مــ ــلــ ــتــــوي عــ ــحــ ــات تــ ــ ــاريـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ بـــــــأن الـ
كيميائية ومعادن ثقيلة وضــارة بالبيئة، 
حــيــث تــؤثــر سلبًا عــلــى األســـمـــدة فــي حــال 
ــاقــــي أنــــــــواع الـــنـــفـــايـــات  مــعــالــجــتــهــا مــــع بــ
إلنــتــاج األســمــدة، لذلك جــاءت هــذه الفكرة 
لــيــتــم فـــرزهـــا فـــي الــبــدايــة مـــن املـــصـــدر قبل 
وصــولــهــا ملــركــز مــعــالــجــة الــنــفــايــات وقــبــل 
إنتاج األسمدة التي تستخدم في مختلف 
املــشــاريــع، وذلــك لتجنب األضـــرار الناتجة 
عنها«. وأشار البحر إلى »أن إعادة تدوير 

الــبــطــاريــات املستهلكة فــي حــمــايــة البيئة 
ــواد الــضــارة  ــ مـــن األخـــطـــار الــنــاشــئــة عـــن املـ
إلــى دورهـــا في  التي تحتويها، بــاإلضــافــة 
لقى في مكبات 

ُ
تقليل حجم املخلفات التي ت

النفايات، بما يساهم في حماية العناصر 
البيئية الحيوية واملــصــادر الطبيعية. إن 
ــمــلــي علينا 

ُ
مــســؤولــيــتــنــا نــحــو املــجــتــمــع ت

املساهمة بفعالية في عمليات إعادة تدوير 
إلــى جعل  املخلفات التي ننتجها، وصــواًل 
دولـــة قطر مكانًا أفــضــل للعيش والعمل«. 
وكشف البحر عن تمكن الدولة من تدوير 
15% من النفايات ضمن خطة تعمل عليها 
إلــى 30% وأنه  للوصول لتدوير النفايات 
تم تخصيص 15 مشروعا لتدوير النفايات 
ــاالت الـــخـــاصـــة  ــ ــجـ ــ تـــمـــتـــد لــتــغــطــي كــــافــــة املـ
إلــى جانب 14 محطة الستقبال  بالتدوير 
ــاد بجهود  ــواد املــطــلــوب تــدويــرهــا. وأشــ املــ
مجموعة شاطئ البحر التي ساهمت في 
الــعــديــد مــن املــشــروعــات املهمة الــتــي تدعم 
االستدامة وتحافظ على البيئة ولعبت وال 

تزال تلعب دورا فعاال في هذا املجال.

جهود شاطئ البحر 

ــيـــد ســـعـــيـــد مــحــمــد  ــد الـــسـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكــ
النابت، املدير التنفيذي للشؤون اإلدارية 
واملـــــــوارد الــبــشــريــة بــاملــيــرة حــــرص إدارة 
ــادرات التي  ــبـ املــيــرة عــلــى دعـــم مختلف املـ
تساهم بالحفاظ على البيئة بالتنسيق 
بـــهـــدف نشر  الــبــلــديــة والــبــيــئــة  مـــع وزارة 

التوعية والتثقيف البيئي.
وأضــــــاف: »يــشــكــل اســـتـــخـــدام الــبــطــاريــات 
دورا هـــامـــا فـــي حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة، لــذلــك 
ــا بـــعـــد  ــهــ ــنــ ــلــــص مــ ــخــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــهــ تــــعــــتــــبــــر مــ
استهاكها بشكل آمن مسؤولية تقع على 
عاتق الجميع. وتمثل مبادرتنا األخيرة 
 
ً
بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة دليا
جــديــدًا على جهودنا املكثفة فــي تسخير 
شــبــكــة أفــرعــنــا والــتــزامــنــا بــاملــســاهــمــة في 
عمليات إعادة تدوير العديد من املنتجات 
»لـــوســـيـــل« إن جميع  لــــ املــخــتــلــفــة«. وقـــــال 
ــتـــي تــســتــخــدمــهــا  املـــــــواد الــبــاســتــيــكــيــة الـ
املــيــرة تعتمد عــلــى إعــــادة الــتــدويــر. وفــي 
ــالـــم ســعــيــد  ــد الـــســـيـــد سـ ــ ذات الـــســـيـــاق، أكـ
املــهــنــدي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــمــجــمــوعــة 
ــه دعـــمـــًا مــــن مــجــمــوعــة  ــ شـــاطـــئ الـــبـــحـــر أنـ
الــبــحــر لتحقيق مــبــدأ االســتــدامــة  شــاطــئ 
الــدول  وتكريس مكانة دولــة قطر كإحدى 
األكثر تقدما بمجال إعادة التدوير، ارتأت 
املــجــمــوعــة بـــضـــرورة املــشــاركــة فــي إطــاق 
الــبــلــديــة  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة  املــــبــــادرة 
والــبــيــئــة مـــن خــــال تــخــصــيــص حـــاويـــات 
بــفــروع املــيــرة بــهــدف تجميع الــبــطــاريــات 
وفــرزهــا وتــدويــرهــا وإعــــادة استخدامها 
وفــــقــــا لـــخـــطـــط املـــصـــنـــع بــــهــــدف تــحــقــيــق 
ة الــقــصــوى فـــي اســـتـــخـــدام املــــوارد  الـــكـــفـــاء

وتحقيق أهداف االستدامة واسترجاعها 
وإعــادة تشكيلها وإدخالها في االقتصاد 

من جديد.

االستخدامات المفيدة للبطاريات 

ــان لـــلـــمـــيـــرة إنــــــه »بـــفـــضـــل هـــذه  ــيــ وقـــــــال بــ
املبادرة، سيتمكن عماء امليرة والشركات 
مـــــن جــــمــــع الــــبــــطــــاريــــات املـــســـتـــهـــلـــكـــة مــن 
منازلهم ومكاتبهم والتخلص منها في 
صناديق تم تخصيصها لهذه الغاية في 
ــح الــبــيــان أنــه  جميع أفـــرع املـــيـــرة«. وأوضــ
»بموازاة االستخدامات املفيدة للبطاريات 
في الحياة العصرية، فإن التخلص منها 
بمسؤولية بعد استهاكها ُيعتبر أمرًا في 
غاية األهمية، نظرًا الحتوائها على مواد 
ضارة بالبيئة«. وأشارت امليرة في بيانها 
الــبــطــاريــات دورا هاما  »يشكل اســتــخــدام 
لــذلــك تعتبر مهمة  الــيــومــيــة،  فــي حياتنا 
الــتــخــلــص مــنــهــا بــعــد اســتــهــاكــهــا بشكل 
آمـــن مــســؤولــيــة تــقــع عــلــى عــاتــق الجميع. 
وتــمــثــل مــبــادرتــنــا األخــيــرة بــالــتــعــاون مع 
 جــديــدًا على 

ً
وزارة البلدية والبيئة دلــيــا

جهودنا املكثفة في تسخير شبكة أفرعنا 
والــتــزامــنــا باملساهمة فــي عمليات إعــادة 
تـــدويـــر الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات املــخــتــلــفــة«. 
الـــتـــي تحتضنها  ــادرة  ــبــ املــ ــذه  ــاءت هــ ــ وجــ
ــادة التدوير  املــيــرة »بــعــد أن احتضنت إعـ
الجديدة الخاصة بالقوارير الباستيكية 
والعلب املعدنية في 8 أفرع للميرة، والتي 
املــبــادرات البيئية  تأتي فــي سياق تعزيز 
األخــرى التي نفذتها شركة امليرة سابقًا، 
واملتمثلة بطرح أكياس التسوق الصديقة 
للبيئة وإعادة تدوير األوراق بالتعاون مع 

مصنع النخبة إلعادة تدوير الورق«.

الميرة و»البلدية« تدشنان مبادرة إلعادة تدوير البطاريات المستهلكة
48 نقطة تجميع تتضمنها المبادرة.. المهندس حمد البحر:

¶  سعيد محمد النابت

¶  آل شافي مترئسا االجتماع

¶  المتحدثان في ورشة العمل

¶  حمد جاسم البحر

30 % من المواد في 
الخطة الراهنة سيتم 
تدويرها بزيادة تصل 

للضعف

صالح بديوي

إعادة النظر في الحد األدنى ألسعار األسماك
 في ساحات المزادات العلنية

يوم إرشادي حول تسميد نخيل التمر
لتوعية أصحاب المزارع

أوصى بإنشاء نقاط تجميع لألسماك قريبة من موانئ الصيد.. البلدي:

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

استضافت غرفة قطر بمقرها يوم 
ــة عــمــل حــول  اإلثـــنـــني املـــاضـــي ورشــ
ــراد بــقــصــد إعـــــادة  ــيــ ــتــ ــام االســ ــظــ »نــ
ــــاع الــقــطــاع  ــــك إلطـ الــتــصــديــر« وذلـ
ــلـــى آلــــيــــات عـــمـــل نــظــام  الــــخــــاص عـ
التصدير،  إعــادة  االستيراد بقصد 
ــات الـــقـــطـــريـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــع الــ ــيــ ــجــ ــشــ وتــ
الـــعـــامـــلـــة بـــمـــجـــال االســـتـــيـــراد عــلــى 

االنضمام إلى النظام.
ــة الـــتـــي عــقــدتــهــا  ــاولـــت الــــورشــ ــنـ وتـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك وتــحــدث 
الشؤون  إدارة  فيها مختصون من 
ــــور مـــمـــثـــلـــني  ــــضـ ــــحـ ــة، بـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــيــــارات  ــبــــات والــــســ عــــن قــــطــــاع املــــركــ
ــات، مـــزايـــا نــظــام  ــ ــيـ ــ واملــــعــــدات واآللـ
التصدير،  إعــادة  االستيراد بقصد 
ــنــــظــــام،  ــلــ ــم لــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ات الـ وإجـــــــــــــــــــراء
والــــــــشــــــــروط والـــــــضـــــــوابـــــــط، وأهــــــم 
ــبــــق عــلــيــهــا  األصـــــــنـــــــاف الـــــتـــــي يــــطــ

النظام.
ويــعــتــبــر نـــظـــام االســـتـــيـــراد بــقــصــد 
التصدير هو نظام استيراد  إعــادة 
الــــبــــضــــائــــع إلــــــــى الـــــــدولـــــــة بـــغـــرض 
إمــــكــــانــــيــــة إعـــــــــــادة تــــصــــديــــرهــــا أو 
ــــزء مــنــهــا دون تــســديــد  تـــصـــديـــر جـ
املــقــررة عليها،  الجمركية  الــرســوم 
وملدة ستة أشهر من تاريخ اإلفراج 
عــنــهــا مــن الـــدائـــرة الــجــمــركــيــة وفقًا 
لــــبــــعــــض الــــــضــــــوابــــــط والـــــــشـــــــروط 

والضمانات املصرفية.

وبــــحــــســــب الــــــورشــــــة فـــــــإن الـــنـــظـــام 
التجار ومساعدتهم  يــأتــي لخدمة 
ــلـــى تــســهــيــل إدخــــــــال بــضــائــعــهــم  عـ
ــافـــة إلــــى عــــدد مـــن األهـــــداف  بـــاإلضـ
التجار  كــاهــل  التخفيف عــن  منها: 
ــيــــل ســــــداد  ــأجــ ــتــ ــن بــ ــ ــورديــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ واملــ
الــجــمــركــيــة لــحــني توفير  الــضــريــبــة 
الــازمــة، وتقليل  النقدية  السيولة 
تكلفة االستيراد بما ينعكس على 
النهائي للحصول على  املستهلك 
الــســلــع األســاســيــة بسعر منخفض 
وبــــالــــتــــالــــي تـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار 
ــة،  ــدامــ ــتــ ــســ وتــــحــــقــــيــــق الـــتـــنـــمـــيـــة املــ
والحفاظ على استقرار األسعار في 

األسواق املحلية، 
إلــى تشجيع االستثمار  بــاإلضــافــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ وجــــــــــــــذب الــــــــشــــــــركــــــــات األجـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــحــقــيــق مـــا تطمح 
إليه دولة قطر من خدمة االقتصاد 
والـــــتـــــوســـــع الــــحــــقــــيــــقــــي فــــــي كـــافـــة 
املــــجــــاالت، واملـــشـــاركـــة الــفــعــالــة من 
الهيئة العامة للجمارك في تحقيق 

رؤية دولة قطر 2030،  
وأعــلــنــت الــغــرفــة فــي خــتــام الــورشــة 
3 ورش عمل أخــرى  باستضافتها 
لــلــتــعــريــف بــالــنــظــام، بـــواقـــع ورشـــة 
ــال  ــمــ ــًا مــــع أصــــحــــاب األعــ ــيـ ــوعـ ــبـ أسـ
ــلـــة فــي  ــامـ ــعـ ــات الـ ــركــ ومـــمـــثـــلـــي الــــشــ
ات  القطاعات التالية: قطاع اإلنشاء
التحتية، وقطاع األجهزة  والبنية 
الــكــهــربــائــيــة، وقـــطـــاع املـــجـــوهـــرات 

الثمينة. والساعات 

توعية القطاع الخاص بنظام 
االستيراد بقصد إعادة التصدير

في ورشة عمل لقطاع السيارات نظمتها 
»الجمارك« بالتعاون مع غرفة قطر
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بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين

 )QULSS 2019( انطالق فعاليات منتدى جامعة قطر لعلوم الحياة
الــبــحــوث بجامعة قطر  انطلقت صــبــاح أمــس بمبنى 
فــعــالــيــات املــنــتــدى الــثــالــث عــشــر لجامعة قــطــر لعلوم 
الــحــيــاة تــحــت شــعــار »الــتــقــانــات الــحــيــويــة النباتية – 
نحو زراعة مستدامة« والذي يعقد في 19 و20 نوفمبر 

2019 في حرم جامعة قطر بمبنى االبحاث. 
وقــد جمع املــنــتــدى عـــددا مــن الــخــبــراء والــبــاحــثــن من 
الــجــامــعــات املــرمــوقــة والــصــنــاعــة والــشــركــاء املحلين 
الــجــهــات والتخصصات ذوات الخبرات  مــن مختلف 
ــال الـــتـــقـــانـــات الـــحـــيـــويـــة الــنــبــاتــيــة  املـــتـــنـــوعـــة فــــي مـــجـ

والزراعية. 
حيث تمثل التقانات الحيوية النباتية وطرق حماية 
النباتات مجاالت ذات أهمية متزايدة في دولــة قطر، 
الــركــيــزة »االقــتــصــاديــة واالجتماعية«  وتــنــدرج تحت 
من رؤية قطر الوطنية 2030. فمنذ الحصار املفروض 
ــة قــطــر فــي عـــام 2017، شــهــدت الــبــاد تقدمًا  عــلــى دولـ
مــلــحــوظــًا فــي اإلمــــــدادات الــغــذائــيــة املــحــلــيــة، مــمــا عــزز 
الزراعة املستدامة واألمن الغذائي في الباد من خال 
اإلنــتــاج الغذائي املستدام املحلي. إن استدامة إنتاج 
وصناعة الغذاء تتطلب أخذ االعتبار للقضايا البيئية 
ــا 

ً
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، كــمــا أنـــه يــحــتــاج أيــض

الــظــروف املحلية )مثل الظروف  إلــى االبتكار ملقاومة 
املناخية القاسية؛ الطلب الشديد املــوســمــي؛ التنوع 
السكاني؛ إلخ(. ومن هنا تعتبر التكنولوجيا الحيوية 
النباتية علما مهما لتعزيز النباتات املنتجة محلًيا، 

والتحكم في أمراضها بيولوجيا وتجنب استخدام 
املبيدات الضارة والسماح بإنتاج املحاصيل املطلوبة 

على نطاق واسع وعلى مدار العام.
إبــراهــيــم الكعبي عميد كلية  الــدكــتــور  واكـــد األســتــاذ 
اآلداب والعلوم أن التقانات الحيوية النباتية مجاالت 
ذات أهــمــيــة مــتــزايــدة فـــي دولــــة قــطــر، وتـــنـــدرج تحت 
الــركــيــزة »االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة« مــن رؤيـــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030. فمنذ الــحــصــار املــفــروض عــلــى دولــة 
قطر في عام 2017، شهدت الباد تقدمًا ملحوظًا في 
اإلمدادات الغذائية املحلية، مما عزز الزراعة املستدامة 

واألمــن الغذائي في الباد من خــال اإلنتاج الغذائي 
املـــســـتـــدام املــحــلــي. لــــذا فــــإن هــــذا املـــجـــال مـــن الــبــحــوث 
والتطبيقات لضروري جــدا لخدمة املجتمع القطري 
وان تــوصــيــات مــثــل هــــذه املــنــتــديــات يــمــكــن أن تــوفــر 
الحلول العلمية املبتكرة لكثير من معضات الزراعة 

واإلنتاج. 
ــتـــورة لــيــنــا الــســلــيــطــي الــعــمــيــد املــســاعــد  ــدكـ ــالـــت الـ وقـ
لــلــعــلــوم والــعــلــوم التطبيقية: »أطــمــح أن يــحــقــق هــذا 
املنتدى هدفن رئيسين: أولهما الخروج بتوصيات 
مــفــيــدة فـــي إطـــــار مــتــعــدد الــتــخــصــصــات وبــمــشــاركــة 

فــاعــلــن مــن الــجــامــعــات ومــراكــز األبــحــاث إضــافــة الــى 
الـــشـــركـــاء املـــحـــلـــيـــن. وثــانــيــهــمــا ان تــتــيــح مـــثـــل هـــذه 
املنتديات للطلبة فرصًا للتعلم التطبيقي القائم على 
حــل املــشــكــات ومــنــهــا اســتــخــدام الــتــقــانــات الحيوية 

النباتية. 
وفي هذا السياق، فإن األبحاث في الهندسة الوراثية 
النباتية وتطبيقات زراعـــة أنسجة النبات ومقاومة 
اإلجهاد البيئي باإلضافة لابتكار في تقنيات إنتاج 
األغذية من بيوت زراعية ذكية وما الى ذلك جميعها 
تــصــب فــي خــدمــة البيئة واملــجــتــمــع، كــمــا أنــهــا تسلط 
الضوء على أهمية استقرار الزراعة والنظام الغذائي 
في اطــار مستدام رغــم تحديات كثيرة أهمها ظاهرة 

تغير املناخ.
 ومن جهته تحدث الدكتور محمد أبودية، رئيس قسم 
العلوم البيولوجية والبيئية: »لقد انطلق هذ املنتدى 
منذ اثني عشر عاما واستمر بنجاح تلو نجاح حتى 
وصلنا الى ما نجتمع من أجله اليوم. وخــال الفترة 
السابقة تنوعت عناوين املنتدى كطيف الضوء كل له 
هــدف وغاية ولكنها التقت جميعا بمواضيع نافعة 

بالبيئة القطرية واملجتمع القطري«.
وهنا ال بد لي من رد الخير لصاحبه ومن مبدأ من ال 
لــذا فإنني أعبر  يشكر ال يشكر وبالشكر تــدوم النعم 
عن شكري وعرفاني للبادئن األوائل وأخص بالذكر 
الدكتورة حمدة النعيمي وكــل من تبعها من رؤســاء 
لقسم العلوم البيولوجية والبيئية والــذيــن حافظوا 

جميعا على هذا الصرح العلمي الكبير.«

■ جانب من منتدى علوم الحياة بجامعة قطر

الدوحة -

تنظمه »حمد بن خليفة« باالشتراك مع سدرة
إطالق مؤتمر أمراض السكري 
23 نوفمبر الجاري والسمنة 

»العلوم الصحية« بجامعة قطر تستقبل 
طالبات جامعة السلطان قابوس

»صيدلة جامعة قطر« تكرِّم طالباتها 
المدرجات على قائمة العميد

جامعة قطر تحتفل بالجولة الثامنة 
لمشاريع اتحاد تمكين األجيال

ـــشـــارك جــامــعــة حــمــد بــن خــلــيــفــة، ممثلة فــي معهد 
ُ
ت

الــحــيــوي، ومعهد قطر لبحوث  الــطــب  قطر لبحوث 
الــحــوســبــة، وكــلــيــة الــعــلــوم الصحية والــحــيــويــة، في 
ــراض الــســكــري  ــ تــنــظــيــم مــؤتــمــر الــفــهــم املـــعـــاصـــر ألمــ
والسمنة واألمراض املتعلقة بها لعام 2019. وسوف 
الــذي ُيعقد تحت رعاية مركز سدرة  يشهد املؤتمر، 
للطب، إسهامات من جميع أفراد املجتمع األكاديمي 

في الجامعة.
ويوفر املؤتمر، الــذي ُيقام خــال الفترة من 23 – 26 
نــوفــمــبــر الــــجــــاري، فــهــًمــا أوســــع ألمـــــراض الــســكــري، 
والــســمــنــة، واألمــــراض املرتبطة بــهــا، بــاإلضــافــة إلى 
آثارها على دولة قطر، واملنطقة، والعالم على نطاٍق 
أوســع. ومن بن املوضوعات التي ستطرح للنقاش 
على جــدول أعمال املؤتمر موضوع انتشار السمنة 
لدى األطفال في قطر واألخطار املرتبطة بها، وسبل 
الوقاية منها، وطــرق التدخل لعاج السكري، ودور 
ــنـــاعـــي فــــي الــــطــــب. وســــــوف يــتــعــرف  الــــذكــــاء االصـــطـ
الحضور واملــشــاركــون كــذلــك على املفاهيم الحالية 

واملبتكرة في عاج السكري.
وســيــتــرأس خــبــراء مــحــلــيــون وعــاملــيــون فــي أمـــراض 
السكري، والسمنة، ومجاالت الدراسة املرتبطة بها 
جلسات املؤتمر. وتضم قائمة املشاركن في املؤتمر 
من جامعة حمد بن خليفة الدكتور لويس فرنانديز 
لـــوكـــي، عـــالـــم الــحــوســبــة االجــتــمــاعــيــة بــمــعــهــد قطر 
الــذي سيناقش الصحة الرقمية  لبحوث الحوسبة، 
بــاعــتــبــارهــا مــن وســائــل تــعــزيــز الــصــحــة فــي مرحلة 
الطفولة. كما سيترأس الدكتور إدوارد ستونكيل، 
الــعــلــوم الصحية والــحــيــويــة، والــدكــتــور  عميد كلية 
عصام عبد العليم، العالم بمعهد بحوث السكري، 

التابع ملعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، جلسات 
حول بيولوجيا السكري.

ح الــدكــتــور بـــول ثــورنــلــي، مــديــر مــركــز بحوث  ــرَّ وصــ
ــيـــوي،  ــبـــحـــوث الــــطــــب الـــحـ الـــســـكـــري بــمــعــهــد قـــطـــر لـ
: »رغــم أن قطر ال تشهد وحــدهــا ذلــك االرتــفــاع 

ً
قــائــا

السريع في حــاالت اإلصابة بالسمنة والسكري، إال 
أن مساحتها الصغيرة، وتــعــداد سكانها، يفرضان 
الــصــحــيــة. ولحسن  الــتــحــديــات  مجموعة فــريــدة مــن 
الـــحـــظ، تــضــم دولــــة قــطــر مــؤســســات رعـــايـــة صحية 
متطورة وأخصائين مؤهلن للغاية، وهو ما يعزز 
بذل للتصدي لتلك 

ُ
الجهود العاملية الدؤوبة التي ت

الحاالت. 
ونــحــن نــتــطــلــع إلــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى األنــشــطــة 
واإلســـهـــامـــات الــتــي يــقــدمــهــا مــركــز بــحــوث الــســكــري 
خــال املؤتمر«. وتحدث الدكتور إدوارد ستونكيل، 
عميد كلية العلوم الصحية والحيوية، قبل مؤتمر 
الـــعـــام الــحــالــي فـــقـــال: »تــكــمــن أهــمــيــة مــؤتــمــر الــفــهــم 
املـــعـــاصـــر ألمــــــراض الـــســـكـــري والــســمــنــة واألمــــــراض 
املتعلقة بها في إسهامه في ربط األفراد واملؤسسات 
ــتـــصـــدى ملـــجـــمـــوعـــة مــــن املــــشــــاكــــل الــصــحــيــة  ــتــــي تـ الــ
ــذا األمـــر  الــتــي تــمــيــز عــصــرنــا الــحــالــي. ويــتــمــاشــى هـ
ا 

ً
بوضوح مع رسالة الكلية الرامية ألن تصبح مركز

متخصًصا لتبادل املعرفة في مجال العلوم الصحية 
والــحــيــويــة«. بـــدورهـــا، قــالــت الــدكــتــورة أمــيــرة عقل، 
الباحث الرئيسي بمركز سدرة للطب ورئيس مؤتمر 
الفهم املعاصر ألمراض السكري والسمنة واألمراض 
املتعلقة بها لعام 2019: »نحن متحمسون ملشاركة 
خبراء جامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث 
الــحــوســبــة، ومــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الـــطـــب الــحــيــوي، 
وكــلــيــة الــعــلــوم الــصــحــيــة والــحــيــويــة فـــي جلساتنا 

الرائدة باملؤتمر هذا العام. 

قامت ســت طالبات مــن جامعة السلطان قــابــوس – 
عــمــان بــزيــارة لجامعة قــطــر، لــلــتــدريــب املــيــدانــي في 
مـــجـــال عـــلـــوم األغـــذيـــة بــاتــفــاق مــســبــق عــلــى تنظيم 
 من البلدين، بما يسهم في 

ٍّ
التبادل الطابي في كــل

االطاع على املحتوى التعليمي بغية نقل التجارب 
 

ٍّ
والخبرات التي تسهم في تطوير الخبرة العملية لكل
الــبــرنــامــج املشاركة  مــن الطلبة واملــعــلــمــن. وتضمن 
الــفــّعــالــة فـــي املــخــتــبــرات وورش الــعــمــل واألنــشــطــة 
املختلفة، حيث نظم قسم تغذية اإلنــســان بجامعة 
 أسبوعًيا فــي استضافة الطالبات مما 

ً
قطر جـــدوال

أتـــــاح لــهــن فـــرصـــة الــعــمــل فـــي املـــخـــتـــبـــرات وتــجــربــة 
تحليل بعض من املأكوالت القطرية الشعبية، وهي: 
خبيص، باليط، ســاقــو، شياني، مشخول ربيان، 
وتــحــلــيــل املـــحـــتـــويـــات الـــتـــغـــذويـــة فــــي خـــــال خــمــس 
ــة املــحــالــيــل  ــافـ مـــراحـــل مـــن الــتــجــفــيــف والــفــصــل وإضـ

املــواد الغذائية الستنتاج كمية  الكيميائية وفصل 
الــــ micronutrient and macronutrients ومـــدى  مـــن 
تــأثــيــرهــا عــلــى الـــصـــحـــة. وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة طــاهــرة 
 إتاحة 

َّ
العبيد رئيس قسم التغذية بجامعة قطر: »إن

الــفــرصــة الستضافة بــرنــامــج الــتــبــادل الــطــابــي كان 
ت مواجهة  أحد األهداف التي تم العمل عليها، فقد تمَّ
جميع الــتــحــديــات وإصــاحــهــا، ملــا فيه مــن مصلحة 
وتـــطـــويـــر وتـــعـــزيـــز لــلــمــســتــوى الــعــلــمــي لــلــطــالــب«. 
وأضـــافـــت د. الــعــبــيــد: »أنــصــح جــمــيــع مــن يــرغــب في 
اكتساب طعم آخر من التعليم باالطاع على تجارب 
وخـــبـــرات اآلخـــريـــن مــن أصــحــاب املــجــال والــــذي بكل 

ا وتوسًعا علمًيا كبيًرا«.
ً
تأكيد سيحدث فارق

وقالت األستاذة الجازي القحطاني مساعد مدرس 
 البرنامج يعد 

َّ
من قسم التغذية في جامعة قطر: »إن

مــن أقـــوى الــبــرامــج املــطــروحــة مــن قــبــل كلية العلوم 
الصحية ملا له من تأثير إيجابي في تبادل املعرفة 

العلمية والعملية وتطوير املهارات للطالب«.

ــًرا  ــة قـــطـــر مــــؤخــ ــعـ ــامـ ــة فــــي جـ ــدلـ ــيـ ــامــــت كـــلـــيـــة الـــصـ قــ
بتكريم خمس وسبعن طالبة مــدرجــة على قائمة 
العميد، وذلــك خــال حفل أقيم خصيًصا لاحتفاء 
بــتــفــوقــهــن األكــــاديــــمــــي. ُكـــرمـــت فـــي الــحــفــل طــالــبــات 
الــســنــة الــتــحــضــيــريــة لــبــرنــامــج الــصــيــدلــة وطــالــبــات 
الــلــواتــي تمكن مــن الحصول  بكالوريوس الصيدلة 
عــلــى مـــعـــدل تـــراكـــمـــي ال يــقــل عـــن 3.5 فـــي الــفــصــلــن 
خريف 2018 وربيع 2019 من العام املنصرم. وحضر 
ــة للكلية، أعضاء هيئة  الحفل كل من الهيئة اإلداريـ
الــتــدريــس، الــطــالــبــات املــكــرمــات وذويـــهـــم. وتـــم خــال 
املــتــفــوقــات مــشــابــك التميز  الــطــالــبــات  الــحــفــل تقليد 
باإلضافة إلى منحهن شهادات التفوق من قبل عميد 

كلية الصيدلة، الدكتور محمد دياب. 

الــدكــتــورة  الــحــفــل بكلمة افتتاحية قدمتها  اســتــهــل 
آالء العويسي العميد املــســاعــد لــشــؤون الطلبة في 
كلية الــصــيــدلــة، تــاهــا خــطــاب تــرحــيــب ومــوجــز عن 
أهم منجزات الكلية خال العام األكاديمي املنصرم 
قدمه عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد دياب. كما 
ألقت خريجة برنامج دكتور الصيدلة والصيدالنية 
الــســريــريــة فــي مــركــز ســـدرة للطب د. أمــانــي الــحــداد 
ــرت عن  كلمة هــنــأت فيها الــطــالــبــات املــتــفــوقــات وعــبَّ
فخرها بمخرجات كلية الصيدلة، وختاًما تم توزيع 
مــشــابــك الــتــمــيــز وشـــهـــادات الــتــقــديــر عــلــى الــطــالــبــات 
املــكــرمــات. وفـــي هـــذه املــنــاســبــة، قـــال الــدكــتــور محمد 
ديــــاب عــمــيــد كــلــيــة الــصــيــدلــة فـــي جــامــعــة قــطــر: »إن 
الــتــحــصــيــل األكـــاديـــمـــي هـــو عـــامـــل مــهــم لــطــالــبــاتــنــا 
اللواتي يعملن على شق طريقهن نحو النجاح في 

املسار التعليمي واملهني كشباب في مجتمعنا. 

احتفلت جامعة قطر بالجولة الثامنة للمشاريع 
الثاثة التابعة التحاد تمكن األجيال الهادف 
إلــى االستثمار في الكفاءات القطرية في علوم 
الــحــيــاة والــقــطــاع الــصــحــي واألبـــحـــاث العلمية، 
 

ً
والذي تم إنشاؤه دعًما لرؤية قطر 2030 وعما

بتوصيات سمو األمير حفظه الله القائل: »نحن 
بحاجة لاجتهاد واإلبــــداع والتفكير املستقل 
ــادرات الـــبـــنـــاءة واالهــــتــــمــــام بــالــتــحــصــيــل  ــ ــبــ ــ واملــ
ــات كــــافــــة«. وتــعــتــبــر  ــتـــصـــاصـ الــعــلــمــي فــــي االخـ
ــذي  جـــامـــعـــة قـــطـــر املـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لـــاتـــحـــاد الــ
يجمع أكثر من 11 شريكا في القطاع الصحي 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  والــتــعــلــيــمــي، مــنــهــا: وزارة 
العالي، ومؤسسة حمد، وقطر جينوم، ووزارة 
الصحة، ومركز الرعاية األولية، ومركز السدرة 
ــبـــحـــوث، وجــمــعــيــة الـــقـــنـــاص، ومــركــز  لــلــطــب والـ

بــيــوبــانــك ومستشفى  الــبــيــطــري، وقــطــر  الــطــب 
سوق واقف للطيور. 

وأقــيــمــت االحـــتـــفـــاالت بــحــضــور الــشــيــخ الــدكــتــور 
محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة، 
والــدكــتــور عمر األنــصــاري نائب رئيس الجامعة 
لــلــشــؤون األكـــاديـــمـــيـــة، والـــدكـــتـــور إيـــجـــون تــوفــت 
نائب رئيس الجامعة للتعليم الطبي، والدكتور 
درويش العمادي رئيس االستراتيجية والتطوير 
فـــي جــامــعــة قـــطـــر، والـــســـيـــد مــحــمــد عــبــدالــلــطــيــف 
املــســنــد نــائــب رئــيــس جمعية الــقــنــاص الــقــطــريــة، 
واألستاذة فاطمة العبيدلي رئيسة قسم البرامج 
واألنشطة في وزارة التربية والتعليم، والدكتور 
ــامـــج قـــطـــر جــيــنــوم  ســعــيــد إســـمـــاعـــيـــل مـــديـــر بـــرنـ
والراعي الرسمي لهذه االحتفالية، باإلضافة إلى 
ممثلن من الشركاء في مستشفى حمد والسدرة 
ومــؤســســة الــرعــايــة االولـــيـــة وحــشــود مــن الــطــاب 

والطالبات وأولياء األمور. 

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

يهدف االتحاد لدعم واستثمار الكفاءات القطرية الشابة
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احــتــفــلــت ســـفـــارة ســلــطــنــة عـــمـــان لــدى 
الدولة أمس بالعيد الوطني العماني 
الــــتــــاســــع واألربــــــــعــــــــن، وذلـــــــــك وســــط 
حــضــور كــبــيــر مــن كــبــار الشخصيات 
واملــســؤولــن والــقــيــادات القطرية، الى 
ــفـــراء ورجــــال  جـــانـــب الـــعـــديـــد مـــن الـــسـ
االعمال القطرين وكبار الضيوف من 
الــى املدعوين  سعادة الشيوخ اضافة 
لـــهـــذا الــحــفــل، وشـــهـــد الــحــفــل حــضــور 
سعادة الشيخ خالد بن حمد آل ثاني 
وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن 
زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى 
وســعــادة الدكتور غيث بــن مــبــارك بن 
علي الكواري وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وسعادة الدكتور عيسى بن 
سعد الجفالي النعيمي وزيـــر العدل 
الــقــائــم بــاعــمــال وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــــادة عــبــدالــلــه  ــعـ ــ مــجــلــس الــــــــــوزراء وسـ
بــن عبدالعزيز تــركــي السبيعي وزيــر 
البلدية والبيئة وســعــادة يــوســف بن 
محمد العثمان فــخــرو وزيـــر التنمية 
االدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
ــد بــــن حــســن  ــمـ وســــعــــادة الـــدكـــتـــور احـ
امــن عــام وزارة الخارجية  الــحــمــادي 
ــيــــم يــوســف  ــادة الـــســـفـــيـــر ابــــراهــ ــ ــعـ ــ وسـ
املـــراســـم  فـــخـــرو مـــديـــر ادارة  عــبــدالــلــه 
الــخــارجــيــة وســـعـــادة السفير  بـــــوزارة 
ابــراهــيــم احــمــد سفير جمهورية  علي 

اريتريا وعميد السلك الديبلوماسي.

عالقات أخوية

وفـــي كــلــمــتــه بــاملــنــاســبــة، نـــوه ســعــادة 
ــن يــحــيــى الـــبـــلـــوشـــي ســفــيــر  نــجــيــب بــ
ــــدى الـــــدولـــــة بــعــمــق  ســلــطــنــة ُعــــمــــان لــ
الـــعـــالقـــات االخـــويـــة واالســتــراتــيــجــيــة 
ــة  ــتــــي تـــجـــمـــع ســلــطــنــة عــــمــــان بـــدولـ الــ
قطر، واصفا اياها بالعالقات القوية 
واملــتــيــنــة، والـــتـــي تــشــهــد مـــن يـــوم الــى 
اخــر تطورا وازدهـــارا بفضل ما تلقاه 
مـــن رعـــايـــة كــريــمــة وإهــتــمــام بــالــغ من 
قبل قيادتي البلدين حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ــه حــضــرة  ــيـ ــبـــالد املــــفــــدى، وأخـ أمـــيـــر الـ
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
سعيد املعظم، وما يجمع بن الشعبن 

من ود وتآخ وإحترام متبادل.
واشاد البلوشي بما يتمتع به البلدان 
مــن مــقــومــات نهضة وتــقــدم وتجارية 
ــوارد بــشــريــة ساهمت  ــ وســيــاحــيــة ومــ
فــي تــطــور الــعــالقــات اإلقــتــصــاديــة بن 
مسقط والــدوحــة، وتابع قائال »ان ما 
يــمــلــكــه بــلــدانــا مـــن مــقــومــات تــجــاريــة 
ــيـــة ومـــــــــوارد بـــشـــريـــة ســاهــم  ــيـــاحـ وسـ
فــي تــطــور الــعــالقــات االقــتــصــاديــة بن 

ــة وســتــســهــم بــشــكــل  ــ ــدوحـ ــ مــســقــط والـ
كــبــيــر فـــي اســـتـــمـــراريـــة الــنــمــو املــطــرد 
ــذل املــــزيــــد مــن  ــ ــى بــ ــ وهـــــــذا يـــدفـــعـــنـــا الــ
الــجــهــود والــتــعــاون املــشــتــرك لتحقيق 

التكامل فيما بيننا«.
وشـــدد السفير الــُعــمــانــي عــلــى حــرص 
السلطنة على توطيد اواصر العالقات 
الــصــداقــة مــع كافة  الثنائية وعــالقــات 
ــابـــع قـــائـــال »لـــقـــد أكــد  دول الـــعـــالـــم، وتـ
الــلــه- حرص  جــاللــة السلطان -حفظه 
إقــامــة عــالقــات صداقة  السلطنة على 
مـــع جــمــيــع شـــعـــوب الــعــالــم وعـــبـــر عن 
ذلك بقوله السامي »أريد أن أنظر إلى 

خارطة العالم وال أجــد بلدا ال تربطه 
عـــالقـــة صـــداقـــة بـــعـــمـــان«. كــمــا اوضـــح 
ســــعــــادة ســـفـــيـــر ســلــطــنــة عــــمــــان لـــدى 
الدولة ان السلطنة وضعت لسياستها 
الخارجية مرتكزات راسخة وانطلقت 
وفق مبادئ ثابتة واتخذت من الحوار 
الدبلوماسي سبيال لتحقيق السالم 
واإلســتــقــرار والقضاء على الخالفات 
والـــصـــراعـــات فـــي الـــعـــالـــم، واكــتــســبــت 
مــن خـــالل هـــذا الــنــهــج مــكــانــة مرموقة 
وحــظــيــت بـــإحـــتـــرام دولــــي أهــلــهــا بــأن 
فـــــي خـــارطـــة  إيـــجـــابـــيـــا  ــلـــعـــب دورا  تـ

السياسة العاملية.

جسور التعاون

وفي ذات االطار، اكد السفير العماني 
حـــرص بــــالده عــلــى إســتــمــرار عــالقــات 
ــــة واألخـــــــــــوة مـــــع كــــافــــة دول  ــــداقـ الـــــصـ
الــعــالــم وهــــي مــاضــيــة فـــي مـــد جــســور 
ــع كـــافـــة األشـــقـــاء  ــة مــ ــقـ ــثـ الــــتــــعــــاون والـ
ــــس بــــنــــاءة مــن  ــلـــى أســ واألصــــــدقــــــاء عـ
ــرام املـــتـــبـــادل وعـــدم  ــتــ الـــوضـــوح واإلحــ
الــشــؤون الداخلية للدول  التدخل فــي 
األخـــرى والــتــعــاون لتحقيق املصالح 
املشتركة وفق مبادئ القانون الدولي. 
واشار الى ما تتمتع به سلطنة عمان 
مــن خصائص جغرافية واقتصادية 
وقـــيـــادة رشــيــدة ســاهــمــت فــي تطوير 
ــا الـــى  ــهـ ســلــطــنــة عــــمــــان واالنــــتــــقــــال بـ
ــابــــع قــائــال  ـــدا وتــ مـــصـــاف مــتــقــدمــة جــ
»بفضل مــا حبا الــلــه عــمــان مــن موقع 
جـــغـــرافـــي إســـتـــراتـــيـــجـــي وتـــضـــاريـــس 
مختلفة ومــنــاخ متنوع، ومــا أنجزته 
الحكومة الرشيدة من مشاريع البنية 
التحتية املتمثلة فــي ربــط كــافــة مدن 
الــطــرق الحديثة  السلطنة بشبكة مــن 
ــة إلــــــــى إنــــــشــــــاء املــــــطــــــارات  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
املــتــطــورة واملــوانــئ التجارية وتوفير 

مصادر الطاقة.

واحة لألمن

واســتــعــرض الــســفــيــر الــعــمــانــي مــا حققته 
ــداقــــات  ــلــــي وصــ بــــــالده مــــن إســـتـــقـــرار داخــ

خارجية خلقت من السلطنة واحــة لألمن 
واألمــــــــان، وبـــمـــا وضــعــتــه مـــن تــشــريــعــات 
وبـــــــرامـــــــج ومــــــــا تــــقــــدمــــه مــــــن تـــســـهـــيـــالت 
لــلــمــســتــثــمــريــن والـــــزائـــــريـــــن، جـــعـــلـــت مــن 
ســلــطــنــة عــمــان وجــهــة اقــتــصــاديــة جــاذبــة 
ومــــــزارا ســيــاحــيــا مــتــمــيــزا لــكــافــة شــعــوب 
الـــعـــالـــم، وبـــرغـــم الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
ــاد الـــعـــاملـــي مــــا زالـــــــت الــســلــطــنــة  ــتــــصــ اإلقــ
تمضي قدما بكل طموح لتعزيز اإلقتصاد 
وتنويع مصادر الدخل، مرحبا بالجميع 
ــــاف انــطــالقــا مـــن الــقــول  فـــي عـــمـــان«.. واضـ
الــســامــي ملــوالنــا السلطان املعظم -حفظه 
ــاه- لــشــعــبــه فـــي عــــام 1970 حن  ــ الــلــه ورعــ
ــال »ســأعــمــل بـــأســـرع مـــا يــمــكــن لجعلكم  قـ
تعيشون ســعــداء ملستقبل أفــضــل« بــدأت 
ــمــــو فــي  ــنــ ــطــــور والــ ــتــ ــن هـــنـــا مـــســـيـــرة الــ ــ مـ
ســلــطــنــة عـــمـــان والـــتـــي بـــرغـــم الــتــحــديــات 
ــرة قــيــاســيــة  ــتــ الــــكــــبــــيــــرة، حـــقـــقـــت خــــــالل فــ
مــنــجــزات عــظــيــمــة شــمــلــت جــمــيــع نــواحــي 
الحياة ووفــرت للمواطن العماني حيثما 
كـــان كـــل مـــا يــصــبــو إلــيــه مـــن عـــزة وكــرامــة 
وعيش كريم، وبكل عزيمة وإرادة ونحن 
على مشارف العقد الخمسن من مسيرة 
املــبــاركــة تستمر مــســيــرة البناء  نهضتنا 
والعطاء لتحافظ على تاريخ تليد وتعزز 
حاضرا مشرقا وتتفاءل بمستقبل واعد 
ــلـــى هــامــش  ــم عـ ــ ــبـــل«. وتــ ــقـ ــتـ ألجــــيــــال املـــسـ
االحتفال تنظيم معرض لبعض املنتجات 
الــعــمــانــيــة بــاالضــافــة الـــى تــقــديــم عـــدد من 
العروض الشعبية العمانية التراثية التي 

تعكس عراقة الشعب العماني وتجذره.

تطور مستمر للعالقات العمانية القطرية
السفارة العمانية تحتفل بالعيد الوطني للسلطنة.. البلوشي:

¶   البلوشي خالل القاء كلمته 

¶  البلوشي مستقبال الشيخ خالد وآل محمود وعددا من الوزراء خالل االحتفال                   تصوير: عمرو دياب

¶  عدد من الوزراء المهنئين  بالعيد الوطني لسلطنة عمان                         

أحمد فضلي
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1.43 مليار ريال مكاسب البورصة أمس

10340 نقطة إغالق المؤشر في جلسة الثالثاء

 أخبار وإفصاحات

أقــفــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر جلسة تـــداوالت 
ــاع هــامــشــي فـــي جلسة  ــفــ ــاء عــلــى ارتــ ــثـــاثـ أمــــس الـ
ا على مستوى قيم وكميات التداول،  سجلت هدوء
حيث استقر املؤشر في أعقاب تــداوالت أمس عند 
مــســتــوى 10,340.45 نــقــطــة بنسبة تــغــيــر تــســاوي 
نــقــطــة، في  0.43% بــعــد أن كــســب مــا قيمته 43.81 
حـــن بــلــغــت رســمــلــة الـــســـوق نــحــو 570.03 مــلــيــار 
ــا الــســيــولــة  ريـــــال، بــمــكــاســب 1.43 مــلــيــار ريـــــال. أمــ
فقد استقرت بــدورهــا عند مستوى 202.7 مليون 
بـــذلـــك 22.60% مـــقـــارنـــة بجلسة  ريــــــال، مــتــراجــعــة 
اإلثــنــن املــاضــي. إلــى ذلــك فقد بلغت كمية األسهم 
املتداولة 56.9 مليون سهم في نهاية جلسة أمس 
بــلــغ عــدد  مــتــراجــعــة بنسبة تــســاوي 21.07%، كــمــا 
العقود املنفذة 4987 صفقة، مسجا تراجعا بنسبة 

31.01% مقارنة بجلسة اإلثنن.
بــالــنــســبــة للمساهمن  الـــشـــراء  ــداوالت  ــ تــ وســجــلــت 
الــقــطــريــن انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا مــقــارنــة بتعامات 
الــشــراء 43.44% مقابل  الــبــيــع، حــيــث بلغت نسبة 
56.93% إجــمــالــي نــســبــة الــبــيــع، حــيــث تــم الــتــداول 
تــقــارب 21.6  بــالــشــراء على 44 شركة بكمية أسهم 
مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة تـــقـــدر بــنــحــو 39.4 مــلــيــون 
ريــال، في حن كانت قيمة صفقات بيع املساهمن 

الــقــطــريــن 42.2 مــلــيــون ريـــال وبكمية أســهــم 28.1 
مليون سهم. أمــا املؤسسات القطرية املتمثلة في 
الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والـــصـــنـــاديـــق االســتــثــمــاريــة 
فاشترت بقيمة تفوق 48.6 مليون ريــال من خال 

12.1 مليون سهم والــتــداول على 23 شركة مقابل 
التداول على 25 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى 
نحو 13.6 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 73.1 

مليون ريال بيعا.

إلــى ذلـــك، فقد نشط األفـــراد الخليجيون شـــراء من 
خال التداول على 6 شركات بكمية أسهم متداولة 
تساوي 107.3 ألف سهم بقيمة تجاوزت 268.7 ألف 
الــتــداول على 13 شــركــة بالبيع لنحو  ريـــال مقابل 
ألـــف ســهــم بقيمة 1.6 مــلــيــون ريــــال. وعلى   359.7
الــتــي نشطت بــدورهــا على  املــؤســســات الخليجية 
عمليات الشراء بقيمة 6.9 مليون ريــال مقابل 3.2 
مــلــيــون ريــــال بــيــعــا حــيــث وقـــع الـــتـــداول شــــراء على 
ألــف سهم  4 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 775.5 
والبيع على 4 شركات بكمية أسهم تساوي 346.1 

ألف سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تــداول األفــراد األجانب شراء 
عــلــى 40 شــركــة بكمية أســهــم نــاهــزت 10.7 مليون 
ــال، فـــي حـــن كــانــت  ــ ســهــم بــقــيــمــة 15.01 مــلــيــون ريـ
ــة بــكــمــيــة أســهــم  ــركـ شــمــلــت عــمــلــيــات الـــبـــيـــع 38 شـ
تساوي 7.4 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون ريال. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات األجــنــبــيــة املــكــونــة من 
الــشــركــات واملــحــافــظ والــصــنــاديــق االستثمارية تم 
الـــتـــداول عــلــى أســهــم 18 شــركــة شـــراء بكمية أسهم 
تــــجــــاوزت 11.5 مـــلـــيـــون ســـهـــم وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
تـــســـاوي نــحــو 92.4 مــلــيــون ريـــــال، فـــي حـــن كــانــت 
عمليات البيع على أسهم 23 شركة وبكمية أسهم 
تــــجــــاوزت ســقــف 6.9 مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة 67.3 

مليون ريال.

أحمد فضلي

حـــافـــظـــت املــــؤســــســــات االجـــنـــبـــيـــة املـــكـــونـــة مــن 
الــشــركــات االجــنــبــيــة واملــحــافــظ االســتــثــمــاريــة 
والصناديق االستثمارية والسيادية االجنبية 
املــالــي  الــســوق  بــشــأن  املتفائلة  عــلــى نظرتها 
لدولة قطر، حيث حققت املؤسسات االجنبية 
صــافــي مــشــتــريــات خـــال جلسة تــعــامــات امــس 
الثاثاء يقدر بنحو 25.1 مليون ريــال بما يعادل نحو 6.9 مليون 
السوق وجاذبيته بالنسبة  دوالر امريكي، هو بما يؤكد استقرار 

للمستثمرين االجانب. 

25.1 مليون ريال
صافي مشتريات 
المحافظ األجنبية

لقطة

بقيادة النقل والتأمين

شهدت جلسة تــداوالت أمس تراجعا في قيم وأحجام 
الــتــداوالت مــقــارنــة بجلسة يــوم اإلثــنــن، رغــم ذلــك فقد 
إلــى جانب املؤشرات  حققت كافة املــؤشــرات القطاعية 

الرئيسية، ارتفاعات هامشية.
وســجــلــت املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة انـــخـــفـــاضـــات طفيفة 
مقارنة باملستويات املسجلة خال الجلسات املاضية، 
حــيــث ســجــل ارتـــفـــاع مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي بنسبة 
نــقــطــة ليقفل  قــيــمــتــه 80.62  0.43% بــعــد أن كــســب مـــا 
املؤشر عند مستوى 19,027.31 نقطة، في حن ارتفع 
مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي السعري بنسبة 
0.17% بعد أن كسب ما قيمته 3.98 نقطة ليغلق عند 
مستوى 2,325.04 نقطة. كما أقفل مؤشر بورصة قطر 
الريان اإلسامي عند مستوى 3,958.84 نقطة محققا 
قيمة ارتفاع تساوي 6.78 نقطة ليقفز املؤشر بنسبة 

تساوي %0.17. 
إلـــى ذلـــك، فــقــد ارتــفــع مــن جهته مــؤشــر جميع األســهــم 
بنسبة 0.30% ليغلق املؤشر عند مستوى 3,049.10 

نقطة مسجا قيمة تغير تساوي 9.25 نقطة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فــقــد ارتـــفـــع مــؤشــر 
جميع أسهم البنوك والخدمات املالية بنسبة %0.31 
بعد أن كسب ما قيمته 12.68 نقطة، ليدفع باملؤشر إلى 

التراجع إلى 4,081.78 نقطة. 
وارتــفــع مــؤشــر جميع أســهــم قــطــاع الــخــدمــات والسلع 
االستهاكية بما نسبته 0.15% بعد أن كسب ما قيمته 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 8,720.40  12.84 نــقــطــة ليغلق 

نــقــطــة. وارتــفــع مــؤشــر جميع أســهــم الــصــنــاعــة بنسبة 
لــيــقــفــل عــنــد  قــيــمــتــه 8.12  ــا  بـــعـــد أن كـــســـب مــ  %0.28
مستوى 2,946.57 نقطة. وارتــفــع مؤشر جميع أسهم 
قطاع التأمن بنسبة 0.50% بعد أن كسب مــا قيمته 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 2,737.28  13.51 نــقــطــة ليغلق 
ــفـــع مــؤشــر جــمــيــع أســهــم قــطــاع الــعــقــارات  نــقــطــة. وارتـ
بنسبة 0.18% بعد أن كسب 2.75 نقطة ليدفع باملؤشر 
لإلغاق عند مستوى 1,519.76. وارتفع مؤشر جميع 
أسهم االتــصــاالت بما نسبته 0.22% بعد أن خسر ما 
إلــى  إلـــى االرتـــفـــاع  بــاملــؤشــر  لــيــدفــع  قيمته 2.08 نقطة 
نــقــطــة. وســجــل مــؤشــر جميع أسهم  مــســتــوى 928.06 
النقل ارتفاعا بما نسبته 0.58% بعد أن كسب ما قيمته 
إلــى مستوى اإلقفال عند  15.05 نقطة ليدفع باملؤشر 

مستوى 2,589.95 نقطة.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم شركة كهرباء وماء االرتفاعات 
الــشــركــة بما نسبته 1.42%، يليها  حيث ارتــفــع سهم 
سهم املــصــرف بنسبة تــســاوي 1.25% ومــن ثــم شركة 
ناقات التي ارتفعت أسهمها بنسبة 1.22% وشركة 
العامة للتأمن بنسبة 1.18% وأسهم صندوق الريان 
بما نسبته 0.99%. أمــا األســهــم التي انخفضت خال 
جــلــســة تــعــامــات أمـــس فــكــانــت أســهــم شــركــة السينما 
بما نسبته 7.92% وأسهم شركة األسمنت بما نسبته 
2.17% وأســهــم شــركــة اإلســامــيــة بــمــا نسبته %2.00 
الــدولــيــة بــمــا نسبته 1.61% وأســهــم  الــخــلــيــج  وأســهــم 

شركة املستثمرين بما نسبته %1.61.

صعود جماعي للقطاعات 
بدعم من القيادية

الدعم الحكومي
الدعم الحكومي عبارة عن إمــدادات مادية تقّدم من الحكومة لتخفيض أسعار السلع إما 
لصالح صناعة وإما لصالح املواطن. ويعتبر في مجتمعات عديدة من التابوهات، ويهدد 
غيابها أو تقليصها الشارع باالشتعال. ومن أهم السلع املدعومة الدقيق والسكر والحليب 
والسكن والكهرباء واملحروقات. وقد ارتفع حجم الدعم على املحروقات بوجه الخصوص 
الدولة  املناهضون شــراء للسلم االجتماعي بطريقة تحمل  الجديدة. يعتبرها  األلفية  في 
الشرائح االجتماعية امليسورة كثيرا ما تستفيد أكثر من  أن  ديونا كبيرة. خصوصا 
الفئات املحرومة إن لم يقنن الوضع جيدا. تتفاوت نسب الدعم املقدم حسب املنطقة، ففي 
الدول العربية يشكل الدعم حوالي نحو 5.7% من الناتج املحلي اإلجمالي وهي نسبة تفوق 

بكثير املعدل املوجود في بقية الدول النامية والذي يبلغ نحو 1.3% فقط.
أو جعلها ذات تنافسية  الــدعــم هــو تنمية تلك الصناعة  فــي حالة الصناعة يكون هــدف 
أعلى في األســواق العاملية. من أشكال دعم الصناعات: خطط اإلعفاء من الضرائب، منح 
للمستهلك لشراء منتوجات  الخام، تقديم محفزات مادية  املــواد  تخفيضات على أسعار 

الصناعة )كما في خطط تحفيز قطاع الطاقات املتجددة(.
الحكومة لجزء من أسعار  السلع فيكون ذلك بتحمل  وفي حالة تخفيض أسعار بعض 
الحكومات للسلع األساسية كالسكر  السلع. مثال على ذلك دعم  إنتاج تلك  أو  استيراد 
 هو 

ً
واألرز والكهرباء واملاء فيكون مقدار الدعم الحكومي في حالة دعم املاء والكهرباء مثا

حاصل الفرق بني التكلفة الحقيقية إلنتاج وتوزيع املياه والكهرباء التي يستهلكها الفرد 
وبني املبلغ الفعلي الذي يدفعه الفرد مقابل ما يستخدمه.

دليل المستثمر

 أعلن مجلس إدارة مجمع شركات املناعي أنه سيجتمع بتاريخ 5 ديسمبر 2019، وذلك 
ملناقشة سير أعمال الشركة.

 أعلنت نبراس للطاقة في إفصاح ورد على موقع البورصة أنها أكملت االستحواذ على 
حصة بنسبة 9.9% في شركة أمني للطاقة املتجددة )»AREC«( املالكة ملشروع أمني في 
سلطنة ُعمان. تعتبر هذه الصفقة استمرارًا لتعزيز إستراتيجية نبراس في توسيع قاعدة 
أصولها من خال االستثمار في مشاريع تتمتع باتفاقيات جذابة لشراء الكهرباء املولدة، 
وتوسيع تواجدها في سوق الطاقة العماني. مشروع أمني هو قيد اإلنشاء حاليًا ويهدف 
إلى البدء في توليد الكهرباء في أواخر ديسمبر 2019. بمجرد تشغيل املشروع بالكامل 
في مايو 2020، سيكون لدى املنشأة قدرة توليد طاقة تصل إلى 105 ميجاواط وسيتم 

بيع الطاقة املولدة إلى شركة تنمية نفط عمان ذ.م.م عبر اتفاقية شراء ملدة 23 عاما.
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10.200
1.720

16.400
0.753
1.860
2.580
0.542
0.814

6.100
5.090
2.490

3.140
1.030
2.580
2.220
6.900

1.460
3.440
0.651
0.719

7.320
1.250

19.300
15.110
4.430
2.520
3.400
9.700
3.840
1.210
0.306
0.683
0.630
0.503
2.030

0.000
0.608
0.410
8.630
2.210

23.050
6.640
3.140

15.460

3.280
5.830

10.110
1.700

16.170
0.743
1.820
2.540
0.536
0.807

6.070
4.970
2.450

3.090
1.030
2.500
2.190
6.850

1.430
3.400
0.641
0.715

7.270
1.210

19.490
15.390
4.500
2.530
3.400
9.740
3.890
1.220
0.308
0.683
0.639
0.503
2.080

14.000
0.610
0.410
8.630
2.210

23.190
6.700
3.170

15.550

3.290
5.860

10.200
1.700

16.400
0.746
1.830
2.580
0.539
0.809

6.080
5.090
2.490

3.140
1.030
2.570
2.220
6.860

1.450
3.440
0.643
0.715

7.310
1.220

19.424
15.270
4.469
2.534
3.400
9.752
3.877
1.210
0.308
0.687
0.638
0.503
2.061

19.490
15.200
4.460
2.530
3.400
9.850
3.860
1.210
0.309
0.689
0.644
0.505
2.070

0.000
0.612
0.411
8.743
2.210

23.142
6.701
3.156

15.540

14.000
0.615
0.414
8.600
2.400

23.110
6.760
3.150

15.590

3.302
5.854

10.187
1.705

16.252
0.747
1.829
2.565
0.538
0.810

3.280
5.990

10.160
1.720

16.170
0.744
1.860
2.570
0.538
0.813

6.081
5.069
2.472

6.100
5.050
2.460

3.114
1.030
2.500
2.199
6.861

3.120
1.020
2.540
2.230
7.000

1.445
3.415
0.644
0.717

1.450
3.420
0.650
0.721

7.299
1.232

7.270
1.230

0.000
1.250
0.897
0.000
0.000
-1.117
0.777
0.826
-0.324
-0.871
-0.776
-0.396
0.483

0.000
-0.813
-0.966
0.349
-7.917
0.346
-0.888
0.635
-0.257

0.305
-2.170
0.394
-1.163
1.422
0.269
-1.613
0.389
0.186
-0.492

-0.328
0.792
1.220

0.641
0.980
1.181
-0.448
-2.000

0.000
0.585
-1.077
-0.832

0.550
-0.813

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
%

QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
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داللة
قطر وعمان
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زاد
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قطر للوقود
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التحويلية
األسمنت
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إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات
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231,022
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مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات
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ع
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مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%3%5%9 %6%9 %2%66



محليات 16Issue No 1298 - Wednesday 20 November 2019

العدد 1298
األربعاء 23 ربيع األول 1441 هـ ــ 20 نوفمبر 2019

ــار الـــجـــهـــود اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــ فــــي إطــ
تقوم بها لصالح الالجئني السوريني، 
ــتــــحــــت قــــطــــر الــــخــــيــــريــــة مــــدرســــة  ــتــ افــ
»نــبــراس الــعــلــم اإلعـــداديـــة« فــي واليــة 
التركية، بالتعاون مع  شانلي أورفــة 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة وجــمــعــيــة اإلغــاثــة 

الكويتية.
ــمــــن  ويــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذا املــــــــــــشــــــــــــروع ضــ
اســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــخــيــريــة الــهــادفــة 
إلى تثمني العمل املشترك مع الشركاء 
املحليني سواًء من الجمعيات األخرى 
التركية  أو من املؤسسات الحكومية 
لخدمة الالجئني السوريني في تركيا، 

 في مجال التعليم.
ً
خاصة

ــــة  ــــدرسـ مـ أن  إلـــــــــى  ــدر اإلشـــــــــــــــارة  ــ ــجــ ــ تــ
العلم اإلعــداديــة« تتسع إلى  »نــبــراس 
الــالجــئــني السوريني  1120 طالبا مــن 
واألتراك لدعم عملية اندماج الالجئني 
الــســوريــني بـــاملـــدارس، وتــوفــيــر فــرص 

أفضل ملواصلة تعليمهم.
ــيـــد عــبــد  ــاح الـــسـ ــتــ ــتــ ــفـــل االفــ حـــضـــر حـ
الــلــه أريــــن والــــي واليــــة شــانــلــي أورفـــة 
الـــتـــركـــيـــة، ومــمــثــلــني عــــن الــجــمــعــيــات 
إلــى منسق  املانحة والداعمة، إضافة 

ــــي مـــكـــتـــب قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة  اإلغـــــاثـــــة فـ
بتركيا.

وتــحــدث الــســيــد عــبــد الــلــه أريـــن والــي 
ــي أورفـــــــــــة فــــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا  ــلــ ــانــ شــ
ــئــــني  فــــــي الـــــحـــــفـــــل، عــــــن واقــــــــــع الــــالجــ
السوريني في الوالية، مشيرا إلى أهم 
التي يجب تأمينها لهم  االحتياجات 

وعلى رأسها خدمات التعليم.
ــقــــديــــره لــلــمــتــبــرعــني  وقــــــدم شـــكـــره وتــ
الـــكـــرام مــن أهـــل قــطــر عــلــى اهتمامهم 
ــــوريـــــني فــي  ــــسـ ــم لــــالجــــئــــني الـ ــهــ ــمــ ودعــ
التي تبذلها  تركيا، مشيدا بالجهود 
قــطــر الــخــيــريــة فــي تــأمــني احــتــيــاجــات 
الــتــعــلــيــم لــالجــئــني واملـــتـــضـــرريـــن فــي 

مختلف دول العالم.
مـــن جــانــبــه تــحــدث الــســيــد ولــيــد أبــو 
ــة بــمــكــتــب قطر  صــالــح مــنــســق اإلغـــاثـ
الــخــيــريــة فـــي تــركــيــا عـــن جــهــود قطر 
الـــخـــيـــريـــة فـــي دعــــم مـــســـيـــرة الــتــعــلــيــم 
ــل  ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــطـــــالب الــــــســــــوريــــــني فـ ــلـ ــ لـ
السوري وفي دول اللجوء، مشيرا إلى 

عــدد مــن املــشــاريــع الــتــي نفذتها قطر 
الخيرية لصالح الالجئني السوريني، 
مـــثـــل تـــأســـيـــس 6 مــــــــدارس عــــامــــة فــي 
واليات شانلي أورفة وغازي عينتاب 
مـــركـــز مجتمعي  ــاي، وافـــتـــتـــاح  ــاتــ وهــ
التعليم  في كوجالي لتقديم خدمات 

والحماية، وغيرها.
املــشــاريــع تتماشى  وأوضــــح أن هـــذه 
وحـــجـــم االحـــتـــيـــاج الــكــبــيــر فـــي قــطــاع 
التعليم، مقدما شكره وتقديره للسيد 
ــة  ــي شــانــلــي أورفــ ــ ــن والـ ــ عــبــد الـــلـــه أريـ
وجــمــيــع املــؤســســات الــحــكــومــيــة على 
ما يولونه من اهتمام ودعــم ملشاريع 

العمل الخيري في الوالية.
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن قــطــر الخيرية 
كانت األولــى من حيث حجم مشاريع 
الــداخــل الــســوري  التعليم املــنــفــذة فــي 
فــي عــامــي 2018-2019 حــيــث تنوعت 
التدريب املهني  هذه املشاريع ما بني 
لــلــشــبــاب، وطــبــاعــة الــكــتــب واملــنــاهــج 
املدرسية، وتوزيع الحقائب واملالبس 
املــدرســيــة، وتــدريــب املعلمني، إضافة 
إلــــى إعــــــادة تــأهــيــل وبـــنـــاء الــعــشــرات 
مــن املــــدارس ومــراكــز التعليم األولــيــة 
)ريـــاض األطـــفـــال(. واســتــفــاد مــن هــذه 

املشاريع 671623 مستفيدا.

بالتعاون مع الحكومة التركية وجمعية اإلغاثة الكويتية

»قطر الخيرية« تفتتح مدرسة لالجئين السوريين بتركيا

¶ جولة االعالميين داخل المجلس 

¶ الشيخ فيصل مع مسؤولي شركة الريان خالل االفتتاح 

»املجلس«  داخــل  »وايــز« جولة لإلعالميني  نظم مؤتمر 
الذي سيكون أحد امللتقيات الرئيسية في مؤتمر القمة 
التعليم  مــؤتــمــر  »وايــــز«،  التعليم  فــي  لــالبــتــكــار  الــعــاملــي 

األول في العالم.
الرئيس  يانوكا،  نــوه ستافروس  الجولة  وفــي مستهل 
التعليم  فــي  لــالبــتــكــار  الــعــاملــي  الــقــمــة  ملــؤتــمــر  التنفيذي 
»وايــــز« إلـــى أهــمــيــة املــؤتــمــر ومـــا ســيــقــدمــه مــن إضــافــة 
لــقــطــاع الــتــعــلــيــم، فـــي ظـــل الــتــحــديــات واملــتــغــيــرات الــتــي 
للعديد  الكبير  الحضور  إن  قال  العالم، حيث  يشهدها 
أو ممثلني  مــن وزراء  العاملية ســـواء  الشخصيات  مــن 
الــعــاملــيــة سيعطي املــؤتــمــر  عــن الــحــكــومــات واملــنــظــمــات 
التي من شأنها أن تساهم  النقاشات  زخما كبيرا من 
أن تساهم في تدعيم  تقديم مخرجات من شأنها  في 
املؤتمر  قائال: »سيساهم  التعليم. وتابع  االبتكار في 
ــــرواد في  ــــرأي والـ ــقــرار وقــــادة ال فــي تجميع صــانــعــي ال
مــجــال الــتــعــلــيــم مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي الـــدوحـــة، 
ــاذ خـــطـــوات  ــخــ ــارات الــــرائــــدة واتــ ــكــ ــتــ الســـتـــكـــشـــاف االبــ
»وايــز«  تتيح قمة  التعليم، كما  ملموسة نحو تحسني 
ــلـــتـــواصـــل واملــــحــــاضــــرات  الـــفـــرصـــة أمــــــام الـــحـــضـــور لـ
واكتشاف  الفعالة  املــمــارســات  الــخــبــرات حــول  وتــبــادل 
الــعــامــة التفاعلية،  الــجــلــســات  أفــكــار جــديــدة مــن خــالل 

الرئيسية واملناقشات«. واملحاضرات 

التنفيذي ملؤتمر  الرئيس  يــانــوكــا،  وأشـــار ســتــافــروس 
الحضور  عــدد  إلــى  التعليم  لالبتكار في  العاملي  القمة 
الـــذي ســيــشــارك فــي املــؤتــمــر، حيث يصل عــددهــم إلى 
بــلــدا، فــي حني  أكــثــر مــن 2000 مــشــارك يمثلون 150 
ســيــكــون هــنــاك أكــثــر مــن 200 مــتــحــدث ومــشــارك في 
املؤتمر الذي يمتد على يومني من خالل عقد نحو 150 
تنظيم عدد  »املجلس« سيشهد  أن  إلى  جلسة، مشيرا 

من اللقاءات النقاشية.
إثر ذلك تم تنظيم جولة داخل املجلس الذي يتضمن 4 
للطالب باإلضافة  مختبرات علمية وتعليمية موجهة 
ــدد مـــن األجــنــحــة الــتــي ســتــكــون فــيــهــا األنــشــطــة  إلـــى عـ

تفاعلية.
لــلــتــحــاور والتفاعل  و»املــجــلــس« هــو مــســاحــة ومــنــصــة 
املشاركون مناقشة  التجريبي، حيث يستطيع  والتعلم 
التعليم مع  فــي مجال  والــتــطــورات  االكتشافات  أحــدث 
أو استكشاف  وايــــز«،  »أبــحــاث  فــي سلسلة  الــبــاحــثــني 
تــجــربــة الــتــعــلــم الــتــفــاعــلــي الــعــمــلــيــة، أو االســـتـــمـــاع إلــى 
شـــهـــادات وتــوصــيــات مــفــيــدة مــن الــشــركــاء وصــانــعــي 

املتميزين. القرار 
أبرز إنجازات  وتسلط فعاليات »املجلس« الضوء على 
الشركاء  أحــد  الجميع«، وهــي  فــوق  »التعليم  مؤسسة 
الرئيسيني ملؤتمر »وايز«، وعلى جهود مؤسسة قطر، 
وكذلك على املبادرات األخرى سواء في قطر أو في دول 

األخرى. العــــالم 

»آرِتــك«،  السياحي  الريان لالستثمار  أعلنت شركة 
الشركة الرائدة عامليًا في مجال االستثمار الفندقي، 
عن افتتاح فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر، 
ــــدث إضـــافـــة ملــحــفــظــة شـــركـــة »آرِتـــــك«  وهــــو أحــــد أحـ

املتنامية. االستثمارية 
ويقع فندق شيراتون إسطنبول سيتي سنتر في 
الجانب  املتواجد في  )بيوغلو(  بالحياة  نابٍض  حي 
 
ً
254 غرفة الفندق  األوروبــي من إسطنبول، ويضم 
إلى  باإلضافة  استقباٍل،  فسيحة، ومطعًما، وردهــة 
قاعة ضخمة  ذلــك  بما في  اجتماعاٍت،  قاعاِت  سبع 
ــاٍد مــن نـــوادي  ــ تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 702 مــتــر مــربــع ون
ا 

ً
أيض الفندق  الترفيهية. وتشمل مرافق  شيراتون 

صــالــة ريــاضــيــة وبــركــة ســبــاحــة داخــلــيــة ومنتجعًا 
صــحــيــًا وحــمــامــًا تــركــيــًا. وقـــد حــصــل الــفــنــدق على 
بالطاقة  التحكم  لريادته في نظام  الذهبية  الشهادة 
 »LEED« والتصميمات البيئية املعروفة اختصارًا بـ

من مجلس املباني الخضراء األمريكي.
وقــــال ســـعـــادة الــشــيــخ فــيــصــل بـــن قــاســم آل ثــانــي، 
لــالســتــثــمــار  ــــريــــان  ال إدارة شـــركـــة  رئـــيـــس مــجــلــس 
السياحي »آرِتــك«: »إنه ملن دواعي سروري أن أعلن 
افتتاح فندق شيراتون إسطنبول سيتي  اليوم عن 
»آرِتــك«  لـــ اســتــحــواٍذ  أول  االفتتاح  هــذا  ليمثل  سنتر، 
العاملية  املـــدن  أهــم  فــي إســطــنــبــول والــتــي تعتبر مــن 

ــاذب  ــتـــي تــتــمــتــع بــمــنــاخ اســتــثــمــاري مــمــتــاز وجــ والـ
لـــالســـتـــثـــمـــارات األجـــنـــبـــيـــة. إن هــــذا الـــفـــنـــدق الـــرائـــع 
»آرِتـــك«، ويتماشى مع  يعتبر إضافة هامة ملحفظة 
تتمتع قطر  ننتهجها.  الــتــي  الــتــوســع  إســتــراتــيــجــيــة 
بــعــالقــات مــمــيــزة مــع تــركــيــا وقـــد شــهــدت الــعــالقــات 
ــعــديــد من  ــتــجــاريــة بـــني الــبــلــديــن نــمــوًا قــويــًا فـــي ال ال
واملنتجات  الصناعي  القطاع  ذلك  بما في  القطاعات 
ــيـــاحـــة. إنــنــا  الـــغـــذائـــيـــة واملــــعــــدات الــعــســكــريــة، والـــسـ
العالقات  تعزيز هذه  بأن نكون جزءًا في  فخورون 
وكــذلــك بعالقاتنا  وتــركــيــا،  بــني قطر  اإلستراتيجية 
الدولية، بما يمكننا من توفير  املتنامية مع ماريوت 
نتواجد  التي  الــدول  لعمالئنا في  استثنائية  تجربٍة 

بها«.
مــن جــانــبــه، قـــال ســعــادة الــشــيــخ مــحــمــد بــن فيصل 
الــريــان  نــائــب رئــيــس مجلس إدارة شــركــة  ثــانــي،  آل 
اســـتـــحـــواذ  »إن  »آرِتــــــــــك«:  الـــســـيـــاحـــي  لـــالســـتـــثـــمـــار 
»آرِتـــــــك« عــلــى فـــنـــدق شـــيـــراتـــون إســطــنــبــول سيتي 
يتماشى بصورة ممتازة مع إستراتيجيتنا  سنتر 
االستثمارية، وذلك من ناحية املوقع والقوة التجارية. 
الثقة فــي أن هــذا االســتــحــواذ الجديد  أثــق تمام  وأنــا 
إلـــى محفظتنا  لــيــس فــقــط   

ً
 مــضــافــة

ً
ســيــوفــر قــيــمــة

الحالية، لكن أيضًا إلى املجتمع املحلي. نحن سعداء 
الدولية ونتوقع  مــاريــوت  مــع  بتعزيز عالقاتنا  جــدًا 
قريبًا أن نتمكن من اإلعــالِن عن تعاوٍن جديٍد آخر 

في السوق التركي«.

مؤتمر »وايز« ينظم جولة داخل 
»المجلس« لإلعالميين

»الريان لالستثمار« تفتتح 
»شيراتون إسطنبول« سيتي سنتر

الدوحة -  

الدوحة -  

¶ خالل حفل تدشين المدرسة 

الدوحة -  

3 ماليين و200 ألف ساعة عمل دون حوادث إنجاز 
في مشروع توسعة مرافق الخور الرياضية

أعلنت كل من مجموعة بروة العقارية املطور ملشروع توسعة 
مــرافــق الــخــور الرياضية، وشــركــة الــبــدر لــإلنــشــاءات واألعــمــال 
الحديدية، مقاول املشروع، عن إنجازهم 3 ماليني و 200 ألف 
التحقق  الشركتان بهذا  ساعة عمل دون حـــوادث. واحتفلت 
املميز على صعيد األمن والسالمة لديهم حيث علق املهندس 
عيسى بن محمد املهندي، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

: »إنــه 
ً
الــعــقــاريــة على الخبر قــائــال املــنــتــدب فــي مجموعة بـــروة 

من دواعــي ســرورنــا أن نشهد هــذا اإلنــجــاز ونشيد بالجهود 
العقارية  بــروة  املــبــذولــه لتعزيز األمــن والــســالمــة فــي مشاريع 
بشكل عـــام وفـــي مــشــروع تــوســعــة مــرافــق الــخــور الــريــاضــيــة 
بشكل خاص، سواء من ِقَبل فريق بروة أو من الشركة املنفذة 
للمشروع، شركة البدر لإلنشاءات واألعمال الحديدية«.  وقال 
املهندس محمد  البدر لإلنشاءات،  إدارة شركة  رئيس مجلس 
الكثير من  الحدث: »نستثمر  العمادي، تعليقًا على  بن أحمد 

الوقت والجهد في تعزيز الوعي حول مسائل األمن والسالمة 
في مشاريعنا، وذلــك حفاظًا على أرواح كل من يعمل ضمن 
املــتــنــوعــة، مــا يمكننا بالتالي مــن إتمامها ضمن  مشاريعنا 
جدول زمني أكثر دقة متفاديني إهدار األرواح والوقت واملال«.  
املهندي بجولة يصحبه  املهندس عيسى بن محمد  قــام  وقــد 
فيها مــــدراء املــشــروع لــإلطــالع عــلــى مــشــروع تــوســعــة مــرافــق 
الخور،  املنطقة الصناعية ملدينة  الــواقــع فــي  الرياضية  الــخــور 
يــقــام عــلــى أرض تبلغ مساحتها 69,757 مــتــر مــربــع،  حــيــث 

ويطرح 516 شقة سكنية بمساحة بناء إجمالية تبلغ 53,639 
إلــى »هايبر مــاركــت« تبلغ مساحته 8  بــاإلضــافــة  متر مــربــع، 
األغـــراض تصل مساحتها  آالف متر مــربــع، وصــالــة متعددة 
البنية التحتية للمشروع  إلى 300 متر مربع. وتشتمل أعمال 
محطة كهرباء فرعية وطرق داخلية، فضال عن كافة الخدمات 
املطلوبة مــن مياه وكهرباء وصــرف صحي وري واتــصــاالت 
وكاميرات للمراقبة ومواقف للسيارات وغرف للمضخات مع 

خزانات للمياه والحريق والغاز. 

الدوحة -  



17 آراء وآراء
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بوب مواواد

مؤلفة وكاتبة رأي في »نيويورك تايمز«
»صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«

ترامب ومحاربة االحتياطي الفيدرالي

جـــاءوا بعد الــحــرب- قــد مــارســوا نــوعــا مــن البلطجة ضد 
الراحل  رئيس اإلحتياطي بشكل فج. فالرئيس األمريكي 
ليندون جونسون دفع ويليام ماكتشيزني مارتن رئيس 
اإلحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــســابــق إلـــى الــحــائــط بــعــدمــا تجرأ 

مارتن ورفع سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
البلطجة ضــد اإلحتياطي  لكن أســـوأ مــثــال على ممارسة 
ــــراحــــل ريـــشـــارد  ــان عــهــد الـــرئـــيـــس ال ــ الــفــيــدرلــي حـــدثـــت إبـ
البنك  أرثـــر بيرنز رئــيــس  أجــبــر األخــيــر  نيكسون، حينما 
املركزي األمريكي حينها بتطبيق سياسات من شأنها أن 

تفاقم معدالت التضخم، وهو ما قد حدث بالفعل وأثبت لنا 
أن تلك املؤسسة االقتصادية الحيوية، التي من املفترض أن 
تكون هيئة سياسية، أضحت ُعرضة ملخاطر التدخل من 

قبل البيت األبيض وعلى نحو يفوق اعتقادنا.
قــاوم الضغوط  وإذا كــان هناك رئيس إحتياطي فيدرالي 
التي مورست عليه من قبل ساكن البيت األبيض في عهده، 
فــهــو آرثـــر بــيــرنــز فــي عــهــد ريــتــشــارد نــيــكــســون. فبيرنز 
للبحوث  الــوطــنــي  املكتب  سبق وأن شغل منصب رئــيــس 
االقــتــصــاديــة، وكـــان يتمتع بسمعة عالية كمحلل بيانات 

محنك، وشخص لديه قدرة فائقة على إطالق التوقعات.
وقــيــل إن بــيــرنــز هــو مــن تــوقــع قـــوة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
األمــريــكــي فــي الــعــام 1955، وذلـــك مــن خــالل كثافة دخــان 
الــســجــائــر فــي صــالــة عـــرض الــســيــارات املــمــلــوكــة لشركة 

جنرال موتورز.

أطلق الرئيس األمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه 
الشخصي على موقع التدوينات املصغرة »تويتر« الشهر 
املاضي، أكد فيها أن بكني ليست العدو الحقيقي للواليات 
بــاالقــتــصــاد، لكن  األمــريــكــيــة، وذلـــك فيما يتعلق  املــتــحــدة 
العدو الحقيقي يأتي من داخل اإلحتياطي الفيدرالي »البنك 

املركزي األمريكي«.
الفيدرالي مؤخرا  وقرر جيرومي باول رئيس اإلحتياطي 
خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية، وهي نسبة 

أصغر من تلك التي يرغب ترامب فيها.
ومضى ترامب يكتب في تغريدته: »الصني ليست عدونا، 

ولكنه اإلحتياطي الفيدرالي«.
ومثل تلك الجرأة التي يلحظها القاصي والداني عند ترامب، 
هــي سمة تميزه حينما يتحدث بها عــن خصوم أمريكا 
تــكــون كــذلــك حينما يهاجم مؤسسة  بــالــخــارج، لكنها ال 

حيوية بحجم البنك املركزي األمريكي.
الفيدرالي  الحديثة تقول إن اإلحتياطي  أن ثقافتنا  وبرغم 
مؤسسة تتمتع باستقاللية كاملة، ثمة رؤســـاء آخــرون- 

اميتي شليس

“ الجودة تبدأ من الداخل ثم تحفر طريقها للخارج  ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – أحمد أبو الفضل

أمريكا الالتينية واقتصاد المشاركة
التفكير فيما يطلق  إلــى  الــذي نميل فيه  الــوقــت  فــي 
عــلــيــه »اقــتــصــاد املــشــاركــة« كــمــفــهــوم جــديــد- نتاج 
الثورة الصناعية الرابعة- فإن أصوله أقدم بكثير، بل 
في نفس قدم علم االقتصاد نفسه. وما يحدث اآلن 
التجارة اإلليكترونية والنماذج  هــو نتيجة صعود 

التخريبية التي تنهي سالسل لوجستية معينة.
فــوائــد وتحديات  الالتينة، ثمة  وبالنسبة ألمــريــكــا 
التي تقدم  التحوالت االقتصادية  متضمنة مع تلك 
املدمرة.  أيضا إمكانية إلعــادة تطوير اقتصاداتنا 
وفي كولومبيا مثل السواد األعظم من االقتصادات 
الالتينية، فإن االعتماد على بيع السلع الرئيسية قد 

تسبب ظهور حالة من عدم االستقرار الواضحة. 
الطبيعية  املـــوارد  أو  الجيدة  السلع  واالعــتــمــاد على 
يحدث اضطرابا في النمو االقتصادي في النوعني 
السلع  الثانوية والثالثية. ومــع  السلع:  اآلخــريــن من 
املــتــجــددة وغير  املــــوارد  أو  الــخــام  الرئيسية )املــــواد 
املتجددة(، تكون األسعار في العادة معومة، وتعتمد 
الحالة  العاملية املحددة في تلك  الفائدة  على أسعار 

بالدوالر األمريكي.
السلع كبيرا، كلما  وكلما كــان اعتمادنا على تلك 
كانت فرصتنا أقل في تحقيق التنمية االقتصادية 
الحقيقية، وفي تنويع االقتصادات، بعبارة أخرى، 
إنتاج صناعي )سلع ثانوية( وتوفير خدمات  إلى 

عاملية املستوى )سلع ثالثية(.
والتقلبات التي يشهدها سعر الدوالر األمريكي في 
الوقت الحالي يجعل التنويع ضرورة أكثر إلحاحا- 
التقلبات  لتلك  السلبية  الــتــداعــيــات  تــفــادي  بــهــدف 
والتي تهدد االقتصاد املترنح بالفعل. ولهذا ينبغي 
على االقتصادات في أمريكا الالتينية أن تفعل ما 
العثور على بدائل. وفي حالتنا،  بوسعها من أجل 
وكــمــا كــتــبــت مـــن قــبــل، تــحــتــاج الـــدولـــة إلـــى تطبيق 
التعليم والعدالة  إصــالحــات هيكلية على قطاعات 
الركاب  التحتية والشحن وتنقالت  واألمــن والبنية 

داخل الدولة.
وتــحــتــاج كــولــومــبــيــا أيــضــا إلـــى اســتــئــصــال شــأفــة 
التي تعشش  البيروقراطية  الفساد، والتخلص من 
فـــي كـــل أرجـــــاء الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص. وعــلــى 
الـــجـــانـــب املـــالـــي فــإنــنــا بــحــاجــة إلــــى تــعــديــل نــظــام 
ــات  ــم تــنــفــيــذ تــلــك اإلصـــالحـ ــا تـ ــرائـــب. وإذا مـ الـــضـ
بـ كولومبيا  الخاص  فــإن تصنيف املخاطر  فعليا، 
البلد  بـــدوره سيجعل  سيحسن االســتــدامــة، وهـــذا 

الالتيني أكثر تنافسية.

فيليب جانيكا

كاتب رأي في »وورلد كرانش«
»موقع وورلد كرانش العاملي«

األوضاع في الدول الغنية

ــأن الـــــــدول الــغــنــيــة  ــ ــول بـ ــقـ هـــنـــالـــك مــــؤشــــرات تـ
آلــيــات جـــديـــدة، أي  أو  تــنــتــج ســلــعــا  طبيعيا ال 
ال يــعــتــمــد اقــتــصــادهــا عــلــى اإلبـــــــداع. تنصب 
ــثـــروة أو  الــجــهــود فــيــهــا عــلــى كــيــفــيــة تـــوزيـــع الـ
أو تنويع  تقاسمها وليس على زيــادة قيمتها 
ركــائــزهــا ومـــصـــادرهـــا. هـــذا ربــمــا يــفــيــد على 
املــدى  القصير، إنما حكما مضر على  املــدى 
الـــدول تعاني مــن تقلبات  أن هــذه  البعيد. كما 
ــتــالــي مـــن عــــدم االســـتـــقـــرار في  ــار وبــال ــعـ األسـ
الرؤية والتخطيط املستقبلي فيما يخص النمو 

واالستثمارات وحتى االستهالك.
الغنيتني ال تحققان  دول كأنغوال ونيجيريا 
نموا كبيرا متواصال، بينما دول شرق آسيا 
لــم يحصل سابقا.  اقــتــصــاداتــهــا كــمــا  طـــورت 
الثروة الطبيعية تضر عموما بسبب االتكالية. 
تــدنــى فــي سنة  النيجيري،  الــنــاتــج املحلي  فــي 
2016 وارتفع 0,8% في 2017 وربما لم يتعد 
2% فــي 2018. الــتــضــخــم مــرتــفــع فــي حــدود 
16% واالدخار قليل أي 14% من الناتج، لكن 
مــيــزان الــحــســاب الــجــاري فــائــض. أمــا املــوازنــة 
فهي عاجزة في حــدود 5% من الناتج نتيجة 
الهدر والفساد. األوضــاع االجتماعية ال تدعو 
لالطمئنان بسبب جــود طبقة صغيرة غنية 

جدا وطبقة واسعة فقيرة.
ــاع األنــغــولــيــة أفــضــل قــلــيــال، ألن النمو  األوضـــ
بـــمـــعـــدل 3% مــع  مـــنـــذ ســـنـــة 2010  مــســتــمــر 
انحدار واحد في سنة 2016. نسب التضخم 
تــتــأرجــح بني  مرتفعة بمعدل 10% واملـــوازنـــة 
لــتــطــور أســعــار النفط.  الــعــجــز والــفــائــض تبعا 
الفائض كبير 8,7% في سنة 2011 والعجز 
ــــى عــدم  كــبــيــر فـــي ســنــة 2014 مــمــا يــشــيــر إل
االستقرار والتقلبات وارتــفــاع املخاطر. كذلك 

األمـــر بالنسبة إلـــى مــيــزان الــحــســاب الــجــاري 
املتأرجح، علما بأن أوضاع الفساد أفضل من 
نيجيريا. أما نسبة الدين العام من الناتج فهي 
في حــدود 73% في 2018 وهــي مرتفعة في 
ــدول األفريقية  الـ دولـــة نفطية وغنية طبيعيا. 
إدارات سياسية  إنتاج  اليوم على  قــادرة  غير 
شفافة ونزيهة ألن املحاسبة غائبة والشعوب 

ال تطالب بالتغيير.
الغنية  روسيا تعاني من نفس املشكلة وهــي 
بالنفط وتعتبر دولـــة رائــــدة فــي مــيــاديــن عــدة 
علمية وثقافية. تعرضها لعقوبات أمريكية 
قاسية نتيجة العالقات مع أوكرانيا لم يضرها 
كــثــيــرا لــكــنــه يـــؤثـــر عــلــيــهــا حــكــمــا عــبــر نسب 
نمو سلبية في سنتي 2015 و2016 ونسب 
بــعــد. هنالك صـــادرات  ضعيفة إيجابية فيما 
روســيــة كــبــيــرة فــي املــــواد الــغــذائــيــة واألســلــحــة 
تسبب فــائــضــا فــي مــيــزان الــحــســاب الــجــاري 
مما يجعل الدولة تتمتع باحتياطي نقدي كبير 
قارب 500 مليار دوالر في سنة 2018 أو 17 

شهرا من الواردات.
كــيــف يــمــكــن إنــقــاذ الــوضــع فــي الــــدول الغنية 
طبيعيا والفقيرة معيشيا. هنالك من يقترح 
ــرادات الــنــفــطــيــة وغــيــرهــا مــبــاشــرة  ــ ــ تـــوزيـــع اإليـ
على الشعب أي تقسيمها على عدد املواطنني 
وإعــطــاءهــم إيــاهــا. فــكــرة جــيــدة لكن مــن يقوم 
إذ هـــي مــصــدر املشكلة  الــحــكــومــة ال،  بـــذلـــك؟ 
والداعمة للفساد واملستفيدة منه. جهاز دولي؟ 
من هو ومن أين نأتي به؟ الفكرة نظريا جيدة 
ويجب درسها، إذ تبقى الثروات الطبيعية ملك 
الشعوب. األضواء مسلطة اليوم على كل الدول 
فــي أدائــهــا لــكــن املــســؤولــيــة األولــــى تبقى على 

الشعوب.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

ترجمة – سمر عبد الرحمن

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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أوبك تجتمع ديسمبر في فيينا

روسيا لن توافق على خفض 
جديد إلنتاج النفط

أسهم أوروبا ترتفع في تعامالت حذرة

قالت ثالثة مصادر أمس إن روسيا لن توافق على األرجــح على 
مزيد من الخفض في إنتاج النفط خــالل اجتماع مع مصدرين 
القائم  الــقــادم، لكنها قــد تتعهد بتمديد الخفض  آخــريــن الشهر 
ملساندة السعودية، وتجتمع منظمة البلدان املــصــدرة للبترول 
في الخامس من ديسمبر بمقرها في فيينا، ثم تجري بعد ذلك 
مــحــادثــات مــع مصدرين آخــريــن مــن بينهم روســيــا، فيما ُيعرف 
بتحالف أوبك+، وقالت املصادر إن أوبك وحلفاءها قلقون حيال 

ضعف نمو الطلب في 2020.
وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن رســــم نــبــرة اجــتــمــاع 
ديسمبر األسبوع املاضي، عندما وصف موقف السعودية قبيل 
املحادثات بأنه »صعب«، وتقول موسكو إن من الصعب عليها 
إجراء خفض طوعي في إنتاج النفط خالل أشهر الشتاء الباردة. 
وحن بدأ سريان اتفاق خفض اإلنتاج في أول يناير 2017، نفذت 
روسيا التزاماتها تدريجيا، حيث لم تصل إلى االمتثال الكامل 

قبل مايو ذلك العام.
وقال مصدر مطلع أمس »نتوقع محادثات صعبة في ديسمبر. لن 
توافق روسيا بالقطع على مزيد من الخفض في الشتاء«. ولم ترد 
وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.. وفي النسخة األخيرة 
من االتفاق، اتفقت روسيا وبعض املنتجن الكبار اآلخرين على 
خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير، ويستمر 
ــارس، وقـــال مــصــدر فــي أوبـــك »املـــشـــاورات  االتـــفـــاق حــتــى نــهــايــة مــ
الــجــادة لــم تــبــدأ بــعــد. التمديد يــبــدو أرجـــح. روســيــا لــن تستطيع 
إجراء مزيد من الخفض خالل الشتاء. لكن املفاجآت ممكنة دائما«.

وبموجب االتــفــاق، فــإن الحد األقصى إلنتاج روسيا يبلغ نحو 
11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا، وإمدادات الغاز الطبيعي 
الـــروســـي إلـــى الــصــن، الــتــي مــن املــنــتــظــر أن تــبــدأ الــشــهــر الــقــادم، 
ستعزز أيضا إنتاج مكثفات الغاز، وهــي جــزء من مزيج النفط. 
وقال مصدر آخر بالقطاع إن الشركات الروسية تسعى إلى زيادة 
إنتاجها في 2020 لدعم ميزانية الدولة. وقال أليكسي كودرين، 
رئيس غرفة التدقيق الحسابي والحليف املقرب لبوتن، إن إنفاق 
روسيا في ميزانية العام الحالي سيقل تريليون روبل )16 مليار 

دوالر( عن العام املاضي.
وفي األسواق العاملية، تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على 
التوالي أمس في ظل قلق في السوق بسبب التقدم املحدود في 
محادثات التجارة الصينية األمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية 
فضال عن زيــادة املخزونات األمريكية. ونــزل خام غرب تكساس 
إلـــى 56.78 دوالر  بــاملــئــة  الــوســيــط األمــريــكــي 27 ســنــتــا أو 0.47 
للبرميل، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي 
آمــال اتفاق تــجــاري. ونزلت  سجله الجمعة املاضي حن تنامت 
العقود اآلجلة لخام القياس العاملي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 

باملئة إلى 62.24 دوالر.
ونقل تلفزيون ســي.إن.بــي.ســي عــن مصدر بالحكومة الصينية 
قــولــه إنـــه ثــمــة تــشــاؤم فــي بــكــن بــشــأن احــتــمــاالت تــوقــيــع اتــفــاق 
تجاري، إذ أقلق املسؤولن الصينين تصريح الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بشأن عدم التوصل التفاق بشأن إلغاء تدريجي 
للرسوم. وفي الوقت ذاته، توقع استطالع أولي لرويترز أن ترتفع 
الرابع على التوالي  مخزونات النفط الخام األمريكية لألسبوع 

مما يضغط على األسعار.

ــــس بــعــد  ارتـــفـــعـــت األســــهــــم األوروبـــــيـــــة أمـ
ظهور مؤشرات على تأجيل لفرض مزيد 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات األمـــريـــكـــيـــة عــلــى هــــواوي 
الصينية، وذلك بالرغم من أن التعامالت 
تــجــرى داخـــل نــطــاق مــحــدد فــي ظــل ترقب 
املستثمرين ملعرفة ما إذا كانت الواليات 
إلــى اتفاق  املتحدة والــصــن ستتوصالن 
تــجــارة مبدئي، وارتــفــع املــؤشــر ستوكس 
600 األوروبــي 0.4 باملئة إذ قادت األسهم 
املـــدرجـــة فــي لــنــدن املــكــاســب بــعــد الــعــديــد 
مــن نتائج األعــمــال اإليــجــابــيــة للشركات. 
وأصدرت إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
تــرامــب تــمــديــدا جــديــدا ملــدة تسعن يوما 
يــســمــح لــلــشــركــات األمـــريـــكـــيـــة بــمــواصــلــة 
العمل مع هــواوي تكنولوجيز الصينية. 
ــاق الـــتـــجـــارة  ــفــ لـــكـــن الـــضـــبـــابـــيـــة حـــيـــال اتــ
جعلت املستثمرين يحجمون عــن القيام 
بــمــراهــنــات كبيرة بعد أن ذكـــرت ســـي.إن.
بي.سي أن املعنويات في بكن تشاؤمية 

حيال احتماالت إبرام اتفاق.
وهـــــبـــــط املــــــؤشــــــر نــــيــــكــــي الــــقــــيــــاســــي فــي 
بـــورصـــة طــوكــيــو لـــــــألوراق املـــالـــيـــة أمــس 
مـــع تــعــرض شـــركـــات الــتــصــديــر لضغوط 
الـــدوالر بينما  الــن مقابل  ارتــفــاع  بسبب 
يــتــرقــب املــســتــثــمــرون إيـــضـــاحـــات بــشــأن 
تقدم املفاوضات إلنهاء الحرب التجارية 
بن الواليات املتحدة والصن. وانخفض 
املؤشر نيكي 0.5 في املئة إلى 23292.65 

ــــن هـــبـــط مــــؤشــــر تــوبــكــس  ــــي حـ نـــقـــطـــة فـ
األوســع نطاقا 0.2 في املئة إلــى 1696.73 
نــقــطــة. وارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة الــيــابــانــيــة 0.2 
الـــدوالر في  إلــى 108.47 يــن مقابل  باملئة 
ــة امـــــس مــــا يــفــرض  ــويـ ــيـ الـــتـــعـــامـــالت اآلسـ
ــات الـــتـــصـــديـــر إذ إن  ــركــ ضــغــطــا عـــلـــى شــ
صــعــود الــعــمــلــة يــضــر بـــأربـــاح الــشــركــات 
عند تحويلها. وتراجعت أسهم الشركات 
ــزل ســهــم  ــ ــ ــر، ونـ ــديـ ــتـــصـ املـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الـ
تويوتا مــوتــور 1.1 باملئة وتــراجــع سهم 
ــزل ســهــم تــوشــيــبــا  ــ ــانـــوك 1.5 بــاملــئــة ونـ فـ

ثالثة باملئة.
ــرات األســــهــــم األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــؤشـ ــ وفـــتـــحـــت مـ

الرئيسية على مستويات قياسية مرتفعة 
بــفــضــل اســتــمــرار الــتــفــاؤل بـــأن الـــواليـــات 
املتحدة والصن ستضعان حدا لحربهما 
الــتــجــاريــة املـــدمـــرة، وذلـــك رغـــم تــراجــع في 
أســهــم الــتــجــزئــة بــعــد تــوقــعــات متشائمة 
من هوم ديبو وكولز. وارتفع املؤشر داو 
جونز الصناعي 43.54 نقطة بما يعادل 
0.16 باملئة ليفتح عند 28079.76 نقطة، 
ــــورز 500  بــ ــد  ــ انـ املــــؤشــــر ســـتـــانـــدرد  وزاد 
بمقدار 5.42 نقطة أو 0.17 باملئة مسجال 
املــؤشــر نــاســداك  نــقــطــة، وتــقــدم   3127.45
إلــى  املــجــمــع 28.08 نقطة أو 0.33 بــاملــئــة 

8578.02 نقطة.

موسكو - رويترز

عواصم - رويترز:

» وكاالت  - »

الــســابــع من  أعــلــى مستوياته منذ  أن بلغ  أمــس بعد  الــذهــب  استقر 
نوفمبر في وقت سابق من الجلسة، في الوقت الذي تأثر فيه اإلقبال 
على املخاطرة سلبا بفعل شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري 
بني الواليات املتحدة والصني، ولم يسجل الذهب في املعامالت الفورية 
تغيرا يذكر عند 1471.90 دوالر لألوقية )األونصة(، وارتفعت العقود 

األمريكية اآلجلة للذهب 0.07 باملئة إلى 1472.90 دوالر لألوقية.
لــدى ســـي.إم. الــســوق  وقـــال مايكل مــكــارثــي رئــيــس إستراتيجيات 
إلــى االقتراب  سي ماركتس »ال نتوقع أي تحركات كبيرة وبالنظر 
من مستوى 1490 دوالرا، فإن التحركات ستكون صعودا وهبوطا 
إلى  الــتــوصــل  إن  أو واشــنــطــن  لــم تقل بكني  مــا  القصير،  املـــدة  على 
أداء األسهم اآلسيوية، إذ يفتقد  اتفاق تجاري مستبعد«. وتباين 
املستثمرون دافعا للتداول انتظارا ألنباء أوضح بشأن التقدم املحرز 
أن ثمة  الليل، ذكرت سي.إن.بي.سي  التجارة. وأثناء  في مفاوضات 
تشاؤما في بكني إزاء احتماالت إبرام اتفاق. وقبع الدوالر قرب أدنى 

مستوى في أسبوعني.
ويتابع املتعاملون في السوق أيضا عن كثب االضطرابات في هونج 
أوقـــات الضبابية  للقيمة خــالل  آمــنــا  الــذهــب مخزنا  كــونــج، وُيعتبر 
االقــتــصــاديــة أو الــســيــاســيــة، وتــتــجــه األنــظــار حــالــيــا ملحضر أحــدث 
اجــتــمــاع ملجلس االحــتــيــاطــي االتــحــادي )الــبــنــك املــركــزي األمــريــكــي( 
األربـــعـــاء. وبالنسبة  الــيــوم  نــشــره  النقدية واملــقــرر  السياسة  بــشــأن 
للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت الفضة 0.6 باملئة إلى 17.12 دوالر 
لألوقية، بينما نزل البالديوم 0.3 باملئة إلى 1732.93 دوالر لألوقية، 

وارتفع البالتني 0.5 باملئة إلى 898.10 دوالر لألوقية.

إنــه مــن املستبعد أن يحقق هدفه  الــخــاص  قــال بنك جوليوس باير 
لنمو يتراوح بني أربعة وستة باملئة في صافي األموال الجديدة هذا 
العام بسبب نزوح تدفقات من صناديق في وحدة كايروس اإليطالية 
الجديدة لألشهر  البنك إن صافي تدفقات األمــوال  لــه، وقــال  التابعة 
العشرة األولى من العام نما بنسبة تقل عن ثالثة في املئة. وقرر ثالث 
أكبر بنك ُمدرج في سويسرا في أغسطس اإلبقاء على شركة إدارة 
األصول اإليطالية بعد خضوعها للمراجعة اإلستراتيجية في أعقاب 
أداء ضعيف في عام 2018. وأشــار إلى تحسن في نتائج األعمال، 
وقال إنه سيعمل على تنسيق أنشطة إدارة الثروات لدى كايروس في 

إيطاليا مع أعماله الخاصة.
ــح أمـــس إلـــى اســتــمــرار نــــزوح الــتــدفــقــات مـــن كــايــروس  لــكــن بــايــر أملـ
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مـــن عــمــلــيــات تـــخـــارج رفــيــعــة املــســتــوى خــالل 
األشهر األربعة املاضية، مما أدى إلى مخصصات النخفاض قيمة 
بند الشهرة بقيمة 90 مليون يورو )100 مليون دوالر( هذا العام. 
النتائج  الجديد في بيان  التنفيذي  الرئيس  وقــال فيليب ريكنباخر 
للمجموعة منذ توليه املنصب »شهد تجميع األصــول زخما  األول 
قويا في أسواقنا األساسية، على الرغم من أن ذلك تبدد أثره جزئيا 
بفعل عوامل معاكسة مؤقتة متوقعة ونزوح تدفقات مخيب لآلمال 
من صناديق كايروس«. ومنذ أن تولى ريكنباخر زمام األمــور في 
التنفيذي لتعزيز  بــايــر حــجــم مجلسه  قــلــص جــولــيــوس  سبتمبر، 

الكفاءة والتركيز على العمالء وخاصة أولئك شديدي الثراء.

قــال اتحاد الصناعات األملانية )بـــي.دي.آي( أمــس إن من املتوقع أن 
يتراجع إنتاج الصناعة التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا أربعة 
باملئة هذا العام، كما ُيتوقع أن ترتفع صــادرات أملانيا الكلية نصف 
الــخــارج. وتتضرر  نقطة مئوية في 2019 بسبب طلب أضعف من 
النزاعات  التصدير من  التي تعتمد على  التصنيع األملانية  شركات 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة وتــبــاطــؤ االقــتــصــاد الــصــيــنــي، فــضــال عـــن حــالــة 

الضبابية املتعلقة بانسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقال يواخيم النج مدير عام االتحاد في بيان »بعد ست سنوات من 
النمو املتتالي يشهد القطاع الصناعي األملاني ركودا منذ الربع الثالث 
من عام 2018«، ويتوقع اتحاد الصناعات أن يرتفع اإلنتاج الصناعي 
العاملي بنسبة واحد في املئة فقط هذا العام بعد معدل نمو سنوي 
املتوقع بنسبة  الــصــادرات  ملــدة عامني. يأتي نمو  املئة  بلغ ثالثة في 
0.5 باملئة لعام 2019 في أعقاب توسع بنسبة 2.1 في املئة في العام 
الخارجية منذ األزمة  املبيعات  ارتفاع في  السابق، مسجال أضعف 

املالية العاملية في عام 2009.
لعام 2019 بنسبة  املتوقع  التحويلية  إنتاج الصناعة  ويأتي تراجع 
أربعة في املئة مقارنة مع التوقعات األولية التحاد الصناعات لركود. 
املئة على  التحويلية 1.2 في  إنتاج الصناعة  ارتفع  وفي عام 2018، 
أســاس سنوي. وتتوقع برلني أن ينمو االقتصاد األملاني 0.5 باملئة 
هذا العام، مما يشير إلى أن البالد فقدت مركزها كقاطرة اقتصاد 
منطقة الــيــورو مــع تصاعد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة وانــتــشــار إجـــراءات 

الحماية الجمركية في أنحاء العالم.

استقرار أسعار 
الذهــــــب

توقعات بتراجع أرباح 
»جوليوس باير« اإليطالي

4 % تراجع اإلنتاج 
الصناعي في ألمانيا
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أمير الكويت يعين وزير الخارجية 
رئيسا جديدا للوزراء

االحتجاجات تمنع انعقاد البرلمان اللبناني

حراك طالبي ضد انتخابات 
الرئاسة في الجزائر

عــن أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد الجابر 
الصباح أمس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
ــلــــوزراء وكــلــفــه بــتــرشــيــح أعــضــاء  رئــيــســا جـــديـــدا لــ
الــــوزراء الجديد  الــجــديــدة، ويشغل رئيس  الــــوزارة 
موقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

منذ سنوات وحتى تعيينه في منصبه الجديد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتذر رئيس حكومة 
ــارك الــحــمــد  ــبــ ــال الــشــيــخ جـــابـــر املــ ــمــ تــصــريــف األعــ
ــادة تــعــيــيــنــه رئــيــســا  ــ ــ ــبـــول إعـ ــــدم قـ الـــصـــبـــاح عــــن عـ
الــبــاد بــإعــادة تشكيل  لــلــوزراء بعد أن كلفه أمــيــر 
الحكومة التي قدمت استقالتها األسبوع املاضي. 
وجاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في 
مجلس األمــة )البرملان( إلجــراء اقتراع على سحب 

الثقة من وزير الداخلية.
أرجـــأ الــبــرملــان اللبناني أمــس إلــى مــوعــد لــم يحدده 
جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع 
قوانن مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، مع إقفال 
اللبنانين الطرق املؤدية إلى مجلس النواب،  مئات 
فـــي تـــطـــور اعـــتـــبـــره املـــتـــظـــاهـــرون »إنــــجــــازًا جـــديـــدًا« 
لــحــراكــهــم املستمر مــنــذ شــهــر. وبــعــد ثــاثــة أسابيع 
من تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته 
تحت ضغط الشارع، قال رئيس الجمهورية ميشال 
ــــى إن الــحــكــومــة الــجــديــدة ستضم  عـــون لــلــمــرة األولـ

ممثلن عن الحراك.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع املتظاهرون في 
وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى 
األمنية التي عمدت إلى إقفال كل املداخل املؤدية إلى 
الــبــرملــان. ونــفــذت وحــدات  ســاحــة النجمة حيث مقر 
مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشارًا غير 
ــوة املــتــظــاهــريــن إلـــى قــطــع الــطــرق  ــداة دعــ مــســبــوق غــ
إلــى الجلسة. ووصلت قلة  ملنع النواب من الوصول 
من النواب ال تتخطى عدد أصابع اليد إلى املجلس، 
واضطر اثنان منهم لركوب دراجــات نارية، بحسب 
ما نقلت محطات تلفزة محلية. وبعدما بدا واضحًا 
تصميم املتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل 
رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة املستقبل برئاسة 
الحريري وكتلة الحزب التقدمي االشتراكي برئاسة 
الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، والــقــوات اللبنانية 

برئاسة سمير جعجع. 
وبعدما لم يكتمل النصاب املطلوب النعقاد الجلسة، 
ــــن الـــعـــام ملــجــلــس الـــنـــواب عـــدنـــان ضــاهــر  أعـــلـــن األمـ
إرجــاء الجلسة »إلــى موعد ُيحدد في ما بعد«. وهو 
التأجيل الثاني خــال أســبــوع تحت ضغط الشارع 
الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع قبل تشكيل 
حــكــومــة مــن اختصاصين ال تــضــم أيـــا مــن الــوجــوه 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة. واحــتــفــل املــتــظــاهــرون بــإرجــاء 
الجلسة، معتبرين ذلــك بمثابة »انجاز جديد« لهم. 
ــوا عــلــى الــطــنــاجــر وألــــــواح حــديــديــة ابــتــهــاجــًا  ــرعـ وقـ

مرددين »ثورة، ثورة«. وفي محاولة لتهدئة الشارع، 
قال عون خال لقاء مع املنسق الخاص لألمم املتحدة 
في لبنان يان كوبيتش أمس إن »الحكومة الجديدة 
ســتــكــون ســيــاســيــة وتــضــم اخــتــصــاصــيــن وممثلن 
عـــن الـــحـــراك الــشــعــبــي«، مـــؤكـــدًا أنـــه عــلــى »اســتــعــداد 
دائــم للقاء ممثلي الــحــراك«. وقــال في تغريدات على 
»تويتر« إن تحديد موعد االستشارات النيابية رهن 
»انتهاء مشاورات« يجريها مع »القيادات السياسية 
املعنية«. ويثير التأخير في بدء االستشارات غضب 
املتظاهرين. وهي املرة األولى التي يقول فيها عون 
إنــه يريد إشـــراك الــحــراك فــي الحكومة. وسبق لــه أن 
قــال إن الحكومة املقبلة ستكون »تكنو-سياسية«، 
ــرح مــتــمــســكــا بـــحـــكـــومـــة مــن  ــ ــطـ ــ ــرفــــض الـــــشـــــارع الـ فــ
التكنوقراط ال تضم وجوها مرتبطة بأي طرف من 
الطبقة السياسية الحالية، ويفخر املتظاهرون بأن 
تــحــركــهــم عــفــوي وجـــامـــع ويــرفــضــون أن تــكــون لهم 

قيادات تتحاور مع السلطة الحالية.
ــبــــاد مــــع أزمــــة  وتـــتـــرافـــق األزمـــــــة الــســيــاســيــة فــــي الــ
اقــتــصــاديــة ومــالــيــة خــانــقــة، وزاد مــن غــضــب الــنــاس 
لدى نزولهم الى الشارع نقص السيولة في املصارف 
وارتفاع سعر الدوالر الذي صار نادرًا بسبب وجود 
تسعيرتن له، األولــى من مصرف لبنان وهي 1507 
ليرات لبنانية، والثانية في سوق موازية يرتفع فيها 
أحــيــانــا إلـــى حـــدود األلــفــي لــيــرة. وفــتــحــت املــصــارف 
أمـــس أبــوابــهــا غــــداة إعــــان اتــحــاد نــقــابــات موظفي 
املصارف وقف إضراب بدأوه قبل أسبوع احتجاجًا 
على تعرضهم إلهانات وإشكاالت مع زبائن راغبن 
بسحب مبالغ مالية من دون أن يوفقوا جراء تشديد 
املصارف لقيودها. وكانت املصارف أغلقت أسبوعن 
في بداية االحتجاجات ثم فتحت أسبوعًا واحدًا فقط 

قبل إضراب موظفيها.
وجــاء قــرار استئناف العمل بعد التوافق مع وزارة 
الداخلية على خطة أمنية تقضي بنشر عناصر أمن 
أمــام املــصــارف، وبعد التوافق مع جمعية املصارف 
اتها لناحية القيود على عمليات  على توحيد إجراء

سحب الدوالر.

شــــــــارك مــــئــــات مـــــن الـــــطـــــاب فـــــي مــســيــرتــهــم 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــد االنـ ــــاء ضـ ــــاثـ ــــل ثـ األســــبــــوعــــيــــة كـ
املقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها 
االنتخابية يومها الثالث، وعلى وقع هتافات 
»ال لــانــتــخــابــات« و»إرحــــلــــوا.. إرحـــلـــوا« ســار 
الطاب تحت املطر في وسط العاصمة حيث 
التحق بهم املارة لتتزايد األعداد حتى وصلت 

نحو 1500 متظاهر.
»مــهــزلــة  ــاهـــرون عــــن رفـــضـــهـــم لـــ ــظـ ــتـ ــر املـ ــبـ وعـ
12/12« كــمــا كــتــبــت عــلــى الفــتــة دلــيــلــة وهــي 
ــالـــت  ــر قـ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــي الـــخـــمـــســـن مــ ــ ــة فــ ــفــ مــــوظــ
لفرنس برس »بــدأت الحملة االنتخابية منذ 
ــن املـــفـــروض ان نــعــيــش عــرســا  ــام ومـ ثــاثــة أيــ
ديمقراطيا لكننا في الحقيقة نعيش مهزلة. 
واملـــهـــزلـــة الــكــبــرى ســنــشــهــدهــا يــــوم االقـــتـــراع 
عــنــدمــا يغيب كــل الــشــعــب عــنــه«. وعــلــى غــرار 
دليلة، التحق العديد من املوظفن في اإلدارات 
بــاملــســيــرة مــســتــغــلــن اســـتـــراحـــة الــــغــــذاء. أمــا 
محمود، السبعيني، فرفع الفتة كتب عليها 
»لـــن نــصــوت بالسيف هـــذا قـــرار ســكــان املــدن 
والـــريـــف«. واوضــــح أن »الــســلــطــة تــعــّول على 
ســـكـــان األريـــــــــاف لـــرفـــع نــســبــة املــــشــــاركــــة فــي 
االنتخابات، لكنني جئت من ريف املدية )80 

كلم غرب الجزائر( وهناك قناعة بعدم جدوى 
هذه االنتخابات«.

بدوره، انتقد سهيل الطالب من معهد البترول 
ــرق الـــعـــاصـــمـــة، املـــرشـــحـــن  ــ ــرداس، شــ ــ ــومـ ــ ــبـ ــ بـ
الــذيــن »اخــتــارهــم الــنــظــام مــن أجـــل مسرحية 
االنتخابات«. وترفض الحركة االحتجاجية 
إجــــــراء االنـــتـــخـــابـــات تــحــت إشــــــراف الــرئــيــس 
االنــتــقــالــي عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح وحــكــومــة 
نـــــور الــــديــــن بـــــــدوي وحــــتــــى رئــــيــــس األركـــــــان 
الرجل القوي في السلطة الفريق أحمد قايد 
صالح. وُسّجلت اضطرابات في اليوم الثاني 
مــن الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــاقــتــراع الــرئــاســي، 
ويـــضـــطـــر املــــرشــــحــــون لــتــنــشــيــط حــمــاتــهــم 
ولقاءاتهم وسط انتشار أمني مكثف، تعتقل 

الشرطة كل من يشوش عليهم.
كما نّدد الطاب بأحكام السجن الصادرة ضد 
متظاهرين بهتافات »عدالة التلفون« و»عدالة 
أنت وحظك« في اشارة الى اختاف األحكام، 
بن السجن والــبــراءة، في القضايا ذاتها من 
ل أمام القضاء 

ُ
محكمة إلى اخرى. واالثنن، مث

20 مــتــظــاهــرا بــتــهــم مــنــهــا »املـــســـاس بسامة 
وحـــدة الــوطــن« و»إهـــانـــة مــؤســســة الــجــيــش«، 
حــيــث طــلــبــت الــنــيــابــة بــســجــنــهــم عـــامـــن، في 
غياب محاميهم الذي قاطعوا جلسة املحاكمة 

»لعدم توفر شروط املحاكمة العادلة«.

تواصل احتجاجات العراق رغم وعود السياسيين باإلصالح

واصــــل مــتــظــاهــرون عـــراقـــيـــون أمــس 
احــتــجــاجــاتــهــم دون اكـــتـــراث بــوعــود 
جديدة أعلنتها كتل سياسية كبيرة 
ــنــــن وال بـــمـــا ســتــثــمــر عــنــه  لـــيـــل اإلثــ
جلسة لــلــبــرملــان مــقــرر انــعــقــادهــا في 
ــــوم، ألن كـــاهـــمـــا ال  ــيـ ــ وقـــــت الحـــــق الـ
يلبي مطلب »إسقاط النظام« وإجراء 
إصــاحــات سياسية كاملة. وتجمع 
مئات املتظاهرين الثاثاء في ساحة 
التحرير وســط بغداد، والتي تشكل 
نقطة الثقل األساسية لاحتجاجات 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــر املـ ــهــ ــشــ ــذ الــ ــنــ ــرة مــ ــمــ ــتــ ــســ املــ
وقــالــت خــيــريــة، وهـــي مــتــظــاهــرة في 
الــســتــيــنــيــات مـــن الــعــمــر لــفــت الــعــلــم 
ــــول عــنــقــهــا، »انــســحــبــت  ــراقـــي حـ ــعـ الـ
الـــثـــقـــة بــــن الــســيــاســيــن والـــشـــعـــب.. 
ــكــون كــل عــراقــي قصرا 

ِّ
حــتــى لــو يــمــل

من ذهب، لن يفيدهم ذلك«. وأضافت 
»اإلصاحات لهم وليست لنا«.

وتهز احتجاجات انطلقت منذ األول 
مــن أكــتــوبــر، بــغــداد ومــدنــا عـــدة في 
جــنــوب الـــعـــراق، مطالبة بـــ »إســقــاط 
ــــات  ــــإصـــــاحـ الــــــنــــــظــــــام« والــــــقــــــيــــــام بـ
الــطــبــقــة السياسية  واســـعـــة، متهمة 
بــــ »الـــفـــســـاد« و»الـــفـــشـــل« فـــي إدارة 
الــبــاد. وقتل أكثر من 330 شخصًا، 
ــن، مــنــذ  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ غــالــبــيــتــهــم مــــن املـ
انــطــاق مــوجــة االحــتــجــاجــات. وأتــى 

تواصل االحتجاجات الثاثاء غداة 
اجتماع للكتل السياسية التي تمثل 
أطرافا رئيسية في الحكومة، صدرت 
ــــي خـــتـــامـــه مـــقـــتـــرحـــات لـــخـــطـــوات  فـ
إصاحية حتى نهاية العام الحالي.

وضــــم االجـــتـــمـــاع الــرئــيــس الــعــراقــي 
برهم صالح ورئيس إقليم كردستان 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي وقــــــــادة كــتــل 
ســـيـــاســـيـــة بــيــنــهــم رئـــيـــســـا الــــــــوزراء 
الــســابــقــان حــيــدر الـــعـــبـــادي ونــــوري 
ــوات الــحــشــد  ــ ــ املـــالـــكـــي وقــــــــادة فــــي قـ
ــيــــس  ــاب رئــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــن بـ ــ ــكـ ــ ــي، لـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

الحكومة الحالي عــادل عبد املهدي. 
ــل املـــجـــتـــمـــعـــون الـــحـــكـــومـــة 45  ــهــ وأمــ
ــام 2019  ــ ــا تــنــتــهــي بـــنـــهـــايـــة عــ يــــومــ
ــات الـــتـــي وعــــدت  ــ ــــاحـ لــتــنــفــيــذ اإلصـ
ــــن ذلـــك  بـــهـــا »وفـــــــي حــــــال عــــجــــزت عـ
سيتم سحب الثقة عنها«، وتعديل 
قــانــون االنــتــخــابــات الــحــالــي »بشكل 
عــادل لتوفير فــرص متكافئة للفوز 

للمرشحن املستقلن«.
كما أمهل املجتمعون مجلس النواب 
املــدة الزمنية ذاتها »إلقــرار القوانن 
الــتــي طــالــب بــهــا املــتــظــاهــرون«، وإال 

ســيــدعــون إلـــى انــتــخــابــات تشريعية 
ــذه املــقــتــرحــات  ــ ــم تـــلـــق هـ ــ ــكـــرة. ولـ ــبـ مـ
صـــدى لـــدى املــتــظــاهــريــن فـــي ســاحــة 

التحرير.
وتـــســـلـــم مــجــلــس الــــنــــواب األســـبـــوع 
املـــاضـــي مـــســـودة قـــانـــون انــتــخــابــي 
لــم تناقش حتى اآلن.  جــديــد، لكنها 
وأدرجــت هذه املسودة ضمن جدول 
أعــمــال جلسة برملانية تعقد الحقا، 
يشارك فيها رئيس الــوزراء الحالي. 
وأوضح املتحدث باسم عبد املهدي، 
سعد الحديثي، أن رئيس الحكومة 

ــيـــقـــدم خـــــال الـــجـــلـــســـة تـــعـــديـــات  سـ
وزارية إصاحية.

إلــى بغداد، شهدت مناطق  وإضافة 
عـــدة فــي جــنــوب الــبــاد احتجاجات 
متواصلة أمــس، حيث أغلقت دوائــر 
ــــدارس فــي مـــدن الــكــوت  حــكــومــيــة ومـ
والــنــجــف والــديــوانــيــة والــنــاصــريــة، 
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة، الــغــنــيــة 
بــالــنــفــط، قــطــع مـــتـــظـــاهـــرون الــطــرق 
املـــؤديـــة إلـــى حــقــول للنفط ومــوانــئ 
الــبــاد، بحرق إطـــارات ســيــارات ملنع 

وصول العاملن إلى تلك املواقع.

بغداد - أ ف ب

الكويت - رويترز:

بيروت - أ ف ب:

الجزائر - أ ف ب:

الشيخ صباح خالد

زحام شديد على المصارف
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انتفاضة عالمية ضد شرعنة المستوطنات اإلسرائيلية

أعلنت األمم املتحدة أمس أن التغير في السياسة األمريكية 
لــيــس لـــه أي تــأثــيــر عــلــى الـــوضـــع الــقــانــونــي لــلــمــســتــوطــنــات 
اإلسرائيلية فــي الضفة الغربية املحتلة والــقــدس الشرقية، 
مؤكدة أن املستوطنات تنتهك القانون الدولي، وقال املتحدث 
بــاســم مكتب حــقــوق اإلنــســان الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة روبـــرت 
كولفيل إن »تغير السياسة في دولة ال يعني تعديال لقانون 
دولـــي مــوجــود أو لتفسيره مــن قــبــل محكمة الــعــدل الــدولــيــة 

ومجلس األمن«. 

ــرح لــلــصــحــفــيــن أن مــكــتــب الـــحـــقـــوق »ســـيـــواصـــل تبني  ــ وصـ
املوقف الذي تعتمده األمم املتحدة منذ فترة طويلة وهو أن 

املستوطنات اإلسرائيلية هي انتهاك للقانون الدولي«.
وتــعــيــش غــالــبــيــة املــســتــوطــنــن فـــي مــســتــوطــنــات تــعــتــبــرهــا 
املحاكم اإلسرائيلية قانونية. ويتعارض قــرار واشنطن مع 
قـــرارات مجلس األمــن التي  موقف بقية دول العالم وينتهك 
تقضي بأن املستوطنات غير قانونية ألنها مبنية على أراض 

محتلة.

عواصم - وكاالت

القرار األمريكي.. ضربة جديدة لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني
يعتبر اإلعالن األمريكي بأن واشنطن لم تعد تعتبر املستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية املحتلة غير شرعية، ضربة جديدة للتوافق الدولي حول 
النزاع بني إسرائيل والفلسطينيني، وجاء ليضاف إلى سلسلة من اإلجراءات 
التي اتخذتها اإلدارة األمريكية لصالح إسرائيل، فمنذ وصول الرئيس دونالد 
ترامب إلى السلطة، اعترفت واشنطن بقرار أحادي بالقدس عاصمة إلسرائيل 
وبسيادة الدولة العبرية على الجوالن السوري املحتل. ويتناقض قرارها 

األخير األحادي أيضا مع السياسة التقليدية األمريكية منذ عقود.
ولم تكشف إدارة ترامب حتى اآلن عن خطة للسالم قالت إنها أعدتها لحل 
النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، ويرفضها الفلسطينيون مسبقا استنادا إلى 

املواقف األمريكية األخيرة من إسرائيل.
ويبدو أن تأثير القرار األمريكي على األرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

املحتلتني حيث يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي سيكون محدودا. 
ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تبني املستوطنات على أراض هي جزء من 
دولتهم املستقبلية. ويــرى محللون أن الخطوة األمريكية ستشجع حركة 
االستيطان اإلسرائيلية. ويرى كبير املحللني في شؤون الشرق األوسط في مركز 
أبحاث األزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الواليات املتحدة تحاول إضعاف الضغط 
القانوني على حليفتها إسرائيل. ويقول »تحاول إدارة ترامب فضح اإلجماع الدولي 
بشأن هذه املسألة املتعلقة بعدم قانونية املستوطنات«. وبحسب سالزبرغ، 
فإن املستوطنني اإلسرائيليني جزء من دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في 

السياسة األمريكية مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات.

أعلن أمن سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
الــلــه أن السلطة  صــائــب عــريــقــات فــي مــؤتــمــر صحفي فــي رام 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــــدأت بــمــجــمــوعــة مـــن الـــخـــطـــوات ضـــد املــوقــف 
ــأن االســـتـــيـــطـــان ومـــنـــهـــا الـــتـــوجـــه إلـــى  ــيــــر بـــشـ األمـــريـــكـــي األخــ
املؤسسات الدولية. وأضاف: سنتوجه إلى مجلس األمن وإلى 
الجمعية العامة لأمم املتحدة وإلى محكمة الجنايات الدولية 
وإلى مجلس حقوق اإلنسان ضد هذا القرار، وبدأنا مداوالت 

في األمم املتحدة لتقديم مشروع قرار في مجلس األمن.
ومــن الخطوات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية أيضا، 
وفــقــا لــعــريــقــات، الــطــلــب مــن املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فتح 

تحقيق قــضــائــي رســمــي مــع املــســؤولــن اإلســرائــيــلــيــن فــي ما 
يتعلق باملستوطنات.

وأضاف: نتوقع اعتراض الواليات املتحدة لكننا سنقدم على 
هــذه الــخــطــوة، دعـــوا الــواليــات املتحدة تستخدم حــق النقض 

ضد القانون الدولي.
ومـــــن الــــخــــطــــوات الـــتـــي ســـتـــقـــوم بـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إلــى الجمعية العامة لأمم  أيــضــا، وفقا لعريقات، »سنذهب 
املتحدة وسنطلب من املحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق 
قــضــائــي رســمــي مــع املــســؤولــن اإلســرائــيــلــيــن فــي مــا يتعلق 

باملستوطنات«.

 إسرائيـــــــــــل 
تحتفل من داخل 
المستوطنــــات 

رحــبــت إســرائــيــل أمــس بــحــرارة بــاملــوقــف األمــريــكــي الجديد 
الــــذي اعــتــبــر أن املــســتــوطــنــات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املحتلة 
ال تــتــعــارض مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي، بــيــنــمــا أعــلــنــت السلطة 
الفلسطينية أنها ستدعو الى فتح تحقيق دولي بقانونية 
موقف واشنطن. ورحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن 
نتانياهو باإلعالن األمريكي، وقــام نتانياهو بجولة أمس 
فـــي مــجــمــع مــســتــوطــنــات غــــوش عــتــصــيــون جـــنـــوب مــديــنــة 
بيت لحم والتقى رؤســاء املجالس االستيطانية في الضفة 
الــغــربــيــة، وقـــال خـــالل جــولــتــه »أعــتــرف بــأنــنــي منفعل جــدا. 
نحن متواجدون في غوش عتصيون التي طردنا منها إبان 
حرب االستقالل، وها نحن في هذا اليوم التاريخي حيث تم 
تحقيق إنجاز عظيم لدولة إسرائيل بعد أن صححت إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب ظلما تاريخيا ووقــفــت إلــى جانب 

الحقيقة والعدل«.
ــال نــتــانــيــاهــو إن اإلعـــــالن األمـــريـــكـــي »ال يــمــنــع حــصــول  ــ وقـ
مــفــاوضــات بــل عــلــى الــعــكــس فــهــذا يــدفــع الــســالم قــدمــا ألنــه 
ــاذيــــب«. وتعتبر  ال يــمــكــن بــنــاء الـــســـالم الــحــقــيــقــي عــلــى األكــ
الــتــي أقيمت على األراضـــي  املــتــحــدة أن املستوطنات  األمـــم 
الفلسطينية املحتلة من إسرائيل منذ 1967، غير قانونية، 
ويرى جزء كبير من األسرة الدولية أنها تشكل عقبة كبرى 
ــادت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة ومــعــظــم  ــ ــ فـــي طـــريـــق الــــســــالم. وأشـ
وســـائـــل اإلعـــــالم والــجــمــعــيــات االســتــيــطــانــيــة فـــي إســرائــيــل 

بتصريحات بومبيو.
وأشاد مجلس املستوطنات »يشع« في بيان باللغة العبرية 
بــقــرار إدارة تــرامــب، وجــاء فــي البيان »نشيد بـــإدارة ترامب 
لكشفها عن حقيقة موقف املجتمعات اإلسرائيلية في يهودا 

والسامرة ووادي األردن«.
وأضاف »بعد االعتراف األمريكي، يجب أن ننتقل إلى مرحلة 
تطبيق السيادة على االستيطان اإلسرائيلي«. وانضم وزير 
إلــى التهنئة. وقــال  الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس 

»حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل أمر ال جدال فيه«.
ويـــرى كبير املحللن فــي شـــؤون الــشــرق األوســـط فــي مركز 
أبحاث األزمات الدولية عوفر سالزبرغ أن الواليات املتحدة 
القانوني على حليفتها إسرائيل.  تحاول إضعاف الضغط 
وقال سالزبرغ »تحاول إدارة ترامب فضح اإلجماع الدولي 
بــشــأن هــذه املــســألــة املتعلقة بــعــدم قانونية املستوطنات«. 
وبحسب سالزبرغ، فإن املستوطنن اإلسرائيلين جزء من 
دائرة نتانياهو اليمينية، والتغيير في السياسة األمريكية 

مهد الطريق لضم إسرائيل للمستوطنات.

نـــأى االتـــحـــاد األوروبــــــي بــنــفــســه بسرعة 
عــــن املــــوقــــف األمـــريـــكـــي الـــجـــديـــد، مـــذكـــرا 
بـــأن مــوقــفــه واضـــح وال يــتــغــيــر، ويقضي 
بـــأن كــل نــشــاط استيطاني غــيــر قانوني 
بموجب القانون الدولي ويعرض للخطر 
إمكانية بــقــاء حــل الــدولــتــن وآفـــاق سالم 
دائــــــم. وقـــالـــت وزيــــــرة خـــارجـــيـــة االتـــحـــاد 
ــنـــي إن  ــريـ ــيـ ــا مـــوغـ ــكـ ــريـ ــديـ ــيـ األوروبــــــــــــي فـ
ــي يــدعــو إســـرائـــيـــل إلــى  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
وضـــع حــد ألنشطتها االستيطانية بما 
يتماشى مع التزاماتها بصفتها سلطة 
احتالل. وأكدت وزارة الخارجية املصرية 
عــبــر مــتــحــدثــهــا املــســتــشــار أحــمــد حــافــظ، 
الـــتـــزام مــصــر بـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والقانون الدولي في ما يتعلق بوضعية 
املـــســـتـــوطـــنـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية املحتلة، باعتبارها غير قانونية 

وتتنافى مع القانون الدولي.
ودان األمن العام لجامعة الدول العربية 
ــيـــط اإلعــــــــالن األمـــريـــكـــي،  ــو الـــغـ ــ أحــــمــــد أبــ
معتبرا إياه تطورًا بالغ السلبية ومعربا 

عــن انزعاجه الشديد حيال االستخفاف 
بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون 
ــــزى اإلعـــــــالن  ــغـ ــ مـ الـــــــدولـــــــي. واعــــتــــبــــر أن 
األمــريــكــي هــو أن الــقــوة هــي الــتــي تصنع 

الحق.
وفي أنقرة، اعتبر وزير الخارجية التركي 
مولود تشاوش أوغلو أمس أن إسرائيل 
ليست فـــوق الــقــانــون الـــدولـــي. وكــتــب في 
تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر: »لــيــســت هــنــاك أي 
دولــة فــوق القانون الــدولــي. التصريحات 
الـــتـــي تـــأخـــذ شـــكـــل فـــــرض األمــــــر الـــواقـــع 
ليست لها أي صالحية في نظر القانون 
الدولي«. والعالقات بن تركيا واسرائيل 
متوترة وغالبا ما تشهد مشادات كالمية 
بن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ورئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
نــتــانــيــاهــو، والـــرئـــيـــس أردوغـــــــان املـــدافـــع 
بــشــدة عــن القضية الفلسطينية كــان في 
الــعــام 2017 فــي مقدمة معارضي  نهاية 
نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى 

القدس.

إدانات دولية ضد اإلعالن األمريكي 

األمم المتحدة: المستوطنات اإلسرائيلية غير شرعية

فلسطين تطالب بتحقيق دولي
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الطموحات الكبيرة ووضع الهدف نصب األعني، هو 
الــغــايــات النبيلة، فكما يقال  الــوحــيــد لنيل  الــطــريــق 
إن العظمة تجلب معها جيشا يــأســر دنـــاءة الهمة، 
وصغر الطموح، واملشكالت الصغيرة، بل والتحديات 

الكبيرة التي يمكن أن تواجه أي مشروع ناشئ.
لم تكتف رائدة األعمال ميرفت إبراهيم باالنتهاء من 
 »Golden rubber - تأسيس مشروع »املطاط الذهبي
لتدوير اإلطـــارات والخشب بتكلفة 18 مليون ريــال، 
فعلى الرغم من أن املــشــروع لم يبدأ اإلنــتــاج الفعلي 
بسبب عـــدم انــتــهــاء بــعــض اإلجـــــراءات املــطــلــوبــة، بل 
تــقــف بــطــمــوحــهــا الــــذي يــتــجــاوز الـــحـــدود لتفكر في 
تــأســيــس مــجــمــع لــتــدويــر كــافــة الــنــفــايــات، إليــمــانــهــا 
الــعــنــاء وال  الــتــي تستحق تحمل  بــالــغــايــات النبيلة 
تعرف الراحة. وخلق طموحها الذي يتجاوز الحدود 
اســتــثــمــارات تــتــجــاوز الـــحـــدود أيــضــا، حــيــث أسست 
الـــدول العربية،  منذ فترة كبيرة مصنعا فــي إحــدى 
: أؤمـــن إيمانا كبيرًا بــأن قــوة دولتنا تكمن 

ً
مضيفة

في ما نتنج ونــزرع ونصنع، وهو أدى إلى مواجهة 
التحديات.

إبــراهــيــم بضرورة  كما تؤمن رائـــدة األعــمــال ميرفت 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
وتحقيق رؤية قطر 2030 للحفاظ على البيئة بإعادة 
ــادة مــــواد لــتــكــون  ــ ــارات واألخــــشــــاب وإعــ ــ ــ تـــدويـــر اإلطـ
بـــدال مــن أن تــكــون مــعــوقــات يحمل  صــديــقــة للبيئة 
الدولة أعباًء أو يؤثر على شكلها الجمالي وينتقص 

منه كوجهة سياحية.
وكما يعرف التدوير فهو عملية االستفادة من املواد 
التالفة والتي يتم رميها بالنفايات، وتحويلها إلى 

ــارات، فــهــي عملية  ــ مـــواد ذات قــيــمــة. أمـــا تــدويــر اإلطــ
جمع اإلطارات التالفة والتي ال تمكن إعادة تركيبها 

للسيارات وتحويلها إلى مواد نافعة، ذات قيمة.
وتقول رائدة األعمال: قد يحتاج التدوير إلى عمليات 
 
ً
ــة، مــثــال ــيــ تــصــنــيــعــيــة بـــهـــدف اســـتـــخـــراج املـــــواد األولــ
اإلطـــارات تمر بعمليات تصنيعية ليستخرج منها 
املطاط والحديد، أو يكون التدوير للمادة من خالل 
 إضافة إكسسوارات لها 

ً
إعطائها قيمة جديدة، مثال

فــائــدة، أو يمكن طالؤها بألوان  وبهذا تصبح أكثر 
زاهية وإعداد مقاعد أو طاوالت للحدائق والساحات.

وأضــافــت لـــ »لــوســيــل« أن الــهــدف مــن إعـــادة التدوير 
خـــفـــض مــــعــــّدل الـــنـــفـــايـــات واملـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــبــيــئــة، 
خصوصا أن كثيرًا من املواد تحتاج إلى مئات اآلالف 
مــن السنني لتتحلل، وبوضعها الحالي تعمل على 
زيــــادة حــالــة االحــتــبــاس الـــحـــراري فــي الطبيعة، كما 
املــعــاد  املــــواد  تــهــدف لخفض كلفة اإلنـــتـــاج، ألن كلفة 
تــصــنــيــعــهــا أقــــل مـــن كــلــفــة املـــــواد الـــجـــديـــدة، وتــوفــيــر 
ــارات مــع إعــــادة تــدويــر اإلطــــارات  ــ الــطــاقــة تــدويــر اإلطـ
في عصرنا الحديث ومع التطور الكبير في صناعة 
السيارات، وازديــاد أعدادها بشكل كبير على الطرق 
فــي مختلف دول العالم، ظهرت مشكلة كبيرة وهي 
ــتـــي يـــتـــم إتـــالفـــهـــا بــشــكــل ســنــوي  حـــجـــم اإلطـــــــــارات الـ
نتيجة استهالكها وانــتــهــاء عمرها االفــتــراضــي، أو 
لــحــوادث تجعل منها غير صالحة  نتيجة تعرضها 
لالستعمال مــرة أخــرى، هــذه اإلطـــارات تتراكم بشكل 
كبير ويقدر عددها حــول العالم باملليارات وتحدث 
مشاكل نتيجة عدم القدرة على تصريفها، لذا ظهرت 
الحاجة إلى استغالل هذه اإلطارات واالستفادة منها.

وتوجد أربع طرق رئيسية في إعادة تدوير اإلطارات 
 عـــن بــعــض قطع 

ً
ــدام اإلطــــــــارات بـــديـــال ــتـــخـ وهــــي اسـ

ــاث، كــالــطــاوالت واملــقــاعــد خــصــوصــا بــالــحــدائــق  ــ األثـ
بــعــد تــزيــيــنــهــا وتــلــويــنــهــا بـــألـــوان جـــذابـــة تــتــنــاســق 
 حقيقيا 

ً
مــع الــديــكــور الــعــام، لكن هــذا ال يعتبر حــال

للمشكلة، نظرًا للعدد الهائل من اإلطــارات التي يتم 
إتالفها سنويا. 

ــة السطح  ــار القديمة يتم عــن طــريــق إزالـ ترميم اإلطـ
الــخــشــن والــحــاصــل بـــه خــلــل، بــاســتــخــدام مــاكــيــنــات 
كــشــط وتــنــعــيــم لــلــســطــح، بــعــدهــا يــتــم لــصــق طبقة 
جديدة مكانه، واللصق يكون بمادة مطاطية قابلة 
لالنصهار، ثم يتم تعريض سطح اإلطار إلى عملية 

التسخني الــحــراري، حيث ترفع درجــة حــرارة اإلطــار 
إلى 120 درجة، عندها تذوب املادة الالصقة وتندمج 
مع كل من السطح الجديد واإلطــار، فيصبحان كتلة 
واحدة، وتسمى هذه العملية باسم التقسية لإلطار. 
يمكن صهر اإلطــارات بدرجات حرارة عالية جدًا في 
مفاعالت بــدون أكسجني، وعندما يتبخر املصهور 
يتم تكثيفه باملاء من خالل مواسير يمّر بها وينتج 
ــادة الـــكـــربـــون بــالك  ــ ــي الــــســــوالر ومــ ــواد نــافــعــة وهــ ــ مـ
ــفـــوالذ. ونــوهــت إبــراهــيــم إلـــى أن املــطــاط ومــعــدن  والـ
الحديد، خصوصا األســـالك، وخيوط الفيبر، يمكن 
ــارات واســتــخــدامــهــا كعناصر  ــ اســتــخــراجــهــا مــن اإلطـ

إنتاج رئيسية ألشياء كثيرة.

استخدامات المطاط 

املــطــاط الناتج فــي صناعات عــديــدة، مثل  يستخدم 
ــيـــات  صــنــاعــة أرضــــيــــات املـــالعـــب الـــريـــاضـــيـــة، وأرضـ
ــدارس  ــ ــات املـ ــيــ املـــــــزارع، واألســـفـــلـــت املـــطـــاطـــي، وأرضــ
ــي، والــــوصــــالت  ــاضــ ــريــ واملـــســـتـــشـــفـــيـــات، والـــجـــيـــم الــ
ــاه الـــبـــيـــروفـــيـــة. وشـــهـــدت  ــيــ ــيـــة، وأنــــابــــيــــب املــ املـــطـــاطـ
»لـــوســـيـــل« فـــي جــولــتــهــا ملــصــنــع »املـــطـــاط الــذهــبــي« 
مراحل إعــادة تدوير اإلطـــارات، حيث يمر بمنظومة 
من أكثر من طحنة، بهدف تقطيعه إلى قطع صغيرة. 
وتحتوي املنظومة على عدد من املعدات املغناطيسية 
طر القطع الناتجة 

ُ
لفصل الحديد، ومناخل لتحديد ق

إلــى درجة  الــوصــول باملطاط  من كل مرحلة، ويمكن 
طر القطع الناتجة زادت املراحل 

ُ
ما قل ق

ّ
البودرة. وكل

وزادت كلفة اإلنتاج، هذه الطريقة هي األكثر انتشارًا 
ــل كــلــفــة، وتــحــافــط عــلــى الـــخـــواص الــفــيــزيــائــيــة  ــ واألقـ

وامليكانيكية للمواد الناتجة.

قوتنا فيما ننتج وطموحي يتجاوز الحدود.. ميرفت إبراهيم:

18 مليون ريال  »المطاط الذهبي« مشروع لتدوير اإلطارات بكلفة 

¶  تشكيلة من المطاط وبعض المنتجات¶  جانب من جولة »لوسيل« داخل المصنع                                                                                  تصوير: عمرو دياب

¶  ميرفت إبراهيم

ــدة األعـــمـــال مــيــرفــت إبــراهــيــم أن  تــؤكــد رائــ
خطة التشغيل الجديدة تتضمن تحويل 
مـــجـــروش اإلطـــــــارات إلــــى خــشــب مــطــاطــي 
وهو نوع جديد خليط من الخشب املطاط 
وهكذا نقلل من نفايات الخشب املطاطي، 

وذلك بدمجهم سويا.
إبــراهــيــم عــن مــفــاوضــات لتوقيع  وكشفت 
عـــقـــود مـــع شـــركـــات بــريــطــانــيــة ملــنــتــجــات 
املــصــنــع الـــجـــديـــدة مـــن الــخــشــب املــطــاطــي 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــــي األبـــــــــواب والـــنـــوافـــذ 
ــيـــات والــعــديــد مــن االســتــخــدامــات  واألرضـ
صــديــقــة الــبــيــئــة، لــلــحــفــاظ عــلــى مـــواردنـــا 
ــر الـــجـــمـــالـــي  ــظـ ــنـ ــدام املـ ــخــ ــتــ وضــــــــــرورة اســ
ــع ركـــن  ــ ــ والـــســـيـــاحـــي فــــي املـــصـــانـــع ووضـ

بسيط لألطفال ملمارسة أنشطة للحفاظ 
ــلـــى الـــبـــيـــئـــة واملــــشــــاركــــة فــــي الــصــنــاعــة  عـ
البسيطة مــثــل تــلــويــن إطــــارات الــســيــارات 
ــة شــجــرة أو شتلة خــصــوصــا مع  أو زراعــ
تـــوجـــيـــهـــات الــــدولــــة لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
ومبادرات عديدة لتشجير قطر والحرص 
على مــشــاركــة شبابنا فــي املــصــانــع ليوم 
تطوعي لعمل أنشطة خاصة من اإلطارات 

أو التشجير أو التلوين.
ووجهت إبراهيم الشكر لبنك قطر للتنمية 
ووزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وغــرفــة قطر 
الــبــلــديــة والـــبـــيـــئـــة، خـــاصـــة قسم  ووزارة 
ل  كَّ

َ
 أن كل ذلك ش

ً
الحدائق العامة، مضيفة

منظومة عمل داعمة لرواد األعمال.

خليط الخشب والمطاط
 ابتكار جديد يقلل النفايات 

طــالــبــت مــيــرفــت إبـــراهـــيـــم بـــضـــرورة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة  تــخــصــيــص وزارة 
ــارات لــجــلــب أي إطـــــــارات مــلــقــاة  ــيــ ســ
بــــجــــوار املـــصـــانـــع وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 

مصانع تدوير اإلطارات.
يــــضــــمــــن شــــــــوارع  وأكـــــــــــدت أن ذلــــــــك 
جميلة نظيفة وتدعم املصانع التي 

تتخلص من النفايات وتقلل الجهد 
الــتــي تنفق عــلــى الصحة  واملــيــزانــيــة 
جـــــراء انـــتـــشـــار بــعــض األمـــــــراض من 
ــايــــات وتـــجـــمـــع الــــحــــشــــرات عــلــى  ــفــ نــ
األماكن املهملة بالشوارع، ما يساهم 
في نشر ثقافة إعــادة التدوير وعدم 
رمـــــي أي مـــخـــلـــفـــات بــالســتــيــكــيــة أو 

مــطــاطــيــة حــتــى لـــو كــــوب بــالســتــيــك. 
وبينت إبــراهــيــم أن هــذه خــالصــة ما 
قمت بــه مــن بحث على نشر وغــرس 
ثقافة إعالمية باملساهمة في التنمية 
املــســتــدامــة فــي كــتــابــي »دور التربية 
ــاء مـــفـــهـــوم الــتــنــمــيــة  ــنــ اإلعـــالمـــيـــة وبــ

املستدامة«.

لتقليل اإلنفاق على الصحة بالتعاون مع »البلدية« 

مقترح بتخصيص سيارات 
لجمع اإلطارات والبالستيك 

»لوسيل«     ¶  ميرفت إبراهيم تتحدث لـ

مصطفى شاهين

 ميرفت إبراهيم 

ــورة فــي  ــ ــتـ ــ ــثـــة دكـ ¶ بـــاحـ

التنمية املستدامة.

¶ ماجستير إعالم. 

¶ دراســـــــــــــات عـــلـــيـــا فــي 

اإلدارة.

¶  بكالوريوس سياحة 

وفنادق.

ــالـــوريـــوس إدارة  ــكـ بـ   ¶

أعمال.

ــيـــط  ــتـــخـــطـ الـ ¶  مــــــديــــــر 

اإلســــــــــــتــــــــــــراتــــــــــــيــــــــــــجــــــــــــي 

والتسويقي واملستشار 

اإلعـــــــــالمـــــــــي ملــــجــــمــــوعــــة 

املطاط الذهبي.
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عزز منتخبنا األول لكرة القدم صدارته 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الــــخــــامــــســــة بـــــفـــــوزه عــلــى 
أفـــغـــانـــســـتـــان 1 / صـــفـــر فــي  مـــنـــتـــخـــب 
الــتــي جـــرت بينهما امـــس على  املـــبـــاراة 
استاد الجمهورية املركزي في العاصمة 
ــبـــه ضـــمـــن الــجــولــة  ــنـ الــطــاجــيــكــيــة دوشـ
ــن الـــتـــصـــفـــيـــات اآلســـيـــويـــة  الـــخـــامـــســـة مــ
املــشــتــركــة لــكــأس الــعــالــم 2022 فــي قطر 

وكأس آسيا 2023 في الصني.
 أحرز هدف اللقاء الوحيد الالعب أكرم 

عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 76.
 وهــذا الفوز هو الرابع ملنتخبنا ليرفع 
رصـــــيـــــده إلـــــــى 13 نـــقـــطـــة فـــــي صـــــــدارة 
املجموعة بفارق نقطة واحدة عن نظيره 
الـــعـــمـــانـــي الــــــذي تــغــلــب عـــلـــى املــنــتــخــب 
الهندي بنتيجة واحد/ صفر في اللقاء 
الـــذي جمع بينهما امــس فــي العاصمة 

العمانية مسقط.
وكانت املواجهة السابقة بني منتخبي 
قطر وأفغانستان أقيمت ضمن الجولة 
األولــى وشهدت فــوز منتخبنا بنتيجة 

كبيرة 6 / صفر في الدوحة.
ومــــن املـــقـــرر أن تـــقـــام الــجــولــة الــســابــعــة 
من منافسات املجموعة يــوم 26 مارس 
ــع قــطــر،  الـــهـــنـــد مــ تــلــتــقــي  2020، حـــيـــث 

وبنغالديش مع أفغانستان.
املــســتــوى  الـــشـــوط األول ضــعــيــف  جــــاء 
ولم يقدم العبو منتخبنا املنتظر منهم 

إلـــــى املــســتــوى  ــريـــق  ــفـ الـ يـــــرق أداء  ولـــــم 
املــطــلــوب ولـــم يــشــهــد الــشــوط األول أيــة 
فــرص حقيقية على مــرمــى أفغانستان 
باستثناء فرصة واحدة في الدقيقة 20 
الــالعــب املعز  أمـــام  الــكــرة  عندما تهيأت 
عــلــي داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء الـــــذي كــان 
مــنــفــردا تــمــامــا بـــحـــارس املـــرمـــى ولكنه 
ــقـــائـــم األيـــمـــن  ــدد بـــرعـــونـــة بــــجــــوار الـ ــ سـ

خارج املرمى.
فــي املقابل حــاول املنتخب املستضيف 
عدة محاوالت على مرمى حسن الشيب 
ولـــكـــنـــهـــا لــــم تـــشـــكـــل خــــطــــورة حــقــيــقــيــة 

وكـــــان املــنــتــخــب األفـــغـــانـــي األقــــــرب إلــى 
الــهــدف األول عــنــدمــا احتسب  تسجيل 
حــكــم املـــبـــاراة ركــلــة جـــزاء ضــد املنتخب 
الــقــطــري بــعــدمــا ملــســت الـــكـــرة يـــد طـــارق 
سلمان داخــل املنطقة وســددهــا الالعب 
أحــمــد عــمــران ولــكــن نجح سعد الشيب 
في التصدي للكرة ببراعة واإلمساك بها 
ليمنع هدفا محققا للمنتخب األفغاني 
الــشــوط األول  الــدقــيــقــة 29 لينتهي  فــي 

بالتعادل السلبي.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي ضــــغــــط العـــبـــو 
ــن انـــتـــشـــارا  ــ ــسـ ــ الـــعـــنـــابـــي وكـــــانـــــوا األحـ

ــانــــي  ــغــ ــــى األفــ ــرمــ ــ ــلــــى املــ ومـــــــحـــــــاوالت عــ
ــفـــرص الــخــطــيــرة عند  ــى الـ ــ ـــاءت أولـ ــ وجـ
الــدقــيــقــة 72 عــنــدمــا انــطــلــق املـــعـــز علي 
مــن هجمة مــرتــدة ســريــعــة مــن الناحية 
ــرة عـــرضـــيـــة لــتــجــد  ــكــ الــيــمــنــى ولـــعـــب الــ
ــا قــويــة  ــــذي ســـددهـ كـــريـــم أبــوضــيــف والــ
ــم األيـــســـر  ــائــ ــقــ ــوار الــ ــ ــجـ ــ ــة مــــــرت بـ ــ ــفـ ــ زاحـ
املــرمــى. وبعدها بثالث دقائق  لــحــارس 
فــقــط حــصــل منتخبنا عــلــى ركــلــة جــزاء 
ــا أكـــــــــرم عــفــيــف  ــهــ ــــدى لــ ــــصـ صـــحـــيـــحـــة تـ
وســــددهــــا قـــويـــة عـــلـــى يـــســـار الـــحـــارس 

معلنا عن الهدف الوحيد ملنتخبنا.

فــي املقابل فشل املنتخب األفــغــانــي في 
اللقاء وفي تحقيق التعادل  العودة إلى 
الثالثة له  الــخــســارة  على األقـــل ليتلقى 
ويتجمد رصيده عند 4 نقاط ويبقى في 

املركز الثالث للمجموعة.
وكــــانــــت الـــجـــولـــة األولــــــــى شــــهــــدت فـــوز 
قــطــر عــلــى أفــغــانــســتــان 6-0 فــي الــدوحــة 
وعــمــان عــلــى الــهــنــد 2-1 فــي غــواهــاتــي، 
فـــي حـــني شـــهـــدت الــجــولــة الــثــانــيــة فــوز 
أفــغــانــســتــان عــلــى بــنــغــالديــش 1-0 في 
دوشــنــبــه وتـــعـــادل قــطــر مـــع الــهــنــد 0-0 
فـــي الـــدوحـــة، وشـــهـــدت الــجــولــة الــثــالــثــة 
بـــنـــغـــالديـــش 2-0 فــي  قـــطـــر عـــلـــى  فــــــوز 
دكــــا وعـــمـــان عــلــى أفــغــانــســتــان 3-0 في 
مــســقــط، وشــهــدت الــجــولــة الــرابــعــة فــوز 
قطر على عمان 2-1 في الدوحة وتعادل 
الهند مــع بنغالديش 1-1 فــي كالكوتا، 
وشــهــدت الــجــولــة الــخــامــســة فـــوز عمان 
على بنغالديش 4-1 في مسقط وتعادل 

أفغانستان مع الهند 1-1 في دوشنبه.
املـــركـــز األول فـــي كل  ويـــتـــأهـــل صـــاحـــب 
ــات الـــثـــمـــانـــي،  ــمـــوعـ ــجـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـ
إلــى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة 
على املركز الثاني )املجموع 12 فريقا( 
إلــى نهائيات كــأس آسيا 2023 والــدور 
الثالث من تصفيات كــأس العالم 2022 

في قطر.
وفــــي املـــقـــابـــل تــنــتــقــل املــنــتــخــبــات الـــــ24 
التالية مــن أجــل املشاركة فــي تصفيات 

كأس آسيا 2023 في الصني.

منتخبنا يفوز على نظيره األفغاني ويعزز صدارته لمجموعته
في التصفيات اآلسيوية المشتركة

¶  الفوز الرابع لمنتخبنا جعله في صدارة المجموعة

دوشنبه - قنا

ــة أن  ــاديـ ــتـــصـ تـــوقـــعـــت دراســـــــــات اقـ
الــســوقــيــة للرياضة  تحقق القيمة 
نــســبــة نــمــو  ــام 2022  ــعــ الــ بـــحـــلـــول 
تــقــدر بــنــحــو 5.9%، ليصل  مــركــب 
إجمالي القيمة السوقية املتوقعة 
يـــقـــل عــــن 614.1 مــلــيــار  ــــى مــــا ال  إلـ
دوالر أمــريــكــي، مــقــارنــة بإجمالي 
ــة فــي  ــلـ ــجـ ــة الــــســــوقــــيــــة املـــسـ ــمـ ــيـ ــقـ الـ
تــقــدر  ــتــــي  الــــعــــام 2018 والــ نـــهـــايـــة 
بنحو 488.5 مليار دوالر بعد أن 
حـــقـــقـــت نـــســـبـــة نـــمـــو مــــركــــب خـــالل 
ــقـــة بــنــحــو  األربــــــــع ســــنــــوات الـــســـابـ
4.3% وذلــــــك مـــقـــارنـــة بــاملــســتــوى 
الـــعـــام 2014. وتــظــهــر  املــســجــل فـــي 
تلك الدراسات أن السوق الرياضي 
ــتــــأثــــر بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر خــــالل  ــيــ ســ
الــســنــوات القليلة املقبلة بالعديد 
من املتغيرات منها ما هو رياضي، 
ــع الـــســـوق  ــــن خــــــالل تــــوســ وذلـــــــك مـ
وارتفاع عدد الرياضيني النشطني 
ــاالت الـــريـــاضـــيـــة،  ــ ــجــ ــ فـــــي كــــافــــة املــ
وانــتــشــار مــمــارســة الــريــاضــة، هــذا 
بــالــنــســبــة لــلــمــجــال الـــريـــاضـــي، أمــا 
الــريــاضــي  الــقــطــاع  لــتــأثــر  بالنسبة 
ــة، فــــإن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــاملــــتــــغــــيــــرات االقـ
ــن الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي  ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
ــرات مـــبـــاشـــرة  ــيــ ــأثــ ــا تــ ــهـ ــكـــون لـ ــتـ سـ
ــرة ومـــنـــهـــا ارتــــفــــاع  ــاشــ ــبــ وغــــيــــر مــ
مــســتــويــات الــتــضــخــم، واملــتــغــيــرات 
الــتــي تــشــهــدهــا الــقــطــاعــات املــالــيــة 
وعلى وجــه الخصوص املتغيرات 
النقدية ومنها تــذبــذب مستويات 
ــلـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا ارتــــفــــاع  الـــعـــمـ
ــكــــي  ــريــ ــــاض الــــــــــــدوالر األمــ ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
ــــورو والـــجـــنـــيـــه اإلســتــرلــيــنــي  ــيـ ــ والـ
الــعــمــالت األجنبية  مــقــارنــة بباقي 
ــــرى، وهـــو مــا سينعكس على  األخـ
مستويات القيمة السوقية لألندية 
والالعبني وارتفاع أسعار املعدات 
الرياضية، وارتــفــاع أسعار حقوق 
الــــبــــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي وغـــيـــرهـــا مــن 
مختلف البنود التي تتأثر بشكل 
مــبــاشــر وغـــيـــره وفـــقـــا لــلــمــتــغــيــرات 
ــد عـــــلـــــى الــــســــاحــــة  ــتــــجــ الــــــتــــــي تــــســ

االقتصادية العاملية.
إلى ذلك، فإن التقديرات تشير إلى 
أن إجمالي قيمة صناعة الرياضة 

تـــريـــلـــيـــون  نــــحــــو 1.3  إلـــــــى  يــــصــــل 
دوالر، وأن هذا الرقم يواصل نموه 
ــــارة إلـــى أن  بشكل مــطــرد، مــع اإلشـ
إجمالي الحصة السوقية لأللعاب 
الجماعية يتوقع أن تصل إلى نحو 
70.17 مــلــيــار دوالر، وأن 31.83 
أمـــريـــكـــا مــن  ــلـــيـــار دوالر حـــصـــة  مـ

السوق الرياضية.

ــرز  ــ ــن أبــ ــ ــر مــ ــطــ ــــون دولـــــــــة قــ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
ــديــــن مــــــن الــــنــــمــــو الــــــذي  ــيــ ــفــ ــتــ املــــســ
سيسجله القطاع الرياضي، حيث 
من املتوقع أن يصل متوسط السوق 
الــريــاضــي فـــي الـــدولـــة خـــالل الــعــام 
إلــــى نــحــو 20 مــلــيــار دوالر،   2023
ليستحوذ بذلك على نحو 5% من 
إجمالي القيمة السوقية املتوقعة 

الــعــام 2022 على املستوى  بحلول 
الــعــاملــي. إلــى ذلـــك، فقد كــانــت دولــة 
قــطــر رصــــدت أكــثــر مـــن 200 مليار 
دوالر كاستثمارات لتطوير البنية 
ــة مــهــمــة  ــا حــــصــ ــهــ ــنــ الـــتـــحـــتـــيـــة ومــ
لتطوير البنية التحتية الرياضية 
ــة وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق  فـــي الـــدولـ

بالتحضيرات لكأس العالم.

614.1 مليار دوالر القيمة السوقية
2022  للقطاع الرياضي عالميا في 

5 % من اإلجمالي المتوقع قطر تستحوذ على 

أحمد فضلي

الخليج  اتفاقا مع شركة  القدم »فيفا« أمس  الدولي لكرة  وقع االتحاد 
الخدمات  الرائدة بمجال  الشركة  للمخازن »GWC«، لتصبح بموجبه 
الــعــالــم لألندية  لــكــأس  أول داعـــم وطــنــي رســمــي  بــالــدولــة،  اللوجستية 
»FIFA« قطر 2019، حيث ستقدم الشركة خدمات لوجستية وحلول 
شــبــكــات اإلمــــداد للبطولة الــتــي ســتــقــام خـــال الــفــتــرة مــن 11 إلـــى 21 
ديسمبر املقبل، دعما للتنظيم الناجح للحدث. وأعرب السيد رنجيف 
الخليج للمخازن »GWC«، عن  التنفيذي ملجموعة  الــرئــيــس  مــنــون، 
 »FIFA« العالم لألندية الشركة جــزءا مــن كــأس  بــأن تكون  االمتنان 
ــذا الــدعــم يــتــمــاشــى مع  قــطــر 2019 كــداعــم وطــنــي، مــشــيــرا إلـــى أن هـ
الشباب  الرياضية وفعاليات  الطويل في دعم األحــداث  الشركة  تاريخ 
السيد جــان فرانسوا  قــال  النجاح. من جانبه،  واملساعدة في تحقيق 
باثي مدير خدمات التسويق في االتحاد الدولي لكرة القدم »FIFA«، إن 
تنظيم كأس العالم لألندية قطر 2019 يتطلب قدرا كبيرا من التخطيط، 
العملية  تــلــك  إدارة  تــلــعــب دورا رئــيــســيــا فــي  الــلــوجــســتــيــة  والــخــدمــات 
الحدث،  للمخازن كداعم وطني لهذا  الخليج  املعقدة.. مرحبا بشركة 

ومتطلعا إلى االستفادة من خبرتها املحلية خال هذه البطولة.

العاملي واألوملــبــي معتز عيسى برشم بجائزة صحيفة / البطل  فــاز 
اس/ اإلسبانية كأفضل رياضي عربي لعام 2019 وذلك بعد تتويجه 
بامليدالية الذهبية ملسابقة الوثب العالي ضمن بطولة العالم أللعاب القوى 
التي استضافتها قطر مؤخرا.وذكرت الصحيفة اإلسبانية في تقرير 
الرياضي املتخصص  الاعب  القطري أن معتز برشم  البطل  لها عن 
املرتفع ويتميز  الطائر  الــقــوى يطلقون عليه فــي قطر لقب  ألــعــاب  فــي 
أكــاديــمــيــة أسباير  ثــمــرة  بــرشــم  للمغامرة، ويعتبر  بشخصية محبة 
التي تحظى برعاية كبيرة في قطر. وأشــارت الصحيفة إلى حصول 
ــــى كــانــت بــرونــزيــة في  بــرشــم عــلــى ميداليتن أوملــبــيــتــن مــن قــبــل األول
لندن عام 2012 والثانية فضية في ريو 2016 وهو بطل العالم مرتن 
متتاليتن فقد توج باللقب وامليدالية الذهبية األولى في بطولة العالم في 
الدوحة 2019. وأوضحت الصحيفة  باللقب في  لندن 2017 واحتفظ 
اإلسبانية أن برشم دخل التحدي مع نفسه خال بطولة الدوحة 2019 
بعد تعافيه من اإلصابة بكسر في الكاحل وكان بطلنا يواجه تحديا 
أبعدته عن املاعب لعدة  أن اإلصــابــة  كبيرا لاحتفاظ بلقبه السيما 
الكثير  الــجــاري مــن دون أن يخوض  الــعــام  أن يعود مطلع  أشهر قبل 
من املنافسات. وفي بطولة العالم أللعاب القوى /الدوحة 2019/، وأمام 
جمهور غفير احتشد في ستاد خليفة الدولي ملساندته فاجأ برشم 
الذهبية  املــيــدالــيــة  الجميع ونــجــح فــي تخطي جميع منافسيه وانــتــزع 
واملركز األول للوثب العالي ليحتفظ بلقبه مسجا 37 ر2 متر.. وتفوق 
ايفانيوك  الروسين ميخائيل اكيمنكو )35ر2م( وإيليا  برشم على 
)35ر 2 م( بفارق املحاوالت. وكشف برشم بعد إحرازه الذهبية أنه لم 
يكن في كامل لياقته البدنية ولكنه عندما دخل أرض امللعب وشاهد 
الجميع يهتفون له ويساندونه األمر الذي زاد من حماسه كثيرا وجعله 

يتغلب على نفسه ويحقق الفوز ويسعد أهل قطر جميعا.

GWC أول داعم وطني 

رسمي لمونديال األندية

برشم يفوز بجائزة »اس« 
اإلسبانية

كأفضل رياضي عربي لعام 2019

الدوحة -  

قنا
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اختتام برنامج العمل التطوعي في »فتيات الكعبان«صحيفة القيــادة والريــادة
ــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة،  ــ اخــتــتــم ملتقى فــتــيــات الــكــعــبــان الــتــابــع لـ
التطوعي(  العمل  املتطوعني )رواد  قــدرات  الوطني لتطوير  البرنامج 
الـــذي أقــيــم بــالــتــعــاون مــع مــركــز »قـــــدرات« ومــركــز »طـــمـــوح« إلدارة 
العمل التطوعي ومركز »ماكسيمايز« للتدريب. استهدف البرنامج 
مــســاعــدة املـــشـــاركـــات لـــانـــخـــراط فـــي مـــجـــاالت تــنــاســب قــدراتــهــن 
واهتماماتهن، وتأهيل وتمكني الفتيات ملبادرات مجتمعية تطوعية 
العالم لكرة  أثناء فعاليات بطولة كأس  القطرية والقيم  الهوية  تعزز 

القدم 2022. 

أطـــلـــق عــلــمــاء مـــن األكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة 
لــلــعــلــوم نــظــامــا كــبــيــرا لــبــيــانــات األرض، 
يــمــكــنــه أن يــــزود املــســتــخــدمــني الــعــاملــيــني 
ــيــــاريــــة وقـــابـــلـــة  ــعــ بـــبـــيـــانـــات ضـــخـــمـــة ومــ
لــلــتــعــريــف بــشــكــل فـــريـــد بـــشـــأن األرض، 
ــأداة مــتــقــدمــة للبحث الــكــمــي لـــأرض،  ــ وكـ
يضم املشروع مجاالت البحث التي تشمل 

عــلــوم الــفــضــاء وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
وعلوم األرض. وتم تطبيق النظام بالفعل 
للتنمية  املــتــحــدة 2030  فــي أجــنــدة األمـــم 
ــزام والـــطـــريـــق  ـــحــ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ املـــســـتـــدامـــة ومـ
ــال قـــوه هـــوادونـــغ األكــاديــمــي  الــرقــمــيــة. وقـ
فـــي األكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، »إن 
الــدعــم في  أن يقدم  املــذكــور يمكن  النظام 

البيانات وإدارتــهــا واستكشاف  تخزين 
املــعــلــومــات، وربــــط خـــرز بــيــانــات األرض 
في قادة«.. مضيفا »أنه سيكون منصة 
أساسية لدفع االستكشاف العلمي ودعم 
القرار«. وقد تم إطاق النظام في مؤتمر 
الــذي افتتح  الصني األول لــأرض الرقمية 

في بكني.

أرقام وحقائق

أطــلــقــت مــتــاحــف قــطــر بــرنــامــجــهــا الــجــديــد 
املــوســوم بـ »انــتــمــاء«، واملــوجــه ألبناء املجتمع 
بــهــدف تــوفــيــر أجــــواء االحــتــكــاك الــعــمــلــي مع 
إداراتـــــهـــــا واســـتـــكـــشـــاف أنــشــطــتــهــا لــصــقــل 
احــتــرافــيــة تتيح تعلم  مــهــاراتــهــم ضمن بيئة 
ــة  املــزيــد عــن قــطــاع الــثــقــافــة والــفــنــون فــي دول
أنــهــا أطلقت  قــطــر. وأوضــحــت متاحف قطر 
على البرنامج اسم »انتماء« ملا تحمله الكلمة 
من دالالت خاصة تعكس معاني ارتباط املرء 
البرنامج  بمحيطه وعمله وثــقــافــتــه. وخـــال 

املتوقع أن يتراوح ما بني ثاثة إلى 12 شهرا، 
ســيــتــعــرف املـــشـــاركـــون عـــن قـــرب عــلــى بيئة 
الثقافة بما يائم اهتماماتهم  العمل بقطاع 
والخبرات التي يودون الحصول عليها خال 

احتكاكهم العملي بإدارات متاحف قطر.
التزام  »انتماء« ضمن  ويأتي إطــاق برنامج 
ــيـــال الــقــادمــة من  مــتــاحــف قــطــر بــإلــهــام األجـ
ــبـــدعـــني الــثــقــافــيــني، وســيــكــون  املــنــتــجــني واملـ
أفـــراد املجتمع،  التقديم مفتوحا لكافة  بــاب 
شــريــطــة أال يــقــل ســن املــتــقــدم عــن 18 عــامــا، 

الثانوية ولديه  الشهادة  وأن يكون من حملة 
ــفــنــون والـــثـــقـــافـــة. وعــقــب  اهـــتـــمـــام خــــاص بــال
البرنامج، سيتلقى املشاركون  االنتهاء مــن 
البرنامج وستنص على عدد  إتــمــام  شــهــادة 
الساعات والخبرة املكتسبة خاله. ووضعت 
الــراغــبــني فــي االنضمام  أمـــام  قــطــر،  متاحف 
إلكترونيا من أجل تقديم  املبادرة رابطا  إلى 
الــخــامــس عــشــر مــن ديسمبر  قــبــل  طلباتهم 
https://www.qm.org.qa/ar/ :املقبل وهــو

.intima-program

كــشــف عــلــمــاء مــن إدارة الــطــيــران والــفــضــاء األمــريــكــيــة 
لتيتان قمر  أول خريطة جيولوجية عاملية  عــن  »نــاســا« 
كــوكــب »زحــــل« تــشــمــل ســهــوال شــاســعــة وكــثــبــان مـــواد 
عضوية مجمدة وبحيرات من امليثان السائل، مما ُيلقي 
للبحث عن  يعد مرشحا قويا  الضوء على عالم غريب 
الخريطة  كــوكــب األرض. وُرســمــت  ــارج  ــود حــيــاة خـ وجـ
بناء على معلومات رادار وأشعة تحت الحمراء وبيانات 
لـ  التابعة  الفضائية  أخــرى جمعتها مركبة »كاسيني« 
»نــاســا«، الــتــي درســـت زحــل وأقــمــاره فــي الــفــتــرة مــا بني 

2004 و2017.
وتــيــتــان الــــذي يــبــلــغ طــــول قــطــره 5150 كــيــلــو مــتــرا هو 

املــواد  الشمسية، وتلعب  املجموعة  فــي  أكــبــر قمر  ثــانــي 
ــي مـــكـــونـــات كــربــونــيــة ضــــروريــــة لــحــيــاة  الـــعـــضـــويـــة، وهــ
الكائنات الحية الدقيقة، دورا مهما عليه. وقالت روسالي 
لوبيز عاملة جيولوجيا الكواكب في مختبر الدفع النفاث 
ــا/ »املــــــواد الــعــضــويــة مــهــمــة جــدا  ــاسـ ـــ/نـ الـــجـــوي الـــتـــابـــع لـ
يعتقد  والــذي  تيتان،  الحتمالية وجــود حياة على سطح 
داخــل محيط من  األرجــح  تــطــورت على  أنها  منا  الكثير 
للقمر«. وأضافت  الجليدية  القشرة  السائلة تحت  املياه 
نيتشرز  املنشور في دوريــة  البحث  ترأست  التي  لوبيز، 
التغلغل  يمكنها  العضوية  املواد  أن  »نعتقد  أسترونومي 
إلى مياه املحيط في األسفل مما يمكن أن يوفر العناصر 

إذا ما تطورت هناك«. وتنفث  للحياة  الازمة  الضرورية 
السحب على تيتان هيدروكربونات مثل امليثان واإليثان 
للقمر. وتتكون  الــبــارد  املــنــاخ  فــي صــورة سائلة بسبب 
السهول، التي تغطي 65 باملئة من سطح تيتان، والكثبان، 
باملئة من سطحه، من شــذرات متجمدة  التي تشكل 17 
أخــرى منبسطة على  امليثان ومــواد هيدروكربونية  من 
ــعـــرض املــتــوســطــة واالســـتـــوائـــيـــة على  أقـــالـــيـــم خـــطـــوط الـ
ــــوام من  الـــتـــوالـــي. ويـــأتـــي رســـم الــخــريــطــة قــبــل ســبــعــة أعـ
بعثتها  األمريكية  الفضاء  املقرر إلرســال وكالة  املوعد 
دراجـــونـــفـــاي وهــــي مــركــبــة مــســيــرة مــتــعــددة الـــــدوران 

لدراسة كيميائية تيتان واستدامة الحياة عليه.

»ناسا« ترسم خريطة لقمر »زحل«

متاحف قطر تطلق مبادرة »انتماء«

الصين تطلق نظاما كبيرا لبيانات األرض

د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

عــنــدمــا ُيــخــطــف األمــــل يــكــون الــفــاعــل 
املهنية يكون  فقد 

ُ
ت ســارقــا، وعندما 

الفاعل سارقا، وعندما تتوه الحقوق 
ــفـــاعـــل ســــارقــــا، فــي  ــون الـ ــكـ ــدًا يـ قـــصـ
الطفل  يــذهــب  العربية  بعض بلداننا 
املـــدرســـة وهـــو يعلم أن ال طائلة  إلـــى 
من العلم، ألن أحدهم سرق مستقبل 
الجيل، ويذهب العامل إلى عمله وهو 
اإلبـــداع والتميز  يعلم أن ال طائلة من 
الــفــضــل  ألن أحـــــــدا آخــــــر ســيــنــســب 
ــك املــــنــــوال تــســيــر  ــ ــلـــى ذلـ ــنــفــســه، وعـ ل
ــك املـــعـــيـــار تــقــاس  ــ ــلـــى ذلـ األمــــــــور، وعـ
لــشــخــص ومستقبل  الـــســـرقـــة، حــلــم 
ــد، تـــلـــك هــي  ــاهــ ــجــ ــر ملــ ــديــ ــقــ آلخــــــر وتــ
ِذيَن 

َّ
املسروقات. أما السارقون فهم »ال

َوُهــْم  َيا 
ْ
ن الدُّ َحَياِة 

ْ
ال  َسْعُيُهْم ِفي 

َّ
ــل

َ
ض

ــًعــا«، 
ْ
ــوَن ُصــن

ُ
ــْم ُيــْحــِســن ــُه

َّ
ن
َ
َيــْحــَســُبــوَن أ

هــم املــعــتــقــدون أنــهــم عــلــى صــــواب أو 
أنفسهم بذلك وغطوا وتقبلوا  أقنعوا 
الخير هنا  عوراتهم بقليل مــن عمل 
وهـــنـــاك، ونــســوا أن حــقــوق الــعــبــاد ال 
يــتــهــاون بــهــا الــرحــمــن وال تــدخــل في 
باب املغفرة وال يمحوها النسيان. إن 
السرقة مفهوم واضح من حيث املبدأ، 
فـــا يــمــكــن لــشــخــص أن يـــدعـــي عــدم 
السرقة،  أو يبرر لنفسه  بــه،  معرفته 
وهي بأبسط صورها أخذ حق الغير 
بدون وجه حق، وحق الغير قد يكون 
 أو منصبا أو تقديرًا أو زمنا من 

ً
ماال

ــم يعوضه  وقــتــه اقــتــطــعــه لــعــمــل لــه ولـ
لــذاتــه أو ألحــد  عــنــه، أو فــضــا نسبه 
ا ليس السارق من مد 

ً
غير صاحبه، إذ

السارق  إنما  ملــال اآلخرين فقط،  يــده 
مــن تــجــاوز فــكــرًا أو قــصــدًا أو عمدًا 

على ما ليس له.
أنــك محاسب،  اعلم  الــســارق  أيها  فيا 
ــــك ســـاعـــة  ــق إن لـ ــحــ ــ ــب ال ــاحــ ويــــــا صــ
تــنــصــف فــيــهــا عـــاجـــا أم آجـــــا، أمــا 
عـــن هــــدف الـــطـــرح املـــوضـــوعـــي فهو 
درء الـــضـــرر عـــن الــصــالــح الـــعـــام من 
خال تعميم فكرة العدالة واملصداقية 
والــعــمــل عــلــى مــحــاربــة الــفــســاد بكل 
أشكاله ملا في ذلك من ضرر صريح 

على مصالح األمة ومقدراتها.
أشــــــــــد وال  أجــــــــــد خــــــطــــــرًا  إنــــــنــــــي ال 
ــن تــفــشــي الــفــســاد  عــــــدوًا أشــــــرس مــ
الــفــســاد املــقــنــن املغلف  وخــصــوصــا 
الــذي يسرق  بالشكليات واملجامات 
ــم قـــبـــل املــــــال والـــجـــهـــد،  ــلـ ــحـ األمــــــل والـ
فــيــالــيــت الــفــســاد رجـــا لــكــنــت قتلته 
ــت الــبــشــريــة مـــن خــبــثــه، ولــكــن  ــ وأرحــ
السليم  الفساد فكرة تحارب بالفكر 

ويد من حديد.

السرقة مهنة تحتاج 
إلى تعريف جديد

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

 172.10

 157.76

 150.59

 129.08

 100.39

الصـالة

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
////////////////

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

الصـالةأسعار المعادن والعمالت
  الفـجـــر: 04:34

  الشروق: 05:54

  الظهـــر: 11:19

 العصـــر: 02:23

  المغرب: 04:46

  العشـاء: 06:16
خام )خ(خام )ب(فضةذهب

1,467.5717.0762.4557.01

4.05483.644.74573.6976
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

مائكة تشارلي :
CHARLIE`S ANGELS

النـــوع : كوميديا ، أكشن
الزمــن : 118 دقيقة

ــيـــوارت ،  ــتـ الــبــطــولــة : كــريــســتــني سـ
ناعومي سكوت

اإلخراج : أليزابيث بانكس
15-PG  : التصنيف

THE GOOD LIAR : الكذاب الطيب
النـــوع : دراما ، تشويق

الزمــن : 109 دقائق 
البطولة : هيلني ميرين ، أيان ماكلني

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

أسعار الذهب
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