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الصحف اإليرانية تحتفي 
بزيارة سمو األمير إلى طهران

ــفــــت الــــصــــحــــف اإليـــــرانـــــيـــــة الـــــــصـــــــادرة بـــالـــلـــغـــة  ــتــ احــ
اإلنجليزية، بالزيارة الرسمية التي قام بها حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
إلــى الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،  املــفــدى  الــبــالد 
واملــبــاحــثــات املــهــمــة الــتــي عــقــدهــا ســمــوه مــع الــقــادة 
اإليرانيني، وال سيما فخامة الرئيس الدكتور حسن 
روحـــانـــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة 
وسماحة السيد علي خامنئي املرشد األعلى للثورة 

في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
فمن جهتها، تناولت صحيفة »طــهــران تايمز« في 
عددها، االجتماع الذي عقد بني سمو األمير واملرشد 
األعــلــى اإليــرانــي والقضايا التي تناولها الجانبان 
خـــالل هـــذا االجــتــمــاع والــتــصــريــحــات الــتــي صـــدرت 
عنهما. وأوردت الصحيفة تصريحات علي خامنئي 
الــتــي قـــال فــيــهــا »إن الــوضــع الــحــالــي املــضــطــرب في 
ــادة تــعــزيــز الــعــالقــات بـــني دول  ــ املــنــطــقــة يــســتــلــزم زيـ
املنطقة«.. مضيفا أن »إيران تسعى بكل إخالص إلى 
إلــى تثمني  عــالقــات أوثـــق مــع دول املنطقة«. ولفتت 
خامنئي العالقات السياسية القوية التي تربط بني 
البلدين ينبغي عليهما  إلــى أن  إيــران وقطر، مشيرا 
زيــادة تعزيز وتطوير العالقات في جميع املجاالت، 
وخــاصــة االقــتــصــاد. ونــقــلــت الصحيفة عــن حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى، دعوته إلى إجراء حوار إقليمي شامل 
بني جميع دول املنطقة، حيث قال سموه »إننا نتفق 
إلــى تعزيز  مع تصريحات سماحتك بشأن الحاجة 

الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي، ونعتقد أنـــه يــجــب إجــــراء حــوار 
شامل بني دول املنطقة«. ونوهت بالشكر الذي قدمه 
ســمــو األمــيــر املــفــدى إلـــى إيــــران عــلــى املــســاعــدة التي 

قدمتها لدولة قطر خالل أزمة الحصار.
وتــطــرقــت صحيفة »طــهــران تــايــمــز« فــي عــددهــا إلى 
ــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أدلـــــى بــهــا الــرئــيــس  بــعــض مـ
ــانـــي خـــالل املــؤتــمــر الصحفي  اإليـــرانـــي حــســن روحـ
املشترك الذي عقده مع حضرة صاحب السمو عقب 
املحادثات الثنائية التي جرت بينهما، وأشارت إلى 
أكــد فــي تصريحاته أن طهران  أن الرئيس روحــانــي 
ــفـــت بـــجـــانـــب الــــدوحــــة فــــي املــــاضــــي، وســـتـــواصـــل  وقـ
الوقوف بجانبها في املستقبل. ومن جانبها، قالت 
صحيفة فــايــنــانــشــال تــريــبــيــون اإليــرانــيــة، إن زيـــارة 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، إلى إيران جاءت في وقت صعب 
تــمــر بـــه املــنــطــقــة، حــيــث تــبــذل دول املــنــطــقــة جــهــودا 

كبيرة لتخفيف التوترات الراهنة.
وركــزت فاينانشال تريبيون أيضا على تصريحات 
ســمــو األمــيــر املــفــدى الــتــي أكـــد خــاللــهــا عــلــى أهمية 
ــل أزمـــــات  ــن أجـــــل حــ ــــوار وتـــجـــنـــب الــتــصــعــيــد مــ ــــحـ الـ

املنطقة، في هذا الوقت الحرج الذي تمر به املنطقة.
وبدورها، تناولت صحيفة إيران ديلي زيارة حضرة 
صاحب السمو إلــى إيـــران، والــزخــم الــذي حظيت به 
هــذه الــزيــارة رغــم أنها لم تستغرق ســوى يــوم واحد 
فقط، وقالت الصحيفة إن الرئيس روحاني أكد في 
حديثه مع سمو األمير أن القدرات واإلمكانات التي 
تتمتع بها إيران وقطر قادرة على املساهمة في األمن 

والسالم واالستقرار اإلقليمي.

طهران - قنا

صاحب السمو األمير الوالد 
يعزي سلطان عمان

قـــدم صــاحــب الــســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، التعازي إلى صاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان 
الشقيقة في وفاة السلطان الراحل املغفور له بإذن 
الــلــه تــعــالــى قــابــوس بــن سعيد بــن تــيــمــور، وذلــك 
بــقــصــر الــعــلــم بــمــديــنــة مــســقــط صــبــاح أمــــس. كما 
قـــدم صــاحــب الــســمــو األمــيــر الـــوالـــد الــتــعــازي إلــى 
املــالــكــة الكريمة  أصــحــاب السمو أعــضــاء العائلة 
 املولى عز وجل 

ً
وكبار املسؤولني واألعيان، سائال

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم أهله والعائلة الكريمة الصبر 

وحسن العزاء.
وكـــان ســمــو األمــيــر الـــوالـــد قــد وصـــل إلـــى سلطنة 
عــمــان الشقيقة فــي وقــت ســابــق مــن صــبــاح أمــس، 
حــيــث كـــان فــي اســتــقــبــالــه صــاحــب الــســمــو السيد 
فاتك بن فهر آل سعيد، وسعادة الشيخ جاسم بن 
عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في سلطنة 
عمان، وأعــضــاء السفارة القطرية. هــذا وقــد غادر 
ــيـــر الـــوالـــد الــشــيــخ حــمــد بن  صـــاحـــب الــســمــو األمـ

خليفة آل ثاني مسقط بعد تقديمه التعازي.

الدوحة - قنا

رئيس الوزراء يستقبل وزير العدل الرواندي وسفيري البوسنة وطاجيكستان

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
الــــوزراء ووزيـــر الداخلية،  ثــانــي رئــيــس مجلس  آل 
صباح أمس، سعادة السيد جونستون بوسينجيه 
ــدا والـــوفـــد املـــرافـــق،  ــ وزيــــر الـــعـــدل بــجــمــهــوريــة روانــ

بــمــنــاســبــة زيــارتــهــم لــلــبــالد. وجــــرى خـــالل املقابلة 
اســتــعــراض عــالقــات الــتــعــاون بــني الــبــلــديــن وسبل 
تعزيزها وتطويرها خاصة في املجالني القانوني 
والقضائي، إضافة إلى بحث عدد من املوضوعات 

ذات االهتمام املشترك.
الـــوزراء ووزيــر  كما استقبل معالي رئيس مجلس 

الــداخــلــيــة، صــبــاح أمـــس، ســعــادة الــدكــتــورة بيسره 
تــوركــوفــيــتــش ســفــيــرة الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، وذلـــك 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عــمــلــهــا بـــالـــبـــالد. وتــمــنــى 
الــســفــيــرة التوفيق  لــســعــادة  املــقــابــلــة  معاليه خـــالل 
فيما سيعهد لها من مهام في املستقبل، وللعالقات 

بني البلدين املزيد من التقدم والرقي.

كــمــا اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر 
بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيــر 
الداخلية، سعادة السيد خسرو صاحب زاده سفير 
جمهورية طاجيكستان لــدى الــدولــة، وجــرى خالل 
البلدين  الــتــعــاون بــني  املقابلة اســتــعــراض عــالقــات 

وسبل تنميتها وتعزيزها.

الدوحة - قنا

قطر تدين تفجير الموصل بالعراق

محكمة قطر الدولية تستقبل وفدا من »التمييز« الكويتية

مدرسة إنريكو ميستيكا تثمن 
مساهمة قطر في إعادة بنائها

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير 
الـــذي اســتــهــدف دوريــــة للشرطة املحلية جــنــوب مــديــنــة املــوصــل 

اثـــنـــني، وجــــــددت وزارة  إلــــى إصـــابـــة شــرطــيــني  بـــالـــعـــراق، وأدى 
الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر الــثــابــت مــن رفض 
العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب. وعبر البيان عن 

تمنيات دولة قطر للجريحني بالشفاء العاجل.

الــدولــيــة، أمــس،  استقبلت محكمة قــطــر 
وفــــــــدا قـــضـــائـــيـــا كـــويـــتـــيـــا مـــــن مــحــكــمــة 
التمييز متمثال فــي املــســتــشــار إســحــاق 
حسني الكندري وكيل محكمة التمييز، 
املستشار مشعل أحمد الجريوي، وكيل 
محكمة التمييز، املستشار محمد أحمد 
السيد الرفاعي، وكيل محكمة التمييز، 
ــى الــســيــد نـــايـــف الــعــتــيــبــي  بـــاإلضـــافـــة إلــ
مـــن قـــطـــاع الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة ملجلس 
ــان فـــي اســتــقــبــال الـــوفـــد كل  ــعـــاون. كــ ــتـ الـ

مــن السيد فيصل بــن راشـــد السحوتي، 
الــتــنــفــيــذي للمحكمة، والــســيــد  الــرئــيــس 
الــبــدر، قــاضــي التنفيذ باملحكمة.  راشـــد 
تــأتــي هــــذه الــــزيــــارة اســتــكــمــاال لـــزيـــارات 
ســابــقــة لـــوفـــود قــضــائــيــة بـــني الــدولــتــني 
والتي تهدف إلى تعزيز التبادل املعرفي 

في املجاالت القضائية.
جرى خالل اللقاء مناقشة أوجه التعاون 
ــــاالت الـــقـــضـــائـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــــجـ ــي املـ فــ
واستعراض آليات العمل بمحكمة قطر 
الــدولــيــة وطــبــيــعــة الــقــضــايــا الــتــي تنظر 
فيها والتي تختص ضمن النزاعات التي 

تنشأ في مركز قطر للمال.
ــــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  مــــن جـــانـــبـــه، رحـ
للمحكمة بالوفد الكويتي قــائــال: نؤكد 
على أهمية هــذه الــزيــارات بــني األجــهــزة 
الـــقـــضـــائـــيـــة بــــني الــــدولــــتــــني الــشــقــيــقــتــني 
ــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــعـــزز مـــن تــبــادل  والـ
الـــخـــبـــرات وتـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــرهـــا فــي 
املــســتــقــبــل، وقــــد كـــانـــت لـــي زيــــــارة ملــركــز 
الــدراســات القضائية بدولة الكويت في 
الـــعـــام 2018، اطــلــعــنــا فــيــهــا عــلــى آلــيــات 
العمل بها وسبل تعزيز التبادل املعرفي 

بني املحكمة واملركز.

بعثت مدرسة إنريكو ميستيكا بمدينة ماشيراتا بالجمهورية اإليطالية رسالة شكر 
إلى دولة قطر لتمويلها إعادة بناء مجمعها املدرسي بقيمة 5.6 مليون يورو بعد الدمار 
الذي لحقه جراء الزلزال الذي ضرب البالد عام 2016. وتضمنت الرسالة تعبير طاقم 
التدريس والطلبة وذويهم عن الشكر الجزيل لدولة قطر للوقوف معهم في هذه املحنة، 
الفتني إلى أن البعد الجغرافي بني البلدين لم يكن حائال للدعم القطري الذي كان بمثابة 
رسالة لهم بأنهم ليسوا بمفردهم في هذه املحنة. وكانت مدينة ماشيراتا بالجمهورية 
الــذي لحقه جراء  الدمار  املدرسي، بعد  افتتاح مجمعها  اإليطالية قد احتفلت بإعادة 
الزلزال الذي ضرب البالد عام 2016. ويعد هذا املشروع جزءا من مذكرة تفاهم وقعها 
صندوق قطر للتنمية، ممثال عن دولة قطر، مع الحكومة اإليطالية للتبرع بمبلغ 5.6 
مليون يورو، إلعادة إعمار املناطق التي تضررت جراء الزلزال، حيث شارك الصندوق 

العام املاضي في مراسم وضع حجر األساس للمجمع.

الدوحة - قنا

روما - قنا

تعاون قانوني بين قطر ورواندا

السيد  أمــس، مع سعادة  العام  النائب  املــري  الدكتور علي بن فطيس  اجتمع سعادة 
ــبــالد حــالــيــا.  ــدا الــــذي يــــزور ال ــ جــونــســتــون بوسينجيه وزيــــر الــعــدل بــجــمــهــوريــة روانـ
واستعرض االجتماع التعاون املشترك في املجالني القانوني والقضائي وسبل تعزيز 

العمل الثنائي في هذا املجال.

الدوحة - قنا:

الغانم يلتقي الملحقين العسكريين الجديدين الصيني والكويتي

التقى سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهني الغانم رئيس 
أركان القوات املسلحة القطرية، بمكتبه أمس، املقدم هي بوتاو 
امللحق العسكري الصيني بدولة قطر بمناسبة استالم مهام 
عمله، وتمنى سعادة رئيس األركان، للملحق العسكري الجديد، 
التوفيق والــنــجــاح فــي أداء مهامه. كما التقى ســعــادة الفريق 
الــغــانــم، بمكتبه أمـــس، العقيد ركــن نــاصــر عبدالله الحجيلي 
امللحق العسكري الكويتي بدولة قطر بمناسبة استالم مهام 
عــمــلــه، وتــمــنــى ســـعـــادة رئـــيـــس األركــــــــان، لــلــمــلــحــق الــعــســكــري 
الجديد، التوفيق والنجاح في أداء مهامه. حضر اللقاءين عدد 

من كبار القادة الضباط بالقوات املسلحة القطرية.

الدوحة -

الدوحة -



03
Issue No 1353 - Tuesday 14 January 2020

العدد 1353
الثالثاء 19 جمادى األولى 1441 هـ ــ 14 يناير 2020

      إنجازات بنك قطر للتنمية
لسنة 2019

النفاذ إىل المتويل 

562 مليون507 
ريال قطري 

مليون
ريال قطري 

938 مليون

إمجايل القروض املستحقة
)مليار ريال قطري(

نسبة منو عدد املشاريع الصناعية 
املمولة من بنك قطر للتمنية

نسبة منو عدد مشاريع األمن 
الغذايئ

%26

%65
27

الضمنياإلستمثار متويل الصادرات

إمجايل اإلستمثار يف الرشاكت 
الصغرية واملتوسطة والناشئة

إمجايل بواليص التأمني إمجايل المتويل قصري األجل

جحم الضامنات

مت اإلستمثار يف            رشكة 

  49 مليون 
ريال قطري

 36 مليون 
ريال قطري

%5 951

3,61639

1st GOVERNMENT PROCUREMENT AND CONTRACTING
CONFERENCE AND EXHIBITION IN QATAR

%71

عدد الرشاكت
املمولة 

الوصول إىل األسواق 

ق العاملية
سوا

األ
حمللية

ق ا
سوا

جحم العقود املربمة مع الرشاكت األ
الصغرية واملتوسطة

عدد فرص العقود احمللية املعروضة 
عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة

عدد الرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت مت تجسيلها عند املشرتين 
من الرشاكت الكربى

عدد املعارضقمية الفرص اليت مت حتديدها للرشاكت الصغرية واملتوسطة

توطني األمعال

%91
قمية العقود املربمة
)560 مليون ريال قطري(

%15
عدد الرشاكت املتحولة من فئة غري مصّدر إىل فئة مصّدر

)15(

%25
عدد الرشاكت املشاركة يف اإلجمتاعات التنسيقية

%22
عدد األجنحة يف املعارض الدولية

)5.8 مليون ريال قطري(

مليار ريال قطري

   %88                   2019                     6,600    

  5,000
  100

354

تمنية وتطوير القدرات

استشارةعدد الرشاكت احملتضنة واملرسعة

أكرث من                مستفيد من التدريب

أكرث من          دورة تدريبية وورشة معل
عدد اخلدمات 
اإلستشارية

تدريب وتطوير         متدرب سنة         مبعدل منو

تطوير النظام البييئ

 
 
 

 

التقارير والدراسات

تقرير ريادة األمعال لدولة قطر لعام 2018 
تقرير وضع إقراض الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الدولة

إصدار عدد من التقارير القطاعية )قطاع الاكبالت، قطاع املنظفات(

 
 
 
 

 

الفعاليات

جائزة ومعرض رواد قطر
جائزة فكرة

مقة احلاضنات العاملية
ندوة حول النظام البييئ 

جائزة أفضل رشكة صغرية ومتوسطة،  قنوان للمتورللرشاكت الصغرية واملتوسطة

جائزة أفضل رشكة صغرية ومتوسطة مصّدرة، مصنع رصاص لتدوير البطاريات

جائزة اإلكتفاء الذايت، الرشق األوسط للبيتومني املعدل

جائزة اإلبتاكر، مصنع لفان لأللومينيوم

جائزة قطر لريادة األمعالمؤمتر قطر لريادة األمعال

49  ورشة معل

3
10

76

5

دمع الرباجم احلكومية

سوق

qdb.qa ملزيد من املعلومات يرىج زيارة

31 مصنعًا

8 مصانع غذائية ومرشوبات حتسني سري احلركة املرورية يف 
أسواق املرحلة األوىل 

%14
يف عدد األسواق
منو 

6.7

صناعة كمييائية      كهربايئ      بالستيك      صناعة األخشاب      أخرى 

)22( )79(

1.223,233

عدد اإلجمتاعات الثنائية عدد ورش العمل1,442 25

50

سوقًا قيد التصممي والبناء
22

قروض اإلساكن

24.3%6
مليار ريال قطري

قمية القروض 
املستحقة 

33,510%3  عدد معالء 
قروض اإلساكن

 حاضنة قطر 
لألمعال

جاهز

تكنولوجيا 
الرياضة

تمنية
القدرات
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عقد مجلس الشورى جلسته األسبوعية 
الـــعـــاديـــة أمـــــس، بـــرئـــاســـة ســـعـــادة الــســيــد 
أحـــمـــد بـــن عــبــد الـــلـــه بـــن زيــــد آل مــحــمــود 

رئيس املجلس.
قــانــون بتعديل  ونــاقــش املجلس مــشــروع 
ــانـــون رقــــم )21( لسنة  ــقـ الـ بــعــض أحـــكـــام 
الــوافــديــن  2015 بتنظيم دخــــول وخــــروج 
وإقــامــتــهــم. وبــعــد املــنــاقــشــة قـــرر املجلس 
إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــدراســتــه وتــقــديــم 

تقرير بشأنه إلى املجلس.
واطلع املجلس خالل جلسته على مذكرة 
ــــوزراء بــشــأن ما  األمــانــة الــعــامــة ملجلس الـ
اتخذه مجلس الـــوزراء من إجـــراءات حول 
ــورى الـــخـــاصـــة  ــ ــشــ ــ ــات مـــجـــلـــس الــ ــيــ تــــوصــ
ــيـــث اتــــخــــذ مــجــلــس  بـــــحـــــوادث الــــســــيــــر، حـ
الوزراء عددا من القرارات للحد من حوادث 
الــســيــر واملـــــــرور فـــي الــــدولــــة. وبـــنـــاء على 
قـــرر مجلس  الـــشـــورى،  تــوصــيــات مجلس 
الــــوزراء تشكيل لجنة بــرئــاســة ممثل عن 
الــداخــلــيــة، وعــضــويــة ممثل عــن كل  وزارة 
مـــن املــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة ووزارة 
املــواصــالت واالتــصــاالت وهيئة األشــغــال 
العامة وقطر للبترول، وتختص اللجنة 
بـــوضـــع خــطــة مــتــكــامــلــة لــتــطــويــر منطقة 
سيلني ورفـــع مــســتــوى الــســالمــة املــروريــة 
فــيــهــا وتــجــنــب أي مــخــاطــر بــاملــنــطــقــة، مع 
ــل الـــالزمـــة  ــائــ ــوســ دراســــــــة املـــتـــطـــلـــبـــات والــ
تــقــريــرًا عن  لتحقيق ذلـــك. وتــرفــع اللجنة 
إلــى معالي  نتائج أعمالها وتوصياتها 
ــلـــيـــة لـــعـــرض تـــقـــريـــرهـــا عــلــى  وزيــــــر الـــداخـ
الـــوزراء. اطلع املجلس كذلك على  مجلس 
مذكرة األمانة العامة ملجلس الوزراء بشأن 
ــراءات،  ــ مــا اتــخــذه مــجــلــس الـــــوزراء مــن إجـ
الــشــورى الخاصة  بــشــأن توصية مجلس 
بــمــشــروع قــانــون بــشــأن االمــتــيــاز املمنوح 
لشركة قطر للوقود )وقود( لتسويق وبيع 
ونقل وتوزيع الغاز واملنتجات البترولية، 
الــتــوصــيــة ضــــرورة توحيد  وقـــد تضمنت 
املــواصــفــات الــقــيــاســيــة الـــالزمـــة للحصول 
عــلــى رخــصــة مــحــطــة الـــوقـــود عــنــد انــتــهــاء 
فترة االمتياز. وعّبر مجلس الشورى عن 
شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــحــكــومــة املـــوقـــرة على 
اهتمامها وتــجــاوبــهــا مــع توصياته وما 

اتخذته من إجراءات حولها.

دخول وخروج الوافدين 
واطلع املجلس خالل جلسته على مذكرة 
الـــوزراء املتضمنة  األمــانــة العامة ملجلس 
ــانــــون بــتــعــديــل  املـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــشــــروع قــ
ــانـــون رقــــم )21( لسنة  ــقـ الـ بــعــض أحـــكـــام 
الــوافــديــن  2015 بتنظيم دخــــول وخــــروج 
وإقــامــتــهــم. وأوضـــح ســعــادة السيد أحمد 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن زيــــد آل مــحــمــود رئــيــس 
املجلس أن مشروع القانون يشتمل على 
مادتني، وبموجب تعديل املادة األولى فقد 
أصبحت إقامة أسرة املقيم على مسؤولية 
رب األســـرة ولــو التحقوا بــأي عمل شرط 
ــن الـــجـــهـــة  ــ ــح مــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ حــــصــــولــــهــــم عــ
املختصة بــوزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والشؤون االجتماعية بعد سداد الرسوم 
املــقــررة بــذلــك. فــي حــني كـــان نــص الــبــنــد 2 

من املادة 17 من القانون الحالي، واملتعلق 
بأفراد األســرة املقيمني في الدولة مع رب 
ــه »يــجــوز أن تظل  األســـــرة، يــنــص عــلــى أنـ
إقـــامـــة املـــــرأة عــلــى مــســؤولــيــة رب األســـرة 
ولو التحقت بأي عمل ولو انتهت العالقة 
ــراد  ــاز ألي مـــن أفــ الـــزوجـــيـــة ألي ســبــب جــ
ــر بعد  ــــرة االنــتــقــال إلـــى مــســتــقــدم آخـ األسـ
مــوافــقــة الــجــهــة املختصة وفـــق الــضــوابــط 

التي يصدر بها قرار من الوزير«.

توسيع الكفالة 

قــــال ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد بـــن عــبــدالــلــه 
ــلــــس إن  ــجــ ــــس املــ ــيـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ الـــســـلـــيـــطـــي نـ
املــــشــــروع يــتــضــمــن تــعــديــل مـــــادة واحــــدة 
لكنه مــع ذلــك ينطوي على أهمية كبيرة 
بـــالـــنـــســـبـــة ألربــــــــــــاب الــــعــــمــــل وأصـــــحـــــاب 
الشركات واملؤسسات العاملة في الدولة، 
من حيث توسيع املشمولني في كفالة رب 
األســرة، بعد أن كانت كفالة أفــراد األســرة 
الـــ 18 في القانون الحالي  بعد بلوغ سن 
تــنــتــقــل إلــــى مــكــفــول آخــــر حــســب الــنــظــام 
الدائرة  املتبع لكن هــذا التعديل قد وســع 
ــعـــل رب األســـــــرة هــــو املــــســــؤول وذلــــك  وجـ
بشرط الحصول على تصريح من الجهة 
املـــخـــتـــصـــة وتـــســـديـــد رســـــــوم اإلجـــــــــراءات 

املتعلقة بإقامته.

ــال الــســيــد مــحــمــد بـــن مــهــدي  مـــن جــهــتــه قــ
ــابـــي إن الــتــعــديــل الـــــــوارد فـــي نص  ــبـ األحـ
ــقــــانــــون يـــخـــدم االقــــتــــصــــاد كـــمـــا تــفــضــل  الــ
سعادة نائب رئيس املجلس، كما يسهل 
ــمـــل وأصــــحــــاب  ــعـ ــلـــى أربـــــــــاب الـ الـــكـــثـــيـــر عـ
الشركات خاصة وأن العمل كان مقتصرا 
عــلــى الــزوجــة وقـــد أصــبــح – بــمــوجــب هــذا 
الــتــعــديــل – مـــن حـــق األبـــنـــاء دون تحديد 
سقف للعمر.. مشيرا إلى أن التعديل جاء 
ملــواكــبــة تطوير التشريعات فيما يخص 
ــــون اإلقــــامــــة  ــانـ ــ تـــمـــلـــك غـــيـــر الـــقـــطـــريـــني وقـ
الــدائــمــة وغــيــرهــا. ونـــوه السيد نــاصــر بن 
راشـــد الكعبي - عضو املجلس بــضــرورة 

إقــامــة األبــنــاء على كفالة الشركة  أن تظل 
بــهــا - ولــيــس عــلــى كفالة  الــتــي يعملون   -
والدهم وذلك لضمان حق أصحاب العمل 
في حال حدوث أي محالفات أو تجاوزات 
محتملة مــن جــانــب املــوظــف.. فــي حــني لو 
أصبح هــذا املوظف على كفالة والــده فإن 
بإمكانه مــغــادرة الــبــالد فــي أي وقــت دون 

إخطار أو مساءلة.

أسباب التعديل 

قــــــــال ســــــعــــــادة الــــســــيــــد راشــــــــــد بــــــن حــمــد 
املعضادي مراقب املجلس، إن تعديل املادة 

املــــذكــــورة طــفــيــف لــكــن مـــن وجـــهـــة نــظــري 
مــوضــوعــي وجــوهــري وســـوف يفتح بابا 
لـــ 35 جنسية  الــســمــاح  كبيرا خــاصــة بعد 
بالدخول للدولة عبر تأشيرات باملطار أو 
عبر املوقع اإللكتروني، واملقصد من ذلك 
ليس لزيارة دولــة قطر والتمتع بمعاملها 
السياحية وإنما بقصد العمل وقد ينتج 
عنه أيــضــا أســبــاب أخـــرى سلبية ال يجب 
الحديث عنها. وقال سعادة السيد ناصر 
بـــن ســلــطــان الـــحـــمـــيـــدي، عــضــو املــجــلــس، 
إن أي قانون البــد أن يكون له أسباب في 
تعديله، ويوجد بعض اإلشكاليات ألوالد 
املــقــيــمــني الـــذيـــن أصـــبـــح عــمــرهــم 18 سنة 
خــاصــة أنــهــم يــكــونــون فــي بــدايــة عملهم، 
فإذا حدث لبعضهم أي مشكلة أو خالفات 
مـــع الــشــركــة الـــتـــي يــعــمــل لــديــهــا وبــعــدهــا 
ــامـــت الـــشـــركـــة بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراء تــعــســفــي  قـ
وقــامــت بإلغاء إقامته فــهــذا ســوف يــؤدي 
ــرة، ومــــن هــنــا جــاء  إلــــى ضــــرر كــبــيــر لـــأسـ

القانون ليعالج بعض النقاط.
وتــابــع الــحــمــيــدي قــائــال: يــوجــد شــق آخــر 
بالنسبة للعامل املقيم على كفالة والــده 
فــإذا حــدث منه خطأ أو اختلس أو خالف 
الــقــانــون فهو فــي هــذه الــحــالــة ليس عليه 
رقـــابـــة مـــن جــهــة عــمــلــه ويــمــكــن ســفــره في 
أي وقـــت، مطالبا بــأن يــكــون لجهة العمل 
الــخــيــار فــي وضــعــه على قائمة الوظائف 
العليا ومنعه من السفر إال بــإذن أو إلــزام 

العامل بنقل كفالته على جهة عمله.
ــادة الـــســـيـــد هــــــادي بــــن ســعــيــد  ــعــ وقــــــال ســ
الخيارين، العضو املراقب، إن هذا القانون 
صـــدر فــي عـــام 2015 وبــعــد 3 ســنــوات من 
املــمــارســة وتقريبا هــي ســنــوات الحصار، 
وأنـــــه جــــدت أمـــــور كــثــيــرة جــعــلــت الـــدولـــة 
تطلب هذا التعديل، الفتا أن هذا التعديل 
في جزئيته بسيط جدا لكن عن املمارسة 
سيكون كبيرا للغاية وسوف يفتح بوابة 
كبيرة مــن الــتــســاؤالت. مــن جــانــبــه، طالب 
سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، 
ــتـــعـــديـــل إلـــى  عـــضـــو املـــجـــلـــس، بـــإحـــالـــة الـ
اللجنة املختصة، مضيفا أن رب األســرة 
قـــد يـــكـــون مــســتــثــمــرا ولـــيـــس ضـــروريـــا أن 
يكون عمله لدى الغير، مشددا على أن هذا 
التعديل سوف يعطي نوعا من االستقرار 

حول رب األسرة.

صاحب العمل 

ــار السيد عبدالعزيز محمد العطية  وأشـ
عضو مجلس الــشــورى، إلــى املــخــاوف من 
خروج املوظف الذي على كفالة والده دون 
إخــطــار جــهــة عــمــل، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
مــن أضـــرار على صــاحــب الــعــمــل، وقـــال إن 
الحل بسيط خاصة املوظفني املحكومني 
بخروجية يمكن أن يمنحوا اإلذن خالل 
ــذه األثـــــنـــــاء لــصــاحــب  ــ ــي هــ ــ 72 ســــاعــــة وفــ
العمل الفرصة ملعرفة ما إذا كان على هذا 
املوظف التزامات أم ال، وذلــك بعد أن ترد 
رسالة إلكترونية لصاحب العمل تبني أن 
شخصا ما من موظفيه يطالب بخروجية، 
ــا فــي الـــحـــاالت الــطــارئــة والــتــي تتطلب  أمـ
فــإنــه يستطيع  ســفــره بــصــفــة مستعجلة 
الــــخــــروج بــعــد أخــــذ مـــوافـــقـــة مـــن صــاحــب 

العمل، وبالتالي يحدث التوازن املطلوب.

اطلع على قرارات مجلس الوزراء للحد من حوادث السير.. قرر إحالته إلى اللجنة المختصة

»الشورى« يناقش تعديالت توسع دائرة
 المشمولين في كفالة رب األسرة 

¶  آل محمود مترئسا الجلسة

وسام السعايدة

الــشــورى، مــذكــرة األمانة  استعرض مجلس 
املناقشة  الــــوزراء حــول طلب  الــعــامــة ملجلس 
العامة املــقــدم مــن عــدد مــن الــســادة األعضاء 
ــوادث السير فــي دولـــة قــطــر، وعلى  بــشــأن حـ
الــــوزراء الــصــادر فــي اجتماعه  قـــرار مجلس 
العادي 17 للعام 2019، والذي تقرر بموجبه، 
التوصيات املذكورة إلى كل من وزارة  إحالة 
الداخلية، واملجلس الوطني للسياحة، ووزارة 
ــــاالت وهــيــئــة األشـــغـــال  ــــصـ املــــواصــــات واالتـ
الـــعـــامـــة لـــتـــوافـــي الـــجـــهـــات املــــذكــــورة مجلس 
الــوزراء بمرئياتها في هذا الصدد، وذلك في 
غــضــون ثــاثــن يــومــا مــن تــاريــخ تبليغ هــذا 

القرار.

وقالت سعادة د. هند املفتاح، عضو املجلس 
املــوقــرة على  الــشــكــر للحكومة  نــقــدم  »بــدايــة 
اســتــجــابــتــهــا الــســريــعــة لــتــوصــيــات املــجــلــس، 
ونــشــكــر كــافــة الــجــهــات ذات الــعــاقــة، وهــنــا 
التوصية رقــم 3 واملتعلقة  إلــى  أود اإلشــــارة 
الــتــأكــيــد على  الــعــقــوبــات، وأود هــنــا  بتشديد 
تــوصــيــة املــجــلــس بـــضـــرورة تــشــديــد تطبيق 
العقوبات على املخالفن، وال سيما  أقصى 

أصحاب املخالفات املتكررة«.
وقال سعادة السيد محمد بن علي الحنزاب، 
عضو املجلس: بداية نشكر الحكومة املوقرة 
وتــعــاونــهــا مـــع املــجــلــس، مــشــيــرا إلـــى أهمية 
تكثيف الدوريات، الفتا إلى أن عدد الدوريات 

فــي داخـــل الــدوحــة وخــارجــهــا رقــم متواضع 
جـــدا، خــاصــة وأن انــتــشــار الـــدوريـــات بشكل 
كــبــيــر يــســهــم فـــي ردع املــخــالــفــن ســــواء في 

داخل الدوحة أو على الطرق السريعة.
التوصية بتكثيف  إلــى أهمية  الحنزاب  ودعــا 
ــة، وأن  ــدولـ الــــدوريــــات فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـ
وجــــود الــكــامــيــرات والــــــــرادارات ال يــغــنــي عن 

وجود هذه الدوريات.
وقـــال ســعــادة رئــيــس املــجــلــس فــي رده على 
بعض مداخات السادة األعضاء إنه ال يمكن 
نشر أسماء املخالفن في وسائل اإلعام ألن 
ذلك قد يؤدي إلى مشاكل، كما أن العقوبات 
تكون متدرجة وتتم مضاعفتها تدريجيا، 

مضيفا سعادته أن الجهات الحكومية تبذل 
جهودا كبيرة للغاية في هذا املجال للحد من 
حوادث السير. وقال سعادة السيد محمد بن 
عبدالله السليطي، نائب رئيس املجلس »نقدم 
الشكر للحكومة املوقرة التي ردت على كافة 
التوصيات حققت  توصيات املجلس، وهــذه 
املطلوبة فيما  النقاط  توافقية املجلس حــول 
الــبــاد ومنطقة  فــي  الــســيــر  بـــحـــوادث  يتعلق 

سيلن تحديدا.
ــاف: فـــي حـــال عـــدم االقــتــنــاع بـــأن هــذه  ــ وأضــ
نــقــدم طلب  الــــردود غــيــر كــافــيــة نستطيع أن 
ــر أو اقـــتـــراحـــا بـــرغـــبـــة ونــعــبــر  ــ مــنــاقــشــة آخـ
عــن رأيــنــا حـــول مــا نــريــد إضــافــتــه، إال أنني 

شــخــصــيــا أعــتــقــد أن الـــــرد الــحــكــومــي جــاء 
شاما ووافيا.

ــد املــــعــــضــــادي، الــعــضــو  ــ ــال ســــعــــادة راشــ ــ وقــ
ــب: نـــأمـــل أن تــحــقــق الــتــوصــيــات الــتــي  ــراقــ املــ
أوردناها والتي أجابت عنها الحكومة املوقرة 
الحد من  التي نبتغيها وهــي  الهدف والغاية 
الحوادث، مقدرين للحكومة املوقرة اهتمامها 

وتفاعلها مع توصيات املجلس.
ــراب، عضو املــجــلــس، إن  وقـــال عبدالله بــن غـ
للموضوع جيدة جدا،  الحكومية  االستجابة 
الـــشـــورى هو  الــتــأكــيــد هــنــا أن مــجــلــس  وأود 
من بــادر لبحث موضوع حــوادث السير في 

الباد.

اجتماع لجنتي »المالية واالقتصادية« 
و»الداخلية والخارجية« 

أمــس، برئاسة مقررها  الشورى اجتماعا  املالية واالقتصادية بمجلس  الشؤون  عقدت لجنة 
اللجنة خال االجتماع مشروع  سعادة السيد علي بن عبداللطيف املسند املهندي. وناقشت 
الــرســوم والنماذج الصناعية، وقــررت استكمال دراســتــه في اجتماعها  قانون بشأن حماية 
القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا أمس، برئاسة 
مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب املري. وناقشت اللجنة خال االجتماع مشروع 
الوافدين  القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخــول وخــروج  قانون بتعديل بعض أحكام 

وإقامتهم، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

أكدوا على ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين 

أعضاء الشورى يشيدون باستجابة الحكومة لتوصيات المجلس بشأن حوادث السير 

¶  د. هند المفتاح ¶  ناصر بن سلطان الحميدي¶  ناصر بن راشد الكعبي
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أقـــامـــت قــطــر لــلــبــتــرول حــفــل وداع 
على شرف السيد عيسى شاهني 
ــانـــم. وكـــــان الــســيــد الـــغـــانـــم قد  الـــغـ
انضم إلى قطر للبترول عام 1990 
ــرة الــتــخــطــيــط املــؤســســي،  ــ ــ فـــي دائ
أصــبــح بــعــدهــا مــديــرًا لــلــدائــرة عــام 
التخطيط  ــديـــرًا إلدارة  1993، ومـ
اإلســتــراتــيــجــي والــســيــاســات عــام 
ــة قــطــر في  ــ ـــل دولـ

َّ
مـــث 2009. كــمــا 

ــدول املـــصـــدرة لــلــبــتــرول  ــ مــنــظــمــة الـ
»أوبك« من عام 2000 إلى 2018.

ــر  ــ ــ ــوزي ــ ــ ــر ســـــــعـــــــادة ال ــ ــــضـ وقـــــــــد حـ
ــــى جــانــب  الــكــعــبــي حــفــل الــــــوداع إل
التنفيذي وعــدد من  الرئيس  نــواب 
ــؤولـــني فــــي املـــؤســـســـة،  ــبـــار املـــسـ كـ

حيث أعـــرب ســعــادتــه عــن امتنانه 
ــم عــلــى  ــانــ ــغــ ــ وتــــقــــديــــره لـــلـــســـيـــد ال
املساهمة القّيمة التي قّدمها خالل 

الخدمة فــي قطر  ثالثني عامًا مــن 
العديد من  للبترول تولى خاللها 

املناصب القيادية.

لـــلـــطـــاقـــة إلدارة  ــراس  ــ ــبــ ــ نــ ــة  ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــهـ ــ أنـ
ــي.، وهـــي شــركــة تابعة  اإلســتــثــمــار بـــي. فــ
ومملوكة بالكامل لشركة نبراس للطاقة 
»نــبــراس« بنجاح صفقة مع شركة جولد 
ويــنــد ســتــوكــيــارد ويــنــد فــــارم املـــحـــدودة، 
ــــغ تـــابـــعـــة  ــــونـ ــــغ كـ ــــونـ ــة فـــــي هـ ــ ــركـ ــ وهـــــــي شـ
ومـــمـــلـــوكـــة بـــالـــكـــامـــل لـــشـــركـــة كــزنــجــيــانــج 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ جــــولــــدويــــنــــد لـــلـــعـــلـــوم والـ
ــل  ــ املـــــــــحـــــــــدودة »جـــــــولـــــــدويـــــــنـــــــد«، مـــــــن أجـ
االســتــحــواذ على حصة 49% مــن مشروع 
ستوكيارد ِهل لطاقة الرياح في استراليا.

يقع مشروع ستوك يارد ِهل لطاقة الرياح 
بــــاالرات في  على بعد 35 كــم غــرب مدينة 
والية فيكتوريا االسترالية، ويحتوي على 
149 تــوربــن ريــا ح بطاقة إجمالية تبلغ 
527 مــيــجــاواط ســيــكــون املـــشـــروع األكــبــر 
الــكــرة الجنوبي،  الــريــاح فــي نصف  لطاقة 
عــنــد اكــتــمــالــه فــي بــدايــة الــربــع الـــرابـــع من 

عام 2020.
تــتــوافــق هـــذه الصفقة والــتــي تــعــد األولـــى 
لــنــبــراس فـــي اســتــرالــيــا مـــع اســتــراتــيــجــيــة 
ــل تــعــزيــز قـــاعـــدة أصــولــهــا  الــشــركــة مـــن أجـ
من خالل مشاريع ذات عقود شراء طويلة 
املــنــتــجــة، كــمــا تمثل خطوة  األمـــد للطاقة 
ــيـــة هـــامـــة لـــدخـــول الـــشـــركـــة إلــــى قــطــاع  أولـ

الطاقة األســتــرالــي. بموجب هــذا االتــفــاق، 
نــبــراس على حصة 49 % من  استحوذت 
املـــشـــروع، بينما ستحتفظ جولد  أســهــم 
ويند - من خالل الشركات التابعة لها في 

هونج كونج، بحصة تبلغ %51.

تحظى هــذه الصفقة بدعم كامل مــن قبل 
نـــبـــراس و مجلس  مــجــلــس إدارة شـــركـــة 
إدارة شــركــة جــولــد ويــنــد، حــيــث ستخدم 
مصالح الشركتن ومساهميها. تعليقًا 
على االتفاقية، قال سعادة السيد فهد بن 

حمد املهندي- رئيس مجلس إدارة نبراس 
للطاقة: »إن عملية االستحواذ على حصة 
كبيرة من أسهم مشروع ستوك يــارد هل 
الــريــاح في استراليا سيعمل على  لطاقة 
تــعــزيــز دخــــول نــبــراس إلـــى ســـوق الــطــاقــة 

األســتــرالــي، والـــذي نتابعه كــســوق جديد 
لـــنـــا لــلــتــوســع والـــنـــمـــو. لــــــذا، فــنــحــن عــلــى 
ثقة مــن أن هــذا االستثمار سيكون األول 
مــن بــن الــعــديــد مــن االســتــثــمــارات املثمرة 
فـــي قــطــاع الــطــاقــة فـــي أســتــرالــيــا مـــن قبل 
نــبــراس«. من ناحيته، صــرح السيد خالد 
محمد جــولــو- الرئيس التنفيذي لشركة 
: »يعد االستحواذ على حصة 

ً
نبراس قائال

في مشروع ستوك يارد هل لطاقة الرياح 
بمثابة عالمة بارزة لنبراس للدخول ومن 
ثم التوسع في السوق األسترالي وسوق 
آسيا واملحيط الهادئ. باإلضافة إلى ذلك، 
ستعمل هـــذه الصفقة عــلــى دعـــم وتعزيز 
ــيـــجـــي لـــشـــركـــة نـــبـــراس  ــراتـ ــتـ الــــهــــدف االسـ
للنمو و أن تصبح شركة عاملية رائدة في 
مجال الطاقة«. تعليقًا على الصفقة، قال 
السيد فيصل الصديقي- املدير التنفيذي 
لتطوير األعمال في نبراس: »مع مشروع 
ستوك يارد ِهل لطاقة الرياح، تبدأ نبراس 
فصل جديد في مجال االستثمارات، لذا، 
ســنــعــمــل عــلــى تــطــويــر وتـــنـــويـــع محفظة 
ــول األســتــرالــيــة بــاســتــخــدام تقنيات  األصــ
ــة املــــتــــجــــددة األخـــــــــرى ومـــشـــاريـــع  ــاقــ ــطــ الــ
تــحــويــل الـــغـــاز إلــــى طـــاقـــة. فـــي الــســنــوات 
املــقــبــلــة، نــتــطــلــع ألن يـــكـــون هــــذا املـــشـــروع 
أحــد املشاريع املميزة في محظفة نبراس 

العاملية«.

»نبراس« تستحوذ على 49 % من أسهم »ستوكيارد هِل«
في مشروع طاقة الرياح في أستراليا

¶ المهندي وممثل شركة جولد ويند خالل تبادل وثائق الصفقة 
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الدوحة -  

الدوحة -  

 

 أعــلــنــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملــعــرض ومــؤتــمــر الــدوحــة 
الــدولــي للدفاع البحري )ديــمــدكــس( عــن قيام شركة 
إدارة املوانئ القطرية )مواني قطر( بتقديم الرعاية 
الفضية لنسختها السابعة املرتقبة، التي ستنعقد 
فــي مــركــز قطر الــوطــنــي للمؤتمرات فــي غــضــون أقل 
من 100 يوم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب 
الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد املـــفـــدى الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 

آل ثـــانـــي، وبــاســتــضــافــة وتــنــظــيــم الـــقـــوات املــســلــحــة 
الــدولــي األبــرز  القطرية، وذلــك تحت شعار »الــحــدث 

لتواصل مختصي األمن والدفاع البحري«.
الــشــراكــة صرح  لــه على أهمية اتفاقية  وفــي تعليق 
العميد الركن )بحري( عبد الباقي صالح األنصاري، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملـــعـــرض ومــؤتــمــر الـــدوحـــة 
ــمـــدكـــس(، قــــال: يطيب  الـــدولـــي لــلــدفــاع الــبــحــري )ديـ
لــنــا الــتــرحــيــب بــشــركــة مــوانــي قــطــر، املــيــنــاء البحري 
الــرئــيــســي ومــشــغــل محطة الــشــحــن فــي الــبــالد، كـــراٍع 

فــضــي لــديــمــدكــس 2020. إن هـــذا الــتــعــاون يـــدل على 
الجهد والسعي املشترك لتطوير قطاع أمــن بحري 
عصري فــي دولــة قطر مــن خــالل التقنيات املتطورة 

وإمكانات البنية التحتية. 
 مــن جهته قـــال الــســيــد حــمــد عــلــي األنـــصـــاري، مدير 
إدارة العالقات العامة واالتصال بشركة مواني قطر: 
»إننا فخورون بمشاركتنا في ديمدكس 2020 كراٍع 
فضي، ونغتنم هــذه الفرصة إلعــادة تأكيد التزامنا 
بدعم الفعاليات التي تسهم فــي تحقيق رؤيــة قطر 

الوطنية 2030. وفــي أعــقــاب النجاح الكبير فــي عام 
ــذا الــعــام  2018، فــإنــنــا حــتــمــًا نــتــطــلــع إلــــى نــســخــة هــ
ــة واســـتـــضـــافـــة الــســفــن  لــتــقــديــم الــتــســهــيــالت الــــالزمــ
املـــشـــاركـــة فـــي مــيــنــاء حــمــد، وتــســخــيــر كــافــة املــرافــق 
وتوفير الدعم املطلوب. وباعتباره حدثًا بــارزًا على 
أجــنــدة الــدفــاع واألمــــن الــبــحــري الــدولــيــة، ال شــك في 
أن ديــمــدكــس أصــبــح منصة مثالية إليــجــاد الحلول 
املناسبة للهيئات والجهات املسؤولة عن ضمان أمن 
الطرق البحرية والحدود الدولية واملياه اإلقليمية.«.

»2020 »مواني قطر« راعيًا فضيًا للنسخة السابعة من »ديمدكس 

قامت إدارة خدمات تبريد املناطق باملؤّسسة العامة القطرية 
املناطق  تــبــريــد  بــزيــارة محطة  ــاء »كــهــرمــاء«  للكهرباء واملــ
العاملة في معسكر لخويا في منطقة الدحيل بهدف تعزيز 
مصادر املياه البديلة املستخدمة ألغراض التبريد وبالتالي 
توفير املياه الصالحة للشرب وكذلك تحسني كفاءة الطاقة 
نــظــام تبريد  بــأهــمــيــة اســتــخــدام  الــوعــي املجتمعي  ــادة  ــ وزيـ
املــنــاطــق ومـــا يــقــدمــه مــن فــوائــد اقــتــصــاديــة وبــيــئــيــة لــلــدولــة 
واملجتمع وتبلغ قدرتها التبريدية الحالية 40400 طن تبريد 
التي تعمل بأنظمة  التبريد  أجــهــزة  والــتــي تستخدم أحــدث 
للطاقة حيث  العالية  الكفاءة  السرعة )VFD( ذات  مغيرات 
تقوم بتأمني املياه املبردة الالزمة للتبريد من خالل شبكة 
مياه مبردة موزعة على 51 محطة لنقل الطاقة موزعة داخل 
املعسكر املمتد على مساحة 400 هكتار واملؤهلة إلضافة 
محطة تبريد مناطق جديدة بنفس القدرة التبريدية الحالية 
املباني اإلداريـــة والسكنية  العديد مــن  والـــذي يحتوي على 
املتطورة وكذلك فإن املحطة تعتمد على استدامة  واملرافق 
املوارد املائية حيث تستخدم مياه الصرف الصحي املعالجة 
أية مواد  التبريد بشكل مباشر وبــدون إضافات  ألغــراض 

كيميائية من خالل تقنيات متطورة ومن ثم تستخدم املياه 
التبريد فــي ري املسطحات الخضراء  الراجعة مــن محطة 
املــيــاه املحالة  الـــذي يساهم فــي توفير  األمـــر  فــي املعسكر 

الصالحة للشرب وإستدامة مصادر املياه في الدولة.
ومــن هــذا املنطلق وبــهــدف تعزيز األمـــن املــائــي لــدولــة قطر 
للكهرباء واملـــاء »كــهــرمــاء«  القطرية  الــعــامــة  املــؤســســة  فــإن 
تؤكد على أهمية التحول الستخدام مياه الصرف الصحي 
ــوارد مــائــيــة بــديــلــة مــتــاحــة ومــنــاســبــة في  املــعــالــجــة أو أيـــة مــ
الصالحة للشرب  املياه  التبريد بدال من استخدام  أغــراض 
فــي جميع مــحــطــات تــبــريــد املــنــاطــق الــعــامــلــة والــتــي ال تــزال 
تــحــت اإلنـــشـــاء أو الــتــصــمــيــم. ومـــن املــهــم الــتــذكــيــر بأهمية 
اســـتـــخـــدام نـــظـــام تــبــريــد املــنــاطــق فـــي املـــشـــاريـــع السكنية 
والتجارية والصناعية و الذي بلغت نسبة استحواذه %18 
الدولة وهــي نسبة في تزايد  التبريد في  قــدرة  من اجمالي 
مستمر وذلك بفضل مساهمة نظام تبريد املناطق الكبيرة 
الكهرباء بنسبة 30 – 40 % واملياه  في توفير استهالك 
املياه  التبريد بالتحول إلستخدام  املحالة املستخدمة في 
املعالجة وكذلك تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
خالل تقليل استهالك الغاز الطبيعي الالزم النتاج الكهرباء 

وتحسني البيئة والتقليل من التلوث الضوضائي.

40400 طن خدمات  »كهرماء«: 
تبريد المناطق في معسكر »لخويا«

»قطر للبترول« تقيم حفل وداع عيسى الغانم

¶ الكعبي وكبار المسؤولين خالل مشاركتهم في حفل الوداع
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2019 33 % نموا بنهاية 

816 شركة مسجلة ضمن منصة قطر للمال
اختتم مركز قطر للمال، أحد املراكز املالية والتجارية 
الرائدة واألسرع نمًوا في العالم، عام 2019 بتحقيق 
نمو غير مسبوق بنسبة 33%، مع تسجيل حوالي 
200 شركة جديدة في منصة األعمال التي يقدمها. 
وبذلك، يصبح عدد الشركات املنضوية تحت مظلة 
مركز قطر للمال 816 شركة بنهاية ديسمبر 2019، 
 بـ 612 شركة في بداية العام نفسه. وتبرهن 

ً
مقارنة

نسبة النمو املحققة إلى سير املركز على خطى ثابتة 
بــاتــجــاه تــحــقــيــق هــدفــه اإلســتــراتــيــجــي املــتــمــثــل في 
تسجيل 1000 شركة تحت مظلته بحلول عام 2022.

ــة مـــركـــز  ــنـــصـ ــمــــن مـ ــات ضــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــع الـ ــــوسـ ــثــــل تـ ــمــ ويــ
ــن الـــصـــنـــاعـــات،  قـــطـــر لـــلـــمـــال مـــجـــمـــوعـــة مــخــتــلــفــة مــ
ــا فــي  ــة، بـــمـ ــيــ ــالــ ــيــــر املــ ــات املـــالـــيـــة وغــ ــدمــ ســـــــواء الــــخــ
املــالــيــة Fintech، وتــكــنــولــوجــيــا  الــتــكــنــولــوجــيــا  ذلـــك 
املعلومات، واالستشارات الضريبية واالستثمارية. 
كما تأتي الشركات الجديدة من مجموعة متنوعة 
من الــدول، بما في ذلك الواليات املتحدة األمريكية، 
ــا،  ــيــ ــانــ وكـــــنـــــدا، واملـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة، وفــــرنــــســــا، وأملــ

وسويسرا، واألردن والهند.
ــدة، الــرئــيــس  ــيـ وصـــــرح الــســيــد يـــوســـف مــحــمــد الـــجـ
التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن منصة مركز قطر 
للمال »أحرزت تقدًما ملموًسا نحو تحقيق مهمتها 
األســاســيــة املتمثلة فــي جـــذب االســتــثــمــار األجنبي 
املــبــاشــر إلــــى قــطــر وتــشــجــيــع الــتــنــوع االقـــتـــصـــادي، 
وهو ما يتضح من خالل الشراكات الدولية املتميزة 
التي عقدناها، ومشاركاتنا الدولية، ونمو األعمال 

املحقق على مدار العام املنصرم«.
وأضــــاف: »مـــع وجـــود أكــثــر مــن 800 شــركــة مسجلة 
حالًيا تحت مظلة مركز قطر للمال، يسعدنا مواصلة 
جــهــودنــا واســتــمــرار الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــعــالقــات 
مــع الــجــهــات املــعــنــيــة املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، واألســــواق 
الرئيسية في العالم، بما يعزز من ثقة املستثمرين 
بدولة قطر، ويجعل دولتنا البوابة الفضلى للدخول 

إلى أسواق الشرق األوسط والعالم«.

بدأ مركز قطر للمال عام 2019 بكشف إستراتيجيته 
لـ 2022، حيث أعلن عن تركيزه املتجدد على تطوير 
قـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري الـــتـــي تــعــد بتحقيق 
نمو كبير، وبالتحديد قطاعات الخدمات الرقمية 
 عن استهداف 

ً
واإلعالمية والرياضية واملالية، فضال

األسواق الناشئة مثل عمان والكويت وتركيا.
اتــخــذ مركز  الــرؤيــة اإلستراتيجية،  وفــي إطـــار هــذه 
قــطــر لــلــمــال خــطــوات كــبــيــرة ضــمــن قــطــاع الــخــدمــات 
املــالــيــة، حــيــث بــــادر إلـــى تــوســيــع نــطــاق الترخيص 
لشركات التكنولوجيا املالية FinTech، بحيث بات 
يضم املركز اليوم عــدًدا متزايًدا من هــذه الشركات، 
من بينها Instimatch وQ-Pay وGoals 101. باإلضافة 
 ،B-Hive إلــى ذلــك، عقد مركز قطر للمال شراكة مع
وهي منصة أوروبية رائدة في مجال التكنولوجيا 

املالية، بهدف تطوير هذه الصناعة في قطر.
ــا إطــــالق »وكـــالـــة تــرويــج 

ً
كــمــا شــهــد عـــام 2019 أيــض

االســتــثــمــار« فــي قــطــر، واملــســجــلــة فــي مــنــصــة مركز 
قطر للمال، والتي تهدف إلى توفير مصدر متكامل 

ــي الـــــدولـــــة، عـــبـــر اســتــقــطــاب  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ لـــحـــلـــول االسـ
املــبــاشــر فــي جميع القطاعات  االســتــثــمــار األجــنــبــي 
ــام مــركــز قــطــر لــلــمــال بتوقيع  ــد قـ ذات األولــــويــــة. وقـ
ــاون تــاريــخــيــة خــــالل عــــام 2019 مع  ــعـ تـ ــرة  ــذكـ 11 مـ
الــجــهــات املعنية الرئيسية، املحلية والــدولــيــة، بما 
فــي ذلـــك شــراكــة رئيسية مــع املــكــتــب املــالــي لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، فـــي إطــــار الــســعــي لتأسيس 
ـــل بـــن مـــركـــز إســطــنــبــول  ــاون طـــويـــل األجــ ــعـ ــة تـ ــدايـ بـ
املالي ومركز قطر للمال. وتهدف تلك االتفاقية إلى 
إتاحة الفرصة للمؤسسات املالية في قطر بالعمل 
فــي مــركــز إســطــنــبــول املــالــي والــعــكــس حــيــث تسمح 
االتــفــاقــيــة لــلــمــؤســســات املــالــيــة فـــي تــركــيــا بــالــعــمــل 
فــي مــركــز قطر لــلــمــال، وكــذلــك إنــشــاء خــدمــات جــواز 
الــســفــر لــلــمــؤســســات املــالــيــة، وربــــط كــيــانــات كــل من 
مركز قطر للمال ومركز إسطنبول املالي باألسواق 
املالية اإلسالمية في آسيا الوسطى، وربط الكيانات 
االقتصادية القائمة على مركز قطر للمال باألسواق 

التركية واألوروبية.

مذكرات التعاون 

وتــضــم قــائــمــة مـــذكـــرات الــتــعــاون الــرئــيــســيــة األخـــرى 
االتــفــاقــيــة مـــع شــركــة مــايــكــروســوفــت الــعــاملــيــة والــتــي 
تــســاهــم فـــي تــيــســيــر الــتــعــاون اإلســتــراتــيــجــي وجـــذب 
الــرقــمــيــة وشــركــات تكنولوجيا املعلومات  الــشــركــات 
إلى البالد. هذا باإلضافة إلى االتفاقية مع مجموعة 
بــلــومــبــيــرغ اإلعــالمــيــة، والــتــي نــتــج عــنــهــا إطــــالق أول 
إلــى مركز قطر للمال،  أستوديو تلفزيوني من نوعه 
ــة الـــــدولـــــة كـــمـــركـــز إعـــالمـــي  ــانـ ــكـ ــلـــى مـ ــبـــرهـــن عـ ــا يـ ــمـ مـ
ــر. وعــلــى صــعــيــد آخــــر، وفــــي ظـــل جــهــود  دولــــي مـــزدهـ
املــركــز الرئيسية لتعزيز التنوع االقــتــصــادي وجــذب 
م مركز قطر 

ّ
االستثمار األجنبي املباشر إلى الدولة، نظ

للمال سلسلة من الحمالت الترويجية الدولية في عدد 
مــن األســــواق اإلســتــراتــيــجــيــة، ومــن ضمنها الــواليــات 
املــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، وإســـبـــانـــيـــا، وتـــركـــيـــا، والـــصـــن، 
واليابان، وكوريا وتايوان، وغيرها من الدول، بهدف 
تسليط الضوء على فــرص السوق العديدة في قطر، 
وفوائد ممارسة األعمال التجارية في الدولة، وتحت 
منصة مركز قطر للمال. كما استقبل املركز العديد من 
الوفود رفيعة املستوى من جميع أنحاء العالم، بما 
في ذلك كندا، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكية، 
وفرنسا، وهولندا، وتركيا، وروسيا واليابان. وشهد 
ــا، تأكيد مــركــز قطر للمال مــن جديد 

ً
أيــض عــام 2019، 

الــتــزامــه االجتماعي واإلنــســانــي، بتوقيع العديد من 
االتــفــاقــيــات لــدعــم وكــــاالت األمـــم املــتــحــدة، خــاصــة من 
خـــالل مكتب املــبــعــوث اإلنــســانــي لــألمــن الــعــام لألمم 
املتحدة. ومن املبادرات التي نتجت عن هذا التعاون 
مــبــادرة »األمــل لــغــزة«، التي تهدف إلــى تعبئة املــوارد 
املالية ودعم الخدمات التي تقدمها األونروا لالجئن 
الفلسطينين في غزة. وفي شهر ديسمبر 2019، وقع 
املركز اتفاقية مع الدكتور أحمد املريخي، املستشار 
ــام لـــألمـــم املـــتـــحـــدة عــلــى هــامــش  ــعـ الـــخـــاص لـــألمـــن الـ
منتدى الدوحة بهدف زيــادة الوعي حــول التحديات 
اإلنسانية وتعزيز دور القطاع الخاص في قطر فيما 

يتعلق بالقضايا اإلنسانية العاملية. 

الدوحة -

■  يوسف الجيدة 

من خالل تطبيق جوال المصرف
»المصرف« يطلق خدمة الحصول على بطاقة ائتمانية فورًا

أعلن مصرف قطر اإلسالمي »املصرف« عن 
إطالق خدمته الجديدة »البطاقة االئتمانية 
الــفــوريــة« مــن خــالل تطبيق جــوال املصرف 
الحائز على عدة جوائز عاملية. ومن خالل 
هذه الخدمة املبتكرة واألولى من نوعها في 
قطر، سيتمكن العمالء املؤهلون من التقدم 
بطلب البطاقة التي تناسبهم، والحصول 
ــتــــالم  ــم اســ ــ ــة ومـــــــن ثــ ــ ــــوريــ ــلــــى مــــوافــــقــــة فــ عــ

البطاقات االئتمانية.
وسيتلقى العمالء املؤهلون رسالة نصية 
قــــصــــيــــرة وإشـــــــعـــــــارا عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق جـــــوال 
املصرف إلعالمهم أنهم مؤهلون للحصول 

على البطاقة االئتمانية الفورية.
ومن خالل تطبيق جوال املصرف، سيحصل 
العمالء على البطاقة االئتمانية التي تالئم 
احتياجاتهم وتتوافق مع معايير االئتمان 

الخاصة بهم. ويتم عرض ملخص املميزات 
على كــل بطاقة ائتمانية ملساعدة العميل 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الــــقــــرار األفــــضــــل فــــي اخــتــيــار 
البطاقة التي تناسب احتياجاته. ويمكن 
للعميل بعد ذلك استالم بطاقته االئتمانية 
الــجــديــدة فــي يـــوم الــعــمــل الــتــالــي مــن مركز 
خـــدمـــات املـــصـــرف فـــي الـــدائـــري الــثــالــث، أو 
الــعــمــيــل عبر  إلـــى عـــنـــوان  يــمــكــن تسليمها 
بريد قطر. ومن خالل خطوات بسيطة، يتم 
اســتــكــمــال عــمــلــيــة الــتــقــدم بــالــطــلــب املــوافــق 
عليه مسبقًا الســتــالم البطاقة االئتمانية 

الجديدة بشكل فوري.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا اإلنـــجـــاز الـــجـــديـــد، قــال 
الـــســـيـــد د. أنــــانــــد، املــــديــــر الــــعــــام ملــجــمــوعــة 
الخدمات املصرفية لألفراد في »املصرف«: 
 »املـــصـــرف« يــضــع الــعــمــالء فــي صميم 

ّ
»إن

إستراتيجيته، ولذلك فإننا نعمل باستمرار 
ــم بـــاملـــنـــتـــجـــات والـــخـــدمـــات  ــلـــى تــــزويــــدهــ عـ

الــرقــمــيــة الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
املتطورة وتوفر لهم تجربة مصرفية آمنة 
ومريحة. وتعد خدمة البطاقة االئتمانية 
الفورية مــن »املــصــرف« الخدمة األولـــى من 
نــوعــهــا فـــي األســــــواق. ومـــن خـــالل خــطــوات 
سهلة وسريعة عبر تطبيق جوال املصرف 
ــدة جــــوائــــز عـــاملـــيـــة، يــمــكــن  ــ الـــحـــائـــز عـــلـــى عـ
للعميل اختيار البطاقة االئتمانية األمثل 
املــالــيــة والحصول  الــتــي تــالئــم احتياجاته 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة فــــوريــــة الســـتـــالمـــهـــا بـــأســـرع 

وقت«.
وعــلــى مـــدار األعـــوام القليلة املــاضــيــة، قطع 
»املــصــرف« شوطًا كبيرًا في مجال تسهيل 
وتلبية احتياجات العمالء الرقمية، حيث 
قّدم للعمالء خدمات وحلوال رقمية مبتكرة 
ــــرت لـــهـــم تـــجـــربـــة مــصــرفــيــة  ومــــتــــطــــورة، وفــ
رقمية سهلة وسلسة باالعتماد على أحدث 

التطورات التكنولوجية.

»المحاسبة« يستضيف اجتماع 
الخطة اإلستراتيجية لـ »األرابوساي«

استقبل سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان 
املحاسبة، أمس، أعضاء الوفود املشاركن في االجتماع الثالث للجنة 
متابعة إعـــداد الخطة التشغيلية للمخطط اإلستراتيجي للمنظمة 
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة )األرابوساي( الذي 

يستضيفه ديوان املحاسبة.
حضر االجتماع الدكتورة آالء حاتم كاظم، نائب رئيس ديوان الرقابة 
ــراق، مــمــثــل الــنــائــب األول لرئيس  ــعـ ــادي بــجــمــهــوريــة الـ ــحـ املــالــيــة االتـ
الــلــجــان األســاســيــة للمنظمة مــن األجـــهـــزة العليا  املــنــظــمــة ورؤســـــاء 
إلــى ممثل  للرقابة بكل مــن دولــة الكويت وسلطنة عــمــان، بــاإلضــافــة 

األمن العام للمنظمة.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن ديــــــوان املــحــاســبــة يــتــولــى رئـــاســـة لــجــنــة مــتــابــعــة 
الــخــطــة التشغيلية للمخطط اإلســتــراتــيــجــي بصفته رئيسا  إعــــداد 
لــلــمــنــظــمــة الــعــربــيــة، حــيــث تـــهـــدف هــــذه الــلــجــنــة إلــــى مــتــابــعــة تنفيذ 
القرارات والتوصيات على صعيد تحقيق أولويات وأهــداف املخطط 
اإلســتــراتــيــجــي والــتــنــســيــق بـــن مــخــتــلــف هــيــاكــل املــنــظــمــة وتــحــديــد 

املشاريع واملبادرات املناسبة من أجل تنفيذها.

الدوحة - الدوحة -

2019 431 ألف وجبة من الهدر في عام  الحفاظ على 

500 ألف شخص استفادوا من مشاريع مركز حفظ النعمة
أعلن مركز حفظ النعمة حصاد عمله خالل العام 2019م الذي 
شهد تطورًا ملموسًا وواضحًا حيث وصل عدد املستفيدين 
من كافة أنشطة املركز 466.014 مستفيدا، واستطاع املركز 
 بقسم بنك الطعام املسؤول عن الحفاظ على الفائض 

ً
متمثال

التبرعات الغذائية بالحفاظ على 431.359 وجبة استفاد  من 
منها 256.243 عامال و26.251 أسرة )أعداد تراكمية( كما قام 
املركز بتوزيع ما يزيد عن 6 أطنان من الخضروات والفواكه، 
3 أطنان من اللحوم، 20.5 طن من األرز، 3.4 طن من السكر 
استفاد منها 650 أسرة من األسر املسجلة واملدروس حالتها 

لدى املركز.
الخيري باملركز باستالم 17.814  املــســتــودع  قــام قسم  كما 
قطعة أثاث، 3.613 من األجهزة الكهربائية، 4.551 من األجهزة 
اإللــكــتــرونــيــة، ومــا يــقــارب 205 أطــنــان مــن املــالبــس، حيث تم 
التوزيع منها على العمال واألسر املحتاجة بعد دراسة الحاالت 
املقدمة، وقد وصل عدد املستفيدين من التبرعات العينية هذا 
العام إلــى 562 أســرة وعــامــال، كما قــام بعرض املتبقي للبيع 
املركز  أعــان  املــحــدود مما  الدخل  بأسعار رمزية لألسر ذات 

على تطوير عمله وتوسيع دائرة االستفادة.
وقد نفذ املركز العديد من املشاريع ضمن برامجه املوسمية، 
حيث قــام بــاإلشــراف على إفــطــار مــا يــقــارب 155 ألــفــا خالل 
ــارك مـــن خـــالل 15 مــوقــعــا مـــوزعـــن في  ــبـ شــهــر رمـــضـــان املـ
الخور، كما  الغرافة، مدينة خليفة، الصناعية، ومدينة  الريان، 
املــركــز بتوزيع 729 سلة غذائية رمضانية على األســر  قــام 

املحتاجة، وقام أيضا بتوزيع األضاحي على 614 أسرة.
املــركــز مــحــاضــرات توعوية لطالب  التوعية نظم  وفــي مــجــال 
ــدد الـــطـــالب املــســتــفــيــديــن مـــن هــذه  ــل عــ ــتـــي وصــ املــــــدارس والـ
املحاضرات ما يقارب 500 طالب، كذلك نظم حملة إعالمية 
ــعـــدد كــبــيــر مــــن اإلعـــالمـــيـــن ومـــشـــاهـــيـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  لـ
االجتماعي للتوعية بمخاطر الهدر وضرورة الترشيد وطرق 

ــلــه بــهــا عــلــيــنــا تــحــت شــعــار  الــحــفــاظ عــلــى الــنــعــم الــتــي أنــعــم ال
)ويطعمون الطعام(.

وفي هذا السياق أكد املدير التنفيذي ملركز حفظ النعمة علي 
الله  الــعــام – بفضل  املــركــز خــالل هــذا  القحطاني أن  عــايــض 
العمل اإلداري والتنفيذي مــن خالل  تــعــالــى- سعى لتطوير 
اعتماد دليل السياسات واإلجراءات للمركز، كما سعى لزيادة 
التواصل مع الجمهور ملعرفة أهم مالحظاتهم من خالل إطالق 
املتبرعن لقياس مدى  املركز من  استبيان استهدف عمالء 
الرضا عن أنشطته مع األخذ في االعتبار دراســة املقترحات 
املقدمة وكيفية تنفيذها على أرض الواقع خالل العام 2020، 

والذي نطمع فيه ملزيد من التميز واإلزدهار.
وأضاف أن املركز يسعى لزيادة الرقعة الجغرافية الستقبال 
العامة  الدعم من املؤسسات  أنه يحتاج ملزيد من  الطلبات إال 
والــخــاصــة مــن خـــالل املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لتحقيق رؤيــة 
املركز في الحد من الهدر سواء كان من فائض الطعام أو من 
غيره، والتي ستنعكس بدورها على زيــادة عدد املستفيدين 
مــن خــدمــات املــركــز، الفــتــا إلــى ضـــرورة تضافر كــل الجهود 
التكافل االجتماعي  لتحقيق رؤيـــة قطر 2030 فــي تحقيق 

واملحافظة على البيئة.

الدوحة -
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»القطرية للشحن« تدشن خدماتها إلى »أوساكا« اليوم
الــجــوي، إحــدى شركات الشحن  القطرية للشحن  أعلنت 
الــجــوي الـــرائـــدة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، أمـــس، عــن توسعة 
خــدمــاتــهــا فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا واملــحــيــط الـــهـــادئ بــإطــاق 
خدماتها إلى أوساكا في اليابان بواقع رحلتني أسبوعيًا 
اليوم 14 يناير 2020، على طائرة من طراز  اعتبارًا من 
بوينغ 777. وستغادر الرحلة من الدوحة في أيام الثاثاء 
والجمعة من كل أسبوع، وستصل إلى أوساكا في اليوم 
التالي، وستمر الرحلة بهونج كونج في رحلة العودة، كما 
البضائع تقريبًا  سيتم نقل مــا مجموعه 400 طــن مــن 
بالنفع على املصدرين  الــرحــات  لتعود هــذه  كل أســبــوع، 

واملوردين من وإلى أوساكا.
السيد غيلم هــالــو، رئــيــس عمليات الشحن  السيد  وقـــال 
القطرية: »لقد كــان عــام 2019 عامًا  الجوية  الخطوط  في 
العام  افــتــتــاح  الــجــوي، ويسعدنا  للقطرية للشحن  رائــعــًا 
إلــى أوساكا  الجديد باإلعان عن موعد إطــاق رحاتنا 
التي تعتبر مركزًا ماليًا كبيرًا في اليابان. كما تعّد اليابان 
إحــــدى الــوجــهــات املــهــمــة عــلــى شــبــكــة الــوجــهــات الــعــاملــيــة 
لــلــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة الــتــي تــســّيــر رحــــات يــومــيــة 
العاصمة طوكيو، ومع  فــي  إلــى مــطــارات هانيدا ونــاريــتــا 
الــرحــات املــبــاشــرة إلــى أوســاكــا، ســوف يحظى عماؤنا 
بالفرصة لاستفادة من رحات شحن جوي لبضائعهم 

من وإلى اليابان«.
الجوي حضور قــوي في منطقة  القطرية للشحن  ولــدى 
آسيا واملحيط الهادئ، حيث تقدم خدماتها إلى 35 وجهة 
املنطقة من خــال املساحة املخصصة للشحن  في هــذه 
ــهـــات عــلــى طـــائـــرات  ــــى 10 وجـ ــاب، وإلـ ــركــ ــ فـــي طـــائـــرات ال

الشحن، ومع الرحات الجديدة إلى أوساكا، سيصبح عدد 
الوجهات على شبكة وجهات القطرية للشحن الجوي في 

منطقة آسيا واملحيط الهادئ 11 وجهة.
وتتيح الناقلة الجوية حاليًا إمكانية نقل أكثر من 500 طن 
البضائع أسبوعيًا عبر املساحة املخصصة للشحن  من 
على طــائــرات الــركــاب مــن وإلـــى مــطــارات هــانــيــدا وناريتا 
في اليابان، وتشتمل البضائع التي يتم شحنها من وإلى 
التقنية،  العامة، واملنتجات  البضائع  اليابان على كل من: 
واإللكترونيات، والدوائيات، واملواد سريعة التلف، وغيرها.
الــجــوي االســتــفــادة من  القطرية للشحن  ويمكن لعماء 
الناقلة على نقل البضائع إلى أكثر من 290 مطارًا  قدرة 
حول العالم عبر مسارات برية، وستساهم هذه املسارات 
البرية في نقل البضائع في اليابان من أوساكا إلى طوكيو 

هانيدا وطوكيو ناريتا وناجويا شوبو، وذلك على مدار 6 
أيام أسبوعيًا.

الناقلة بشكل دائــم على توسعة شبكة وجهاتها  وتعمل 
العماء في طليعة اهتماماتها. وأعلنت   

ً
العاملية، واضعة

الــنــاقــلــة مــؤخــرًا تــعــزيــز حــضــورهــا فــي أمــريــكــا الجنوبية 
بإطاق رحاتها إلى أربع وجهات جديدة: كامبيناس في 
البرازيل، وسانتياغو في تشيلي، وبوغوتا في كولومبيا، 
الــبــيــرو في  ليما فــي  اعــتــبــارًا مــن 16 يناير 2020، وإلـــى 

وقت الحق.
وستنضم 5 طائرات شحن جوي جديدة من طراز بوينغ 
أبريل  الناقلة اعتبارًا من شهر  777 إلى أسطول طائرات 

لعام 2020. 
القطرية، أمس،  الجوية  الخطوط  أعلنت  على صعيد آخر، 

عن إبرام اتفاقية الرمز املشترك مع دويتشه بان )السكك 
الحديدية األملانية(، لتتيح الفرصة أمام مسافريها لزيارة 

8 وجهات رئيسية في أملانيا.
أكبر  الجديدة مع دويتشه بان،  الشراكة  اتفاقية  وبفضل 
أوروبــا، سيتمكن مسافرو  الحديدية في  مشغل للسكك 
الوطنية لدولة قطر من زيــارة 8 مدن رئيسية في  الناقلة 
أملانيا على شبكة وجهات دويتشه بان عبر فرانكفورت، 
وهــي: شتوتغارت ونوربيرغ وهانوفر واليبزيج وكولون 

ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ.
وتسّير الناقلة القطرية 35 رحلة أسبوعيًا من الدوحة إلى 
ثاث وجهات في أملانيا، بواقع رحلتني يوميًا إلى كل من 

فرانكفورت وميونيخ، ورحلة يوميًا إلى برلني.
ــال ســـعـــادة الــســيــد أكـــبـــر الـــبـــاكـــر، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــ وقـ
اتفاقية  الــقــطــريــة: »ستساهم  الــجــويــة  الــخــطــوط  ملجموعة 
القطرية ودويتشه  الجوية  الخطوط  الجديدة بني  الشراكة 
بان في تعزيز العاقات بني أملانيا وقطر في وقت تشهد 
فيه رحاتنا من وإلى أملانيا نموًا متزايدًا من حيث أعداد 
الزّوار، وستعمل اتفاقية الشراكة الجديدة على تلبية هذا 
الطلب املتزايد وتقديم أفضل الخدمات ملسافرينا األوفياء 
من شتى أنحاء العالم إلى مجموعة من الوجهات الجديدة 

في أملانيا«.
لنقل  السيد بيرثولد هــوبــر، عضو مجلس اإلدارة  وقــال 
ــان: »يــســّرنــا أن نــعــزز شــراكــتــنــا  الـــركـــاب فـــي دويــتــشــه بــ
الركاب بالطائرات  األمــد في مجال نقل  الناجحة وطويلة 
اتفاقية  القطرية، وستتيح  الجوية  والقطارات مع الخطوط 
الــرمــز املــشــتــرك مــع دويــتــشــه بـــان الــفــرصــة أمـــام الــركــاب 
لاستمتاع برحلة سلسة ومريحة من وإلى مختلف املدن 

األملانية«.

»الناقل الوطني« تبرم اتفاقية الرمز المشترك مع »دويتشه بان«

الدوحة -

6 دول 14 مركزا في  1.1 مليون إجراء عبر 

2019 200 ألف زائر لمراكز تأشيرات قطر بالخارج خالل 
نجحت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد 
مـــن الـــجـــهـــات املــعــنــيــة بـــالـــدولـــة مـــن خــال 
تدشينها مراكز تأشيرات قطر بالخارج 
ــديـــن لــلــدولــة  فـــي تــســهــيــل إجــــــــراءات الـــوافـ
واخـــتـــصـــار الـــوقـــت والـــجـــهـــد وتــــفــــادي أي 
مــعــوقــات تــؤثــر عــلــى املــســتــقــدم او الــوافــد 
الــزائــريــن ملــراكــز تأشيرات  حيث بلغ عــدد 
ــام 2019 حــــوالــــي 200179  ــ ــــال عـ قـــطـــر خـ
شخصا وبلغ اجمالي اإلجراءات عبر هذه 
املراكز 1118687 اجراء عبر 14 مركزا في 6 
دول هي سيرالنكا، بنجاديش، باكستان، 

الهند، نيبال، الفلبني. 
ويأتي هــذا املشروع الــذي دشنته الــوزارة 
فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر مـــن عــــام 2018 بــهــدف 
تــســهــيــل وتــبــســيــط إجــــــــراءات االســـتـــقـــدام 
بـــشـــكـــل عـــــام وحـــمـــايـــة حــــقــــوق الـــوافـــديـــن 
وضمان سامتهم وتسهيل كافة إجراءات 
دخــولــهــم إلــــى الــــدولــــة، فــضــا عـــن تــدقــيــق 
وتــــوثــــيــــق عـــمـــلـــيـــة تـــوظـــيـــفـــهـــم وتـــســـريـــع 
مـــبـــاشـــرتـــهـــم الــــعــــمــــل فـــــي ظـــــل إجــــــــــراءات 
مبسطة وسلسة وفعالة، مع ضمان حقوق 

املستقدمني.
ــلـــه خــلــيــفــة املــهــنــدي  ــد الــــرائــــد عـــبـــد الـ ــ وأكــ
مدير إدارة الخدمات املساندة لاستقدام 
باإلدارة العامة للجوازات أن هذا املشروع 
الــداخــلــيــة  يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــــرص وزارة 
الــخــدمــات االلكترونية  املــزيــد مــن  لتقديم 
املتميزة التي تساعد على إنجاز خدماتها 
املــقــدمــة للمستقدمني بكل يسر وسهولة 
وتـــوفـــيـــر الــــوقــــت والـــجـــهـــد حـــيـــث نــجــحــت 
الــوزارة بالتعاون مع الجهات املعنية في 
تــدشــني 14 مــركــزا فــي 6 دول فــي املرحلة 
األولـــــــي لـــلـــمـــشـــروع وقـــــد اســتــقــبــلــت هـــذه 
املراكز 200179 زائــرا قدمت لهم 1118687 

خدمة تتعلق بإنهاء إجراءات االستقدام. 
ومن بني املزايا لخدمات مراكز التأشيرات 
ما يتعلق بــاإلجــراءات الطبية التي كانت 
فـــي الــنــظــام الــقــديــم تــســتــهــلــك الــكــثــيــر من 
الوقت والجهد على املستقدمني وفي حالة 
عدم اللياقة الطبية للوافد يقوم املستقدم 
بإعادته إلى دولته مما يتسبب في تكلفة 

مالية كبيرة على املستقدمني.
ــراءات الــفــحــوصــات  ــــ وقـــال إن إجـــــمــالــي إجـ
الطـبية التي تم انجـازها خـال عـام 2019 
بلـغت 3096460 إجــراء من خال 20 نوعا 
مـــن الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، و4 فــحــوصــات 
ــة، حـــيـــث أظـــهـــرت  ــيـــويـ ــيـــاســـات طــبــيــة حـ قـ
الفحوصات الطبية أن 143776 حالة الئقا 
طبيا، وأن 7687 غير الئــق طبيا لوجود 

إلــي الدولة  أمــراض مكتشفة قبل قدومهم 
انــتــقــالــيــة، و15869  ــراض  ــ أمــ مــنــهــا 7112 
قــيــاســات حيوية  أمــــراض مــزمــنــة، و2390 
طبية. وفيما يتعلق بعقود العمل أنجزت 
مــراكــز تــأشــيــرات قــطــر بــالــخــارج 158810 
عقود عمل تم املوافقة عليها، في حني تم 
رفــض 188 عقد عمل فقط، كما تــم انجاز 
160930 بــصــمــة وبـــيـــانـــات حـــيـــويـــة، كما 
ــنـــي وجـــود  ــهـــرت عــمــلــيــة الــتــدقــيــق األمـ أظـ
1200 تأشيرة مقيدة أمنيا و950 تأشيرة 

مرفوضة أمنيا.
وأوضـــــح أن نــســبــة الـــدقـــة فـــي اإلجــــــراءات 
ــز تــــأشــــيــــرات قــطــر  ــراكــ الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا مــ
تــتــم  إلـــــي 100% حـــيـــث  تـــصـــل  ــالــــخــــارج  بــ

اتها إلكترونيا وبمتابعة من  جميع إجراء
قــبــل وزارة الــداخــلــيــة وعـــدم املــوافــقــة على 
أي إجـــراء طبي إال بعد اعــتــمــاده مــن قبل 
الــقــومــســيــون الــطــبــي فـــي دولــــة قــطــر بعد 
ــراء أي  ــ الــتــأكــد مـــن بــصــمــة الـــوافـــد قــبــل إجـ
مرحلة من املراحل داخل مراكز التأشيرات 

في الخارج. 
الــداخــلــيــة اعــتــمــدت  إلـــى أن وزارة  ــار  ــ وأشـ
املــراكــز نظام استقدام إلكتروني  فــي هــذه 
مــتــكــامــل، يــتــم إنـــجـــاز مــراحــلــه إلــكــتــرونــيــا 
وذلك بعد قيام املستقدم بعملية التسجيل 
الـــداخـــلـــيـــة واســـتـــصـــدار  فـــي مـــوقـــع وزارة 
الــذي يقوم بإنجاز  الرقم املرجعي للوافد 
ــه فـــي املــــراكــــز، والـــتـــي تــتــمــثــل في  اتــ ــراء إجــ
لــلــوافــديــن، وتسجيل  الــبــصــمــات  الــتــقــاط 
الــحــيــويــة، وإجــــراء الفحوصات  الــبــيــانــات 
الطبية، وتوقيع عقد العمل بلغة الوافد 
ــقـــات  ــديـ ــتـــصـ ــد مـــــن الـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ فـــــي بـــــلـــــده، والـ
والتوثيقات لــأوراق الثبوتية واملؤهات 
إلـــى خــدمــات إضافية  العلمية بــاإلضــافــة 
ــة والعمل  ــ بــــوزارة التنمية اإلداريـ خــاصــة 
والـــشـــئـــون االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن خـــــال قــنــاة 
مـــوحـــدة ونـــظـــام اســـتـــقـــدام اكـــثـــر شــفــافــيــة 

ومسئولية.
وأكد على أن هذا املشروع عالج الكثير من 
األمــور الخاصة باالستقدام والتي كانت 
تستغرق سابقا وقتا طويا، حيث ساهم 
في سرعة انجاز االستقدام وضمان حقوق 
الوافد واملستقدم، الفتا إلى أن املشروع بدأ 

بتقديم الخدمة للقطاع الخاص ثم القطاع 
شبه الحكومي ومن ثم القطاع الحكومي، 
وأخــيــرا تــم تفعيله الستقدام مستخدمي 

املنازل ومن في حكمهم.
كما أكــد على أن نظام االستقدام باملراكز 
يخضع لوسائل أمان عالية الدقة تضمن 
عـــدم الــتــاعــب فـــي أي مــرحــلــة مـــن مــراحــل 
املــشــروع حــيــث يــتــم الــتــأكــد مــن التأشيرة 
على كاونترات جوازات مطار حمد الدولي 
ــدوم الـــوافـــد إلـــى الـــبـــاد مـــن خــال  أثـــنـــاء قــ

بصمته وبياناته الحيوية. 
الله املهندي أن املرحلة  الــرائــد عبد  وقــال 
الــثــانــيــة مـــن املـــشـــروع ســــوف تــشــهــد دوال 
ــز بـــهـــا مـــثـــل كــيــنــيــا  ــ ــراكـ ــ ــدة لـــفـــتـــح مـ ــ ــديـ ــ جـ
واثيوبيا والجمهورية التونسية، كما أن 
الـــــوزارة تــعــمــل عــلــى دراســــة دول العمالة 
ــدة الـــتـــي لـــم تــشــمــلــهــا الــخــدمــة على  ــوافــ الــ
مــراحــل لــلــوصــول فــي نهاية املــشــروع الى 
تــغــطــيــة كـــافـــة الــــــدول الـــتـــي يــتــم اســتــقــدام 
الــعــمــالــة منها فــضــا عــن أن املـــشـــروع في 
ــــوف يـــشـــمـــل جــمــيــع  ــة ســ ــادمــ ــقــ مـــراحـــلـــه الــ

التأشيرات التي تصدرها دولة قطر.
وأضــاف أن الخدمات التي تقدمها مراكز 
الــتــأشــيــرات تــمــر بــعــدة مـــراحـــل بــــدأت من 
الفئات الوافدة للعمل في القطاع الخاص 
ــن فــي  ــ ــن ثــــم مـــســـتـــخـــدمـــي املـــــنـــــازل ومــ ــ ومــ
حكمهم ثــم التأشيرات متعددة السفرات 
املـــدة )السياحية  الــتــأشــيــرات قــصــيــرة  ثــم 
– رجـــال االعـــمـــال( ثــم تــأشــيــرات الــزيــارات 

العائلية واالستقدام العائلي.  وأوضح أن 
جميع خــطــوات تقديم طلبات االســتــقــدام 
عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج سهلة 
ويــســيــرة وهــي مــتــوفــرة على مــوقــع وزارة 
ــراءات  ــ الــداخــلــيــة وخـــدمـــة مـــطـــراش 2 وإجــ
ــراءات السابقة  ــ االســتــقــدام هــي نفس االجـ
ــة قــطــر الـــى دولـــة  ولــكــن تـــم نــقــلــهــا مـــن دولــ
الوافد تيسيرا وتسهيا لــإجــراءات، كما 
أن جميع رسوم االستقدام يتم دفعها من 
قبل املستقدم في دولة قطر ليباشر الوافد 
إنـــهـــاء إجـــــــراءات اســتــقــدامــه داخــــل مــراكــز 

تأشيرات قطر بالخارج. 
وأكــد على أهمية دور املستقدم فــي دولــة 
ــراءات الــازمــة  ــ قطر فــي إنــهــاء جميع اإلجـ
املــتــعــلــقــة بـــاســـتـــخـــراج الـــتـــأشـــيـــرة، لــيــقــوم 
الوافد بحجز موعد عبر اإلنترنت، ومن ثم 
زيارة مركز التأشيرات قبل املوعد بخمسة 
عشر دقيقة، وعند وصوله الى املركز يتم 
التحقق من هويته ومن قائمة املستندات 
ــم يـــتـــم إصــــــــدار تـــذكـــرة  ــة، ومـــــن ثــ ــلـــوبـ ــطـ املـ
انــتــظــار، بعدها يتم شــرح شـــروط العقد، 
املــتــوفــر بــلــغــة الـــوافـــد ومـــن ثــم يــطــلــب منه 
توقيع عقد العمل الكترونيا، بعدها يتم 
الــقــيــاســات الحيوية والفحوصات  إجـــراء 
الطبية باملركز، وبمجرد االنتهاء من كافة 
اإلجـــــــراءات فـــي مــركــز الـــتـــأشـــيـــرات، يمكن 
لــلــمــراجــع اخــتــيــار تــتــبــع حــالــة طــلــبــه عبر 
اإلنترنت أو مــن خــال صاحب العمل في 

دولة قطر.

■  رائد عبد الله المهندي

الدوحة -
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اوزدوغان: نسعى الستكشاف السوق القطري

حمالت تفتيشية مكثفة لمراقبة المزودين

لوجود خلل بأسالك التوصيل للبطارية

99 محطة ثابتة ومتنقلة

الغرفة تبحث فرص التعاون مع مصدري 
األجهزة الكهربائية واإللكترونية األتراك

»التجارة والصناعة« تضبط
2019  160 مخالفة خالل ديسمبر 

»التجارة والصناعة« تستدعي شيفروليه 
2020  - 2019 سيلفرادو 

»وقود« تدشن محطة أم السنيم

إعالن الفائزين بجائزة 
»التميز العلمي 2020« غدًا

انطالق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

إعالن فعاليات عمومية »الشبكة 
الدبلوماسية« الخميس المقبل

عقدت غرفة قطر أمس اإلثنني لقاء مع وفد جمعية 
مـــصـــدري املــنــتــجــات الــكــهــربــائــيــة واإللــكــتــرونــيــة 
الــتــركــيــة بــرئــاســة الــســيــد كــريــم اوزدوغــــــان عضو 

مجلس إدارة الجمعية.
اللقاء سعادة السيد  وتــرأس الجانب القطري في 
محمد بــن أحــمــد بــن طـــوار الــكــواري النائب األول 
اللقاء بحث فرص  لرئيس غرفة قطر، وتــم خــال 
الــتــعــاون بـــني الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري ونــظــيــره 
التركي خصوصا في مجاالت تصنيع املنتجات 
الكهربائية واإللكترونية، وبحث إمكانية إقامة 
شــراكــات بــني أصــحــاب األعــمــال القطريني ورجــال 

األعمال األتراك من منتسبي الجمعية.
وقد رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب 
األول لــرئــيــس غــرفــة قــطــر، بــالــوفــد الــتــركــي وقـــال 
إن هــنــاك فــرصــا كــبــيــرة لــلــتــعــاون بـــني الــجــانــبــني، 
وخــاصــة فــي ظــل الــعــاقــات املــتــمــيــزة الــتــي تربط 

البلدين الصديقني.
ومــن جهته قــال السيد كــريــم اوزدوغـــــان إنــه جاء 
ــدة  ــ ــد يـــضـــم مــمــثــلــي مــجــمــوعــة رائـ ــ عـــلـــى رأس وفـ

مـــن الــشــركــات األعـــضـــاء بــالــجــمــعــيــة والـــتـــي تضم 
شــركــات متخصصة فــي الصناعات اإللكترونية 
والكهربائية بهدف تطوير عــاقــات التعاون مع 
أصــحــاب األعــمــال القطريني واســتــكــشــاف السوق 

القطري.
ــقـــومـــات  ــر تــتــمــتــع بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن املـ وقـــــــال إن قـــطـ
ــدة اقــتــصــاديــا وجـــاذبـــة  ــ ــة رائــ ــ الـــتـــي جــعــلــتــهــا دولـ
لاستثمارات، مشيرًا إلى أن تركيا لديها اهتمام 
كبير بــزيــادة صــادراتــهــا والــتــي بلغت 150 مليار 
دوالر عام 2018 ومن املتوقع أن تتجاوز 160 مليار 
دوالر حسب إحصائيات العام املاضي، منوها بأن 
10% من هذه النسبة من خال الشركات املنتسبة 

للجمعية.
وقـــــدم نـــبـــذة عـــن الــجــمــعــيــة والـــتـــي تــأســســت عــام 
1991 وتضم 7500 عضو بهدف تطوير صادرات 

املنتجات الكهربائية واإللكترونية التركية.
يــذكــر أن الــتــبــادل الــتــجــاري بــني قــطــر وتــركــيــا قد 
حــقــق نــمــوًا قــــدره 85% مــن 1.3 مــلــيــار دوالر عــام 
إلـــى 2.4 مــلــيــار دوالر عـــام 2018، )ووصـــل   2017
خــال األشهر التسعة األولــى من العام 2019 إلى 

1.5 مليار دوالر(.

ــــال شــهــر  الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة خـ ــامـــت وزارة  قـ
ديسمبر 2019 بحمات تفتيشية مكثفة ملراقبة 
مدى تقيد املزودين )املحال التجارية( بالتزاماتهم 
الــوزاريــة  املنصوص عليها بالقوانني والــقــرارات 
املعنية بحماية املستهلك، وذلــك في إطــار حرص 
الــوزارة على مراقبة األســواق واألنشطة التجارية 
ــكـــشـــف عــن  بــــالــــدولــــة بـــهـــدف ضـــبـــط األســــعــــار والـ
التجاوزات حفاظا على حماية حقوق املستهلكني.
الــحــمــات التفتيشية عــن ضــبــط )160(  وأســفــرت 
مخالفة مختلفة تنوعت بني عــدم إصــدار فواتير 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وعـــمـــل عــــرض تــرويــجــي بـــدون 
ــن اإلدارة  الــــــــازم مــ الـــتـــرخـــيـــص  الـــحـــصـــول عـــلـــى 
املختصة، ومنتجات منتهية فــتــرة صاحيتها، 
ــريـــة  ــرة الـــجـــبـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــأسـ ــ وعــــــــــدم االلــــــــتــــــــزام بـ
للخضروات والفواكه، وعدم اإلعان عن األسعار، 

ووصـــــف الــســلــعــة أو اإلعــــــان عــنــهــا أو عــرضــهــا 
بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.

وتتراوح العقوبات على املحات املخالفة ما بني 
اإلغاق اإلداري والغرامات املالية التي تتراوح ما 
إلــى 30000 ريــال حسب القوانني  بــني 5000 ريــال 

والقرارات املنظمة لعمل إدارة حماية املستهلك.
وتــؤكــد الـــوزارة أنها ستكون حــازمــة فــي وجــه كل 
من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية 
ــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، كـــمـــا ســتــكــثــف  ــتـ املــســتــهــلــك والئـــحـ
حماتها التفتيشية لضبط مثل هذه املمارسات 
وســتــحــيــل كـــل مـــن يــخــالــف الـــقـــوانـــني والــــقــــرارات 
الــجــهــات  ــى  ــ إلـ لــعــمــل اإلدارة  املــنــظــمــة  الـــــوزاريـــــة 
املـــخـــتـــصـــة التــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات املـــنـــاســـبـــة ضـــده 
وذلـــك حماية لحقوق املستهلكني. وتــحــث وزارة 
الــتــجــارة والصناعة جميع املستهلكني بــاإلبــاغ 
عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى 

واالقتراحات من خال قنوات التواصل املتاحة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة 
ــيـــارات شــيــفــرولــيــه عن  الــجــيــدة لــلــســيــارات وكــيــل سـ
استدعاء ملركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 
2019 - 2020 وذلــك لوجود خلل بأساك التوصيل 
ــراء فــي إطــــار التنسيق  ــ لــلــبــطــاريــة، ويــأتــي هـــذا اإلجـ
الــتــجــارة والصناعة  املــســتــمــرة مــن وزارة  واملــتــابــعــة 
ــزام وتــقــيــد وكـــــاء الـــســـيـــارات  ــتــ لــلــتــأكــد مـــن مــــدى الــ
بــمــتــابــعــة عــيــوب الـــســـيـــارات وتــصــحــيــحــهــا لحماية 

حقوق املستهلكني.
وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة 
ملــتــابــعــة عــمــلــيــات الــصــيــانــة والــتــصــلــيــح والــتــواصــل 
ــراءات وتصحيح  مع العماء للتأكد من تنفيذ اإلجـ
الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع املستهلكني 
بــاإلبــاغ عــن أي تــجــاوزات أو مخالفات بالتواصل 
الـــغـــش  ــافــــحــــة  ــكــ ــلـــك ومــ ــتـــهـ املـــسـ ــايــــة  مـــــع إدارة حــــمــ
الــشــكــاوى واالقـــتـــراحـــات  الــتــجــاري والـــتـــي تستقبل 

واالستفسارات من خال قنوات التواصل املتاحة.

في إطــار خطتها اإلستراتيجية 
التي ترتكز على توسيع شبكة 
محطاتها وخدمة جميع مناطق 
ــة، افــتــتــحــت قــطــر لــلــوقــود  الــــدولــ
»وقـــود« محطة أم السنيم )عني 
لــيــصــل عـــدد  أمــــــس،  خـــالـــد -2(، 
ــــى 99  ــالــــي إلــ ــمــ مـــحـــطـــاتـــهـــا اإلجــ

محطة ثابتة ومتنقلة.
وبــهــذه املــنــاســبــة، صـــرح السيد 
ــد املـــهـــنـــدي، الــرئــيــس  ــ ســعــد راشـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي والــــعــــضــــو املـــنـــتـــدب 
 »يـــســـرنـــا الــيــوم 

ً
ــائـــا لــلــشــركــة، قـ

افــتــتــاح محطة أم السنيم )عــني 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  خـــالـــد -2(، 
عمائنا الكرام في هــذه املنطقة 
ومــا حــولــهــا«، مــؤكــدا أن افتتاح 
املــحــطــة الـــجـــديـــدة مـــن شـــأنـــه أن 
ــود الــطــمــوحــة  يــتــرجــم خــطــط وقــ
فــــي تـــوســـيـــع شــبــكــة مــحــطــاتــهــا 
وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــا، كما 
يهدف إلى تلبية الطلب املتزايد 
عــلــى املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة في 
السوق املحلية، وضمان توفير 

مــــنــــتــــجــــات وخــــــــدمــــــــات عـــالـــيـــة 
الـــــجـــــودة لـــجـــمـــيـــع الــــعــــمــــاء فــي 
أنــحــاء الـــدولـــة، مــعــربــا عــن شكر 
الشركة وتقديرها لكل الجهات 
ــــي ســـاهـــمـــت  ــتـ ــ الـ الــــعــــاقــــة  ذات 
وتساهم في إنجاز مشروعاتها 

الحيوية.
وتبلغ مساحة محطة أم السنيم 
)عني خالد -2( 20000 متر مربع، 
وتحتوي املحطة على 3 خطوط 
تــتــضــمــن 9 مـــضـــخـــات لــتــعــبــئــة 
الـــوقـــود، وذلــــك لــخــدمــة مــرتــادي 
منطقة أم السنيم »عـــني خــالــد« 

واملناطق املجاورة لهما.
الـــســـنـــيـــم  وتــــــــقــــــــدم مــــحــــطــــة أم 

ــدار  ــات عـــلـــى مــ ــدمــ لــعــمــائــهــا خــ
ــــي ذلــــــك مــتــجــر  الــــســــاعــــة، بـــمـــا فـ
ــــدرة لــلــمــســتــلــزمــات الــيــومــيــة،  سـ
وخــــــدمــــــات غـــســـيـــل الــــســــيــــارات 
الـــــــــيـــــــــدوي، وتــــغــــيــــيــــر الــــــزيــــــوت 
وإصـــــــاح اإلطـــــــــارات فـــضـــا عــن 
مــراكــز تــوزيــع أســطــوانــات الغاز 
إلــى توفير  »شــفــاف«، باإلضافة 
جميع أنواع املنتجات البترولية 
ــــاف  لــلــمــركــبــات الــخــفــيــفــة. وأضـ
املهندي بأن قطر للوقود تشرف 
حـــالـــيـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 13 مــحــطــة 
ــــدة، ســيــتــم افــتــتــاح  ــديـ ــ وقــــــود جـ
ــربــــع األول مــن  الــ فــــي  مــعــظــمــهــا 

العام 2020.

تنظم اللجنة املنظمة لجائزة التميز العلمي غدا 
األربعاء بفندق ويندام )الخليج الغربي بالدوحة( 
مــؤتــمــرًا صــحــفــيــا لـــإعـــان عـــن أســـمـــاء الــفــائــزيــن 
بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع في دورتها 

الثالثة عشرة 2020.
وتــعــمــل الـــجـــائـــزة عــلــى تــرســيــخ مــفــاهــيــم الــتــمــيــز 
واإلبــداع لدى األفــراد واملؤسسات من خال تبني 
املعايير العاملية وتنفيذ البرامج النوعية وتحقيق 
تــكــامــل الـــجـــهـــود الـــفـــرديـــة واملــؤســســيــة لتحسني 

مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر.
كما تــهــدف لنشر ثقافة اإلبـــداع والتميز العلمي 

فــي املجتمع القطري وتحسني مخرجات التعلم 
ــراد واملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  وتــحــفــيــز كـــافـــة األفـــــ
عــلــى تــطــويــر أدائــــهــــا وتـــقـــديـــر املــتــمــيــزيــن علميا 
واحتفاء بجهدهم في التحصيل العلمي والدراسة 
األكاديمية وتشجيعهم وتعميق مفاهيم التميز 
ــيـــة نـــحـــو املــعــرفــة  ــابـ ــات اإليـــجـ ــاهــ ــز االتــــجــ ــزيـ ــعـ وتـ
لــدى الطلبة وبــث روح االبتكار  والبحث العلمي 

لديهم وإذكاء روح التنافس فيما بينهم.
عتبر جائزة التميز العلمي أهــم وأرفــع تكريم 

ُ
وت

في املجال األكاديمي ُيمنح للخريجني في مراحل 
الــعــام والــجــامــعــي وكــذلــك عــلــى مستوى  التعليم 
املاجستير والدكتوراه باإلضافة الى املعلم املتميز 

واملدرسة املتميزة والبحث العلمي املتميز.

انــطــلــقــت بــجــامــعــة قــطــر األحـــــد املـــاضـــي املــرحــلــة 
التمهيدية مــن بــرنــامــج تأهيل وإعــــداد املحكمني 
الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 
بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم املستمر 
بجامعة قطر، وجــاءت هذه املرحلة من البرنامج 
التدريبي تحت عنوان )مفهوم التحكيم التجاري 
القانونية(، حيث اشتملت على مفهوم  وطبيعته 
التحكيم وأنــواعــه، واألنظمة املشابهة للتحكيم، 
والــطــبــيــعــة الــقــانــونــيــة لــــه، ومــتــطــلــبــات خــصــومــة 
التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل 
وإعــداد الــكــوادر القطرية من خــال برنامج علمي 

وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته 
وأنــــواعــــه، وتـــطـــور الــفــكــر الــقــانــونــي الــتــحــكــيــمــي، 
وذلك للقيام بمسؤولية فض املنازعات التجارية 
ــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة عــــن طــــريــــق الــتــحــكــيــم  ــيــ ــالــ واملــ

للمساهمة في رفع األعباء عن القضاء العادي.
إملــام املشتركني  إلــى  املــراحــل املختلفة  كما تهدف 
بــالــقــدرة على استيعاب فــكــرة التحكيم التجاري 
املــخــتــلــفــة، وإجــــــــراءات إدارة دعـــوى  وتــطــبــيــقــاتــه 
الــتــحــكــيــم مـــن جـــانـــب املــحــتــكــم واملــحــتــكــم ضـــده، 
وكــيــفــيــة صــيــاغــة حــكــم التحكيم وأهــــم عــنــاصــره، 
ــبــــاب بـــطـــانـــه، كما  وتــنــفــيــذ حــكــم الــتــحــكــيــم وأســ
يــشــتــمــل الــبــرنــامــج عــلــى الـــتـــدريـــب الــعــمــلــي على 

املحاكمة الصورية.

بـــكـــتـــارا  املـــبـــنـــى )15(  يـــحـــتـــضـــن 
فـــي الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة من 
صـــبـــاح الــخــمــيــس املــقــبــل، املــؤتــمــر 
الــصــحــفــي الـــخـــاص بـــاإلعـــان عن 
فعاليات اجتماع الجمعية العمومية 
ــــســــادس لــلــشــبــكــة الــدبــلــومــاســيــة  ال
الـــدولـــيـــة الـــعـــامـــة، وذلــــــك بــحــضــور 
الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
ــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة  ــعــ ــ ــر ال ــديــ املــ
لــلــحــي الـــثـــقـــافـــي »كـــــتـــــارا« رئــيــس 
الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة 
واملهندس درويش أحمد الشيباني 
ــام لــلــشــبــكــة، والـــدكـــتـــور  ــعـ ــن الـ ــ األمـ
ــد أبــــــا الـــــزمـــــات األمـــــــن الـــعـــام  ــ ــال خــ

املساعد للشبكة.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت املؤسسة 
أنها  الثقافي »كــتــارا«  العامة للحي 
ســتــســتــضــيــف اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
ــلــشــبــكــة  ــة الـــــــســـــــادس ل ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ ــ ال
الــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة الــعــامــة التي 
تترأسها دولــة قطر عبر كتارا في 
الــفــتــرة مـــا بـــن 20 إلــــى 22 يــنــايــر 

الـــــجـــــاري، مــضــيــفــة أن االجـــتـــمـــاع 
يحظى بمشاركة دولية واسعة.

ــة قــطــر حصلت  ــ يــشــار إلـــى أن دول
ــى عـــضـــويـــتـــهـــا فــــــي الـــشـــبـــكـــة  ــلــ عــ
ــعــامــة في  الــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة ال
العام 2017 وتسلمت رئاستها من 
الــرابــع من  التركية فــي  الجمهورية 
مــايــو 2019 خـــال حــفــل أقــيــم في 
قصر أســمــاء سلطان بإسطنبول 
الثانية  الــدورة  انعقاد  بالتزامن مع 
العامة،  الدولية  الدبلوماسية  ملؤتمر 
ــــك فــي إطــــار الــنــجــاحــات املهمة  وذل
الدبلوماسية  التي يحققها سجل 

بــاإلنــجــازات على  الــحــافــل  القطرية 
لـــتـــصـــبـــح أول  الــــــدولــــــي،  الـــصـــعـــيـــد 
ــة عــربــيــة تـــتـــرأس هـــذه املنظمة  ــ دول
الدولية منذ تأسيسها عام 2014. 
وتــأســســت الــشــبــكــة الــدبــلــومــاســيــة 
العامة من قبل املؤسسات  الدولية 
العامة والثقافية في تسع دول، هي 
الفلبن والــســويــد وكــوريــا وتــايــوان 
ــبـــرتـــغـــال  ــدا والـ ــنــ ــ ــول ونـــيـــجـــيـــريـــا وبــ
وســنــغــافــورة وتــركــيــا، فــضــا عن 
ــره فـــي الــعــاصــمــة  مــعــهــد يــونــس إمــ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة ســــول فـــي 23 

أكتوبر عام 2014.

■  بن طوار واوزدوغان خال اللقاء
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تعديالت جديدة على نظام استخراج رخص البناء
أعلنت وزارة البلدية والبيئة عــن إدخــال 
تعديالت جديدة على النظام اإللكتروني 
الســتــخــراج رخــص البناء وشــهــادة إتمام 
الـــبـــنـــاء وإجـــــــــــراءات تـــوصـــيـــل الـــخـــدمـــات، 
بالتنسيق والــتــعــاون مــع اإلدارة العامة 
للدفاع املدني بوزارة الداخلية واملؤسسة 
العامة القطرية للكهرباء واملاء /كهرماء/ 
وهيئة األشــغــال الــعــامــة /أشـــغـــال/، وذلــك 
ــــدف تــــســــريــــع وتـــبـــســـيـــط اإلجــــــــــــراءات  ــهـ ــ بـ
وتــحــســن وتـــطـــويـــر الـــنـــظـــام اإللــكــتــرونــي 
لــرخــص الــبــنــاء، وتــوقــعــت أن تــدخــل هــذه 
التحسينات الهامة حيز التنفيذ في األول 

من شهر فبراير املقبل.
وأوضحت الوزارة أن التعديالت الجديدة 
تشمل دمج إجــراء استخراج لوحة املوقع 
الــبــنــاء، مبينة أن التعديل  ضمن رخــصــة 
الـــجـــديـــد يــتــضــمــن إصــــــدار رخـــصـــة لــوحــة 
ــع، عـــن طـــريـــق نـــظـــام رخــــص الــبــنــاء  ــوقــ املــ
اإللكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة 
من قبل البلدية املعنية أو مجمع رخص 
ــاء، بــحــيــث يـــقـــوم املــكــتــب الــهــنــدســي  ــنـ ــبـ الـ
االســــتــــشــــاري املـــصـــمـــم أو املــــالــــك بــتــقــديــم 
طلب واحــد لرخصة البناء يشمل رخصة 
لــوحــة املــوقــع. ويــذكــر فــي هـــذا الــســيــاق أن 
ــراء اســـتـــخـــراج رخـــصـــة لـــوحـــة املـــوقـــع  ــ ــ إجـ
كانت متطلبا منفصال يجب أن يقوم به 
املـــرخـــص لـــه أو املـــقـــاول املــنــفــذ مـــن خــالل 
البلدية املعنية بهدف اإلعالم عن تفاصيل 
املــشــروع بحسب الــرخــصــة الـــصـــادرة، في 
حن تبن اللوحة نوع وتفاصيل األعمال 
املقامة واملـــدة الزمنية املقترحة لالنتهاء 
مــنــهــا وأســـمـــاء املــنــفــذيــن واملــشــرفــن على 

األعمال ونوع الترخيص املمنوح.
ــديـــــالت دمــــــــج إجــــــــراء  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا تــــشــــمــــل الـ
اســتــخــراج التقرير املــســاحــي ضمن نظام 
رخص البناء، علما أن هذا التقرير يهدف 
إلــى وضــع عــالمــات توضح حــدود األرض 
الــتــي سيتم اســتــخــراج رخــصــة أو شهادة 
إتـــمـــام الـــبـــنـــاء لـــهـــا، وتـــحـــديـــد إحـــداثـــيـــات 
األرض، وضمان تنفيذ املباني املرخصة 
فــي حــــدود أرض املــســتــثــمــر وعــــدم تعديه 

على الجوار.

التقرير المساحي 

 وكــان إجــراء استخراج التقرير املساحي 

يــتــم مـــن خــــالل تــقــديــم طــلــب بــذلــك إلدارة 
األراضي واملساحة عبر املوقع اإللكتروني 
لــوزارة البلدية والبيئة، وذلــك عبر إجــراء 
ــادة  ــهــ ــنــــاء وشــ ــبــ ــة الــ ــــن رخــــصــ مـــنـــفـــصـــل عـ
إتمام البناء. وقــد شمل التعديل الجديد 
الحصول على التقرير املساحي من خالل 
تــقــديــم الــطــلــب عــبــر املـــوقـــع اإللــكــتــرونــي 
ــحــــيــــث يـــتـــم  ــام رخـــــــــص الــــــبــــــنــــــاء، بــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ لـ
استخراجه من خــالل النظام لكل رخصة 
جـــديـــدة أو شـــهـــادة إتـــمـــام بـــنـــاء، كــمــا يتم 
احــتــســاب تكلفة التقرير املــســاحــي ضمن 
ــهـــادة إتــمــام  ــوم رخـــصـــة الـــبـــنـــاء أو شـ ــ رسـ

البناء.
 ومــــن بـــن الــتــعــديــالت الـــجـــديـــدة، إلــغــاء 
تـــفـــتـــيـــش املــــؤســــســــة الــــعــــامــــة الـــقـــطـــريـــة 
للكهرباء واملــاء، في مرحلة إتمام البناء 
/لــلــمــخــازن فـــقـــط/، عــلــمــا أن مـــن مــراحــل 
إتـــمـــام الــبــنــاء فـــي الـــســـابـــق، الــعــمــل على 
ــاء/  ــرمـ ــهـ ــبـــل / كـ ــنـــى مــــن قـ ــبـ تــفــتــيــش املـ
بهدف التأكد من مطابقة تصميم املبنى 
لــلــمــخــطــطــات املـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل إدارة 
خدمات املشتركن، وأنــه ال يتم توصيل 
الـــخـــدمـــات لــلــمــبــنــى إال بــعــد الـــتـــأكـــد من 

مطابقة املخططات للواقع.
 وفي هذا السياق ال يستوجب توصيل 
ــاء/ لــلــمــبــنــى الــجــديــد  ــرمــ ــهــ ــات /كــ ــدمــ خــ
الـــقـــيـــام بــالــتــفــتــيــش مـــن قــبــل املــؤســســة، 

ــة مـــطـــابـــقـــة املــبــنــى  ــيـ ــكــــون مـــســـؤولـ بــــل تــ
للمخططات مــن مهام املهندس املشرف 
ــلــــمــــشــــروع. وتــشــمــل  واملــــــقــــــاول املـــنـــفـــذ لــ
الـــتـــعـــديـــالت كـــذلـــك تــضــمــن دفــــع رســـوم 
تــوصــيــل خــدمــات /كــهــرمــاء/ بــالــفــاتــورة 
األولـــى /لــلــمــخــازن فــقــط/، علما أنــه قبل 
ــراءات تقضي بأن  التعديالت كانت اإلجـ
ال يتم توصيل خدمات /كهرماء/ إال بعد 
دفع املستثمر لرسوم توصيل الخدمات 
للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، 
لــيــتــم بــعــد الــتــعــديــل تــأجــيــل دفــــع رســـوم 
الــعــدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون 

ضمن الفاتورة األولى لالستهالك.

 دمج طلب الصرف الصحي

ــل الـــصـــرف  ــيـ ــلـــب تـــوصـ ــــم دمــــــج طـ ــا تـ ــمـ كـ
ــبـــنـــاء،  الـــصـــحـــي ضـــمـــن نــــظــــام رخـــــص الـ
ــنـــوب عـــنـــه / ــالــــك أو مــــن يـ ــان املــ ــ حـــيـــث كـ
املــقــاول أو املكتب االســتــشــاري املشرف/ 
في السابق يقوم بتقديم طلب التوصيل 
الــصــرف الصحي إلدارة تشغيل  بشبكة 
ــة شــــبــــكــــات الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي  ــانــ ــيــ وصــ
بهيئة األشــغــال الــعــامــة /أشـــغـــال/، بعد 
اســتــخــراج رخــصــة الــبــنــاء، وعــنــد إتــمــام 
ــــل محيط  أعـــمـــال الـــصـــرف الــصــحــي داخـ
املـــــــشـــــــروع، لـــيـــصـــبـــح بــــعــــد الـــتـــعـــديـــالت 

الـــجـــديـــدة لــلــنــظــام اإللـــكـــتـــرونـــي، الــقــيــام 
بطلب الــصــرف الصحي مــن خــالل نظام 
لــتــدخــل  الــــحــــاجــــة  ــنــــاء دون  ــبــ الــ رخــــــص 
املالك أو من ينوب عنه، وبــأن يتم طلب 
تــوصــيــل شــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي ألي 
رخـــصـــة بـــنـــاء جـــديـــدة صـــــادرة تــلــقــائــيــا، 
بــإشــراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات 
الصرف الصحي في نظام رخص البناء، 
وتــحــويــل طــلــبــات رخـــص الــبــنــاء لـــإدارة 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى طــلــبــات الــصــرف 

الصحي من قبل مهندسي /أشغال/.
 وشملت التعديالت أيضا إلغاء تفتيش 
مــــزودي خــدمــات االتـــصـــاالت فــي مرحلة 
إتمام البناء، حيث كان اإلجــراء املعمول 
بـــه فـــي الــســابــق بــعــد اســتــخــراج رخــصــة 
ــاء وعـــنـــد تـــقـــديـــم طـــلـــب اســـتـــخـــراج  ــنـ ــبـ الـ
شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود 
االتصاالت بتفتيش املبنى ملطابقة واقع 
البناء للمخططات املعتمدة، والــذي يتم 
من خالل نظام رخص البناء، ومن دون 
ــدار أي شـــهـــادة إتـــمـــام بــنــاء إال بعد  ــ إصـ

إجراء هذا التفتيش.
 وبــــــعــــــد الـــــتـــــعـــــديـــــالت الـــــــجـــــــديـــــــدة، تـــم 
إلـــــغـــــاء هـــــــذا اإلجــــــــــــراء بـــحـــيـــث يــتــحــمــل 
املـــقـــاول املــنــفــذ لــلــمــشــروع واالســتــشــاري 
املــشــرف، مسؤولية مطابقة واقــع البناء 

للمخططات املعتمدة.

ــوم  ــ  وتــــــم أيــــضــــا دمــــــج إجـــــــــراء دفــــــع رسـ
ــراءات  ــ ــام الـــبـــنـــاء، ضــمــن إجــ ــمـ ــهـــادة إتـ شـ
ــلــــى شـــــهـــــادة إتــــمــــام  ــلــــب الــــحــــصــــول عــ طــ
البناء، علما أن املكتب االستشاري كان 
يقوم سابقا بدفع رســوم إصــدار شهادة 
ــن الــنــظــام  ــام الـــبـــنـــاء وطـــبـــاعـــتـــهـــا مــ ــمــ إتــ
اإللكتروني لرخص البناء، بعد الحصول 
عــلــى مــوافــقــات الــجــهــات املــخــتــصــة على 
معاملة إتمام البناء، ليتم بعد التعديل 
ــادة إتـــمـــام  ــهــ دفـــــع رســــــوم اســــتــــصــــدار شــ
الـــبـــنـــاء،عـــنـــد فــتــح طــلــب الـــحـــصـــول على 
شــهــادة إتــمــام بــنــاء، وأنـــه بعد الحصول 
على جميع مــوافــقــات الجهات الخدمية 
املعنية، يتم إرســال شهادة إتمام البناء 
للمكتب االستشاري املعني عبر البريد 
اإللــــكــــتــــرونــــي.  وتـــضـــمـــنـــت الـــتـــعـــديـــالت 
الـــجـــهـــات  ــر أداء جـــمـــيـــع  تـــوحـــيـــد مــــؤشــ
املختصة بــدراســة طلبات رخــص البناء 
وطــلــبــات إتـــمـــام الـــبـــنـــاء، بـــهـــدف تــوحــيــد 
الــجــهــات  تــقــيــيــم أداء جــمــيــع  مــــؤشــــرات 
الخدمية بحيث ال تتعدى 10 أيام لجميع 
أنـــواع املــشــاريــع، مــا عــدا الــصــغــرى، علما 
أن هذه املؤشرات واإلفادات حول رخص 
ومعامالت إتمام البناء ملختلف الجهات 
الخدمية املعنية، كانت تختلف من جهة 
ألخـــرى.  يذكر أن وزارة البلدية والبيئة 
ــرونــــي لـــرخـــص  ــتــ ــكــ ــنــــظــــام اإللــ أطـــلـــقـــت الــ
الـــبـــنـــاء فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
املــعــامــالت  لــكــافــة   

ً
لــيــكــون شـــامـــال  ،2014

واإلجراءات التي يتطلبها البناء، بحيث 
يشمل النظام كافة الجهات ذات العالقة 
واملــطــلــوب مــوافــقــتــهــا فــي الـــدولـــة إلنــهــاء 
استخراج رخصة البناء، بحيث يصبح 
لــــدى االســـتـــشـــاري ومـــالـــك الــعــقــار مــوقــع 
موحد إلنجاز رخص البناء دون الحاجة 

ملراجعته للبلديات.
ويعمل النظام اإللكتروني على تحويل 
املعامالت لجميع الجهات املشتركة في 
ــدار رخـــص الــبــنــاء مــن دراســـة  ــراء إصــ إجــ
الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي 
ليتم إنجاز املعامالت بأسرع وقت ممكن 

دون اإلخالل بدقة الدراسة.
 وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار 
ــــي  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر الـــــنـــــظـــــام اإللـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ عـ
لـــرخـــص الـــبـــنـــاء لــتــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة 
فــي أداء خــدمــاتــهــا ضــمــن خــطــة التحول 
اإللكتروني فــي كافة مــجــاالت الخدمات 

الحكومية بالدولة.

¶  التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء 

الدوحة - قنا

50 شركة بحسب تقرير »فوربس« ألقوى 

»بروة« سادس أقوى شركة عقارية 
مساهمة في الشرق األوسط

الــشــرق األوســـط  كشفت مجلة فــوربــس 
الــشــركــات العقارية املساهمة  أقــوى  عــن 
الــعــامــة فــي املــنــطــقــة لــلــعــام 2019، حيث 
شـــمـــل الــتــصــنــيــف 50 شـــركـــة مــخــتــلــفــة، 
واحتلت مجموعة بروة العقارية املركز 
ــــن الــــشــــركــــات األقـــــــــوى فــي  الـــــســـــادس بـ
الـــشـــرق األوســــــط وفـــقـــا للقيمة  مــنــطــقــة 
السوقية لهذه الشركات وبيانات أسواق 

األسهم في 21 أكتوبر 2019.
ــــدس عـــيـــســـى بــــــن مــحــمــد  ــنـ ــ ــهـ ــ يـــــقـــــول املـ
املــهــنــدي، نــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
والعضو املنتدب، تعليقا على أداء بروة 
الــعــقــاريــة كــونــهــا إحــــدى أهـــم الــشــركــات 
الــعــقــاريــة املــســاهــمــة فــي قــطــر واملنطقة: 
بـــروة العقارية  »ال يخفى أن مجموعة 
هــي واحـــدة مــن أكبر الــشــركــات القطرية 
في مجال التطوير العقاري، فقد وصلت 
بروة لهذه املكانة نتيجة الستثماراتها 
ـــي تــلــبــي االحـــتـــيـــاجـــات  ــتـ املـــتـــنـــوعـــة والــ
الــعــقــاريــة لــلــســوق املــحــلــي، فــهــي تــراعــي 
النسيج املجتمعي في قطر، واحتياجاته 
وتــطــلــعــاتــه، لـــذلـــك فــقــد وضـــعـــت الــــرؤى 
الوطنية أســاســا لخططها. وستواصل 
الــشــركــة جــهــودهــا لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الـــســـوق املــحــلــي كــشــريــك إســتــراتــيــجــي 
لـــلـــدولـــة«. مـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن بـــروة 
تــتــمــتــع بــمــحــفــظــة عــــقــــاريــــة تــشــغــيــلــيــة 

ذات عــائــد متميز مــن مشاريع متنوعة 
مــتــضــمــنــة عــــقــــارات ســكــنــيــة وتـــجـــاريـــة 
ومـــتـــعـــددة االســـتـــخـــدامـــات وكــــذلــــك فــي 
قطاع الضيافة. وتمتلك املجموعة أكثر 
مـــن 3.5 مــلــيــون مــتــر مــربــع كــمــســاحــات 
بناء في مشاريع تشغيلية، كما تمتلك 
املجموعة مــخــزون أراٍض محلية يزيد 
ــع. تـــخـــدم  ــ ــربـ ــ عـــلـــى 5.2 مـــلـــيـــون مـــتـــر مـ
مـــشـــاريـــع بـــــروة الـــعـــقـــاريـــة فــئــة واســعــة 
من العمالء، مما يخلق طلًبا مستداًما 
ويــعــزز األداء عــلــى املــــدى الــطــويــل. كما 
تــهــتــم املــجــمــوعــة دائـــمـــا بــالــتــركــيــز على 
التميز التشغيلي وتــحــســن الحوكمة 

وتحقيق وتعظيم القيمة.

ــــد بـــلـــغ إجـــمـــالـــي املـــــوجـــــودات لـــبـــروة  وقـ
العقارية قيمة الـ 31.5 مليار ريال قطري 
ــال قــطــري  بـــزيـــادة قـــدرهـــا 1.1 مــلــيــار ريــ
عــن 31 ديسمبر 2018، كما بلغ صافي 
ــاح الــعــائــدة عــلــى مــســاهــمــي بـــروة  ــ األربــ
العقارية 804 مالين ريال قطري وعائد 
على السهم بمبلغ 0.21 ريال قطري بناء 
على نتائجها املالية عن الفترة املنتهية 

في 30 سبتمبر 2019.
شــمــل تــقــريــر فـــوربـــس الـــشـــرق األوســــط 
أســـمـــاء شـــركـــات قــطــريــة أخــــرى بجانب 
بروة العقارية، وهو ما يشير إلى األداء 
املتميز والنمو السريع للقطاع العقاري 

في قطر.

الدوحة -

الدوحة -

بهدف تسريع وتبسيط اإلجراءات وتحسين وتطوير النظام اإللكتروني.. »البلدية«:

الرابع لطب طــوارئ األطفال  أكد مؤتمر قطر 
ــتــــراك مــع  ــلــطــب بــــاالشــ الــــــذي نــظــمــه ســــــدرة ل
الطبية، على أهمية تحسني  مؤسسة حمد 
الــطــوارئ  قــطــاع  العاملني فــي  وتطوير جميع 

والعناية العاجلة لألطفال.
ــعــــرض املـــؤتـــمـــر أيــــضــــا مـــوضـــوعـــات  ــتــ واســ
ــــك الـــرعـــايـــة اإلنــعــاشــيــة،  رئــيــســيــة بــمــا فـــي ذل
ــودة وســـامـــة  ــ ــجـ ــ ومـــواجـــهـــة الــــصــــدمــــات، والـ
املرضى، ورعاية املصابني بخمج الدم، وعلم 
الوليدية، وغيرها  الطوارئ  السموم، وحــاالت 

من املسائل ذات العاقة بطوارئ األطفال.
وشـــهـــد املــؤتــمــر الــطــبــي مــشــاركــة أكـــثـــر من 
الرعاية الصحية  600 من املتخصصني في 
العالم بما فــي ذلــك األطباء  أنــحــاء  مــن جميع 
واملمرضات واملسعفون وفنيو طب الطوارئ 
ومسؤولو قطاع الرعاية الصحية والصيادلة.

ــرز الــنــقــاط الــتــي تــنــاولــهــا املؤتمر  وشــمــلــت أبـ
ــإدارة  ــذا الـــعـــام جــلــســات تــفــاعــلــيــة تــتــعــلــق بــ هـ
الكوارث، ودور املمرضات بعيدا عن املرضى، 

واختبارات تعاطي املخدرات، كما قام مركز 
قــطــر لــلــســمــوم بـــتـــنـــاول أمــثــلــة عـــن الـــحـــاالت 
الــصــعــبــة مـــن خــــال ورش تــدريــبــيــة هــدفــت 
ــــى تـــبـــادل الـــخـــبـــرات. وقــــال الـــدكـــتـــور خــالــد  إل
األنـــصـــاري رئــيــس طــب الـــطـــوارئ فــي ســدرة 
الطبية مثل مؤتمر قطر  الفعاليات  للطب، إن 
لطوارئ األطفال تتيح فرصة للشركاء وقادة 
الفكر املحليني والدوليني ملناقشة موضوعات 
مــحــددة مــن شأنها أن تضمن حــصــول كل 
طــفــل عــلــى الـــرعـــايـــة والـــدعـــم الــكــافــيــني كلما 
ــوا إلـــيـــهـــمـــا. مــــن جــهــتــه قـــال  ــاجـ ــتـ وأيـــنـــمـــا احـ
العمري مدير مراكز طوارئ  الدكتور محمد 
الطبية، إن  طــب األطــفــال فــي مؤسسة حمد 
املــؤتــمــر فــي دورتــــه الــرابــعــة يــعــد مــثــاال آخــر 
للطب  الطبية وســدرة  على كيفية عمل حمد 
لــتــحــقــيــق الــتــقــدم املــنــشــود وتــعــزيــز الــرعــايــة 
ــار إلـــى أن  الصحية لــألطــفــال فــي قــطــر. وأشــ
التي  التحديات  العديد من  املؤتمر ركــز على 
تواجه أطباء األطفال والطوارئ وغيرهم من 
املتخصصني في الرعاية الصحية والعاملني 

في الرعاية السريرية لألطفال.

»قطر لطب طوارئ األطفال« يؤكد
 أهمية تطوير الكوادر الطبية

600 متخصص بمشاركة 
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استقبل القطاع العقاري قــرابــة 4 آالف 
مبنى جديد خالل العام املاضي، تنوعت 
ما بني املباني السكنية وغير السكنية 
ــا يعكس  ــو مـ ــة لــلــمــبــانــي، وهــ ــافــ واإلضــ
استمرار الضخ على صعيد املعروض 
العقاري واستمرار وجــود الطلب على 
ــتـــي تــنــوعــت  ــبـــانـــي غـــيـــر الــســكــنــيــة الـ املـ
مــا بــني املــبــانــي الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة 
واملصانع والـــورش واملساجد وغيرها 

من املباني متعددة االستخدامات.
ــات خــــاصــــة رصـــدتـــهـــا  ــانــ ــيــ وتـــكـــشـــف بــ
»لــوســيــل« مـــن واقــــع الــنــشــرة الــشــهــريــة 
إتــمــام البناء  لرخص البناء وشــهــادات 
الصادرة عن جهاز التخطيط التنموي 
ــه تــــم مـــنـــح 3993 مــبــنــى  ــ ــاء أنـ ــ واإلحـــــصـ
خالل العام املاضي شهادة إتمام بناء، 
توزعت ما بني 2632 مبنى سكنيا و346 
مبنى غير سكني و1015 إضافة ملباني.

وتوزعت املباني السكنية ما بني 1598 
فيال و833 شهادة إتمام مباني قروض 
ــمـــارة ســكــنــيــة و 45  اإلســــكــــان و 156 عـ
مبنى مــن فــئــات أخــــرى، بينما تــوزعــت 
ــام الــبــنــاء لــلــمــبــانــي غير  ــمـ شـــهـــادات إتـ
الــســكــنــيــة مــــا بــــني 69 مــبــنــى حــكــومــيــا 
ــا و 87 وورشـــــة  ــاريـ تـــجـ و 139 مــبــنــى 
ومصنعا و 40 مسجدا و 11 مبنى من 

فئات أخرى.

النشاط بالبلديات

وعــلــى صــعــيــد تـــوزيـــع شـــهـــادات إتــمــام 
الــبــنــاء وفــقــا لــبــلــديــات الـــدولـــة، فتكشف 
الــبــيــانــات الــتــي رصــدتــهــا »لــوســيــل« أن 
الــريــان تصدرت القائمة بـ 1173  بلدية 
شهادة وتلتها الدوحة بـ 803 شهادات 
ــادات،  ــ ــهـ ــ بـــــإصـــــدار 710 شـ الـــــوكـــــرة  ــم  ــ ثـ
البناء فــي تلك  إتــمــام  وتشكل شــهــادات 
البلديات أكثر من ثلثي إجمالي ما تم 
إصــداره طوال شهور العام، وفى املركز 
الــرابــع جـــاءت بلدية الظعاين بــإصــدار 
663 شهادة ثم ام صالل بـ 266 شهادة 
والخور والذخيرة بإصدار 172 شهادة 
ــادة وأخـــيـــرا  ــهــ ـــ 114 شــ بــ والـــشـــحـــانـــيـــة 
ــدار أقـــل عــدد  الــشــمــال الــتــي شــهــدت إصــ
مــن شــهــادات إتــمــام الــبــنــاء خـــالل الــعــام 

املاضي بواقع 92 شهادة.
وشـــهـــد شــهــر يــولــيــو املـــاضـــي الــنــشــاط 
األعلى من حيث إصدار شهادات إتمام 
الــبــنــاء خــالل الــعــام املــاضــي بــواقــع 383 
مــبــنــى، بينما جـــاء شــهــر أغــســطــس في 
الــقــائــمــة بــإتــمــام بــنــاء 257 مبنى  ذيــــل 
فـــقـــط، وبـــلـــغ املـــتـــوســـط الـــشـــهـــري خــالل 
الــعــام املــاضــي 333 مبنى شهريا وهو 
ما يعكس االستقرار على صعيد معدل 
ــام الـــشـــهـــري لــلــمــبــانــي الـــتـــي يتم  ــمــ االتــ

ضخها بالسوق العقاري بشكل دوري.

الرقعة العمرانية

ابــرز العوامل التي تدعم استمرار  ومن 
نمو الحركة االنشائية عبر استصدار 
رخـــص الــبــنــاء وشـــهـــادات إتــمــام البناء 
ــاق الـــحـــكـــومـــي الـــقـــوي  ــ ــفـ ــ ــتــــمــــرار االنـ اســ
عــلــى تــوســعــة الــرقــعــة الــعــمــرانــيــة ومــن 
ابرزها أراضــي املواطنني حيث تواصل 
هيئة االشــغــال العامة »أشــغــال« العمل 
فـــي عــشــر مــنــاطــق ســكــنــيــة مــنــهــا ضمن 

مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية 
ألراضــــــــي املــــواطــــنــــني، مـــديـــنـــة الـــشـــمـــال 
ــــب ولــعــبــيــب  ــعـ ــ ــــوب والــــوكــــيــــر والـ ــنـ ــ وجـ
والــفــروش والخريطيات وغــرب معيذر 
ــنــــاصــــريــــة وروضـــــــــة إقـــديـــم  ــال الــ ــ ــمـ ــ وشـ
وإزغـــــوى وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق حيوية 
ضــمــن الــــدولــــة وذلـــــك لــخــدمــة أكـــثـــر من 
16,500 قسيمة سكنية، وتوفير خدمات 
ــــرف  ــــرف الـــصـــحـــي وصـ ــــصــ ــرق والــ ــ ــطـ ــ الـ
مياه األمــطــار، عــالوة على أنظمة إنــارة 
ــــي وتــخــطــيــط  ــــذكـ ــقــــل الـ ــنــ الــــــشــــــوارع والــ
الشوارع وغيرها من أعمال ستنعكس 

باإليجاب على حياة املواطنني.
كـــمـــا تــعــمــل الــهــيــئــة حـــالـــيـــا عـــلـــى طـــرح 
مـــشـــاريـــع لــخــدمــة 12 مــنــطــقــة بــالــدولــة 
الــوجــبــة ودحــيــل  منها مبيريك وشـــرق 
وأم لخبا وروضة الجهانية وسميسمة 
وجــريــان نجيمة وغــيــرهــا حيث سيتم 
خـــدمـــة حــــوالــــي 16900 قــســيــمــة بــهــذه 
املـــنـــاطـــق مـــن خــــالل املـــشـــاريـــع الـــجـــاري 

طرحها وترسيتها.
ــرت خـــدمـــات  ــ ــال« قــــد وفــ ــ ــغـ ــ وكــــانــــت »أشـ
الطرق والبنية التحتية بالفعل ضمن 

11 منطقة سكنية وذلـــك ملــا يــزيــد على 
10,000 قسيمة سكنية في مناطق منها 
غــرب املشاف وأسلطة الجديدة وشرق 
الـــعـــزيـــزيـــة وشـــمـــال الـــوكـــيـــر والــســيــلــيــة 
وروضة الحمامة وبني هاجر وذلك في 

الفترة من 2012 إلى 2018.
كــمــا تــتــضــمــن املــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة 
2020 تخصيص املبالغ الالزمة لتطوير 
أراضـــــي جـــديـــدة لــلــمــواطــنــني وذلــــك من 
املــيــاه والكهرباء  خــالل توفير شبكات 
والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي والـــــطـــــرق وكـــافـــة 
املــرافــق األخــرى في 13 منطقة مختلفة 
بـــالـــدولـــة. وتـــصـــل الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 
لخطة التطوير إلى 12 مليار ريال خالل 
فترة 5 سنوات. ومن املقرر االنتهاء من 
عملية تطوير هذه األراضي وتسليمها 
الــجــدول  للمواطنني تــدريــجــيــا بحسب 

الزمني املعتمد.

تداوالت العقارات

ويستفيد القطاع العقاري من استمرار 
ضخ املنتجات العقارية الجديدة بشكل 
مــســتــمــر، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي تــــداوالت 
ــــالل الــــعــــام املــــاضــــي 22.8  الــــعــــقــــارات خـ
مليار ريال عبر تنفيذ 3783 صفقة في 
مختلف بلديات الدولة، وفق ما رصدته 
ــع بـــيـــانـــات الــنــشــرة  ــ ــل« مــــن واقــ ــيـ »لـــوسـ
الشهرية للتداوالت العقارية الصادرة 
بــــوزارة  الـــعـــقـــاري  الــتــســجــيــل  عـــن إدارة 

العدل.
وبـــاملـــقـــارنـــة مـــع الـــعـــام الـــســـابـــق 2018، 
تظهر البيانات تراجع قيمة التداوالت 
بنسبة 6.2% وبنحو 1.5 مليار ريــال، 
ــقـــات املـــنـــفـــذة  ــفـ ــدد الـــصـ ــ ــا تــــراجــــع عــ كـــمـ
بنسبة 9.6% وبواقع 403 صفقات، كما 
تقلص متوسط قيمة الصفقة الواحدة 
)حاصل قسمة إجمالي قيمة الصفقات 
عــلــى إجــمــالــي عــــدد الــصــفــقــات املــنــفــذة 
خالل العام( ليصل إلى 5.8 مليون ريال 
بـــ 6 ماليني  الـــواحـــدة مــقــارنــة  للصفقة 

ريال خالل عام 2018.
الــشــهــري  تـــطـــور األداء  ــلـــى صــعــيــد  وعـ
ــة أن شــهــر  ــريـ ــهـ تـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات الـــشـ
أكــتــوبــر مـــن الـــعـــام املـــاضـــي شــهــد أكــبــر 
قيمة تداوالت بني شهور العام املاضي 

بـــواقـــع 4.35 مــلــيــار ريـــــال، كــمــا تــصــدر 
القائمة من حيث عدد الصفقات بتنفيذ 
414 صفقة، وجاء شهر أبريل في املركز 
الثاني بتداوالت قاربت 3 مليارات ريال 

عبر تنفيذ 358 صفقة، وتالهما شهر 
يــنــايــر مــطــلــع الــعــام املــاضــي بــتــداوالت 
قيمتها 2.3 مليار ريال عبر تنفيذ 402 

صفقة.

أبرزها الفلل السكنية ومباني قروض اإلسكان

2019 2632 مبنى سكنيا في  القطاع العقاري يستقبل 

4 آالف مبنى يحصل 
على شهادة إتمام بناء 

خالل العام الماضي

إتمام 69 مبنى 
حكوميا و139 »تجاري« 

و40 مسجدا و87 
ورشة ومصنعا

بلديات الريان والدوحة 
والوكرة تستحوذ على 
ثلثي المباني الجديدة

قفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة 
خــال الــعــام املــاضــي إلــى أعــلــى مستوى 
خــال 8 ســنــوات، بعد أن سجلت خال 
بــنــمــو  ــة،  ــاضــــي 8191 رخــــصــ املــ ــام  ــعــ ــ ال
الــســابــق 2018  الــعــام  نسبته 1.8% عــن 
الــذي شهد إصــدار 8043 رخصة بناء، 
ويــعــد املــســتــوى املــســجــل لــرخــص البناء 
العام املاضي 2019 هو  الصادرة خال 
اعلى مستوى مسجل منذ عــام 2012، 
التي رصدتها »لوسيل«  للبيانات  وفقا 
املتعلقة  الــشــهــريــة والــســنــويــة  لــلــنــشــرات 
ــن جــهــاز  بـــرخـــص الـــبـــنـــاء الـــــصـــــادرة عــ

التخطيط واإلحصاء.
يذكر أن عدد رخص البناء الصادرة عن 
الدولة خال شهر  البلديات في  مختلف 
ديسمبر املاضي قد سجل 650 رخصة، 
الــعــام بنحو %3  املــعــدل  فــي  بانخفاض 

قياسا بشهر نوفمبر السابق له.
وتفيد بيانات جهاز التخطيط واإلحصاء 
الشهري جاء بسبب  أن هذا االنخفاض 
ــي ثـــاث  ــرخــــص الـــــصـــــادرة فــ ــ ــع ال ــراجــ تــ
بــلــديــات هــي الـــوكـــرة والــظــعــايــن والــريــان 
وذلــك بنسب 23% و21%، و10% على 
البلديات  التوالي.. في حني سجلت بقية 
ارتـــفـــاعـــات واضـــحـــة كـــانـــت فـــي الــخــور 

ــــال 34%، والـــشـــمـــال  108%، وأم صـ
33%، والــشــيــحــانــيــة 29%، والــــدوحــــة 

.%19
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، ســجــلــت شـــهـــادات 
ــــال شــهــر  ــادرة خـ ــ ــــصـ إتــــمــــام املـــبـــانـــي الـ
ديــســمــبــر املـــاضـــي ارتــفــاعــا عــامــا قـــدره 
بــاالرتــفــاعــات املسجلة  19%، مــدفــوعــا 
فـــي كـــل مـــن بـــلـــديـــات الـــشـــمـــال %217، 
ــة %26،  ــ ــــدوحـ والــشــيــحــانــيــة 30%، والـ
والوكرة 24%، والريان 11%، والظعاين 
6%.. في حني سجلت بلديتا أم صال 
بــواقــع 6%، و%11  انــخــفــاضــا  والـــخـــور 

على التوالي.
يــشــار إلــى أن إصـــدار الــبــيــانــات املتعلقة 
بــرخــص الــبــنــاء وشـــهـــادات إتــمــام البناء 
ــتــنــســيــق بــــني جــهــاز  ــي إطــــــار ال يـــأتـــي فــ
الــبــلــديــة  ــاء ووزارة  الــتــخــطــيــط واإلحــــصــ
ــن واقــــــع الـــربـــط  ــادة مــ ــفـ ــتـ والـــبـــيـــئـــة لـــاسـ

اإللكتروني القائم بني الجهتني.
ونظرًا لطبيعة إجــراءات العمل وبياناتها 
ــع الـــجـــهـــات  ــ ومـــوافـــقـــاتـــهـــا املـــتـــشـــعـــبـــة مـ
ــبــلــديــة إلنــهــاء  ال الــخــارجــيــة غــيــر وزارة 
ــاء، قـــامـــت الـــدولـــة  ــنـ ــبـ إصــــــدار رخـــصـــة الـ
البلدية والبيئة بإنشاء  ــوزارة  بــ متمثلة 
مــجــمــع شـــامـــل لـــرخـــص الــبــنــاء يــحــتــوي 
املــطــلــوب موافقتها  الــجــهــات  على جميع 
في الدولة إلنهاء استخراج رخصة البناء 

وذلك في مكان واحد.
العقار  وأصبح لدى االستشاري ومالك 
موقع موحد إلنجاز رخص البناء ويقوم 
النظام بتحويل املعامات لجميع الجهات 
املشتركة في إجراء إصدار رخص البناء 
من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها 
املعامات بأسرع  ليتم إنجاز  بالتوازي 

وقت ممكن دون اإلخال بدقة الدراسة.

رخص البناء تسجل مستوى قياسيا
8 سنوات أعلى نشاط خالل 

8191 رخصة بناء 
صادرة خالل 2019 
بنمو سنوي 1.8 %

محمد السقا
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 في البداية نود أن نتعرف عن برنامج موارد 
وما الهدف منه؟

◗ هـــو نـــظـــام لــتــخــطــيــط املــــــوارد الــبــشــريــة 
ــة قــطــر 2030 لــتــوحــيــد  ــ حــيــث تـــهـــدف رؤيـ
أنـــظـــمـــة املــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــــي الــــــــوزارات 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة فــي الـــدولـــة، وبــنــاء 
على ذلك أتى قرار مجلس الوزراء الصادر 
في 2013 بتشكيل لجنة مكونة من وزارة 
املـــواصـــات واالتـــصـــاالت  املــالــيــة ووزارة 
لــتــســهــيــل احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات وزارة 
ــــؤون  ــــشـ الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــــــــة والــــعــــمــــل والـ
االجتماعية في هذا الخصوص. ويعتبر 
ــوارد البشرية  ــ مــركــز نــظــم املــعــلــومــات واملـ
بوزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 
االجتماعية، هو الجهة املسؤولة عن نظام 

»موارد« وتطبيقاته اإللكترونية.

 ماذا عن نظام »SAB«؟
◗ هـــو نـــظـــام لــتــخــطــيــط املــــــوارد الــبــشــريــة 
يــتــم تطبيقه فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة أو 
الخاصة، وجــاء اختياره من بني البرامج 
لقوته بحسب التقارير العاملية، وتصدره 
الكفاءات اإللكترونية املتعلقة بتخطيط 

املوارد البشرية على مستوى العالم.

 لكن ملــاذا لم تستفد الــوزارة من كل إمكانات 
SAB بشكل كامل، وتستخدم إمكانات بسيطة 

مقارنة بالحجم الهائل من اإلمكانات املتاحة؟
ــا  ــمـ ــدهـ ــه نــــطــــاقــــان أحـ ــ ــــديـ ◗ الــــبــــرنــــامــــج لـ
خـــاص بـــاملـــوارد الــبــشــريــة واآلخــــر خــاص 
بالخدمات املالية، وجاءت رؤية الدولة أن 
تــكــون الــخــدمــات املــالــيــة على نظم أخــرى، 
ونقوم باستخدام SAB لتطبيقات املوارد 

البشرية فقط.

 بــحــســب بــعــض املــســتــخــدمــن فــــإن الــــــوزارة 
أيضًا لم تستفد من إمكانات النظام في املوارد 

البشرية بشكل كامل.. ما ردكم على ذلك؟
◗ بــالــعــكــس جــمــيــع الــخــدمــات املــتــواجــدة 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج »مـــــــــوارد« يــســتــفــيــد مــنــهــا 
كــل مــــدراء اإلدارات وكـــل مــوظــفــي الــدولــة، 
سواء اإلجازات وصرف الرواتب، وجميع 
الخدمات املتعلقة بقانون املوارد البشرية، 
هناك نقطة اختاف بسيطة، لدينا قانون 
ــا كـــمـــوظـــف أتــبــع  ــ لـــلـــمـــوارد الـــبـــشـــريـــة وأنــ
لــقــانــون املــــــوارد الــبــشــريــة، نــحــن راعــيــنــا 
ذلك لتصبح جميع الخدمات التي ينص 
عليها القانون موجودة بالنظام ويمكن 
ــه، ولـــديـــنـــا  ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا مـ
إحصائيات متميزة في هذا اإلطــار حول 
نــســب اســتــخــدامــات الــخــدمــات، والــجــهــات 

املطبقة للنظام 38 جهة حكومية.

 لكن جهات كثيرة يطبق عليها قانون املوارد 
البشرية.. ماذا عن بقية الجهات؟

◗ الجهات األخـــرى موضوعة فــي الخطة 
وخــــال الــعــامــني الــحــالــي والـــقـــادم سيتم 
ــهــــات الــحــكــومــيــة  اســـتـــيـــفـــاء جـــمـــيـــع الــــجــ
الــبــشــريــة، بحيث  املــــوارد  لــقــانــون  املطبقة 
ــع الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيــ ــمــ ــبــــق جــ ــطــ تــ

الخاضعة لقانون املوارد البشرية املدنية 
نظام موارد.

 
 ماذا عن باقي الجهات؟

◗ أدعوهم إلى االنضمام للنظام.. وهناك 
قرار صدر بربط بيانات الجهات الخاصة 
ــــوارد الــبــشــريــة،  بــمــركــز نــظــم مــعــلــومــات املـ
ــا مــعــهــم اإلجـــــــراءات  ــاك جـــهـــات بـــدأنـ وهـــنـ
لــربــط بــيــانــاتــهــم بــمــركــز نــظــم مــعــلــومــات 
ــتـــكـــون بــيــانــاتــهــم  املــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وسـ
لــوزارة  ومعلوماتهم ضمن املركز ويمكن 
ــة إعــــداد الــخــطــط بــصــوره  ــ التنمية اإلداريـ

اشمل من خال هذه البيانات.

 ما وجه االستفادة من ذلك بالنسبة لشركات 
القطاع الخاص؟

الـــتـــي نــرفــعــهــا إلدارة تخطيط  الــتــقــاريــر   ◗
الــقــوى الــعــامــلــة لــلــدولــة ســتــكــون أكــثــر ومــن 
ثم سيكون التخطيط على مستوى القطاع 
ــح لــخــطــط  ــ ــة أوضــ ــ الــــخــــاص، مــــا يــشــكــل رؤيــ
ـــــال والـــتـــوظـــيـــف وتــــوطــــني الـــوظـــائـــف،  اإلحــ
ستكون االستفادة أكبر وستصب في صالح 

تحقيق األهداف املنشودة.

الذين يستخدمون   كم إجمالي عدد املوظفن 
التطبيق حاليا؟

◗ 41 ألف موظف.

 ما هي اإلدارات املستفيدة من النظام؟
◗ جميع اإلدارات مستفيدة من النظام لكن 
اإلدارات املترابطة معنا بشكل أكبر، هي 
إدارات املوارد البشرية في جميع الوزارات 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة املـــطـــبـــقـــه لــنــظــام 
الــعــامــة للتدريب،  مــــوارد، ومعهد اإلدارة 
املــــــوارد  ــات وتـــخـــطـــيـــط  ــاسـ ــيـ الـــسـ وإدارة 

البشرية، وإدارة تخطيط القوى العاملة.

 ما هي الخدمات املالية التي يقدمها »موارد«؟
◗ هناك العديد من الخدمات املالية التي 
يقدمها البرنامج كمنحة اإلجازة، وسلفة 
الــســيــارة، وســلــفــة أعــبــاء الــحــيــاة، وسلفة 
الـــزواج، باإلضافة إلــى أن املــوظــف يمكنه 
مــــن خـــــال الـــنـــظـــام االطــــــــاع عـــلـــى كــشــف 
ــراتــــب الـــشـــهـــري ومـــعـــرفـــة الــخــصــومــات  الــ

املتعلقة بالسلف وما إلى غير ذلك.

 مــا هــي أبــــرز الــتــقــاريــر الــتــي يــوفــرهــا الــنــظــام 
ملتخذي القرار؟

ــقــــاريــــر  ــيــــل املــــــثــــــال نـــــوفـــــر تــ ــبــ ◗ عــــلــــى ســ
الــــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة الــــتــــي تـــمـــت خـــال 
ــج الــــتــــدريــــبــــيــــة  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ الـــــســـــنـــــة، وعــــــــــدد الــ
الـــتـــي تـــم اجـــتـــيـــازهـــا، والـــبـــرامـــج الـــتـــي تم 

إلـــغـــاؤهـــا، كــمــا نــوفــر ملــعــهــد اإلدارة عــدد 
املوظفني الذين من املمكن ترقيتهم خال 
ــك لـــوضـــع الــخــطــة  ــ الـــعـــامـــني املــقــبــلــني وذلــ
السنوية للموظفني الستيفائهم الدورات 
التدريبية لحصولهم على الترقية. وفيما 
يــتــعــلــق بــــــإدارة تــخــطــيــط الـــقـــوى الــعــامــلــة 
نرفق لهم تقارير شبه شهرية بخصوص 
ــــب،  ــانــ ــ ــفــــني الـــقـــطـــريـــني واألجــ عــــــدد املــــوظــ
وتــخــصــصــاتــهــم ومـــؤهـــاتـــهـــم الــعــلــمــيــة، 
وبـــنـــاء عــلــى الــتــقــاريــر هـــذه تــقــوم اإلدارة 
باتخاذ اإلجراءات املطلوبة سواء اإلحال 
وتــوطــني الــوظــائــف أو ســد االحــتــيــاجــات 

الوظيفية بموظفني جدد  

للباحث عن عمل االستفادة من   كيف يمكن 
»موارد«؟

◗ بــرنــامــج الــبــاحــثــني عــن عــمــل هــو نظام 
منفصل عن نظام »موارد«.

بــإرفــاق جميع مستندات   كــان هــنــاك مقترح 
وبــيــانــات املـــوظـــف بــمــا فــيــهــا شـــهـــادات الــتــخــرج 
إليها لالطالع عليها عند طلب املوظف  للحاجة 
لالنتقال من جهة أخرى وما إلى ذلك.. ما رأيكم؟

ــم إرفــــاقــــه في  ــا تـ ــذا مـــوجـــود حـــالـــيـــا، فــكــل مـ ◗ هــ
الــنــظــام مــن شـــهـــادات املــوظــف أو غــيــره مــوجــود 
في أرشيف املوظف، وعند نقل املوظف يتم نقله 
بجميع ملفاته إلكترونيا فــي الجهات املطبقه 

لنظام موارد.

 هـــل إجــــــراءات انــتــقــال املـــوظـــف مـــن جــهــة إلــى 
أخرى تتم بسهولة؟

ــن شـــهـــادات  ــا يـــخـــص املــــوظــــف مــ ــل مــ ◗ كــ
ــود عـــلـــى أرشــيــفــه  ــه مــــوجــ تـــخـــرج وخــــافــ
ــنــــد انـــتـــقـــال  ــلـــى مــــــــوارد وعــ الـــشـــخـــصـــي عـ
املوظف من وزارة لوزارة أخرى مثا فإنه 
يتم نقل ملفة الوظيفي عن طريق النظام 
خــــال ثـــــوان قــلــيــلــة وذلـــــك بــعــد اســتــيــفــاء 
اإلجـــراءات القانونية الخاص بالنقل في 

قانون املوارد البشرية. 

تــأخــر ترحيل   بعض املوظفن يشتكون مــن 
ــراف مـــن أجــهــزة  ــ ــــصـ تــســجــيــل الـــحـــضـــور واالنـ
التسجيل إلى برنامج »موارد« لدرجة أنه أحيانًا 
ــم حـــضـــوره  ــ ــاب رغـ ــيـ يـــتـــم تــســجــيــل املــــوظــــف غـ
أو تـــواجـــده فــي بــرنــامــج تــدريــبــي.. كــيــف يمكن 

معالجة ذلك؟
ــلـــب املـــوظـــفـــني يــعــتــقــد أن الــحــضــور  ◗ أغـ
واالنـــــصـــــراف فــــي نـــظـــام مــــــــوارد، فــجــهــاز 
البصمة هــو املــســؤول عــن اثــبــات حضور 
ــوارد يــقــرأ  ــ ــام مــ ــراف املـــوظـــف ونـــظـ وانــــصــ
فــقــط مــن الــجــهــاز فـــإذا لــم يبصم املــوظــف 
في الجهاز فــإن مــوارد لن يثبت حضوره 

وفي حالة حدوث تأخير في ترحيل جهاز 
البصمة لحضور املوظف يتم اباغ املركز 

حيث يتم مناقشة املشكلة وحلها.

ــر تــرحــيــل  ــأخــ ــــن تــ ــــشــــكــــوى عـ ــا ال ــنـ ــن هـ ــكــ ــ  ول
التسجيل من هذه األجهزة إلى نظام »موارد«؟

◗ األنظمة اإللكترونية تحدث فيها حاالت 
بسيطة وعــنــد دراســتــهــا يــمــكــن اكــتــشــاف 

سبب التأخير ويتم حلها في الحال.

 فـــي حــــال خـــــروج املـــوظـــف لــحــضــور بــرامــج 
تــدريــبــيــة هـــل يـــكـــون هـــنـــاك أجـــهـــزة فـــي مــكــان 

التدريب لتسجيل الحضور واالنصراف؟
◗ بمجرد وجود اسم موظف مسجل على 
برنامج تدريبي معني النظام يعرف أنه 
مـــوجـــود فـــي دورة تــدريــبــيــة خــــال مــدة 
معينة وبــالــتــالــي ال يتم تسجيله غياب، 
الــتــدريــبــيــة التابعة  الــخــدمــات  وفـــي إدارة 
يـــقـــوم أشـــخـــاص  الـــعـــامـــه  ملــعــهــد اإلدارة 
بــمــتــابــعــة حـــضـــور األشــــخــــاص لــلــبــرامــج 
التدريبية، ويقومون بتسجيل الحضور 

واالنصراف لهم.

 في نظام موارد كيف يتم تزويد جهة املوظف 
بحضوره للتدريب؟

◗ يتم عن طريق إدارة الخدمات التدريبية 
عبر التواصل إلكترونيا، ونــدرس حاليا 
مع معهد اإلدارة تطوير برنامج التدريب، 
ونـــدرس آلــيــة الــحــضــور واالنـــصـــراف عبر 
الـــجـــوال، بحيث يستطيع املــوظــف مسح 
كود معني لتسجيل حضوره وهكذا عند 

االنصراف.

املوظفن يشتكون من عــدم مقدرتهم   بعض 
عــلــى خــصــم أيــــام الــغــيــاب الــســابــقــة إلـــى رصيد 
ــازات املــتــاحــة.. هــل يمكن معالجة ذلــك في  اإلجــ

النظام؟
لــهــا  ــــون مـــخـــطـــطـــا  ــكـ ــ يـ يــــجــــب أن  ◗ اإلجــــــــــــازة 
، لكن التغطية عن أيام غياب سابقة 

ً
مستقبا

غــيــر مــتــاحــة، ومــعــظــم املــــدراء يــوجــه املوظفني 
بداية السنة لوضع خطة اإلجازة.

 هــــل هـــنـــاك حـــلـــول مــســتــقــبــلــيــة لـــبـــطء نــظــام 
»موارد« في التصفح؟

◗ التكنولوجيا املستخدمة حــالــيــا قديمة 
نــوعــا مـــا، ونــعــمــل مــع شــركــة SAB ووزارة 
املـــواصـــات واالتـــصـــاالت لتطوير األنظمة 
بأخرى أحدث وأكثر تطورًا وأسرع، وبشكل 
أفـــضـــل، بــمــســتــوى الـــبـــرامـــج املــــوجــــودة في 
السوق، وتوحيد كلمة املــرور بني التطبيق 

والدخول عبر شبكة اإلنترنت.

 إذًا سيكون هناك إصدار جديد من البرنامج.. 
التحديثات  أبـــرز  متى سيتم إطــالقــه؟ ومــا هــي 

التي سيتضمنها؟
◗ ســيــتــم إطـــاقـــه خــــال الــنــصــف الــثــانــي 
مــــــن الــــــعــــــام الــــــحــــــالــــــي، وســــيــــتــــكــــون مــن 
الــتــحــديــثــات عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا نفسها، 
ألننا استوفينا تطبيق جميع الخدمات 
املــــوارد البشرية،  قــانــون  الــتــي يتضمنها 
من ناحية الترقيات والعاوات وسنوات 
الخدمة، وتقارير املوظفني، وبقي عندنا 

التكنولوجيا نفسها.

 هناك إشكالية تتعلق بأن تطبيق موارد على 
األجهزة املحمولة ال يتضمن جميع اإلمكانيات 
املتاحة على النظام، ما يضطر املوظف للدخول 

عبر جهاز الكمبيوتر.. هل يمكن حل ذلك؟
◗ صــحــيــح هـــنـــاك بــعــض الـــخـــدمـــات غير 
الــحــالــي، ونعمل  املــتــوفــرة عــبــر التطبيق 
عــلــى أن تـــكـــون جــمــيــع الـــخـــدمـــات مــتــاحــة 
عبر اإلصـــدار الجديد من التطبيق خال 

النصف الثاني من العام الحالي.

2021 تطبيق »موارد« بالحكومة 
:»  غانم الكبيسي لـ »

رؤية أشمل لخطط اإلحالل 
والتوطين لموظفي الدولة  

ــد غـــانـــم راشـــد  ــي ــس ــف ال ــش ك
الكبيسي مــديــر مــركــز نظم 
ــوارد البشرية  ــ مــعــلــومــات املـ
بوزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية عن إطالق 
اإلصدار اإللكتروني األحدث من 
نــظــام »مــــوارد« خــالل النصف 
الثاني من العام الحالي، والذي 
ــيــات  ــعــض اإلشــكــال ــتــالفــى ب ي
الخاصة باإلصدار الحالي سواء 
للبوابة اإللكترونية لـ »مــوارد« 
أو تطبيق الــهــاتــف املحمول 
الذي سيتضمن كافة الخدمات 
املتاحة على بوابة موارد، ويكون 
أكثر تطورًا وأسرع، مع توحيد 
كــلــمــة املــــرور بــن التطبيق 

والدخول عبر شبكة اإلنترنت.
وأكد مدير مركز نظم معلومات 
ــوارد البشرية أن اإلصـــدار  ــ امل
الحالي استوفى تطبيق جميع 
الخدمات التي يتضمنها قانون 
الــبــشــريــة، مــن ناحية  ــوارد  ــ امل
الترقيات والــعــالوات وسنوات 

الخدمة، وتقارير املوظفن.
وأضــــاف الــكــبــيــســي فــي حــوار 
لـــ »لــوســيــل« أن الــعــام الــقــادم 
سيتم استيفاء جميع الجهات 
الحكومية املطبقة لقانون 
املــوارد البشرية، بحيث تطبق 
جــمــيــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــخــاضــعــة لــقــانــون املــــوارد  ال
البشرية املدنية نظام مــوارد، 
مضيفًا أن قـــرارا صــدر مؤخرًا 
بــيــانــات جــهــات القطاع  بــربــط 
الخاص بمركز نظم معلومات 
ــوارد البشرية، مما يمكن  املــ
وزارة التنمية اإلدارية من إعداد 
الخطط بصورة أشمل من خالل 

هذه البيانات.

¶  غانم الكبيسي متحدثا لـ »لوسيل«

 38 جهة حكومية تطبق النظام 
و831 ألف طلب على الخدمات العام الماضي

حــوار: مصطفى شاهين  -  تصوير عمرو دياب
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يــشــيــر الـــخـــبـــراء واملــخــتــصــون إلــــى أن 
الـــعـــام الــــجــــاري ســيــكــون عـــامـــا مليئا 
بالتحديات واملتغيرات الجيوسياسية 
والــجــيــواقــتــصــاديــة الــتــي ســيــكــون لها 
الــعــاملــي  دور مـــؤثـــر عـــلـــى االقــــتــــصــــاد 
اقــتــصــاد منطقة الخليج  ومــن ضمنه 
الــعــربــي واالقـــتـــصـــاديـــات املــحــلــيــة في 
دول املنطقة، مــشــدديــن على ان العام 
الــجــاري سيكون عــام التحديات وفي 
نفس الوقت عام الفرص السانحة التي 
البــد مــن حسن اقتناصها وتحويلها 
الـــــى مـــــبـــــادرات مـــلـــمـــوســـة عـــلـــى ارض 
الــــواقــــع مـــن شــأنــهــا ان تــحــقــق قــفــزات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي.  
ويــؤكــد الــخــبــراء واملــخــتــصــون ان ابــرز 
املتغيرات والتحوالت الجيوسياسية 
واقتصادية التي ستلقى بظاللها على 
املــنــطــقــة، هـــي ضــبــابــيــة املــشــهــد فيما 
يتعلق بالحرب التجارية بني الواليات 
املــتــحــدة االمــريــكــيــة مــن جــهــة والــصــني 
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة رغــــــــم االنــــخــــفــــاض 
املــســجــل عــلــى مــســتــوى الــتــصــريــحــات 
بــني الــجــانــبــني واملــســاعــي الــقــائــمــة من 
اجل الوصول الى اتفاق تجاري يضع 
حدا لتلك التوترت ويجنب االقتصاد 
العاملي العديد مــن الضغوطات فيما 
بــالــرســوم الجمركية وخــاصــة  يتعلق 
على الصناعات الثقيلة والصناعات 

التحويلية. 

عودة التوترات 

ــا املــتــغــيــرات الــتــي تــأتــي فــي املــرتــبــة  امـ
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــني 
الــواليــات املتحدة االمريكية والصني، 
ــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة بني  ــــودة الـ هـــي عـ
الواليات املتحدة االمريكية وجمهورية 
ايــــــــــــران والــــــتــــــي بــــــــــرزت بــــشــــكــــل كــبــيــر 
واســتــحــوذت على املشهد مطلع العام 
الــــجــــاري، والـــتـــي كــــان لــهــا تــأثــيــر على 
االســواق العاملية حيث دفعت باسعار 
الــنــفــط الــــى االرتــــفــــاع الــــى مــســتــويــات 
نـــحـــو 70 دوالرا وارتــــفــــاع  ــــى  الـ تـــصـــل 
بــاكــثــر مـــن 25 دوالرا  الـــذهـــب  اســـعـــار 
املــقــابــل انخفضت اسهم  امــريــكــيــا، فــي 
واســعــار االســـواق العاملية التي تعرف 
عــادة باملخاطر االستثمارية العالية، 
وذلك نتيجة عمليات تخارج وتسييل 
ــــول نــــحــــو املــــــــالذات  ــحـ ــ ــتـ ــ لـــــالصـــــول والـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة االمـــنـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 

سوق الذهب واملعادن الثمينة.
وســتــعــمــل كـــافـــة االقـــتـــصـــاديـــات عــلــى 
ــات الــتــي  ــديـ ــحـ ــتـ مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـ
سيطرحها العام الجاري، العمل على 
التأقلم قــدر االمــكــان مــع ايــة معطيات 
عــلــى املـــســـتـــوى االقــلــيــمــي او الـــدولـــي 
قــــد تــــحــــدث ويــــكــــون لـــهـــا تـــأثـــيـــراتـــهـــا، 
حــيــث يــــرى الـــخـــبـــراء واملــخــتــصــون ان 
االقــــتــــصــــاديــــات مــــن خــــــالل الــقــائــمــني 
عليها مطالبون بالعمل على ايجاد 
ــة تــــلــــك الــــتــــحــــديــــات،  ــ ــهـ ــ ــــواجـ حـــــلـــــول ملـ
ــؤكــــدون عــلــى ان  فـــي املـــقـــابـــل فــإنــهــم يــ
االقــتــصــاد الــقــطــري ســيــكــون مـــن ابـــرز 
االقــــتــــصــــاديــــات الـــتـــي يـــتـــوقـــع لـــهـــا ان 
تكون في مأمن من مختلف املتغيرات، 
خــــاصــــة بـــعـــد نـــجـــاحـــه فـــــي مـــواجـــهـــة 
التحديات التي شهدتها املنطقة خالل 

السنوات القليلة املاضية.

أسس دعم االقتصاد 

ويرتكز االقتصاد القطري الى العديد 
ــتــــي تــدعــمــت  مــــن االســــــس املــتــيــنــة والــ
ــتــــرة املــــاضــــيــــة، ومـــنـــهـــا مــا  ــفــ خــــــالل الــ
بـــأرصـــدة مالية  تتمتع بــه دولــــة قــطــر 
ــة يــســتــحــوذ  ــاديــ ــيــ ــيــــات ســ ــاطــ ــيــ ــتــ واحــ
عليها جــهــاز قطر لالستثمار، فوفقا 
ــــروة الـــســـيـــاديـــة  ــثـ ــ ملــعــهــد صـــنـــاديـــق الـ
يمتلك جهاز قطر لالستثمار اصــوال 
تتخطى عتبة 328 مــلــيــار دوالر بما 
ــال، امــا  ــ يـــعـــادل نــحــو 1.2 تــريــلــيــون ريـ
مــصــرف قــطــر املــركــزي فــانــه يستحوذ 
عــلــى احــتــيــاطــيــات دولــيــة تــقــدر بنحو 
يـــعـــادل نحو  بــمــا  ــال  ــ 197.5 مــلــيــار ريـ
54.25 مليار دوالر، مقارنة باملستوى 

املــســجــل فـــي نــوفــمــبــر مـــن الـــعـــام 2017 
ــدرة بــنــحــو 134.4 مـــلـــيـــار ريــــال  ــ ــقـ ــ واملـ
يـــعـــادل نــحــو 36.9 مــلــيــار دوالر،  بــمــا 
ومقارنة بنحو 176.2 مليار ريــال بما 
يـــعـــادل نــحــو 48.40 مــلــيــار دوالر في 
الـــعـــام 2018. كما  شــهــر نــوفــمــبــر مـــن 
ــاد الـــقـــطـــري بـــالـــرؤيـــة  ــتـــصـ يــتــمــيــز االقـ
الـــواضـــحـــة ووضـــــع االســتــراتــيــجــيــات 
املــنــاســبــة الــتــي مــن شــأنــهــا ان تساهم 
في استقطاب العديد من االستثمارات 
والتدفقات النقدية غير املقيمة وعلى 
ووجه الخصوص الودائع غير املقيمة 
واالستثمارات االجنبية من قبل كبرى 
الـــشـــركـــات الـــعـــاملـــيـــة، حـــيـــث تـــجـــاوزت 
االســتــثــمــارات ســقــف 700 مــلــيــار ريــال 
بما يتخطى سقف 192.3 مليار دوالر 
امريكي، باالضافة الى سن العديد من 
الــقــوانــني والــتــشــريــعــات االســتــثــمــاريــة 

التي كانت مساهمة بدرجة كبيرة في 
جذب االستثمارات االجنبية سواء من 
خــالل رفــع نسب التملك فــي الشركات 
املدرجة الى مستوى %49 من مستوى 
الــســمــاح بتملك  الـــى  %25، بــاالضــافــة 
ــانــــب فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات  االجــ
ــة  ــدولــ ــي الــ ــ ــة املـــخـــتـــلـــفـــة فـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
امـــتـــيـــازات ضربية  بــنــســبــة %100 مـــع 
الــى جانب  وامكانية تحويل االربـــاح، 
اعــتــمــاد الــتــشــريــعــات الــتــي مــن شأنها 
ان تــســمــح كـــذلـــك لـــالجـــانـــب بــالــتــمــلــك 
بــنــســبــة %100، وكــلــهــا  الـــعـــقـــارات  فـــي 
تــشــريــعــات تــســاهــم فــي تــطــويــر البيئة 
االستثمارية والتنافسية داخل الدولة 
املــراتــب االولــــى على  ويجعلها ضــمــن 
املؤشرات العاملية املتعلقة بالتنافسية 
والتي تصدر من قبل مجموعة البنك 
ــاالت الــتــصــنــيــف  ــ الـــدولـــي او حــتــى وكــ
االئتماني العاملية والتي مــازالــت الى 
حد االن تحافظ على نظرة مستقبلية 
مــســتــقــرة لــالقــتــصــاد الــوطــنــي بــعــد ان 
نــجــح فــي حــيــازة تــصــنــيــفــات ســيــاديــة 
عــالــيــة تــصــنــف ضــمــن درجـــــات عــالــيــة 
االســــتــــثــــمــــار وهـــــــي عـــــــــادة الـــتـــقـــاريـــر 
الــتــي يــركــز عليها كبار  والتصنيفات 
املــســتــثــمــريــن الــعــاملــيــني قــبــل تــحــويــل 
استثمارات سواء في شكل ودائع غير 
مقيمة او حــتــى اســتــثــمــارات مباشرة 

وغير مباشرة الى اي دولة كانت.
 

تحديات إقليمية وعالمية

يرى الخبراء واملحللون االقتصاديون 
الذين تحدثت اليهم »لوسيل« وجود 
العديد من التحديات االقتصادية التي 

تواجه العالم ويمكن ان تكون عوامل 
ضغط على االقتصاد االقليمي، حيث 
ــبـــراء فـــي اربـــــع تــحــديــات  حـــددهـــا الـــخـ
اقــتــصــاديــة عاملية اســاســيــة، وفــي هذا 
ــقــــول الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي  االطـــــــــار يــ
واملــحــلــل املــالــي احــمــد عقل فــي حديثه 
»لوسيل« انه مما ال شك فيه ان العالم  لـ
يعيش اليوم على العديد من املتغيرات 
والــتــقــلــبــات بـــني يــــوم ويـــــوم وانــتــقــال 
مــن حــالــة الــى حــالــة اخـــرى ومــن نظرة 
الــى نظرة سلبية ومــن نظرة  ايجابية 
ســلــبــيــة الــــى نــظــرة ايــجــابــيــة، مضيفا 
ان كــافــة الــتــحــديــات الــتــي طــرحــت امــام 
االقتصاد العاملي هي تكون مطروحة 
كــذلــك امـــام االقــتــصــاد الــقــطــري خاصة 
ان االقتصاد القطري هو جزء ال يتجزأ 

من االقتصاد العاملي ومرتبط به.
ــــادي واملـــحـــلـــل  ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقـ
املالي احمد عقل ان اول التحديات التي 
تــواجــه االقــتــصــاد الــعــاملــي هــي توقعات 
بتباطؤ االقــتــصــاد الــعــاملــي، وهــو االمــر 
االول الذي يشكل هاجسا اساسيا امام 
الــعــديــد مـــن الـــــدول وخـــاصـــة مـــن الــــدول 
املــنــتــجــة واملــــصــــدرة لــلــطــاقــة حــيــث من 
املتوقع ان يتباطأ الطلب العاملي على 
هـــذه املـــــواد، امـــا الــتــحــدي الــثــانــي الـــذي 
يــواجــه االقــتــصــاد الــعــاملــي، فــقــد حصره 
ــالـــي احـــمـــد عــقــل فـــي تــصــاعــد  املــحــلــل املـ
الــتــوتــرات على مستوى منطقة الشرق 
ــورات الـــحـــاصـــلـــة عــلــى  ــطــ ــتــ االوســـــــط والــ
املستوى العالقات االمريكية وااليرانية 
ــيــــة  ــكــ ــة واالمــــريــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ واالمــــريــــكــــيــــة الـ
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ واالتـــــــــحـــــــــاد االوروبـــــــــــــــــي واالمـ
مــــــشــــــددا عــــلــــى ان هــــذه  والــــصــــيــــنــــيــــة، 
التصعيدات من شأنها ان تضغط على 

مــعــظــم االقـــتـــصـــاديـــات الــعــاملــيــة. وشـــدد 
الخبير االقتصادي واملحلل املالي احمد 
عقل على ان التحدي الثالث يتمثل في 
الحرب التجارية الحاصلة بني الواليات 
املتحدة االمريكية من جهة والصني من 
جــهــة ثــانــيــة، وهـــي مــن شــأنــهــا ان تؤثر 
على العديد مــن املعطيات االقتصادية 
ــــول االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي  وتــســهــم فـــي دخـ
ــأة الـــعـــديـــد مــــن الــضــغــوطــات  ــ تـــحـــت وطــ
الــتــجــاري بني  خاصة اذا اشتد الــصــراع 
اكـــبـــر قــطــبــني اقـــتـــصـــاديـــني مـــع تــواصــل 
ــع ســــقــــف الــــــرســــــوم عــــلــــى الـــبـــضـــائـــع  ــ ــ رفـ
والسلع املختلفة الصادرة من الصني او 
الصادرة من الواليات املتحدة االمريكية 

من جهة اخرى.

حرب العمالت 

ــال الــخــبــيــر  ــا الــتــحــدي الـــرابـــع فــقــد قــ امــ
االقــتــصــادي واملحلل املــالــي احــمــد عقل 
انــــــه يـــتـــعـــلـــق بـــتـــفـــاقـــم حــــــرب الـــعـــمـــالت 
ــتــــي اصــبــحــت  بــــني مــخــتــلــف الـــــــدول والــ
نــشــهــدهــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــســـنـــوات 
ــة، حــيــث ســجــل الــعــام  ــيـ الــقــلــيــلــة املـــاضـ
املــاضــي انخفاض العديد مــن العمالت 
ــروب عـــلـــى غـــــــرار مــا  ــ ــحـ ــ ــلـــك الـ نــتــيــجــة تـ
حـــــدث مــــع الـــعـــمـــلـــة الـــتـــركـــيـــة والــعــمــلــة 
االيــــرانــــيــــة وعــــمــــالت بـــعـــض الـــــــدول فــي 
امــــريــــكــــا الـــالتـــيـــنـــيـــة وعـــــمـــــالت بــعــض 
الــدول االسيوية، وبالتالي فــان حروب 
الــعــمــالت مــن شأنها ان تضغط بشكل 
أو آخــر على االســتــثــمــارات والتدفقات 
املـــــوجـــــودة فــــي تـــلـــك الـــــــدول وبــالــتــالــي 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــفــــاض قـــيـــمـــة تـــلـــك االســ انــــخــ
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وبـــاالضـــافـــة الــــى ذلــك 

تــأثــر حــركــة رؤوس االمـــــوال االجــنــبــيــة 
نتيجة ملختلف التوترات، وخاصة على 
مــســتــوى مــنــطــقــة الـــشـــرق االوســـــط بما 
من شأنه أن يرفع من مستويات تكلفة 
الــتــأمــني عــلــى حــركــة الــســلــع والبضائع 
ــر الــــذي مـــن شــأنــه أن يــرفــع اســعــار  األمــ

البضائع في اسواق املنطقة.
واوضــــح الخبير االقــتــصــادي واملحلل 
املالي احمد عقل ان االقتصاد القطري 
ســيــكــون فـــي مــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات 
مــدعــومــا بــالــعــديــد مـــن األســــس ومنها 
االستفادة من مسيرة النمو االيجابية 
املـــســـجـــلـــة خــــــالل الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة، 
واستمرار تحقيق فوائض في املوازين 
املالية والتجارية للدولة خــالل الفترة 
املــقــبــلــة حــيــث ســتــكــون تــلــك الــفــوائــض 
داعما اساسيا لالقتصاد الوطني خالل 
قــائــال »ال ننسى  الــفــتــرة املقبلة، وتــابــع 
ــار ان االقــتــصــاد الــقــطــري  ــ فـــي هـــذا االطـ
يستعد للتوسع في العديد من األسواق 
املختلفة، مع رفع طاقته االنتاجية في 
مجال الطاقة وتحديدا في مجال انتاج 
الـــى مــســتــويــات ال تقل  الــغــاز الطبيعي 
عن 126 مليون طن بحلول العام 2026، 
الـــذي يتطلب العمل على توقيع  األمـــر 
الـــعـــديـــد مـــن االتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة مع 

مختلف الدول. 

 مصادر الدخل 

ــر املــــالــــي  ــيــ ــبــ وقــــــــــال احـــــمـــــد عــــقــــل الــــخــ
واالقــتــصــادي فــي حــديــثــه لـــ »لــوســيــل« 
ــك فـــيـــه ان دولــــــــة قــطــر  ــ انــــــه مـــمـــا ال شـ
قامت خــالل الفترات السابقة باتخاذ 
العديد من االجراءات ملواجهة مختلف 

التحديات االقتصادية التي يشهدها 
العالم، ولعل من ضمن تلك االجراءات 
ــادر الـــدخـــل  الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــويـــع مــــصــ
ــان بـــاالضـــافـــة  ــكــ ــــدر االمــ واالقــــتــــصــــاد قـ
الــــــــى وضــــــــع الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــوانــــني 
والــتــشــريــعــات الــتــي مــن شــأنــهــا تشكل 
بيئة محفزة لالستثمارات االجنبية، 
وباالخص تنويع خارطة استثماراتها 
ــن الـــــــــــدول املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــــالذات  ومــجــمــوعــة مـــن الــقــطــاعــات واملــ
االستثمارية اآلمنة، وتابع قائال »لعل 
ــر مــــوازنــــة لـــلـــعـــام الـــجـــاري  ــبـ ــــالق اكـ اطــ
مـــن شــأنــهــا أن تــســاهــم فـــي اســتــقــطــاب 
الـــعـــديـــد مــــن االســـتـــثـــمـــارات املــخــتــلــفــة 
ســـواء املحلية او االجــنــبــيــة فــي حزمة 
مــن املــشــروعــات الــتــي تــعــد مــن أضخم 
املشروعات ســواء كانت كذلك متعلقة 
بــمــواصــلــة الــتــحــضــيــرات الســتــضــافــة 
دولـــة قطر لــكــأس الــعــالــم 2022، أو من 
خالل رؤية قطر االستراتيجية لتطوير 
لــلــدولــة وتنمية كافة  البنية التحتية 
املجاالت االقتصادية بما يدعم مسيرة 

النمو للدولة.
من جهته، قال املستثمر في سوق املال 
ورجـــل االعــمــال يــوســف ابوحليقة في 
»لوسيل« ان االقتصاد القطري  حديثه لـ
نـــجـــح فــــي الـــعـــديـــد مــــن املـــحـــطـــات مــن 
تحدي مختلف املتغيرات االقتصادية 
ا من االزمة املالية العاملية  املسجلة، بدء
وصــوال الى أزمــة تراجع اسعار النفط 
ومن ثم الضغوطات الحاصلة نتيجة 
الــحــصــار الــجــائــر على الــدولــة مــن قبل 
دول الجوار، وتابع قائال »نجحت دولة 
قطر في التأقلم مع مختلف التحديات 
الــتــي سجلت خـــالل الــفــتــرات املــاضــيــة، 

بل تمكنت من تحقيق مستويات نمو 
إيجابية رغم تلك الضغوطات، وحتى 
الــبــورصــة القطرية،  الــتــعــامــالت ضمن 
تــمــكــنــت مـــن مــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات 
ونجحت في التكيف معها في مرحلة 
اولـــى ومــن ثــم الــعــودة الــى املستويات 
املسجلة قبل تلك الفترات، األمــر الذي 
ــاطـــي مــع  ــعـ ــتـ أكـــســـبـــهـــا الــــخــــبــــرة فــــي الـ
مــخــتــلــف املـــتـــغـــيـــرات الــجــيــوســيــاســيــة 
والجيواقتصادية سواء الحاصلة على 
املــســتــوى اإلقــلــيــمــي أو عــلــى املــســتــوى 

العاملي.

المستثمر االجنبي 

ــال   واوضــــــــح املــســتــثــمــر فــــي ســـــوق املــ
ورجـــــــل االعـــــمـــــال يــــوســــف ابــوحــلــيــقــة 
ان الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة نــجــحــت خــالل 
الـــــفـــــتـــــرة املـــــاضـــــيـــــة فــــــي حــــــيــــــازة ثــقــة 
املستثمر االجــنــبــي بشكل كبير وهــو 
ما تسجله من تواصل دخول املحافظ 
االستثمارية االجنبية بشكل ملحوظ 
تحقيق صافي مشتريات عالي، وهو 
ما تعكسه االرقام املسجلة خالل العام 
املـــاضـــي والـــتـــي تــــجــــاوزت مــســتــويــات 
1.4 مــلــيــار دوالر أمــريــكــي بــمــا يــعــادل 
مــســتــوى يــفــوق نــحــو 5.1 مــلــيــار ريـــال 
كــإجــمــالــي صــافــي مــشــتــريــات املحافظ 
األجـــنـــبـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــبــورصــة 
الــقــطــريــة ســتــحــافــظ عــلــى جــاذبــيــتــهــا 
لـــالســـتـــثـــمـــارات املــحــلــيــة واألجـــنـــبـــيـــة، 
الـــــعـــــديـــــد مــن  تــــــم طــــــــرح  خـــــاصـــــة إذا 
ــبــــادرات مـــن قــبــل الــبــورصــة وزيــــادة  املــ
عدد االدراجــات بما يساهم في تنويع 

االستثمارات للمساهمني.

:»                                                                         رغم المتغيرات الجيوسياسية واالقتصادية                   المتوقعة .. خبراء لـ»

              االقتصاد القطري قادر        على مواجهة تحديات 2020

¶  أحمد عقل¶  يوسف بوحليقة

االقتصاد القطري 
األبرز نموا في 

المنطقة
كما شدد الخبراء واملختصون على ان 
االقــتــصــاد الــقــطــري ســيــكــون مــن ابــرز 
االقتصاديات االقليمية والعاملية القادرة 
عــلــى االســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الــتــحــديــات 
ان  يــمــكــن  لــفــرص حقيقية  وتــحــويــلــهــا 
الــذي  القطري  تعطي زخما لالقتصاد 
لـــه ان يــحــقــق مــســتــويــات نمو  يــتــوقــع 
اقتصادي ايجابي ليكون االســرع على 
املنطقة، خــاصــة ان تواصلت  مستوى 
اسعار النفط في االرتفاع في االسواق 
الــعــاملــيــة الــــى مــســتــويــات مـــا فــــوق 65 
دوالرا لبرميل النفط الواحد على االقل 
الجاري،  العام  النصف االول من  طيلة 
وذلك بعد ان اعتمدت دولة قطر موازنة 
بــرمــيــل  ــحـــت ســـعـــر  ــتــــي رجـ ــ وال  2020
الــواحــد عند مستوى 55 دوالرا  النفط 
وبالتالي سيعطيها مزيدا من الفوائض 
املالية التي يمكن استثمارها في العديد 
العاملية  ــواق  املــجــاالت وضمن االسـ مــن 
بــقــدر كبير من  املتقدمة والــتــي تتمتع 

االمن واالستقرار.
الـــــى ذلــــــك، تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات االولـــيـــة 
ــبـــرى  ــن كـ ــ ــات الـــــــصـــــــادرة عــ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ والـ
املؤسسات املالية والنقدية الدولية وفي 
ان  الــى  الدولي  النقد  مقدمتها صندوق 
الــقــطــري سيحقق مستوى  االقــتــصــاد 
نــمــو خـــالل الــعــام الــجــاري يــقــدر بنحو 
بــاملــســتــوى املسجل  %2.755 مــقــارنــة 
ــــعــــام املــــاضــــي واملــــقــــدر بــنــحــو  ــــالل ال خـ
الــنــقــد  اشــــار صـــنـــدوق  %1.969. كــمــا 
الدولي خالل تقديراته الى ان يقفز نمو 
االقــتــصــاد الــقــطــري خــالل الــعــام املقبل 
الى مستوى %3.022. ويقدر صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ان يــبــلــغ اجــمــالــي الــنــاتــج 
املحلي للدولة باالسعار الثابتة مستوى 
يـــعـــادل نحو  بــمــا  مــلــيــار ريــــال   860.1
امــريــكــي، وذلــك  مــلــيــار دوالر   236.29
مقارنة بنحو 837.1 مليار ريال متوقع 
كاجمالي ناتج محلي باالسعار الثابتة 
للدولة عن العام املاضي بما يعادل نحو 
229.97 مليار دوالر امريكي، كما توقع 
الدولي ان يقفز اجمالي  النقد  صندوق 
الــنــاتــج املــحــلــي لــلــدولــة. كــمــا نـــوه خــبــراء 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي اكـــثـــر من  صـ
التي تقوم  الجهود  الــى اهمية  مناسبة 
التنويع  بها دولــة قطر من اجــل تعزيز 
االقـــتـــصـــادي وتــشــجــيــع تــنــمــيــة الــقــطــاع 
ــــاص، مـــشـــيـــريـــن الـــــى الـــتـــطـــويـــرات  ــخـ ــ الـ
ــد مـــــن الـــقـــوانـــن  ــديــ ــعــ ــ ــلـــت ال ــمـ الــــتــــي شـ
العمل،  قــانــون  بــمــا فيها  والــتــشــريــعــات 
والــخــصــخــصــة، واملــنــاطــق االقــتــصــاديــة 
الخاصة، ورفع سقف امللكية األجنبية، 
املــســاواة في مكافآت  وقوانن تشجيع 
الــعــمــل وتــثــبــيــط الــتــمــيــيــز عــلــى أســـاس 
نوع الجنس سوف تساهم في تحقيق 
ــنــمــو االحــــتــــوائــــي، حــيــث اعـــتـــبـــروا ان  ال
تـــلـــك االجــــــــــراءات املـــتـــخـــذة مــــن شــأنــهــا 
ــال وتــعــزيــز مــنــاخ  ــمـ تــحــســن بــيــئــة االعـ
االســـتـــثـــمـــارات عــلــى املــســتــوى املــحــلــي 
مــن جــهــة واســتــقــطــاب رؤوس االمــــوال 

االجنبية.

أحمد فضلي

¶ عودة التوترات السياسية أثرت على تعامالت أسواق المال¶ الحرب التجارية بين أميركا والصين تؤثر على مسار التجارة العالمي
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»األوقاف« تدشن صراف الوقف اآللي بجناحها بالمعرض

ــــاف  بــــــوزارة األوقـ لـــأوقـــاف  الــعــامــة  دشـــنـــت اإلدارة 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة، صـــراف الــوقــف اآللــــي، األحــد 

املاضي، وذلك بجناح الوزارة بمعرض الكتاب.
ــال الــشــيــخ الـــدكـــتـــور خـــالـــد بـــن مــحــمــد بـــن غــانــم  ــ وقـ
آل ثــانــي املـــديـــر الـــعـــام لـــــإدارة الــعــامــة لـــأوقـــاف أن 
الـــواقـــف يــســتــطــيــع مـــن خـــال جــهــاز صــــراف الــوقــف 
اآللي أن يختار املصرف الوقفي أو املشروع الوقفي 
املناسب ويقوم بالوقف من خال إحدى ثاثة طرق 
إمـــا نــقــدًا أو عــن طــريــق الــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة أو عبر 
إلــى أن الجهاز سيضاف  رقــم هاتفه املحمول، الفتًا 
لـــخـــيـــارات الـــوقـــف املــتــاحــة كــركــن الـــواقـــفـــن والــخــط 
الساخن واملندوب وموقع وزارة األوقــاف والشؤون 

اإلســــامــــيــــة، ومــــوقــــع حـــكـــومـــي، وخــــدمــــة عـــطـــاء عــن 
ــاف فـــي تــصــريــحــات صحفية  ــ طــريــق الـــجـــوال. وأضـ
على هامش التدشن أن أجهزة صراف الوقف اآللي 
ستكون مــوجــودة فــي أمــاكــن التجمعات كاملساجد 
الجامعة، واملجمعات التجارية، حيث سيتم تركيب 
20 جهاز متاحة لخدمة الواقفن، مؤكدًا أن التجربة 

ستسهل على الواقفن التبرع.
وقدم الشيخ الدكتور خالد بن محمد آل ثاني تجربة 
عــمــلــيــة حــيــة لــلــتــبــرع خــــال تــدشــن الـــجـــهـــاز، حيث 
يمكن للمتبرع أن يختار املصرف الوقفي املراد، ومن 
ثم اختيار مبلغ التبرع وإضافة رقم هاتفه الجوال 
ومــن ثم إضافة الكود املرسل للهاتف لتأكيد الرقم 
ليتم بعدها التبرع ولفت إلى أن املصارف الوقفية 
ــارج قــطــر،  ــ ــل وخــ ــ ــرى داخـ ــ ــل قــطــر وأخــ ــ بــعــضــهــا داخـ

موضحًا أن الوقف يكون على شرط الواقف، مؤكدًا 
أن جميع الواقفن من داخل قطر.

سهولة االستخدام

وقــام العديد مــن زوار املــعــرض والــحــضــور بتجربة 
ــــدوا إعــجــابــهــم بالتجربة  صـــراف الــوقــف اآللــــي، وأبـ
وســهــولــة اســتــخــدامــه. وبــاإلضــافــة إلـــى الــتــبــرع من 
جانب الواقفن قال الشيخ الدكتور خالد بن محمد 
بن غانم آل ثاني املدير العام لإدارة العامة لأوقاف 
إن الجهاز يمكن املستخدم من التعرف على املصرف 
املــراد التبرع لصالحه، والتأصيل الشرعي  الوقفي 

لها، وفضل الوقف.
وتــغــطــي املـــصـــارف الــوقــفــيــة الــســتــة مــجــمــل شـــؤون 

املجتمع، حيث استطاعت أن يــكــون لها دور فعال 
وأثر ملموس في قطاعات وفئات املجتمع املختلفة، 
مـــن تــعــلــيــم وصـــحـــة وأســــــرة وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــى 

الشؤون اإلسامية.

أهمية الوقف

ــــاده فــــي إحــــيــــاء ســنــة  ــعـ ــ وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الــــوقــــف وأبـ
املــصــطــفــى صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم ومـــا ســـار عليه 
الــعــصــور كلها، تغذية ينابيع  الــصــالــح فــي  السلف 
الــخــيــر فـــي الــنــفــوس املــؤمــنــة ووقــايــتــهــا مـــن الــشــح 
ووســـــــاوس الـــشـــيـــطـــان، فــتــح آفـــــاق الــعــمــل الــخــيــري 
الــتــنــمــوي بــمــا يــعــود بالخير عــلــى الــعــبــاد والــبــاد، 
ــاد األغــنــيــاء إلـــى مـــا يــكــفــل لــهــم ســـعـــادة الــدنــيــا  ــ إرشـ

واآلخــــــــرة، اســــتــــدراك مـــا فــــات مـــن طـــاعـــات وقـــربـــات 
فــوز العبد بصالح دعــوات  الــقــربــة العظيمة،  بــهــذه 
املسلمن في حياته، ورحمات تتغمد العبد في قبره 
وحسنات تثقل موازينه يوم القيامة، تقديم صورة 
صـــادقـــة لــلــتــكــافــل االجــتــمــاعــي الــنــبــيــل فـــي املجتمع 

املسلم، مشاركة أفراد املجتمع ومؤسساته وتآزرهم 
فـــي تــكــويــن وقـــــف. تــتــولــى إدارة األوقـــــــاف الــعــامــة 
النظارة عليه بما يحقق توجيه ريعه نحو املساهمة 
املؤثرة في توفير الدعم املستمر للمشاريع التنموية 

التي يحتاجها املجتمع.

أكـــد الــشــيــخ الــدكــتــور فيصل بــن جــاســم آل ثــانــي، 
اللفتات الجميلة بمعرض  كاتب ومفكر،  ان »من 
الــدوحــة الــدولــي للكتاب هــذا الــعــام وجـــود اماكن 
لــراحــة الـــــزوار مــوزعــة فــي أنــحــاء املــعــرض لــراحــة 
املــعــرض ووزارة  بــالــشــكــر إلدارة  الـــــزوار، وتــوجــه 
الــثــقــافــة لــكــون انــهــم قــامــوا بجهد جــبــار يستحق 
بـــاالداء واألجـــواء املريحة،  التقدير، وعلى التميز 
والتصاميم الجميلة والخدمات املتوفرة«.  واشاد 
بــاالقــبــال الكبير عــلــى املــعــرض الـــى الــدرجــة التي 
ــتــــأت فــيــهــا كــــل قــــاعــــات املــــعــــارض بــطــوابــقــهــا  امــ
املتعددة بالسيارات جراء االقبال على املعرض من 

قبل كافة الشرائح املجتمع العمرية.
 واشـــار الشيخ الــدكــتــور فيصل بــن جــاســم ان من 
اقــبــلــوا على املــعــرض شــرائــح واســعــة مــن الشباب 
من مختلف االعمار وهــذا يبشر بالخير لكون ان 
شباب قطر واالمة العربية لم يهجروا الكتب انما 
يقبلون عليها وهذا يبشر بمستقبل زاهر ومشرق 

للشباب وهم جيل املستقبل.
وردا على سؤال من »لوسيل« بشأن وجهة نظره 
فــي اســعــار الــكــتــب اوضـــح الــشــيــخ فيصل »نشعر 
بــارتــفــاع عــن االســـعـــار بــاملــقــارنــة بــالــعــام املــاضــي 
وربــمــا يــرجــع ذلـــك الرتـــفـــاع اســعــار كــلــفــة وســائــل 
الــطــبــاعــة والــنــشــر جــــراء الـــظـــروف الــتــي مـــرت بها 
الــبــاد وتجاوزتها بفضل الــلــه، مــؤكــدا ان اســواق 
الكتب ستستقر اسعارها تدريجيا اثر بروز دور 

نشر قطرية بشكل واضح في املعرض.
ــيــــاق كـــشـــف انــــــه طـــبـــع رســـالـــتـــيـــه  وفــــــي ذات الــــســ
للدكتوراه واملاجستير  عبر دار لوسيل للطباعة 
والنشر كما صدر له عنها كتاب حديث منذ ايام 
تــحــت عــنــوان »قــطــوف فــي طــريــق املــعــرفــة« يقول 
عنه »الكتاب قطوف متنوعة من الثقافة واملعرفة، 
قطفتها من عصارة تجربتي ورحلتي مع املطالعة 
والثقافة، وسبر اغوارالتاريخ العربي واالسامي 
واالنــســانــي والـــوقـــوف عــلــى مــحــطــات فــي النجاح 
البشري، والفقه الحضاري وطبيعة االنسان الذي 
تــحــركــه املــثــل الــعــلــيــا مــن قــيــم انــســانــيــة واخــاقــيــة 

وروحية«.
ــا:  ــائــ ــخ الـــــدكـــــتـــــور فـــيـــصـــل قــ ــيــ ــشــ ــرد الــ ــطــ ــتــ ــســ ويــ
»ومنهجى في هذه الصفحات االهتمام باالصالة 
واملــعــاصــرة والــنــقــل والــعــقــل والــهــويــة واالنــفــتــاح 
املتوازن وساسة االسلوب وعمق االفكار وعرض 

املشاكل وحلها، والتأصيل التاريخي، والتأصيل 
الشرعي والتجربة االنسانية، واحترام اجتهادات 
البشر مهما كانت خلفياتهم الدينية والفكرية، ما 
دامت تلك االجتهادات ساهمت في نجاح انساني 
ــة الــــى الــحــضــارة  ــافـ فـــــردي او جـــمـــاعـــي، فــهــي اضـ

االنسانية ذات االبعاد واالفاق والرؤى املتعددة«.

طبع في قطر

وتــقــدم الــســيــد ســعــد بــن محمد الــرمــيــحــى رئيس 
الــقــطــري للصحافة بالشكر  املــركــز  مجلس ادارة 
الــوزيــر السيد صــاح بــن غانم  والتقدير لسعادة 
الــعــلــي ووزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة ملــا بــذلــوه من 
مجهودات في اخــراج هــذا املعرض بشكل مشرف 
لدولة قطر ولتراثها الحضاري لكون ان املعرض 

هذا العام ظهر بحلة جديدة وصورة جميلة.
 وأضــــــاف »لـــقـــد اعــجــبــت جــــدا بــمــا شـــاهـــدتـــه من 
ــتـــويـــات الـــــدور  ــتـــب ومـــسـ ــكـ فـــعـــالـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة والـ
املشاركة في املعرض واكثر ما اسعدني وافرحني 
الـــكـــوادر واملــؤســســات القطرية  الــعــدد الكبير مــن 
الــتــي افــســحــت لــهــا وزارة  الــقــطــريــة  الــنــشــر  ودور 
الــثــقــافــة املـــجـــال ورعــتــهــا واحــتــضــنــتــهــا واصــبــح 
يــقــوى باستمرار وهــذا  عــددهــا يتنامى وعــودهــا 
يـــدل عــلــى حـــرص الـــدولـــة فــي افــســاح املــجــال امــام 

الكوادر في ان تبدع بهذا املجال«.
واســتــطــرد الرميحي قــائــا »نــحــن الــيــوم بــدال من 
ان كــنــا نــذهــب الـــى خــــارج الـــدولـــة لــطــبــاعــة الكتب 
اصــبــحــنــا نسلمها لــتــلــك الــــدور لــتــقــوم بــاعــدادهــا 

للنشر وطباعتها وفــق احــدث التقنيات العاملية 
وهذا يعتبر نجاحا كبيرا للكوادر القطرية والدور 
القطرية وبــات دور وزارة الثقافة كبيرا فــي دعم 

هؤالء الشباب في هذا املجال«.
واوضــح »رغــم الظروف التي كنا نعرفها جميعا 
والحصار وغياب مؤسسات عريقة كنا نتمنى ان 
تكون موجودة بيننا اال ان املعرض حقق نجاحا 
كــبــيــرا وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن اصـــحـــاب دور الــنــشــر 
كلموني انا شخصيا كانوا يرغبون ان يتواجدوا 
باملعرض اال ان املساحات لم تكن كافية على الرغم 
من تخصيص قاعة املؤتمرات واملعارض بالكامل 

للمعرض.
 وقال السيد عبد العزيز البوهاشم السيد صاحب 
املكتبة التي تحمل اســم »عبد العزيز البوهاشم 
الــتــراثــيــة« ان املكتبة تمت اقامتها  السيد للكتب 
حــديــثــا وبــــدأت عملها مــنــذ 8 اشــهــر وتعتبر اول 
مكتبة تحصل على مقر لها في سوق واقف لكون 
انها تملك 3 االف كتاب ومخطوطة تراثية ثمينة، 
وبالتالي فــان مــركــز تــوزيــع املكتبة بــســوق واقــف 
الــتــي تميز  الــبــيــئــة  الــنــشــاط ونــفــس  يعمل بنفس 
الــكــتــب للمستشرقن  ــــف والــكــثــيــر مـــن  ســــوق واقـ
والــكــتــب الــقــديــمــة، وتــلــك الكتب نبيع املــكــرر منها 
مــثــا نــســخــة نــــــادرة مـــن مـــوســـوعـــة الـــعـــقـــاد الــتــي 
صدرت في 13 ديسمبر 1980 وتتضمن 16 مجلد 
وتباع بـ 1500 ريــال، لكن في نفس الوقت نحاول 
بقدر االمكان ان يستفيد الباحثون وطلبة العلم 
باملراجع املوجودة لدينا مجانا واملكتبة مفتوحة 
امام الباحثن والطاب والناس جميعا بامكانهم 

ان يقتبسوا منها ما يريدون في مقر املكتبة.
ــو نــجــم ريـــاضـــي ســابــق  واســـتـــطـــرد بـــوهـــاشـــم وهــ
وهـــــاوي لــلــتــراث قــائــا »انــــا ال اســتــفــيــد مـــن وراء 
نــشــر املــعــرفــة بــالــتــراث ومــنــح الــبــاحــثــن والــنــاس 
فرصة لاطاع والبحث لكون انني باحث وهاوي 
تراثي واحب التراث ينتقل كما انني مدير ملعرض 
مستلزمات التصقير والصيد في كتارا وبالتالي 
الــتــراث املــوجــود باملكتبة يتعلق  فـــان جــانــب مــن 
بكتب الــصــيــد والــصــقــور الـــى جــانــب كــم كبير من 
الــدوريــات واملــجــاالت الــنــاس تــقــدر تستفيد منها 

لذلك انطاقتي هي االولى في معرض الكتاب«.
وقال بوهاشم ان مشاركته في معرض الكتاب بها 
»نوع من التوعية وبيع بعض النسخ املكررة مثل 
الروايات العربية ومتوسط البيع بن 30 الى 40 
ريال وارى ان اسعار الكتب مناسبة جدا والكتب 

املصورة والكبيرة اكيد اسعارها مرتفعة«
ــه زار  ــ ــلـــص عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوهـــاشـــم لـــلـــقـــول انـ وخـ
الكثير مــن املــعــارض ويـــرى »ان مــعــرض الــدوحــة 
هـــو االفـــضـــل مـــن نــاحــيــة الــتــفــاعــل واملـــحـــاضـــرات 

والنشاطات والقوى الشرائية بعد ممتازة«.

أهم التحديات 

اكـــد الــســيــد خــالــد بـــن مـــبـــارك الــدلــيــمــي مــالــك دار 
ــدار مــضــى عــلــى تأسيسسها عــدة  الــ لــوســيــل »ان 
ســنــوات وتــشــارك فــي املــعــرض للعام الثالث على 
التوالي باكبر جناح ويوجد بها 126 اصدارا من 
مــؤلــفــن قــطــريــن وعـــرب ومــقــيــمــن، وهــنــاك كتاب 

اجــانــب تمت ترجمة كتبهم مــن لــغــات اخـــرى الى 
الــلــغــة الــعــربــيــة والــعــكــس، وثــمــة اقــبــال كبير على 
شــــراء الــكــتــب وهــــذه الــســنــة افــضــل مـــن الــســنــوات 
املاضية الن اهتمام وزارة الثقافة والرياضة على 
تنظيم املعرض كمعرض حضاري ثقافي سنوي 

باالمكانات التي وفروها«.
واوضح بن مبارك الدليمي انه شارك في العديد 
مـــن املــــعــــارض فـــي دول الـــعـــالـــم بــكــتــب ومــؤلــفــات 
الــثــقــافــيــة الفرنسية  الــســنــة  اجنبية »وبــمــنــاســبــة 
قمنا بترجمة كتابن ونــحــاول باملعرض تقديم 

كتب تناسب كل فئات املجتمع«.
وكشف عن دعم الوزارة لدور النشر املستقلة وان 
من اهم التحديات التي تواجه دور النشر »ارتفاع 
املــواد الخام،  تكلفة الطباعة جــراء ارتفاع اسعار 

حيث الكتب تعتمد على العرض والطلب«.
واوضح »نحن كدار لوسيل نبيع كثيرا من الكتب 
ــــدول الــعــالــم مــثــل كـــنـــدا والــــــدول االســكــنــدنــافــيــة  لـ
ــويـــت عـــبـــر مــوقــع  ــكـ ــرب عـــمـــان والـ ــغــ وفـــرنـــســـا واملــ
الدار االليكتروني ولدينا مركزان للبيع احدهما 

بلبنان واالخر في قطر«.
ــــح بـــن مـــبـــارك الــدلــيــمــي بــانــه »يــفــتــرض ان  واوضـ
الــدار  اكــبــر، وان  ــوزارة دور النشر بشكل  الــ تــدعــم 
شــاركــت فــي اكثر مــن 10 مــعــارض، وخــال الفترة 
املــقــبــلــة ســـتـــشـــارك فـــي مـــعـــارض الـــصـــن والــهــنــد 
وامريكا وكشف عن تسوية تطبيق لبيع الكتب 
الرقمية والــتــي نبيعها بنصف التكلفة لكون ان 
الكتب الرقمية ال تستهلك ورق وليس لها حدود«.
ــفـــاوت في  ــال املـــواطـــن نـــاصـــر الــدلــيــمــي ثــمــة تـ ــ وقـ
ــار  ــعـ ــنــــاك كـــتـــب مــرتــفــعــة االسـ اســــعــــار الـــكـــتـــب وهــ
ــــر يــتــطــلــب  ــــو امـ ــار وهـ ــعــ ــرى مــنــخــفــضــة االســ ــ ــ واخـ
تــدخــل الــجــهــات املــعــنــيــة لــضــبــط حــركــة االســعــار 
واشــــــــاد املـــــواطـــــن مــــاجــــد الـــحـــجـــاجـــي بــمــســتــوى 
ــفــــاع مــســتــوى جـــودة  االقـــبـــال عــلــى املـــعـــرض وارتــ
انــه جــاء خصيصا  الكتب ومضامينها موضحا 
لــلــمــعــرض لـــشـــراء الــكــتــب البـــنـــه الــصــغــيــر وتــركــه 
لــيــنــتــقــي الــكــتــب الـــتـــي تـــــروق لـــه مــبــديــا اعــجــابــه 
املـــعـــرض. وكــشــف السيد  بــمــســتــوى التنظيم فــي 
خـــالـــد مــحــمــد املـــهـــنـــدي رئـــيـــس جـــنـــاح دار كــتــارا 
للنشر:تتنوع مشاركة دار كتارا للنشر لهذا العام 
الــتــراث واألدب والــثــقــافــة بــعــدد 150 عنوانا  بــن 

أدبيا.

تبايــن وجهات نظــر الجمهور                  حول أسعار الكتب هذا العام

إقبــال كثيـف مـن زوار معــــــرض الدوحة الدولي للكتاب 

■ خالد بن مبارك الدليمي■ سعد بن محمد الرميحي ■ عبد العزيز البوهاشم السيد ■ الشيخ د. فيصل بن جاسم آل ثاني

شهد معرض الدوحة الدولي للكتاب املقام حاليا، إقباال كثيفا من مختلف فئات 
املواطنني، خاصة الشباب واألسر وطالب الجامعات واملدارس. 

واتفقت آراء معظم املواطنني، الذين التقتهم »لوسيل« على أن االيام االولى من 
فعاليات املعرض شهدت ازدحاما كبيرا، إذ تنخفض األسعار بشدة كلما اقترب 
موعد إغالق املعرض، لحرص كثير من العارضني والبائعني على تخفيف حمولة 

املرتجع وبيع أكبر كمية من الكتب واملراجع والروايات وقصص االطفال 
وتباينت وجهات نظر القراء بشأن رؤيتهم ألسعار الكتب ما بني االرتفاع 
واملغاالة فيها من قبل دور النشر، وبني من وصفوها بانها مناسبة ومنخفضة، 
فيما اكد اصحاب دور النشر الى ان ارتفاع اسعار بعض املراجع يعود الرتفاع 

كلفة الطباعة، واوضــحــوا ان ارتــفــاع اسعار بعض الكتب يرجع لطبيعة 
الخامات املستخدمة في طبيعتها ومضمونها واسماء مؤلفيها، لكن الحضور 
واملشاركني بمعرض الدوحة الدولي رقم 30 للكتاب اجمعوا على ان املعرض 
يشهد اقباال كبيرا خالل هذه االيام ويرتفع مستواه كلما اقترب من نهايته، 
واشـــادوا بمستوى التنظيم والحضور لــدور النشر القطرية واعــربــوا عن 
تقديرهم واعتزازهم بدور وزارة الثقافة وادارة املعرض باخراجه بشكل يليق 

بدولة قطر وتراثها والحضارة العربية. 

صـــالح بديـــــوي  )تصوير: عمرو دياب(

مصطفى شاهين

20 جهازا موزعة في أماكن التجمعات لتسهيل التبرع على الواقفين

أنشطة ثقافية متنوعة بجناح »التعليم«

شهد جناح وزارة التعليم والتعليم العالي 
املشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب 
ــه الــثــاثــن اقــبــااًل كــبــيــرًا مــن طلبة  فــي دورتــ
ومـــعـــلـــمـــي مــــــــدارس قـــطـــر ومـــخـــتـــلـــف فــئــات 
املجتمع، حيث حرصت الوزارة على اختيار 
أنشطة وفعاليات تناسب األعــمــار وميول 
الــــــزوار، بــهــدف جـــذب انــتــبــاهــهــم، وتسليط 
الضوء على أهمية القراءة من خال أنشطة 
تــرفــيــهــيــة وتثقيفية جــذابــة ومــتــنــوعــة لكل 

الجمهور.
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  تـــأتـــي مـــشـــاركـــة وزارة 
العالي في معرض الدوحة الدولي للكتاب 
ــه الــثــاثــن ضــمــن مــســاعــيــهــا لبث  ــ فـــي دورتـ
أواصـــر الترابط بــن محبي الثقافة والعلم 
واملــطــالــعــة والــراغــبــن بــاالســتــزادة بالتعلم 
مــن خـــال الــبــرامــج املــطــروحــة فــي الــجــنــاح، 
ــــن املـــســـرحـــيـــات  فـــقـــد تـــنـــوعـــت األنــــشــــطــــة بـ
ة  املــّصــورة واملــقــروء واملسابقات والقصص 
والتجارب العلمية التي تفيد أبنائنا الطلبة 

على وجه الخصوص. 
ــمـــاح حــســام  ــالـــت الـــســـيـــدة سـ  وبـــــدورهـــــا، قـ
ــة الــــســــام االبـــتـــدائـــيـــة لــلــبــنــات:  ــن مــــدرســ مــ
قـــامـــت طـــالـــبـــات الـــصـــف الـــثـــانـــي االبـــتـــدائـــي 
بــتــقــديــم نـــشـــاط )أســـاطـــيـــر الــحــكــايــة( الـــذي 
ــراءة  ــ ــقـ ــ ــبــــات املـــــدرســـــة عـــلـــى الـ ــالــ يـــشـــجـــع طــ
بــشــكــل تــحــفــيــزي، كــمــا تـــم عـــرض مسرحية 
عــــن الـــعـــلـــمـــاء املــســلــمــن والــــغــــرب مـــثـــل ابـــن 
النفيس وآينشتاين، وتعود فكرة املسرحية 
عــن طــالــبــتــن يــقــمــن بــعــمــل بــحــث عــلــمــي في 
املدرسة وبعد ذلك يظهر دور أمينة املكتبة 
الـــتـــي تـــقـــدم املـــســـاعـــدة لــهــن بـــهـــدف الــبــحــث 
عن جواهر خالدة منذ األالف السنن التي 

تساهم في مساعدة الناس وانتفاعهم في 
يومنا الحالي. 

وقـــالـــت املــعــلــمــة ضــــوى مــحــمــد املــنــصــوري 
مسؤولة مصادر تعلم من مدرسة عبدالله 
بن زيــد آل محمود النموذجية للبنن: لقد 
املــعــززة للواقع  شــاركــنــا بمسابقة )املــكــتــبــة 
ــى تــفــعــيــل الــتــكــنــولــوجــيــا  ( الـــتـــي تــســعــى إلــ
ضمن العملية التعليمية، وجـــذب الطاب 
لــلــمــعــرفــة والــــقــــراءة مـــن خـــال اســتــخــدامــهــم 
لبرامج إلكترونية وتطبيقات هاتف حديثة، 
كما تم تفعيل تطبيقات مختلفة للهواتف 
الــنــقــالــة ضــمــن واقـــــع مـــعـــزز لــلــتــعــرف على 
أجــزاء جسم االنسان واملجموعة الشمسية، 
كما تــم تفعيل مــوقــع safe space مــن خال 
فـــيـــديـــوهـــات تـــتـــمـــحـــور حــــــول االســــتــــخــــدام 
الصحيح لإنترنت ومــشــاركــة املعلومات، 
ــم االســــتــــفــــادة مــــن خـــصـــائـــص بـــرنـــامـــج  ــ وتــ
لــقــراءة قصة وعمل غــاف لها  البوربوينت 
ــاون مـــع منسقة  ــعـ ــتـ وكــــل ذلــــك مـــن خــــال الـ
املشاريع االلكترونية األستاذة سارة ضياء.
: كــان هناك فقرة عبر  وأضــافــت املنصوري 
ــاذة  ــتـ الـــفـــن مـــن خــــال مــنــســقــة الـــفـــنـــون األسـ
جهان كمال حيث تم تقديم الطباعة البارزة 
واستخدام الكلمات والرسومات التي تشير 

إلى معرض الكتاب. 
ــة جـــويـــريـــة بــنــت الـــحـــارث  وشــــاركــــت مـــدرسـ
االبتدائية للبنات بتقديم عــرض مسرحي 
بعنوان )مذكرات سائحة(، وتضمن العرض 
سرد قصة ثم أنشطة، وكانت القصة عن أهم 
املعالم الشهيرة فــي قطر مثل متحف قطر 
اإلســامــي، ومتحف قطر الوطني، وحديقة 
ــــر، وســــــــوق واقــــــــــف. كــــمــــا وعــــرضــــت  ــايـ ــ ــبـ ــ أسـ
ــيـــصـــل الــــدولــــيــــة مــجــمــوعــة  ــفـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــاديــ أكــ

قصصية منوعة بعنوان )صندوق الدنيا(.

الدوحة -

■ الشيخ الدكتور خالد بن محمد متحدثًا للصحفيين

الشيخ د. فيصل بن جاسم: 
أسعدني العدد الكبير 

من الكوادر والمؤسسات 
ودور النشر القطرية

 الرميحي: نجاح كبير حققه 
المعرض ودور نشر مهمة 

تشارك سنويا 

بوهاشم: أول مقر
 لمكتبة تراثية في سوق 

واقف لدار بوهاشم 

 الدليمي: لدينا منصة 
إليكترونية نبيع من خاللها 

الكتب لدول العالم
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10567.6 نقطة وسط نمو بالتداوالت قفز إلى مستوى 

مؤشر البورصة يواصل االرتفاع للجلسة الثالثة

120.3 مليون سهم متداول خالل جلسة أمس 

شــهــدت جــلــســة أمـــس نــمــوا قــويــا عــلــى صعيد 
ارتــفــاع السيولة بنسبة %107  الــتــداوالت مــع 
ــفــــاع الــكــمــيــات  إلــــى 298.3 مــلــيــون ريـــــال، وارتــ
إلـــى 120.3 مــلــيــون ســهــم، كما  بنسبة %108 
ارتفع عدد الصفقات املنفذة بنسبة 96% إلى 

5937 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
48 مليونا و371 ألفا و811 سهما بقيمة 156 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و441.976 ريـ مــلــيــونــا و916 
تــنــفــيــذ 2327 صــفــقــة، ســجــل ارتـــفـــاعـــا بــمــقــدار 
43.20 نقطة، أي ما نسبته 1.01%، ليصل إلى 

4 آالف و330.98 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع 
ــــداول 9 مــايــن  االســتــهــاكــيــة، الــــذي شــهــد تـ
ألــفــا و939 ســهــمــا بقيمة 24 مليونا  و238 
ألــفــا و612.445 ريــــال نــتــيــجــة تنفيذ  و315 
1300 صفقة، ارتفاعا بمقدار 74.62 نقطة، أي 
ما نسبته 0.87% ليصل إلى 8 آالف و650.75 

نقطة.
الــذي شهد تــداول  كما سجل قطاع الصناعة، 
29 مليونا و771 ألفا و164 سهما بقيمة 44 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و395.164 ريـ مــلــيــونــا و885 
تــنــفــيــذ 985 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 2.67 

إلــى ألفن  نقطة، أي مــا نسبته 0.09% ليصل 
و908.07 نقطة.

بينما سجل مؤشر قطاع التأمن، الذي شهد 
تداول مليون و406 آالف و954 سهما بقيمة 3 
ماين 245 ألفا و801.410 ريال نتيجة تنفيذ 
119 صفقة، ارتفاعا بمقدار 48.44 نقطة، أي ما 
نسبته 1.78% ليصل إلى ألفن و769.51 نقطة.
الــذي شهد  كما سجل مؤشر قطاع العقارات، 
تداول 19 مليونا و327 ألفا و563 سهما بقيمة 
21 مليونا و328 ألفا و908.952 ريــال نتيجة 
تــنــفــيــذ 498 صــفــقــة، انــخــفــاضــا بــمــقــدار 2.60 
ألــف  إلـــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.16% ليصل 

و573.36 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتــــصــــاالت، الــــذي شهد 
تداول مليونن و675 ألفا و725 سهما بقيمة 11 
مليونا و452 ألفا و476.190 ريال نتيجة تنفيذ 
492 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.28 نقطة، أي ما 

نسبته 0.03% ليصل إلى 880.72 نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
ألــفــا و540 ســهــمــا بقيمة 36  9 مــايــن و478 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و882.490 ريـ مــلــيــونــا و213 
تنفيذ 216 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.23 نقطة، 
أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألفن و556.44 

نقطة.

 % 107 قيم التداوالت تقفز 
ونمو قوي بالصفقات

ــى مــســتــوى  ــ ــة قـــطـــر إلـ ــبـــورصـ ــام لـ ــعــ ــر الــ قـــفـــز املــــؤشــ
10567.6 نقطة بنهاية جلسة أمــس، بنمو نسبته 
0.56% عن جلسة األحد السابقة بعد أن تمكن من 
إضافة 59 نقطة بنهاية جلسة أمس، ويعد ذلك هو 
الثالث على التوالي ملؤشر بورصة قطر،  االرتــفــاع 
وبــلــغــت مــكــاســب رســمــلــة الــســوق بــنــهــايــة الجلسة 
ــال، وســـط نــمــو قــيــاســي عــلــى صعيد  4.3 مــلــيــار ريــ

التداوالت والصفقات املنفذة.
وشـــكـــل الــــشــــراء عــبــر املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة عــامــل 
لــلــمــؤشــر، حــيــث سجلت للجلسة  الــرئــيــســي  الــدعــم 
السادسة على التوالي صافي شراء إيجابي بقيمة 
بــفــارق كبير املؤسسات  71.2 مليون ريــال وتلتها 
الخليجية بنحو 3.3 مليون ريـــال، بينما سجلت 
بقية فئات املساهمن صافي بيع بواقع 40 مليون 
ريال عبر األفراد القطرين و26.3 مليون ريال عبر 
املؤسسات القطرية و6.9 مليون ريــال عبر األفــراد 
األجانب و1.1 مليون ريال عبر األفراد الخليجين.

ــاع  ــفـ ــم أداء الــــســــوق بــنــهــايــة الــجــلــســة ارتـ ــ كـــمـــا دعـ
مؤشرات 4 قطاعات، أبرزها البنوك بنسبة %1.01 
والتأمن بنسبة 1.78% والخدمات بنسبة %0.87 

املــرتــفــع بنسبة 0.48%، بينما تراجعت  الــنــقــل  ثــم 
مؤشرات 3 قطاعات، على رأسها العقارات بنسبة 
0.16% ثم الصناعة واالتــصــاالت بنسبة هامشية 

بلغت 0.09% و0.03% على التوالي.

وعلى صعيد أداء بقية مؤشرات السوق فقد سجل 
مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بــمــقــدار 108.29 
إلــى 19445.29  نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل 
نــقــطــة، بــيــنــمــا ســجــل مــؤشــر بـــورصـــة قــطــر الــريــان 

اإلسامي السعري ارتفاعا بمقدار 5.64 نقطة، أي 
إلــى 2322.00 نقطة، كما  مــا نسبته 0.24% ليصل 
سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسامي ارتفاعا 
بــمــقــدار 9.59 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.24% ليصل 
إلــى 3953.66 نقطة، وسجل مؤشر جميع األسهم 
املتداولة ارتفاعا بمقدار 22.27 نقطة، أي ما نسبته 

0.71% ليصل إلى 3140.94 نقطة.
ــعــــت أســــهــــم 28 شـــركـــة  ــلـــســـة أمــــــــس، ارتــــفــ وفـــــــي جـ
وانخفضت أسعار 14 شركة، وحافظت 3 شركات 
الــســابــق، وتــصــدر سهم العامة  على سعر إغاقها 
الــخــضــراء بنسبة 5.11% وتــاه  الــقــائــمــة  لــلــتــأمــن 
استثمار القابضة بنسبة قــاربــت 5% ثــم صندوق 
املــرتــفــع بنسبة 3.7%، بينما تــصــدر سهم  املــؤشــر 
قطر وعمان القائمة الحمراء متراجعًا بنسبة %9.8 
ثـــم اإلســـامـــيـــة الــقــابــضــة بــنــســبــة 3.1% والــخــلــيــج 

التكافلي املتراجع بنسبة %2.5.
وشـــهـــدت الــجــلــســة نــشــاطــا عــبــر املــطــلــعــن عــلــى 3 
ــركـــات، حــيــث جــــرى شــــراء 168.9 ألــــف ســهــم من  شـ
شركة أعمال وبيع 300 ألف سهم من نفس الشركة، 
كــمــا جــــرى بــيــع 31.2 ألــــف ســهــم مـــن شــركــة املــيــرة 
للمواد االستهاكية، كما جرى شــراء 7 آالف سهم 

من الشركة القطرية العامة للتأمن.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

44.353.321.7% 5.1
قطاعات ارتفعت بقيادة 
البنوك والخدمات والتأمني

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

مليون ريال تداوالت 
»QNB« متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»قطر وعمان« متصدر الكميات

 نمو »العامة للتأمني« 
متصدر األسهم املرتفعة

16 مارس.. انعقاد عموميتي 
»اإلسالمية القابضة« 

»الطبية« تفوز بمناقصة باهو 
العالمية لتوريد المحاقن الطبية

29 يناير موعدا  »وقود« تحدد 
لإلفصاح عن نتائج 2019

أعلنت املجموعة اإلسامية القابضة عن دعــوة الجمعية العامة العادية 
املــوافــق 2020/ 03/ 16 في تمام  وغير العادية للمجموعة في يــوم اإلثنن 

الساعة الخامسة مساء في قاعات إزدان - املدخل الثالث بالخليج الغربي.
القانوني  املــوعــد االحتياطي فــي حــال عــدم تــوافــر النصاب  على أن يــكــون 
لعقد االجتماع األول في يوم األربعاء املوافق 2020/ 03/ 18 في تمام الساعة 

الخامسة بذات املكان.
وسيعقد مؤتمر عاقات املستثمرين عبر الهاتف ملناقشة النتائج املالية 
للربع الرابع من عام 2019، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم األحد 

املوافق تاريخ 2020/ 02/ 02.

الــشــركــة القطرية األملــانــيــة للمستلزمات  أعلنت 
الــطــبــيــة عـــن فـــوزهـــا بــمــنــاقــصــة بــاهــو الــعــاملــيــة، 
حيث تم اختيارها من منظمة الصحة للبلدان 
األمــريــكــيــة )بــاهــو( لــتــوريــد أحـــد منتجاتها من 

املحاقن الطبية )محاقن 1مم 
إبــــرة( ملـــدة سنتن 2020  مــع 
بـــدأت إجــــراءات  و2021. وقـــد 
املــنــاقــصــة بــشــأن هــــذا الــعــقــد 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر مـــن عــام 
الـــشـــركـــة  2019 وتــــــم إعــــــــام 
بـــتـــرســـيـــة املـــنـــاقـــصـــة عــلــيــهــا 
لــعــام 2020. علما  يــنــايــر  فــي 
 منظمة الصحة للبلدان 

ّ
بــأن

األمــريــكــيــة هــي وكــالــة عاملية 
للصحة العامة تأسست عــام 1902 تعمل على 
تحسن الصحة ومــســتــويــات املعيشة لشعوب 

األمريكتن.
إن فـــوز الــشــركــة بعقد هـــام كــهــذا هــو دلــيــل على 
مكانتها الريادية في قطاع صناعة املستلزمات 
الطبية، كما أنه يساعد في تعزيز املنتج الوطني 

الــجــودة العالية التي تنافس على املستوى  ذي 
اإلقليمي والعاملي، ويحقق أحــد أهــداف الشركة 
اإلستراتيجية وذلك االرتقاء بالصناعة الوطنية 
عن طريق فتح أســواق جديدة في إطــار تحقيق 
ــة قــطــر الــوطــنــيــة بحلول  رؤيــ

العام 2030.
واستمرارا لنجاح الشركة لقد 
تم توقيع الوكالة الحصرية 
بن الشركة القطرية األملانية 
للمستلزمات الطبية وشركة 
ــل  ــدكــ ــيــ ــر مــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــــــــريــــــــدج مــ
الــبــريــطــانــيــة فـــي يــنــايــر لــعــام 
2020 لتصبح الشركة الوكيل 
الـــحـــصـــري ملـــنـــتـــجـــات شــركــه 
بــــريــــدج مـــاســـتـــر مـــيـــدكـــل. والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
منتجات شركة بريدج ماستر ميدكل بشكل عام، 
تعتمد على »الجني« وهــو مصدر إضــاءة فريد 
يعمل بالطاقة الذاتية والذي ينتج إضاءة خالية 
مــن الــظــل داخـــل تــجــاويــف الــجــســم، يستخدم في 

مجموعة متنوعة من األدوات.

أعلنت شركة قطر للوقود »وقود« أن مجلس اإلدارة سيجتمع يوم األربعاء 
املوافق 2020/ 01/ 29 ملناقشة البيانات املالية للشركة للعام 2019.

يذكر أن أرباح الشركة القطرية للوقود »وقود« قد ارتفعت إلى 871.8 مليون 
ريال )0.88 ريال/  للسهم(، بنهاية التسعة أشهر األولى من العام املاضي، 
مقارنة بأرباح قدرها 825.5 مليون ريال تم تحقيقها خال نفس الفترة من 

عام 2018.
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الشركة القطاع
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عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

2,551,047
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة 
شركة بلدنا

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول اليومية 13 - 01 - 2020
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2,336,755
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55,492

482,009
400,584

1,504,403

155,375
94,420

624,318
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2,402,614
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63,447
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1,377,269.150
72,964.050
17,310.000
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مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

قطر وعمان

استثمار القابضة

إزدان القابضة

بنك الدوحة

المتحدة للتنمية

QNB
بنك الدوحة

الريان

المالحة

المصرف
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11,066,227

10,338,349
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53,278,183.96

30,803,972.19

25,778,879.96
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17,838,524.21

العقارات النقلالتأمين
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10 العدد 11245األحد 24 رجب 1440 هـ 31 مارس 2019ممحليات ◄◄

أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqcharity.org

الشريك اإلستراتيجي

الداعم اإلعالمي:

 الثالثاء 14 يناير 

تمام الساعة 08:00 مساًء

103.4FM عبر أثير إذاعة القرآن الكريم
ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية  966 /2019

البرنامج اإلذاعـي

qch.qa    للتبرع عبر الموقع اإللكتروني

للتبرع والتعهدات المالية أرســل قيمة المبلــــغ إلى 92124

التدفئة

سلة غذائية

مستلزمات الشتاء

حقيبة االيتام

االيواء

المبلغ المتبقي

ر.ق135,000 ر.ق

45,000 ر.ق 
المبلغ المتبقي 

60,000 ر.ق
المبلغ المتبقي

المبلغ المتبقي

156,000 ر.ق
المبلغ المتبقي

 210,000

300

عدد المستفيدين

300

عدد المستفيدين

300

عدد المستفيدين

300

عدد المستفيدين

300

عدد المستفيدين

450 ر.ق
التكلفة

150 ر.ق 
التكلفة

200 ر.ق
التكلفة

700 ر.ق
التكلفة

700 ر.ق
التكلفة

5

1

2

3

4

تقديم

د.عبدالرحمن الحرمي

ضيف الحلقة

الشيخ. عايش القحطاني

)البوسنة ... دفء وسالم(
ألجل ضعفاء ال يجدون ما يقاومون به البرد

منذ بدء البحث عن الحلول إلى التدشين الفعلي

»قطر الخيرية« شريك رئيسي في مدارس مبادرة إحسان 

تــعــّد »مـــدرســـة إحــســان الــثــانــيــة« الــتــي تم 
تــدشــيــنــهــا الـــرســـمـــي يــــوم األحـــــد املــاضــي 
تــجــربــة قــطــريــة مــمــيــزة ونــمــوذجــا ملــدرســة 
غــيــر ربــحــيــة، كــونــهــا تـــقـــّدم حــلــوال عملية 
ألبناء الجاليات العربية املقيمني في قطر 
مــمــن اضــطــرتــهــم ظــروفــهــم لــانــقــطــاع عن 
املــدارس أو عــدم االلتحاق بها، خصوصا 
الـــــذيـــــن تــــمــــر بـــــادهـــــم بـــــظـــــروف صـــعـــبـــة، 
وتمّكنهم من مواصلة دراستهم باملجان 
مــن خــال التعليم االســتــدراكــي، وذلــك من 
خـــال الــشــراكــة والـــتـــعـــاون بـــني الــقــطــاعــني 
الــحــكــومــي والــخــاص مــن جــهــة، وعـــدد من 
منظمات املجتمع املدني من جهة أخــرى، 
حيث تعتبر قطر الخيرية شريكا رئيسيًا 
ــــدارس إحـــســـان وبــالــتــعــاون مع  ملـــبـــادرة مـ
وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة 

التعليم فوق الجميع.
وفي الجولة التي قام بها سعادة الدكتور 
مــحــمــد بـــن عــبــد الـــواحـــد الـــحـــمـــادي وزيـــر 
التعليم والتعليم العالي وضيوف الحفل 
الــعــمــلــيــة التعليمية  لـــاطـــاع عــلــى ســيــر 
ــانـــت الـــفـــرحـــة بــــاديــــة عــلــى  فــــي املــــدرســــة كـ
وجوه األطفال الذين هم في عمر الزهور، 
والحماس يلمع فــي عيونهم مــع ساعات 
ــانــــوا  ــن كــ ــ ــذيــ ــ الــــصــــبــــاح األولــــــــــــى، وهـــــــم الــ
ينتظرون بشغف التحاقهم بــاملــدارس أو 
الـــعـــودة إلــيــهــا، مــثــل أقــرانــهــم مــن األطــفــال 
اآلخرين. وعن مدارس إحسان قال سعادة 
الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي 
بعد االنتهاء من حفل التدشني: إن مدرسة 
»إحسان الثانية« هي إحدى املدارس التي 
أسستها مؤسسة التعليم فــوق الجميع 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  بــالــتــعــاون مـــع وزارة 

الــعــالــي لــتــوفــيــر فـــرص مــنــاســبــة لــأطــفــال 
والشباب من الجنسني للجاليات العربية 
املــقــيــمــة عــلــى أرض قـــطـــر، مــمــن انــقــطــعــوا 
ــــرب  عــــن الــتــعــلــيــم ألســــبــــاب مــخــتــلــفــة. وأعـ
ــة إحــســان  عـــن ســعــادتــه بــافــتــتــاح »مـــدرسـ
الثانية« والتي تعكس حرص املؤسسات 
العاملة في قطر على القيام بمسؤولياتها 
املجتمعية لتوفير فــرص تعليم مجاني 
لكل املقيمني على أرض قطر، مشيرا إلى 
أن »إحــســان الــثــانــيــة« واحـــدة مــن سلسلة 
مـــدارس تــم افتتاح إحــداهــا الــعــام املاضي 
ــة إحــســان  ــة »مــــدرســ ــيـــويـ لــلــجــالــيــات اآلسـ
األولى«، منوها بأنه سيتم افتتاح مدارس 
أخرى بعد تقييم عدد الطاب املحتاجني 

ملثل هذا النوع من املدارس. 

وفي حفل االفتتاح قال السيد يوسف بن 
أحــمــد الـــكـــواري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لقطر 
الــخــيــريــة: إن قــطــر الــخــيــريــة بــذلــت كـــل ما 
بوسعها لدعم مبادرة إحسان بالتعاون 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  والـــشـــراكـــة مـــع وزارة 
الــعــالــي ومــؤســســة التعليم فــوق الجميع، 
مــنــذ بـــدايـــة الــفــكــرة وحــتــى الـــوصـــول إلــى 
ــادرة إلـــى  ــ ــبــ ــ ــم املــ ــلـ الــــيــــوم الـــــــذي تــــحــــول حـ
الــيــوم  الـــواقـــع متمثا  حقيقة عــلــى أرض 
فــي »مــدرســة إحــســان الــثــانــيــة« للجاليات 

العربية.
ــى أن مـــشـــاركـــة قـــطـــر الــخــيــريــة  ــ وأشـــــــار إلـ
فـــي مـــبـــادرة إحـــســـان تــنــطــلــق مـــن رغبتها 
ــام بــتــحــقــيــق رؤيــــة قــطــر 2030،  ــهـ فـــي اإلسـ
وخصوصا ركيزة التنمية البشرية التي 

تهدف لتطوير وتنمية سكان دولــة قطر 
ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، مشيرا 
إلـــــى أن قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة تـــقـــدم خــدمــاتــهــا 
حيثما توجد حاجة لذلك ســواء داخــل أو 
خارج قطر، ولذلك دعمت مشاريع مبادرة 
ــان بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــاجـــة مــجــتــمــعــيــة  ــســ إحــ
ــدد مــــن الـــجـــهـــات،  ــ ــعــــاون عـ ــى تــ ــ تـــحـــتـــاج إلـ
ا من البحث عن الحلول، ومرورا  وذلك بدء
بالدعم املالي والفني مع الشركاء اآلخرين.
الــســيــدة مــريــم املناعي  مــن جهتها ثمنت 
مــســؤولــة املــشــاريــع فــي بــرنــامــج »ســويــا« 
بـــمـــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـــم فــــــوق الـــجـــمـــيـــع فــي 
كلمتها بحفل االفتتاح دور وزارة التعليم 
ــالــــي وجــــمــــيــــع الــــداعــــمــــني  ــعــ والـــتـــعـــلـــيـــم الــ
لجهودهم ومساهماتهم فــي إخـــراج هذه 

املــــدارس لــلــنــور، مــؤكــدة الــتــزامــهــا بالعمل 
ــال في  ــفــ عــلــى حـــق الــتــعــلــيــم لــجــمــيــع األطــ
دولــة قطر وتمكينهم من التعليم الشامل 

والجيد لإلسهام في نهضة مجتمعاتهم.
واعتبر الدكتور يحيى زكريا األغا املشرف 
عــلــى »مـــدرســـة إحـــســـان الــثــانــيــة« أن قطر 
الــداعــم األســاســي والشريك  الخيرية تعد 
الـــرئـــيـــســـي لــــهــــذا املــــــشــــــروع، حـــيـــث إنـــهـــا 
ساهمت منذ البداية بتقديم الدعم املالي 
للمدرسة وتــوفــيــر كــل مــا يخص املــوازنــة 

التشغيلية لها.

¶ وزير التعليم خالل زيارته لمدرسة إحسان 

»مدرسة إحسان الدوحة -  
الثانية«.. نبذة 

تعريفية 

ــة إحـــســـان الـــثـــانـــيـــة« مــدرســة  »مــــدرســ
غـــيـــر ربـــحـــيـــة أنـــشـــئـــت مــــع بــــدايــــة هـــذا 
الــدراســي 2019 - 2020، ألبناء  العام 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة املــقــيــمــن فــي قطر، 
مــمــن اضــطــرتــهــم ظــروفــهــم، لالنقطاع 
ــدم االلـــتـــحـــاق بــهــا،  ــدارس أو عــ ــ ــ عـــن املـ
فــيــمــا خــصــصــت »مــــدرســــة إحـــســـان 
ــنـــاء الــجــالــيــات اآلســيــويــة.  األولــــــى« ألبـ
الــدراســة مجانية فــي املــدرســة بما في 
ــــزي املـــدرســـي لــلــطــلــبــة، وتعتمد  ــك ال ذلـ
املــنــهــج الــقــطــري فـــي الـــتـــدريـــس. تضم 
املدرسة حاليا 482 طالبا، منهم 353 
ــى، أمــا  ــ طــالــبــا وطــالــبــة فــي الــفــتــرة األولـ
الفترة الثانية التي تبدأ في الثانية ظهرا 
فتضم 129 طالبا. تقوم قطر الخيرية 
للمدرسة،  التشغيلية  امليزانية  بتمويل 
كما ترعاها مؤسسة عفيف وكارفور.
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 روبين شارما

كاتب رأي 
»موقع اليفمنت الهندي«

بريطانيا والهند

التاسع عشر، أصبحت منطقة غربي أوروبــا، مركزا  القرن  من 
لتجارة القطن العاملية دون منازع، واالقتصاد العاملي نتيجة لذلك.

رى ما الذي ساعد أوروبا، وبريطانيا على وجه الخصوص، 
ُ
فيا ت

التنمية االقتصادية والعاملية، ما  على املضي قدما في مسار 
العالم؟ وأيــن وملـــاذا تباعدت كثيرا عن  السيطرة على  لها  أتــاح 
مسار التنمية في الهند؟ وفي كتابه البحثي الذي يحمل عنوان: 
ــا فــي ثرائها، بعكس آســيــا، يقدم براسانان  أوروبـ ازدادت  ملــاذا 

بارثاساراثي بعض اإلجابات املقنعة.

وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت بريطانيا تواجه نقصا 
حادا في الخشب بسبب ممارسات القطع الجائر للغابات. وقد 
الفحم كمصدر  إلــى اســتــخــدام  الــتــحــول  أجــبــرت بريطانيا على 
للطاقة، وهو وقود من الصعب الحصول عليه مقارنة باألخشاب، 
لكنه ومع ذلك أغنى بكثير بالقيمة الحرارية. واستبدال األخشاب 
البلد  الطاقة في  بالفحم قد غير وبصورة دراماتيكية اقتصاد 
أتــاح إلنجلترا تحقيق استغالل أعلى بكثير عما  األوروبـــي، ما 

كان ممكنا في السابق.
بالغابات، ومــن ثم تقع تحت  الجانب اآلخــر، غنية  والهند، على 
للطاقة. وكان  للبحث عن مــصــادرة بديلة  وطــأة ضغط شديدة 
قــادرة على خفض تكلفة  من نتائج ذلــك أن أصبحت بريطانيا 
سلعة الحديد والصلب، لتنتج كميات كبيرة من منتجات الحديد، 
وتستحدث مستوى تصنيع في عملية اإلنتاج، لم تكن نيودلهي 

حتى تطمح إليه.
الهند أن تستعيد سابق مجدها،  أرادت  إذا ما  والخالصة فإنه 
فإنها بحاجة إلى تنفيذ سياسات تستغل القوى العاملية املتغيرة.

كثيرا ما أسأل نفسي عن السبب الذي تنازلت من أجله الهند، 
التاسع  القرن  أواســط  العاملي حتى  كقوة مهيمنة على املسرح 
عشر، عن موقعها الريادي إلى حفنة من البلدان األوروبية التي 
لتتخلف نيودلهي في  الوقت، متخلفة نسبيا،  كانت، حتى ذاك 
النهاية وحتى اآلن عن باقي دول العالم لدرجة أنها أصبحت دولة 

متخلفة في حد ذاتها.
وفي القرن الثامن عشر سيطر القطن املصري على العالم، حيث 
الـــدول فــي جنوبي آسيا  إلــى  كــان يتم تصديره بأحجام هائلة 
وأفريقيا وغربي آسيا وأوروبا، واألمريكتني لدرجة أن املؤرخني 
أطلقوا عليه أهم سلعة مصنعة في القرنني السابع عشر والثامن 

عشر في التجارة العاملية.
وحــيــث إنــه كــان هــنــاك قيمة ثمينة قليلة لــدرجــة أن الــغــرب كان 
يتعني عليه أن يقدم شيئا في املقابل، والحرفيون الهنود كانوا 
الهند تمثل  يحصلون على أجــورهــم في صــورة فضة، وكانت 
الهيمنة  الفضة. ومــع ذلــك وبــرغــم  العالم مــن  إنــتــاج  مس 

ُ
نحو خ

الخمسينيات  بــحــلــول  الــعــاملــيــة،  الــتــجــارة  للهند عــلــى  الــواضــحــة 

راؤول ماثان  

“ من األشياء المهمة جداً أن تحقق كل ما أنت قادر على تحقيقه، 
وتحاول الوصول إلى األفضل في حياتك المهنية  ”

elwali.mamdouh@gmail.com

ترجمة – أحمد أبو الفضل  

الخيارات الخادعة
يــكــون بمثابة  أن  لــتــايــوان مــن املمكن  األداء االقــتــصــادي 
الــذيــن سيتوجهون  املــتــردديــن  للناخبني  املثبط  الــعــامــل 
املــقــرر إجــراؤهــا  إلــى صناديق االقــتــراع فــي االنتخابات 
الحالي، الختيار  الجزيرة في عطلة نهاية األســبــوع  في 
مرشحهم، فيما تعرقلت النجاحات التي تحققت مؤخرا 
خالل فترة حكم الرئيسة تساي إنجوين، بفعل اإلحباط 
الــذي جــاء بأقل من املتوقع، في تعزيز  التقدم  من فشل 

دخول املواطنني العاديني.
وبرغم أن إنجوين قد أشرفت بالفعل على النمو السريع، 
وبرغم أيضا الزيادة في االستثمارات وانتعاش األسواق 
املالية منذ أن وصلت الرئيسة إلى سدة الحكم في تايون 
الــعــام 2016، ثــمــة مــخــاوف تــتــوارى خــلــف البيانات  فــي 

االقتصادية الوردية.
لقد برزت تايوان كفائز غير متوقع في الحرب التجارية 
املــتــحــدة األمريكية  الـــواليـــات  الــتــي دارت بــني  الــضــروس 
والـــصـــني عــلــى مــــدار 17 شــهــرا قــبــل أن تــهــدأ وتــيــرتــهــا 
مؤخرا بعد توصل الطرفني التفاق »املرحلة 1« التجاري، 
انتعاش  الــجــزيــرة بالفعل مــن  اقــتــصــاد  حــيــث يستفيد 
االســتــثــمــارات مــن قبل الــشــركــات الــتــي كــانــت تعمل في 

الصني في السابق.
ونمو الناتج على مدار عامل كامل في 2019 من املتوقع 
أن تصل نسبته إلى 2.5%، وفقا ملتوسط التقديرات التي 
أن تايوان  الخبراء االقتصاديون. وهــذا سيعني  أطلقها 
ستأتي على قمة االقــتــصــادات اآلســيــويــة األربــعــة وذلــك 

للمرة األولى منذ العام 2014.
ومــن املــتــوقــع أن يرتفع مستوى الــدخــل فــي تــايــوان إلى 
24.828 دوالرا بحلول نهاية العام 2019، بأقل من الدخل 
الــجــنــوبــيــة )31.431 دوالرا(، وهــونــج كونج  فــي كــوريــا 
)49.334 دوالرا( وسنغافورة )63.987 دوالرا(، بحسب 

البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
تــايــوان بنسبة  للفرد في  الــدخــول بالنسبة  وقــد سجلت 
67% خالل الفترة من نهاية العام 2000 إلى العام 2019، 
قياسا بما نسبته 93% فــي هونج كــونــج، و156% في 
الفترة  الجنوبية، و168% فــي سنغافورة خــالل  كــوريــا 

ذاتها.
البطالة  تــايــوان مستقرة، ومــعــدل  التوظيف فــي  وســـوق 
قــبــل أن  إلـــى مــا نسبته %3.97  ارتــفــع  املــعــدل موسميا 
تصل الرئيسة تساي إلى سدة الحكم في 2016، ثم بدأ 
معدل البطالة في االنخفاض بعد ذلك، ليصل إلى %3.69 
مرتني، وقد بلغت قراءة معدل البطالة في نوفمبر %3.73.

لكن تبقى هناك بعض املشكالت الهيكلية مثل محدودية 
النمو في األجور، والتي تقود إلى استهالك ضعيف، وهو 
ما يجعل من الصعب إحــداث تحول في اقتصاد يقوم 

على االحتياجات املحلية.

سيندي وانج

كاتبة رأي
»شبكة بلومبرج اإلخبارية 
األمريكية« 

متاعب االقتصاد الُعماني

يمثل الــنــفــط عــمــاد االقــتــصــاد الــُعــمــانــي مــن خــالل 
ــن الــــصــــادرات  ــواذه عـــلـــى نــســبــة كـــبـــيـــرة مــ ــحــ ــتــ اســ
السلعية، ونسبة كبيرة من إيــرادات املوازنة العامة، 
الُعمانية  الــصــادرات السلعية  ومــن هنا يرتبط رقــم 
الـــصـــادرات  الــنــفــط صــعــودا وهــبــوطــا، وألن  بسعر 
بـــمـــوارد مــيــزان  الــرئــيــســي  املــكــون  السلعية تشكل 
املدفوعات الُعماني، فإن تراجع قيمتها يترتب عليه 
حدوث عجز بميزان املعامالت الجارية، بل وبامليزان 

الكلي مليزان املدفوعات.
النفطية نسبة  الــصــادرات  ففي عــام 2018 شكلت 
55% مـــن الــــصــــادرات الــســلــعــيــة، كــمــا بــلــغ نصيب 
ــن الــــصــــادرات  ــاز الــطــبــيــعــي 11% مـ ــغـ ــادرات الـ ــ ــ صـ
السلعية، ليصل نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي 
إلى أكثر من 65% من جملة الصادرات، وكانت تلك 
النسبة للنفط والغاز معا قد بلغت 66% عام 2014.

وفــي 2018 كــان نصيب إيـــرادات النفط من مجمل 
إيرادات املوازنة حوالي 60% ونصيب إيرادات الغاز 
إلى  النفط والغاز  الطبيعي 18.5%، ليصل نصيب 
78% من إيرادات املوازنة، وبالشهور التسعة األولى 
النفط والغاز  إيـــرادات  مــن عــام 2019 كــان نصيب 

أكثر من 74% من إيرادات املوازنة.
الثاني  النصف  البترول منذ  ومع انخفاض أسعار 
مـــن عــــام 2014 فــقــد تـــراجـــعـــت قــيــمــة الــــصــــادرات 
ــتــالــيــني، وانــعــكــس انــخــفــاض  الــســلــعــيــة بــالــعــامــني ال
الصادرات السلعية في بلد يعاني من عجز مزمن 
التحويالت بسبب كبر  الخدمي، وبميزان  بامليزان 
ــدة، إلصــابــة الــحــســاب الــجــاري  ــوافـ حــجــم الــعــمــالــة الـ

بالعجز منذ عام 2014 وحتى العام املاضي.
كما تحول الفائض باملوازنة الُعمانية لعجز تزايدت 
نسبته من 1.1% عام 2014، إلى 15.9% عام 2015 
ثم إلى 21.3% عام 2016، ورغم انخفاض النسبة 
إلــى 14% فــي 2017 ثــم إلــى 7.9% عــام 2018، إال 

العجز  الدولي قد توقع استمرار  النقد  أن صندوق 
باملوازنة بنسب مرتفعة حتى عام 2024 في ضوء 

التوقعات باستمرار األسعار املنخفضة للنفط.
لــخــفــض  ــاملــــوازنــــة  بــ الـــكـــبـــيـــرة  الـــعـــجـــز  نـــســـب  وأدت 
مخصصات الدعم للمنتجات النفطية من 1.1 مليار 
ريال عماني عام 2014، إلى 479 مليون ريال عام 
2015 ثم إلى 17 مليونا عام 2016، و21 مليونا عام 
2017 و20 مليون ريال عام 2018، كذلك تم خفض 
الغذائية األســاســيــة، كما تسبب  السلع  قيمة دعــم 
العجز باملوازنة في صعوبة مواجهة مشكلة البطالة 

التي بلغت نسبتها %17.
بــاملــوازنــة زاد االقــتــراض الحكومي من  ومــع العجز 
الداخل والخارج، حيث زاد إجمالي الدين الحكومي 
مــن 1.5 مــلــيــار ريـــال عــمــانــي عـــام 2014، إلـــى 3.4 
مليار في 2015 واستمر بالصعود حتى بلغ 14.5 

مليار ريال في 2018.
إلى  الُعماني  الحكومي  الدين  ارتفعت نسبة  وهكذا 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي، والــتــي كانت أقــل مــن %5 
عام 2014 لتستمر في التصاعد بالسنوات التالية 
بــعــام 2018، وتــوقــع صندوق  حتى بلغت %53.4 
الدولي بلوغها حوالي 60% بالعام املاضي،  النقد 
التالية وحتى  بــالــســنــوات  واســتــمــرارهــا بالصعود 
الــنــاتــج  لــحــوالــي 77% مـــن  لــتــصــل حــيــنــذاك   2024

املحلي.
وألن النفط يشكل نسبة مرتفعة من الناتج املحلي 
حيث بلغ نصيب النفط الخام والغاز الطبيعي عام 
2014 نسبة 46% من الناتج، فقد تأثر معدل نمو 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي لينخفض مــن 4.7% عام 
2016 إلى 0.3% عام 2017، ورغم ارتفاع النمو إلى 
الدولي  النقد  1.8% عام 2018 فقد توقع صندوق 

عدم حدوث نمو بالعام املاضي.

ممدوح الولي

اقتصادي مصري

 ترجمة – سمر عبد الرحمن
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مع تنفيذ ترامب لتهديداته وتجميد العائدات النفطية

مخاوف عراقية من انهيار اقتصادي وشيك
يخشى مسؤولون عراقيون من »انهيار« اقتصادي 
إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، 
مــنــهــا تــجــمــيــد حـــســـابـــات مــصــرفــيــة فـــي الـــواليـــات 
املتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط التي 
تــشــكــل 90 فـــي املــئــة مـــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة، وغــضــب 
ــالـــد تـــرامـــب بــعــد تصويت  الــرئــيــس األمــريــكــي دونـ
البرملان العراقي في الخامس من يناير الحالي على 
إخـــراج الــقــوات األجنبية مــن الــبــاد، ومــن ضمنهم 
نحو 5200 جندي أمريكي ساعدوا القوات املحلية 
في دحر تنظيم الدولة اإلسامية منذ العام 2014. 
ــادرة  ــغـ ــن الـــجـــنـــود املـ ـــلـــب مـ

ُ
ــه إذا ط ــهـــددا إنــ ــال مـ ــ وقـ

»فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل«.
ويـــقـــول مـــســـؤوالن عــراقــيــان إن الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــة شــفــهــيــة غـــيـــر مــبــاشــرة  ــالــ ســلــمــت بـــعـــد ذلـــــك رســ
ــوزراء املستقيل  ــ ــ اســتــثــنــائــيــة إلــــى مــكــتــب رئــيــس الـ
ــادل عــبــد املــهــدي، وصـــرح أحـــد هــذيــن املــســؤولــن  عـ
الـــوزراء تلقى مكاملة تهديد بأنه  أن »مكتب رئيس 
إذا تم طرد القوات األمريكية فإن الواليات املتحدة، 
ستغلق حسابكم في البنك االحتياطي الفيدرالي 

في نيويورك«.
وجرى تصويت البرملان على إنهاء تواجد القوات 
األجــنــبــيــة فــي الـــعـــراق بــســبــب الــســخــط حــيــال غــارة 
ــداد قبل  ــغـ جـــويـــة أمــريــكــيــة بـــطـــائـــرة مـــســـّيـــرة فـــي بـ
يومن من الجلسة أدت إلى مقتل الجنرال اإليراني 
النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي أبو مهدي املهندس. وتأسس حساب البنك 
املركزي العراقي في االحتياطي الفيدرالي في العام 
2003، في أعقاب الغزو األمريكي الذي أطاح بنظام 

الدكتاتور السابق صدام حسن.
ــادر عـــن مجلس  ــرار رقــــم 1483 الـــصـ ــقـ وبــمــوجــب الـ
التابع لألمم املتحدة، والــذي رفــع العقوبات  األمــن 
الــدولــيــة املــشــددة والــحــظــر النفطي املــفــروض على 
العراق بعد غزو صدام حسن للكويت، فإن جميع 
عـــائـــدات مــبــيــعــات الــنــفــط الــعــراقــي تــذهــب إلـــى ذلــك 
الحساب. والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام 
في منظمة الــدول املصدرة للنفط )أوبــك(، ويعتمد 
بأكثر من 90 في املئة من ميزانية الدولة التي بلغت 

112 مليار دوالر في 2019، على عائدات النفط.

ــالــــدوالر في  ـــدفـــع الـــعـــائـــدات بــ
ُ
ــذا، ت ــ حــتــى يــومــنــا هـ

ــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي يـــومـــيـــا، ويــبــلــغ  ــيـ ــتـ حـــســـاب االحـ
الــرصــيــد اآلن حــوالــي 35 مــلــيــار دوالر، بحسب ما 
أكــد مــســؤولــون عــراقــيــون، ويــدفــع الــعــراق كــل شهر 
تقريبا، ما يتراوح بن مليار وملياري دوالر نقدًا 
من هذا الحساب، للمعامات الرسمية والتجارية. 
يــقــول املــســؤول الــعــراقــي األول »نــحــن دولـــة منتجة 
للنفط، وهذه الحسابات بالدوالر. تجميدها ومنع 

الوصول إليها يعني إغاق الحنفية تماما«.
ويشير الثاني إلى أن ذلك سيعني أن الحكومة لن 
تستطيع القيام باألعمال اليومية أو دفع الرواتب، 
الــعــراقــيــة ستهبط. ويــضــيــف أن  وأن قيمة العملة 

»هذا سيعني انهيار العراق«.
ويــؤكــد مــســؤول عــراقــي رفيع أن الــواليــات املتحدة 
تدرس »تقييد« الوصول إلى النقد إلى »نحو ثلث 
ما يرسلونه عــادة«، ورفــض االحتياطي الفيدرالي 
التعليق على تهديد ترامب. لكن مسؤواًل في وزارة 
الخارجية األمريكية أكد لفرانس برس أن إمكانية 

تقييد الوصول إلى حساب االحتياطي الفيدرالي 
الــعــراق بعيد التصويت. ويــقــول هذا  »أثــيــرت« مــع 
ــاذا إذا تـــم طــرد  املـــســـؤول »يــمــكــنــكــم أن تــتــخــيــلــوا ملــ
الــقــوات، قــد تشعر املــصــارف بالقلق حــيــال إرســال 

الكثير من األموال إلى بغداد«.
لــكــن الــتــهــديــد األمـــريـــكـــي ال يـــــزال غــيــر عـــــادي إلــى 
حـــد كــبــيــر، إذ مـــن املــفــتــرض أن يــكــون االحــتــيــاطــي 
 عــــن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. 

ً
الــــفــــيــــدرالــــي مـــســـتـــقـــا

ويــضــيــف املــــســــؤول فـــي الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــيـــة أن 
ــــدوالرات تثير قلق  الــ »مــحــاولــة تسييس شــحــنــات 
املـــصـــرف ألنـــهـــا تـــؤثـــر عــلــى مــكــانــتــه ونـــزاهـــتـــه في 
التعامل مع العماء«، معتبرًا أنه »من الواضح أن 

ترامب مستعد لتسييس كل شيء«.
ونظرت واشنطن في هذا اإلجراء منذ أشهر، إذ قال 
دبــلــومــاســي أمــريــكــي رفــيــع فــي الــســفــارة األمريكية 
ــــرس فــــي يـــولـــيـــو إن الــــواليــــات  بـــبـــغـــداد لـــفـــرانـــس بـ
املتحدة تدرس »الحد من تدفق األموال إلى العراق«. 
وأضاف هذا الدبلوماسي حينها »سيكون هذا هو 

الخيار النووي )الضربة القاضية(«. وقبل تصويت 
الــعــراقــي، حــذر رئيسه محمد الحلبوسي  الــبــرملــان 
من أن العالم قد يتوقف عن التعامل مع املصارف 

العراقية ردًا على هذه الخطوة.
ويـــمـــكـــن تــجــمــيــد حـــســـاب االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
للمصرف املــركــزي الــعــراقــي مــن خـــال وضـــع هيئة 
حــكــومــيــة فـــي الــقــائــمــة الــــســــوداء، مــمــا ســيــقــيــد على 
الفور وصول بغداد إلى الدوالرات. وسبق للواليات 
املتحدة أن فرضت بالفعل عقوبات على مواطنن 
عـــراقـــيـــن وفـــصـــائـــل مــســلــحــة وحـــتـــى مـــصـــارف لها 
صات بإيران، عدوة واشنطن اللدودة في املنطقة. 
لكنها لم تقترب من عائدات النفط. وقال مسؤولون 
سابقون لفرانس بــرس إن خطوة مماثلة ستكون 
مضرة للغاية بدولة تعتبر حليفا للواليات املتحدة.

ــيــــرة، مع  لــكــن الـــعـــاقـــات تـــدهـــورت فـــي اآلونـــــة األخــ
ــن تـــحـــالـــف الـــعـــراق  ــاط مــ ــبـ ــإحـ ــن بـ ــطـ ــنـ ــة واشـ ــابــ إصــ
مــع إيــــران، والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة املــتــكــررة على 
املصالح األمريكية التي حملت واشنطن فصائل 
عــراقــيــة مــوالــيــة لـــطـــهـــران، مــســؤولــيــتــهــا. وشــهــدت 
العاقات بعد ذلك ضربة قوية مع اغتيال سليماني 
واملــهــنــدس، مــا اعــتــبــره الـــعـــراق انــتــهــاكــا لــســيــادتــه. 
ويــشــيــر مــســؤولــون أمــريــكــيــون وعـــراقـــيـــون إلـــى أن 
الــواليــات املتحدة تــدرس أيضا خــيــارات أخــرى أقل 
إثــــارة لــلــوضــع. أحـــد تــلــك الــخــيــارات هــو أن ترفض 
ــــذي مــنــحــتــه  ــاء املــــؤقــــت الــ ــفــ واشـــنـــطـــن تـــجـــديـــد اإلعــ
للعراق في 2018، والــذي يسمح لبغداد باستيراد 
الغاز من إيران لتغذية شبكة الكهرباء املدمرة، رغم 

العقوبات األمريكية على قطاع الطاقة اإليراني.
وفـــي حـــال لــم تــجــدد واشــنــطــن اإلعــفــاء فــي فــبــرايــر، 
ــاري الـــعـــراقـــي، الـــــذي يــشــتــري  ــتـــجـ فــــإن املـــصـــرف الـ
الـــغـــاز، قـــد يـــواجـــه عــقــوبــات ثــانــويــة لــلــتــعــامــل مع 
ــوداء.  ــســ ــة مــــدرجــــة فــــي الـــقـــائـــمـــة الــ ــيـ ــرانـ كـــيـــانـــات إيـ
ويــقــول مــســؤولــون عــراقــيــون إن التهديد األمريكي 
ــدات الــنــفــط،  ــائــ ــول إلــــى عــ املــتــمــثــل فـــي مــنــع الــــوصــ
قوبل بالصدمة والغضب وعدم التصديق تقريبا. 
وقــال أحــد املسؤولن »كــان رئيس الـــوزراء غاضبا 
ويشعر باإلهانة«. واعتبر آخر أن الواليات املتحدة 
الــعــراق«، مضيفا »دفعونا نحو روسيا  »ستخسر 
 
ً
والصن وإيــران. يجب أن نشكل اقتصادًا منفصا

مع تلك الدول«.

بغداد - أ ف ب

استقرار النفط مع هدوء النزاع األمريكي اإليراني

توقعات بانفصال »رينو« عن »نيسان«

تراجع نمو االقتصاد البريطاني

تراجع طلب الصين على الغاز في 2020

استقرت أسعار النفط أمس مع انحسار املخاوف 
بــشــأن الـــنـــزاع بــن الـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــــران، في 
املــقــرر  حــن تــحــول اهــتــمــام املستثمرين للتوقيع 
التفاق تجاري أولي بن الواليات املتحدة والصن 
األســبــوع الــجــاري مــا ســيــعــزز الــنــمــو االقــتــصــادي 
والطلب. وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 
إلــى 64.99 دوالر للبرميل، بينما زاد خام  سنتا 
غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 59.09 

دوالر للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط ألعــلــى مــســتــويــاتــهــا في 
نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر عــقــب غـــــارة بـــطـــائـــرة مــســيــرة 

أمريكية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران 
بإطاق صواريخ على قواعد أمريكية في العراق، 
لــكــن األســعــار نــزلــت مــجــددا مــع تــراجــع واشنطن 
وطهران بعدما أشرفا على االنزالق لنزاع مباشر. 
والمـــس خــام القياس العاملي بــرنــت 71.75 دوالر 
ــبــــوع املـــاضـــي قــبــل أن يــغــلــق يــوم  لــلــبــرمــيــل األســ

الجمعة دون 65 دوالرا.
ــال كــيــم كــــوانــــج-راي مــحــلــل الــســلــع األولـــيـــة في  وقــ
سامسونج فيوتشرز فــي ســول »احــتــمــال نشوب 
ــدة وإيـــــــــران تـــاشـــى،  حـــــرب بــــن الـــــواليـــــات املـــتـــحـ
بالنسبة لهذا األسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة 
بــن الــصــن والـــواليـــات املــتــحــدة ســيــقــود لصعود 

أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب«.

بــلــغــت أســهــم شــركــة ريــنــو أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
ســت ســنــوات أمــس بعد أن ذكــر تقرير إعــامــي أن 
نيسان تسرع العمل على تخطيط سري للطوارئ 
ــركـــة صــنــاعــة  تــحــســبــا النـــفـــصـــال مــحــتــمــل عــــن شـ
الــســيــارات الــفــرنــســيــة، فــي أحــــدث مــؤشــر عــلــى أن 
سقوط الرئيس السابق لنيسان كــارلــوس غصن 
يكدر التحالف القائم بن الشركتن منذ 20 عاما. 
وتراجعت األسهم 3.7 باملئة لتتذيل مؤشري كاك 

40 الفرنسي وستوكس 600 األوروبي.
وأفادت صحيفة فايننشال تايمز أمس األول نقا 
عــن عــدة مــصــادر، بــأن الخطط تشمل االســتــعــداد 
النــفــصــال كــامــل ألنــشــطــة الــهــنــدســة والــتــصــنــيــع، 
وأيــضــا تــغــيــيــرا ملــجــلــس إدارة نــيــســان، وأضــافــت 

الــشــركــة عكفت على تسريع العمل  الصحيفة أن 
على خطة الطوارئ منذ الهروب الدرامي لغصن، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــتــحــالــف ريـــنـــو ونـــيـــســـان، من 
اليابان في أواخر ديسمبر، ويعاني التحالف من 
اضطراب في إدارته منذ اعتقال غصن في طوكيو 
في نوفمبر 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية، وهي 
تــهــم يــنــفــيــهــا غــصــن. وكــــان يــنــتــظــر املــحــاكــمــة في 

اليابان عندما فر إلى لبنان.
ــتـــب أرنــــــت إلــيــنــجــهــورســت وكــــريــــس مــكــنــالــي  وكـ
املحلان لدى إفركور آي.إس.آي في مذكرة بحثية 
أمــس االثــنــن »نعتقد حقا أن العاقة بــن )رينو 
ونيسان( وبالتالي التحالف بينهما قــد تصدع 
وربما إلى درجة ال يمكن معها إصاحه«. ومنحا 
شركة السيارات الفرنسية تصنيفا عن »أداء أقل 

من أداء السوق«.

نــمــا اقـــتـــصـــاد بــريــطــانــيــا بــأضــعــف وتـــيـــرة ســنــويــة 
ــــوام فـــي نــوفــمــبــر مـــا عــزز  فــيــمــا يــزيــد عــلــى ســبــعــة أعـ
التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا املركزي أسعار 
الفائدة في وقت الحق من الشهر الجاري، وأظهرت 
بيانات رسمية أمس أن االقتصاد في نوفمبر، قبل 
االنــتــخــابــات الــتــي فـــاز بــهــا رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس 
جــونــســون، نما 0.6 باملئة فقط مــقــارنــة بــه قبل عام 
وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو 2012. ويمثل 
مــعــدل الــنــمــو فــي نــوفــمــبــر تــبــاطــؤا عــن مــعــدل النمو 
السنوي في أكتوبر ويبلغ واحدا باملئة، وبعد تعديل 
وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي 

شرت في وقت سابق. وفي نوفمبر انخفض اإلنتاج 
ُ
ن

0.3 باملئة وهو أكبر هبوط منذ أبريل، وتوقع خبراء 
اقــتــصــاديــون فــي اســتــطــاع أجــرتــه رويــتــرز استقرار 
اإلنــتــاج فــي ذلــك الــشــهــر. وقـــال جــون هــوكــورث كبير 
االقــتــصــاديــن فـــي شــركــة املــحــاســبــة بــي.دبــلــيــو.ســي 
إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي 
تكتنف انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي في 
الخريف املاضي واالنتخابات. وتابع »مــن السابق 
ألوانه تأكيد أن قوة الدفع االقتصادية ستتحسن في 
العام الجديد بعدما أضحي الوضع السياسي أكثر 
وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات املالية 
مع ســي.بــي.آي يشير لبعض االرتــفــاع للتفاؤل منذ 

االنتخابات«.

ــــاد مـــركـــز بــحــثــي بــمــؤســســة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة  أفـ
الصينية، أكبر منتج للطاقة في الباد، بأنه من 
املتوقع أن ينمو طلب الصن على الغاز الطبيعي 
في 2020 بأبطأ وتيرة له في أربع سنوات بسبب 
تــعــثــر االقـــتـــصـــاد. ومـــن شـــأن تــبــاطــؤ نــمــو الطلب 
الــصــيــنــي الــضــغــط عــلــى أســـــواق الـــغـــاز الطبيعي 
املـــســـال الــعــاملــيــة الــتــي تــعــانــي بــالــفــعــل مـــن تخمة 
فـــي املـــعـــروض وهـــبـــوط فـــي األســـعـــار بــاملــعــامــات 

الــفــوريــة. وفـــي تــقــريــره الــســنــوي لــلــتــوقــعــات الــذي 
أصــدره أمــس االثــنــن، توقع املركز البحثي زيــادة 
استهاك الغاز الطبيعي 8.6 باملئة هذا العام إلى 
330 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب. وسيمثل ذلـــك أبــطــأ نمو 
فــي الطلب منذ 2016. وتتوقع مؤسسة البترول 
الــوطــنــيــة الــصــيــنــيــة صــعــود اســتــهــاك الـــغـــاز في 
2019 بنسبة 9.6 باملئة على أســـاس ســنــوي إلى 
304 مليارات متر مكعب. ومن املتوقع قــدوم جزء 
مــن الــــواردات مــن روســيــا بفضل خــط أنابيب غاز 

من سيبيريا جرى تدشينه في ديسمبر.

سول - رويترز

لندن - رويترز

لندن - رويترز

بكين - رويترز
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تقدم بطيء ألطراف النزاع الليبي في محادثات موسكو

»الوفاق« توقع اتفاقية الهدنة وحفتر يطلب مهلة
أكــد وزيـــرا خارجية تركيا وروســيــا أن وفــد حكومة 
الــوفــاق الليبية وقــع على اتفاقية وقــف إطــاق النار 
في ليبيا، في حني أشار الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان ورئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي 
إلــــى أن املـــحـــادثـــات الــلــيــبــيــة فـــي مــوســكــو إيــجــابــيــة، 
وأعــربــا عــن أملهما بـــأن تمهد هـــذه املــحــادثــات إلــى 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود  ــال وزيــ ــم، وقــ ــ ســـام دائـ
ــــد حــفــتــر طـــلـــب مــهــلــة حـــتـــى صــبــاح  جــــاويــــش إن وفـ
الثاثاء للنظر فيما إذا كــان سيوقع على االتفاقية 

من عدمه.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
الفــــروف فــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــع نــظــيــره الــتــركــي إن 
ممثلي الوفدين الليبيني طلبا إدراج معطيات أخرى 
ــان الـــوفـــدان  فـــي الــوثــيــقــة الــتــي عــرضــت عــلــيــهــمــا، وكــ
الــلــيــبــيــان غــــادرا مــقــر الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي وقــت 
سابق، في حني استمرت املباحثات التركية الروسية 

بشأن اتفاق لوقف إطاق النار في ليبيا.
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
ــبـــي كـــونـــتـــي أن  ــيــــس الــــــــــوزراء اإليــــطــــالــــي جـــوزيـ ورئــ
الليبيني برعاية  جرى بني الفرقاء 

ُ
املحادثات التي ت

روســــيــــة وتـــركـــيـــة فــــي مـــوســـكـــو إيـــجـــابـــيـــة، وأعـــــرب 
الجانبان عن أملهما بأن يكون مؤتمر برلني املقبل 
ــال أردوغــــــــان فـــي مــؤتــمــر  ــ تــتــويــجــا لــلــمــحــادثــات. وقـ
صحفي مشترك مع كونتي »وصلتنا مؤشرات بأن 
اللقاءات املنعقدة في موسكو بشأن ليبيا ستتوج 
بنتيجة جيدة، وهي ستدعم مؤتمر برلني«. وأضاف 
الرئيس التركي أن بــاده تعمل على أن يكون وقف 
إطـــاق الــنــار فــي ليبيا دائــمــا، مــشــيــرا إلـــى أن الــوفــد 
الــتــركــي سيذهب بنتائج مــحــادثــات موسكو بشأن 
إلــى برلني بغية وضــع أرضــيــة صلبة لعملية  ليبيا 

السام هناك.
مــن جــهــتــه، تــحــدث كــونــتــي عــن اتــفــاقــيــة مرتقبة بني 

ــنــــزاع فـــي لــيــبــيــا، وقـــــال إنــــه إذا لـــم تصمد  طـــرفـــي الــ
التهدئة في ليبيا فا يمكن الحديث عن استقرار في 
أكــد أن االتفاق التركي الروسي - الذي  املنطقة، كما 
تم األربعاء املاضي في إسطنبول - مكن من تحقيق 
تــهــدئــة فـــي لــيــبــيــا، وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن يشكل 
ذلــك أرضــيــة لسام دائـــم. وأشـــار كونتي إلــى أن ثمة 
معلومات لديه عن اتفاقية مرتقبة بني طرفي النزاع 
في ليبيا، مشيرا إلى النتائج النهائية قد تكون في 

مؤتمر برلني.
وقـــد بـــدأت أمـــس املــبــاحــثــات الــروســيــة الــتــركــيــة على 
ــاع وخــارجــيــتــي الــبــلــديــن بــشــأن  ــ مــســتــوى وزراء دفـ

التسوية في ليبيا.
الــواليــات املتحدة وفرنسا  وأعلنت ســفــارات كــل مــن 
ــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وبـــعـــثـــة االتـــحـــاد  ــيـ ــالـ ــطـ ــيــــا وإيـ وأملــــانــ
األوروبي لدى ليبيا ترحيبها بموافقة أطراف القتال 

ــان آخـــر لــقــاء جــمــع بني  عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار، وكــ
حفتر والسراج في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي في 
فبراير من العام املاضي، ثم انهارت املحادثات بسبب 
اتــفــاق لتقاسم السلطة، وحـــرك حفتر  الــخــاف على 
قــواتــه بــاتــجــاه طــرابــلــس فــي أبــريــل املــاضــي، باسطا 

نفوذه على مناطق تجاوزت شرق وجنوب الباد.
الليبية فائز  وكــان رئيس حكومة الوفاق الوطني 
الــســراج دعــا الليبيني إلــى »طــي صفحة املــاضــي«، 
وذلـــك قــبــل تــوجــهــه إلـــى مــوســكــو مــن أجـــل التوقيع 
على اتــفــاق لــوقــف إطـــاق الــنــار مــع الــلــواء املتقاعد 
ــراج فــــي خـــطـــاب مــتــلــفــز  ــســ ــال الــ ــ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر. وقــ
»أدعـــو كــل الليبيني إلــى طــي صفحة املــاضــي ونبذ 
الـــفـــرقـــة ورص الـــصـــفـــوف لـــانـــطـــاق نــحــو الــســام 
واالستقرار«. وأضاف »ال تعتقدوا أبدا أننا سنفرط 
فــي تضحيات أبنائنا ودمـــاء شهدائنا، أو بيعنا 

حلم السير نحو الدولة املدنية«.
ــار إلـــى أن قــبــول حــكــومــتــه وقـــف إطــــاق الــنــار  ــ وأشـ
يأتي من موقف قوة حفاظا على اللحمة الوطنية 
ونسيج ليبيا االجتماعي، مشددا في الوقت نفسه 
على استعداد طرابلس عسكريا لدحر »املعتدي في 
حال حدوث أي خروق لهذا االتفاق«. ولفت السراج 
إلى أن وقف إطاق النار ما هو إال خطوة أولى في 
»تبديد أوهــام الطامعني في السلطة بقوة الساح 
والحاملني بعودة االستبداد، وأن املسار السياسي 
الــــذي ســنــخــوضــه ســيــكــون اســتــكــمــاال للتضحيات 
الــجــســام الــتــي بــذلــت فــي سبيل قــيــام دولــتــنــا التي 

نحلم بها«.
في األثناء، أكد متحدث باسم الحكومة األملانية أمس 
أن مــؤتــمــرا دولــيــا بــشــأن ليبيا يــضــم طــرفــي الــنــزاع 
والـــدول الفاعلة فيه سيعقد في برلني في 19 يناير 
الــجــاري، ويفترض أن تــشــارك فــي هــذا املؤتمر عشر 
دول على األقل هي الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس األمن الدولي، إضافة إلى أملانيا وتركيا 
وإيطاليا ومصر واإلمارات. ويأتي اإلعان عن القمة 
بعد دخول وقف هش إلطاق النار األحد بني حكومة 
الوفاق الوطني املعترف بها من األمم املتحدة وقوات 
خــلــيــفــة حــفــتــر حــيــز الــتــنــفــيــذ تــلــبــيــة ملـــبـــادرة تــركــيــة 
روسية األربعاء املاضي. والتقت املستشارة األملانية 
أنــجــيــا مــيــركــل أمــــس األول مـــع الـــرئـــيـــس الـــروســـي 

فاديمير بوتني في موسكو بشأن هذه القضية.
بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس 
على ضـــرورة أن يــكــون وقــف إطـــاق الــنــار فــي ليبيا 
»ذا صدقية ودائــمــا ويمكن التحقق منه«، وذلــك من 
الليبي  أجــل خلق ظــروف مواتية الستئناف الحوار 
الداخلي، وفق ما أفاد اإلليزيه أمس في بيان. ومنذ 
بدء هجوم حفتر للسيطرة على طرابلس في الرابع 
مــن أبــريــل املــاضــي قــتــل أكــثــر مــن 280 مــدنــيــا ونحو 
ألــفــي مــقــاتــل، بحسب األمـــم املــتــحــدة، ونـــزح أكــثــر من 

150 ألف ليبي.

موسكو - وكاالت

طهران تنفي التكتم على قضية الطائرة األوكرانية

تصاعد تظاهرات الغضب 
ضد الحكومة اإليرانية

األردن يطالب ببقاء قوات التحالف 
الدولي في المنطقة

الــجــاريــة منذ  الــتــظــاهــرات  رأت الحكومة األملــانــيــة أن 
السبت في إيران بعد إقرار السلطات بإسقاط طائرة 
الركاب األوكرانية عن طريق الخطأ، يجب أن تجري 
»بدون قيود«، وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
األملانية خال مؤتمر صحفي في برلني أن »الشعب 
اإليــــرانــــي يــجــب أن تــكــون لــديــه إمــكــانــيــة االحــتــجــاج 
 إلــــى أن »الـــشـــعـــب يــريــد 

ً
ســلــمــيــا وبـــحـــريـــة«، مـــشـــيـــرة

التعبير عن أمله وبالطبع هناك غضب بعد األحــداث 
وكـــارثـــة حــــادث الــطــائــرة الــفــظــيــعــة«. وشـــــّددت مــاريــا 
أديــبــار عــلــى أن »ذلـــك يــجــب أن يــجــري بشكل سلمي 
وبــحــريــة وبـــدون قــيــود«. ومــنــذ مــســاء الــســبــت، فّرقت 
ــظــمــت تكريما 

ُ
الــســلــطــات اإليــرانــيــة تــظــاهــرات عـــدة ن

ــة الــتــي تــحــطــمــت قــرب  ــيـ ــرانـ لــضــحــايــا الـــطـــائـــرة األوكـ
طــهــران األربـــعـــاء املــاضــي. وقــالــت الــحــكــومــة األملــانــيــة 
 إلى أنها حصلت على مقاطع 

ً
إنها »قلقة جدًا« مشيرة

ظهر تدخل السلطات. 
ُ
فيديو من هذه االحتجاجات ت

وأضافت املتحدثة باسم الخارجية »ندعو إذًا القوات 
إلــى التحلي بأكبر قــدر ممكن من  األمــنــيــة اإليــرانــيــة 
ضبط النفس ونذكر بحق اإليرانيني في النزول إلى 

الشارع وبأن يحزنوا ويعبروا عن رأيهم«.
وفـــي ســيــاق آخـــر، اســتــدعــت الــخــارجــيــة البريطانية 
ــدن أمــــــس لـــــإعـــــراب عــن  ــنــ ــــي لــ الـــســـفـــيـــر اإليــــــرانــــــي فـ
»اعتراضاتها القوية« على توقيف السفير البريطاني 
فــي طــهــران لفترة وجــيــزة، كما أعلن املتحدث باسم 
رئيس الوزراء البريطاني. وقال املتحدث إن التوقيف 
»انــتــهــاك غــيــر مــقــبــول التــفــاقــيــة فــيــيــنــا«، مضيفا أن 
املــمــلــكــة املــتــحــدة طــلــبــت مـــن الــســفــيــر حــمــيــد بعيدي 
ــك. ووجـــهـــت طــهــران  نــجــاد ضــمــانــات بـــأال يــتــكــرر ذلــ
انتقادات للسفير روب ماكير لحضوره في »تجمع 

غير قانوني« في انتهاك لاتفاقيات الدبلوماسية. 
وأحرق متظاهرون العلمني البريطاني واإلسرائيلي 
األحد أمام سفارة اململكة املتحدة في طهران هاتفني 
الـــذي أوقـــف لفترة  »املـــوت لبريطانيا«. وأكـــد ماكير 
وجيزة أنه توجه إلى التجّمع املعلن تكريما لذكرى 
ــة الــتــي  ــيـ ــرانـ ضــحــايــا تــحــطــم الـــطـــائـــرة املــدنــيــة األوكـ

أصيبت »خطأ« بصاروخ إيراني.
صرح قائد شرطة طهران أمس أنه تلقى توجيهات 
»بضبط النفس« في مواجهة التظاهرات الغاضبة 
الــتــي تــجــري منذ مــســاء السبت بعد  ضــد السلطات 
اعتراف إيران بإسقاط طائرة ركاب عن طريق الخطأ. 
وقــال الجنرال حسني رحيمي فــي تصريحات بثها 
التلفزيون الحكومي إن »الشرطة عاملت األشخاص 
لــم تطلق  الــشــرطــة  الــذيــن تجمعوا بصبر وتــســامــح. 
النار على التجمعات ألن أمرا بضبط النفس أعطي 

لرجال الشرطة في العاصمة«.
ونفت طهران أمس أي محاولة »للتكتم على قضية« 
إسقاط الطائرة األوكرانية عن طريق الخطأ األربعاء 
ــة، وقــــال املــتــحــدث  ــيـ ــرانـ املـــاضـــي قــــرب الــعــاصــمــة اإليـ
باسم الحكومة علي ربيعي في مؤتمر صحفي »في 
هذه األيــام الحزينة، وجهت انتقادات إلى مسؤولي 
الباد وسلطاتها. واتهم بعض املسؤولني بالكذب 
الــواقــع،  الــقــضــيــة، فيما فــي  وبــمــحــاولــة التكتم عــلــى 

وبصراحة، لم يحصل ذلك«.
وأضــاف ربيعي »الحقيقة هي أننا لم نكذب. الكذب 
يعني تــشــويــه الحقيقة عــن قــصــد وعـــن عــلــم. الــكــذب 
يعني التكتم على معلومات. الكذب يعني إدراك أمر 
ما وعدم قوله أو تشويه حقيقته«. وأكد أن »ما قلناه 
الخميس كان مبنيا على معلومات قدمت للحكومة 
 ولم تذكر وجود أي رابط بني الحادثة وإطاق 

ً
كاملة

الصواريخ«.

الـــصـــفـــدي في  أيـــمـــن  أكــــد وزيـــــر خـــارجـــيـــة األردن 
مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره األملاني هايكو 
مــاس في عمان أمــس أهمية بقاء قــوات التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن فــي املــنــطــقــة وتماسكه 
ملــحــاربــة تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة الـــذي »ال يــزال 
خــطــره قــائــمــا«، وكـــان املــلــك عبد الــلــه الــثــانــي حذر 
في مقابلة مع شبكة التلفزيون »فرانس 24« بثت 
االثــنــني مــن عـــودة التنظيم وصــعــوده مــجــددا في 
الشرق األوســط. وقال الصفدي في املؤتمر »ال بد 
أن نحافظ على تماسك التحالف الدولي ملحاربة 
اإلرهــاب ألن في استمرارية تماسك هذا التحالف 

قدرة لنا جميعا على مواجهة هذا التحدي«.
فــرصــة للمتطرفني  يــمــثــل  وحــــذر مـــن أن »تــفــكــكــه 
ــادة بناء  الـــذي سيحدث وإعــ الــفــراغ  للتسلل عبر 
قدراتهم«، وأوضــح الصفدي أن »االرهـــاب ال يزال 
خطره قائما، داعش فقد السيطرة املكانية ولكنه 
ال يـــزال خــطــرا أمــنــيــا ومـــا زال يــحــاول اعــــادة بناء 
قـــدراتـــه«. واضــــاف أن »تــمــاســك الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــد االرهــــاب شـــيء أســاســي ونــأمــل ان نستطيع 
ــران  ــ تـــجـــاوز مـــا جــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــعـــراق وايـ
ونحافظ على وجــود القوات التي تعمل في اطار 
التحالف وغيرها في املنطقة في اطار هذه املهمة 

التي نعتبرها ضرورية بالنسبة لنا«.
الـــعـــراق ومصلحة  الــصــفــدي أن »مــصــلــحــة  وأكــــد 
املنطقة برمتها ان نحافظ على تماسك التحالف 
ــي«. ودعــــا الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي فـــي الــخــامــس  ــدولــ الــ
مــن يــنــايــر الــحــالــي الـــى إخــــراج الـــقـــوات األجنبية 

الــبــاد، وضمنهم نحو 5200 جــنــدي أميركي  مــن 
ســاعــدوا الــقــوات املحلية فــي دحــر تنظيم الــدولــة 
ــرى تــصــويــت  ــ الــــعــــام 2014. وجــ اإلســـامـــيـــة مـــنـــذ 
اثــر غــارة جوية أمريكية بطائرة مسّيرة  البرملان 
إلــى مقتل  في بغداد قبل يومني من الجلسة أدت 
الجنرال اإليــرانــي قاسم سليماني ونائب رئيس 

هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس. 
مـــن جــهــتــه، قــــال مــــاس خــــال املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
الـــخـــارجـــيـــة األردنــــيــــة إن  تــرجــمــة وزارة  بــحــســب 
»الجنود األملــان في اربيل وفــي الكويت سيبقون 
هناك حتى نحصل على رد نهائي من الحكومة 
العراقية«. وأضاف »من املحتمل أن يستغرق هذا 
وقــتــا قــلــيــا، هــنــاك حــــوارات عــديــدة مــع الحكومة 
ــدا أن  ــع شــركــائــنــا الـــدولـــيـــني«، مـــؤكـ الــعــراقــيــة ومــ
»مــحــاربــة داعـــش تتطلب جــهــودا دولــيــة. نواصل 
جهودنا الحثيثة وعلينا أن نقبل بقرار الحكومة 

العراقية«.
ــار إلـــى أن الـــقـــوات االملــانــيــة بــاقــيــة إلـــى حني  ــ وأشـ
الــتــوصــل إلـــى »اســـس مــشــتــركــة« عــبــر الـــحـــوار مع 
الــعــراقــيــة. وحـــذر مــاس مــن أن انسحاب  الحكومة 
الــحــضــور الـــدولـــي مـــن الـــعـــراق »ســيــشــكــل أرضــيــة 
خصبة لــارهــاب«. وقبيل جولة أوروبــيــة يبدأها 
الثاثاء تشمل بروكسل وستراسبورغ وباريس 
حــذر عاهل األردن في املقابلة من »عــودة وإعــادة 
تأسيس لداعش« ليس فقط جنوب وشرق سوريا 
بــل فــي غـــرب الــعــراق ايــضــا. ويــشــارك األردن منذ 
أعــوام بفعالية في تحالف دولــي تقوده واشنطن 
يــنــفــذ ضـــربـــات تــســتــهــدف »داعـــــــش« فـــي ســوريــا 

■ مظاهرة في طهران مناهضة للسلطات اإليرانيةوالعراق.

برلين - أ ف ب

عمان - أ ف ب:
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حــضــر ســعــادة الــشــيــخ جــوعــان بــن حــمــد آل ثــانــي رئيس 
اللجنة األوملبية القطرية، االجتماع الثاني للجنة الشؤون 
الــعــامــة والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة خـــال الــريــاضــة باللجنة 
األوملبية الدولية والــذي ُعقد امس برئاسة السيد لويس 
ــــاخ رئـــيـــس الــلــجــنــة  مـــوريـــنـــيـــو، وبـــحـــضـــور د. تــــومــــاس بـ
لـــوزان السويسرية. وناقش  األوملبية الدولية فــي مدينة 
األعــضــاء خــال االجتماع استراتيجيات تطور الرياضة 
والـــحـــركـــة األوملـــبـــيـــة فـــي املــجــتــمــع الــــدولــــي، والـــتـــطـــورات 
والـــنـــجـــاحـــات األخــــيــــرة الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــلــجــنــة األوملــبــيــة 

الدولية.
وقد ألقى د. توماس باخ كلمة تناول فيها آخر املستجدات 
املتعلقة بالحركة األوملبية، وشكر األعضاء على جهودهم 
الــعــامــة والتنمية  الـــشـــؤون  الــهــام للجنة  بـــالـــدور  مــشــيــدًا 
االجتماعية خال الرياضة في تعزيز دور اللجنة األوملبية 
 قويًا 

ً
الــدولــيــة كمؤسسة رائـــدة فــي مــجــال الــفــكــر، ومــمــثــا

عــلــى الــســاحــة الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة، والعـــبـــًا رئــيــســيــًا في 
تعزيز التنمية والسام الدوليني. كما تم خال االجتماع 
اســتــعــراض الــبــنــود املــدرجــة عــلــى جـــدول األعــمــال واتــخــذ 
الــقــرارات الازمة. ومن جانب آخر حضر سعادة  بشأنها 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية 
القطرية منافسات هوكي الجليد التي شــارك فيها العب 
األدعــــم ثــــواب الــســبــيــعــي ضــمــن مــنــافــســات دورة األلــعــاب 

األوملبية للشباب املقامة في لوزان.

الشيخ جوعان يحضر اجتماع لجنة الشؤون العامة باألولمبية الدولية
لوزان - قنا

يــواصــل منتخبنا األوملــبــي تحضيراته 
املكثفة قبل مواجهة األخــيــرة واملرتقبة 
ــام نــظــيــره الــيــابــانــي غـــدا األربـــعـــاء في  أمـ
ختام مباريات الجولة الثالثة واألخيرة 
لحساب مباريات املجموعة الثانية من 
بــطــولــة كـــأس آســيــا تــحــت 23 ســنــة لكرة 
القدم التي تحتضنها تاياند واملؤهلة 

ألوملبياد طوكيو 2020.
وكــــان الــعــنــابــي قــد اســتــهــل مـــشـــواره في 
الــبــطــولــة بــتــعــادل بــهــدفــني ملــثــلــهــمــا مع 
نــظــيــره الـــســـوري، ثــم تــعــادل سلبيا مع 
نـــظـــيـــره الـــــســـــعـــــودي... وتـــحـــتـــل ســـوريـــا 
صـــدارة ترتيب املجموعة برصيد أربــع 
ــن املــنــتــخــب  ــ ــارق األهــــــــــداف عـ ــ ــفـ ــ ــاط بـ ــقــ نــ
السعودي صاحب املركز الثاني بنفس 
الــرصــيــد، وحـــل الــعــنــابــي ثــالــثــا برصيد 
نـــقـــطـــتـــني، وتــــذيــــل املـــنـــتـــخـــب الـــيـــابـــانـــي 

املجموعة برصيد خال من النقاط.
 وخــاض العنابي مساء امــس تدريباته 
مــــلــــعــــب »أس ســــــي جــــــي جــيــجــو  عــــلــــى 
ــاز الــفــنــي  ــهـ ــرر الـــجـ ــ يـــونـــايـــتـــد«، حـــيـــث قـ
خــــوض املــجــمــوعــة الـــتـــي شـــاركـــت أمـــام 
املنتخب السعودي تدريبات االستشفاء، 
فيما خاض باقي الاعبني االحتياطيني 
تدريبات عادية حرصًا على تجهيزهم 
وتــحــضــيــرهــم، خــاصــة أن رؤيــــة الــجــهــاز 
ــلــــى جــمــيــع  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــفــــنــــي أكــــــــدت االعـ الــ
الاعبني، وبالتالي ربما يدفع سانشيز 
بتشكيلة مغايرة للمباراتني السابقتني 
واالختيار يكون بحسب رؤيته األخيرة 
في تدريبات الغد التي ستشهد اختياره 
ــق مــتــطــلــبــات  ــ ــ الــــقــــائــــمــــة الــــنــــهــــائــــيــــة، وفـ
ــة وطـــبـــيـــعـــة الـــفـــريـــق  ــهــ ــواجــ وظــــــــروف املــ

املنافس.
ــــدرب ســانــشــيــز عــلــى الــنــواحــي  ــز املــ ــ وركـ
الــتــكــتــيــكــيــة وتــجــســيــد األســــلــــوب الــــذي 
يــنــاســب طــريــقــة لــعــب املــنــافــس فـــي لــقــاء 
الــغــد، واجــتــمــع بــالــاعــبــني قــبــل انــطــاق 
املــــــــــران، مـــشـــيـــدًا بــــــــــاألداء الـــــــذي أظـــهـــره 
املنتخب فــي لــقــاء الــســعــوديــة، وأكـــد لهم 
أن املــطــلــب األهـــم فــي الــلــقــاء الــقــادم أمــام 
اليابان يكمن في تقديم العرض املطلوب 

وتحقيق الفوز.
وأكد ضرورة عدم التفكير في حسابات 
الـــــتـــــأهـــــل وإنــــــمــــــا الــــتــــركــــيــــز فــــــي أرض 
املـــلـــعـــب ومـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
الــتــقــاط األنــفــاس عــلــى الصعيد البدني 
واالســتــشــفــاء قــبــيــل املــواجــهــة األخـــيـــرة، 
مبينا أن حظوظ املنتخب في الوصول 
إلى دور متقّدم ال تزال قائمة، ومعربًا عن 
ثقته بجميع الاعبني في تحقيق نتيجة 
إيجابية فــي ختام دور املجموعات في 
ــا تـــحـــت 23 ســنــة  ــيـ ــــأس آسـ مـــنـــافـــســـات كـ

.2020
لــم يــخــف اإلســبــانــي فيليكس سانشيز 
صعوبة املهمة أمــام املنتخب الياباني، 

مــشــيــرًا إلــــى أن املـــواجـــهـــة ســيــكــون لها 
الــعــديــد مـــن الــحــســابــات بـــهـــدف انـــتـــزاع 
الـــتـــأهـــل، والــــفــــوز وحــــــده كــفــيــل بـــمـــرور 

املنتخب للدور املقبل.
وقال مدرب العنابي: »بشكل عام، ظهرنا 
أمام السعودية بشكل أفضل من املباراة 
الــســابــقــة. والــنــتــيــجــة كــانــت عـــادلـــة، رغــم 
أنــنــا كــنــا نــأمــل فــي أن نــحــقــق الــفــوز في 

هـــذه املـــبـــاراة، بــعــد الــتــعــادل فــي الجولة 
األولــــى مــع ســوريــا. وســنــحــاول بــمــا في 
وســعــنــا أن نــنــافــس عــلــى أعــلــى مستوى 
فـــي كـــل مـــبـــاراة، ونــشــعــر بــالــتــفــاؤل إزاء 
الــتــحــضــيــرات الــتــي قــمــنــا بــهــا. وأتــمــنــى 
أن نــقــّدم الــصــورة الــجــيــدة الــتــي تعكس 
مــرحــلــة االســـتـــعـــداد املــاضــيــة والـــخـــروج 
بنتيجة تجعل سقف طموحاتنا يرتفع 

في مشوارنا بهذه البطولة مع بلوغنا 
الدور ربع النهائي«.

 الفريق المقابل قوي 

املــواجــهــة املقبلة  ويــعــتــبــر ســانــشــيــز أن 
أمـــــام املــنــتــخــب الـــيـــابـــانـــي لــهــا ظــروفــهــا 
ــًا عـــن  ــيــ ــلــ وحـــــســـــابـــــاتـــــهـــــا، وتــــخــــتــــلــــف كــ
مــواجــهــتــي ســوريــا والــســعــوديــة.. قائا 
»نــأمــل أن يتمكن العــبــونــا مــن التعامل 
مـــع املـــوقـــف ويــحــافــظــوا عــلــى تــركــيــزهــم 
حيث إننا ندرك أن الفريق املقابل قوي، 

ويمتلك العبني جيدين«.
وأضاف أن املنتخب الياباني من أفضل 
ــه، وبالنسبة  ــ مــنــتــخــبــات آســيــا ولـــه وزنـ
لنا فنحن مطالبون بتحقيق النتيجة 
ــى الـــنـــقـــاط  ــلــ ــول عــ ــحــــصــ ــالــ ــة بــ ــوبــ ــلــ ــطــ املــ
الثاث، وسنلجأ إلى تحديد متطلباتنا 
الـــيـــوم ونــضــع التشكيلة  تـــدريـــبـــات  فـــي 

املناسبة لهذه املواجهة.
ــبــــه أعــــــــرب عــــــــادل بــــــــدر، العــــب  ــانــ مـــــن جــ
ــــي، عــــن ثــقــتــه  ــبـ ــ املــنــتــخــب الـــقـــطـــري األوملـ
الــكــبــيــرة بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
املنتخب الياباني في ختام مشوار الدور 
األول، مؤكدًا أن جميع الاعبني يسعون 
إلــى الظهور بالصورة املأمولة وتقديم 

العرض املنتظر.
ــــاف »لــقــد بـــدأنـــا بــالــتــحــضــيــر آلخــر  وأضـ
مباراة، وكانت هناك تعليمات واضحة 
لــتــدارك األخــطــاء التي  من الجهاز الفني 
وقــعــنــا فيها بــهــدف الــدخــول إلـــى اللقاء 
ــة املـــطـــلـــوبـــة، والــــــــذي يــمــثــل  ــالـــجـــاهـــزيـ بـ
الكثير من األهمية كون بلوغ الدور ربع 

الــفــوز على املنتخب  النهائي يكمن فــي 
الياباني«.

الفوز همنا الوحيد 

ــيـــاش، العــب  ــن نــاحــيــتــه قــــال مــحــمــد عـ مـ
منتخبنا األوملبي، إن مواجهة املنتخب 
الــيــابــانــي لــن تــكــون ســهــلــة، خــاصــة بعد 
ــا،  ــام ســـوريـ ــ ــتـــي تــلــقــاهــا أمــ الـــخـــســـارة الـ
يـــكـــون بـــصـــورة  يـــريـــد أن  ــالـــي ال  ــتـ ــالـ وبـ
ســلــبــيــة أمـــــــام جـــمـــاهـــيـــره، وأضــــــــاف أن 
املــســاعــي كــلــهــا تــرتــكــز عــلــى الــفــوز الــذي 
الــــدور ربـــع النهائي،  إلـــى  وحـــده ينقلنا 
وعلينا أن نسعى إلــى ذلــك وال نفكر في 
أي حــســابــات أخـــرى مــن أجــل التحضير 
النفسي والذهني للمواجهة ملا تحمله 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ مـــــن أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة ولــــهــــا الـ
االعتبارات. وأشار العب العنابي إلى أن 
ز النواحي 

ّ
الجهاز الفني يحاول أن يعز

اإليجابية التي كانت موجودة في لقاء 
الــســعــوديــة، بــهــدف استغالها بالشكل 
األمثل في مواجهة منتخب اليابان الذي 
أبـــرز املنتخبات فــي البطولة،  يــعــّد أحــد 
ونــريــد أن نستخدم أسلوبنا بالتعامل 
املــثــالــي مـــع طــبــيــعــة الــلــقــاء ومــتــغــيــراتــه 
فــي قــمــة التركيز  واملــنــافــس، وأن نــكــون 
الـــــدقـــــائـــــق، وأن ال نــســمــح  مــــــــدار  ــلــــى  عــ

بارتكاب األخطاء في منطقة العمليات.
ــبــــي  ويـــتـــطـــلـــع املـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري األوملــ
إلـــى حــجــز مــقــعــده فــي أوملــبــيــاد طوكيو، 
ويــســعــى إلـــى الــتــغــلــب عــلــى عـــدم قــدرتــه 
ــا بـــعـــد الــــــــدور قــبــل  عـــلـــى الـــتـــقـــدم إلـــــى مــ
النهائي. ووصـــل العنابي األوملــبــي إلى 
ــــدور قــبــل الــنــهــائــي فـــي كـــل مـــن عــامــي  الــ
2016 و2018، لكنه لم يصل إلى النهائي 
في كلتا املناسبتني، مع تلقيه الخسارة 
أيضًا فــي مــبــاراة تحديد صاحب املركز 
ــوام،  ــ ــه قــبــل أربـــعـــة أعـ ــ الــثــالــث عــلــى أرضـ
مما جعله يفوت فرصة حجز مكان في 

األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو.
مدرب املنتخب األول فيليكس سانشيز 
يتولى تدريب منتخب تحت 23 عامًا - 
كما فعل في آخــر نسختني من البطولة 
- ويـــأمـــل أن يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق الــلــقــب 
الثاني من شهر يناير على التوالي بعد 
أن قاد املنتخب األول إلى لقب كأس آسيا 

في اإلمارات العام املاضي.
وتأهل العنابي إلى نهائيات كأس آسيا 
لــلــمــنــتــخــبــات تــحــت 23 ســنــة بــتــايــانــد 
بـــعـــد تــــصــــّدره لــلــمــجــمــوعــة األولـــــــى فــي 
الــدوحــة..  التصفيات التي استضافتها 
بعدما تعادل مع املنتخب الُعماني 2-2، 
وفــاز على أفغانستان 2-0، وعلى نيبال 
5-0، ليتصدر الترتيب العام للمجموعة 
األولــــــــــــى بــــرصــــيــــد 7 نـــــقـــــاط مــــــن ثــــاث 
مــبــاريــات، متقدمًا بــفــارق عــدد األهـــداف 
ــان، مـــقـــابـــل 3 نــقــاط  ــمــ املــســجــلــة أمــــــام عــ

ألفغانستان وال شيء لنيبال.

سانشيز: الفوز وحده كفيل بمرور المنتخب للدور المقبل

منتخبنا األولمبي يواصل تحضيراته قبل مواجهة اليابان غدا

¶  العنابي قدم مباراة جيدة امام السعودي

¶  مدرب العنابي يبدي تفاؤله بالفوز غدا

بانكوك - قنا
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حقق معهد »جسور« التابع للجنة العليا 
العام املاضي،  للمشاريع واإلرث خــال 
تــقــديــم نسخة مميزة  بــهــدف  نــجــاحــات 
مــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم في 
قطر 2022، وذلك في إطار رؤيته الرامية 
لبناء قدرات األفراد ومهاراتهم في مجال 
الكبرى في  الرياضية  الفعاليات  تنظيم 

قطر.
 وختم املعهد خال 2019 أنشطة الدفعة 
الثالثة من برامج الدبلوم املهني في إدارة 
الــكــبــرى، ما  الفعاليات  الــريــاضــة وإدارة 
املعهد  الخريجني من  رفــع إجمالي عــدد 

إلى 252 خريجا.
 وخال العام نفسه، وقع معهد جسور 
شـــراكـــة أكــاديــمــيــة مـــع كــلــيــة /بــوكــونــي/ 
اإليطالية لإلدارة، التي تحظى بتصنيف 
عاملي مرموق، لتعزيز املعرفة األكاديمية 
والــكــفــاءة اإلداريـــة للمهنيني فــي قطاعي 
الــريــاضــة والفعاليات فــي قطر ومنطقة 
الشرق األوســط وشمال إفريقيا، ومنذ 
توقيع اتفاقية التعاون مع كلية /بوكوني/ 
ــي، اســـتـــفـــاد املــعــهــد  ــاضــ فـــي فـــبـــرايـــر املــ
مـــن خـــبـــرات الــكــلــيــة فـــي إعـــــداد وتــقــديــم 
ومــنــح الــتــصــديــقــات األكــاديــمــيــة لــبــرامــج 
الــرائــدة على يد أساطير  املهني  الدبلوم 
الرياضة العاملية ومنهم خافيير زانيتي، 
ــقـــدم األرجــنــتــيــنــي ونــائــب  ــرة الـ ــب كــ العــ
رئيس نادي إنتر ميان وعضو اللجنة 
ــفــيــفــا. كــمــا تمكن  املــنــظــمــة لـــبـــطـــوالت ال
ــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي  املــعــهــد مـــن خــــال ال
لــلــتــطــويــر الـــقـــيـــادي مـــن االســـتـــفـــادة من 
خبرات الصناعات الرياضية والفعاليات 
قــــــارات خــــال 2019، ومــنــح  ثــــاث  ــي  فـ
املــشــاركــني فــرصــة لــقــاء كــبــار املــديــريــن 
الــتــنــفــيــذيــني مــمــن لــهــم بــصــمــة واضــحــة 
الرياضة  الــريــاضــة وصناعة  فــي مجال 
العاملية.  وفي إطار برنامج اللجنة العليا 
لــلــرصــد واملـــراقـــبـــة،  لــلــمــشــاريــع واإلرث 

والــتــزام معهد »جــســور« بتوفير فرص 
تعليمية قيمة ملنتسبيه وخريجيه، فقد 
شـــارك املــعــهــد فــي بــطــولــة كــوبــا أمريكا 
لــلــتــعــرف عـــن كثب  ــقـــدم  الـ لـــكـــرة   2019
الرياضية  الفعاليات  آلــيــات تنظيم  على 

الكبرى.
نــــشــــط مــعــهــد  عـــــــام 2019،   وخـــــــــال 
ــــاص فــــي مــجــال  ــور« بـــشـــكـــل خــ ــ ــسـ ــ »جـ
ــر مــــشــــاريــــع مـــصـــمـــمـــة لــتــحــفــيــز  ــويـ ــطـ تـ
ــيـــب  ــالـ ــادة وأسـ ــيــ ــقــ ــ الـــنـــقـــاش وتـــعـــزيـــز ال
الرياضة  النقدي في صناعات  التفكير 
والــفــعــالــيــات الــكــبــرى، حيث بـــادر املعهد 
بإطاق مشروع بحثي يتناول »تفاعل 
مشجعي الرياضة في الشرق األوسط« 
ــة املــــشــــجــــعــــني فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــيــــل مـ ــلــ وتــــحــ

الرياضة القطرية وفي املنطقة.
 من جانب آخر، قدمت قمة /وايز/ العاملية 
منصة لتقديم مشروع بحثي ركز على 
العاملية وإتــاحــة  الــريــاضــة  »نــظــم تطوير 
البحث  للرياضيني« ويأتي هــذا  التعليم 
كجزء من جهود املعهد الرامية إلى إثراء 
الصناعات الرياضية املحلية واإلقليمية.

 وخال الصيف املاضي، أطلقت جامعة 
ــع معهد  حــمــد بـــن خــلــيــفــة بــالــتــعــاون مـ
»جـــســـور« بــرنــامــجــا إلــكــتــرونــيــا جــديــدا 
وذلــــك فــي إطــــار اتــفــاقــيــتــهــا الــجــاريــة مع 

منصة /إيديكس/.
الستار على عــام 2019،   وقبل إســـدال 
قدم معهد جسور في عمان ورشة عمل 
ملدة يومني بهدف تطوير املهارات املهنية 
ملــســؤولــي الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، وشــهــدت 
الورشة مشاركة نخبة من أبرز القيادات 
الــريــاضــيــة. كما عــزز املعهد خــال عام 
2019 جهوده لتوسيع وتفعيل تعاونه 
ــيـــث نـــظـــم فــــي شــهــر  مــــن الــــشــــركــــاء، حـ
ديسمبر ورشة عمل متخصصة حول 
نـــاجـــح«، وشــهــدت  »إدارة مــســار مــهــنــي 
ــي إلـــى  ــتـ ــيـ الــــورشــــة عــــــودة خــافــيــيــر زانـ
الدوحة للمشاركة في تقديم هذه الورشة 
التي تم تخصيصها لدوري نجوم قطر.

يغادر منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى 
دولــة الكويت اليوم الثاثاء، للمشاركة 
فــي البطولة اآلســيــويــة التاسعة عشرة 
لــلــرجــال لــكــرة الــيــد، الــتــي ســتــقــام خــال 
الفترة من 16 ولغاية 27 يناير الحالي، 
واملؤهلة لبطولة العالم في مصر العام 

املقبل 2021.
ــتـــرأس الــبــعــثــة عــــادل الــعــنــزي عضو  ويـ
مجلس إدارة االتحاد القطري لكرة اليد 
وتـــضـــم كـــا مــــن: يـــوســـف الــهــيــل مــديــرا 
للمنتخب ويوسف املعلم إداريا، إضافة 
إلــــى الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة اإلســبــانــي 
فــالــيــرو ريـــفـــيـــرا، و20 العــبــا هــــم: أحــمــد 
مددي وعبد الرحمن طارق ورفائيل دي 
الــديــن بالراشد  كوستا كــابــوتــي وعـــاء 
ورشــيــد يــوســف وأمــــني زكــــار ومــحــمــود 
ــــش ووجـــــــــدي  ــرتـ ــ ــيـ ــ زكـــــــــي ودانـــــــــيـــــــــال سـ
ــزواوي وهــانــي كاخي  ــ ســنــان وأنــيــس الـ
ــكـــــراد ومـــصـــطـــفـــى هــيــبــة  ومـــصـــطـــفـــى الـــ
وياسني سامي وحسن عواض ومحمد 
أمــني ومـــروان ساسي ويوسف بن علي 

وفرانكيس كارول وماريو توميك.
وأنــهــى منتخبنا اســتــعــداداتــه للبطولة 
اآلسيوية من خال املشاركة في بطولة 
ــا الــــوديــــة، والـــتـــي خــــاض فيها  ــيـ كـــرواتـ

مــبــاراتــني، حيث فــاز فــي املــبــاراة األولــى 
الــبــوســنــي بنتيجة 30/  املــنــتــخــب  عــلــى 
أمــام  الــثــانــيــة  ــاراة  ــبـ املـ 27، بينما خــســر 
الــكــرواتــي بنتيجة 28/ 33، كما  نظيره 

خاض قبلها مباراتني تجريبيتني أمام 
نظيره اإليراني في الدوحة حيث فاز في 
املـــبـــاراة األولــــى بنتيجة 31/ 16، وكــرر 

فوزه في املباراة الثانية بواقع 36/ 24.

ــــوف يـــخـــوض الـــعـــنـــابـــي مــنــافــســات  وســ
ــيــــويــــة الـــتـــاســـعـــة عــشــرة  الـــبـــطـــولـــة اآلســ
ــلـــة لــبــطــولــة  لـــلـــرجـــال لـــكـــرة الـــيـــد واملـــؤهـ
الــعــالــم 2021، ضمن املجموعة الثانية 

إلـــى جــانــب منتخبي الــيــابــان والــصــني، 
بينما تضم املجموعة األولى منتخبات 
البحرين وإيران ونيوزيلندا، واملجموعة 
الـــثـــالـــثـــة مــنــتــخــبــات كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ــا، واملــجــمــوعــة  ــيـ ــرالـ ــتـ والـــســـعـــوديـــة وأسـ
الــرابــعــة مــنــتــخــبــات الــكــويــت واإلمـــــارات 

وهونج كونج والعراق.
ــم مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة  ــ وســيــبــدأ األدعـ
ــعــــد غــد  ــيــــره الـــصـــيـــنـــي بــ بــــمــــاقــــاة نــــظــ
الــخــمــيــس، قــبــل أن يـــاقـــي فـــي مــبــاراتــه 
الثانية املنتخب الياباني السبت املقبل.

ويتأهل األول والثاني من كل مجموعة 
ــي، حــــيــــث ســيــتــم  ــســ ــيــ ــرئــ إلـــــــى الــــــــــدور الــ
ــع املــنــتــخــبــات الــثــمــانــيــة املــتــأهــلــة  تـــوزيـ
إلى مجموعتني بواقع أربعة منتخبات 
فــي كــل مجموعة، على أن يتأهل األول 
ــنـــهـــائـــي،  والــــثــــانــــي إلــــــى الـــــــــدور قـــبـــل الـ
بــاإلضــافــة إلـــى صــعــودهــمــا إلـــى بطولة 
بـــاعـــتـــبـــار أن  فــــي مـــصـــر،  ــالـــم 2021  ــعـ الـ
ــاب املــــراكــــز األربـــعـــة  املـــنـــتـــخـــبـــات أصــــحــ
ــى فـــي هـــذه الــنــســخــة مـــن الــبــطــولــة  ــ األولـ

اآلسيوية ستتأهل إلى بطولة العالم.
ويــســعــى مــنــتــخــبــنــا إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
اللقب اآلسيوي الــذي أحــرزه في النسخ 
أعـــــــوام 2014 و2016  الــــثــــاث األخــــيــــرة 
فـــي بطولة  املــشــاركــة  و2018، وضـــمـــان 

العالم للمرة الثامنة في تاريخه.

للمشاركة بالبطولة اآلسيوية

عنابي اليد يغادر إلى الكويت اليوم

¶  عنابي اليد

¶  الدحيل وصل للنهائي بثنائية في شباك السيلية

الدوحة -  

الدوحة -  

 

يــواصــل فريق الدحيل تدريباته املكثفة 
ــدادا لـــلـــمـــواجـــهـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ واملـ
املنتظرة التي ستجمعه مع نــادي السد 
في نهائي كأس قطر بعد أن نجح األخير 
ــلـــحـــاق بـــالـــدحـــيـــل إثـــــر فــــــوزه عــلــى  فــــي الـ

الريان في الدور نصف النهائي.
وكان الجهاز الفني قد منح العبيه راحة 
أمـــام السيلية في  عقب نهاية مباراتهم 
الدور نصف النهائي من البطولة والتي 
انــتــهــت بــفــوز الــدحــيــل بــهــدفــني دون رد.. 
وعاد الفريق للتدريبات بمشاركة جميع 
الاعبني ما عدا أحمد ياسر الذي ال يزال 
في طور التأهيل بعد اإلصابة التي أملت 

به.
وأدى الــفــريــق مــســاء امـــس تــدريــبــًا قويًا 
عــلــى املــلــعــب الـــفـــرعـــي حـــــاول مـــن خــالــه 
الــجــهــاز الــفــنــي مــعــالــجــة األخـــطـــاء الــتــي 
ظــهــرت فــي مــبــاراة الــفــريــق األخــيــرة أمــام 
الــســيــلــيــة والــعــمــل عــلــى تــجــهــيــز الــخــطــة 
ــتـــي ســـيـــخـــوض بـــهـــا الــنــهــائــي  الــفــنــيــة الـ
وســـط تــألــق واضـــح مــن جميع الاعبني 
ــرار كبير على تقديم مــبــاراة جيدة  وإصـ

تسمح لهم باالحتفاظ بلقب البطولة في 
خزانة النادي.

وســتــتــواصــل تــدريــبــات الــفــريــق بــصــورة 
يومية في الفترة القادمة ومن املنتظر ان 
يقوم الجهاز الفني بتدريب العبيه على 
عــدد مــن الجمل التكتيكية وافـــراد مهام 

خاصة لبعض العبيه.
ــه أخــــضــــع مـــــــدرب الــــحــــراس  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
الــحــراس لتدريبات  محمد زكــريــا جميع 
شاقة تنوعت ما بني التعامل مع الكرات 
املــبــاشــر مــن داخــل  العكسية والــتــســديــد 
منطقة الجزاء.. حيث كان الحارس كلود 
أمني سدا منيعا أمــام العديد من الكرات 
الخطيرة ونجح في الحفاظ على شباكه 

حتى نهاية املباراة.
ــــني الـــدحـــيـــل  ــة بــ ــ ــويـ ــ ــــت املـــــواجـــــهـــــة قـ ــانـ ــ كـ
والسيلية وشــهــدت مــحــاوالت جيدة من 
الــفــريــقــني...وبــســبــب الــتــغــيــيــر الــهــجــومــي 
الـــذي أجـــراه مـــدرب الــدحــيــل فــي الدقائق 
ــي بــــإشــــراك  ــانــ ــثــ األولـــــــــى مـــــن الـــــشـــــوط الــ
املـــعـــز عـــلـــي، اســـتـــطـــاع الـــفـــريـــق الـــوصـــول 
إلــــى الـــشـــبـــاك وتــســجــيــل هـــدفـــني وحــســم 

املواجهة والوصول إلى النهائي.
وكان الجهاز الفني قد منح العبيه راحة 

ــة عـــقـــب نـــهـــايـــة مــبــاراتــهــم  ــاعـ ــــدة 24 سـ ملـ
الـــدور نصف النهائي  امـــام السيلية فــي 
من البطولة والتي انتهت بفوز الدحيل 
بــهــدفــني دون رد وبــــدأ أمـــس الــتــدريــبــات 
ــدا احــمــد  ــ بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع الـــاعـــبـــني عـ
يـــاســـر الـــــذي ال يـــــزال فـــي طــــور الــتــأهــيــل 
بعد االصابة التي املت به، وادى الفريق 
مـــســـاء امــــس تـــدريـــبـــًا قـــويـــًا عــلــى املــلــعــب 
الــفــرعــي حـــاول مــن خــالــه الــجــهــاز الفني 
ــــرت فــي  ــهـ ــ ــــي ظـ ــتـ ــ مـــعـــالـــجـــة االخــــــطــــــاء الـ
ــام السيلية  ــ امـ الــفــريــق االخـــيـــرة  مـــبـــاراة 
والعمل على تجهيز الخطة الفنية التي 
ســـيـــخـــوض بـــهـــا الـــنـــهـــائـــي وســـــط تــألــق 
ــبـــني واصـــــــرارا  واضــــــح مــــن جــمــيــع الـــاعـ
كــبــيــرا عــلــى تــقــديــم مــبــاراة جــيــدة تسمح 
لهم باالحتفاظ بلقب البطولة في خزانة 
النادي. جدير بالذكر أن مؤسسة دوري 
 على توقيت 

ً
نجوم قطر قد أجرت تعديا

املــبــاراة النهائية لبطولة كأس  انــطــاق 
يـــوم الجمعة  قــطــر 2020، والــتــي ســتــقــام 
القادم على استاد جاسم بن حمد بنادي 
الــســد.. حيث تــقــرر تغيير مــوعــد املــبــاراة 
ــة والــــنــــصــــف إلـــى  ــعـ ــابـ ــسـ ــــن الــــســــاعــــة الـ مـ

الخامسة والنصف مساًء.

الدحيل يواصل تدريباته استعدادا 
لمواجهة السد الجمعة

في نهائي كأس قطر

معهد »جسور« 
يحصد إنجازات 2019

بناء قدرات األفراد بتنظيم فعاليات رياضية
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أسعار الذهب

انقطاع الكهرباء في نيوجيرسي بسبب الحرائق
قالت السلطات املحلية ووسائل إعالم أمريكية إن حريقا ضخما 
شمل عدة مبان في بوند بروك في نيوجيرسي تسبب في إجالء 
السكان وتــرك نحو ثالثة آالف شخص بدون  أكثر من مئة من 
الحريق  أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى في  تــرد  كهرباء، ولــم 
الذي بدأ في مبنى ثم امتد إلى مجمع سكني تحت اإلنشاء ومتجر 
ومنزلني على األقل وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وأدى الحريق 

إلى وقف خدمة قطارات شركة إن.جيه ترانزيت في املنطقة.
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أرقام وحقائق

تــســتــضــيــف مــكــتــبــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة ورشــــة 
تدريبية حول التصوير الفوتوغرافي الرقمي 
التصوير  بهدف تزويد املشاركني بمهارات 
أنــواع  الفوتوغرافي األســاســيــة، بما فــي ذلــك 
وقواعد التصوير وأجزاء الكاميرات الرقمية 
التي  الورشة،  غطي 

ُ
العدسة األحادية، وت ذات 

تتكون من أربع جلسات، مواضيع أساسية 
ــرافـــي مـــثـــل مــثــلــث  ــوغـ ــوتـ ــفـ فــــي الـــتـــصـــويـــر الـ
التعريض والرسم الضوئي، وكيفية التحكم 
ــا بــالــكــامــيــرات الــرقــمــيــة ذات الــعــدســة  ــ ــدوّيً يــ

ــة، كــمــا تــتــيــح لــلــمــشــاركــني فــرصــة  ــ ــاديـ ــ األحـ
تــطــبــيــق مــهــاراتــهــم الــجــديــدة عــبــر تــدريــبــات 

عملية على التصوير في املكتبة.
الـــذي يطمح ألن يكون  أيــمــن،  وعــلــق حــســن 
: »أهوى التصوير 

ً
مصوًرا فوتوغرافًيا، قائال

الفوتوغرافي، وبالطبع أود أن أطور مهاراتي 
في هذا املجال. 

ومــــن املــفــيــد أن أحــضــر هــــذه الـــورشـــة الــتــي 
زودتـــنـــي لــيــس فــقــط بــأســاســيــات اســتــخــدام 
الكاميرا االحترافية بل وفرصة لقاء اآلخرين 

ــذيــــن يـــشـــتـــركـــون مـــعـــي فــــي االهـــتـــمـــامـــات  ــ ال
والهواية نفسها«.

أما نادية محمد، التي كانت ضمن املشاركني 
في الورشة، فقد علقت بقولها: »لقد اشتريت 
ــًرا، وقــــد وجــــدت صــعــوبــة في  كــامــيــرا مــــؤخــ
االســـتـــفـــادة املــثــلــى مــنــهــا أو فــهــم مــزايــاهــا 
للمكتبة ألنــهــا  بــاالمــتــنــان  املــتــقــدمــة. أشــعــر 
نظمت هذه الجلسات املفيدة التي ساعدتني 
في استخدام مزايا كاميرتي وخصائصها 

املتقدمة بشكل أفضل«.

ــاءة الــدولــي مـــرة أخـــرى فــي نسخته  يــعــود مــهــرجــان اإلضــ
الثانية ليضيء سماء مدينة لوسيل ملدة أربع لياٍل متتالية 
اعــتــبــارا مــن الــغــد، فــي ممشى مــاريــنــا لــوســيــل، ويحتوي 
الخاصة  الجديدة  الفعاليات  املهرجان على عدد كبير من 
أدوات فنية استثنائية ستذهل  بفن اإلضـــاءة، باستخدام 
الزائرين ملدينة لوسيل سواء املشاة فوق املمر أو فوق املاء، 
يقدم به تقنيات ووسائط مبتكرة في مجال فنون اإلضاءة 

والوسائط الرقمية.
ويعمل مهرجان اإلضــاءة الدولي على ترسيخ مكانة قطر 
باعتبارها مركًزا للسياحة والثقافة وحرصا على تقديم 
التنوع والوحدة  للترفيه وتعزيز  إبداعية ومبتكرة  حلول 
بني املجتمعات املحلية حيث إن فكرة املهرجان العامة هذه 

بــوضــوح على تقدير املجتمع  السنة هــي »االحـــتـــرام« تنم 
الدولي من خالل لغة الفن العاملية. وتجدر اإلشــارة إلى أن 
أيــام يعرض خالله  املهرجان يعد بمثابة احتفال مدته 4 
الــتــي ستنير ممشى  الــرائــعــة  الــتــفــاعــلــيــة  الــفــنــيــة  لــأعــمــال 
الثقافة  املارينا بمدينة لوسيل في شكل مزيج مذهل من 

واأللوان النابضة واملنحوتات الفنية.
املــضــاءة  الـــزوار بمشاهدة 2 كــم مــن املصابيح  ويستمتع 
ــلــقــوارب  ــطـــرق املـــائـــيـــة ل ــط الـ ــة وســ ــيـ ــداعـ بــطــريــقــة فــنــيــة وإبـ
املــأكــوالت واملشروبات،  إلــى مطاعم  والسيارات باإلضافة 
الــدولــي فرصا اللتقاط الصور  ــاءة  ويــوفــر مهرجان اإلضـ
املــضــاءة، مما يجعله تجربة  الطبيعية  العائلية واملــنــاظــر 

سحرية رائعة.

لوسيل تستضيف مهرجان اإلضاءة الدولي

»قطر الوطنية« تنظم ورشة التصوير الفوتوغرافي

لباحثني من  أظــهــرت دراســــة طبية 
جــامــعــة هـــارفـــارد فــي بــوســطــن، أن 
ــوا لــتــلــوث  ــعـــرضـ ــذيــــن تـ ــ األطــــفــــال ال
الــهــواء وهــم ال يــزالــون فــي األرحـــام، 
معرضون أكثر من غيرهم الرتفاع 
الطفولة،  الــدم خــالل  مستوى سكر 
الـــتـــلـــوث  الــــــدراســــــة أن  بـــيـــنـــت  ــا  ــمـ كـ
الدقيقة قد يكون من  بالجسيمات 
عوامل الخطر البيئية وراء اإلصابة 
بالسكري. وركز الباحثون على ما 
الدقيقة )2.5(  تسمى بالجسيمات 
ــن الــجــســيــمــات  وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــ
أقـــل من  ــطــرهــا 

ُ
ق الصلبة والــســائــلــة 

الـــغـــبـــار  ــا  ــهـ ــنـ مـــيـــكـــرومـــتـــر ومـ  2.5
ــان. وارتــبــطــت هــذه  ــدخـ واألتـــربـــة والـ
الــســابــق باإلصابة  الجسيمات فــي 
بــأضــرار فــي الــرئــة وزيـــادة مخاطر 
القلب والسكتة  بــأمــراض  اإلصــابــة 

الدماغية والسكري.
وأوضحوا أن تعرض األطفال وهم 
أجـــنـــة لــلــتــلــوث بــالــجــســيــمــات بــهــذا 
ــبــــط بــــزيــــادة ســنــويــة  املـــســـتـــوى ارتــ
الــهــيــمــوجــلــوبــني  فـــي  بــنــســبــة 0.25 
السكري لديهم بعد تجاوزهم سن 

الخامسة وحتى السابعة. 

أن اإلصــدار  أعلنت مؤسسة موزيال 
الـــجـــديـــد مــــن مــتــصــفــح فــايــرفــوكــس 
ــنـــوافـــذ املــنــبــثــقــة الــخــاصــة  يــحــجــب الـ
ــي،  ــراضــ ــتــ بـــــاإلشـــــعـــــارات بـــشـــكـــل افــ
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة األمـــريـــكـــيـــة أن 
هـــذه الــنــوافــذ قــد تــكــون اســتــفــســارات 
مــزعــجــة بـــشـــأن نــقــل بــيــانــات املــوقــع 
ــبــــار، وبـــدل  أو الــســمــاح بــعــرض األخــ
ذلـــــك تـــظـــهـــر أيـــقـــونـــة فـــقـــاعـــة الـــكـــالم 
عــلــى أقــصــى يــســار شــريــط الــعــنــوان، 
ــذه األيـــقـــونـــة مــحــل الــنــوافــذ  وتـــحـــل هــ
الــكــبــيــرة، وحــتــى ال يتجاهل  املنبثقة 
املستخدم هــذه األيقونة، فإنها تهتز 
لفترة قصيرة عند ظهورها، ويمكن 
أو  األيــقــونــة  للمستخدم تجاهل هــذه 
الرغبة  الكالم عند  النقر على فقاعة 
أو  الويب  في االستجابة لطلب موقع 

تغيير األذونات.
التي  الــجــديــدة،  ــراءات  ــ ولتفسير اإلجــ
تــم تنفيذها فــي إصـــدار فايرفوكس 
72 الــجــديــد، أوضــحــت الــشــركــة أنها 
اكــتــشــفــت مــن خـــالل اخــتــبــاراتــهــا أن 
99% مـــن الــنــوافــذ املــنــبــثــقــة الــكــبــيــرة 
يـــتـــم تـــركـــهـــا إلــــــى أن تـــخـــتـــفـــي مـــرة 
القليلة،  الـــحـــاالت  أخــــرى، وحــتــى فــي 
الـــتـــي يــتــجــاوب فــيــهــا املــســتــخــدم مع 
املنبثقة، فإنه يتم رفض  النوافذ  هذه 
الــحــاالت.  الــطــلــبــات بنسبة 48% مــن 
ويــتــضــمــن إصـــــدار فــايــرفــوكــس 72 
وظيفة جديدة تتعلق بالخصوصية 
ــبــيــانــات، حــيــث يــتــم حظر  وحــمــايــة ال
املعروفة باسم »بصمة  التتبع  تقنية 
األصابع« )Fingerprinting( بشكل 
افـــتـــراضـــي، حــيــث كــــان يــتــعــني على 
املستخدم في اإلصدارات السابقة أن 
يقوم بتفعيل وظيفة الحماية بنفسه.

تلوث الهواء 
يرفع سكر األجنة

فايرفوكس 
الجديد يحظر 

النوافذ المنبثقة

الصـالة
  الفـجـــر: 05:01

  الشروق: 06:21

  الظهـــر: 11:43

 العصـــر: 02:44

  المغرب: 05:07

  العشـاء: 06:37

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,547.5317.9365.159.15

4.07513.644.75823.7641
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

الحذاء األحمر والسبعة أقزام: 
Red Shoes & the Seven Dwarfs

النــوع: رسوم متحركة
الزمـن: 92 دقيقة

أصـــوات: شولي غريس مورتيز، سام 
كالفلن

اإلخراج: سونغ هو هونغ
 PG :التصنيف

ريتشارد جيويل: 
Richard Jewell

النـــوع: دراما، سيرة ذاتية
الزمــن: 71 دقيقة

الـــبـــطـــولـــة: ســــام روكــــويــــل، بــــول والــتــر 
هاوزر

اإلخراج: كلنت ايستوود
R :التصنيف

ابنة الذئب: 
Daughter of the Wolf

النـــوع: دراما، أكشن
الزمــن: 148 دقيقة 

الــبــطــولــة: جــيــنــا كـــارانـــو، ريــتــشــارد 
درايفوس

اإلخراج: ديفيد هاكل
R :التصنيف

Balloon :بالون
النــوع: دراما 

الزمـن: 125 دقيقة
البطولة: فريدريك مونك، ديفيد كروس

اإلخراج: مايكل هيربيرغ
 R :التصنيف

تحت املاء: 
Underwater
النــوع: أكشن

الزمـن: 95 دقيقة
الــبــطــولــة: كريستني ســتــيــوارت، تي 

جي ميلر
اإلخراج: وليام إيبوك
 15  PG :التصنيف

األســــــــــبوع
السينما هذا

الالندمارك - املول - الرويال بالزا

الــذي يعرف باسم »الرجل  الحر  التسلق  أيقونة  تسلق آالن روبير 
الفرنسي« أمس برج توتال، وهو ناطحة سحاب من 48  العنكبوت 
بــاريــس، إلظهار تضامنه مع عمال مضربني احتجاجا  طابقا في 
التقاعد. ورفــع روبير )57 عاما( يديه  على إصــالح نظام معاشات 
الــواقــع في حي ال ديفونس. وقال  املبنى  أن أكمل تسلق  عاليا بعد 
روبير »أحاول استغالل شهرتي في شيء أجده ذا معنى«، مضيفا 
أنه شخصيا »قلق جــدا« من خطط إصــالح املعاشات. وتابع قائال 

»الرعاة يعطونني املال فقط إذا تسلقت«.

كان روبير تسلق أكثر من مئة مبنى منها جسر جولدن جيت في 
سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي. 
وهــذه تاسع مرة يتسلق فيها برج توتال. وعــادة ما يتسلق روبير 
دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في عدة مناسبات. 
وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق 
العرق. وتشهد فرنسا منذ  الطباشير ملسح  وحقيبة من مسحوق 
الرئيس  ما يزيد على شهر إضرابات واحتجاجات بسبب مسعى 

إيمانويل ماكرون إلصالح نظام املعاشات.

الرجل العنكبوت يتضامن مع المحتجين


	100110_LUS_14-01-2020_p01
	100111_LUS_14-01-2020_p02
	100112_LUS_14-01-2020_p03
	100113_LUS_14-01-2020_p04
	100114_LUS_14-01-2020_p05
	100115_LUS_14-01-2020_p06
	100116_LUS_14-01-2020_p07
	100117_LUS_14-01-2020_p08
	100118_LUS_14-01-2020_p09
	100121_LUS_14-01-2020_p10
	100122_LUS_14-01-2020_p11
	100122_LUS_14-01-2020_p12
	100122_LUS_14-01-2020_p13
	100122_LUS_14-01-2020_p14-15
	100122_LUS_14-01-2020_p16-17
	100122_LUS_14-01-2020_p18
	100122_LUS_14-01-2020_p19
	100122_LUS_14-01-2020_p20
	100122_LUS_14-01-2020_p21
	100122_LUS_14-01-2020_p22
	100126_LUS_14-01-2020_p23
	100126_LUS_14-01-2020_p24
	100128_LUS_14-01-2020_p25
	100128_LUS_14-01-2020_p26-27
	100129_LUS_14-01-2020_p28

