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سمو األمير يتسلم أوراق اعتماد ثالثة سفراء جدد

منح سفيرة البوسنة والهرسك وسام الوجبة
اســتــقــبــل حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، في مكتبه بالديوان 
ــــس، ســــعــــادة الــــدكــــتــــورة بــصــيــرة  ــبـــاح أمــ األمــــيــــري صـ
ــهــــرســــك، وذلــــك  تـــوركـــوفـــيـــتـــش ســـفـــيـــرة الـــبـــوســـنـــة والــ
للسالم على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في 
البالد. وقد منح سمو األمير، سعادة السفيرة وسام 
ــا فـــي املــســاهــمــة فـــي تــعــزيــز  الـــوجـــبـــة، تـــقـــديـــرًا لــــدورهــ
العالقات الثنائية بني دولة قطر وبلدها، متمنيًا لها 
التوفيق فيما سيعهد إليها مــن مهام فــي املستقبل، 
ولــلــعــالقــات مــزيــدا مــن الــتــقــدم والــنــمــاء. مــن جانبها، 
أعــربــت الــســفــيــرة عــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لسمو أمير 
البالد املفدى، وللمسؤولني في الدولة على ما لقيته 
من تعاون أسهم في نجاح عملها بالبالد. كما تسلم 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، بمكتبه بالديوان األميري صباح 
أمـــس، أوراق اعــتــمــاد ثــالثــة ســفــراء جــدد لــدى الــدولــة، 
فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة الدكتور 
ستيفني شيبروت شيمويكو سفير جمهورية أوغندا، 
وسعادة السيد لويز البرتو سفير جمهورية البرازيل 
االتحادية، وسعادة السيد اليساندرو برونس سفير 
جمهورية إيطاليا. وقد رحب سمو األمير، بالسفراء 
الجدد متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، وللعالقات 

بني دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء.
مــن جــانــبــهــم نــقــل أصــحــاب الــســعــادة الــســفــراء لسمو 
األمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري 
بـــدوام الــتــقــدم واالزدهـــــار. وكــانــت قــد جــرت ألصحاب 
الــســعــادة الــســفــراء فــي وقـــت ســابــق مــراســم استقبال 

رسمية في الديوان األميري.

الدوحة - قنا

تلقى رسالة خطية من رئيس تركمانستان

آل محمود يعزي سلطان عمان

املفدى، اتصاال  البالد  أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  تلقى حضرة صاحب 
هاتفيا مساء أمس، من دولة السيد جاستني ترودو رئيس وزراء كندا، وفي بداية االتصال 
أعرب سمو األمير عن تعازيه في الضحايا الكنديني الذين قضوا إثر تحطم طائرة الركاب 
التصعيد بما  املنطقة وتخفيف  األوكرانية. كما جرى استعراض تطورات األوضــاع في 
يحقق األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املــفــدى، أمـــس، رســالــة خطية مــن فخامة الرئيس قــربــان قــولــي بــيــردي محمدوف رئيس 
الثنائية وســبــل دعمها وتــطــويــرهــا. تسلم  بــالــعــالقــات  جمهورية تركمانستان، تتصل 
الخارجية، خالل  الدولة للشؤون  املريخي وزير  السيد سلطان بن سعد  الرسالة سعادة 

استقباله أمس سعادة السيد أوراز محمد تشاريف سفير تركمانستان لدى الدولة.

استقبل صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة، سعادة 
له، في  املرافق  الشورى والوفد  السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس 
قصر العلم بمدينة مسقط. وقدم سعادة رئيس مجلس الشورى التعازي إلى جاللة سلطان 
عــمــان فــي وفـــاة املغفور لــه بـــإذن الــلــه السلطان الــراحــل قــابــوس بــن سعيد بــن تيمور. كما 
الكريمة وكبار املسؤولني  املالكة  العائلة  السمو أعضاء  إلى أصحاب  التعازي  قدم سعادته 
 املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن 

ً
واألعيان، سائال

يلهم أهله والعائلة الكريمة الصبر وحسن العزاء. كما اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله 
بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس مع سعادة الدكتورة بصيرة توركوفيتش 
سفيرة البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالبالد، وتم خالل االجتماع 

استعراض العالقات الثنائية بني البلدين وخاصة في املجال البرملاني.

سمو األمير يصدر عدة قوانين ووثائق تصديق

البالد  أمير  آل ثاني  الشيخ تميم بن حمد  السمو  أصــدر حضرة صاحب 
املفدى، وثيقة تصديق باملوافقة على مشروع اتفاقية بشأن تعزيز التعاون 
في مجال البنية التحتية بني حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصني 
الشعبية، املوقعة بمدينة بكني بتاريخ 31/ 1/ 2019. وأصــدر سمو األمير 
لتعزيز  التصديق على مذكرة تفاهم  املفدى وثيقة تصديق باملوافقة على 
الوطني للسياحة في  بــني املجلس  الــتــعــاون فــي صناعة فعاليات األعــمــال 
الدولية في جمهورية الصني  التجارة  لتنمية  دولــة قطر واملجلس الصيني 
الشعبية املوقعة بمدينة بكني بتاريخ 31/ 1/ 2019. كما أصدر سمو األمير 
وثيقة تصديق باملوافقة على التصديق على اتفاقية بني حكومة دولة قطر 
وحكومة روسيا االتحادية بشأن اإلعفاء املتبادل ملتطلبات تأشيرة الدخول 
ملــواطــنــي دولـــة قطر ومــواطــنــي روســيــا االتــحــاديــة املــوقــعــة بمدينة موسكو 

بتاريخ 27/ 12/ 2019.

كما أصدر حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى، القانون رقم )1( 
املــوحــد، وأصـــدر سمو األمير  االقــتــصــادي  السجل  بــشــأن  لسنة 2020 
العقوبات  قــانــون  الــقــانــون رقــم )2( لسنة 2020 بتعديل بعض أحــكــام 
الصادر بالقانون رقم )11( لسنة 2004. كما أصدر سمو األمير القانون 
رقم )3( لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )9( لسنة 1987 
في شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها 
واالتجار فيها. وأصدر سمو األمير القانون رقم )4( لسنة 2020 بتعديل 
لــســنــة 2014 بــشــأن تنظيم األعــمــال  الــقــانــون رقـــم )15(  بــعــض أحــكــام 
الخيرية. وأصدر سمو األمير املفدى القانون رقم )5( لسنة 2020 بتعديل 
االتــجــار  بــشــأن مكافحة  الــقــانــون رقــم )15( لسنة 2011  أحــكــام  بعض 
بالبشر. كما أصدر سموه القانون رقم )6( لسنة 2020 بتعديل بعض 
أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم )23( لسنة 2004. 
وقضت القوانني بتنفيذها، وأن يعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها 

في الجريدة الرسمية.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

نائب األمير يعزي سلطان عمان

قدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، التعازي إلى صاحب 
الجاللة السلطان هيثم بن طــارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة، في وفاة 
السلطان الراحل املغفور له بإذن الله تعالى قابوس بن سعيد بن تيمور، وذلك 
بقصر العلم بمدينة مسقط صباح أمس. كما قدم سمو نائب األمير، التعازي 
إلى أصحاب السمو أعضاء العائلة املالكة الكريمة وكبار املسؤولني واألعيان، 
 املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 

ً
سائال

الشيخ  الــعــزاء. وقــدم معالي  الكريمة الصبر وحسن  أهله والعائلة  وأن يلهم 
الداخلية،  الــوزراء ووزيــر  عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
التعازي إلى صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان 
الشقيقة وأعضاء العائلة املالكة. وغادر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 
الشقيقة، وكـــان فــي وداع سموه  األمــيــر مدينة مسقط بسلطنة عــمــان  نــائــب 
الشيخ جاسم  الخاص، سعادة  السلطاني  املطار  املرافق  لدى مغادرته والوفد 
بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في سلطنة عمان وأعضاء السفارة 
القطرية. رافق سمو نائب األمير، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.

مسقط - قنا

األمير يتلقى اتصاال 
من رئيس وزراء كندا
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ــي، أمــــــس، عــــن نـــجـــاحـــه فــي  ــدولـــ أعـــلـــن مـــطـــار حـــمـــد الـــ
املــســافــريــن خــال موسم  ــداد قياسية مــن  استقبال أعـ
العطات الشتوية حيث بلغ عــدد املسافرين مليون 
مسافر خــال األســبــوع األول مــن يناير 2020 بمعدل 
ألــف مسافر خــال 24 ساعة وهــو يعتبر أكبر   138.7
املــطــار منذ افتتاحه مــع املحافظة على  رقــم استقبله 
أعلى معايير التميز التشغيلي و تقديم أفضل تجربة 

سفر عبر مرافقه.
ونــجــح املــطــار فــي خــفــض أوقــــات االنــتــظــار فــي نقاط 
االتــــصــــال الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــتــعــن عـــلـــى املــســافــريــن 
اجــتــيــازهــا حــيــث بــلــغ مــتــوســط وقـــت االنــتــظــار دقيقة 
واحــــــدة وعـــشـــريـــن ثــانــيــة إلنـــهـــاء إجــــــــراءات الــفــحــص 
الــرحــات، ودقيقتن وأربعا  األمني ملسافري تحويل 

وعشرين ثانية للمسافرين القادمن.

وأمــضــى 99.4% مــن مــســافــري تــحــويــل الـــرحـــات في 
مـــطـــار حــمــد الــــدولــــي أقــــل مـــن 5 دقـــائـــق فـــي طــوابــيــر 
ــنـــي، ليبلغ  ــراء الــفــحــص األمـ ــإجـ االنـــتـــظـــار الــخــاصــة بـ
متوسط وقت االنتظار دقيقة واحدة و20 ثانية فقط. 
عتبر هــذه املــدة إنــجــازًا رائــدًا في عالم املــطــارات، ال 

ُ
وت

ســيــمــا وأن املــطــار قــد نــجــح فــي الــحــفــاظ عليها على 
مــدار عام 2019، وهو ما تحقق بفضل التدريب الذي 
ُيقدم ملوظفي املطار ذوي الكفاءة العالية وفقًا ألحدث 
املعايير األمنية في الطيران الدولي وتشغيل أكثر من 

49 مسارًا للفحص بوقت واحد خال أوقات الذروة.
الــعــابــريــن ممن  ووصـــل 100% تقريبًا مــن املــســافــريــن 
انــتــظــارهــم ملتابعة رحــاتــهــم 45 دقــيــقــة أو  تبلغ مـــدة 
أقل، إلى طائراتهم دون تأخير، وتحقق ذلك من خال 
إجــراء الفحص األمني في بوابات متصلة محددة تم 
تــزويــدهــا بــأجــهــزة األشــعــة السينية وكــذلــك بأجهزة 
كشف املعادن للمرور منها، بداًل من االنتظار واجتياز 

ــنــــي فــــي الــــصــــاالت الــخــاصــة  إجـــــــــراءات الـــفـــحـــص األمــ
برحات التحويل، وهو ما يعتبر إنجازًا آخر في عالم 
املــطــارات حيث حــافــظ عليه مــطــار حمد الــدولــي على 

مدار عام 2019.
وهناك خطط حاليًا العتماد تقنيات الفحص األمنية 
املتقدمة التي ال تتطلب من املسافرين إخــراج أجهزة 
الكمبيوتر املحمولة من حقائب املقصورة، مما يزيد 

من تحسن تجربة السفر.
كما أمضى 96.5% من املسافرين القادمن إلى مطار 
حمد الدولي في بعض فترات الذروة أقل من 10 دقائق 
انتظار أمام نقاط فحص الجوازات، حيث بلغ متوسط 
وقت االنتظار دقيقتن و24 ثانية، وقدم املطار أيضًا 
مــواقــف مجانية لركن الــســيــارات خــال فــتــرات الــذروة 
 لصعود ونزول املسافرين من السيارات 

ً
وذلك تسهيا

التي تقلهم. كما تم خفض أوقــات االنتظار الخاصة 
ــــى، وتــم  ــرة إلـــى حــدهــا األدنـ فــي منطقة ســـيـــارات األجــ

تقديم خدمة تحميل األمتعة مجانًا للمسافرين.
أما أكشاك الخدمة الذاتية التي تم تشغيلها في مطار 
الــذكــي فهي تقدم  املــطــار  الــدولــي ضمن برنامج  حمد 
لــلــمــســافــريــن خـــدمـــات ذاتـــيـــة مــثــل تــســجــيــل الــوصــول 
وتسليم األمتعة والفحص األمني قبل الوصول إلى 
نقطة الجوازات، مما أتاح للمسافرين املغادرين إنهاء 
هـــذه العمليات عــلــى نــحــو أســــرع، وبــفــضــل اســتــخــدام 
حــلــول برمجية مبتكرة تتنبأ بتدفق املسافرين في 
الوقت الفعلي وترصد أوقات االنتظار، استطاع املطار 

خفض أوقات االنتظار بشكل استباقي. 
وكــــان املــطــار أعــلــن مــؤخــرًا عــن تحقيقه نــجــاحــًا غير 
مسبوق في عام 2019، وذلك مع استقباله 38.8 مليون 
مــســافــر وهـــو رقـــم قــيــاســي أكــبــر عـــدد استقبله املــطــار 
خال عام منذ افتتاحه في عام 2014، ما يعني نموًا 
سنويًا بنسبة 12.44% مقارنة بعدد املسافرين في 

عام 2018.

مليون مسافر عبر »حمد الدولي« خالل 7 أيام
24 ساعة 138.7 ألف مسافر في  بمعدل 

الدوحة -  

الدوحة -  

النائب العام أمــس، على  املــري  وقــع سعادة الدكتور علي بن فطيس 
اتفاقية تعاون في املجال القانوني مع سعادة جونستون بوسينجيه 
وزيـــر الــعــدل بــجــمــهــوريــة روانـــــدا، الـــذي يـــزور الــبــاد حــالــيــا، وتــهــدف 
إلــى تعزيز التعاون بــن الطرفن فــي مجال اإلنــفــاذ الفعال  االتفاقية 
لــلــقــانــون وتــطــبــيــق اإلجــــــراءات الــجــنــائــيــة كــل فــي واليـــاتـــه القضائية 
الــواجــبــة وحــمــايــة حــقــوق اإلنـــســـان، واالســتــفــادة املــتــبــادلــة فــي مجال 
تنظيم وإدارة العدالة. كما نصت االتفاقية على تعاون الجانبن فيما 

بينهما في مجال تدريب املوظفن املسؤولن في النيابة العامة.

الــتــقــى ســعــادة الـــلـــواء الــركــن يــوســف أحــمــد الــحــنــيــطــي رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
املــشــتــركــة األردنـــيـــة، ســعــادة الـــلـــواء الــركــن طــيــار مــبــارك بــن مــحــمــد الكميت 
اللقاء  الخيارين نائب رئيس األركــان لشؤون اإلدارة واإلمـــداد، وجــرى خالل 
مناقشة عدد من القضايا بني البلدين الشقيقني، السيما آخر التطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء العميد الركن مبارك أحمد النصر 
امللحق العسكري القطري لدى مملكة األردن إلى جانب عدد من ضباط القوات 

املسلحة القطرية واألردنية.

املهندي رئيس املجلس األعلى  الحسن  لــحــدان  بــن  الدكتور حسن  اجتمع ســعــادة 
السيد جونستون بوسينجيه  أمــس، مع سعادة  التمييز،  للقضاء رئيس محكمة 
وزير العدل بجمهورية رواندا، الذي يزور البالد حاليا. جرى خالل االجتماع مناقشة 

العالقات القانونية والقضائية بني البلدين الصديقني وسبل دعمها وتطويرها.

أعلنت اللجنة الدائمة املوحدة الختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، أمس، عن 
فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة اعتبارا من الغد الخميس، وذلك خالل 
مؤتمر صحفي أقامته بهذه املناسبة. وأوضح املقدم الدكتور جبر حمود النعيمي 
مقرر وأمني سر اللجنة الدائمة املوحدة الختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، 
خالل املؤتمر، أن الهدف من اللجنة هو تسهيل اإلجراءات في التسجيل املبكر للطلبة، 

وإجراء الفحوصات الطبية لجميع املتقدمني للجهات العسكرية بالدولة.

اللواء الخيارين يلتقي رئيس تعاون قانوني بين قطر ورواندا
هيئة األركان األردنية

د. المهندي يجتمع 
مع وزير العدل الرواندي

وزير الخارجية يجتمع مع 
سفيرة البوسنة والهرسك

وزير الخارجية يتلقى رسالة 
خطية من نظيره الهولندي

وزير العدل يجتمع
 مع نظيره الرواندي

فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية 
العامة الختيار مرشحي الضباط الدوحة - قنا

عّمان - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

»2020 قطر تفوز باستضافة حفل توزيع »جائزة األعمال 
2020 24-27 نوفمبر  تقام خالل الفترة من 

أعــلــن االتـــحـــاد الــعــاملــي لــأعــمــال عــن اخــتــيــاره 
ــة فـــي قــطــر الســتــضــافــة حفل  ــــدوحــ مــديــنــة ال
 THE BIZZ »ــال ــ ــ ــمـ ــ ــ األعـ تـــــوزيـــــع »جــــــائــــــزة 
فــنــدق مرسى  فــي  ــــك  AMEA Awards، وذل
اللؤلؤة من 24-27 نوفمبر  مالذ كمبينسكي، 
2020. ويــكــرم حفل تــوزيــع »جــائــزة األعــمــال« 
األعـــمـــال الـــرائـــدة مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم 
الــيــومــي ملجتمعاتها  الــنــمــو  الــتــي تــســاهــم فــي 
املــحــلــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي. وكــــان االتــحــاد 
العاملي لأعمال قد أطلق هذه الجائزة في عام 
2005 ليقدم ملجتمع األعمال العاملي مجموعة 

كرم 
ُ
تــطــوره، وت التي تعزز مسيرة  املــزايــا  مــن 

الــتــي تحتل مكانة  الــجــائــزة األعــمــال املــتــمــيــزة 

بـــارزة فــي منطقتها، ويتمثل هدفها األسمى 
ــاد من  ــحـ فـــي تـــبـــادل املــعــرفــة بـــني أعـــضـــاء االتـ
خـــالل نــشــاطــات مــخــتــلــفــة. وتـــم اخــتــيــار دولـــة 
قطر من بني أكثر من 14 وجهة مختلفة، حيث 
فــاز الــعــرض املــقــدم مــن قطر بحق استضافة 
ــال« لــعــام 2020 مــتــفــوقــا على  ــمـ »جـــائـــزة األعـ
املرحلة  عرضي كازاخستان وسنغافورة في 
األخيرة. ومع االحتفال بهذه الجائزة في قطر، 
املــديــنــة مجموعة  املــتــوقــع أن تستضيف  مــن 
نــحــو 100 شركة  التنفيذيني مــن  املــــدراء  مــن 
وأكــثــر مــن 50 بــلــدًا. قــال ســعــادة السيد أكبر 
الباكر، األمني العام للمجلس الوطني للسياحة 
الجوية  الخطوط  التنفيذي ملجموعة  والرئيس 

للغاية لفوز قطر  القطرية: »نحن مــســرورون 
بــاســتــضــافــة حــفــل تــوزيــع »جـــائـــزة األعـــمـــال«، 
والذي من شأنه إثراء رزنامة فعاليات األعمال 
العاملية التي تختار قطر مكانا لها، تستضيف 
قطر أكثر من 500 فعالية أعمال عاملية، بما 
املــؤتــمــرات واملنتديات املختلفة، ومن  فــي ذلــك 
خـــالل جمعها بــني أحـــدث الــخــدمــات املــتــطــورة 
ــلـــة، تضمن  ــيـ وكـــــرم الــضــيــافــة الــعــربــيــة األصـ
الفعاليات على  قطر حصول املشاركني بتلك 
العاملي  أن االتحاد  لها«. يذكر  تجربة ال مثيل 
لأعمال هو منظمة دولية تأسست عام 2004 
في مدينة هيوسنت بوالية تكساس، وتتمثل 
مهمته األســاســيــة فــي تــطــويــر األعـــمـــال حــول 

العالم عن طريق مبادرات وأدوات متخصصة 
ــادرة شـــهـــادة  ــ ــبـ ــ مـــثـــل »جــــائــــزة األعـــــمـــــال«، ومـ
املسؤولية االجتماعية، وختم موثوقية االتحاد 
العاملي لأعمال، والذي يمنح الشركات الحائزة 

عليه ختما يؤكد موثوقية أعمالها.
مـــن جــانــبــه، قـــال جــيــســوس مـــــوران، مــؤســس 
ــاملـــي لـــأعـــمـــال: »نــحــن  ــعـ ــيــــس االتــــحــــاد الـ ورئــ
للغاية لعقد حفل توزيع »جائزة  متحمسون 
الـــدوحـــة، وبفضل  لــلــعــام 2020 فــي  األعـــمـــال« 
دعم املجلس الوطني للسياحة في قطر، سوف 
إلــى مستوى  التجربة بأعضائنا  ترتقي هــذه 
لــهــم االســتــمــتــاع بنشاطات  جــديــد كليا يتيح 

ترفيهية ثقافية وجوالت متنوعة في املدينة.

¶  أكبر الباكر

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع سعادة الدكتورة بصيرة توركوفيتش 
سفيرة البوسنة والهرسك لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها. 
ــوزراء وزيـــر الــخــارجــيــة بالشكر  ــ وتــوجــه ســعــادة نــائــب رئــيــس مجلس الـ
لــســعــادة الــســفــيــرة عــلــى جــهــودهــا فــي دعـــم وتــعــزيــز الــعــاقــات الثنائية، 

وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديدة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، من سعادة السيد 
ستيف بلوك وزيــر الشؤون الخارجية بمملكة هولندا، تتصل 
بالعاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة، 
لــوزارة  سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمــن العام 
الخارجية، خــال اجتماعه أمــس، مــع السيدة فــردريــك دي مان 

القائم باألعمال باإلنابة بسفارة مملكة هولندا لدى الدولة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل 
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أمس، مع سعادة 
جونستون بوسينجيه وزير العدل بجمهورية رواندا والوفد املرافق، 
الــتــعــاون املشترك  بمناسبة زيــارتــهــم للباد. واســتــعــرض االجــتــمــاع، 
بن دولة قطر وجمهورية رواندا، وسبل تطويره، والعمل على تعزيز 
التعاون الثنائي بن وزارتــي العدل في البلدين الصديقن في شتى 
املجاالت القانونية. حضر االجتماع سعادة فرانسوا نكوليكييمفورا 

سفير جمهورية رواندا لدى الدولة.
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برعاية معالي الشيخ عبدالله بــن ناصر 
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الــوزراء 
وزيـــر الداخلية ورئــيــس اللجنة الوطنية 
للسالمة املــروريــة، أقيمت الــورشــة األولــى 
املــــــروري أمــــس بتنظيم  إلدارة االزدحـــــــام 
مـــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املـــروريـــة 

بالتعاون مع هيئة األشغال العامة.
وحـــضـــر الــــورشــــة ســـعـــادة الــســيــد جــاســم 
ــر املــــواصــــالت  ــ ــ بــــن ســـيـــف الــســلــيــطــي وزيـ
واالتــصــاالت النائب األول لرئيس اللجنة 
ــة، والـــدكـــتـــور  ــ ــــروريـ الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املـ
مهندس سعد أحمد املهندي رئيس هيئة 
األشـــغـــال الــعــامــة عــضــو الــلــجــنــة الوطنية 
ــادة الـــدكـــتـــور  ــ ــعـ ــ لـــلـــســـالمـــة املــــــروريــــــة، وسـ
الــنــعــيــمــي وكــيــل وزارة التعليم  إبــراهــيــم 
والتعليم العالي، عضو اللجنة الوطنية 
املــروريــة ورئــيــس فــريــق متابعة  للسالمة 
الــوطــنــيــة للسالمة  تنفيذ االســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــواء مــحــمــد ســعــد الــخــرجــي  املـــروريـــة، والـ
مــديــر عـــام املــــرور الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
املــروريــة، وعدد  اللجنة الوطنية للسالمة 
الـــداخـــلـــيـــة  بـــــــــوزارة  مــــن مــــــــدراء اإلدارات 
والــســادة أعــضــاء اللجنة الوطنية، وعــدد 
كــبــيــر مــــن مــمــثــلــي الـــقـــطـــاعـــن الــحــكــومــي 

والخاص وجمعية املهندسن القطرين.

أنماط النقل

قــــــال ســـــعـــــادة الـــســـيـــد جــــاســــم بـــــن ســيــف 
السليطي وزير املواصالت واالتصاالت إن 
الخطط املستقبلية هي خطة هادفة جدا 
تــبــلــورت بــإيــجــاد وســائــل الــنــقــل الحديثة 
ــــرار املـــتـــرو واملـــتـــرو لــيــنــك وبــعــض  عــلــى غـ
الوسائل التي سترى في املستقبل القريب 
وســتــخــفــف كــثــيــرا مــن االزدحـــــام املــــروري، 
مضيفا: »إن وجود أنماط النقل الجديدة 
ســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف االزدحــــــــــام املــــــروري 
بنسبة تــراوحــت بــن 20 إلــى 25 %، حيث 
مـــكـــن املــــتــــرو مــــن تــحــقــيــق هـــــذه الــنــتــائــج 
ونــتــطــلــع فــــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب لــحــلــول 

أخرى ستساهم في حل هذا اإلشكال«.
الــقــادمــة ستشهد  ــام القليلة   وقـــال إن األيـ
افتتاح مواقف سيارات ملستعملي املترو 
ــن نـــســـب االزدحــــــــام  ــا ســيــخــفــف مــ وهـــــو مــ
املـــــــروري، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن الـــعـــام 2021 
سيشهد إطــالق وســائــل نقل جــديــدة على 

الطرقات التي ال يصلها املترو.
 وأشار وزير االتصاالت خالل تصريحات 
صحفية على هامش الورشة إلى توصل 
مختلف األطـــراف املتداخلة للوصول إلى 
حلول فّعالة للتخفيف من حــّدة االزدحــام 
ــة، لــتــســهــيــل الـــوصـــول  ــدولــ ــروري فـــي الــ ــ ــ املـ

ملختلف الوجهات.
ــر االتــــصــــاالت كــلــفــة االزدحـــــام  ــ ــــدر وزيـ  وقـ
املروري بالكبيرة، مشيرا إلى تأثيره على 
األعمال التي تتأخر، قائال:»إن كلفة تنفيذ 
اقــل بكثير على  مشاريع البنية التحتية 
املـــدى الــطــويــل مــن الخسائر الــتــي سببها 

االزدحام املروري«.
وقـــــــال: الـــــــــوزارة تــعــمــل عـــلـــى نـــشـــر ثــقــافــة 
استخدام النقل العام وذلــك بالتعاون من 
الجهات املعنية على غــرار وزارة التعليم 
مــن خـــالل إدخــــال أهــمــيــة الــنــقــل الــعــام في 

املناهج املدرسية.

الكثافة السكانية 

وألـــقـــى ســـعـــادة الــدكــتــور إبــراهــيــم صــالــح 
النعيمي وكــيــل وزارة التعليم والتعليم 
الــوطــنــيــة للسالمة  الــعــالــي عــضــو اللجنة 
املــروريــة كلمة أكــد فيها على أن االزدحــام 
ــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ــ املــــــــروري يـــعـــد مــــن اهـ
الــدول املتقدمة في وقتنا الحالي،  تواجه 
وانــه يمثل ظــاهــرة عاملية تعود أسبابها 
لــلــكــثــافــة الــســكــانــيــة املــتــنــامــيــة، والــحــيــاة 
املــدنــيــة الــحــديــثــة، ومـــا يــتــرتــب عليها من 

زيادة أعداد املركبات في الشوارع.
 وقال إن ذلك يجعل الدول املتقدمة تسعى 
املـــروري بمختلف  ــام  إلــى معالجة االزدحــ
أنــــــواع الـــحـــلـــول، مــشــيــرًا فـــي هــــذا الــصــدد 
إلى أن االهتمام الــذي توليه الــدول لحالة 
االزدحــــام املــــروري يــرجــع لــآثــار السلبية 
التي تسببها االزدحـــامـــات، ومنها تلوث 
الهواء بنسب كبيرة، الفتًا إلى أن دراسات 
الــبــاحــثــن فـــي مـــركـــز »تــحــلــيــل املــخــاطــر« 
التابع لجامعة )هــارفــارد(، والتي أشارت 

فــــي )83(  ــة  ــ ــــروريـ املـ ــنـــاقـــات  ــتـ ــــى أن االخـ إلـ
مــديــنــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
مسؤولة عما يزيد على 2,200 حالة وفاة 

مبكرة في العام 2010م. 
: »كـــمـــا أن لـــالزدحـــامـــات 

ً
وأضـــــــاف قــــائــــال

املرورية أيضًا آثار سلبية على االقتصاد، 
تتمثل في كلفة ساعات العمل الضائعة، 
وتــأخــيــر إنــجــاز الكثير مــن األعــمــال على 

مستوى الدولة.  

خطة تنمية 

وألـــقـــى الـــلـــواء مــحــمــد ســعــد الــخــرجــي أن 
ــد مــــن الــــــــدول الــحــضــريــة  ــعـ ــر تـ ــطـ دولـــــــة قـ
أو الـــتـــي يــســكــن أغـــلـــب ســكــانــه فـــي املـــدن 
باإلضافة إلى تميزها بتبني خطة تنمية 
طموحة في كافة القطاعات، وأنها بذلك 
أصــبــحــت تـــواجـــه زيـــــادة فـــي الــطــلــب على 
نقل األفــراد والبضائع وزيــادة في جانب 
االزدحـــــام املـــــروري، الفــتــًا إلـــى أن الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة اولــــت مـــوضـــوع االزدحـــامـــات 
املــروريــة اهتماما كبيرًا مــن خــالل إطــالق 
الــــوطــــنــــيــــة 2030 وإطــــــــالق  قــــطــــر  رؤيـــــــــة 

االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية 
إلــى إطــالق خطة  2013 – 2022 باإلضافة 
الثانية التي جميعها تهدف إلى  التنمية 

الحد من الحوادث املرورية.
 »يــمــثــل االزدحـــــام املـــروري 

ً
ــاف قــائــال وأضــ

نظامًا معقدًا، تتوزع مكوناته بن جهات 
مختلفة، وبذلك فقد قامت اإلدارة العامة 
املــهــام املكلفة  بـــدور فــعــال لتنفيذ  للمرور 
بها حيث تتحمل اإلدارة العامة للمرور 
ــي تــنــفــيــذ االســتــراتــيــجــيــة   كـــبـــيـــرًا فــ

ً
ثـــقـــال

الوطنية للسالمة املــروريــة 2013 - 2022 
ــع ذات عـــالقـــة  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ تــــشــــمــــل مـ والــــــتــــــي 
املـــروري مثل: تطوير القوانن  بــاالزدحــام 
وتوحيد نظم البيانات – تطوير السالمة 
ــام مـــن خــالل  ــ ــ املــــروريــــة والـــحـــد مـــن االزدحـ
تحسن كفاءة التحقيق، ونظام الدوريات، 
وتــحــســن انــســيــابــيــة الــحــركــة املــــروريــــة – 
تطوير استعمال التكنولوجيا ورادارات 
ــم مــتــطــلــبــات مــونــديــال قطر  الــســرعــة ودعــ

 .2022

البنية التحتية 

وأشــــار املــهــنــدس يــوســف الــعــمــادي مدير 
ــــؤون املــــشــــروعــــات فــــي هــيــئــة األشـــغـــال  شــ
العامة أن القيادة السياسية في دولة قطر 
قد قامت بإطالق رؤية قطر الوطنية 2030 
الــتــي تــهــدف إلــى نقل الــدولــة إلــى مصاف 
الـــــدول املــتــقــدمــة وإطـــــالق االســتــراتــيــجــيــة 
املـــروريـــة 2020-2013  لــلــســالمــة  الــوطــنــيــة 
التي تهدف إلى الحد من الحوادث املرورية 

وبناء نظام نقل آمن ألفراد املجتمع. 
ــار إلـــى تـــزامـــن ذلـــك مـــع إنـــشـــاء هيئة  ــ وأشـ
األشــغــال العامة كـــذراع فني اختصاصي 
لبناء مشاريع الطرق والجسور وتطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــصــيــانــة واســتــخــدام 
التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن خطة 
الــثــانــيــة 2018 – 2022  الهيئة التنفيذية 
تشمل مشاريع عمالقة ذات عالقة بالنقل 
املستدام والحد من االزدحام املروري مثل 
ــارات  ــ بــنــاء نــظــام لــلــتــحــكــم املـــركـــزي واإلشــ
الـــضـــوئـــيـــة ونـــظـــم لــلــصــيــانــة والــــحــــوادث 

املرورية وإدارة السرعة والنقل الذكي.
الفتًا إلى أهم إنجازات الهيئة التي عددها 
الــذي يشمل  فــي: برنامج الطرق السريعة 
الــطــرق السريعة في  بعض أكبر مشاريع 
قــطــر وبــرنــامــج الــطــرق الــداخــلــيــة - أعــمــال 
تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي 
ــام فــعــال  وشـــبـــكـــات الــــطــــرق - تـــطـــويـــر نـــظـ
الستخدام التكنولوجيا الحديثة - تنفيذ 

نظام النقاط السوداء لتحديد املواقع التي 
تــتــكــرر بــهــا الــــحــــوادث املــــروريــــة - تــطــويــر 
خدمات املشاة لتوفير التسهيالت لجميع 
مستخدمي الطريق، وتعزيز السالمة من 
خالل بناء معابر وجسور املشاة - تطوير 
مناطق املدارس لتسهيل انسيابية الحركة 

املرورية.

تطوير الطرق 

مـــن جــانــبــه، أكـــد الــعــمــيــد مــحــمــد عــبــدالــلــه 
املالكي أمن سر اللجنة الوطنية للسالمة 
املــــروريــــة أن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة 
املــروريــة باعتبارها الجهة املــســؤولــة عن 
رســــم الـــســـيـــاســـات املــــروريــــة فــإنــهــا تضع 
فــي مــقــدمــة أولـــويـــات عملها، وبــاســتــمــرار 
موضوع االزدحام املروري على الطرقات، 
ــرار  ــا يــســبــبــه مـــن أضــ كـــأولـــويـــة قـــصـــوى ملـ
على االقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ تــقــدر تكلفته 
: »وبما 

ً
بمالين الـــدوالرات، وأضــاف قائال

أن دولــة قطر واحــدة من أكثر الــدول التي 
تــشــهــد نــهــضــة كــبــيــرة، ونـــمـــوًا اقــتــصــاديــا 
مـــطـــردًا فـــي كــافــة املـــجـــاالت، وذلــــك بفضل 
الــســيــاســة الـــرشـــيـــدة لــلــقــيــادة الــعــلــيــا في 
ــة، كــــان لـــزامـــًا عــلــى كـــل املــؤســســات،  الــــدولــ
ــة عــلــى  ــظــ ــافــ ــحــ ــة املــ ــيــ ــنــ والــــهــــيــــئــــات الــــوطــ
استمرارية هذه النهضة من خالل تطوير 
الــطــرق  الــبــنــيــة التحتية لشبكة  مــقــومــات 
وتزويدها بأحدث الوسائل التي تضمن 
انسيابية حركة النقل عليها وفق معايير 
ســالمــة مــروريــة عالية، كما أشـــار العميد 
املالكي في كلمته إلى أن الدولة مقبلة على 
الــحــدث الرياضي  تنظيم مــونــديــال 2022 
ــنـــجـــاح فــي  ــدًا أن الـ الــــدولــــي األكــــبــــر، مــــؤكــ
تنظيم هــذه البطولة العاملية يتطلب من 
جميع مؤسسات وهيئات الدولة اإلعــداد 
والتنظيم الجيد لتلك الفعالية والتأكد 
من جاهزية كافة القطاعات السيما قطاع 

النقل،  

قطاع النقل 

بــعــد ذلـــك جـــرى تــقــديــم أوراق عــمــل فنية 
اختصاصية شملت ورقة عمل عن خطة 
قـــطـــاع الـــنـــقـــل املـــطـــلـــوبـــة ملـــونـــديـــال قــطــر 
2022، وورقـــتـــن عــمــل أخـــريـــن مـــن قبل 
مــركــز االبــتــكــارات التكنولوجية وشركة 
ــوم حـــالـــيـــًا بــتــنــفــيــذ  ــقــ ــي تــ ــتــ ســـــواركـــــو الــ
مــشــروع لهيئة األشــغــال العامة عــن دور 
التكنولوجيا في تطوير إدارة االزدحام، 

حــيــث قــدمــت الـــورقـــة األولــــى عــن اللجنة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع واإلرث، وتـــنـــاولـــت  الــعــلــيــا 
خطة قطاع النقل خالل فيفا قطر 2022، 
وتــطــرقــت الـــورقـــة إلـــى عـــدد مــن األنــظــمــة 
الــتــي سيتم استخدامها إلدارة الحركة 
املـــروريـــة خـــالل فــتــرة املـــونـــديـــال، الــقــيــام 
بمراقبة الحركة املرورية من خالل نظام 
النقل الذكي لضمان نجاح كأس العالم، 
ــائـــل الــنــقــل كــالــحــافــالت  ــتـــخـــدام وسـ واسـ
لــنــقــل  الـــتـــي ســيــتــم تـــوفـــيـــر 3000 مــنــهــا 
إلــى املالعب  الجمهور من مواقع السكن 
الثمانية التي ستجرى عليها املباريات، 
إلـــى التنسيق مــع وســائــل النقل  إضــافــة 
األخرى )كروه وكريم واوبــر(، كما سيتم 
ــتـــخـــدام املـــتـــرو الـــــذي ســيــغــطــي %30  اسـ
مـــن احــتــيــاجــات الــتــنــقــل، فــيــمــا ستغطي 
الـــحـــافـــالت والـــبـــاصـــات 40% وستغطي 
ــارات األجــــــرة 30% مـــن احــتــيــاجــات  ــيــ ســ
الــورقــة الثانية بعنوان  التنقل. وجـــاءت 
ــذكــــي لــلــحــد مــن  »تــــطــــور نـــظـــام الـــنـــقـــل الــ
االزدحــــــام« الــتــي قــدمــهــا املــهــنــدس معتز 
عــشــا عــن شــركــة ســـواركـــو فــيــس جــي اف 
وأشــــار فــيــهــا إلـــى أن الــهــدف مــن تطوير 
نظام النقل الذكي هو التقليل من ساعات 
ــام املـــروري فــي أوقـــات الــــذروة، أو  االزدحــ
ــام  ــ ــل تــخــفــيــض ســـاعـــات االزدحـ عــلــى األقــ
املــــــروري، وذلــــك مـــن خـــالل خــلــق طبقات 
تحكم تسمح بتخفيض حركة االزدحــام 

املروري 

الوسائل الحديثة 

وفي الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان 
)آلية لتقييم االزدحـــام وخدمات النقل( 
وقدمها الدكتور فتحي فياللي عن مركز 
قطر لالبتكارات التكنولوجية – كيومك 
ــم اســــتــــعــــراض اســــتــــخــــدام الـــوســـائـــل  ــ تـ
الــحــديــثــة إلدارة قــطــاع  الــتــكــنــولــوجــيــة 
ــال ومــنــهــا تــوفــيــر  ــديـ ــونـ الــنــقــل خــــالل املـ
بيانات خاصة على الشبكة العنكبوتية 
ــــج  ــرامـ ــ ــــن خـــــــــالل بـ ــ اإلنــــــتــــــرنــــــت وكـــــــــــذا مـ
االندرويد والصحافة اإللكترونية، وان 
ــلـــومـــات تــتــضــمــن  ــعـ ــذه الـــبـــيـــانـــات واملـ ــ هـ
عشرة مالين معلومة تصب في منصة 
مــســارك الــتــي تــقــوم بــجــمــع واســتــيــعــاب 
ــا  ــيـــرهـ ــوفـ ــــات ومــــــــن ثــــــم تـ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ هــــــــذه الـ

ملستخدمي الحركة املرورية.
ــع الــــتــــي نــاقــشــهــا  ــ ــيـ ــ ــــواضـ ومـــــــن اهـــــــم املـ
ــديـــد جــهــة  املــــشــــاركــــون بــــالــــورشــــة: تـــحـ
املــــروري  مــســؤولــة عـــن إدارة االزدحـــــــام 
فــي قطر وتحديد مهامها التي تشمل: 
إدارة االزدحام على أساس علمي يشمل 
الــخــبــرات والـــكـــوادر املــتــخــصــصــة -بــنــاء 
قاعدة بيانات متكاملة مع نظام تنبؤات 
- تطوير اإلمكانيات التنفيذية وتبني 
ــة  ــروريــ املــ ــة  ــركـ الـــحـ فـــعـــال إلدارة  نـــظـــام 
- تــطــويــر اإلشــــــــارات الــضــوئــيــة ونــظــام 
الــتــحــكــم املــــركــــزي، ونـــظـــام فـــعـــال إلدارة 
الطلب على النقل وتعزيز استعماالت 
ــــي  ــــدرسـ ــاعــــي والــــنــــقــــل املـ ــمــ ــل الــــجــ ــقــ ــنــ الــ
ومشاركة القطاع الحكومي والــخــاص، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ وكــــــذلــــــك تـــكـــلـــيـــف الــ
ــة املـــــــروريـــــــة مـــمـــثـــلـــة بــاملــكــتــب  لـــلـــســـالمـ
املــروريــة للقيام بدور  الوطني للسالمة 
التقييم واملتابعة وتقديم االستشارات 

والتقارير الفصلية.  

من احتياجات التنقل.. السليطي:  % 30 المترو سيغطي 

 % 25 أنماط النقل الجديدة تخفف االزدحام المروري 

¶  اللواء محمد سعد الخرجي

¶ جانب من الحضور 

¶  المهندس يوسف العمادي¶  العميد محمد المالكي

النعيمي: االزدحام 
المروري يخلف آثارا 

سلبية كثيرة أهمها 
تلوث الهواء 

الخرجي: القيادة 
السياسية أولت 

االزدحامات المرورية 
اهتمامًا كبيرًا 

العمادي: استراتيجية 
السالمة المرورية تهدف 

للحد من الحوادث 
المرورية

عمر القضاه
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الدوحة -  

صالح بديوي

أكــبــر مؤسسة   ،QNB أعــلــنــت مــجــمــوعــة
مــصــرفــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وإفـــريـــقـــيـــا، أن مــجــلــس اإلدارة اعــتــمــد 
البيانات املالية للسنة املنتهية فــي 31 

ديسمبر 2019.
بلغ صافي الربح 14,4 مليار ريــال )3,9 
مــلــيــار دوالر أمــريــكــي( للسنة املنتهية 
فــي 31 ديسمبر 2019، بــزيــادة نسبتها 
4% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. كما ارتفع 
إجــمــالــي مــــوجــــودات املــجــمــوعــة بنسبة 
إلــى 945 مليار ريـــال )259  10% ليصل 
مليار دوالر أمــريــكــي( منذ 31 ديسمبر 
2018 وهــو أعــلــى مستوى للموجودات 

في تاريخ املجموعة.
ويوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة 
بــتــوزيــع أربــــاح نــقــديــة بــمــعــدل 60% من 
القيمة االسمية للسهم )بواقع 0,6 ريال 
ــد(، عــلــمــا بــــأن الــبــيــانــات  ــ ــــواحـ لــلــســهــم الـ

املالية لعام 2019 ومقترح توزيع األرباح 
تخضع ملوافقة مصرف قطر املركزي.

كــــان املـــصـــدر الــرئــيــســي لــنــمــو إجــمــالــي 
املــوجــودات هــو الــقــروض والسلف التي 
نمت بنسبة 10% لتصل إلى 679 مليار 
ريـــال )186 مــلــيــار دوالر أمــريــكــي(. وقــد 

تـــم تــمــويــل هــــذا الــنــمــو بــشــكــل أســاســي 
ــع الــعــمــاء الــتــي ارتفعت  مــن خـــال ودائــ
بنسبة 10% مــن ديسمبر 2018 لتصل 
إلــى 684 مليار ريــال قطري )188 مليار 
دوالر أمــريــكــي(. أدت سياسة املجموعة 
القوية في إدارة املوجودات واملطلوبات 

بــتــحــســن نــســبــة الـــقـــروض إلـــى الـــودائـــع 
إلــى %99,2  لــدى مجموعة QNB لتصل 
في 31 ديسمبر 2019. وقد أدت سياسة 
املجموعة فــي إدارة التكاليف وقدرتها 
على تحقيق نمو قوي في اإليرادات إلى 
املــحــافــظــة عــلــى نــســبــة مــتــمــيــزة للكفاءة 
ــنـــد مــســتــوى  ــل( عـ ــ ــدخـ ــ ــــى الـ )الـــتـــكـــلـــفـــة إلــ
ــدة مــن أفضل  25,9% والــتــي تعتبر واحـ
الــنــســب بــن املــؤســســات املــالــيــة الكبيرة 

في املنطقة.
كــمــا حــافــظ الــبــنــك عــلــى مــعــدل الــقــروض 
غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة 
الــقــروض عند مستوى 1,9%، وهــو من 
بــن أدنــــى املـــعـــدالت عــلــى نــطــاق الــبــنــوك 
الــرئــيــســيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وإفــريــقــيــا، األمــــر الــــذي يــعــكــس الــجــودة 
ــة ملـــحـــفـــظـــة الـــــقـــــروض وفـــعـــالـــيـــة  ــيـ ــالـ ــعـ الـ
سياسة إدارة املخاطر االئتمانية. كما 
واصلت املجموعة سياستها املتحفظة 
في بناء املخصصات، حيث بلغت نسبة 

تغطية القروض غير العاملة 100% في 
31 ديسمبر 2019. كــمــا ارتــفــع إجمالي 
بــنــســبــة 7% ليصل  املــســاهــمــن  حـــقـــوق 
إلــــى 95 مــلــيــار ريـــــال )26 مــلــيــار دوالر 
أمريكي( كما في 31 ديسمبر 2019. كما 
بلغ العائد على السهم 1,45 ريال )0,40 
دوالر أمريكي( مقارنة بـ 1,44 ريال )0,39 

دوالر أمريكي( عن ديسمبر 2018.
بلغت نسبة كفاية رأس املال للمجموعة 
ــــي 31 ديـــســـمـــبـــر 2019،  فـ ــا  ــمـ 18,9% كـ
وهي أعلى من الحد األدنــى للمتطلبات 
التنظيمية ملصرف قطر املركزي ولجنة 
ــان لــتــقــلــب أســـعـــار الــصــرف  ــد كـ ــازل. وقـ ــ بـ
فــي أســواقــنــا األســاســيــة تــأثــيــر مــحــدود 
املــال. يعمل لدى  على نسبة كفاية رأس 
املجموعة ما يزيد على 29,000 موظف 
ــثـــر مــــن 25 مـــلـــيـــون عــمــيــل،  يـــخـــدمـــون أكـ
حــيــث تــقــدم أحـــدث الــخــدمــات املصرفية 
فــــــرع ومــكــتــب  لـــعـــمـــائـــهـــا عـــبـــر 1,100 

تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي.

تـــحـــت رعــــايــــة وحــــضــــور ســــعــــادة الــســيــد 
ــلـــي وزيـــــــر الــثــقــافــة  ــعـ ــانــــم الـ ــــاح بــــن غــ صــ
ــم املـــســـرحـــي  ــ ــــوسـ والـــــريـــــاضـــــة، اخـــتـــتـــم املـ
2019، مساء امس على مسرح الدراما في 
املــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي »كــتــارا« 
ــيـــر مـــــن املـــســـرحـــيـــن  ــفـ بــــحــــضــــور جــــمــــع غـ

واملثقفن واإلعامين.
 وتم خال الحفل اإلعان عن الفائزين في 
كافة املجاالت املسرحية وعرض توصيات 
لجنة التحكيم، مع استعراض لتفاصيل 
املوسم املاضي وأهــم ما تم إنجازه خال 
الــفــتــرة، حــيــث سيتم تلخيص رحلة  تــلــك 
املسرح القطري على مدار املوسم من خال 

اسكتش مسرحي قصير.
حيث تسابق لنيل جــوائــز هــذا املــوســم 8 
أعمال مسرحية في مسرح الكبار ومسرح 
الطفل، بواقع 44 جائزة تم توزيعها على 
املــجــاالت، أهمها  ُمبدعي املسرح في كافة 
جــــائــــزة أفــــضــــل عـــمـــل مـــســـرحـــي مــتــكــامــل 
ــال  ــ ألــــــف ريـ ــار وتـــبـــلـــغ 400  ــبــ ــكــ الــ ــرح  ــســ ملــ
ــائــــزة أفـــضـــل عــمــل مــســرحــي مــتــكــامــل  وجــ
في مسرح الطفل وقيمتها 300 ألف ريال 
فيما تتراوح الجوائز األخرى بن 10 آالف 

وحتى 40 ألف ريال.
كــمــا تــضــّمــن الــتــكــريــم عــــددًا مـــن أصــحــاب 
ــضــيــئــة فـــي مــجــال املــســرح 

ُ
اإلســـهـــامـــات امل

خال املوسم.
 

توصيات مهمة 

ــــت الــلــجــنــة بــإنــشــاء مــكــتــبــة رقمية   وأوصـ
لـــحـــفـــظ وتـــوثـــيـــق الـــنـــصـــوص املــســرحــيــة 
ــبـــة لــلــعــمــل  وكــــذلــــك املـــطـــبـــوعـــات املـــصـــاحـ
املـــســـرحـــي، ونـــســـخ مــمــا كــتــب عـــن الــعــمــل 
الفني فــي الصحافة ووســائــل االعـــام مع 
تسجيل رقــمــي لــلــعــرض املــســرحــي، وذلــك 
مــن اجــل تكوين ذاكـــرة للموسم املسرحي 
واملــســرح فــي قــطــر، ولــكــي يــتــاح للباحثن 

والكتاب االطاع عليها. 
واشـــــــادت الــلــجــنــة بــمــســرحــيــات االطـــفـــال 
التي تعرض في الفترة الصباحية وكذلك 
املـــســـرحـــيـــات الـــتـــي عـــرضـــت خـــــارج نــطــاق 
الــدوحــة، داعــيــة الــى تشجيع طلبة  مدينة 
املــــــــدارس لـــحـــضـــور الــــعــــروض املــســرحــيــة 

وفتح حوار معهم من قبل ابطال العمل. 
وأوصــت اللجنة ايضا بــان تكون عروض 
تـــســـجـــيـــل مــســبــق  االطـــــــفـــــــال حــــيــــة دون 
لـــحـــواراتـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء االســـتـــعـــراضـــات 
ــداث تــفــاعــل  ــ ــل احــ ــك مـــن أجــ ــ الــغــنــائــيــة وذلـ

مباشر بن الخشبة والصالة. 

 مالحظات على النصوص

وفـــي مــعــرض تــــاوة الــتــوصــيــات سجلت 
اللجنة بعض املاحظات املهمة بالنسبة 
للنصوص الدرامية ومن ابرزها: »افتقاد 
مــعــظــم الـــنـــصـــوص املـــســـرحـــيـــة املـــرفـــوعـــة 
الــــيــــهــــا لـــلـــبـــنـــيـــة الـــــدرامـــــيـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة مــن 
تكثيف االحــداث وتطورها الدرامي املبرر 

والــــحــــوار الــــدرامــــي وبـــنـــاء الــشــخــصــيــات 
الــدرامــيــة للنص،  وربــط تطورها بالبنية 
كــمــا اعــتــمــدت الــنــصــوص عــلــى الــســرديــة 
ــر مــــن الـــتـــجـــســـيـــد.  ورصـــــــدت الــلــجــنــة  ــثـ اكـ
ضعف توظيف التقنيات الفنية لسباق 

العرض وأحداثه مثل اإلضــاءة والديكور 
واملؤثرات الصوتية والبصرية. 

وتفتقد عــدد مــن الــعــروض تــنــاول قضايا 
املجتمع املستحدثة واملتغيرة وتوظيفها 
ــوارات كــانــت  ــحــ ــا، كــمــا ان مــعــظــم الــ ــ ــًي درامــ
مــبــاشــرة وتــقــريــريــة وتــفــتــقــر الــــى رشــاقــة 
الـــحـــوار وجــمــالــيــات الــتــعــبــيــر، فــضــا عن 
غياب النقد املوضوعي ومتابعة املوسم 
ــائـــل  ــانــــب مــخــتــلــف وسـ املـــســـرحـــي مــــن جــ

االعام. 

أهم الجوائز

 قــام ســعــادة صــاح بــن غانم العلي وزيــر 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون والــــتــــراث، مـــســـاء امــس 
بــتــكــريــم االعـــمـــال املــســرحــيــة الــفــائــزة هــذا 
املوسم حيث حصدت مسرحية كومبارس 
للفنان غانم السليطي جائزة أفضل عمل 
مسرحي متكامل ملسرح الكبار وتبلغ 400 
ألــف ريـــال فيما حــصــدت مسرحية بائعة 
الكعك جائزة أفضل عمل مسرحي متكامل 

في مسرح الطفل وقيمتها 300 ألف ريال.
ــر عـــبـــد الـــرضـــا  كـــمـــا حـــصـــد املــــخــــرج نـــاصـ
جـــائـــزة افــضــل اخـــــراج مــســرحــي لــاطــفــال 
وقــيــمــتــهــا 40 الـــــف ريـــــــال عــــن مــســرحــيــة 
»بــائــعــة الــكــعــك«، وافـــضـــل اخـــــراج للكبار 
فــاز بها الفنان غانم السليطي مسرحية 
»كومبارس«،وافضل نص اطفال 30 الف 

تيسير عبد الله وعبد الرحمن الصديقي 
من مسرحية »بائعة الكعك«، افضل نص 
الــشــمــري،  الـــف للكاتب ســعــود  للكبار 30 
افــضــل عـــرض مــتــكــامــل مــســرحــيــة »بــائــعــة 
الــكــعــك« 300 الـــف، افــضــل عـــرض متكامل 
الــــــدار  الــــــف »كـــــومـــــبـــــارس«  ــلـــكـــبـــار 400  لـ

القطرية. 
الــف ريـــال، افضل  وفــاز بالجوائز فئة 20 
ــان ملــســرحــيــة كــومــبــارس  مــوســيــقــى والـــحـ
ــلــــي، افــــضــــل مـــوســـيـــقـــى لـــاطـــفـــال  مـــطـــر عــ
مــنــاصــفــة بـــن عــبــد الــرحــمــن املــنــصــوري، 
ناصر محمد، وافضل كلمات اغاني اطفال 
عـــبـــد الــــــــرزاق الـــربـــيـــعـــي مــســرحــيــة حـــاق 
االشـــجـــار، وافــضــل ديــكــور لــلــكــبــار محمد 
الخليفي مسرحية »خربطيشن«،وافضل 
ديكور اطفال ناصر عبد الرضا مسرحية 
ــان غـــانـــم  ــنــ ــفــ ــة الــــكــــعــــك«. وكــــــــان الــ ــعــ ــائــ »بــ
الــســلــيــطــي تـــبـــرع بــنــصــف جـــائـــزة افــضــل 
عــرض متكامل للكبار لبناء دور لايتام 
ترحما على ارواح فنانن قطرين وفنان 

بحراني توفى مؤخرا.

جوائز أخرى 

افضل انتاج للكبار مسرحية »كومبارس« 
ــدار الــقــطــريــة، وافـــضـــل انـــتـــاج مسرحي  ــ الـ
لاطفال مسرحية بائعة الكعك فضائية 
لانتاج، وافضل مكياج للكبار مسرحية 

»خربطيشن« شركة اورنج لانتاج، افضل 
مكياج لاطفال مسرحية »فرسان الوطن«، 
وافضل ازياء للكبار »خربطيشن« ،وافضل 
ازيـــــاء لــاطــفــال ريــــم الـــســـويـــدي مسرحية 
ــن«، وافــــضــــل اســـتـــعـــراض  ــ ــوطـ ــ »فــــرســــان الـ
ــيـــة »كـــــومـــــبـــــارس« شــــركــــة الـــدغـــر  مـــســـرحـ
القطرية لانتاج الفني، افضل استعراض 
ملـــســـرح االطـــفـــال لــفــرقــة الـــوطـــن مــســرحــيــة 
حــاق االشــجــار،وافــضــل اضـــاءة مسرحية 
الـــدوس، افضل اضــاءة  خربطيشن طالب 
اطفال بائعة الكعك، افضل كلمات اغاني 
مسرحية كومبارس خليفة جمعان افضل 
ــه جـــديـــد مـــن الــكــبــار مــحــمــد مــطــاوعــة  وجــ
مسرحية »كومبارس«،ومن االطفال كلثم 
املناعي مسرحية حاق االشجار،وافضل 
ممثلة واعــدة من الكبار نورة عبد العزيز 
»خربطيشن«، وافضل ممثلة واعدة اطفال 
بقيمة 10 االف ريـــال وفـــاء عــبــاس »حــاق 
االشجار«، وافضل ممثل واعــد من الكبار 
عبد الرحمن العتيبي،وافضل ممثل واعد 
الله مبارك، وتصل قيمة  من االطفال عبد 
الجائز الواحدة فيما سبق 10 االف ريال«. 

شهادات تقدير

كــمــا تـــم تـــوزيـــع شـــهـــادات تــشــجــيــعــيــة من 
مــــركــــز شـــــــؤون املــــســــرح،جــــائــــزة االخـــــــراج 
الــف ريــال البراهيم الري،  التشجيعية 15 
جــــائــــزة الـــتـــمـــثـــيـــل الــتــشــجــيــعــيــة لــلــفــنــان 
ــال،  ابـــراهـــيـــم خــلــيــل 10 االف ريــ الـــصـــاعـــد 
لـــلـــفـــنـــانـــة هـــدى  ــان  ــ افــــضــــل مــمــثــلــة دور ثــ
املالكي »جميل بعد التعديل« قيمتها 10 
االف ريــال، وافضل ممثلة دور ثان اطفال 
مناصفة هيا الصالحي »حاق االشجار«، 
والــفــنــانــة اســـرار محمد »شــجــرة الــلــؤلــؤ«، 
ــــف غــــادة  الـ وافــــضــــل مــمــثــلــة دور اول 15 
الزدجالي مسرحية »كومبارس«، والفنانة 
ــة »خـــربـــطـــيـــشـــن«،  ــيـ زيــــنــــب عــــلــــي مـــســـرحـ
الـــف الفنانة  افــضــل ممثلة دور ثــانــي 15 
بــلــقــيــس الـــبـــلـــوشـــيـــة مــســرحــيــة »بــلــقــيــس 
طـــائـــر الــــســــام«، افـــضـــل مــمــثــل دور ثــانــي 
جاسم االنــصــاري مسرحية »كومبارس« 
الــــف ريــــــال، وافـــضـــل ممثل  وقــيــمــتــهــا 15 
اطفال خالد الحميدي مسرحية »بلقيس 
ــســــام«. وافـــضـــل مــمــثــل دور اول  طـــائـــر الــ
الــف فيصل رشيد مسرحية  وقيمتها 15 
ــيـــشـــن« ومـــحـــمـــد الـــصـــايـــغ نــفــس  »خـــربـــطـ
املــســرحــيــة، افــضــل ممثل دور اول فيصل 
رشــيــد اطــفــال مسرحية »فــرســان الوطنط 

وقيمتها 15 الف ريال«. 
وتـــم مــنــح شــهــادات تــقــديــر العــضــاء لجنة 
الــنــصــوص ومـــن بينهم د. مـــرزوق  تقييم 
الــبــشــر، د. حــافــظ عــلــى عــبــد الــلــه، دســمــان 
الـــكـــواري، مــحــمــد خــمــيــس الــخــلــيــفــي، عبد 
الــواحــد املــولــوي، الــدكــتــور سعيد الناجي 
الفنان فيصل ابراهيم التميمي. وشهادات 
ــهــــات اخـــــــرى وهـــــــــــي«ادارة  ـــ 5 جــ ــ ــر لـ ــديـ ــقـ تـ
الـــعـــاقـــات الــعــامــة بــــــوزارة الــثــقــافــة، قــنــاة 
دوحة 360، مركز قطر للفعاليات الثقافية 
والــتــراثــيــة، مــركــز الفنون البصرية، مركز 

شؤون املوسيقى، فضاء الدمى.

QNB مليار ريال أرباح مجموعة  14.4

»كومبارس« و»بائعة الكعك« تحصدان أهم جوائز الموسم المسرحي 

حققت أعلى مستوى للموجودات

وزير الثقافة والرياضة يتوج الفائزين في ختام الموسم المسرحي

QNB مجموعة  ¶

¶  لقطة جماعية  للفائزين والمكرمين مع سعادة وزير الثقافة والرياضة                                                                             تصوير: عمرو دياب

¶  جانب من الحضور 

 لجنة التقييم:
 معظم النصوص 

المسرحية افتقدت 
للبنية الدرامية العلمية 

توصيات بإنشاء مكتبة 
رقمية لحفظ وتوثيق 
النصوص المسرحية 

 غانم السليطي يتبرع
 بـ 200 ألف ريال لأليتام



07 محليات
Issue No 1354 - Wednesday 15 January 2020

العدد 1354
األربعاء 20 جمادى األولى 1441 هـ ــ 15 يناير 2020

خالل ندوة »المستجدات التشريعية والقضائية«.. قانونيون ومحامون:

2019 حافل باإلنجازات التشريعية الداعمة للنهضة االقتصادية
فــي بــدايــة أعــمــال الــنــدوة قــال املحامي 
سلطان العبدالله، إن ندوة املستجدات 
التشريعية والقضائية في عــام 2019 
تمثل بــاكــورة نـــدوات رابــطــة »محامو 
ــر«، حــيــث تــعــتــزم الـــرابـــطـــة تــقــديــم  ــطـ قـ
الــتــوعــيــة الــقــانــونــيــة فـــي املــجــتــمــع من 
خالل سلسلة من الندوات خالل العام 
الــحــالــي، الفــتــا إلـــى أنـــه ســيــتــم تنظيم 
عدد من الندوات حول مهنة املحاماة: 
املـــســـتـــقـــبـــل والـــــتـــــحـــــديـــــات والــــنــــظــــام 
الــقــضــائــي فــي قــطــر وســـيـــادة الــقــانــون 
وندوة حول الحماية القانونية للمرأة 

والطفل.
وخـــالل الــجــلــســة األولــــى لــلــنــدوة التي 
أدارتــهــا األســتــاذة منى املطوع تحدث 
املحامي أحمد السبيعي حول القانون 
الـــخـــاص بتعديل  لــســنــة 2019  رقــــم 3 
قـــانـــون املـــرافـــعـــات، والـــقـــانـــون رقـــم 20 
املــــــــادة 374  لـــســـنـــة 2019، وتــــحــــديــــدا 

املتعلقة بالنفاذ املعجل لألحكام.
إنــه فــي حالة األحكام  وقــال السبيعي 
املــســتــعــجــلــة نـــصـــت املــــــــادة املــــذكــــورة 
عــلــى أن الـــنـــفـــاذ املــعــجــل بــغــيــر كــفــالــة 
واجــب بقوة القانون لجميع األحكام 
ــم يـــنـــص عــلــى  ــا لــ ــادرة، وذلــــــك مــ الــــــصــــ
ــه عــلــى  ــ ــــى أنـ تـــقـــديـــم كـــفـــالـــة، مـــشـــيـــرا إلـ
الــــــجــــــهــــــات صـــــاحـــــبـــــة االخـــــتـــــصـــــاص 
بالتنفيذ عندما يرد إليها طلب تنفيذ 
الحكم أن تقوم بتنفيذه بدون اشتراط، 
الــنــفــاذ بغير  قـــوة  الــحــكــم يكتسب  ألن 
كفالة القانون أي أن األصل هو تنفيذ 

األحكام املستعجلة.

وأضــــــــاف قـــائـــال »فـــــي حـــالـــة األحـــكـــام 
ــانــــون بــــأنــــه ال  ــقــ املـــوضـــوعـــيـــة نــــص الــ
ــكـــام جـــبـــرا، مـــا دام  يــجــوز تــنــفــيــذ األحـ
الــطــعــن فيها بــاالســتــئــنــاف جــائــزا، إال 
إذا كان النفاذ املعجل منصوصا عليه 
فــي الــحــكــم، وهـــو مــا يــؤكــد أن املــشــرع 
ــا مــــغــــايــــرا عــن  ــقـ ــريـ الــــقــــطــــري اتــــخــــذ طـ
الطريق الـــذي اتــخــذه فــي حــالــة تنفيذ 
الــحــكــم املــســتــعــجــل، لـــذلـــك يــجــب على 
موظف القلم أو جهة التنفيذ أن تعي 
الفرق بينهم، وأن األحكام املوضوعية 
ال يجوز النفاذ املعجل بشأنها إال بناء 

على أمر القاضي.
 

غسل األموال 

وتــــحــــدث املـــحـــامـــي خــــالــــد املـــهـــنـــدي 
قــانــون مكافحة غسل األمـــوال  حــول 
ــاب قــائــال: إن صــدور  ــ وتــمــويــل اإلرهـ
القانون يعد قيمة مضافة لدور قطر 
فــي مــكــافــحــة جــريــمــة غــســل األمــــوال، 
 هـــذا الـــنـــوع مـــن الــجــرائــم 

ّ
خــاصــة أن

ــات،  ــيــ ــان واآللــ ــزمــ يـــتـــطـــور بـــتـــطـــور الــ
 للقوانني 

ً
لذلك يعتبر القانون مكمال

ــه يــشــتــمــل عــلــى أصـــول  الــســابــقــة ألنــ
مــهــنــيــة وتــكــتــيــكــيــة فـــي الــتــعــامــل مع 
هــذه النوعية مــن الــجــرائــم. وأضــاف 
ــانـــون وضــــع إطــــــارا قــانــونــيــا  ــقـ أن الـ
ملــكــافــحــة تــلــك الـــجـــرائـــم وخـــاصـــة أن 
دولـــــــــة قــــطــــر عــــضــــو فـــــي املـــنـــظـــمـــات 
الدولية التي تحارب غسل األمــوال، 
الــقــانــون يــراعــي البيئة  موضحا أن 
املحلية ويعزز كذلك من التزام قطر 

بـــمـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي خــاصــة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي ظـــــــل الــــنــــهــــضــــة االقـ
ــول الــعــديــد مـــن االســتــثــمــارات  ــ ودخــ
داخـــل قــطــر وهـــو مــا يتطلب صــدور 
قوانني منظمة لتأمني القطاع املالي 
والبنوك، مشيرا إلى أن جرائم غسل 

األموال تتزايد كل عام.

تنظيم االستثمار 

قال املحامي حمد اليافعي إن القانون 
ــد أرســــــى مــبــدأ  قــ لــســنــة 2019  رقـــــم 1 
االستثمار الحر في توجه السياسات 
االقتصادية الواعدة بدولة قطر، حيث 
تستأثر قطر على ترتيب متقدم كونها 
ــــوى االقـــتـــصـــادات الــدولــيــة  مـــن بـــني أقـ
واإلقليمية وتــوفــر فرصا استثمارية 

واعدة.
وتــحــدث املحامي اليافعي عــن حوافز 
الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــتـــي ســاهــمــت في 
جــــذب االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة، ومــن 
الــســمــاح للمستثمر األجــنــبــي  أهــمــهــا 
بــالــتــمــلــك الـــكـــامـــل لـــلـــمـــشـــروع بــنــســبــة 
100% بعد أن كــان فــي املــاضــي %49، 
وكـــذلـــك أطـــلـــق الـــقـــانـــون يـــد املــســتــثــمــر 
األجنبي في املشاركة بكافة القطاعات 
االقــتــصــاديــة واســتــثــنــى مــن ذلـــك فقط 

قطاع البنوك.
وبشأن تخصيص األراضي للمستثمر 
لـــم يــنــص الــقــانــون الــجــديــد عــلــى عــدم 
ــدة الـــتـــخـــصـــيـــص 50 ســنــة  ــ تــــجــــاوز مــ
ــم، وكــذلــك  ــقـــديـ كــمــا ورد بـــالـــقـــانـــون الـ
أطلق القانون الجديد، وفقا لليافعي، 

جــــواز إعـــفـــاء املـــشـــاريـــع االســتــثــمــاريــة 
من الضريبة على الدخل وفــق قانون 
ــداخـــــــل، كــــمــــا اســــتــــمــــر فــي  ضــــريــــبــــة الـــــ
مــنــح اإلعـــفـــاء الــجــمــركــي عــلــى واردات 
ــار األجــــنــــبــــي مـــــن املــــعــــدات  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الــالزمــة، وكــذلــك سمح بحرية  واآلالت 

التحويالت املالية للمستثمر.
وأتــــــــاح قــــانــــون االســـتـــثـــمـــار الـــجـــديـــد 
ــــات  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ـــل الـ ــ ــة حـ ــ ــريـ ــ لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر حـ
بواسطة هيئة تحكيم محلية أو دولية 
املــنــازعــات العمالية دعما  باستثناء 
لحقوق اإلنــســان، كما وصــلــت عقوبة 
الــجــديــد إلى  املخالفني وفــقــا للقانون 

500 ألف ريال.

المنتجات الوطنية 

تحدث املحامي محمد لحدان املهندي 
حول القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن 
دعـــــم تــنــافــســيــة املـــنـــتـــجـــات الــوطــنــيــة 
ومــكــافــحــة املـــمـــارســـات الـــضـــارة قــائــال 
إنـــه يعتبر مــن أهـــم الــتــشــريــعــات التي 
صـــــدرت فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، مــشــيــرا 
الــقــانــون جــاء للمحافظة على  إلــى أن 
املـــكـــتـــســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي حــقــقــهــا 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وبـــــاألخـــــص خـــالل 
الـــعـــامـــني املـــاضـــيـــني وتــحــقــيــق الـــدولـــة 
مــــعــــدالت مــرتــفــعــة فــــي نـــســـب تــحــقــيــق 
إلــى أن املنتج  الــذاتــي، مشيرا  االكتفاء 
الــوطــنــي البــد أن يــكــون محميا بحكم 
القانون من أي ظروف قد تتغير أو من 

منافسة غير عادلة تلحق الضرر به.
وأوضـــح املهندي أن صــور ممارسات 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الــــضــــارة بــاملــنــتــج 
الوطني هي اإلغراق والدعم املخصص 
ــي الــــــــــــــــواردات ويـــقـــصـــد  ــ والــــــــزيــــــــادة فــ
بـــالـــضـــرر حـــــــدوث الــــضــــرر املــــــــادي أو 
إلــى أن لجنة  التهديد بــحــدوثــه، الفتا 
دعـــــم تــنــافــســيــة املـــنـــتـــجـــات الــوطــنــيــة 
تـــخـــتـــص بـــالـــنـــظـــر والـــتـــحـــقـــيـــق ورفــــع 
الــوزيــر  الــتــوصــيــات بالتدابير ويــقــوم 
املــخــتــص بــــإصــــدار الـــتـــدابـــيـــر املــؤقــتــة 

والدائمة ضد املنتج املحلي.

المناطق البحرية 

ناقش املشاركون في الجلسة الثانية 
من أعمال الندوة عددا من أوراق العمل 
تضمنت ورقة عمل بعنوان املستحدث 
فــي قــانــون النقل الــبــري فــي دولــة قطر 
الــدكــتــور ثاني  قدمها ســعــادة الشيخ 
ــي، عــضــو  ــامــ ــحــ ــانــــي املــ ــلـــي آل ثــ بــــن عـ
الـــدولـــي  مــجــلــس اإلدارة بــمــركــز قــطــر 
ــيـــم، وورقــــــــة عــمــل  ــكـ ــتـــحـ لـــلـــتـــوفـــيـــق والـ
الــقــانــون رقـــم 12 لسنة 2019  بــعــنــوان 
ــي قــطــر  ــ ــاطــــق الـــبـــحـــريـــة فـ ــنــ بــــشــــأن املــ
قــدمــتــهــا د. مــنــى مــصــطــفــى املـــرزوقـــي، 
وورقــة عمل بعنوان تطوير املنظومة 
القانونية إلدارة العمليات البترولية 
ــان مــن  ــ ــاتـ ــ ــام كـ ــ ــيـ ــ ــي قـــطـــر قـــدمـــهـــا ولـ ــ فـ
مكتب سلطان العبدالله ومــشــاركــوه، 
وكذلك ورقة عمل بعنوان املستجدات 
القضائية: تطورات حول محكمة قطر 
الدولية قدمها د. زين الدين شرار، من 
الــدولــيــة ومــركــز تسوية  محكمة قــطــر 

املنازعات.

قـــال ســـعـــادة الــشــيــخ الــدكــتــور ثــانــي بـــن عــلــي آل 
ثاني، املحامي، عضو مجلس اإلدارة بمركز قطر 
الدولي للتوفيق والتحكيم إن ندوة املستجدات 
التشريعية والقضائية للعام 2019 تعتبر الندوة 
الثانية خالل املوسم الحالي، وتتلخص فكرتها 
فــي مــراجــعــة الــتــشــريــعــات الــتــي صــــدرت فــي عــام 
الــضــوء عليها مــن خـــالل نخبة  2019 وتــســلــيــط 
مــن املحامني القطريني، حيث تناولوا عــددا من 
املوضوعات والقوانني ذات األهمية، مشيرا إلى 
أن هذه الندوات تسهم في إثراء الجانب القانوني 
وتسليط الضوء على كافة الجوانب التشريعية 
التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وهو ما 
أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى في خطابه الذي 
ألــقــاه فــي افــتــتــاح دور االنــعــقــاد الــجــديــد ملجلس 

الشورى.
وأضاف في تصريحات للصحفيني على هامش 
أعمال الندوة أنه من باب املسؤولية املجتمعية 
ــنــــدوات بــحــضــور  ــذه الــ لــلــمــحــامــني تــعــقــد مــثــل هــ
نخبة مميزة من املحامني القطريني إلثراء الثقافة 

القانونية لدى الجميع.
وحــــول أجــنــدة نــــدوات الــعــام الــحــالــي 2020 قــال 
الــعــام الحالي سيشهد  الشيخ ثاني آل ثاني إن 
الــنــدوات ذات األهمية الكبيرة،  انعقاد عــدد مــن 
الــقــادم نـــدوة حول  حيث إنــه ستعقد فــي فبراير 
نــظــام املــحــاكــم فــي دولــــة قــطــر، ومـــشـــروع قــانــون 

محكمة االستثمار والتجارة وسيتحدث خاللها 
نخبة من املحامني واملتخصصني في هذا املجال 
ـــــدوات في  ــذلـــك ســتــعــقــد نـ مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، وكـ

شهري مارس وأبريل املقبلني.
وردا على سؤال حول التوصيات التي ترشح عن 
هذه الندوات وإمكانية تفعيلها لتحقيق الفائدة 
ــال الــشــيــخ ثــانــي بــن عــلــي آل  ــنـــدوات قـ مــن تــلــك الـ
ثاني، إن هناك تجاوبا بهذا الخصوص، مشيرا 

أنــه في الندوة السابقة تم طلب التوصيات  إلــى 
الــشــؤون القانونية  وأوراق العمل من قبل إدارة 
في وزارة العدل من أجل مراجعتها مع الجهات 

املختصة.
ــة  ــى مــضــمــون ورقـ وتـــطـــرق د. ثـــانـــي آل ثـــانـــي إلــ
الــعــمــل الــتــي تــنــاولــهــا فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة من 
أعمال املؤتمر حول املستحدث في قوانني النقل 
الـــبـــري فـــي دولــــة قــطــر، مــشــيــرا إلــــى أنــــه فـــي عــام 

2008 صــدر قــانــون النقل الــبــري، حيث إنــه عقب 
الحصار الجائر على دولــة قطر تم إغــالق املنفذ 
البري الوحيد للدولة الذي يربطها بالعالم، مما 
إلــى االنضمام للعديد مــن االتفاقيات  اضطرها 
ــدار قــانــونــي الــنــقــل الـــبـــري ونــقــل املـــواد  ــ وتـــم إصـ

الخطرة.
وردا عــلــى ســـؤال حـــول إمــكــانــيــة تلبية الــقــانــون 
لطموحات املرحلة املقبلة في ظل التوسع الكبير 
ــة قــطــر فـــي كـــافـــة املـــجـــاالت ال  ــ ــــذي تــشــهــده دولـ الـ
ثــانــي آل ثاني  قــال د.  سيما االقــتــصــاديــة منها، 
القانون يلبي الطموحات حيث زادت مسافة  إن 
الـــطـــرق املــحــلــيــة إلــــى 8500 كـــم وتــــم بـــنـــاء أكــثــر 
مـــن 200 جــســر أيــضــا و30 نــفــقــا، ونــحــن نطمح 
لوجود قانون خاص يشمل كل السكك الحديدية 
ومنظومة املترو والترام بحيث تكتمل منظومة 
تشريعات النقل البري في دولــة قطر، وبالتالي 
يــصــب كـــل هـــذا فـــي املــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــالد من 

خالل تسهيل االستثمار.
ونـــوه الــى أن دولـــة قطر خــالل الــســنــوات القليلة 
املاضية شهدت نموا سريعا في تعداد السكان 
ــــوي وتــطــلــب  ــتــــصــــادي قــ مـــصـــحـــوبـــا بـــتـــوســـع اقــ
ذلـــك إدخــــال املــزيــد مــن الــتــطــورات والــتــحــديــثــات 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــقــطــاع الــنــقــل الـــبـــري لــدعــم 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة والصناعية والخدمية 
ــة قــطــر  ــ املـــتـــنـــوعـــة بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع أهـــــــداف رؤيــ

الوطنية 2030.

أجمع قانونيون ومحامون على أن دولة قطر شهدت نهضة تشريعية كبيرة خالل 
عام 2019، حيث صدرت العديد من التشريعات والقوانني الجديدة التي ساهمت 
في دعم النهضة االقتصادية وجذب املزيد من االستثمارات وتحقيق رصانة البنية 
التشريعية. جاء ذلك خالل ندوة بعنوان: »املستجدات التشريعية والقضائية في 
عام 2019«، التي نظمتها رابطة »محامو قطر« برعاية مكتب السليطي للمحاماة 
واالستشارات القانونية ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، ومكتب سلطان 

العبدالله ومشاركوه، ومكتب حمد اليافعي، ومكتب املطوع للمحاماة.
وتطرق املشاركون إلى أبرز القوانني التي صدرت خالل العام 2019 ومنها القانون 
رقم 3 لسنة 2019 الخاص بتعديل قانون املرافعات، والقانون رقم 20 لسنة 
2019 ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وقانون االستثمار الجديد وأثره 
على االقتصاد املحلي، والقانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية املنتجات 
الوطنية ومكافحة املمارسات الضارة، وقانون النقل البري والقانون رقم 12 لسنة 

2019 بشأن املناطق البحرية في الدولة.

وسام السعايدة
■ جانب من أعمال الندوة  )تصوير: عمرو دياب(

تنظيم عدد من الندوات إلثراء الثقافة القانونية لدى الجميع.. د. ثاني بن علي: 

مراجعة التشريعات القانونية تدعم »العدالة الناجزة«

■ د. ثاني آل ثاني متحدثا للصحفيين 
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« تشهد بدء تشغيل السوق المركزي الجديد للحالل.. محمد بن غانم الكبيسي: «

600 حظيرة  السوق يضم 
230 ألف متر على مساحة 

وخالل جولة »لوسيل« بالسوق ضمن 
وفــــد مـــن مــمــثــلــي الــصــحــافــة املــحــلــيــة، 
اوضح السيد محمد بن غانم الكبيسي 
املــنــشــآت  ــواق الدارة  ــ مـــديـــر شـــركـــة اســ
الغذائية ملمثلي وسائل االعــالم خالل 
تـــرون فإن  مرافقته لهم بالجولة كما 
ــابـــع قــطــري  ــــوق الـــــوكـــــرة صـــمـــم بـــطـ ســ
ـــا ألحــــــدث الـــنـــظـــم الـــعـــاملـــيـــة بــمــا 

ً
ــق وطـــبـ

نتج والتاجر 
ُ
امل الــفــئــات:  يــخــدم جميع 

واملــســتــهــلــك، ويــمــتــد الـــســـوق عــلــى ما 
يــــقــــارب 230 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، ويــقــع 
الــطــرق الرئيسية  عــلــى ملتقى شــبــكــة 
الحديثة، حيث يبعد 30 دقيقة عن قلب 
الــدوحــة، وحــوالــي 10 دقــائــق فقط عن 
أهــم منفذ حـــدودي الستيراد املواشي 

واألعالف )ميناء حمد (. 
وردا عــلــى اســئــلــة الــصــحــفــيــن حــول 
الــكــبــيــســي »ان  اكـــد  طبيعة مــكــونــاتــه 
الـــســـوق يــنــقــســم إلـــى 6 أقـــســـام تــخــدم 
نشاط تجارة املاشية مثل: الحظائر، 
ومــقــصــب آلـــي، ودكـــك بــيــع، ومــحــالت 
ــر مـــاركـــت،  ــبـ ــايـ ــة لـــلـــنـــشـــاط، وهـ ــمــ داعــ

ومحالت خدمية ومكاتب إدارية«.
وفي ذات السياق اشــار الى ان »قسم 
الحظائر يضم أكثر من 600 حظيرة 
مـــقـــســـمـــة مـــــا بـــــن حــــظــــائــــر لـــلـــعـــرض 
والتخزين وجميعها مغطاة، تماشًيا 

مع املواصفات واملقاسات العاملية«.
 

مقصب كبير ومتطور

ــم تــوقــيــع  ــ وكــــشــــف الـــكـــبـــيـــســـي أنــــــه تـ
اتــفــاقــيــة بـــن شــركــة حــصــاد وشــركــة 
املــقــصــب اآللــي  الــغــذائــيــة إلدارة  ودام 
الـــجـــديـــد، الـــــذي يــمــتــد عــلــى مــســاحــة 
ــقـــارب 14 الــــف مــتــر مـــربـــع  ويــعــمــل  تـ
بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 االف رأس 
/   يومًيا لألغنام.  ورصدت »لوسيل« 
اســتــخــدام شركة ودام الغذائية باقة 
كبيرة مــن افضل التقنيات الحديثة 
املستخدمة في تربية وذبح وتقطيع 
ــــالل.  ووصـــــف  ــ ــحـ ــ ــ واعـــــــــــداد لــــحــــوم الـ
ــك الــتــقــنــيــات  ــلـ مــــســــؤولــــون بـــــــــودام تـ
ــهـــدف املــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــتـ ــسـ بــــانــــهــــا تـ
جـــودة املنتجات وكــفــاءة العمليات، 
ــر  ــــط أخــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى وجـــــــــود خــ
لــألبــقــار والــجــمــال. ورصــــدت لوسيل 

ان أقــســام البيع بالتجزئة والجملة 
والهايبر ماركت جميعها مكيفة. 

محالت داعمة 

ــبــــارك بــــن راشــــــد الــســحــوتــي  وقــــــال مــ
املدير التنفيذي للعالقات التجارية 
ــاد اضـــــــافـــــــة الـــــــــى مـــا  ــ ــــصــ ــة حــ ــ ــركـ ــ ــــشـ لـ
ــــق  ــرافـ ــ ــن مـ ــ ــ ــا مـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ شـــــاهـــــدتـــــمـــــوه سـ
مــتــطــورة تتعلق بالنشاط الرئيسي 
لــلــســوق، فــإنــه يضم ايــضــا 102 محل 
داعـــم لــنــشــاط الــســوق الــرئــيــســي مثل 
ــــالت أعـــــــــالف ومـــــحـــــالت حـــبـــوب  ــــحـ مـ
ــــوازم  ومــــحــــالت بــيــطــريــة ومــــحــــالت لـ
الرحالت، كما يضم السوق مساحات 
تخزينية لألعالف تمتد على أكثر من 
5200 متر مــربــع. هــذا بــاإلضــافــة إلى 
سوق التجزئة والذي يضم 76 محال 
لبيع الخضروات والفاكهة، والسوق 
الـــشـــعـــبـــي ومــــحــــالت لـــبـــيـــع الــفــاكــهــة 
املــجــفــفــة والــعــســل، والـــتـــمـــور، ويــضــم 

كذلك 6 محالت خدمية مثل كافتيريا 
وسوبر ماركت ومطاعم. 

ووفـــق تقارير رسمية تستهلك قطر 
الــــطــــازج  الــــحــــالل  الـــــف رأس مــــن   15
شهريا يجري استيراد 85 % منها، 
وقــبــل انــشــاء الــســوق الــجــديــد بكلفة 
125 مــلــيــون ريـــال بــخــالف مــا انفقته 
حصاد بعد ذلك على تطويره، كانت 
نسبة 90% من هذا الحالل تستوعب 
داخل 100 حظيرة ومحل ودكة تمت 
اقــامــتــهــا فــي الــســوق املــركــزي القديم 
والــذي توقف تماما عن العمل بداية 
من امس وتمت عمليات نقل حظائره 

والحالل فيه إلى الوكرة. 

خدمات السوق المتميزة 

ويــــؤكــــد مـــحـــمـــود االســـيـــوطـــي تــاجــر 
ــا يــتــرتــب عــلــى ارتـــفـــاع  ــمـ تــجــزئــة »ربـ
ــات الــســوق  ــدمـ ــــارات بــســبــب خـ ــــجـ االيـ
املــتــمــيــزة زيــــادة طفيفة فــي االســعــار 
تــصــل مــن 50 الـــى 100 ريـــال بــالــرأس 
ــر الــــذي يــرفــع اســعــار  ــل االمــ عــلــى االقــ

الخراف واللحوم من 10 الى 15 %. 
الــروبــي تاجر تجزئة  ويــقــول محمود 
»ال اتــفــق مــع مــن يشتكون مــن ارتــفــاع 
االيــجــارات الن ذلــك مــردود عليه فثمة 
فــارق كبير بن السوق القديم الــذي ال 
تــتــوفــر فــيــه ســـوى الــحــظــائــر والــســوق 
الجديد الــذي تتوفر فيه كل الخدمات 
ومـــــســـــتـــــويـــــات الــــنــــظــــافــــة واالمــــــاكــــــن 
والـــــحـــــظـــــائـــــر واملــــــــحــــــــالت الـــصـــحـــيـــة 

ــمــــت اقــــامــــتــــه بـــمـــواصـــفـــات  والــــــــــذي تــ
ــي »دومـــــــا  ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــر الـ ــيــ ــشــ عـــــاملـــــيـــــة«. ويــ
ــون االنـــتـــقـــال  ــكــ االمـــــاكـــــن الــــجــــديــــدة يــ
الـــيـــهـــا مـــصـــحـــوبـــا بـــتـــلـــك الـــهـــواجـــس 
ــا تـــتـــبـــدد عـــنـــدمـــا يــتــم  لـــكـــن ســــرعــــان مــ
االنــــتــــقــــال«. وأحــــصــــت »لــــوســــيــــل« 10 
حـــــزم مــــن املـــنـــشـــآت فــــي الــــســــوق بــعــد 
تــطــويــر املــحــالت والــحــظــائــر واملــكــاتــب 
وهـــايـــبـــرمـــاركـــت )مـــــطـــــور(، ومـــحـــالت 
لعرض وبيع وتجهيز املــواد الغذائية 
الطازجة )مطور(، محالت ذات انشطة 
متنوعة )خــضــراوات وفــواكــه، أدوات، 
توابل، تمور،عسل،…(، حظائر أغنام. 
وفي اآلونة األخيرة اعلن عن تأسيس 
شركة أسواق إلدارة املنشآت الغذائية 
)إحـــــدى شـــركـــات حـــصـــاد( واالشـــــراف 

على السوق املركزي للمواشي بمنطقة 
الوكرة، وحددت الشركة خطوات طرح 
املــحــالت والــدكــك والــحــظــائــر، وعملية 
ــيــــر الـــتـــقـــيـــيـــم،  ــايــ الـــتـــخـــصـــيـــص، ومــــعــ
والتزامات املستأجرين. ووفق بيانات 
الــلــجــنــة الــدائــمــة الدارة االســـــواق فــان 
االيـــجـــارات بــالــســوق املــركــزي الجديد 
تبدأ من 4 االف ويصل الى 6 االف ريال 
لــلــدكــك عــلــى حسب  بالشهر بالنسبة 
الحجم، وايجار املحالت واملــخــازن ما 
بن 8 الى 30 الف ريال شهريا، وايجار 
املــربــع على  ــاال للمتر  الــحــظــائــر 50 ريـ
أال يــزيــد عــــدد املـــواشـــي عـــن 65 رأســـا 
الــى بدل  الـــواحـــدة، اضــافــة  بالحظيرة 
تأسيس يصل الى 8 االف ريال تحصل 

على الدكك وعند التخصيص.

أعلنت شركة أسواق إلدارة املنشآت الغذائية )إحدى شركات حصاد( عن بدء تشغيل سوق الوكرة املركزي 
الجديد )سوق املواشي املركزي( والذي يضم املقصب اآللي الرئيسي وهو األحدث من نوعه في الشرق األوسط.

وصمم سوق الوكرة بطابع قطري وطبقا ألحــدث النظم العاملية بما يخدم جميع الفئات املنتج والتاجر 
واملستهلك، ويمتد السوق على ما يقارب 230 ألف متر، حيث يبعد 30 دقيقة عن قلب الدوحة.

وقد تم توقيع اتفاقية بني شركة حصاد وشركة ودام الغذائية إلدارة املقصب اآللي الجديد، الذي يعمل بطاقة 
إنتاجية تصل إلى 9000 رأس يوميا لألغنام باستخدام تقنيات حديثة للمحافظة على جودة املنتجات وكفاءة 

العمليات، باإلضافة إلى وجود خط آخر لألبقار والجمال.
صالح بديوي   )تصوير: عمرو دياب( 

 إيجارات المحالت تبدأ 
من 8000 ريال وتصل 

إلى 30 ألف ريال شهريا 
ومتر الحظائر بـ 50 رياال

■ حظائر حديثة ومتطورة تحافظ على صحة الحالل 

■ مبارك السحوتي ■ محمد بن غانم الكبيسي

14 ألف متر مساحة المقصب و9 آالف رأس يوميًا الطاقة اإلنتاجية 

■ الحالل يقطع ويباع بشكل صحي

»التجارة والصناعة« تبدأ اليوم بالتحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات
وقف التقديم الورقي باستثناء بعض الحاالت الخاصة

ــة عــمــلــيــة  ــاعـ ــنـ ــتــــجــــارة والـــصـ الــ ــوم وزارة  ــيــ الــ تـــبـــدأ 
التحول الرقمي لخدمة تأسيس الشركات الجديدة 
عــبــر الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة لــلــنــافــذة الـــواحـــدة ضمن 
تسهيالت تطوير بيئة األعمال وترسيخ مكانة دولة 
قطر كوجهة مثالية لالستثمار في املنطقة والعالم.

ــات عــبــر  ــركـ ــشـ وبــــذلــــك يـــكـــون اســـتـــقـــبـــال تـــأســـيـــس الـ
النافذة الواحدة حصرا إلكترونيا اعتبارا من اليوم 
ووقف التقديم الورقي لتأسيس الشركات الجديدة 
بـــهـــدف اخــتــصــار الـــوقـــت والــتــســهــيــل عــلــى الــقــطــاع 

الـــوزارة بعض  الخاص املحلي، فيما استثنى قــرار 
الحاالت الخاصة مثل ذوي اإلعاقة.

الـــوزارة املستثمرين ورجـــال ورواد األعمال  ودعــت 
ملــمــارســة األعــمــال الــتــجــاريــة بــأقــل جــهــد ممكن عبر 

الخدمات اإللكترونية في منصة النافذة الواحدة.
ــــدة ســلــســلــة مــــن الـــخـــدمـــات  ــــواحـ وتــــوفــــر الـــنـــافـــذة الـ
ــال مــنــهــا الــتــأســيــس  ــمــ لــلــمــســتــثــمــريــن ورجــــــال األعــ
الشامل وحجز االسم التجاري وتمديد حجز االسم 
التجاري وإصــدار رخصة إعــالن وإصــدار الرخصة 
الـــتـــجـــاريـــة وإصــــــــدار الـــتـــصـــريـــح الــبــيــئــي وإصــــــدار 
الرخصة الصناعية وإصــدار املوافقة على استقدام 

العمالة من الخارج وتخصيص األراضــي وغيرها 
ــأتـــي خـــدمـــات الـــنـــافـــذة الـــواحـــدة  مـــن الـــخـــدمـــات. وتـ
ــراءات  ــ ضــمــن جــهــود الـــدولـــة فـــي ســبــيــل تــيــســيــر إجـ
الــشــركــات، وتحقيق االســتــفــادة املثلى من  تأسيس 
لــتــعــزيــز األداء التشغيلي  الــرقــمــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
للخدمات الحكومية املوّجهة لقطاع األعمال وذلك 
من خــالل توفير العديد من الخدمات اإللكترونية 
الذكية فــي هــذا املــجــال. وتتضمن الــنــافــذة الــواحــدة 
ــددا مــــن الـــعـــنـــاصـــر املـــهـــمـــة مــنــهــا الـــنـــظـــام الـــذكـــي  ــ عــ
املــعــرفــة، ونــظــام التوقيع  الــطــلــبــات، وبـــوابـــة  إلدارة 
اإللــكــتــرونــي، ونــظــام إدارة ومــراقــبــة األداء، وبــوابــة 

املــوافــقــات اإللــكــتــرونــيــة، ومــركــز مــعــلــومــات املنشأة 
ــامـــل، والـــتـــي تــتــيــح لــلــمــســتــثــمــر الـــقـــيـــام بــكــافــة  الـــشـ
إجــراءات التسجيل للشركات الجديدة في أي مكان 

داخل قطر وخارجها.
ــلـــة  املـــرحـ ــة  ــاعــ ــنــ الــــتــــجــــارة والــــصــ ــقــــت وزارة  ــلــ وأطــ
ــى مـــن خـــدمـــات الــنــافــذة الـــواحـــدة خـــالل شهر  ــ األولـ
سبتمبر املـــاضـــي والـــتـــي تــشــمــل خــدمــة الــتــأســيــس 
الــشــامــل لــألعــمــال الــتــجــاريــة واملــصــانــع الــتــي تتيح 
لــلــمــســتــثــمــريــن ورجـــــــال األعــــمــــال إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم 
الــرســوم الخاصة  الطلبات والتوقيع عليها ودفـــع 

بها إلكترونيا، ومن ثم الحصول على الترخيص.

عمر القضاه
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الدوحة -  

أعــلــنــت هــيــئــة األشـــغـــال الــعــامــة )أشـــغـــال(، 
أمـــس، عــن اســتــعــدادهــا لــلــبــدء فــي تطبيق 
لــســنــة 2019  ــم )211(  الـــــــوزاري رقــ الـــقـــرار 
ــوم الــخــدمــات الــتــي تقدمها  بــتــحــديــد رســ
»أشــــغــــال«، إلـــى املــنــشــآت واألفــــــراد والــتــي 
من املقرر أن يتم تطبيقها بداية من اليوم 

األربعاء 15 يناير 2020.
وحـــســـب بـــيـــان صــحــفــي لــلــهــيــئــة، تنقسم 
ــقــــدمــــة إلــــــى 3 أنـــــــــواع وهـــي  الــــخــــدمــــات املــ
الــتــوصــيــل وخــدمــات االستعمال  خــدمــات 
ـــــي خــــدمــــات  وخــــــدمــــــات الــــتــــصــــاريــــح، وهــ
تتعلق بتشغيل وصيانة كل من شبكات 
الـــصـــرف الــصــحــي والـــطـــرق. وتــشــمــل أهــم 
الــخــدمــات الــخــاصــة بشبكة مــيــاه الصرف 
الــصــحــي خـــدمـــة تــصــريــف مـــيـــاه الــصــرف 
ــنــــازل واملـــنـــشـــآت أيــــا كــان  الــصــحــي مـــن املــ
نوعها إلى الشبكة العامة، وتقدم الخدمة 
مــجــانــا ملــنــازل الــقــطــريــن، أمـــا مــنــازل غير 
القطرين واملنشآت أيا كان نوعها سيتم 
احتساب رســوم الخدمة بنسبة 20% من 
قيمة فاتورة املياه الشهرية الصادرة عن 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء 
»كـــهـــرمـــاء«. تــوفــر الــهــيــئــة خــدمــة توصيل 
ــــرف الـــصـــحـــي ملـــنـــازل  ــــصـ شـــبـــكـــة مــــيــــاه الـ
القطرين )املــنــزل األول فــقــط( مجانا، أما 
تــوصــيــل املـــنـــزل الــثــانــي وأكـــثـــر فــســتــكــون 
رســوم الخدمة 12 ألــف ريــال. فيما يتعلق 
بــتــوصــيــل شــبــكــة مــيــاه الـــصـــرف الصحي 
ملــنــازل غير القطرين )املــنــزل األول فقط( 
ستكون رســـوم الــخــدمــة 6 آالف ريـــال، أما 
تـــوصـــيـــل املــــنــــزل الـــثـــانـــي وأكــــثــــر ســتــكــون 

رسوم الخدمة 12 ألف ريال.
بخصوص توصيل شبكة مــيــاه الصرف 
الصحي للمنشآت أيا كان نوعها ستكون 
رسوم الخدمة 12 ألف ريــال، أما بالنسبة 
إلــى إصـــدار وتــجــديــد تــصــاريــح صهاريج 
مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــرســـوم الــخــدمــة 
ــاال فــقــط، فــيــمــا يــتــم اســتــقــبــال مــيــاه  50 ريــ
الـــصـــرف الــصــحــي املــنــقــولــة بــالــصــهــاريــج 
فــي محطة املعالجة مقابل رســوم 1 ريــال 

للمتر املكعب.
ــاه  ــيــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــخــــدمــــات شـــبـــكـــة املــ
املــعــالــجــة، سيتم اســتــخــدام مــيــاه الصرف 
ــــراض مختلفة  الــصــحــي املــعــالــجــة فـــي أغــ
ومــنــهــا ري املــســطــحــات الــخــضــراء، مـــزارع 
ــــاف، تجميل الـــطـــرق، بــاإلضــافــة إلــى  األعـ
استخدامها فــي أنظمة التبريد، مصانع 

الرمال ومشاريع الطرق.
الـــوزاري املشار إليه، يتوجب  وفقا للقرار 
على املنشآت املستخدمة للمياه املعالجة 
ــلـــب تـــوصـــيـــل بـــشـــبـــكـــة مـــيـــاه  ــدم بـــطـ ــقــ ــتــ الــ
الـــصـــرف الــصــحــي املــعــالــجــة عــلــى أن يتم 
دفع التكلفة الفعلية للتوصيل، فيما يتم 
تحصيل رســوم استعمال املياه املعالجة 
بـــرســـوم 1 درهــــم لــلــمــتــر املــكــعــب فـــي حــال 
كـــان االســتــخــدام ألغــــراض زراعــــة وإنــتــاج 
الـــخـــضـــراء، و25 درهـــمـــا للمتر  األعــــــاف 
املكعب الستخدامها فــي أغـــراض تجميل 

املدن واالستخدام الصناعي.
ــن الــــشــــركــــات وخـــاصـــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ تـــهـــتـــم الــ
املقاولن باالستعانة بأشغال لضخ املياه 
إلى شبكة املياه السطحية والجوفية، وفي 

ــال رغــبــة أي مــنــشــأة بـــإصـــدار وتــجــديــد  حـ
تصاريح لضخ املياه الجوفية إلى شبكة 
الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة فسيتطلب  ــيـــاه  املـ
ذلك دفع 300 ريــال كرسوم للخدمة، فيما 
يتم تحصيل رسوم 10 دراهم عن كل متر 

مكعب لضخ املياه الجوفية.
في حال طلب توصيل املباني أو املنشآت 
بشبكة املياه الجوفية والسطحية يتم دفع 
التكلفة الفعلية كرسوم لخدمة التوصيل 
وتحصيل رســوم 10 دراهــم فقط لكل متر 
مــكــعــب مــن مــيــاه الــتــبــريــد )الـــراجـــعـــة( إلــى 

شبكة املياه السطحية والجوفية.
تشمل تــصــاريــح الــطــرق طــلــبــات األحــمــال 
غير االعتيادية التي مــن شأنها أن تؤثر 
ــرم الـــطـــريـــق أو الــســامــة  ــ ــة حـ عـــلـــى ســـامـ

املــروريــة، بسبب زيــادة حجمها أو وزنها 
عن السعة التصميمية للطرق مما يتطلب 
تــــرتــــيــــبــــات خــــاصــــة لــــضــــمــــان مــــــــرور تــلــك 
األحـــمـــال بــشــكــل آمـــن عــلــى الــطــريــق. تــقــرر 
وضــع رســوم لهذه الخدمة بقيمة 5 آالف 
ريـــال كــرســم ثــابــت يــدفــع عند تقديم طلب 

لنقل األحمال غير االعتيادية.
فيما يخص طلب معاينة موقع الحادث 
ــرار الــاحــقــة بــأصــول  ــ لــتــقــديــر تكلفة األضـ
هيئة األشــغــال الــعــامــة مثل أعــمــدة إنـــارة، 
لــوحــات إرشــاديــة، حــواجــز وغيرها هناك 

رسوم 100 ريال عن كل طلب معاينة.
تــقــوم »أشـــغـــال« وفــقــا لــلــقــانــون رقـــم )14( 
لسنة 2015 بتنظيم األعــمــال ضمن حرم 
ــمــــال حــفــر،  الـــطـــريـــق بــمــنــح تـــراخـــيـــص أعــ

ــة، تــمــديــد  ــروريــ تـــحـــويـــات أو إغــــاقــــات مــ
لخطوط الخدمات أو صيانتها، أو إشغال 
ــتـــســـاب رســــوم  لـــحـــرم الــــطــــريــــق، ويـــتـــم احـ
تصريح األعــمــال او اإلشــغــال وفقا للقرار 

الوزاري املذكور.
يــمــنــع الــقــانــون كــذلــك اإلضـــــرار بــاألصــول 
العامة من شبكة طــرق وأرصــفــة، والتأكد 
من تنفيذ األعمال ضمن تلك األصول وفقا 
ملــعــايــيــر مـــحـــددة تــحــقــق الـــجـــودة واألمــــن 
والسامة للجميع، مع الحرص كذلك على 
الـــواضـــحـــة للقائمن  تــحــديــد املــســؤولــيــة 
على األعمال ضمن مناطق العمل لضمان 

عدم تداخل األعمال على نفس الطريق.
ــيـــة الـــحـــصـــول  ــال« إمـــكـــانـ ــ ــغــ ــ ســتــتــيــح »أشــ
الــخــدمــات والــتــصــاريــح املتنوعة من  على 

خــــال بـــوابـــة خـــدمـــة الـــعـــمـــاء عــلــى مــوقــع 
ــن خـــــال مــوقــعــهــا  الـــهـــيـــئـــة، كـــمـــا تــتــيــح مــ
كذلك كافة التفاصيل الخاصة بكل خدمة 

واملستندات املطلوبة التي يلزم تقديمها.
ــوم  ــ ــة دفـــــــع رســ ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــل عـ ــهـ ــــدف تـــسـ ــهــ ــ وبــ
الــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا »أشـــغـــال« سيتم 
ــدار فـــاتـــورة الــخــدمــة بــواســطــة البريد  إصــ
االلكتروني فيما تتيح الهيئة خدمة الدفع 
باستخدام البطاقة االئتمانية في مكاتب 
ــي الــخــلــيــج  خـــدمـــة الـــعـــمـــاء املـــــوجـــــودة فــ
الــغــربــي وطـــريـــق ســـلـــوى، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــداع أو عــمــل تــحــويــل مصرفي  إمــكــانــيــة إيــ
إلى حساب »أشغال« البنكي، أما بالنسبة 
لــخــدمــة تــصــريــف مــيــاه الــصــرف الصحي 

فسيتم تضمينها مع فاتورة »كهرماء«.

20 % رسومًا إضافية على فاتورة المياه لتصريف »الصرف الصحي«
التطبيق بداية من اليوم وتقدم الخدمة مجانًا لمنازل المواطنين.. »أشغال«:

عقد املجلس البلدي املركزي، اجتماعه العاشر 
صــبــاح أمـــس بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد محمد 
بــن حــمــود شــافــي آل شــافــي رئــيــس املجلس. 
للبلدية والبيئة حــول )ضوابط  ورفــع توصية 
ــادات  ــاث األغـــنـــام(، واعــتــبــر املــجــلــس إفـ ذبـــح إنـ
وردت إليه من لجانه املختصة بشأن )مواقف 
الــتــجــاريــة(، وضــوابــط  الــســيــارات باملجمعات 
ــات بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات تــفــريــغ  ــنـ ــاحـ تــنــظــيــف الـــشـ

الحموالت بأنها مكتملة.
بــنــاًء على تقرير وتوصيات  التفاصيل  وفــي 
لجنة الخدمات واملرافق العامة بشأن )ضوابط 
ذبح إناث األغنام(، والصادرة بناء على املقترح 
املـــقـــدم مـــن الــســيــد مــحــمــد بـــن ســـالـــم الــقــمــرا 
الدائرة  املــركــزي ممثل  البلدي  عضو املجلس 
رقـــم )5(، رفــعــت الــلــجــنــة إلـــى رئــيــس املجلس 
البلدي املركزي، التوصيات التالية املوجهة إلى 
البلدي  البلدية والبيئة، وطالب املجلس  وزارة 
ــوزارة بــالــنــظــر فــي تــوصــيــة مــن 3  ــ ــ املـــركـــزي ال

يــنــود وهـــي: زيـــادة عــدد فــرق العمل البيطرية 
الــخــاصــة بتقييم إنـــاث األغــنــام ومــنــح رخص 
األغــنــام  إنـــاث  لبيع  أمــاكــن  الـــذبـــح، تخصيص 
فــي ســاحــات بيع الــحــال، والعمل على زيــادة 
ــتــوعــويــة ملــربــي الـــحـــال بــشــروط  الــحــمــات ال

وضوابط ذبح إناث األغنام.

وفي بند ما يستجد من أعمال أوضح سعادة 
الــســيــد مــحــمــد بـــن حـــمـــود شـــافـــي آل شــافــي 
رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي املـــركـــزي، أن املجلس 
اتخذته  الرشيدة وما  الحكومة  يشيد بجهود 
من إجــراءات لرفع مستوى السامة املرورية، 
وأن املــجــلــس الــبــلــدي يــنــاقــش حــــوادث الــطــرق 

التحرك سريعًا  في سيلني، مطالبا بضرورة 
ملــنــع تــكــرار هـــذه املــخــالــفــات، ويــشــيــد بجهود 
اتخذتها  التي  الرشيدة، واإلجـــراءات  الحكومة 
الجهات املعنية، مؤكدين أن سيلني من أجمل 
وأرقــــى مــنــاطــق الــتــرفــيــه والــتــنــزه واالســتــمــتــاع 
بــالــشــاطــئ، وأن الــجــهــات املــســؤولــة فــي الــدولــة 
ــرت كــافــة الــســبــل واإلمــكــانــيــات  مــشــكــورة وفــ
واملــتــطــلــبــات الســتــدامــتــهــا، وأكــــد أن الــجــهــات 
ــادرة عــلــى وضـــع الــحــلــول املــنــاســبــة  ــ املــعــنــيــة قـ
السيارات وضبط  وتنظيم هواية استعراض 
الــتــجــاوزات. وأكـــد آل شافي  املتهورين ومــنــع 
أن املجلس يبحث عن تقديم حلول عاجلة في 
املعنية، والتقيد  الجهات  بالتعاون مع  سيلني، 
بــاالشــتــراطــات والــقــوانــني املــروريــة الــواضــحــة، 
وضـــبـــط الـــتـــجـــاوزات الـــتـــي تــعــتــبــر ســبــبــا في 
السيد  الخطيرة. وأكــد سعادة  الحوادث  وقــوع 
محمد بن حمود شافي آل شافي، أن اإلدارة 
العامة للمرور، تبذل جهودا جبارة في عملها 
أمـــام مستخدمي  املــروريــة  الــحــركــة  وتسهيل 
الطرق. وطالب السيد محمد بن حمد العطان، 

نــائــب رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي، بــاتــخــاذ املــزيــد 
من اإلجــراءات الوقائية وفرض رقابة صارمة 
خـــاصـــة خــــال اإلجـــــــــازات، ودراســـــــة أســبــاب 
املناسبة  الحلول  الحوادث في سيلني، ووضع 
لها، مع توافر كافة معايير األمــن والسامة، 

حفاظا على أرواح الشباب.
وأجــمــع الــســادة أعــضــاء املجلس الــبــلــدي على 
لــهــذه املشكلة واتــخــاذ كافة  الــتــصــدي  أهــمــيــة 
التدابير الكفيلة بالحد من وقوع الحوادث التي 

غالبا ما يروح ضحيتها الشباب.
ــذا املــــوضــــوع يـــمـــس اهـــتـــمـــام كــــل أهـــل  ــ وأن هـ
ــــطــــرق فــي  ــر، وتـــجـــب مـــحـــاربـــة حـــــــوادث ال ــطـ قـ
ــي الــفــتــرة  ــي يـــحـــدث أغــلــبــهــا فــ ــتــ ــ ســـيـــلـــني، وال
ــــظــــام، والـــجـــهـــات املــعــنــيــة قــــادرة  املــســائــيــة وال
األمـــر، كما  لهذا  املناسبة  الحلول  على وضــع 
أشـــار األعــضــاء إلـــى ضــــرورة وضـــع ضــوابــط 
ــات الــكــبــيــرة، الــتــي تتطلب  ــدراجـ الســتــئــجــار الـ
القيادة، ومرحلة عمرية ال  مهارات معينة في 
تصلح لصغار السن، مع مراعاة تطبيق كافة 

عوامل األمن والسامة.

آل شافي: لجنة لبحث حوادث الطرق في سيلين 

¶  محمد العطان ¶  محمد آل شافي

صالح بديوي
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شهد التعليم قبل الجامعي في مؤسسة 
قطر نمًوا سريًعا أدى إلى زيادة بنسبة 
ــتـــدريـــس. وظـــهـــر ذلــك  18% فـــي هــيــئــة الـ
ــي إنـــشـــاء  ــ ــمــــار فـ ــثــ ــتــ جـــلـــيـــا أهـــمـــيـــة االســ
مــركــز للتطوير املهني للمعلمني داخــل 
ــان مــعــهــد الــتــطــويــر  ــكـ ــر، فـ ــطـ مـــؤســـســـة قـ

التربوي.
قــبــل إنـــشـــاء مــعــهــد الــتــطــويــر الــتــربــوي، 
اعتادت مدارس مؤسسة قطر على إنفاق 
نسبة كبيرة من ميزانية التطوير املهني 
في إرسال املعلمني إلى الخارج لحضور 
ورش العمل واملــؤتــمــرات. وركـــزت نسبة 
ــراء لــتــقــديــم  ــبــ ــقــــدام خــ ــتــ أخــــــرى عـــلـــى اســ

التدريب داخل املدرسة.
كـــانـــت  ــة، وإن  ــ ــعــ ــ كــــانــــت رحــــلــــة رائــ لـــقـــد 
هــادئــة، منذ إنــشــاء مؤسسة قطر ملعهد 
التطوير التربوي، عضو التعليم ما قبل 
الجامعي فــي املؤسسة، مــن أجــل توفير 
فرص ودورات التطوير املهني املستمرة 
ــيـــر املــعــهــد  ــأثـ ــكـــن تـ ملــعــلــمــي املـــــــــــدارس. لـ

سرعان ما امتد إلى أبعد من ذلك.
وقد برز املعهد بمثابة الجهة والوسيط 
ــبــــاد فــيــمــا  الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــ
يتعلق بمنهاج البكالوريا الدولية، كما 
ساهم املعهد فــي دعــم مـــدارس مؤسسة 
قطر بخفض نفقاتها بنسبة 90% على 
التدريب بالخارج لكوادرها التعليمية 
عـــلـــى األقـــــــل خــــــال الــــســــنــــوات الــخــمــس 

األخيرة.
ــال مـــهـــدي بـــن شــعــبــان، املـــديـــر الــعــام  ــ وقـ
الــتــربــوي: »فـــي غضون  الــتــطــويــر  ملعهد 
عــامــني، ســاعــدنــا مــــدارس مــؤســســة قطر 
ــلـــى الــتــطــويــر  ــلـــى خـــفـــض نـــفـــقـــاتـــهـــا عـ عـ

أقــل من  إلــى  ِمد على السفر 
َ
عت

ُ
امل املهني 

25%. فعلى سبيل املثال، في عــام 2018 
قــاد معهد التطوير التربوي ما نسبته 
املـــحـــلـــي، وأنـــفـــقـــت  ــدريــــب  ــتــ الــ مــــن   %75
املـــدارس 25% فقط مــن ميزانيتها على 

التعليم املهني غير التابع للمعهد«.
عام 2016، تم تطوير نظام إدارة التطوير 
ــر هــذا البيانات 

ّ
املهني داخــلــًيــا، وقــد وف

الازمة لبدء التغيير نحو توزيع فرص 
ــا.  ـ

ً
ــاف الــتــعــلــم املـــهـــنـــي بــشــكــل أكـــثـــر انـــصـ

ــّبــقــْت ســيــاســة جــديــدة 
ُ
 لــذلــك، ط

ً
ونــتــيــجــة

في مدارس مؤسسة قطر عام 2017، مما 
 معلم فرصة الحصول على 10 

ّ
أتاح لكل

ساعات من التعليم املهني على األقل في 
السنة. وقــد نجحت السياسة الجديدة، 
حــيــث تــلــقــى أكــثــر مـــن 92% مـــن معلمي 
مــؤســســة قــطــر هـــذا املــســتــوى مــن فــرص 
الــتــعــلــيــم املـــهـــنـــي الـــرســـمـــي عـــبـــر مــعــهــد 

التطوير التربوي خــال العام الدراسي 
.2019-2018

تقول جــوان مو، املدير املساعد للتعليم 
ــاء مــعــهــد  ــ ــشـ ــ ــم إنـ ــ ــا تـ ــدمــ ــنــ ــم: »عــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
لـــم تكن  الـــتـــربـــوي عــــام 2014،  الــتــطــويــر 
مهمتنا الحد من التكاليف، بل تصميم 
وتقديم ورش تدريبية محددة الّسياق 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة،  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ ــي املــــنــــاهــــج الــ ــ فــ
ــتــــح مــعــهــد  ــر، فــ ــ ــبــ ــ ــر أكــ ــيــ ــأثــ وإلحــــــــــــداث تــ
أبــوابــه للمعلمني من  التطوير التربوي 
مختلف أنحاء دولة قطر«. وجاء ذلك من 
خال طرق متعددة منها منتدى التعليم 
ــنـــوي، وهــــو أكـــبـــر مــؤتــمــر  والــتــعــلــم الـــسـ
تعليمي في الباد، وقد حضره في العام 
املاضي وحــده، 1800 مشارك من جميع 

أنحاء العالم.
ــانـــي مــن  ــثـ وخــــــال الـــفـــصـــل الـــــدراســـــي الـ
ــــي، ينظم معهد التطوير  كــل عـــام دراسـ

ــي تــعــلــم  ــتــــكــــار فــ ــتــــربــــوي فـــعـــالـــيـــة االبــ الــ
الــعــلــوم والــريــاضــيــات والــتــكــنــولــوجــيــا، 
وهــــي فــعــالــيــة تـــركـــز عــلــى االبـــتـــكـــار في 
تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والــريــاضــيــات فــي جــمــيــع مــــدارس دولــة 
ــا، كـــمـــا يــنــظــم املــنــتــدى  ــهــ ــارجــ قـــطـــر وخــ

التربوي حول التراث والهوية.
إضــافــة إلــى ذلـــك، أطــلــق معهد التطوير 
ــتـــربـــوي قــمــة رؤســــــاء املــــــــدارس، وهــي  الـ
أول قمة مــن نوعها فــي دولــة قطر. وقد 
جمع اللقاء األول 60 من رؤساء املدارس 
الخاصة والعاملية في دولة قطر، موفرة 
ــدارس  ــ ــقـــادة املـ بـــذلـــك مــنــصــة مــشــتــركــة لـ
مــــن أجـــــل تــــبــــادل خـــبـــراتـــهـــم ومــنــاقــشــة 
ـــا 

ً
الــتــحــديــات الـــتـــي يــواجــهــونــهــا. ووفـــق

ا 
ً
لجوان مو، فإن هذا التجمع خدم أهداف

جديدة.
وتضيف جوان مو: قبل عامني من اآلن، 

كان بمقدور معظم العاملني في املدارس 
بـــدولـــة قــطــر تـــبـــادل خــبــراتــهــم مـــن خــال 
ورش العمل واملــؤتــمــرات التي تعقد في 
املــنــطــقــة، وقـــد أثـــرت الــتــطــورات األخــيــرة 
حركات، فعّدلت 

ّ
في املنطقة على هذه الت

املـــدارس إستراتيجياتها، لذلك كــان من 
املنطقي أن يجلس رؤســاء املــدارس مًعا 
ويـــتـــشـــاركـــوا تــلــك الــتــحــديــات والــحــلــول 

املمكنة.
ــــح مــعــهــد  ــبـ ــ ــد مــــــــــــواٍز، أصـ ــيـ ــعـ ــلـــــى صـ ــ وعـ
ــل  ــ

ّ
ــث ــمــ ــ

ُ
الـــتـــطـــويـــر الــــتــــربــــوي املـــــــــــزّود وامل

الرئيسي لورش عمل برنامج البكالوريا 
الدولية في دولة قطر، وصوت البكالوريا 
الدولية فيها. وبــدأ املعهد في مساعدة 
املــدارس غير التابعة ملؤسسة قطر على 
التحول إلى مدارس للبكالوريا الدولية 
من خال ورش العمل وبرامج التوعية. 
وفي الوقت الحالي، ُيقدم معهد التطوير 
التربوي ثاث جوالت تدريبية إقليمية 
للبكالوريا الدولية سنوًيا، والتي تشهد 
حـــضـــورًا ومــتــحــدثــني مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
ويـــعـــد دمــــج الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــنــهــاج 
دولي مثل البكالوريا الدولية مثااًل آخر 
الــتــربــوي في  على عمل معهد التطوير 
التعليم. ويقول بن شعبان: لقد أصبح 
تدريس اللغة العربية أولوية في الباد، 
وقــد عمل معهد التطوير التربوي على 
اللغة العربية فــي كــل جــزء تقريًبا  دمــج 
ا بتصميم  بـــدًء الــدراســيــة،  مــن مناهجنا 
ــادرات الــتــعــلــم  ــ ــبـ ــ املـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة ومـ
ــــدارس   إلــــى طــبــيــعــة املـ

ً
املــهــنــي ووصــــــوال

نفسها. واآلن تفخر املدارس التي عملنا 
مــعــهــا أنــهــا مــــدارس دولــيــة ذات منهاج 

ثنائي اللغة.

أعلنت كلية الهندسة في جامعة قطر عن تنظيم الكونجرس 
العاملي للهندسة والتكنولوجيا خالل الفترة من 2-5 فبراير 
2020 والــذي يضم كال من املؤتمر الدولي للبنية التحتية 
للمعلوماتية وانترنت  الــدولــي   IEEE والتعمير ومــؤتــمــر

األشياء وتقنيات التمكني.
الهندسة في  الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية  وقــال 
أمــس »يشتمل  الــذي عقد  املؤتمر الصحفي  كلمته خــالل 
الــكــونــجــرس مــن خـــالل كــل مــن املــؤتــمــريــن عــلــى جلسات 
عامة ومحاضرات رئيسية حول عدة موضوعات تتعلق 
بــاملــعــلــومــاتــيــة والــصــحــة اإللــكــتــرونــيــة وإنـــتـــرنـــت األشــيــاء 
التحتية  التمكني والــذكــاء االصــطــنــاعــي والبنية  وتقنيات 
لتبادل  الكونجرس ملتقى  يــوفــر هــذا  أن  والــبــنــاء ونــتــوقــع 
الــجــودة،  الــبــحــوث عالية  التقنية، ونــشــر نتائج  املــعــلــومــات 
وعــــرض الــســيــاســات الـــجـــديـــدة والـــتـــقـــدم الــعــلــمــي فـــي هــذا 

املجال«. 
التحتية والتعمير  للبنية  الــدولــي  املؤتمر  وأضـــاف »تلقى 
ــــذي تنظمه جــامــعــة قــطــر بــالــتــعــاون مــع هيئة األشــغــال  وال
العالم  أنحاء  العامة عــددا كبير من امللخصات من جميع 
املنظمة  اللجنة  املؤتمر كما وتــهــدف  بهدف املشاركة فــي 
الســتــقــطــاب املــزيــد وبـــاألخـــص مــن قــطــاع الــبــنــيــة التحتية 
ــداف املــؤتــمــر وهــو  والــتــعــمــيــر بــدولــة قــطــر لتحقيق أهـــم أهــ
توثيق النجاحات التي شهدتها دولة قطر في مجال البنية 
التحتية والتعمير ومشاركتها مع الخبراء واملختصني من 

جميع أنحاء العالم«. 
وأضاف »يأتي مؤتمر IEEE الدولي للمعلوماتية وانترنت 
الجودة  أبحاث عالية  التمكني بمشاركة  األشياء وتقنيات 
حول التطورات الحديثة في جوانب مختلفة من املعلوماتية، 

ــاء،  ــيــ ــرنـــت األشــ ــتـ والـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي، وتــطــبــيــقــات إنـ
التقنيات  الكمبيوتر واستخدام  الذكية، ورؤيــة  والخدمات 
التمكينية؛ لجعل االتصال في املستقبل وتطبيقاته متاحة 
وبأسعار معقولة، وقابلة للتطوير وكذلك أن تكون فعالة«. 
وقال أحمد األنصاري مدير املكتب الفني في الهيئة العامة 
لألشغال »تعتبر هذه املؤتمرات من املؤتمرات ذات القيمة 
الــعــالــيــة الــتــي نــشــارك بــهــا ونــأمــل تــكــرار املــؤتــمــر ملــا يمثل 
التحتية والتعمير والقطاع  البنية  من أهمية عالية لقطاع 
القطاعني  بــني  املــؤتــمــر شــراكــة ناجحة  االنــشــائــي، ويمثل 
األكاديمي والقطاع اإلنشائي والبناء بشكل عام. يأتي هذا 
الحدث نتيجة جهود تواصل وتعاون بني جميع األطراف«. 
وقــــال عــلــي فــريــش الــســالــم رئــيــس قــســم تــخــطــيــط البنية 
ــــوزارة تعمل على  ال البلدية والبيئة إن  التحتية فــي وزارة 
الدولة  تحقيق بنية تحتية ذكية ومستدامة على مستوى 
الــدولــة لدعم  فــي  التنفيذية األخـــرى  الجهات  بالتعاون مــع 
الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة وصـــوال 
لتحقيق رؤية قطر 2030 من خالل عدة محاور تتلخص 
في تعزيز كفاءة الخطط العمرانية الشاملة للدولة وتطوير 
الــتــشــريــعــات الــتــخــطــيــطــيــة، تــعــزيــز وتــفــعــيــل الــشــراكــة بني 
التنموية  العام والخاص للمشاركة في املشاريع  القطاعني 
في الدولة، وتعزيز وتفعيل كفاءة التشغيل واالستثمار في 

البنية التحتية واستدامتها.
املفتاح منسق مشاريع  وفي كلمتها، قالت األستاذة دانــة 
فــي وزارة املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت »رســمــت رؤيــــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030 خـــارطـــة طــريــق لــبــنــاء مــســتــقــبــل مــزدهــر 
ومــتــطــور مــن خـــالل مــوازنــة الــنــمــو االقــتــصــادي والتنمية 
الطبيعية. وتحديد  للموارد  األمــثــل  البشرية واالســتــغــالل 
مسار واضح يهدف إلى ضمان صحة ورفاهية املواطنني 

واملقيمني«.

مؤسسة قطر تتولى تطوير مهارات الكوادر التعليمية

جامعة قطر تطلق الكونجرس العالمي
 للهندسة والتكنولوجيا فبراير

معهد التطوير التربوي يعزز مهارات المعلمين في قطر

¶  جانب من المؤتمر الصحفي لكلية الهندسة

الدوحة -  

الدوحة -  

أعلنت هيئة األشغال العامة )أشغال(، أمس، 
عـــن فــتــح الــتــقــاطــع الــقــائــم عــلــى نــفــق طــريــق 
الوكرة والــذي يربط طريق الوكرة مع شارع 
راس بــو فنطاس بشكل جزئي أمــام الحركة 
املرورية ضمن أعمال مشروع تطوير الوكرة 
الرئيسي، وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة 

للمرور.
يقع التقاطع الجديد بعد تقاطع املطار عند 
مدخل مدينة الوكرة فوق نفق طريق الوكرة 
لــيــســاهــم فـــي تــحــســني الــحــركــة املـــروريـــة إلــى 
املدينة الحيوية حيث سيعمل االفتتاح على 
خفض الزمن الرحات بنحو 80% خصوصا 
بعد إلغاء التحويلة املرورية القديمة وتوفير 
لــــشــــارع راس بــوفــنــطــاس  بـــديـــلـــة  ــارات  ــ ــسـ ــ مـ
وشارع سعود بن عبد الرحمن والتي تربط 
املــتــجــهــني مـــن راس  الــطــريــق  مــبــاشــرة رواد 
بــوفــنــطــاس إلـــى مــنــطــقــتــي الــوكــيــر واملــشــاف 

والعكس.
ويزيد من أهمية التقاطع الجديد أنه يربط 
ــقــــادمــــة مــــن عـــــدة طـــرق  الـــحـــركـــة املـــــروريـــــة الــ
الدائري  رئيسية مثل شارع املطار والطريق 
الــســابــع وشـــــارع راس بــوعــبــود إلــــى جــانــب 

طريق الوكرة والشوارع املحيطة.
الــوكــرة  الــتــقــاطــع بمحطة مــتــرو  كــمــا يتصل 
الــركــاب إليها، حيث يتكامل  ليسهل وصــول 
طريق الوكرة مع الخط األحمر لسكك الحديد 
القطرية )الريل( في جزيرته الوسطى والذي 
ـــة  ـــدوحـ ــرة والـ ــ ــــوكـ يـــربـــط بــــــــدوره مـــديـــنـــتـــي الـ
الــــوكــــرة وراس بــــو فــنــطــاس  عـــبـــر مــحــطــتــي 

الرئيسيتني. 
أنــه تــم إنجاز  وأكــد املهندس صالح الشيبة 
54% من أعمال مشروع تطوير طريق الوكرة 
الرئيسي والـــذي سيساهم عند اكتماله في 
تحسني الحركة املرورية بني الدوحة والوكرة 

واملناطق الجنوبية.
وأوضح الشيبة أنه تم تحويل الدوار القديم 
إلى تقاطع من مستويني يتضمن نفقا يوفر 
ــا حــــرا بـــني الــــدوحــــة والـــوكـــرة  تــدفــقــا مــــروريــ
عبر طريق الوكرة ليتكامل مع التقاطع ذي 
اإلشـــارات الضوئية الجديد والـــذي سيعمل 
ــــي كـــافـــة  ــة املــــــروريــــــة فـ ــع الــــحــــركــ ــ ــــوزيـ عـــلـــى تـ

االتجاهات القادمة واملؤدية إلى الوكرة. 
وأضـــــــاف: »ســيــعــمــل افـــتـــتـــاح الــتــقــاطــع على 

تسهيل حــركــة املــــرور بــني مــديــنــتــي الــدوحــة 
والــــــــوكــــــــرة وتـــــوفـــــيـــــر تـــــدفـــــق ُمــــــــــــــروري ُحــــر 
ــقـــادمـــني مـــن محطة  ملــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق الـ
راس بوفنطاس باتجاه دوار الصدفة، كما 
املـــرور  الــتــقــاطــع فــي تسهيل حــركــة  سُيسهم 
ــة بــاتــجــاه اســتــاد  أمــــام الــقــادمــني مـــن الـــدوحـ
الجنوب باستخدام محطة مترو الوكرة نظرًا 
لوجود محطات نقل الركاب غربي التقاطع«.
وكــانــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــأشــغــال بـــدأت منذ 
شهر مايو من العام 2018 في أعمال تحويل 
طــريــق الـــوكـــرة الــرئــيــســي إلـــى طــريــق ســريــع 
يمتد بطول 9 كيلومترات، ويتألف من ثاثة 
مــــســــارات فـــي كـــل اتـــجـــاه ونـــفـــق ســفــلــي على 
ــا بـــني مــديــنــتــي  امــــتــــداد املــنــطــقــة الـــواصـــلـــة مـ

الدوحة والوكرة. 
وكــانــت هيئة األشــغــال الــعــامــة »أشـــغـــال« قد 
املــاضــي على  بــاشــرت العمل خــال ديسمبر 
الـــدوار إلــى تقاطع مــروري باشارات  تحويل 
ــزاء  ــ ضــوئــيــة بــعــد افــتــتــاح نــفــق الـــوكـــرة وأجـ
مــمــتــدة مـــن املـــشـــروع عــلــى طــــول 3.5 كـــم من 

محطة راس بوفنطاس وحتى قرية بروة. 
وتـــعـــمـــل »أشـــــغـــــال« عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال أعـــمـــال 
مـــشـــروع تــطــويــر الــــوكــــرة، حــيــث تــمــتــد تلك 
االنشاءات بطول 5.5 كيلومتر من قرب دوار 
الصدفة حتى محطة الوقود الواقعة باتجاه 
طريق مدينة مسيعيد، لتشمل تحويل ثاثة 
الــصــدفــة ودوار  دوارات رئــيــســيــة، هــي دوار 
ــدوار  ــ بـ ــروف  ــ ــعـ ــ )املـ الــعــفــجــة  أوريــــــــدو ودوار 
الــجــبــل( إلــــى تــقــاطــعــات بــــإشــــارات ضــوئــيــة، 
ــعــني َجــديــديــن عند 

ُ
 إلـــى إنــشــاء تــقــاط

ً
إضـــافـــة

شارع الرازي وطريق الوكير.

»أشغال«: افتتاح جزئي لتقاطع »نفق الوكرة«
54 % من مشروع تطوير »الوكرة الرئيسي« إنجاز 

الدوحة -  

¶ صالح الشيبة
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تشكل النفايات الطبية بكافة أصنافها 
تحديا كبيرا يواجه القطاعات الصحية 
الــعــالــم، نــظــرا ملخاطرها الجسيمة  حــول 
على البيئة والــصــحــة معا فــي حــال عدم 
التخلص منها بطرق آمنة وسليمة وفقا 

للمعايير الدولية املعمول بها.
وتـــزداد كميات تلك النفايات طــرديــا مع 
الـــزيـــادة السكانية والــتــوســع فــي املــرافــق 
الصحية مــن مستشفيات ومــراكــز طبية 
ومــراكــز أبحاث وغيرها من مصادر تلك 
النفايات. ووفقا ملنظمة الصحة العاملية 
فـــإن نسبة املــخــلــفــات غــيــر الــخــطــرة تبلغ 
الــتــي  ــفـــايـــات  ــنـ الـ %85 مـــقـــابـــل %15 مــــن 
تــصــنــف بـــاملـــواد الــخــطــرة الــتــي يــمــكــن أن 
تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة 
والتي قد تتسبب بالعديد من األمــراض 
الخطرة. وتطبق دولة قطر كافة املعايير 
العاملية املعتمدة في مجال التخلص من 
النفايات الطبية، كما تتابع أي تحديثات 
ــــات لــيــتــم  ــفـ ــ ــــواصـ ــرأ عـــلـــى تـــلـــك املـ ــطــ ــد تــ ــ قـ

تطبيقها والعمل بها على الفور.
قــالــت د. هــدى النعيمي، مديرة  إلــى ذلــك 
املـــهـــنـــيـــة فــي  الـــســـامـــة والـــصـــحـــة  إدارة 
مؤسسة حمد الطبية: إن املؤسسة، وهي 
ــزود الــرئــيــســي لــخــدمــات الـــرعـــايـــة في  ــ املــ
الباد، لم يسجل في تاريخها حاالت نقل 
أمراض أو عدوى بسبب النفايات الطبية 
رغم التوسع في تقديم الخدمات الطبية 

وافتتاح املزيد من املرافق الصحية.
ــيــــل« أن  ــع »لــــوســ ــي حــــــوار مــ ــــت فــ ــافـ ــ وأضـ
النفايات الطبية تعتبر من املواضيع ذات 
األهمية البالغة عامليا، وأن هناك العديد 
الــصــارمــة للتعامل  الــدولــيــة  مــن املعايير 
معها نظرا لخطورتها، باعتبارها بابا 
من أبــواب انتشار العدوى واألمــراض إذا 
بــالــطــرق العلمية  الــتــعــامــل معها  يــتــم  لــم 
ــــى أن  ــارت د. الــنــعــيــمــي إلـ ــ ــ الــســلــيــمــة. أشـ
هناك زيــادة في كميات النفايات الطبية 
الــزيــادة طبيعية  إلــى أن  سنويا، منوهة 
فــي ظــل الــزيــادة السكانية وكــذلــك زيــادة 
عــــدد املــســتــشــفــيــات واملــــرافــــق الــصــحــيــة، 
إضافة إلى أن هناك العديد من املشاريع 
ــاء مـــمـــا يــســهــم فــي  ــشــ الــصــحــيــة قـــيـــد اإلنــ

زيادة كميات تلك املخلفات.
وبلغ حجم كميات النفايات الطبية التي 
تم التعامل معها خــال الخمس سنوات 
املــاضــيــة )2016 – 2019( نحو 12.5 ألف 
طــن شــمــلــت نــفــايــات مــعــديــة وتشريحية 

وسامة ودوائية وكيميائية.
ففي عام 2015 بلغت كمية تلك النفايات 
فـــي عـــام 2016،  1946 طــنــا، و2098 طــنــا 
و2309 أطنان في عام 2017، و2782 طنا 

في عام 2018، و3401 طن في عام 2019.
ويظهر جليا من األرقـــام الرسمية تزايد 
كميات النفايات من عام إلى آخر ويرجع 
ذلك إلى الزيادة السكانية وافتتاح املزيد 
من املستشفيات واملراكز الصحية وزيادة 

عدد املراجعني.

تدريب العاملين 

وردا على سؤال حول نشأة إدارة الصحة 

والــــســــامــــة املـــهـــنـــيـــة فــــي مـــؤســـســـة حــمــد 
الــطــبــيــة والـــواجـــبـــات املــنــوطــة بــهــا قــالــت 
د. النعيمي إن اإلدارة تأسست فــي عام 
الــتــأســيــس  2008، وهــــي تــعــتــبــر حــديــثــة 
مــقــارنــة مــع عــمــر مــؤســســة حــمــد الطبية، 
حيث تم تأسيس هذه اإلدارة إيمانا من 
مؤسسة حمد بأهمية السامة والصحة 
املــهــنــيــة. وأضـــافـــت: »تــهــدف هـــذه اإلدارة 
إلى توفير بيئة عمل خالية من املخاطر 
للعاملني واملرضى والزوار أيضا، وهناك 
عدة أقسام تتبع اإلدارة منها قسم سامة 
البيئة، ومن ضمن مهامه إدارة النفايات 
الطبية، حيث يعنى هــذا القسم بسامة 
بــيــئــة الـــعـــمـــل والـــعـــامـــلـــني فــــي املــؤســســة 
املـــواد الخطرة ومراقبتها  والتعامل مــع 
ــدريـــب الــعــامــلــني عــلــى اســـتـــخـــدام تلك  وتـ
املـــــــــواد ومـــنـــهـــا حــــــــاالت الــــــطــــــوارئ مــثــل 
انــســكــاب بــعــض تــلــك املــــواد فــي أي مكان 
داخــــــــل املــــؤســــســــة، ال ســـيـــمـــا وأنــــــــه يــتــم 
استخدام مــواد كيميائية في العديد من 

األقسام مصنفة بأنها خطرة.
وتابعت د. النعيمي قائلة إنه يتم تدريب 
كافة العاملني في مؤسسة حمد والذين 
يــبــلــغ عــددهــم نــحــو 24 ألـــف مــوظــف عــدا 
عــــن املـــتـــعـــاقـــد مــعــهــم لــلــتــعــامــل مــــع هـــذه 
املـــــواد وتــصــنــيــف املـــــواد وجــمــيــع آلــيــات 
وأســــس الــتــعــامــل مـــع الــنــفــايــات الــطــبــيــة، 
كما يتم التدريب سنويا وهذا من ضمن 

متطلبات االعتماد الدولي.
ــارت إلـــى أن الــتــدريــب يــتــم مــن خــال  وأشــ
ــــرات، إضــــافــــة إلـــــى نــظــام  ــــاضـ ــــحـ غـــــرف املـ
التعليم اإللكتروني، حيث يستطيع كل 
مــوظــف الـــتـــدرب إلــكــتــرونــيــا ومـــن منزله 
على سبيل املثال ال سيما في ظل انشغال 
ــاء ومــمــرضــني،  ــبـ ــن أطـ بــعــض الـــطـــواقـــم مـ
إلــى الحل التقني، حيث  لذلك تم اللجوء 
يـــوفـــر مـــوقـــع املــؤســســة كـــافـــة الــتــفــاصــيــل 
وكذلك االمتحان والحصول على شهادة 

في هذا املجال.
الــنــعــيــمــي إن جــمــيــع العاملني  وقــالــت د. 
فـــــي مـــجـــال  فـــــي اإلدارة مـــتـــخـــصـــصـــون 
ــون عــــلــــى شـــــهـــــادات  ــ ــلــ ــ ــاصــ ــ عـــمـــلـــهـــم وحــ
مـــمـــيـــزة مــــن جـــامـــعـــات أجـــنـــبـــيـــة ومــنــهــم 
مـــهـــنـــدســـون كــيــمــيــائــيــون قــــــــادرون عــلــى 
التعامل مع كافة الظروف، وهذا بالطبع 
يتطلب اختصاصا وشــهــادات ورخصا 
الــتــي يتضمنها  معينة وفــقــا للمعايير 

التوصيف الوظيفي.

االعتماد الدولي 

الــنــعــيــمــي إن مـــؤســـســـة حــمــد  وقــــالــــت د. 
ــي اي«،  لـــديـــهـــا اعـــتـــمـــاد دولــــــي »جـــــي ســ
حيث يقوم ممثلو االعتماد بمراقبة كافة 
التقارير والشهادات الخاصة باملوظفني، 
مشيرة إلــى أنــه تمت اإلشــادة بــاألداء في 

جــمــيــع الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي صـــــدرت فـــي هــذا 
الخصوص.

حرق النفايات 

إلــــى أن الــطــريــقــة  الــنــعــيــمــي  وأشـــــــارت د. 
املثلى للتخلص من النفايات الطبية في 
بداية الثمانينيات كانت »الحرق«، حيث 
إنه عند افتتاح مستشفى حمد تم افتتاح 
ــــي حـــرم  مـــحـــرقـــة تـــابـــعـــة لــلــمــســتــشــفــى فـ
املــؤســســة واســتــمــر الـــوضـــع كـــذلـــك حتى 
عـــام 2000، حــيــث كــانــت هــنــاك توصيات 
دولـــيـــة لــلــتــخــلــص مـــن مـــحـــارق الــنــفــايــات 
الطبية، وعلى الفور قامت مؤسسة حمد 
بــالــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــوصــيــات وأغلقت 
ــامـــت بـــإنـــشـــاء مــحــطــات  ــذه املـــحـــرقـــة وقـ هــ
ملعالجة النفايات الطبية، حيث أنشئت 
مــحــطــة مــعــالــجــة مــركــزيــة فـــي مستشفى 
آلية التعقيم بدرجات  حمد العام تعتمد 
حـــرارة عالية جـــدا، بحيث يتم التخلص 
ــبــــاب قــــد تــســبــب الــــعــــدوى ثــم  مــــن أي أســ
ــدا  ــرة جــ ــيــ ــغــ تـــقـــطـــيـــعـــهـــا إلـــــــى أجـــــــــــزاء صــ
وبالتالي تتحول إلى مخلفات غير طبية 
وبالتالي ال تشكل خــطــورة على األفـــراد 
ويــتــم التعامل معها كقمامة عــاديــة يتم 

التخلص منها كأي قمامة عادية.

وحدات المعالجة 

وردا عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول عــــــدد وحــــــدات 
الــنــعــيــمــي إن هــنــاك  قـــالـــت د.  املـــعـــالـــجـــة 
حاليا 4 وحدات ملعالجة النفايات الطبية 
ــدة  ــ تـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة حـــمـــد الـــطـــبـــيـــة، واحـ
فـــي مــســتــشــفــى حــمــد الـــعـــام وأخــــــرى في 
مستشفى الخور وواحــدة في املستشفى 
الكوبي في دخان، ومحطة في مستشفى 
ــرة. وأشـــــارت إلـــى أن أولــــى خــطــوات  الـــوكـ
التعامل مع النفايات الطبية هي عملية 
الــفــرز لتلك الــنــفــايــات، وحــســب الــفــرز تتم 
املــعــالــجــة وهـــنـــاك بــعــض املــخــلــفــات البــد 
من حرقها، من خــال شركات خاصة تم 
التعاقد معها لديها محارق مرخصة من 

وزارة البلدية والبيئة.

النفايات الخطرة 

وبـــخـــصـــوص بــعــض الـــنـــفـــايـــات الــخــطــرة 
الــتــي يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا قــالــت د. هــدى 
النعيمي إن من النفايات الخطيرة مثا 
مادة الزئبق املوجودة في ميزان الحرارة 
ــغـــط، مــشــيــرة  الـــتـــقـــلـــيـــدي، وأجــــهــــزة الـــضـ
أنـــه مــنــذ عـــام 2000 قــامــت مؤسسة  إلـــى 
حمد الطبية باستبدال كل األدوات التي 
يستخدم بها الزئبق مثل ميزان الحرارة 
أو مــيــزان قــيــاس الــضــغــط، ومـــن مهامنا 
التأكد من عدم وجود الزئبق واستبدالها 
بـــاألجـــهـــزة »الـــرقـــمـــيـــة«. وأضـــافـــت أن كل 
ــادة كــيــمــيــائــيــة تـــدخـــل مـــؤســـســـة حــمــد  ــ مــ
الطبية يجب أن يكون معها دفتر شروط 
ــــذي يـــوضـــح كــيــفــيــة الــتــعــامــل  الــســامــة الـ
معها وخطورتها وطــرق التخلص منها 

وصاحيتها.

الــعــامــلــني في  الــنــعــيــمــي إن  قـــالـــت د. 
مـــحـــطـــات املـــعـــالـــجـــة األربـــــــع الــتــابــعــة 
ملؤسسة حمد الطبية، هــم فنيون تم 
تــدريــبــهــم عــلــى هــــذا الــعــمــل بـــإشـــراف 
قسم سامة البيئة، حيث يعرف هؤالء 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم بــشــكــل واضــــــــح، كــمــا 
أنهم مــدربــون وملتزمون باستخدام 
مابس الوقاية من العدوى سواء من 
قفازات أو أقنعة خاصة أو لباس واٍق 
كــامــل طــــوال ســاعــات الــعــمــل الــتــي قد 
تصل إلى 16 ساعة يوميا في املحطة 
الواحدة، ولكن ال تزيد ساعات العمل 
ألي عامل على 8 ساعات يوميا، حيث 
الــواحــدة  يتناوب العمال فــي املحطة 
حــســب الـــجـــداول املـــعـــدة لــهــم مـــن قبل 

مشرف املحطة.
ــافـــت أنـــه فـــي حـــال حــــدوث عطل  وأضـ
فــنــي فــي إحــــدى هـــذه املــحــطــات فإننا 
نــعــمــل ســريــعــا عــلــى تــعــديــل الــجــداول 
ونــقــل الــنــفــايــات مـــن املــحــطــة املعطلة 

ــادة  ــ ــ ــات األخــــــــــرى مـــــع زيـ ــطــ ــحــ ــى املــ ــ ــ إلـ
عــدد ســاعــات العمل فيها وفــي نفس 
التوقيت نعمل سريعا للتواصل مع 
الـــشـــركـــة املــتــخــصــصــة فــــي الــصــيــانــة 
ــــاح  لـــطـــلـــب الــــتــــدخــــل الــــســــريــــع إلصــ

ــل، وبـــحـــمـــد الـــلـــه فـــــإن أي خــلــل  ــطـ ــعـ الـ
يــســتــجــد يــمــكــن إصـــاحـــه خــــال أيـــام 
الــتــي تتعاقد  الــخــبــرات  قليلة بفضل 
معها مؤسسة حمد الطبية فــي هذا 

املوضوع وسواه.

جــديــر بــالــذكــر أن املــحــطــات مرخصة 
من قبل وزارة الصحة العامة وأيضا 
مــن وزارة البلدية والبيئة، وملفتشي 
الصحة أو البيئة الحق في الزيارات 
التفتيشية املفاجئة التي ال تشكل لنا 

أي إشـــكـــال أو مــفــاجــآت ألنــنــا بحمد 
ــلـــى تــطــبــيــق الــــشــــروط  ــه نـــعـــمـــل عـ ــلــ الــ
ــم  واحـــتـــيـــاطـــات الـــســـامـــة بــشــكــل دائــ
ا مــن العمل اليومي  وهـــذا يمثل جـــزء

بالنسبة للعمال واملشرفني.

تشمل النفايات الطبية التي يتم التعامل 
الــســائــلــة والصلبة  أنــــواع، منها  معها 5 
ــة،  ــ ــراف الــبــشــريــة والـــحـــادة واألدويـ ــ واألطــ
حــيــث يــتــم جــمــعــهــا فـــي أكـــيـــاس صــفــراء 
والــتــخــلــص مــنــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة وفــقــا 
ــــي كـــالـــتـــالـــي: أوال:  ــددة، وهـ ــحــ ملــعــايــيــر مــ
املخلفات السائلة من دم وسوائل الشاش 
واألقــطــان وغــيــره، حيث يتم جمعها في 
ــوان  أكــيــاس صــفــراء وفــقــا للمعايير واأللـ
الـــخـــاصـــة املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي لــوائــح 
مؤسسة حمد الطبية ثم تنقل إلى وحدة 
املعالجة »االيتوكليف« للتعقيم بواسطة 
البخار في محطات املعالجة باملؤسسة 
لتتم عملية املعالجة عبر جهاز التعقيم 
»االيتوكليف« وتعريضها لدرجة حرارة 
تــبــلــغ 140 درجــــة مــئــويــة ملــــدة 45 دقــيــقــة 
تــحــت اخــتــبــارات بيولوجية وكيميائية 
لــلــتــأكــد مـــن عــمــلــيــة املــعــالــجــة والــتــعــقــيــم. 
ثانيا: املخلفات الصلبة والباثولوجية 
من أنسجة خايا أورام، حيث يتم جمعها 
ــبـــاجـــات  فــــي أكــــيــــاس صــــفــــراء عــلــيــهــا ديـ
تميزها وفقا لكودات األلــوان املنصوص 
عــلــيــهــا، ويــتــم نقلها إلـــى مــخــزن وحـــدات 
املعالجة بمؤسسة حمد الطبية وتحفظ 
ــا تـــحـــت درجــــة  ــهـ ــكــــان مـــخـــصـــص لـ فــــي مــ
ــرارة 18 درجـــة ومــن ثــم يتم نقلها إلى  حـ
وحــدة معالجة خارجية لتتم معالجتها 
عن طريق الحرق في درجــة حــرارة عالية 

تصل إلى 1700 درجة مئوية.

وتــتــمــثــل املــخــلــفــات الــبــاثــولــوجــيــة في 
اســتــئــصــال بــعــض أجـــهـــزة الــجــســم مثل 
أجهزة تناسلية أو هضمية أو تنفسية 
الـــداخـــلـــيـــة  ــة أو األحـــــشـــــاء  ــيــ ــراجــ أو إخــ
مـــن قـــص مــعــدة أو دهــــون أو شـــد بطن 
وهــذه النفايات يتم التخلص منها من 
الــحــرق. ثالثا: بالنسبة لألطراف  خــال 
البشرية مثل األيدي واألرجل واألصابع 
الــتــي يتم استئصالها نتيجة  وغيرها 

حوادث أو غرغرينة سكري أو غيره يتم 
التعامل معها وفــقــا لتعاليم الشريعة 
اإلسامية، حيث يتم تكفينها ودفنها 

في املقابر.
ــا: مــخــلــفــات حـــــادة مــثــل املـــشـــارط  رابــــعــ
واملـــخـــايـــط واملـــحـــاقـــن واملــنــاشــيــر الــتــي 
تــســتــخــدم ملـــرة واحــــدة أو تــكــون أتلفت 
ــــذه  ــــع هـ ــمـ ــ ــم جـ ــ ــتـ ــ يـ ــــث  ــيـ ــ ــــب، حـ ــبــ ــ ألي ســ
املخلفات في صناديق صفراء وتوضع 

عليها ديــبــاجــات زرقـــاء تميزها بأنها 
مــواد صلبة حــادة وملوثة وتتم عملية 
ــدة  ــ ــلـــهـــا إلــــــى مــــخــــزن وحـ ــقـ جـــمـــعـــهـــا ونـ
معالجة النفايات ومن ثم يتم التخلص 
مــنــهــا عــبــر الــشــركــة املــتــعــاقــد مــعــهــا عن 

طريق الحرق بواسطة املحرقة.
خامسا: األدويــة املنتهية الصاحية 
ــفــــات،  ــلــــمــــواصــ لــ ــة  ــقــ ــابــ ــطــ املــ ــر  ــيــ أو غــ
ــلـــص مـــنـــهـــا تــحــت  ــتـــخـ حـــيـــث يـــتـــم الـ

إشــــــراف لــجــنــة اإلتــــــاف املـــكـــونـــة من 
الـــعـــامـــة، حــيــث  الـــصـــحـــة  قـــبـــل وزارة 
تقوم اللجنة بــاإلشــراف على عملية 
اإلتــــاف والــتــدقــيــق ومــتــابــعــة عملية 
اإلتـــاف مــع الــجــهــات املختصة وفقا 
لــاشــتــراطــات واإلجــــــراءات املطلوبة 
ومتابعتها من موقع اإلتاف إلى أن 
يتم حرقها بواسطة الشركة املتعاقد 

معها.

:» مديرة إدارة السالمة والصحة المهنية في »حمد الطبية« د. النعيمي لـ »

قطر تطبق أفضل المعايير الدولية
في التعامل مع »النفايات الطبية« 

لم يسجل في تاريخ 
المؤسسة نقل أمراض 

أو عدوى بسبب 
النفايات الطبية

4 وحدات معالجة 
مجهزة بأحدث التقنيات 
في حمد العام والخور 

والكوبي والوكرة

12.5 ألف طن كمية 
النفايات الطبية 

المعالجة خالل السنوات 
الـ 5 األخيرة

¶  د. النعيمي تتحدث لـ »لوسيل«

تزويد العمال بمالبس خاصة تراعي شروط السالمة العامة

تجمع في أكياس صفراء وفقا لـ»كودات« خاصة

16 ساعة عمل يوميا في المحطة الواحدة للتعامل مع »النفايات«

5 أنواع من النفايات تتم معالجتها بطرق مختلفة 

د. هدى النعيمي 

»النفايات الطبية« 
في سطور 

ــــي تــنــتــج  ــتـ ــ ــات الـ ــفــ ــلــ ــخــ ــلــــك املــ هـــــي تــ
ــة لــفــحــص  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ مـــــن املـــــــــواد املـ
املــرضــى والعناية بهم،  وتشخيص 
سواء كان ذلك داخل املرفق الصحي 
أو خــارجــه، وتشمل هــذه املخلفات 
اإلبـــر، والــحــقــن، والــقــطــن، والــشــاش، 
ــلـــوثـــة بـــالـــدمـــاء  وبـــقـــايـــا الـــعـــيـــنـــات املـ
والـــســـوائـــل الــخــارجــة مـــن املــرضــى، 
ومــخــلــفــات الــصــيــدلــيــة واملــخــلــفــات 
الــكــيــمــيــائــيــة واملـــشـــعـــة، ومــخــلــفــات 
الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة مـــن أعــضــاء 

بشرية وغيرها.
ــنــفــايــات مـــن أخــطــر  وتــعــتــبــر هــــذه ال
ــواع الــنــفــايــات عــلــى الــبــيــئــة وعــلــى  ــ أنـ
اإلنــســان، ألن فيها بكتيريا  صحة 
ــات وفـــطـــريـــات وغــيــرهــا  ــيــــروســ وفــ
مــــــن مــــســــّبــــبــــات األمــــــــــــــراض كــــون 
لــذا فهي  املــريــض نفسه،  مصدرها 
التي تقف وراء  أكثر املسّببات  من 
ظــهــور األمـــراض واألوبــئــة السريعة 
االنتشار والتي تفتك بأرواح الناس 
في حال عدم التخلص منها بطرق 

آمنة وسليمة.

حوار: وسام السعايدة
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على هامش المشاركة بمعرض الدوحة للكتابفي حوار مفتوح بمعرض الدوحة للكتاب.. اإلعالمي سعد الرميحي:

»الصقر« حققت النجاح المدوي برؤية 
سمو األمير الوالد والشيخ عبد اهلل بن خليفة 

»حقــوق اإلنسان« و»التعليــم« 
تدشنان أدلة التربية لثالث مراحل تعليمية

قـــال اإلعــامــي األســتــاذ ســعــد الرميحي 
ــقـــطـــري لــلــصــحــافــة إن  ــز الـ رئـــيـــس املــــركــ
مــعــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب الــذي 
ــا بـــــــأرض املـــــعـــــارض يــمــثــل  ــيـ ــالـ ــقــــام حـ يــ
نقلة كــبــيــرة فــي مــواكــبــة نهضة قطرية 
تــواكــب الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، وأن 
العالم أصبح قرية واحدة، هذا املعرض 
بمثابة منارة مع عالم الكتب تنير لنا 
املــســتــقــبــل. وأضــــاف فــي نــــدوة مفتوحة 
الــبــوهــاشــم السيد  بمكتبة عــبــدالــعــزيــز 
داخل املعرض أن تواجد 335 دارا عربية 
وأجــنــبــيــة تــمــثــل 31 دولـــــة تــأكــيــد على 
الــتــي تحتلها قطر على  املكانة الطيبة 
مستوى العالم، وزيـــادة دور النشر من 
أوروبا مثل بلجيكا وفرنسا وأستراليا، 
تــعــكــس الــثــقــة الــكــبــيــرة فـــي مــكــانــة هــذا 
املـــعـــرض، وكــــل الــشــكــر لــســعــادة صــاح 
الثقافة والرياضة  بن غانم العلي وزير 
والـــفـــريـــق الـــعـــامـــل مــعــه الـــذيـــن نــهــضــوا 
ــة لـــلـــكـــتـــاب، وإقــــامــــة  ــ ــــدوحــ بـــمـــعـــرض الــ
الفعاليات والندوات الثقافية والعلمية 
واألدبــيــة والــديــنــيــة وغــيــرهــا، يستقطب 
املعرض آالف الزوار يوميا، والشكر إلى 
الفاضل عبد العزيز البوهاشم السيد 
وإخــوانــه على هــذه الــدعــوة، والحضور 

الكرام.

طفرة في الوجدان 

وأكد األستاذ سعد الرميحي أن معرض 
الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب يــشــكــل طــفــرة 
ــة،  ــادمـ ــقـ ــــال الـ ــيـ ــ ــدان األجـ فــــي عـــقـــل ووجـــــــ
واملــاحــظــة الجميلة هــي تــواجــد لفيف 
مــن جــيــل جــديــد طــامــح ملــواكــبــة التطور 
والــنــهــضــة الــتــي تــشــهــدهــا قــطــر بــقــيــادة 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املــفــدى، 
حــفــظــه الـــلـــه، إعـــامـــنـــا يـــواكـــب الــتــطــور 
فـــي هــــذه الــنــهــضــة، الــصــحــف الــقــطــريــة 
ناجحة، لديها ماحق متخصصة أشبه 
بصحف يومية إضافية، والعب رئيسي 

في التنمية املستدامة.
وأشـــــار اإلعـــامـــي ســعــد الــرمــيــحــي إلــى 
أن هـــنـــاك جــيــا قــطــريــا واعــــــدا، ولــديــنــا 
مجموعة في األعام يشار لها بالبنان، 
الــبــحــث عن  ونصيحتي للكثيرين هــي 
الـــبـــدايـــات الــحــقــيــقــيــة أللــــــوان الــتــحــريــر 
ــيـــة اإلخــــبــــاريــــة  ــتـــغـــطـ الـــصـــحـــفـــي مـــــن الـ
باعتبار الخبر أهم العناصر الصحفية 
ــقــــات الـــصـــحـــفـــيـــة  ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــالــ واإلملـــــــــــــــام بــ
والــتــغــطــيــة، ثـــم يــنــتــقــل لــكــتــابــة املــقــاالت 
ــعــــد فـــــي ضـــــــوء الــــخــــبــــرة الـــتـــي  فـــيـــمـــا بــ

اكتسبها من جريدة يومية.
الــــــذي ســيــقــام  وحــــــول مـــونـــديـــال 2022 
بــالــدوحــة قـــال إن األمـــر يتطلب جــريــدة 

يومية رياضية، ألن الدوحة هي عاصمة 
الــريــاضــة فـــي الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 
إفريقيا والقارة اآلسيوية، وتستضيف 
أكثر من 50 بطولة رياضية سنوية ما 
بــن عــربــيــة وآســيــويــة ودولـــيـــة وعــاملــيــة 
بــمــخــتــلــف األلــــعــــاب، وال داعــــي لــلــخــوف 
من املنافسة مع الفضائيات والصحف 
واملواقع اإللكترونية ووسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، الــكــلــمــة املــطــبــوعــة مـــا زال 
لــديــهــا بــريــق الــجــاذبــيــة لــلــقــارئ، بدليل 
أن الــراديــو لــم يلغ املــســرح عند ظهوره، 
وأن التلفزيون لم يلغ الراديو، ووسائل 
التواصل االجتماعي لم تلغ التلفزيون، 
ويــــظــــل بــــريــــق الـــكـــلـــمـــة املــــطــــبــــوعــــة فــي 
املـــقـــدمـــة، لــــذا البــــد مـــن صــحــيــفــة يــومــيــة 
ريــاضــيــة تــســتــعــد الســتــقــبــال مــونــديــال 
2022، بجانب قناة بي إن سبورت التي 
أصبحت عاملية، هناك ماحق رياضية 
يـــومـــيـــة، خــــاصــــة أن قـــســـم اإلعــــــــام فــي 
جــامــعــة قــطــر يــقــدم لــنــا ســنــويــا طــاقــات 

شابة إعامية نفتخر بها.

تأثير الصقر 

وحـــــول تــأثــيــر مــجــلــة الــصــقــر الــقــطــريــة 
التي كان يــرأس تحريرها، قال األستاذ 
ســـعـــد الـــرمـــيـــحـــي إنــــهــــا كــــانــــت بــمــثــابــة 
ســفــارة قــطــريــة نــاجــحــة خـــارج الــحــدود، 
كــــان شــعــارهــا »قــطــريــة املـــنـــبـــع.. عــربــيــة 
الــنــجــاح املـــدوي برؤية  الــلــســان« حققت 
ــد الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن  ــوالــ ســـمـــو األمــــيــــر الــ
خليفة آل ثــانــي، والــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
خليفة آل ثاني، حرصا على إبراز الوجه 
إلــى خــارج الحدود،  الحضاري القطري 
كـــانـــت الــصــقــر مـــع شــقــيــقــاتــهــا مجلتي 
ــنـــارات ثقافية  الـــدوحـــة واألمـــــة أيــضــا مـ
الــتــي مــا زالــت  قطرية لألجيال العربية 
تــحــتــفــظ بــهــا حــتــى اآلن، مــجــلــة الصقر 
حققت نجاحا كبيرا، وكــان يتخاطفها 
الـــجـــمـــيـــع فــــي كــــل الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بــل 
وتخطت إلى أمريكا الاتينية وأوروبــا 
لــلــجــالــيــات الــعــربــيــة، وأيــضــا فــي الـــدول 
اإلفـــريـــقـــيـــة، كـــانـــت مــثــل جــامــعــة الــــدول 

الــكــفــاءات اإلعــامــيــة  الــعــربــيــة تحتضن 
ونجحت في تقارب الشباب العربي عن 
طــريــق الـــريـــاضـــة، وكـــانـــت تــضــم كوكبة 
ــن مــخــتــلــف  ــ ــرب مـ ــ ــعـ ــ ــي اإلعــــامــــيــــن الـ ــ فـ
الـــجـــنـــســـيـــات، مــنــهــم وزيــــــر اإلعـــــــام فــي 
الجمهورية اليمنية كان مديرا ملكتبها 
ــؤاد  ــي الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد، والـــــســـــوري فــ فــ
حبش املرجع التاريخي أللعاب القوى، 
واملصري عادل شريف موسوعة التنس 
العاملية وغيرهم، لكنها توقفت بسبب 

عدم تفرغي تلك الفترة لعملي.

تجربة الخليج 

أنـــه اســتــمــع لنصيحة الكاتب  ــح  وأوضــ
الصحفي الكبير الراحل محمد حسنن 
ــــيء الــلــي  ــشـ ــ هـــيـــكـــل، عـــنـــدمـــا قـــــال لــــه »الـ
يــمــوت ال تــحــاول إحـــيـــاءه مـــرة أخــــرى«، 
وهــذا حدث مع جريدة »الخليج اليوم« 
الــتــي تــم إصــدارهــا عــام 1987،  القطرية 
تــوقــفــت بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة بــســبــب عــدم 
التوفيق، ودعــاه الشيخ جبر بن جاسم 
بـــن جــبــر آل ثـــانـــي – طــيــب الـــلـــه ثـــــراه – 
إلعادة هيكلة الجريدة من جديد، وكان 
حــريــصــا عــلــى والدة صــحــيــفــة يــومــيــة، 
ــنـــظـــرة املــســتــقــبــلــيــة،  ــالـ وكـــــــان يــتــمــتــع بـ
وعاشقا للتراث القطري، ويحترم الرأي 
والــــرأي اآلخـــر، ويحظى بحب واحــتــرام 

الجميع.
وأضاف األستاذ سعد الرميحي: عندما 
دعــانــي الشيخ جبر بــن جاسم بــن جبر 
آل ثـــانـــي طـــرحـــت عــلــيــه اســــم »الـــشـــرق« 
ورحـــــب عــلــى الـــفـــور بــــاالســــم، وخــرجــت 
لــلــنــور، بــمــســاعــدة مجموعة مــمــيــزة من 
الــصــحــفــيــن، وصـــــارت اآلن قــويــة ولــهــا 

مكانة مميزة..

دشــنــت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان، ووزارة 
التعليم والتعليم العالي، أدلة التربية على حقوق 
اإلنسان للمراحل اإلعدادية واالبتدائية والثانوية، 
أمس الثاثاء، بالصالون الثقافي بمعرض الدوحة 

الدولي للكتاب في نسخته الثاثن.
ومثل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في تدشن 
ــة الــتــربــيــة الــســيــد ســلــطــان بـــن حــســن الــجــّمــالــي  أدلــ
األمــن املساعد للجنة، بينما مثلت وزارة التعليم 
والتعليم الــعــالــي الــدكــتــورة مــنــى صــبــاح الــكــواري 
مــديــر مــركــز رؤيـــة للتقييم واالســـتـــشـــارات والــدعــم 

التابع للوزارة.
وشهد التدشن عــدد مــن أعــضــاء اللجنة الوطنية 
لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان ومــــســــؤولــــون بــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
والتعليم العالي إلى جانب جمهور معرض الكتاب.
واحـــتـــوى الــدلــيــل اإلرشـــــــادي لــلــمــرحــلــة اإلعـــداديـــة 
عــلــى عــــدة مـــحـــاور مــنــهــا، املـــجـــال الـــفـــردي )الــطــفــل 
ــتـــمـــاعـــي )الــطــفــل  ــقــــوق( واملــــجــــال االجـ ذاتــــــا لـــهـــا حــ
كــائــنــا اجــتــمــاعــيــا( واملـــجـــال الـــدولـــي )الــطــفــل كائنا 
ــاءت فــي مــاحــق الدليل  فــي املــجــتــمــع الـــدولـــي( وجــ
االتفاقية الدولية لحقوق الطفل )مبسطة( ومــواد 

لنصوص مختارة ورسوم دالة.
فيما احتوى الدليل اإلرشــادي للمرحلة االبتدائية 
على مــحــاور )الــحــق فــي الهوية، والــحــق فــي اللعب 
والترفيه، والحق في التربية والتعليم والحق في 
الــصــحــة والـــحـــق فـــي الــبــيــئــة الــســلــيــمــة، والـــحـــق في 

الكرامة، والحق في املساواة(.
ــيــــل الــــتــــربــــوي لــلــمــرحــلــة  ــتـــوى الــــدلــ ــحـ ــتــــمــــل مـ واشــ
الــثــانــويــة عــلــى مــقــدمــة حـــول الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق 
ــاءت مـــحـــاوره  ــ اإلنـــســـان وإشـــــــارات عـــامـــة بــيــنــمــا جـ
لتتناول )حقوق اإلنسان.. النشأة والتطور، وحرية 
الــرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق 
ــقـــوق املــــــرأة عـــامـــل تــنــمــيــة، الــحــق  ــة، وحـ ــدالـ ــعـ فـــي الـ
فـــي بــنــاء األســــــرة، والـــحـــق فـــي الــعــمــل، والـــحـــق في 
الــعــيــش الــكــريــم، والــحــق فــي االســتــفــادة مــن الــثــورة 
العلمية، والــحــق فــي االستمتاع بــاإلنــتــاج، والحق 
فــي الــتــضــامــن اإلنــســانــي، واملــجــتــمــع املــدنــي مجال 

ملمارسة حقوق اإلنسان(.
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خالل فعاليات »الدوحة للكتاب«

»القطرية« ترسم االبتسامة على وجوه األطفال

انــضــم أفـــراد مــن طــاقــم ضيافة الخطوط 
الـــــجـــــويـــــة الــــقــــطــــريــــة إلــــــــى شـــخـــصـــيـــات 
نــــادي أوريـــكـــس لــألطــفــال أوري وأوراه 
ــأة األطــــفــــال خـــال  ــفـــاجـ وأصــــدقــــائــــهــــم، ملـ
فعاليات اليوم األول من معرض الدوحة 
ـــ 30 في  ــي لــلــكــتــاب فـــي نــســخــتــه الــ ــدولـ الـ
مركز الدوحة للمؤتمرات واملعارض، يوم 

الخميس املوافق 9 يناير.
وتـــشـــمـــل الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة 
بــرعــايــتــهــا الــفــضــيــة لــفــعــالــيــات املــعــرض، 
واستضافت خمسة من مشاهير املؤلفن 
على منت رحاتها إلى الدوحة للمشاركة 
في محاضرات عامة وفعاليات التوقيع 
الــذي يستمر  على الكتب خــال املعرض 
لعشرة أيام. ومن املؤلفن الذين يزورون 
قطر كــل مــن: العمانية جــوخــة الحارثي 
ــيـــة،  ــر الـــدولـ ــوكـ ــان بـ ــ الـــفـــائـــزة بـــجـــائـــزة مـ
وكــاتــبــة الــــروايــــات املـــصـــورة األمــريــكــيــة 

ويلو يولسون، واملؤلفة الجزائرية أحام 
ــم شـــرقـــاوي،  ــ مــســتــغــانــمــي، والــســيــد أدهـ

والسيد محمد زّروق.
ــالـــت الــســيــدة ســــام الـــشـــوا، نـــائـــب أول  وقـ
الــرئــيــس للتسويق واالتــصــاالت واإلعـــام 
ــة: »تـــعـــّد  ــريـ ــطـ ــقـ ــي الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـ فــ
القراءة إحدى متع الحياة، ونحن بدورنا 
ــدولـــي  ــعـــرض الــــدوحــــة الـ ــم مـ ــدعـ نــفــتــخــر بـ
للكتاب هذا العام واملساهمة في الترويج 
ة. لــقــد تـــم تــصــمــيــم كتب  ــراء ــ ــقـ ــ إلــــى حـــب الـ
ــادي أوريـــكـــس  ــ ــة مــــن نــ ــطـ ــشـ ــاب واألنـ ــعــ األلــ
ــهـــدف تــشــجــيــع األطــــفــــال عــلــى  ــفـــال بـ لـــألطـ
ــك في  ــ ــتـــشـــاف وذلـ ــم واالكـ

ّ
ــراءة والــتــعــل ــقــ الــ

ــل أن تـــكـــون الــهــدايــا  ــأمـ ــن املــــــرح، ونـ جـــو مـ
التي قدمناها لألطفال خــال املعرض قد 
ــو  نـــالـــت إعــجــابــهــم واســتــحــســانــهــم. وأدعــ
كافة الـــزوار واملقيمن فــي قطر إلــى زيــارة 
مـــعـــرض الــكــتــاب لــاســتــمــتــاع بــمــجــمــوعــة 
الــكــتــب املــعــروضــة وفـــرصـــة لــقــاء املــؤلــفــن 

املشاركن«.

ــم الـــبـــوعـــيـــنـــن، مــديــر  ــال الـــســـيـــد جـــاسـ ــ وقــ
الــدولــي للكتاب: »نشكر  الــدوحــة  مــعــرض 
الخطوط الجوية القطرية على مشاركتهم 
ودعمهم ملعرض الكتاب الذي يشجع على 
القراءة والثقافة. ويشهد املعرض مشاركة 
أكثر من 335 دار نشر من الوطن العربي 
والعالم، ناهيك عن العديد من دور النشر 
املختصة بكتب األطفال. ويشهد املعرض 
تواجد 797 جناحا باإلضافة إلى مشاركة 

العديد من السفارات«.
ــــع الـــجـــهـــود  ــعـــــرض مـ ــ ــاشـــى هــــــذا املـ ــمـ ــتـ ويـ
املبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 
التي تهدف إلى تطوير االقتصاد املعرفي 
على مستوى الباد، ويسعى إلى الترويج 
للقراءة والنشر في دولة قطر. وتشارك في 
نسخة هذا العام من املعرض أكثر من 30 
دولة، ويشهد مشاركة بلجيكا وأستراليا 
ــط املـــعـــرض الــضــوء 

ّ
ــــى. ويــســل لــلــمــرة األولــ

بشكل خــاص على فرنسا بفضل تزامنه 
مع عام الثقافة قطر- فرنسا 2020..

الدوحة -

»أطباء أدباء« في ندوة 
بمعرض الدوحة الدولي للكتاب

الــثــاثــن، على املسرح  للكتاب فــي نسخته  الــدولــي  الــدوحــة  استضاف مــعــرض 
الثقافية  الفعاليات  أدبـــاء« ضمن  نـــدوة بعنوان »أطــبــاء  أمـــس،  الرئيسي، مــســاء 

املصاحبة.
وتحدث خال الندوة التي أدارها الروائي والطبيب أمير تاج السر، والدكتور أالن 
للطب بقطر، والطلبة  اللغة اإلنجليزية في جامعة »وايــل كورنيل«  ويبر، أستاذ 

األطباء: نجود األنصاري، سعادة املهندي وسمية املراغي.
 واستأثر أمير تاج السر، مقدم الندوة بقسط وافر من الحديث، حيث سرد جانبا 
من سيرته األدبية التي لم تتناف مع مهنته كطبيب، وساق كيف جاءت روايته 
لرواية  اتخاذ اسمه، اسما  الــذي تم  الفتاك،  الفيروس  »إيــبــوال« هــذا  بـ  املوسومة 

أطبقت اآلفاق.
من جهته، أوضح أالن ويبر، أن البعض يتفاجأ عندما يرى أو يسمع طبيبا يكتب 
الــيــومــي، يــدون سجل املريض  فــي صنف أدبـــي، الفتا إلــى أن الطبيب فــي عمله 
وتاريخ مرضه، وهي مهارة ال تتأتى ألي فرد، الفتا أنه في وايل كورنيل قطر، يتم 
نشر مقاالت الطلبة سنويا، إذ بلغ هذا العام نسخته السادسة، وهو متاح ورقيا 

وعلى الشبكة العنكبوتية.
الكتابة اإلبداعية  الطب بوايل كورنيل، قصتهن مع  بــدورهــن، ســردت طالبات   

موازاة مع دراستهن للطب.
وفي هذا الصدد، أشارت نجود األنصاري أنها في مقالها، شكلت عما إبداعيا 
من 3 زوايا، منوهة إلى أن القصص اإلنسانية تدعو للتعاطف مع الطرف اآلخر، 
خصوصا في املجال املهني )الطبي( الذي يكون متعلقا باألمور التقنية، حتى ال 

ينسى الطالب الطبيب أنه يتعامل مع روح.
ولفتت األنصاري إلى أنها استمتعت بالكتابة لفترة من الزمن، واآلن هي تثابر 
على مشارف العام الثالث، داعية الجميع إلى املطالعة أو االستمتاع بأي لون أدبي 
الرسوم  أنها ركــزت فــي مقالها على  أبـــرزت ســعــادة املهندي،  بــدورهــا،  أو فني. 
الكرتونية وما تحمله من دالالت وقيم، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القصص 
التي تحوم حولنا، مما يدعونا إلى القراءة، منبهة إلى أن السؤال امللح هو: كيف 
التأثر بقصص املرضى  أن قابلية  القصص بالطب؟ وشــددت على  نربط هــذه 

يجب أخذه بعن االعتبار في العملية العاجية.
النفسي  الــتــي عنيت فــي مقالها بالتحليل  املـــراغـــي،   فــي حـــن، أشــــارت سمية 
للمرضى، أن ما ُيكتب بصفة عامة أو األفام أو أي منتج ثقافي فني، فهو يفيد 
في إعــادة اكتشاف ما حولنا وأكــدت أن الطبيب ال يتعامل مع أجساد فقط، بل 
مع أرواح وعواطف، منوهة إلى أن الجميل ليس هي قصص املرضى فحسب، بل 

قصص األطباء أيضا.

الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة مـــســـاء أمـــس،  احــتــفــت وزارة 
بالفنان الراحل عبدالعزيز جاسم بمناسبة صدور 
كتاب »عبدالعزيز جاسم.. فنان وطــن« وذلــك على 
الــدولــي للكتاب  الــدوحــة  املــســرح الرئيسي ملعرض 
ــه الــثــاثــن، والــكــتــاب أعـــده شقيق الفنان  فــي دورتـ
الراحل الكاتب علي جاسم والسيد زهير رضــوان 
الــفــنــيــة والحياتية  املــســيــرة  غــــزال، حــيــث يتضمن 

للفنان الراحل.
وقدم الكاتب علي جاسم نبذة عن الكتاب الصادر 
عن دار لوسيل للنشر، موضحا أنه سعى لتوثيق 
أعــمــال الــفــنــان عــبــدالــعــزيــز جــاســم، بــهــدف إتــاحــة 
الـــفـــرصـــة لـــألجـــيـــال الـــشـــابـــة لــلــتــعــرف عـــلـــى هـــذه 
القامات الفنية ويكون إرثا للمكتبة الفنية معربا 
عــن شكره لجهود وزارة الثقافة لظهور الكتاب 

ــتـــى تــدشــيــنــه فــــي مـــعـــرض الــــدوحــــة الـــدولـــي  وحـ
للكتاب.

وقــال إن الفنان الراحل قدم 115 عما فنيا منذ 
بــدايــتــه فـــي أكــتــوبــر 1977، وحــتــى آخـــر أعــمــالــه 
مسرحية »ديرة العز« في أكتوبر 2017، ومن ثم 
كان رحيله في أكتوبر عام 2018، مشيرا إلى أن 
الكتاب يوثق مسيرته الفنية على مدى أربعن 
عاما، منوها بأن الكتاب استغرق جهدا ووقتا، 
ألنه لم يكن هناك أرشيف خاص بالفنان الراحل، 
داعيا الفنانن لاهتمام بأرشفة أعمالهم أو من 
خــال مــشــروع يوثق الحركة الفنية بشكل عام 
الــثــقــافــة والــريــاضــة ليسهل على  تــتــبــنــاه وزارة 

الباحثن الكتابة عن الحركة الفنية في قطر.
الــكــتــاب يتضمن ثمانية  إلـــى أن  الــجــاســم  وأشــــار 
فصول تتناول الطفولة والنشأة، والبداية الفنية، 
واملــســرحــيــات الــتــي قدمها واملــســلــســات واألعــمــال 

الـــدرامـــيـــة الــتــلــفــزيــونــيــة، والـــبـــرامـــج املــنــوعــة الــتــي 
قدمها مثل برنامج رحال واألوبريتات التي شارك 
ــم آراء الـــفـــنـــان الــــراحــــل في  فــيــهــا، كــمــا يـــتـــنـــاول أهــ
القضايا الفنية على الساحتن القطرية والعربية، 
وآراء زمائه الذين عاصروه من داخل وخارج قطر، 

انتهاء باملراحل األخيرة من حياته حتى الوفاة.
ــل، جــاســم  ــ ــراحـ ــ ــــن جـــانـــبـــه ثـــمـــن نـــجـــل الـــفـــنـــان الـ ومـ
عبدالعزيز جاسم جهود وزارة الثقافة للمساهمة 
املــعــرض.. مشيرا  في إخــراج الكتاب وتدشينه في 
إلى أن الكتاب تناول حياة والده ومسيرته الفنية 

ليكون إضاءة على الحركة الفنية في قطر.
وكـــانـــت بـــدايـــات الــفــنــان الـــراحـــل فـــي الــتــمــثــيــل عــام 
1977 على مــســرح الــســد، ثــم بــدأ العمل مــع الفنان 
غانم السليطي في مسلسل فايز التوش عام 1979، 
لــعــدة ســنــوات، كما عمل  وشــكــا ثنائيا كوميديا 
ــال الــفــنــيــة وشـــــارك فـــي عــدة  ــمـ فـــي الــعــديــد مـــن األعـ

مسلسات خليجية مــحــفــورة فــي ذاكـــرة ووجـــدان 
الجمهور أبرزها حكم البشر وبعد الشتات ويوم 
آخر، كما قدم إسهامات كثيرة في املسرح القطري 
أبرزها مسرحية الفرسان ووزير الناس والبترول 
ــــوال إلــــى آخــــر مــســرحــيــاتــه / ديــــرة  يـــا حــكــومــة وصـ

العز/ ، وهي من تأليفه.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل شـــهـــد املــــســــرح الــرئــيــســي 
ملعرض الدوحة للكتاب تدشن كتابي »القرغيز« 
للباحث القرغيزي قانييب ايمانييف، و»محاربون 
فــي زمــن التضحيات« للسيد أوريــســتــي ديــل ريو 
ســـانـــدوفـــال ســفــيــر جــمــهــوريــة بــنــمــا الــســابــق لــدى 

الدولة.
ــبـــاحـــث قــانــيــيــب ايـــمـــانـــيـــيـــف، إن الــكــتــاب  وقــــــال الـ
يتحدث عن قرغيزيا الجغرافيا والتاريخ والثقافة 
واملجتمع، ويتطرق في جانب منه إلى الشخصيات 
الــقــرغــيــزيــة فــي مــجــاالت اآلداب  الثقافية  والـــرمـــوز 

»الثقافة« تحتفي بالفنان الراحل عبدالعزيز جاسم
الدوحة -

■ الجمالي ود. منى الكواري عقب تدشين أدلة التربية على حقوق اإلنسان

■  سعد الرميحي يتحدث للحضور بالندوة

■  سعد الرميحي يتحدث للحضور وإلى جواره عبدالعزيز البوهاشم 

الجمالي: خطوة رائدة بالشرق 
األوسط واألولى خليجيًا 

التدشن إن  الجّمالي في كلمة  السيد سلطان  قــال 
هذه الخطوة تعتبر األولى في منطقة الخليج وقطر 
ــدول الـــرائـــدة فـــي هـــذا املـــجـــال عــلــى مستوى  ــ مـــن الـ
الشرق األوسط. منوهًا في الوقت نفسه أن تدشن 
أدلة التربية يؤكد على اإلرادة الحقيقية لقيادة الدولة 
التعليم فيها عــلــى تنمية  والــقــائــمــن عــلــى مــســيــرة 
إنــســان بــادنــا واحـــتـــرام وتــعــزيــز وحــمــايــة حقوق 
الشهيرة إن  املقولة  اإلنــســان. وأضـــاف: كلنا نعلم 
الحجر( وهذه  )التعليم منذ الصغر كالنقش على 
املقولة تتمثل وتتجسد فــي تجربة إدمـــاج حقوق 
التعليمية حتى تنمو ويتشبع  املناهج  اإلنسان في 
أبنائنا في مرحلة عمرية مبكرة، األمر  بها سلوك 
الـــذي يصبح فــي املستقبل سلوكًا ذاتــيــا ينتهجه 
املجتمع في كل حركاته وسكناته، لتصبح مفاهيم 
ومبادئ حقوق اإلنسان جزءًا ال يتجزأ من األعراف 

والتقاليد املجتمعية في بادنا.

د. منى الكواري: بدء تدريس 
الطالب العام القادم 

قدمت د. منى صباح الكواري استعراضًا للفصول 
واألدلة بحسب مراحلها التعليمية وتناولت شرحًا 
ألهم ما ورد فيها من التعليم على حقوق اإلنسان 
العمرية املستهدفة. مــؤكــدة أن ما  الفئات  بحسب 
االتفاقيات واملواثيق  األدلــة يتوافق مع كل  ورد في 

الدولية التي صادقت عليها دولة قطر.
كما استعرضت د. منى الكواري املحاور واألهداف 

ودروس أدلة التربية على حقوق اإلنسان.
وقـــالـــت الـــكـــواري فـــي تــصــريــحــات لــــ »لــوســيــل« إنــه 
ــة الــتــربــيــة عــلــى حــقــوق اإلنــســان  ــ ســيــتــم تطبيق أدل
عــلــى املـــــدارس الــحــكــومــيــة، فــيــمــا ســيــبــدأ تطبيقها 
أنه  القادم، مشيرة إلى  العام  على الطاب بداية من 
سيتم تدريب املدارس على استخدام األدلة بداية من 

فبراير القادم.

الخاطر: ما قدمته دولة قطر بمجال حقوق اإلنسان ال يخفى على العالم 

أوضحت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر الوكيل املساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في مقدمة 
األدلة، أن الحقوق األساسية املعمقة والتي اتفق البشر على االلتزام بها وبقدسيتها وعدم املساس بها هي الهدف الذي 
يجب السعي إليه وإيجاد كل الوسائل املمكنة لتطبيقها التطبيق األمثل. وقالت: من حق كل إنسان أن يعيش ويتعلم وهذا 
الحق الذي تختص بكفالته وزارة التعليم والتعليم العالي. مؤكدة أن دولة قطر سعت بكل ما أتيح لها من قوة ذاتية وعلمية 

واجتماعية ومادية أن تجعل التعليم منتشرًا على مستوى العالم من خال نشر ثقافة التعليم..

د. المري: خطوة هامة أساسية للتربية الصحيحة والوعي بالثقافة الحقوقية 
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ املري رئيس اللجنة 
األدلــة على األهمية  الوطنية لحقوق اإلنسان في مقدمة 
الكبيرة لعملية إدمــاج مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان 
الوطنية لحقوق  اللجنة  التعليمية. وقــال: إن  املناهج  في 
اإلنسان شاركت في إعداد أدلة التربية وفقًا لصاحيتها 
املــرســوم بقانون )17( لسنة 2010 بهدف  ــواردة فــي  ــ ال
التعليمية  املــنــاهــج  فــي  اإلنــســان  ــاج مفاهيم حــقــوق  إدمــ
بــدولــة قطر حتى تكون مرجعًا  التعليم  فــي كــل مــراحــل 

الوطنية  اللجنة  إيــمــان  إلــى  للتربوين والــطــاب. منوهًا 
ــان بـــأن هـــذا الــجــهــد ســيــكــون لـــه املــــردود  لــحــقــوق اإلنـــسـ
القائمن على  الطلبة، بل على  اإليجابي ليس فقط على 
املــــري هــذه  ــام. واعــتــبــر د.  عــ بــشــكــل  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
التربية الصحيحة  الخطوة هامة وأساسية على طريق 
والـــوعـــي املــبــكــر بــثــقــافــة حـــقـــوق اإلنــــســــان، وتــســهــم في 
الــقــادمــة على درايـــة بمفاهيم حقوق  تــكــون األجــيــال  أن 

اإلنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها. 
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10636.7 نقطة 0.65 % إلى  ارتفع بنسبة 

المؤشر أخضر للجلسة الرابعة ونمو جماعي للقطاعات

75.2 مليون سهم 4204 صفقات منفذة على 

تراجعت قيم وأحجام التداوالت خالل جلسة 
أمــس، حيث انخفضت السيولة بنسبة %14 
إلــى 258 مليون ريـــال، كما تراجعت الكميات 
بــنــســبــة 37% إلـــى 75.2 مــلــيــون ســهــم وكــذلــك 
الصفقات بنسبة 29% إلى 4204 صفقات فقط.
وذكــرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع 
البنوك والخدمات املالية، الذي شهد تداول 
24 مليونا و810 آالف و840 سهما بقيمة 
ــفـــا و696.085 ريــــال  ألـ 151 مــلــيــونــا و796 
نتيجة تنفيذ 1738 صفقة، سجل ارتفاعا 
بمقدار 20.21 نقطة، أي مــا نسبته %0.47، 

ليصل إلى 4 آالف و351.19 نقطة.
الــخــدمــات والسلع  بينما سجل مــؤشــر قــطــاع 
االستهالكية، الذي شهد تداول 4 ماليني و700 
ألف و656 سهما بقيمة 13 مليونا و565 ألفا 
تــنــفــيــذ 396 صفقة،  و534.343 ريــــال نــتــيــجــة 
نــقــطــة، أي مــا نسبته  بــمــقــدار 45.39  ارتــفــاعــا 

0.52% ليصل إلى 8 آالف و696.14 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 
24 مليونا و013 ألفا و154 سهما بقيمة 44 
ــال نتيجة  ألــفــا و326.525 ريـ مليونا و968 
ارتــفــاعــا بــمــقــدار 26.08  تنفيذ 954 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى ألفني 

و934.15 نقطة.

بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــتـــأمـــني، الـــذي 
شهد تداول مليونني و715 ألفا و147 سهما 
ألــفــا و768.110 ريــال  بقيمة 7 مــاليــني 844 
نتيجة تنفيذ 120 صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 
28.86 نقطة، أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 

ألفني و798.37 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد 
ألـــف و178 سهما  ــداول 10 مــاليــني و600  ــ تـ
بقيمة 15 مليونا و776 ألفا و084.999 ريال 
نتيجة تنفيذ 275 صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 
1.85 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 

ألف و575.21 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد 
ألـــفـــا و936 سهما  تــــــداول 5 مـــاليـــني و711 
بقيمة 14 مليونا و887 ألفا و624.530 ريال 
نتيجة تنفيذ 466 صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 
5.53 نقطة، أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 

886.25 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 
ألــفــا و507 أســهــم بــقــيــمــة 9  مــلــيــونــني و688 
ألــفــا و509.690 ريـــال نتيجة  مــاليــني و220 
تــنــفــيــذ 255 صــفــقــة، ارتـــفـــاعـــا بــمــقــدار 6.85 
نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفني 

و563.29 نقطة.

 % 14 السيولة تتراجع 
258 مليون ريال إلى 

واصل املؤشر العام لبورصة قطر تسجيل وتيرة 
إيجابية عبر إغالقه على ارتفاع للجلسة الرابعة 
بنهاية تداوالت أمس، وسط تراجع على صعيد 

التداوالت مقارنة بجلسة اإلثنني السابقة.
وبنهاية جلسة أمس ارتفع املؤشر بنسبة %0.65 
نــقــطــة، وبــلــغــت مكاسب  عــنــد مــســتــوى 10636.7 
رسملة السوق قرابة 3 مليارات ريال لتصل إلى 

مستوى 591.6 مليار ريال عند اإلغالق.
ودعــم أداء املؤشر خالل الجلسة تسجيل جميع 
مؤشرات السوق نموا وإغالقا باملنطقة الخضراء 
الـــذي ارتــفــع 1.04%، يليه  بقيادة قــطــاع التأمني 
الصناعات بنسبة 0.9%، ثــم االتــصــاالت بواقع 
0.63%، فيما كان العقارات األقل صعودًا بمعدل 

.%0.12
وعــلــى صــعــيــد أداء بــقــيــة مـــؤشـــرات الـــســـوق فقد 
سجل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بمقدار 
127.14 نقطة، أي مــا نسبته 0.65% ليصل إلى 
نــقــطــة، بينما ســجــل مــؤشــر بــورصــة   19572.43
الــريــان اإلســالمــي السعري ارتفاعا بمقدار  قطر 
إلــى  13.27 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.57% ليصل 

2335.27 نقطة، كما سجل مؤشر بــورصــة قطر 
الــريــان اإلســالمــي ارتــفــاعــا بــمــقــدار 22.59 نقطة، 
أي ما نسبته 0.57% ليصل إلى 3976.25 نقطة، 
املــتــداولــة ارتفاعا  وسجل مؤشر جميع األســهــم 
بمقدار 17.47 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل 

إلى 3158.41 نقطة.
ــعـــت أســـهـــم 26 شــركــة  ــفـ وفـــــي جــلــســة أمــــــس، ارتـ
ــافــــظــــت 5  ــة، وحــ ــ ــركـ ــ ــار 13 شـ ــ ــعـ ــ وانـــخـــفـــضـــت أسـ
ــات عــلــى ســعــر إغـــالقـــهـــا الـــســـابـــق وتــصــدر  ــركـ شـ
ــقـــائـــمـــة  ــــدوق الــــــريــــــان اإلســــــالمــــــي الـ ــنــ ــ ــهــــم صــ ســ
بــنــســبــة 3.49% وتــــاله سهم  الــخــضــراء مــرتــفــعــا 
املــرتــفــع بنسبة 2.82% ثــم التحويلية  املــصــرف 
الــذي يواصل  بنسبة 2.82% والخليج التكافلي 
تسجيل أداء إيجابي مع ارتفاعه بنهاية جلسة 
أمس بنسبة 2.06%، بينما تصدر سهم السالم 
القائمة الحمراء بتراجع نسبته %2.67  العاملية 
الــقــابــضــة بنسبة 2.54% ومــخــازن  ثــم اســتــثــمــار 

بنسبة %2.39.
وحـــقـــق ســهــم QNB أنـــشـــط ســيــولــة بــالــبــورصــة 
بقيمة 56 مليون ريال مرتفعا بنسبة 0.24%، كما 
تصدر سهم »استثمار القابضة« نشاط الكميات 

بتداول 12.6 مليون سهم متراجعا %2.54.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

735612.6% 3.49
قطاعات ارتفعت بقيادة التأمني 

والصناعة واالتصاالت
مليارات ريال مكاسب 

رسملة السوق بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »استثمار 

القابضة« متصدر الكميات
 نمو »صندوق الريان« 
متصدر األسهم املرتفعة

حــقــقــت شــركــة مــخــازن GWC، املــــزود الــرائــد 
للخدمات اللوجستية في دولة قطر، صافي 
ربــــح بــلــغ 249.1 مــلــيــون ريـــــال، بـــزيـــادة %9 
 مـــع 227.6 مــلــيــون ريــــال فـــي نــهــايــة 

ً
مـــقـــارنـــة

الـــشـــركـــة  ــام 2018، وقـــــــرر مـــجـــلـــس إدارة  ــ عــ
تــوزيــع أربـــاح نقدية على 
املـــســـاهـــمـــني بــــواقــــع %20 
ــم، وســــــــــــوف يـــتـــم  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
تــقــديــم االقـــتـــراح للنقاش 
واملــــــوافــــــقــــــة عــــلــــيــــه خــــالل 
اجتماع الجمعية العامة 
ــة لــلــشــركــة املــزمــع  الـــعـــاديـ
ــخ 3  ــ ــاريــ ــ ــي تــ ــ انـــــعـــــقـــــاده فــ

فبراير 2020.
ــغ إجــــمــــالــــي إيـــــــــــرادات  ــلــ بــ
الــشــركــة 1.2 مــلــيــار ريـــال 
ــام 2019،  ــعــ الــ نـــهـــايـــة  فــــي 
بينما ارتــفــع العائد على 
السهم إلــى 0.43 ريــال في 
نهاية 2019، باملقارنة مع 
0.39 ريال في نهاية العام 

.2018
ــرح الــشــيــخ عــبــد الــلــه  وصــ
بـــــن فــــهــــد بـــــن جــــاســــم بــن 
ثــــــانــــــي رئــــيــــس  ــر آل  ــ ــبـ ــ جـ
 :

ً
مجلس إدارة GWC قائال

ل دعمنا لدولة قطر  »يشكَّ
اللبنات األساسية للتمّيز 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ الـــتـــشـــغـــيـــلـــي، وبـ
ــى  ــ ــن إلـ ــ ــديــ ــ ــاهــ ــ نــــســــعــــى جــ
ــفـــــرص  ــ ــة الـ ــ ــافــ ــ اغـــــتـــــنـــــام كــ

املــزّود  محلًيا ودولــًيــا التي تضمن أن نكون 
ــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة  ــــدمـ ــــخـ املــــفــــضــــل لــــحــــلــــول الـ
ــداد املبتكرة واملــبــدعــة لتمكني  وســالســل اإلمـ
مجتمع األعمال من التركيز على عملياتهم 

األساسية وتحقيق أهدافهم«.
وضعت حلول الشركة الشاملة معيارًا جديدًا 
لــالمــتــيــاز الــلــوجــســتــي فــي الـــســـوق، مــمــا أدى 
بـــــدوره إلــــى اغــتــنــام فــــرص وعـــقـــود جـــديـــدة، 
 FIFA أحــدهــا االتــفــاقــيــة املــبــرمــة مــع منظمة
التي جعلت من GWC أول داعم رسمي وطني 
لــأنــديــة FIFA قــطــر 2019™،  الــعــالــم  لــكــأس 
تـــم تــكــلــيــف GWC بتنفيذ املتطلبات  حــيــث 

اللوجستية املعقدة للبطولة بصفتها املزود 
الرسمي للخدمات اللوجستية.

وأدى امــتــيــاز الــشــركــة املــســتــمــر فـــي تــطــويــر 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــلــوجــســتــيــة مـــثـــل الــقــريــة 
الــلــوجــســتــيــة قــطــر ومــنــطــقــة GWC بوصلبة 
لــــلــــتــــخــــزيــــن والــــــقــــــواعــــــد 
ــة الـــــتـــــي تــم  ــيــ ــتــ ــلــــوجــــســ الــ
ــا  ــيـــصـ تــــــطــــــويــــــرهــــــا خـــصـ
لــعــمــالء فـــي قــطــاع الــنــفــط 
والـــــــــغـــــــــاز إلـــــــــــى حــــصــــول 
الشركة على عطاء جديد 
مــن شــركــة مــنــاطــق إلبـــرام 
عــــقــــد »تــــطــــويــــر - إنــــشــــاء 
ــيــــل -  ــغــ تــــشــ ــل -  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ تـ  -
تــحــويــل« مــنــطــقــة الــوكــيــر 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة بـــمـــســـاحـــة 

1.48 مليون متر مربع.
حــــــــــــــــــــازت GWC عــــلــــى 
ثــــقــــة الــــــســــــوق مــــــن خــــالل 
ــل الـــحـــلـــول  ــ ــــضـ ــم أفـ ــديــ ــقــ تــ
ــكـــات  ــبـ ــيـــة وشـ ــتـ ــلـــوجـــسـ الـ
اإلمـــــــــــــــداد وفــــــقــــــا ألفــــضــــل 
معايير الجودة والصحة 
والسالمة واألمن والبيئة، 
حيث حققت الشركة عدة 
إنــــــــجــــــــازات خــــــــالل الــــعــــام 
املاضي في مجال السالمة 
مــن ضمنها إنــجــاز 1000 
ــــوم فــــي قــــاعــــدة مـــشـــروع  يـ
ــــزان  ــــخـ الـ تـــحـــســـني إدارة 
)RMOP( و730 يــومــا في 
الــصــنــاعــيــة دون حـــدوث  لـــفـــان  مــديــنــة رأس 
إصــابــات عــمــل، وأنــجــزت ذلــك أثــنــاء اتباعها 
الــدقــيــقــة املتطلبة مــن قبل  الــســالمــة  معايير 

قطاع النفط والغاز.
ــيـــد رنـــجـــيـــف مــــنــــون، الـــرئـــيـــس  وصــــــــّرح الـــسـ
 :

ً
قــــائــــال  GWC فــــي لــلــمــجــمــوعــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 

ــــت مــن  »حـــظـــي ســجــلــنــا الـــحـــافـــل بـــمـــعـــدل الفـ
ناحية االحــتــفــاظ بالعمالء مــع جــذب عمالء 
جدد من جميع قطاعات السوق، حيث نعمل 
سوًيا لتحقيق إستراتيجيات الوطن وخلق 
 عــن بيئة 

ً
اقــتــصــاد مــســتــدام ومــتــنــوع فــضــال
تضمن أفضل العوائد ملساهمينا«.

20 % أرباحا نقدية على المساهمين توزيع 

9 % نموًا في صافي أرباح 
»مخازن« خالل 2019

■ الشيخ عبد الله بن فهد آل ثاني

■ رنجيف منون

أداء قطاع الصناعة خالل جلسة أمس
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الشركة القطاع
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط
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السابق
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15.550
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2.920
0.000
9.400
4.110
1.400
0.722
0.705
0.580
0.571
1.870

14.090
0.572
0.524
8.440
2.200
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6.680
3.180

15.650
1.000

3.600
5.510

10.400
1.750

16.370
0.819
1.680
2.300
0.590
0.772

6.130
5.400
2.380

3.220
1.150
0.000
1.950
0.000

1.550
3.540
0.619
0.736

6.930
1.130

21.000
16.000
5.000
2.990
0.000
9.450
4.130
1.420
0.722
0.710
0.584
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1.900

14.100
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0.524
8.500
2.200

22.990
6.850
3.180

15.780
1.010

3.650
5.570

10.500
1.800

16.550
0.820
1.710
2.350
0.592
0.775

6.150
5.400
2.420

3.280
1.170
0.000
1.990
0.000

1.550
3.550
0.621
0.739

7.040
1.160

20.830
15.450
4.980
2.920
0.000
9.350
4.100
1.380
0.718
0.705
0.578
0.570
1.870

13.970
0.566
0.510
8.400
2.200

22.610
6.680
3.180

15.500
1.000

3.600
5.510

10.400
1.750

16.300
0.816
1.660
2.290
0.570
0.770

6.020
5.320
2.380

3.220
1.150
0.000
1.950
0.000

1.540
3.500
0.614
0.727

6.930
1.130

21.000
16.000
4.990
2.940
3.550
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0.720
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0.584
1.870

13.970
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15.540
1.000

3.650
5.570
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1.790

16.500
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6.090
5.320
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3.260
1.170
2.470
1.980
6.800
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3.540
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0.737

6.990
1.160

20.982
15.814
4.986
2.975
0.000
9.394
4.106
1.389
0.720
0.710
0.580
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1.883

20.950
15.550
4.970
2.980
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0.719
0.705
0.582
0.580
1.870

14.025
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8.455
2.200

22.924
6.829
3.180

15.702
1.005

13.940
0.570
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8.500
2.200

22.800
6.800
3.200

15.600
1.000

3.640
5.548

10.446
1.778

16.426
0.819
1.683
2.322
0.580
0.773

3.550
5.490

10.400
1.770

16.370
0.814
1.680
2.310
0.590
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للعام الثالث على التوالي من »EMEA فاينانس«

»المصرف« يحصد جائزة 
»أفضل مصرف إسالمي في قطر«

الــتــوالــي، جائزة  الثالث على  للعام  »املــصــرف«  حصد مصرف قطر اإلســامــي 
ــــدورة الثانية عــشــرة لحفل جوائز  »أفــضــل مــصــرف إســامــي فــي قــطــر« فــي ال
 EMEA« التي تنظمها مجلة الشرق األوســط  الخدمات املصرفية في منطقة 
فــايــنــانــس«، املجلة املتخصصة الــرائــدة فــي الــقــطــاع املــالــي فــي أوروبــــا والــشــرق 
الناجح إلستراتيجية  التطبيق  املرموقة  الجائزة  األوسط وإفريقيا. وتؤكد هذه 

املصرف وقوته املالية.
وتعليقًا عــلــى هـــذه الــجــائــزة، قـــال بــاســل جــمــال، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملجموعة 
»املصرف«: »يسرنا أن تقوم مؤسسة مرموقة، مثل مجلة »EMEA فاينانس«، 
»املــصــرف« تجاه عمائه واملساهمني. إن  الــذي يبذله  الجهد وااللــتــزام  بتكريم 
حصول املصرف على جائزة »أفضل مصرف إسامي في قطر« ما هو إال 
شهادة على نجاح إستراتيجيته املتمركزة حول العماء واستثماراته املستمرة 

في تقديم خدمات رقمية مبتكرة«.
وأضاف: »لم يكن الحصول على هذه الجوائز ممكنًا لوال العمل الجاد والدؤوب 
لجميع موظفي املصرف. إن تكريم جهود فريقنا من خال هذه الجوائز يشكل 

دافعًا يوميًا لنا لتحقيق املزيد من القيمة لعمائنا واملساهمني في املستقبل«.
وعن فئة جوائز الشرق األوسط تكرم املجلة املؤسسات املصرفية التي حققت 
الــخــدمــات، وطـــورت منتجات  التزامها بأعلى معايير  أربــاحــًا قياسية وأثبتت 
املرموقة باالستناد  الجوائز  الــعــام. ويتم توزيع هــذه  التميز  مبتكرة، وحققت 
إلى تقييم شامل ألداء األنظمة املصرفية واالقتصادات اإلقليمية باإلضافة إلى 
منح الجوائز للمصارف 

ُ
تحليات لصفقات الشركات في أسواق رأس املال. وت

منح إلى مدراء األصول 
ُ
االستثمارية والتجارية واإلسامية األفضل أداًء، كما ت

والوسطاء املاليني في جميع دول الشرق األوسط. كما تسلط املجلة الضوء على 
التوقعات من خال  إنــجــازات تجاوزت  ما حققته املصارف واملصرفيون من 
التفوق في أدائها. يضع »املصرف« عماءه في صميم إستراتيجيته، وقد بدأ 
»املصرف« برنامج التحول الرقمي لتأمني تجربة رقمية سلسة لكافة عمائه. إّن 
التي ينتهجها »املصرف« ترتكز بشكل أساسي  الرقمي  التحول  إستراتيجية 
على تحسني تجربة العماء، وزيادة الكفاءة واملساهمة بشكل إيجابي في نمو 

نتائج املصرف. 

Ooredoo: انضمام شركاء 
جدد لبرنامج نجوم

لبرنامجها  الـــجـــدد  الــشــركــاء  مـــن  انــضــمــام عـــدد  أعــلــنــت Ooredoo عـــن 
املــاضــيــة، لتوسع  القليلة  الــعــمــاء خــال األشــهــر  ملــكــافــأة والء  املخصص 
بذلك قائمة شركائها لبرنامج نجوم، وتمنح عماءها املزيد من الخيارات 

للحصول على املكافآت. 
لبرنامج نجوم مؤخرًا كل من QIC INSURED وهــي قسم  وقــد انضم 
البيع بالتجزئة ملجموعة قطر للتأمني )QIC(، وشركة عبر الشرق للطيران، 
وبــــوادي للعطور. إذ أصــبــح بــإمــكــان أعــضــاء نــجــوم الــحــصــول على نقاط 
نجوم مع مشترياتهم لدى هؤالء الشركاء واستبدال تلك النقاط من خال 
الــشــركــاء  أو   Ooredoo لـــدى الــحــصــول عــلــى مــكــافــآت وخــدمــات مجانية 
اآلخرين.  كما أعلنت Ooredoo من خال برنامجها نجوم عن شراكة مع 
للجمعية، وذلك  الخيرية  األهــداف  القطرية للسرطان؛ بهدف دعم  الجمعية 
من خال تمكني أعضاء نجوم من التبرع بنقاطهم لصالح الجمعية القطرية 

للسرطان عبر استبدال نقاط نجوم بقسائم تبرع ذات قيمة نقدية. 
التي  املــبــالــغ  نــجــوم مقابل  نــقــاط  الــحــصــول على  للعماء  الــبــرنــامــج  ويتيح 
أو شــركــاء نجوم   Ooredoo مــنــتــجــات وخـــدمـــات ينفقونها عــلــى شــــراء 
اآلخرين. وتضم شبكة شركاء برنامج نجوم مجموعة تتألف من حوالي 

250 عامة تجارية من مختلف مجاالت نمط الحياة. 
املريخي،  مــنــار خليفة  قــالــت  نــجــوم،  لبرنامج  الــجــديــدة  الــشــراكــات  وحـــول 
الــشــركــة فــي Ooredoo قطر:  الــعــامــة واتـــصـــاالت  الــعــاقــات  إدارة  مــديــرة 
»سعداء بانضمام املزيد من الشركاء لبرنامجنا نجوم، ونحرص بالطبع 
على مواصلة إضافة املزيد من الشركاء كل فترة ملنح عمائنا املزيد من 
املكافآت تعبيرًا عن االمتنان والتقدير لهم لوالئهم لخدمات الشركة. وندعو 
املميزات  نــجــوم واالســتــفــادة مــن  بــرنــامــج  إلــى  جميع عمائنا لانضمام 

الرائعة التي يوفرها للعماء في مختلف الخدمات واملجاالت«.

الدوحة -

الدوحة -

افتتاح فندق دبل تري هيلتون الدوحة بمنطقة السد

قامت شركة الريان لاستثمار السياحي »آرِتك«، الشركة الرائدة عامليًا 
الفندقي، بتوسيع محفظتها االستثمارية في  في مجال االستثمار 
الــدوحــة، وذلــك مع استكمال وافتتاح فندق دبــل تــري هيلتون الدوحة 
– السد. يقع فندق دبل تري هيلتون الدوحة – السد الذي تم افتتاحه 
التجارية،  املناطق  أهــم  رسميًا فــي نهاية شهر ديسمبر، فــي إحــدى 
وأيضًا على مقربة من أهم الوجهات السياحية في الدوحة مثل سوق 
لتقديم  الفندق 139 غرفة، وثاثة مطاعم  البدع. يضم  واقف وحديقة 
مجموعة متنوعة من األطعمة في بيئٍة تتنّوع ما بني الجلسات الرسمية 

وغير الرسمية.
وفي سياق تعليقه على ذلك، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل 
ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الريان لاستثمار السياحي »آرِتك«: 
»بافتتاح دبل تري هيلتون – يرتفع عدد الفنادق العاملة في محفظتنا 
االستثمارية في قطر، ويعزز أيضا عاقتنا املتينة مع شركة هيلتون، 

والتي تعكس إستراتيجية »آرِتك« االستثمارية بشكٍل ممتاز بالشراكة 
مــع أفــضــل مشغلي الــفــنــادق فــي الــعــالــم، بــهــدف توفير أعــلــى معايير 
الضيافة والخدمات. تملك »آرتك« ما يزيد على 27 فندقا حول العالم، 
التي كانت تحت اإلنشاء  تسعة منها فــي قطر. خمسة مــن فنادقنا 
الــعــام املــاضــي، بينما نــواصــل العمل الفتتاح  أصبحت جــاهــزة خــال 
املــزيــد حسب الــجــدول الــزمــنــي املــحــدد، وبــاالســتــمــرار فــي البحث عن 
فرٍص جديدة واملساهمة في تطوير قطاع السياحة والضيافة املتنامي 
في قطر«. من جانبه، علق سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الريان لاستثمار السياحي »آرِتك«: 
»يمثل افتتاح فندق دبل تري هيلتون االستثمار الثاني لنا من نوعه 
في منطقة السد، حيث نهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا في مختلف 
مناطق املدينة وتعزيز تواجدنا في قطر. كما يستمر توسعنا املحلي 
وشراكتنا مع هيلتون في عكس إستراتيجيتنا ببناء مجموعة قوية 
أو فئة  التجارية،  العامة  الفنادق ســواء كــان من ناحية  ومتنوعة من 

العماء أو املوقع«.    

»آرتك« توسع محفظتها االستثمارية في قطر

الدوحة -

»قطر الخيرية« تساهم بأجهزة 
فحص »لجمعية السكري«

اتفاقية شراكة بين »األهلي« 
و»توفيق للسفريات«

الخيرية  قــامــت قــطــر  إطـــار مسؤوليتها املجتمعية،  فــي 
للجمعية  السكر،  أجــهــزة فحص  بتسليم 45 جــهــازا مــن 
الـــقـــطـــريـــة لــلــســكــري - عـــضـــو مـــؤســـســـة قـــطـــر لــلــتــربــيــة 
بــهــدف دعــم املصابني بمرض  والــعــلــوم وتنمية املجتمع، 
الــقــادريــن على شــراء أجــهــزة الفحص  السكري مــن غير 
املــحــافــظــة عــلــى معدل  الــتــي تمكنهم مــن  ومستلزماتها 
مستوى السكر بالدم ليعيشوا حياة طبيعية منتجة من 

أجل مجتمع صحي معافى.
وتأتي هذه املساهمة من قطر الخيرية في إطار جهودها 
التي تصب في خدمة املجتمع وتوفير الرعاية للمصابني 
بــهــذا املـــرض واملــعــرضــني لــإصــابــة بــه لتحسني حياتهم 
بشكل عام، حيث إن قطر الخيرية تساهم بشكل مستمر 
فـــي تــنــظــيــم حـــمـــات صــحــيــة وتــقــديــم مـــســـاعـــدات طبية 
وإقامة الفعاليات الخاصة باملرضى من كبار السن وذوي 
االحتياجات الخاصة وعاج عدد من املرضى من األسر 

ذات الدخل املحدود.
وفي تصريح صحفي على هامش استام التبرعات، عبر 
الدكتور عبد الله الحمق املدير التنفيذي للجمعية القطرية 
لــلــســكــري عـــن ســعــادتــه بــهــذه الــلــفــتــة الــكــريــمــة مـــن قطر 

الخيرية التي ليست األولى من نوعها في مجال مساعدة 
أو خارجها  الــدولــة  األكــثــر احتياجا ســـواء داخـــل  الفئات 
قائا: نجد قطر الخيرية سباقة دوما في تنفيذ املبادرات 
التي تخدم العمل الخيري واإلنساني ليس في دولة قطر 
فحسب بل على مستوى العالم، مقدما جزيل الشكر إلى 

قطر الخيرية على هذا التبرع. 
وأضــاف د. الحمق أن هذه األجهزة املساهم بها من ِقبل 
قطر الخيرية ستساهم بالفعل في صنع فرق في حياة 
بــه من  السكري واملــعــرضــني لإصابة  املصابني بمرض 
األطفال وكبار السن والعمال، منوها بأن املصابني به من 
فئة العمال هم من أكثر الناس احتياجا ملثل هذه األجهزة 
بسبب مستواهم املعيشي الذي ال يسمح لهم بشراء مثل 

هذه األجهزة ومستلزماتها بشكل شهري،  
من جهته، قال السيد فريد صديقي رئيس قسم املشاريع 
الخيرية: يسرنا املساهمة  التنمية املحلية بقطر  ــإدارة  بـ
في دعم برامج الجمعية القطرية للسكري لتقديم أفضل 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ألفـــــراد املــجــتــمــع املــصــابــني بــمــرض 
السكري واملعرضني لإصابة به، كونها تساعد املرضى 
الدعم والرعاية  وعائاتهم لتجاوز محنة املرض، وتقديم 

املادية واملعنوية والتوعوية. 

أعــلــن الــبــنــك األهـــلـــي عـــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة مـــع »تــوفــيــق 
البنك في برنامج مكافآت  للسفريات« كأحدث شركاء 

الآللئ للبطاقات االئتمانية.
البنك  بــطــاقــات  الــتــعــاون يستطيع حــامــلــو  بــمــوجــب هـــذا 
األهلي االئتمانية استبدال نقاط الآللئ بتذاكر سفر عبر 
العديد من شركات الخطوط الجوية يختارونها بأنفسهم 
فــروع وكــالــة توفيق للسفريات واملــوزعــة في  عــن طريق 
جميع أنحاء قطر، حيث تمكنهم هذه الشراكة من السفر 
إلــى مختلف وجهات  التي تلبي رغباتهم  الخطوط  عبر 
الــآللــئ مــن الحصول  العالم. كذلك ســوف تمكنهم نقاط 
العطات  بــاقــات  على عـــروض وأســعــار استثنائية على 
املقدمة من شركة توفيق للسفريات. كذلك سيستمتع 
حاملو بطاقات األهلي االئتمانية بـ 5٪ رصيدا إضافيا 
عــنــد اســـتـــرداد الــقــســائــم الــشــرائــيــة لـــدى شــركــة توفيق 

للسفريات.
كجزء من هــذه املــبــادرة ســوف يستفيد حاملو بطاقات 
األهلي االئتمانية من عروض السفر الخاصة باإلضافة 
الــعــطــات الحصرية  الترويجية وعـــروض  الــعــروض  إلــى 
عــبــر 10 فــــروع مـــن فــــروع تــوفــيــق لــلــســفــريــات املـــوّزعـــة 

فــي مختلف أنــحــاء دولــة قطر. وفــي نفس الــوقــت سوف 
تــخــصــص شـــركـــة تــوفــيــق لــلــســفــريــات مـــركـــز خــدمــات 
البنك  لتلبية احتياجات عماء  الساعة  يعمل على مــدار 
األهــلــي واالســتــمــتــاع بــخــدمــات الــســفــر الــحــصــريــة والــتــي 
صممت خصيصًا لتتناسب مع احتياجاتهم الشخصية 

ومنحهم األولوية في الخدمات املقدمة.
إن استبدال نقاط مكافآت الآللئ بالقسائم الشرائية في 
البنك هــو تعبئة  الــســهــولــة، فكل مــا على عــمــاء  منتهى 
طــلــب اســتــبــدال نــقــاط الــآللــئ بقسيمة شــرائــيــة فــي أحــد 
فروع البنك األهلي، أو من خال االتصال بمركز خدمات 
العماء أو من خال الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت أو 
الجوال. وقال محمد النملة، نائب الرئيس التنفيذي قسم 
إدارة دعــم األعــمــال والــخــدمــات وشـــؤون املــوظــفــني: »إننا 
الــتــي تعد  نعتز بتعاوننا مــع شــركــة توفيق للسفريات 
أفضل وكاالت السفر في دولة قطر. إننا في البنك األهلي 
الخدمات  أرقــى مستوى مــن  نحرص دائــمــا على توفير 
ــرائـــدة فــي مجالها  لــعــمــائــنــا والــتــعــاون مــع الــشــركــات الـ
الشراكة  مثل شــركــة توفيق للسفريات. وفــي ظــل هــذه 
البارزتني، فإننا بذلك نضيف قيمة عالية  العامتني  بني 
ملجموعة خدماتنا ونساهم في تعزيز مستوى الخدمات 

املقدمة لعمائنا، وهو الهدف الذي نسعى إليه دائما«.

الدوحة -الدوحة -

2019 في سحب الدانة العاشر لعام 
عمالء بنك الدوحة 

يحصدون جوائز مميزة

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في قطر، عن أسماء الـ 34 فائزًا 
في السحوبات الشهرية لبرنامج حساب الدانة للتوفير في نسخته العاشرة لعام 2019 
والتي أقيمت في املقر الرئيسي للبنك في تاريخ 26 ديسمبر. شملت الجوائز الكبرى 
برامج حسابات الدانة للتوفير الخمسة وتضّمنت مليون ميل من أميال الدوحة، وجائزة 

نقدية بقيمة 50,000 ريال، وإقامة عائلية في أحد أكبر املنتجعات في الدوحة.
الخاصة  للتوفير  العائلية  الدانة  البوعينني بسحب حسابات  اليربه وخ.  فــازت ن.  وقــد 
الــدوحــة وحصل خ.  أمــيــال  املليون ميل مــن  اليربه جــائــزة  بالقطريني، حيث ربحت ن. 
البوعينني على إقامة عائلية في منتجع جزيرة البنانا الدوحة بإدارة أنانتارا. في حني 
حاز س. سيكاران على الجائزة النقدية الشهرية الكبرى بقيمة 50,000 ريال، أما السيد 
ع. الخال فقد حصل على جائزة برنامج الدانة للتوفير بقيمة 10,000 ريال، إضافة إلى 

 بجوائز يومية بقيمة 5000 ريال لكٍل منهم.
ً

فوز 30 عميا
ا على 

ً
وقال بريك املري، رئيس دائرة الخدمات املصرفية لألفراد في بنك الدوحة، تعليق

جوائز السحوبات: »إن برنامج حساب الدانة للتوفير قد ذاع صيته واستطاع أن يحقق 
شعبية كبيرة والداللة على ذلك هو النمو الكبير في قاعدة حسابات العماء والودائع 
في بنك الدوحة. لذلك، فإن السحوبات التي نقوم بها والتي تتميز بجوائزها املتعددة 
التي نعبر بها عن تقديرنا لعمائنا لوالئهم وثقتهم بنا. وبهذه  الوسائل  هي إحــدى 
الفائزين ولكل عمائنا على دعمهم املستمر ملنتجاتنا  املناسبة، أتوجه بالشكر لكل 
وخدماتنا املصرفية. ونحن نؤكد على التزامنا التام بتوسيع قاعدة الخدمات واملزايا 
التي تقدمها برامج حسابات الدانة للتوفير لجذب مزيد من املواطنني واملقيمني وذلك 
دعًما لثقافة التوفير بينهم«. وُيقدم برنامج حساب الدانة للتوفير لعام 2019 مميزات 
الفائزين في السحوبات،  متنوعة تشمل أكبر جائزة فردية في قطر، وأكبر عدد من 
ر برنامج الدانة باقة متنّوعة 

ّ
وكذلك أكبر جوائز نقدية تتعدى قيمتها املايني. كما يوف

الدانة  للتوفير، وحساب  الدانة  الدوحة مثل حساب  التوفير لعماء بنك  من منتجات 
العائلي لادخار،  الدانة  التوفير، وحساب  الدانة لخطة  للمدخرين الصغار، وحساب 

والحساب الجاري.

الدوحة -
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جورج واشنطن

أستاذ األعمال الدولية بجامعة فلوريدا
»صحيفة ذا هيل األمريكية« 

المهاجرون »نعمة« اقتصادية ألمريكا

ــرار  ــا أفـــتـــرض أنـــه ســيــكــون ثــمــة بــعــض األشــ ــال، وأنــ األعـــمـ
بينهم«.

واملــدافــعــون عــن اإلدارة األمريكية سيقولون إن موقفهم 
بـــشـــأن الـــهـــجـــرة يــشــيــر إلــــى الـــداخـــلـــن لـــلـــواليـــات املــتــحــدة 
األمريكية بصورة غير شرعية فقط. لكن ووفــق ستيفن 
الخطوط  فـــإن  تــرامــب،  الــرئــيــس  ميللر، كبير مــســتــشــاري 
الشرعية قد تداخلت.  الشرعية والهجرة غير  الهجرة  بن 
فالحديث هنا فقط إلى الزائرين ألمريكا من الدول النامية 
ض منحهم تأشيرات 

َ
ُيرف الذين  )من بينهم املستثمرون( 

دخول األراضي األمريكية بدون إبداء سبب محدد.
الحالين  الالتينية غالبية املهاجرين  وفيما تمثل أمريكا 
في الواليات املتحدة، فإن سياسات اإلدارة الحالية واضحة 
وضــــوح الــشــمــس: إذا مـــا كــنــت مـــن دول شــمــال أوروبـــــا، 
وتــتــحــدث اإلنــجــلــيــزيــة، فــلــتــأتــي إلــيــنــا، وإذا مـــا كــنــت من 
أصحاب البشرة البنية، وتتحدث اإلسبانية، فال مرحبا بك.
وبـــطـــرح الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة واألخـــالقـــيـــة والــســيــاســيــة 
املتزايدة هي إضافة  الهجرة  القانونية، فإن  وكــذا املسائل 
املتحدة األمريكية. وقرابة 45 مليون  للواليات  اقتصادية 
شــخــص فـــي أمـــريـــكـــا مـــن أصـــــول أجــنــبــيــة، وفـــقـــا ملكتب 

اإلحصاءات، وهذا يعادل ما نسبته 15% من السكان.
ووجد عدد ال يحصى من الدراسات أن املهاجرين يمثلون 
فائدة اقتصادية ألمريكا، وفيما قد يحصل الوافدون الجدد 
في البداية على أجور منخفضة، فإنهم يمضون قدما في 
أن »يــســرقــوا« فرص  الفاعلة، دون  املساهمة االقتصادية 

التوظيف من القوة العاملة املوجودة بالفعل في أمريكا.

هل يجعل الرئيس األمريكي دونالد ترامب املهاجرين في 
انتخابات  الرئاسية في  بــالده قضية محورية في حملته 
2020؟ كل استطالعات الرأي واملحللن والنقاد واملفكرين 

السياسين يرون أن اإلجابة عن هذا السؤال هي »نعم«.
فبعد كل هذا وذاك، تعد املشاعر املناهضة للمهاجرين هي 
الغالبة في الشارع األمريكي والتي ساعدت ترامب  السمة 
التي جــرت في  الــرئــاســة املاضية  الــفــوز فــي انتخابات  فــي 
البيت  إلى  العقارات على إثرها  العام 2016، ووصل قطب 

األبيض.
ونحن هنا بحاجة إلى تذكر أنه وفي اإلعالن عن ترشحه 
الــنــار على  الــعــام 2015، فتح تــرامــب  الــرئــيــس فــي  ملنصب 
املهاجرين املكسيكين حينها قائال: »إنهم يجلبون معهم 
البعض  أنـــاس مغتصبون، لكن  املــخــدرات، والــجــريــمــة، هــم 

منهم، من وجهة نظري، أشخاص طيبون«.
والتقييم الجزئي القائم على الحقيقة للمهاجرين سيتناوله 
من هذا املنظور التالي: »هم يجلبون العمالة املاهرة وشبه 
تــأكــيــد، هــم يجلبون رواد  بــكــل  املـــاهـــرة، والــتــي نحتاجها 

جيري هار

“ تسعة وتسعون بالمائة من حاالت الفشل 
تحدث ألشخاص اعتادوا اختالق األعذار  ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن 

الدين الكندي ينمو 
أسرع من االقتصاد

قبيل اإلجـــــازات مــبــاشــرة، أفــرجــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة 
التوجه  الــتــي غلب  االقــتــصــاديــة  الكندية عــن تحديثاتها 
التحديثات عــن أن معدل  الــنــزولــي عليها. وكشفت تلك 
قــد زاد في  الناتج املحلي اإلجمالي  إلــى  الفيدرالي  الــديــن 
العام 2019، ما يعني أن الديون الكندية قد ارتفعت بوتيرة 

أسرع من أملانيا.
ولهذا أهمية خاصة نظرا ألن الحكومة الكندية قد اختارت 
بالفعل معدل الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي لكي تقود 
أداة الضبط  املعدل هو  الفيدرالية. وهذا  املالية  سياستها 
املـــالـــي الــحــكــومــي وتــعــنــي فـــرض االنــضــبــاط املـــالـــي على 

قراراتها ذات الصلة باإلنفاق والضرائب واالقتراض.
والــتــزمــت الــحــكــومــة الــلــيــبــرالــيــة، فـــور وصــولــهــا إلـــى ســدة 
العامة  التوازن ملوازانتها  العام 2015، بإعادة  الحكم في 
العام 2019 - 2020. وسرعان ما حولت هدفها  بحلول 
املالي األساسي إلى تقليص معدل الدين إلى الناتج املحلي 
اإلجمالي في كندا، وهو املقياس الذي يوضح قدرات البلد 

على سداد ديونها.
التي أجريت في  املالية  للتحديثات  ومــع ذلــك فإنه ووفقا 
ديسمير، فقد زاد معدل الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
من 30.8% إلى 31.0% في الوقت الراهن، ومن املتوقع أن 

يظل حتى نهاية العام 2021.
وعــبــر زيــــادة املــعــدل هـــذا الــعــام، تــكــون الــحــكــومــة الكندية 
املالي تلك، حتى  »أداة« الضبط  قد كسرت على ما يبدو 
تستطيع مواصلة زيادة مستويات اإلنفاق، ورفع العجز 

والديون.
التي  الفائدة  الــديــون مزيدا من أسعار  املزيد من  ويعني 

يسددها دافعو الضرائب.
وبدون »أدة الضبط املالي«، تفتقد الحكومة إلى آلية توجيه 
إلظهار ضبط النفس، ووضع القواعد واللوائح التنظيمية 
في هذا الخصوص. وتلك ليست وصفة لإلدارة الناجحة 

للتمويالت الحكومية لدينا.
وعــــالوة عــلــى ذلـــك نـــرى الــبــنــوك الــكــبــرى فــي كــنــدا وهــي 
تستعد ملــوجــة تــبــاطــؤ اقــتــصــادي، وقـــد خــصــصــت تلك 
املؤسسات في اآلونة األخيرة مزيدا من األموال لتعويض 
القروض. كما رأينا مؤخرا أيضا تراجع وتيرة  خسائر 
التوترات  االستثمارات املؤسسية في كندا، وتزايد حدة 
النمو االقتصادي  الرئيسين، وانخفاض  بــن الشركاء 
للواليات املتحدة األمريكية. باختصار تلوح الضبابية 

في األفق.
أن تبدأ  الفيدرالية فعله هــو  الحكومة  إن مــا يتعن على 
املالية - من  السياسات  إلى  النظر بجدية  الفور في  على 
بينها »أداة الضبط املالي«، وإال فستستمر معدالت العجز 

والديون في االرتفاع.

أليكس والين

باحث بمعهد »فريزر« الكندي
»موقع نت نيوز ليدجر« 

من غاندي إلى مودي

بــنــيــت الــهــنــد الــحــديــثــة عــلــى أفـــكـــار وتــصــرفــات 
عــمــالقــن هــمــا غــانــدي ونـــهـــرو. عـــاش »مهاتما 
ــانـــدي« بــتــقــشــف وبـــأقـــل مــســتــوى مـــن املــــادة،  غـ
وكان متدينا ومؤمنا باالشتراكية. نظرة غاندي 
بالتواضع  املمزوجة  الديموقراطية  ارتكزت على 
والــتــقــشــف. يــمــكــن وصـــف غــانــدي بــوالــد الهند 
الجديدة. كان نهرو اشتراكيا لكنه لم يكن متدينا 
وبــالــتــالــي حــــاول تــطــبــيــق نــــوع مـــن االشــتــراكــيــة 
أفكارا منها  السوفياتية. أخذ نهرو من غاندي 
حــمــايــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة كما 
سياسة التوزيع االجتماعي. زادت البيروقراطية 

مما سبب ارتفاعا في مؤشرات الفساد.
للهند مزايا كبرى تجعلها تصبح قوة سياسية 
واقــتــصــاديــة أســاســيــة قــريــبــا. أحــســنــت حكومة 
الرئيس مودي ادارة البالد مما أمن اعادة انتخابه 
القوي  النمو  املــاضــي.  أيـــار  فــي  لــلــوزراء  رئيسا 
ضــروري لتأمن االستقرار لدولة فيها مليار و 
369 مليون مواطن أي الثانية عامليا بعد الصن 
الهند الصن  )مليار و 420 مليون(. ستسبق 
الكبيرة  للديموغرافيا  السكان قريبا.  في عــدد 
حسنات وسيئات أي تؤمن اليد العاملة لالنتاج 
واالزدهار كما تشكل ثقال كبيرا على االقتصاد 
واملــــوازنــــات. هــنــالــك 7 دول تــحــتــوي عــلــى أكــثــر 
الهند،  العالم وهي الصن،  من 50% من سكان 
الواليات املتحدة، أندونيسيا، البرازيل، باكستان 

ونيجيريا.
هنالك مؤشرات مقلقة للهند أي أن نمو الفصل 
األول من 2019 لم يتعد 5,8% مقارنة بـ %6,6 
الــرابــع مــن 2018. نسبة 2019 هي  فــي الفصل 
ــى مــنــذ 5 ســـنـــوات مــمــا يــشــيــر الـــى تغيير  ــ األدنـ
النمو والتطور. هدف حكومة مودي  سلبي في 
ــدة تــحــقــيــق نــمــو ســـنـــوي قـــــدره 8% أي  ــديـ الـــجـ

الى ناتج محلي اجمالي 5 أالف مليار  الوصول 
دوالر قبل 2025 أو ضعف الناتج الحالي. تحد 
كبير لحكومة طموحة برئيسها ووزيرة ماليتها 
التي تتولى هذه  األولـــى  املـــرأة  التي هــي  الجديدة 
أنــديــرا غاندي قبل 50  الـــوزارة منذ ان شغلتها 
سنة. وقتها كانت غاندي رئيسة للوزراء ووزيرة 
التوفيق بن  للمالية. املعضلة اآلنية هي كيفية 
القوي وترشيد االنفاق وتخفيف  النمو  تحقيق 
الـــهـــدر. الــهــدف هــو الـــوصـــول الـــى عــجــز مــالــي ال 
يــتــعــدى 3,3% هـــذه الــســنــة انــخــفــاضــا مــن %4 
منذ سنتن. من أهداف الوزيرة الجديدة تنشيط 
البطالة وتوسيع الضمانات  االقتصاد، تخفيف 

االجتماعية.
الهندية االقتصادية  السياسات  بفضل توجيه 
منذ عقود نحو االشتراكية تم االستثمار العام 
الثقيلة كما  الــصــنــاعــات األســاســيــة  الكبير فــي 
يــقــول »بــــازو« فــي كــتــابــه. تحقق الــنــمــو املعتدل 
حــتــى الــتــســعــيــنــات لــكــنــه لــم يــعــد كــافــيــا لحماية 
الــهــنــد في  ــادات الــســكــانــيــة وتـــعـــزيـــز دور  ــ ــزيـ ــ الـ
االقــتــصــاد الــدولــي املــعــولــم. لــم تــدخــل الهند كما 
الصن في تحديد النسل أو في فرض سياسات 
ــة، بـــل تـــركـــت الـــقـــرار  ــارمــ ســكــانــيــة قــاســيــة وصــ

للمواطن.
ــرارات  ــ ــقـ ــ هـــنـــالـــك صـــعـــوبـــة الــــيــــوم فــــي تــنــفــيــذ الـ
السياسية  األهــــداف  الــحــكــومــيــة حــيــث تتشابك 
النمو  مع االقتصادية واالجتماعية. بالرغم من 
الـــقـــوي، ال يــمــكــن تــقــيــيــم االقـــتـــصـــاد بـــنـــاء على 
الناتج فقط بل هنالك عوامل أخــرى منها توزع 
التعليم والصحة  الــثــروة والــدخــل كما مــؤشــرات 
الهند  أكثر من 600 جامعة في  والــغــذاء. هنالك 
ــيـــدة عــمــومــا.  ــتـــويـــات مــخــتــلــفــة لــكــنــهــا جـ واملـــسـ

التحديات كبيرة واالمكانات متواضعة.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

ترجمة – أحمد أبو الفضل

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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مستوى قياسي لواردات الصين من النفط الخام
الـــخـــام 9.5  الــنــفــط  ارتــفــعــت واردات الــصــن مـــن 
بــاملــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي فـــي 2019، لتسجل 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــا لـــلـــعـــام الـــســـابـــع عـــشـــر عــلــى 
التوالي، في الوقت الذي عزز فيه نمو الطلب من 
يدت في العام املاضي 

ُ
املصافي الجديدة التي ش

مشتريات أكبر مستورد في العالم للخام، وفي 
الــعــام املــاضــي، اســتــوردت الــصــن رقــمــا قياسيا 
بــلــغ 506 مــايــن طــن مــن الــنــفــط الــخــام بحسب 
بــيــانــات مــن اإلدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك. ويــعــادل 
ذلك 10.12 مليون برميل يوميا وفقا لحسابات 

رويترز املستندة إلى البيانات.
الــنــفــط مستويات  الــصــن مــن  وتــســجــل واردات 
ــام مـــنـــذ 2003 بــحــســب بــيــانــات  ــ قــيــاســيــة كــــل عـ
الجمارك من رفينيتيف أيكون، وذكرت الجمارك 
أن الواردات في ديسمبر بلغت 45.48 مليون طن. 
ويــعــادل ذلــك 10.71 مليون برميل يوميا وفقا 
ــتـــرز، وهـــو ثــالــث أعــلــى مستوى  لــحــســابــات رويـ
على اإلطــاق على أساس يومي ويقل عن الرقم 
الــبــالــغ 11.13 مــلــيــون بــرمــيــل يوميا  الــقــيــاســي 

املسجل في نوفمبر.
وتعادل الزيادة السنوية 882 ألف برميل يوميا 
مــن املشتريات اإلضــافــيــة، ألســبــاب على رأسها 
الطلب من املصافي الجديدة التي أضافت 900 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى قــــدرات الــصــن ملعالجة 
الــوحــدات بدأت  النفط، على الرغم من أن بعض 
ــافــــت هنجلي  الــعــمــل فــقــط فـــي ديــســمــبــر، وأضــ
للبتروكيماويات وتشجيانغ للبتروكيماويات، 
الــلــتــان تسيطر عليهما تشجيانغ رونـــغ شنغ 
القابضة، قدرات معالجة بواقع 400 ألف برميل 
يوميا لكل منهما، تتركز فــي األســـاس بإنتاج 

البتروكيماويات. وعــزز هذا واردات الصن من 
النفط الخام ال سيما من السعودية، مما ساعد 
اململكة على استعادة لقبها كأكبر مورد للخام 

إلى الصن من روسيا.
في غضون ذلــك، بلغت واردات الغاز الطبيعي، 
بما في ذلك إمدادات الوقود كغاز طبيعي مسال 
وعــبــر خــطــوط األنــابــيــب، 9.45 مليون طــن وهو 
ثــالــث أعــلــى مــســتــوى عــلــى اإلطــــاق عــلــى أســاس 
شهري، وزادت واردات 2019 بنسبة 6.9 باملئة 
إلى 96.56 مليون طن، مع تباطؤ النمو السنوي 

من 31.9 باملئة وهو املعدل املسجل في 2018.
من جهة أخرى، أظهرت حسابات رويترز املستندة 
إلــى بــيــانــات الــجــمــارك الصينية أمــس أن فائض 
ــات املــتــحــدة ســجــل في  تــجــارة الــصــن مــع الـــواليـ

ديسمبر 23.18 مليار دوالر، لينكمش قليا من 
فائض قدره 24.6 مليار دوالر في نوفمبر، وللعام 
بــالــكــامــل، حققت الــصــن فــائــضــا تــجــاريــا 295.8 
مليار دوالر مع الواليات املتحدة، انخفاضا من 
323.33 مليار دوالر في 2018 بحسب حسابات 
رويــــتــــرز. وقـــالـــت الـــجـــمـــارك إن إجـــمـــالـــي تــجــارة 
الصن مع الواليات املتحدة انخفض 14.6 باملئة 
بــاملــئــة  ــادرات 12.5  ــ ــــصـ الـ تـــراجـــع  فـــي 2019، مـــع 

وهبوط الواردات 20.9 باملئة.
وفي املقابل، ارتفعت صــادرات الصن ألول مرة 
فــي خمسة أشــهــر فــي ديسمبر وبــوتــيــرة تفوق 
ــتـــوقـــعـــات، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى تـــعـــاف مــتــواضــع  الـ
للطلب مع اتفاق بكن والــواليــات املتحدة على 
نـــزع فــتــيــل الـــحـــرب الــتــجــاريــة املــطــولــة بينهما. 

ويوقع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق املرحلة 
واحـــد الــتــجــاري الــيــوم األربـــعـــاء، مما يسهم في 
لــن ينهي النزاع  تهدئة كبيرة للتوترات ولكنه 
الــذي أدى الضــطــراب في األســـواق املالية وأضر 
ــهـــرت  ــول الـــعـــالـــم. وأظـ ــ ــدة بــثــقــة األعــــمــــال حـ ــشـ بـ
ــــس أن صــــــــادرات الــصــن  بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك أمـ
ارتــفــعــت فـــي ديــســمــبــر 7.6 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
سنوي. وكــان متوسط التوقعات في استطاع 
أجــرتــه رويــتــرز آلراء املحللن زيـــادة 3.2 باملئة 
بــعــد انــخــفــاض 1.3 بــاملــئــة فــي نــوفــمــبــر، كــمــا أن 
ــواردات فــاقــت الــتــوقــعــات وقــفــزت 16.3 باملئة  ــ الــ
مقارنة بها قبل عــام ويــرجــع ذلــك فــي جــزء منه 
الرتفاع أسعار السلع األولية. وتوقع استطاع 
رويــتــرز نــمــوا 9.6 باملئة مــقــارنــة مــع زيـــادة 0.5 

باملئة في نوفمبر.
فــائــضــا تــجــاريــا بقيمة 46.79  الــصــن  وحــقــقــت 
مــلــيــار دوالر فــي ديسمبر مــقــارنــة مــع توقعات 
بفائض 48 مليار دوالر فــي اســتــطــاع رويــتــرز 
وارتــفــاعــا مــن 37.93 مــلــيــار دوالر فــي نوفمبر، 
كـــــامـــــا، أظــــهــــرت  وعــــلــــى مــــســــتــــوى عـــــــام 2019 
الــــصــــادرات مــتــانــة مــلــحــوظــة فـــي ظـــل الــتــوتــرات 
ــفـــعـــت 0.5 بــاملــئــة بــيــنــمــا نــزلــت  الـــتـــجـــاريـــة وارتـ
الــواردات 2.8 باملئة. وبلغ الفائض الذي حققته 
الــصــن فـــي الــتــجــارة مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة في 
لــحــســابــات  ديــســمــبــر 23.18 مــلــيــار دوالر وفــقــا 
رويـــتـــرز اســتــنــادا لــبــيــانــات الــجــمــارك الصينية 
نـــوفـــمـــبـــر،  فـــــي  ــيــــار  ــلــ مــ ــفــــاضــــا مـــــن 24.60  انــــخــ
ــــادرات الــصــن لــلــواليــات املتحدة  وتــراجــعــت صـ
12.5 بــاملــئــة فــي 2019 مــقــارنــة مــع ارتــفــاع 11.3 
ــواردات مــن الــواليــات  باملئة فــي 2018. ونــزلــت الــ
املتحدة 20.9 باملئة مقابل ارتفاع 0.7 باملئة في 

العام السابق.

2019 296 مليار دوالر فائض تجارتها مع أمريكا في 

بكين - رويترز

ترامب نجم منتدى دافوسأدنى مستوى للذهب في أسبوعين

انخفضت أسعار الذهب ألدنى مستوياتها في 
نــحــو أســبــوعــن أمــــس إذ تــحــســن اإلقـــبـــال على 
املخاطرة بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت 
أفضل من التوقعات والتوقيع الوشيك التفاق 
تــجــاري أولــــي بــن الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن، 
ونـــزل الــذهــب فــي املــعــامــات الــفــوريــة 0.6 باملئة 
إلـــى 1538.84 دوالر لــأوقــيــة )األونـــصـــة(. وفــي 
وقــت سابق من الجلسة، المست األسعار أدنى 
مستوياتها منذ الثالث من يناير عند 1535.75 
دوالر. وهبطت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 

0.7 باملئة إلى 1539.70 دوالر.
ــارات  ــ وارتـــفـــعـــت األســـهـــم اآلســـيـــويـــة فـــي ظـــل إشـ
على حسن النية بن أكبر اقتصادين في العالم 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــعــدان فــيــه لــلــتــوقــيــع على 
اتفاق سيمثل هدنة في نزاع الرسوم الجمركية 
املــســتــمــر بينهما مــنــذ 18 شــهــرا والــــذي تسبب 
ــا على  ــ ــع االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي رأسـ فـــي قــلــب وضــ
عقب. وقبل يوم من توقيع اتفاق املرحلة واحد 

التجاري، أسقطت وزارة الخزانة األمريكية أمس 
األول وسم الصن كمتاعب بالعملة، ما يشير 

إلى املزيد من التحسن في العاقات.
ــي روبـــــــرت  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــاري األمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــثــ ــمــ وقـــــــــال املــ
اليتهايزر إن الترجمة الصينية لاتفاق انتهت 
ـــعـــلـــن قـــبـــل حـــفـــل الـــتـــوقـــيـــع الـــيـــوم 

ُ
تــقــريــبــا وســـت

األربعاء، لكن هناك مخاوف مستمرة من أن هذا 
ال يشكل نهاية للحرب التجارية التي تسببت 
في اضــطــراب األســـواق العاملية على مــدى العام 
ونــصــف الــعــام املــاضــيــن. وأظــهــرت بــيــانــات من 
ــادرات لــلــمــرة األولــــــى في  ــ ــــصـ ــاع الـ ــفــ الـــصـــن ارتــ
خمسة أشهر في ديسمبر، بينما فاقت الواردات 

أيضا التوقعات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــرى، تراجعت 
إلــى 17.78 دوالر لأوقية،  الفضة واحــدا باملئة 
بــعــد أن نــزلــت ألدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أواخــــر 
ــــت ســابــق  فــــي وقـ ديــســمــبــر عـــنـــد 17.71 دوالر 
مــن الــجــلــســة، وهــبــط الــبــاديــوم 0.1 بــاملــئــة إلــى 
2129.92 دوالر لأوقية، بينما تراجع الباتن 

0.6 باملئة إلى 968.01 دوالر.

يتوجه رؤســـاء دول وحــكــومــات نحو خمسن دولــة 
ــبـــوع املــقــبــل إلـــى املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي  األسـ
الــنــجــم الحقيقي ســيــكــون الرئيس  لــكــن  فــي دافــــوس 
الــذي ألغى وزير  اللقاء  األمريكي دونالد ترامب في 
الخارجية اإليراني مشاركته فيه، وسيشارك رؤساء 
الدول والحكومات إلى جانب حوالي 2800 شخص، 
الـــدورة الخمسن للمنتدى االقــتــصــادي العاملي  فــي 
املــقــرر عقدها مــن 21 إلــى 24 يناير فــي هــذا املنتجع 
الشتوي الذي تحول إلى حصن لبضعة أيام ألسباب 

أمنية.
وال أحد يعلم ما إذا كان سيلتقي ترامب في دافوس 
ضيفا مهما الفتاة السويدية غريتا تونبرغ التي 
ــزا لـــلـــدفـــاع عــــن الــبــيــئــة بـــعـــد ســـنـــة مــن  ــ أصـــبـــحـــت رمــ
مشاركتها في منتدى دافــوس، والفتاة التي »علقت 
دراستها أيام الجمعة لحماية املناخ« ستأتي مجددا 
لنشر رسالتها في دافــوس. وستشارك قبل أيــام في 
17 مــن يناير الــجــاري فــي تظاهرة فــي مدينة لــوزان 
السويسرية. وبن رؤساء الدول والحكومات املتوقع 

حضورهم في دافوس نائب رئيس الوزراء الصيني 
هــــان جــيــنــغ واملـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنــغــيــا مــيــركــل 
والرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال فون دير الين ورئيس 

الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز.
الــذي يحضر منتدى دافــوس بعد  وسيرافق ترامب 
مشاركته في 2017 ابنته ومستشارته ايفانكا ترامب 
وزوجها ومستشاره جاريد كوشنر. كما سيحضر 
املنتدى وزيرا الخزانة والتجارة األمريكيان ستيفن 
منوتشن وويلبور روس واملمثل األمريكي للتجارة 
ــارك رئـــيـــس الـــــــوزراء  روبـــــــرت اليـــتـــهـــايـــزر. ولـــــن يــــشــ
الــذي وصــف املنتدى  البريطاني بوريس جونسون 
لــهــيــئــة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة فـــي 2013 بــأنــه »يــضــم 
شخصيات مغرورة تتبادل املجامات«. لكن األمير 
تشارلز سيحضر رغم مشاكل األسرة املالكة الحالية.
ولــن يحضر وزيــر الخارجية اإليــرانــي محمد جــواد 
ظريف إلى دافوس في حن يبقى التوتر على أشده 
بن طهران والــواليــات املتحدة بعد األزمــة الناجمة 
ــال الــــجــــنــــرال اإليـــــرانـــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي  ــيـ ــتـ ــن اغـ عــ

بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة أمريكية.

جنيف - أ ف بلندن - رويترز:

برلين تستثمر 
62 مليار يورو 
لتحديث شبكة 

سكك الحديد

ــي  ــ ــانــ ــ ــل األملــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــن وزيـــــــــــر الـ ــ ــلــ ــ أعــ
انــدريــاس شوير أمــس أن الدولة 
األملانية ستنفق 62 مليار يورو 
حتى عام 2030 لتجديد شبكتها 
لــســكــك الــحــديــد، بــمــوجــب اتــفــاق 
أبــــرم مـــع »شـــركـــة ســكــك الــحــديــد 
األملانية« )دويتشه بان( ويهدف 
ــة  ــايـ ــمـ إلــــــــى تــــســــريــــع جـــــهـــــود حـ
املناخ. وقال شوير »وقعنا للتو 
أهـــم بــرنــامــج للتحديث تشهده 
ــــاف أن  أملــانــيــا حــتــى اآلن«. وأضـ
هــــذه االســـتـــثـــمـــارات تـــهـــدف إلــى 
»اســـتـــبـــدال املــنــشــآت املــتــقــادمــة« 

و»تحسن وضع الجسور«.

برلين - أ ف ب

مع تعثر تشكيل حكومة وتدهور االقتصاد

اللبنانيون ينزلون إلى الشوارع مجددًا

عاد املتظاهرون مجددًا إلى الشوارع أمس في عدد من املناطق 
اللبنانية احتجاجًا على تعثر تشكيل حكومة وازديــــاد حــّدة 
األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة، بــعــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن انــطــاق 
تظاهرات غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية، وتداول ناشطون 
للتحرك في »أسبوع  التظاهرات دعــوات  بــارزة في  ومجموعات 
الغضب«، وإلى تنظيم مسيرات سّيارة وقطع الطرق ومشاركة 
املدارس والجامعات، والتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة املكلف 
الــذي تعّهد منذ تكليفه قبل نحو شهر بتشكيل  حسان ديــاب 

حكومة اختصاصيني.
إلــى قطع طــرق رئيسية فــي محيط بيروت  املــتــظــاهــرون  وعــمــد 
النفايات،  بــاإلطــارات املشتعلة ومستوعبات  املناطق  وعــدد من 
أمــام  الشبان  مــا تسبب بزحمة سير خانقة، وتجّمع عــشــرات 
املناطق وســط استنفار  املركزي في بيروت وفروعه في  البنك 
أمني، مرددين هتافات مناوئة للمصارف والقيود املشددة التي 

تفرضها على سحب األموال.
وخسر عشرات آالف اللبنانيني وظائفهم أو جزءًا من رواتبهم 
خــال األشــهــر الثاثة األخــيــرة. ويشكو املــواطــنــون مــن تقلص 
ارتفاع األسعار وعجزهم عن تسديد  الشرائية مقابل  قدرتهم 
الــتــزامــاتــهــم املــالــيــة. وتــقــتــرب الــلــيــرة اللبنانية مــن خــســارة نحو 
الرسمي  الــصــرف  يـــزال سعر  نصف قيمتها عمليًا. ففيما ال 
مثبتًا على 1507 ليرات مقابل الدوالر، المس الدوالر عتبة 2500 

ليرة في السوق املوازية. وتفرض املصارف قيودًا مشددة على 
بــالــدوالر، وتشهد فروعها بشكل شبه يومي  عمليات السحب 

إشكاالت يثيرها زبائن يريدون الحصول على أموالهم.
ومنذ 17 أكتوبر، خرج عشرات اآلالف من اللبنانيني إلى الشوارع 
والساحات وقطعوا الطرق احتجاجًا على أداء الطبقة السياسية 
التي يتهمها املتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور 
ــرافـــق وتــحــســني  الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي وعــجــزهــا عـــن تــأهــيــل املـ

الخدمات العامة األساسية. وتسببت هذه االحتجاجات باستقالة 
الحريري، ومن ثم تكليف دياب  الحكومة األسبق سعد  رئيس 
إنقاذية فــي 19 ديسمبر. وتراجعت منذ ذاك  تشكيل حكومة 
الحني وتيرة التظاهرات لتقتصر على تحركات تجاه املصارف 
أو تجمعات ونشاطات رمزية، في ما بدا إفساحًا في املجال أمام 

دياب لتشكيل حكومة جديدة.
بــاإلســراع فــي تشكيل حكومة تنصرف  املــتــظــاهــرون  ويــطــالــب 
لم يتمكن دياب  إنقاذية لاقتصاد. ومنذ تكليفه،  لوضع خطة 
من تشكيل حكومة يريدها مصّغرة ومؤلفة من اختصاصيني 
الــداعــمــة  السياسية  الــقــوى  الـــشـــارع، فيما تنقسم  تلبية لطلب 
لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

وأقر رئيس الجمهورية ميشال عون أمس في كلمة ألقاها خال 
بــأن »بعض  لــبــنــان،  الــدبــلــومــاســي فــي  السلك  استقباله أعــضــاء 
التي يجب أن يكون لديها  العراقيل حالت دون« والدة الحكومة 
للتعامل مع األزمــة االقتصادية واملالية  »برنامج محدد وسريع 
لبنان وكل  التي تواجه  الكبيرة  التحديات  الضاغطة، ومجابهة 

املنطقة«.
وتـــعـــّد األزمـــــة االقــتــصــاديــة الـــراهـــنـــة ولـــيـــدة ســـنـــوات مـــن الــنــمــو 
املتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصاحات بنيوية، وتراجع 
حــجــم االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، عـــدا عـــن تــداعــيــات االنــقــســام 
السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى 
نحو تسعني مليار دوالر، أي ما يعادل أكثر من 150 في املئة من 

إجمالي الناتج املحلي.

بيروت - أ ف ب
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الصدر يدعو إلى تظاهرة 
مليونية ضد الوجود 
األمريكي في العراق

دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر أمس إلى تظاهرة 
مــلــيــونــيــة، للتنديد بــالــوجــود األمــريــكــي فــي الـــعـــراق الــذي 
صــوت برملانه األسبوع املاضي على إنهاء تواجد القوات 
األجــنــبــيــة فــي الــبــاد، بـــدون تــحــديــد مــوعــد للتجمع، وقــال 
الصدر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إن »سماء 
العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية« في 
إشــارة إلى الواليات املتحدة التي اغتالت بضربة بطائرة 
مسّيرة مطلع يناير الحالي، الجنرال اإليراني النافذ قاسم 
سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 

املهندس.
وأضاف الصدر في تغريدته »إلى ثورة عراقية ال شرقية وال 
غربية هّبوا يا جند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية 
بــالــوجــود األمــريــكــي وبانتهاكاته«،  تــنــدد  سلمية مــوحــدة 
بدون أن يحدد موعدا للتظاهرة. وتأتي هذه الدعوة فيما 
تتواصل االحتجاجات الشعبية غير املسبوقة في العراق، 
والــتــي انــطــلــقــت فــي األول مــن أكــتــوبــر الــعــام املـــاضـــي. لكن 
الــشــارع، الـــذي استأنف قبل أيـــام حــراكــه، يــنــدد إلــى جانب 
الطبقة السياسية الحاكمة، بالواليات املتحدة وإيران على 
حد سواء، خصوصًا بعد رد طهران على اغتيال سليماني 
بالصواريخ البالستية على قاعدة عني األســد التي تضم 

جنودًا أمريكيني في غرب العراق.
وفــيــمــا تتجه األنــظــار الــيــوم إلـــى الــعــراق الـــذي صـــار أشبه 
بملعب بــني واشــنــطــن وطـــهـــران، يـــرى الــعــراقــيــون فــي ذلــك 
فرصة إليصال صوتهم، وتعيش الباد حالة شلل سياسي 
مــنــذ اســتــقــالــة حــكــومــة عـــادل عــبــد املـــهـــدي، وال تـــزال الكتل 
السياسية غير قادرة على التوافق إليجاد شخصية بديلة 
لــرئــاســة الــــــوزراء رغـــم انــقــضــاء املــهــل الـــدســـتـــوريـــة. وأعــلــن 
الــدائــر حــالــيــًا عــن إمكانية  املــتــظــاهــرون رفــضــهــم للحديث 
مواصلة عبد املهدي ملهماته كرئيس للحكومة حتى انتهاء 

واليته.
وفـــي الــديــوانــيــة، جــنــوبــًا أيــضــًا، قــطــع مــتــظــاهــرون الطريق 
السريعة التي تربط املدينة بالعاصمة بغداد واملحافظات 
الجنوبية، محذرين الحكومة من املماطلة بمطالبهم، ويندد 
الــعــراقــيــون منذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر بالطبقة السياسية 
الحاكمة التي يتهمونها بالفساد واملحسوبيات. وأسفرت 
أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء الباد عن 
مقتل نحو 460 شخصًا غالبيتهم من املحتجني، وإصابة 
أكثر من 25 ألفًا بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحمات 

تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

بغداد - أ ف ب

حال استأنف هجماته في ليبيا

أردوغان يتوعد حفتر بـ »تلقينه درسا«
هـــدد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 
أمس »بتلقني درس« للمشير خليفة حفتر، 
الــقــوي فــي شــرق ليبيا، إذا استأنف  الــرجــل 
هــجــمــاتــه ضــد حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي في 
ــه مـــحـــادثـــات  ــغـــادرتـ ــك بـــعـــد مـ ــ طـــرابـــلـــس وذلــ
مــوســكــو بــــدون تــوقــيــع اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
الــنــار، وغـــادر حفتر موسكو بــدون أن يوقع 
اتــفــاقــا لــوقــف إطــــاق الـــنـــار قــبــل بـــه خصمه 
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني 

املعترف بها من قبل األمم املتحدة.
وقــال أردوغــــان فــي خطاب أمــام نــواب حزبه 
ــدا فــي تلقني االنــقــابــي حفتر  »لـــن نــتــردد أبـ
الـــذي يستحقه إذا واصـــل هجماته  الــــدرس 
املـــشـــروعـــة وضــــد أشــقــائــنــا في  ضـــد اإلدارة 
لــيــبــيــا«، وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا اإلخـــفـــاق، أكــد 
أردوغــان أنه سيواصل مشاركته في مؤتمر 
ــد فــي  ــ ــقـــده األحــ الــــســــام فــــي لــيــبــيــا املــــقــــرر عـ
بـــرلـــني. وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي »ســنــنــاقــش 
هــذه القضية األحـــد فــي مؤتمر بــرلــني الــذي 
ــا، أملــانــيــا  ــيـ ــى جـــانـــب تـــركـ ــ ــتـــشـــارك فـــيـــه إلـ سـ
وفـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وروســــيــــا وإيــطــالــيــا 
ــــر والـــــجـــــزائـــــر واإلمـــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــــصـ ومـ
ــار وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي  املــتــحــدة«. وأشـ
إلــى غياب نتيجة نهائية،  سيرغي الفـــروف 
لــكــنــه أكـــد مــواصــلــة الــجــهــود مــع أنـــقـــرة، ولــم 
يلتق رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي التي 
ــايـــز الـــســـراج  ــم املـــتـــحـــدة فـ ــ تـــعـــتـــرف بـــهـــا األمــ

اللذين تتواجه القوات املوالية لهما  وحفتر 
منذ تسعة أشهر على أبواب طرابلس، خال 
محادثات موسكو اإلثنني. لكنهما تفاوضا 
عــلــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار عــبــر وزراء 

الخارجية والدفاع الروسيني والتركيني.
ووقع السراج النص اإلثنني لكن حفتر غادر 
مــوســكــو بـــدون أن يــقــوم بــذلــك، بــعــدمــا طلب 
مهلة للتفكير حتى صباح الثاثاء، وجرت 
هذه املفاوضات التي تعكس التأثير املتزايد 
ملوسكو في هذا امللف الشائك، نتيجة اتفاق 
روسي تركي أعلنه في إسطنبول الرئيسان 
ــان وفاديمير بــوتــني في  رجــب طيب أردوغــ

الثامن من يناير.
ــبــــول أمـــــس،  ــنــ ووصـــــــــل الــــــســــــراج إلـــــــى إســــطــ
وقـــالـــت حــكــومــتــه عــلــى فــيــســبــوك إنـــه أجـــرى 
مــحــادثــات مــع السفير األمــريــكــي فــي تركيا 
ديــفــيــد ســاتــرفــيــلــد أكـــد خــالــه عــلــى ضـــرورة 
ــــى تــســويــة  »اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة الـــتـــوصـــل إلـ
سلمية«. وأشـــادت تركيا، التي وافــقــت على 
نــشــر قــــوات لــدعــم حــكــومــة الـــســـراج فــي وقــت 
سابق من هذا الشهر، بدور السراج »البناء« 
في محادثات موسكو اإلثنني، وقال أردوغان 
ــقـــابـــي لـــم يـــوقـــع عــلــى وقــف  إن »حــفــتــر االنـ
إطاق النار. في البداية قال نعم، ولكنه غادر 
موسكو الحقا لألسف. لقد فر من موسكو«.

وأضــاف »رغم ذلك، نعتقد أن املحادثات في 
موسكو كانت إيجابية وأظــهــرت للمجتمع 

الدولي الوجه الحقيقي لانقابي حفتر«.
ــان إن حفتر كان  من جهة أخــرى، قــال أردوغـ

ســيــســيــطــر عــلــى كـــل األراضــــــي الــلــيــبــيــة لــوال 
تدخل تركيا التي بدأت نشر عسكريني لدعم 
حكومة الوفاق الوطني مستفيدة من اتفاق 
وقعه الطرفان في نوفمبر املــاضــي. وصرح 
ــور بــــوضــــوح، لـــو لم  ــ أردوغـــــــان »لـــنـــقـــول األمــ
تتدخل تركيا الستولى االنقابي حفتر على 
كل الباد ولوقع كل الشعب الليبي ضحية 

ممارساته«.
وأعلنت الحكومة األملانية أمــس أن املؤتمر 
الدولي حول ليبيا سيعقد في برلني األحد 
بــرعــايــة األمــــم املــتــحــدة، بــهــدف الــعــمــل على 
توفير ظــروف مواتية لبدء عملية سام في 
هذا البلد الذي يعيش حربًا أهلية. وتشارك 
الــدول بينها روسيا  في املؤتمر العديد من 
وتركيا والواليات املتحدة والصني وإيطاليا 
وفرنسا، لكن تحيط الشكوك بشأن انضمام 
الــنــزاع املشير خليفة حفتر ورئيس  طــرفــي 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي تــعــتــرف بها 
األمم املتحدة فائز السراج إلى املؤتمر، علمًا 

بأن كا منهما مدعو للمشاركة.
ــاع الــــذي  ــمـ ــتـ ــيـــان لــلــحــكــومــة أن االجـ ــد بـ ــ وأكــ
ســيــعــقــد فـــي مــقــر املــســتــشــاريــة هـــو جـــزء من 
العملية التي أطلقتها األمم املتحدة للتوصل 
إلـــــى »لــيــبــيــا ذات ســــيــــادة« ودعــــــم »جـــهـــود 
املصالحة داخــل ليبيا«. وقــال مصدر مطلع 
ــتــــمــــاع هــو  عـــلـــى املــــحــــادثــــات إن هـــــدف االجــ
مــســاعــدة ليبيا عــلــى »حـــل مــشــكــاتــهــا دون 
تــأثــيــرات خــارجــيــة« و»الـــحـــد مــن الــتــدخــات 

الخارجية«.

أنقرة - أ ف ب

إيران تعتقل متورطين في قضية 
إسقاط الطائرة األوكرانية

اشتباكات بين الجيش السوداني 
وعناصر بجهاز المخابرات

قامت إيــران أمــس بــأول اعتقاالت في قضية إسقاط 
الطائرة األوكرانية في طهران األسبوع املاضي بعد 
ليلة ثالثة من االحتجاجات الغاضبة بسبب الكارثة، 
ــزداد الــضــغــوط الــخــارجــيــة على  فــي الــوقــت نــفــســه، تــ
إيران في موضوع امللف النووي، إذ أعلن األوروبيون 
آلية التسوية للخافات التي  أمس مباشرة تطبيق 
ينص عليها االتفاق النووي بهدف إلزام إيران على 
الــطــائــرة األوكــرانــيــة  االلــتــزام بتعهداتها، وأســقــطــت 
بــصــاروخ بعيد إقاعها األربــعــاء مــا أدى إلــى مقتل 
176 شخصا كانوا على متنها. وبعدما نفت طهران 
أليام ما أعلنته دول غربية حول إسقاط الطائرة وهي 
من طراز بوينغ 737 بصاروخ، عادت القوات املسلحة 
اإليرانية واعترفت صباح السبت بمسؤوليتها عن 

املأساة، متحدثة عن »خطأ بشري«.
وأعلنت السلطة القضائية اإليرانية أمس في مؤتمر 
صحفي عــن اعــتــقــاالت جــرت فــي قضية الــطــائــرة من 
دون تــحــديــد عـــددهـــا، وقــــال الــنــاطــق بــاســم السلطة 
القضائية غام حسني إسماعيلي »أجريت تحقيقات 
واسعة وتــّم اعتقال بعض األشــخــاص«. ويأتي ذلك 
بعيد إعان الرئيس اإليراني حسن روحاني أن إيران 
ستعاقب كل املسؤولني عن إسقاط الطائرة في كارثة 

أثارت تظاهرات غاضبة في عدد من املدن اإليرانية.
وقال روحاني في خطاب متلفز »بالنسبة لشعبنا، 
مــن املــهــم جــدا بخصوص هــذا الــحــادث أن يــحــال أي 
شــخــص كـــان عــلــى خــطــأ أو ارتـــكـــب إهـــمـــاال عــلــى أي 
الــذيــن يجب أن  إلــى القضاء، مضيفا »كــل  مستوى« 
يعاقبوا، سيعاقبون«. وأضـــاف روحــانــي »يتوجب 
عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة تــشــكــيــل مــحــكــمــة خــاصــة 
برئاسة قاض رفيع املستوى تضم عشرات الخبراء، 

فالعالم كله سينظر إلى محكمتنا هذه«.
وتعرضت إيران لضغوط دولية متزايدة لضمان أن 
املــأســاة كاما وشــفــافــا. وأثــارت  يكون التحقيق فــي 
طريقة معالجة األزمة من جانب السلطات اإليرانية 
غــضــب إيــرانــيــني أيــضــا. فــقــد نــشــرت أشــرطــة فيديو 
على وسائل التواصل االجتماعي، اإلثنني، لم يتسن 
إلــى حصول تظاهرات  التحقق من صحتها أشــارت 
لليوم الثالث على التوالي. وأسقطت الطائرة التي 
كانت متجهة إلى كييف فيما كانت القوات املسلحة 
ــد بـــعـــدمـــا أطــلــقــت  ــديـ ــأهـــب شـ ــة تـ ــالـ ــيــــة فــــي حـ اإليــــرانــ
صــواريــخ عــلــى قــاعــدة يستخدمها األمــريــكــيــون في 
ــراق ردا عــلــى عــمــلــيــة نــفــذتــهــا واشــنــطــن وقــتــلــت  ــعـ الـ
فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني 
الجنرال قاسم سليماني في الثالث من يناير قرب 

بغداد.

انــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــني الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
وجنود هيئة العمليات بجهاز املخابرات العامة 
الــســودانــي أمــس فــي منطقة كــافــوري بالخرطوم 
بحري وفي مناطق أخرى بالعاصمة السودانية، 
ووقــع تبادل إطــاق النار بعد وقفات احتجاجية 
من الهيئة في ثاثة من مواقعها، حيث طالب فيها 
املحتجون بحقوق ما بعد الخدمة، وذلك بعد قرار 
املــخــابــرات، ورفضهم خيار  تسريحهم مــن جهاز 

االلتحاق بقوات الدعم السريع.
وكــانــت السلطات غــّيــرت تسمية هيئة العمليات 
ألــف مقاتل - وطلبت منها  الــبــالــغ تــعــدادهــا 13   -
االلتحاق بقوات الدعم السريع، غير أنها رفضت 
هــــذا الـــخـــيـــار، ووصــــف عــضــو املــجــلــس الــســيــادي 
الــفــريــق الــركــن شــمــس الــديــن الــكــبــاشــي مــا يجري 
بأنه »تمرد عسكري«، من دون أن يستبعد خيار 
اللجوء للقوة للتعامل معه، وقال - في اتصال مع 
الجزيرة - إن »الجهات العليا بالخرطوم اتخذت 
الــقــرارات الحتواء هــذا التمرد، وخال  العديد من 

الساعات القادمة سيعود الهدوء للعاصمة«.
وأضـــاف »ال أجـــزم وال أستبعد وجـــود اعــتــبــارات 
ســيــاســيــة وراء مــا يــجــري، ولــيــســت فــقــط املطالب 
الوظيفية. وإن دعا األمر للتصادم من أجل سامة 

املواطنني والباد فقد نضطر إلى ذلك«.
وقال وزير اإلعام السوداني فيصل محمد صالح 
في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني إن 
الجهات املسؤولة تواصل مساعيها إلقناع األفراد 
الــقــوات  املــتــمــرديــن بتسليم أسلحتهم، مــؤكــدا أن 
النظامية قادرة على حسم التمرد، داعيا املواطنني 
إلى االبتعاد عن املنشآت التي قد تعرض حياتهم 
ــادر داخــــــــل جــــهــــاز األمـــــن  ــالـــــت مـــــصـــ ــر. وقـــ ــلـــخـــطـ لـ
واملخابرات إن هناك مفاوضات جارية حاليا مع 
هــذه الــقــوى على فــوائــد مــا بعد الخدمة واألمـــوال 

التي يجب أن يجنوها من فترة عملهم الطويلة.
ــيــــوز« عــــن مـــصـــدر أمــنــي  ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »بــــــاج نــ
ســودانــي قــولــه إن املنطقة شــهــدت إغــاقــا للطرق 
املــجــاورة ملباني هيئة العمليات التابعة لجهاز 
املخابرات، وكشف املصدر عن أن قوة تابعة لهيئة 
الــعــمــلــيــات بــقــطــاع كـــافـــوري أطــلــقــت أعـــيـــرة نــاريــة 
وأغــلــقــت الــطــرق املـــجـــاورة ملــبــانــي الــقــطــاع بسبب 
تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم 
املالية بعد هيكلة الهيئة. وأشار املصدر إلى تذمر 
منسوبي الهيئة بقطاع مدينة األبيض )عاصمة 
ــمــــال كــــــردفــــــان(، الــــذيــــن رفــــضــــوا تــســلــم  واليـــــــة شــ
حقوقهم املالية، باعتبار أن الحقوق غير مجزية، 

كما قاموا بحبس اللجنة املختصة.
وذكــــــرت مـــصـــادر أن مــنــســوبــي هــيــئــة الــعــمــلــيــات 
طالبوا بحقوق مجزية قبل القرار النهائي بشأن 
الــقــوات األمنية  ــادة هيكلتهم بضمهم إلحـــدى  إعـ
أو إحالتهم للتقاعد، أما جهاز املخابرات العامة 
السوداني فقال في بيان له إنــه »فــي إطــار هيكلة 
الجهاز، ومــا نتج عنها من دمــج وتسريح حسب 
ــارات الـــتـــي طـــرحـــت عـــلـــى مــنــســوبــي هــيــئــة  ــيــ الــــخــ
الــعــمــلــيــات اعــتــرضــت مــجــمــوعــة مــنــهــم عــلــى قيمة 
املكافأة املالية وفوائد ما بعد الخدمة«. وأكــد أنه 
يــجــري حــالــيــا »تــقــيــيــم ومــعــالــجــة« الـــوضـــع وفــق 
متطلبات األمن القومي للباد، كما جاء في نص 

البيان.
ــه، قـــــال تــجــمــع املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــه يــرفــض  عــلــى حــســابــه الـــرســـمـــي عــلــى تــويــتــر إنــ
أي مــحــاولــة لــخــلــق الــفــوضــى وتـــرويـــع املــواطــنــني 
واســتــخــدام الــســاح، مهما كــانــت املـــبـــررات، ودعــا 
املواطنني إلى أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى 
منازلهم، مناشدا لجان املقاومة وقوى الثورة عدم 
إلــى حــني استقرارها.  التدخل ومــراقــبــة األوضـــاع 
كما أكد التجمع استمرار إطــاق النار في كل من 

أحياء كافوري والرياض واملطار وغيرها.

طهران - أ ف ب

الخرطوم - وكاالت

احتجاجات للمطالبة بحقوق ما بعد الخدمة



طة
س

«الصغيرة واملتو صفحة متخصصة تصدرها »

بالتعاون مع بنك قطر للتنمية

: 44627575 -  بنك قطر للتنمية: 44300000 للتواصل: 

رواد األعمال22
Issue No 1354 - Wednesday 15 January 2020

العدد 1354
األربعاء 20 جمادى األولى 1441 هـ ــ 15 يناير 2020

بـــلـــغ مـــجـــمـــوع قـــيـــم تـــمـــويـــل بــــوالــــص تــأمــن 
ــادرات 562 مــلــيــون ريــــال حــتــى نــهــايــة  الــــصــ
لـــتـــنـــمـــيـــة  قــــطــــر  2019. ونــــجــــحــــت وكــــــالــــــة 
ــادرات »تـــصـــديـــر« فـــي دعــــم الــشــركــات  ــ ــــصـ الـ
ــواق  الــقــطــريــة املــصــنــعــة لــلــوصــول إلـــى األســ
الــعــاملــيــة، حــيــث حــقــقــت مــبــيــعــاتــهــا فـــي تلك 
األســـــــواق نــحــو 507.7 مــلــيــون ريـــــال خــال 
ــة فــي  الــــعــــام املــــاضــــي. وشــــاركــــت 326 شـــركـ
الدولية للترويج ملنتجاتها، كما  املعارض 
تــم تنظيم 22 جــنــاحــا قــطــريــا فــي املــعــارض 
الــدولــيــة، وشـــاركـــت 29 شــركــة فــي البعثات 

التجارية في جنوب أفريقيا وأوغندا.
وتــــــأتــــــي مـــــشـــــاركـــــة الــــبــــنــــك فــــــي املـــــعـــــارض 
الـــدولـــيـــة انـــطـــاقـــا مـــن مهمته  واملــــؤتــــمــــرات 
الهادفة إلى تعزيز وتنويع القطاع الخاص 
فـــي قــطــر مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــنــمــيــة الـــقـــدرة 
الــتــنــافــســيــة وخـــدمـــات الــتــصــديــر لــلــشــركــات 
الصغيرة واملتوسطة في األسواق العاملية. 

ــان بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة قــــد حـــصـــل عــلــى  ــ وكــ
العالم  فــي  أفــضــل مــؤســســة تنموية  جــائــزة 
الــصــادرات عن فئة »بناء الشراكات  لتنمية 
العاملي. وقال  التجارة  الناجحة«  من مركز 
الــســيــد عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن نـــاصـــر آل خــلــيــفــة، 
قــطــر للتنمية إن  لــبــنــك  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الدولية  املــعــارض واملــؤتــمــرات  فــي  املشاركة 
تتماشى مع رؤيتنا للمساهمة في تطوير 
وتعزيز قطاع التصدير فــي قطر مــن خال 
املنصات الدولية التي توفر الفرصة لقطاع 
الـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة إلنـــشـــاء 
شبكة عــاقــات واســعــة وإيــجــاد مــوطــئ قدم 

لها في األسواق املختلفة. 
الــقــدرة  وأضـــاف آل خليفة أن رفــع مــســتــوى 
القطرين وطرح  التنافسية لدى املصدرين 
ــادرات املــهــمــة الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر  ــبــ املــ
وتـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــات الــتــصــديــريــة مـــن قــطــر 
إلـــى األســــواق الــدولــيــة، يــســاهــم فــي تحقيق 
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة والــتــنــويــع االقــتــصــادي 
بما ينسجم مــع رؤيــة قطر الوطنية 2030، 

ــيـــرة  ــغـ ــن قـــــــــدرة الـــــشـــــركـــــات الـــصـ ــ ــزز مــ ــ ــعــ ــ ويــ
واملــتــوســطــة لــلــقــيــام بـــدورهـــا املـــحـــوري في 

تعزيز االقتصاد القطري.

الخدمات المالية للصادرات

وتـــهـــدف الــخــدمــات املــالــيــة لـــلـــصـــادرات إلــى 
تحفيز الشركات القطرية على التركيز على 
الــخــارجــيــة وزيـــادة حجم عمليات  األســـواق 
الــتــصــديــر والــبــيــع لــلــخــارج وذلـــك مــن خــال 
تــوفــيــر فـــرص الــتــمــويــل املــيــســر لــلــصــادرات 
ــات املـــالـــيـــة لــلــمــصــّدريــن 

ّ
وضـــمـــان املــســتــحــق

ضــد مــخــاطــر عـــدم الــدفــع مــن قــبــل املشترين 
األجانب.

 أمـــا خــدمــات الــفــواتــيــر اآلجــلــة الـــدفـــع، فهي 
خــدمــة خــصــم قــيــمــة الــفــواتــيــر واالعــتــمــادات 
املستندية ذات االستحقاقات اآلجلة بهدف 
الــقــطــريــة، والتي  تعزيز السيولة للشركات 

تـــعـــّد تـــمـــويـــات قــصــيــرة األجــــــل. ولــتــمــويــل 
الصادرات يشترط خصم ما يصل إلى ٪90 
مــن قــيــمــة الــفــواتــيــر أو خــطــابــات االعــتــمــاد، 
ــــذي يـــتـــراوح بـــن 3 – ٪5  ومـــعـــدل الـــربـــح الـ
سنويا، وملــدة سنة واحـــدة، قابلة للتجديد 

أو كما هو متفق عليه.

تمويل ما قبل التصدير

رة  ــدِّ ـــن الـــشـــركـــات املــــصــ ــة تـــمـــكِّ وهــــــذه الـــخـــدمـ
الــقــطــريــة مــن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الـــازم 
لــلــمــواد الــخــام فــي حــالــة وجـــود أمـــر شـــراء أو 

توريد مؤكد. 
الــصــادرات خصم  ويشترط للتمويل ما قبل 
ــــى 80٪ مــــن قــيــمــة الـــفـــواتـــيـــر أو  مــــا يـــصـــل إلـ
قيمة خطابات االعتماد، ومعدل الربح الذي 
ــا، وملــــــدة ســنــة  ــنـــويـ يــــتــــراوح بــــن 3 – 5٪ سـ
واحدة، قابلة للتجديد أو كما هو متفق عليه.

تعد قطر في الوقت الحالي واحــدة من أفضل 20 مطورا لبيئة العمل 
الــصــادر عن  لتقرير ممارسة أنشطة األعــمــال 2020  ا 

ً
العالم وفق في 

مجموعة البنك الدولي كما تحتل قطر املرتبة األولى في العالم حسـب 
العاملي لرصـد ريــادة األعمال في فئة »نظام ريــادة األعمــــــــــال  املؤشر 

البيئي«.

507.7 مليون ريال صادرات شركات 
قطرية بد عم من »قطر للتنمية«

فكرة ومشروع

مصنع لفان لألملنيوم إلنتاج رغوة األملنيوم، وهو 
الوحيد في الشرق األوســط وإفريقيا، وهــو منتج 

جديد على مستوى الشرق األوسط.
وحصل املشروع على جائزة االبتكار، ضمن جائزة 
رواد قــطــر 2019 والــتــي تــقــام تــحــت رعــايــة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الباد املفدى.

لفان لأللمنيوم

20 مطورا لبيئة العمل قطر من أفضل 

¶  بنك قطر للتنمية

مصطفى شاهين

خدمات استشارية 

خدمات مالية 

خدمات التسويق
تــقــّدم لــك خــدمــات الــتــســويــق مــن بــنــك قــطــر للتنمية 
خــدمــات متخّصصة تــســاعــدك فــي تخطيط وإعـــداد 
الــازمــة  استراتيجيات التسويق وتنفيذ األنــشــطــة 
لــلــتــرويــج ملــنــتــجــاتــك أو خـــدمـــاتـــك. يـــوفـــر بــنــك قطر 
للتنمية دعما يصل إلى 50٪ من تكلفة الخدمة عن 
طــريــق مــنــحــة مــالــيــة. وتــتــضــمــن خـــدمـــات الــتــســويــق 
إعـــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــســـويـــق، تـــطـــويـــر الــعــامــة 
التجارية، استشارات العاقات العامة، خطة عاقات 
عــامــة )ملـــدة تــصــل إلـــى 6 أشــهــر كــحــد أقــصــى(، خطة 
تسويق )ملدة تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى(، تطوير 
املواقع اإللكترونية، إدارة وسائل اإلعام االجتماعي 
ــــدة تــصــل إلــــى 6 أشـــهـــر كــحــد أقـــصـــى(، وتــصــمــيــم  )ملـ

تغليف املنتج.

االستثمار
يــعــمــل بـــرنـــامـــج االســـتـــثـــمـــار الـــرأســـمـــالـــي لــلــشــركــات 
الصغيرة واملتوسطة، األول من نوعه في قطر، على 
دعــم التنوع االقتصادي عن طريق توفير استثمار 
رأس مالي لرواد األعمال القطرين أصحاب الشركات 
الصغيرة االبتكارية والــشــركــات املتوسطة النامية 
واملدارة من قبل املواطنن القطرين ضمن القطاعات 

املختلفة.
ــى الــتــشــجــيــع على  ويــســعــى بـــرنـــامـــج االســتــثــمــار إلــ
إقامة مشاريع جديدة في قطر للمساهمة في بناء 
اقــتــصــاد مبني عــلــى املــعــرفــة، وبــنــاء الـــقـــدرات وبــنــاء 
شبكة مــعــرفــة لــتــســريــع وتــســهــيــل وصـــول الــشــركــات 
الصغيرة واملتوسطة الى مستوى املعايير العاملية 

ورفع احتمالية نجاح التنمية.
ــوات )خـــمـــس  ــ ــنـ ــ الــــبــــرنــــامــــج: 8-10 سـ مــــــدة  ــون  ــ ــكـ ــ وتـ
سنوات فترة استثمار و3-5 سنوات فترة احتفاظ(. 
ويــتــضــمــن جميع الــقــطــاعــات مــع الــتــركــيــز عــلــى دعــم 
املــجــديــة وذات القيمة املــضــافــة لاقتصاد  املــشــاريــع 
الوطني وإعطاء األفضلية للقطاعات االستراتيجية 
البناء واملــقــاوالت والــتــجــارة(. أمــا نسبة  )باستثناء 
املساهمة املستهدفة فتبلغ أقل من 50٪ من األسهم، 
ــن قـــبـــل رواد  ــم مــ ــهــ ومـــــن املـــمـــكـــن إعـــــــادة شــــــراء األســ
األعـــمـــال املــالــكــن بـــشـــروط مـــحـــّددة مــســبــقــا. ويــبــلــغ 
ــدة مـــا بـــن مليون  ــواحـ حــجــم االســتــثــمــار لــلــشــركــة الـ
ونصف الى 7 ماين ريال قطري للشركات الصغيرة 
االبــتــكــاريــة و3 مــايــن ونــصــف الــى 18 مليون ريــال 
قطري للشركات املتوسطة النامية، مــع العلم بأنه 
سيتم مــراجــعــة اســتــثــنــاءات لــهــذه املــبــالــغ لكل حالة 

على حدة.

ع السـريع

عين الكاميرا

أعلن بنك قطر للتنمية عن استثمارات مباشرة تبلغ 230 
مــلــيــون ريــــال لــــ 30 شــركــة قــطــريــة، و7 مــحــافــظ وصــنــاديــق 

استثمارية. 
جاء ذلك خال إطاق النسخة الثانية من ملتقى االستثمار 
ديسمبر املاضي، وكان البنك قد أعلن خال النسخة األولى 
عــن حجم محفظة 365 مليون ريـــال. فيما تــم توقيع عقود 
لتخصيص 230 مليون ريــال منها لاستثمار في أكثر من 

30 شركة قطرية.
ــــول إلـــــى جــهــات  ــــوصـ ونـــجـــحـــت الــــشــــركــــات الـــقـــطـــريـــة فــــي الـ
ــاديــــق اســـتـــثـــمـــاريـــة، والــــحــــصــــول عــلــى  ــنــ ــثـــمـــاريـــة وصــ ــتـ اسـ
إلــى العملية كعملية  الــتــي تنظر  الــشــركــات  االســتــثــمــار مــن 
مــجــزيــة اســتــثــمــاريــا، كــمــا نــجــحــت أكــثــر مـــن 5 شـــركـــات من 
ــواق أخــــرى لها  ــ مــحــفــظــة بــنــك قــطــر للتنمية فـــي إيـــجـــاد أسـ
ــان والـــكـــويـــت،  ــمـ ـــرق أوروبـــــــا وتـــركـــيـــا وعـ كـــــــاألردن ودول شـ

والتوسع دوليا بعد تحقيق النمو في السوق القطري.
وعمل البنك خال الفترة املاضية على بناء الشراكات ونجح 
فــي إنــجــاز شــراكــات مــع 7 محافظ استثمارية، ويعمل اآلن 
على تطوير واستغال هذه الشراكات، ومساعدة الشركات 
الــقــطــريــة فـــي الـــنـــمـــو، ويـــتـــوقـــع أن يــتــم حــصــد نــتــائــج هــذه 
الشراكات خــال الفترة القادمة، مع الحرص على استفادة 

السوق القطري ورواد األعمال القطرين من هذه الشراكات.

30 شركة قطرية 230 مليون ريال استثمارات في أكثر من 

»جاهز1«.. مبادرة تأجير منشآت صناعية جاهزة 

للتصنيع في  لتأجير مصانع جــاهــزة  للتنمية  هــي مــبــادرة مــن بنك قطر 
إلى أصحاب املشاريع الصناعية  منطقة الصناعات الصغيرة واملتوسطة، 

املبتكرة والطموحة ملدة زمنية محددة وبأسعار تنافسية.     
ويقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من املرشحني ملقابلة لجنة 

االختيار النهائي. 
التي ستقوم بإنتاج منتجات مبتكرة وصديقة  للمشاريع  وتعطى األولوية 

للبيئة وفقًا ألولويات التنمية الوطنية.

»جاهز 2« مصانع لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات 

املــبــادرة 16 منشأة »ورشــة عمل« جاهزة ألصحاب املشاريع الصغيرة  تقدم هــذه 
واملتوسطة ورجال األعمال القطريني الراغبني في مزاولة األنشطة الصناعية في قطاع 
املنتجات الغذائية واملشروبات في قطر بهدف تسريع عملية تطوير القطاع الخاص 
القطري وتنويع االقتصاد القطري. ويتميز التقديم على املشروع بالقدرة على اإلعداد 
التنافسية تتضمن خدمات  اإليــجــار  إطـــار زمــنــي قصير، وأســعــار  والتشغيل فــي 
املرافق املختلفة، واالنضمام إلى مجتمع رواد األعمال في مجال التصنيع، والحصول 

على الدعم واإلرشاد من خالل خدمات ومنتجات البنك املختلفة.



23 رياضــــة
Issue No 1354 - Wednesday 15 January 2020

العدد 1354
األربعاء 20 جمادى األولى 1441 هـ ــ 15 يناير 2020

ــدم بـــنـــادي  ــقــ نـــجـــح جـــهـــاز كـــــرة الــ
ــــي تـــمـــديـــد عـــقـــد مـــدافـــع  ــد، فـ ــ ــــسـ الـ
الفريق االول بيدرو ميجيل حتى 

موسم 2024 - 2025.
 وكـــان بــيــدرو قــد انــضــم لصفوف 
الـــــفـــــريـــــق الـــــــــســـــــــداوي فـــــــي شـــهـــر 
قـــبـــل أن  ــــن عــــــام 2015،  يـــنـــايـــر مـ
يـــنـــجـــح فــــي حـــصـــد 5 ألــــقــــاب مــع 
ــــوزه مــع  ــفـ ــ ـــة لـ ــاالضــــافـ ـــفــــريــــق، بــ الـ
مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي بــلــقــب كـــأس 
ــــم اآلســـيـــويـــة 2019، ويــعــتــبــر  األمـ
بــيــدرو مــن أفــضــل مــدافــعــي الــكــرة 
الــــقــــطــــريــــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، 
ويــمــثــل إضــافــة قــويــة لــخــط دفــاع 
»الزعيم«.  وأعــرب بيدرو ميجيل 
مــدافــع الــفــريــق االول لــكــرة الــقــدم 
بنادي السد، عن سعادته بتمديد 
عقده حتى عام 2025. وقال بيدرو 
في تصريحات ملوقع النادي »أنا 
سعيد للغاية وفخور جًدا بعقدي 
الــجــديــد، الــلــعــب فـــي هـــذا الــفــريــق 
مسؤولية كبيرة«. وأضــاف »هذا 
مــوســمــي الــخــامــس مــع الــســد، لــذا 

الــنــادي وطموحاته بشكل  أعــرف 
جيد، وأنا فخور جًدا بارتداء هذا 
ــح »كـــان لدينا  الــقــمــيــص«. وأوضــ
الرائعة، التي  الكثير من األشــيــاء 
ــى الـــتـــطـــور لــأفــضــل  ــ دفــعــتــنــي إلـ
ــيـــة بــفــضــل  ــــال املــــواســــم املـــاضـ خـ
الـــنـــادي ومــجــهــودات زمــائــي في 
الفريق، تمديد عقدي مع الزعيم 

جــاء فــي الــوقــت املــنــاســب«. ووجــه 
ــيـــة لــلــجــمــهــور  ــل الـــتـــحـ ــ ــدرو كـ ــ ــيـ ــ بـ
الـــــــــســـــــــداوي الــــــــــــذي يـــــقـــــف خـــلـــف 
الــفــريــق دائـــمـــًا.. متمنيًا ان يكون 
أكـــبـــر داعـــــم لــلــفــريــق فـــي املـــبـــاراة 
النهائية لبطولة كــأس قطر يوم 
الجمعة والتي ستقام على ملعب 

البطوالت بنادي السد.

تتنوع العوائد التي يحصلها نجوم الرياضة األشهر 
على مستوى العالم، ما بني الرواتب واملكافآت وعقود 
الــرعــايــة واإلعـــانـــات، ومــؤخــرا اضــيــف اليها العوائد 
عــبــر تـــواجـــدهـــم فـــى مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
املختلفة والتي باتت تدر عليه عوائد اخــرى ضخمة 

باتت تشكل عامل جذب رئيسي وتسويقي لهم.
 Hopper HQ ويكشف تقرير حديث صــادر عــن موقع
املــخــتــص بــأبــحــاث الــتــســويــق واالحـــصـــاءات املتعلقة 
الــنــجــم البرتغالي  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن  بــمــواقــع 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو يــتــصــدر الــقــائــمــة عــبــر عــوائــد 
متوقعة للمنشور الواحد على موقع انستجرام بقيمة 
قاربت املليون دوالر وبالتحديد 975 ألف دوالر حيث 

يمتلك قرابة 180 مليون متابع على حسابه.
ويأتي النجم البرازيلي نيمار فى املركز الثاني بقرابة 
722 ألف دوالر للمنشور الواحد وأكثر من 123 مليون 
متابع على انستجرام، ثم ليونيل ميسي الذي يمتلك 
126 مليون متابع وتبلغ التكلفة الترويجية للمنشور 

الواحد عبر صفحته أكثر من 648 الف دوالر.
وتــمــتــد الــقــائــمــة لتشمل العــبــني مــن ريـــاضـــات اخــرى 
غير كرة القدم مثل نجم كرة السلة األمريكية ليبرون 
جيمس الذي يمتلك 51 مليون متابع ويتحصل على 

قرابة 272 الف دوالر للمنشور الواحد على انستجرام، 
وكذلك املصارع كونور ماكغريغور الذي يمتلك أكثر 
من 31 مليون متابع ويتحصل على 169 الف دوالر من 

املنشور الواحد على انستجرام.
ويـــظـــهـــر فــــى الـــقـــائـــمـــة الـــنـــجـــم املــــصــــري املـــحـــتـــرف فــى 
صفوف نادي ليفربول االنجليزي والذي يمتلك على 
حسابه الــرســمــي على مــوقــع انــســتــجــرام أكــثــر مــن 30 
الــف دوالر  مليون متابع ويتحصل على قــرابــة 165 

كعائد من املنشور الواحد على املوقع.
ويقوم موقع Hopper HQ بتحليل البيانات الداخلية 
لحسابات املشاهير واملؤثرين على مواقع التواصل 
االجتماعي ومن خال حساب ما يقوم بنشره وعدد 
املنشورات التي يقوم بنشرها وعدد املتابعني وطريقة 
تــفــاعــلــهــم، يــقــوم املـــوقـــع بــحــســاب الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة 
للتكلفة التي يمكن دفعها للنجم الرياضي مقابل أن 
يقوم بنشر منشور واحد على صفحته الرسمية على 

انسجترام.
وتــقــدر القيمة الــســوقــيــة ملــوقــع انــســتــجــرام بــأكــثــر من 
100 مليار دوالر، حيث يمتلك اكثر من مليار حساب 
وتــســجــل مــعــدالت االعــــان عليه نــمــوا قياسيا وصــل 
ــا يــدعــم  ــو مـ ــام 2018 أكـــثـــر مـــن 170 % وهــ بــنــهــايــة عــ
العوائد التي يتحصل عليها املشاهير من تواجدهم 

ضمن تلك املنصة العاملية.

رونالدو يربح مليون دوالر 
للمنشور الواحد على انستجرام

165 ألف دوالر لمحمد صالح

محمد السقا

يتمسك منتخبنا األوليمبي بفرصة األمــل األخير 
عندما يلتقي مع نظيره الياباني اليوم األربعاء في 
تمام الرابعة والربع مساًء على ستاد راجامانغاال 
فــي بــانــكــوك، ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة مــن منافسات 
املجموعة الثانية فــي بطولة آســيــا تحت 23 عامًا 

2020 في تاياند.
 وتتصدر سوريا ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط 
من مباراتني، بفارق األهداف أمام السعودية، مقابل 

نقطتني لقطر وال شيء لليابان.
وفي حني أن منتخب اليابان فقد أي فرصة بالتأهل، 
الفائز من مباراة السعودية وسوريا سيتأهل  فإن 
مباشرة للدور ربع النهائي، في حني أنه إذا انتهت 
هـــذه املـــبـــاراة بــالــتــعــادل بــني الــفــريــقــني فـــإن منتخب 
سوريا يتأهل للدور ربع النهائي، وبالتالي ينتظر 

منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان.
الــفــوز على  فــإنــه سيحتاج لتحقيق  أمــا منتخبنا، 
اليابان وهي النتيجة التي تضعه في موقف مريح 

الــســعــوديــة وســوريــا  انــتــهــت مــبــاراة  للتأهل إال إذا 
بــالــتــعــادل 3-3 أو أكــثــر، وبــالــتــالــي فــي هـــذه الحالة 
تتقدم السعودية بفارق عدد األهــداف املسجلة في 

املواجهات املباشرة.
وأكــــد فيليكس ســانــشــيــز مــــدرب املــنــتــخــب الــقــطــري 
عــلــى أن الــخــيــار الــوحــيــد أمــــام فــريــقــه هـــو تحقيق 
الفوز، وقال: سنخوض املباراة أمام اليابان ونحن 
نحتاج لتحقيق الفوز، الذي سيكون الخيار الوحيد 
بالنسبة لنا من أجــل التأهل.. منتخب اليابان من 
أفضل الفرق في هذه البطولة، ولكننا سنحاول ما 

بوسعنا من أجل تحقيق الفوز.
ــــاف: ســـوف نعمل عــلــى تــعــافــي الــاعــبــني بعد  وأضـ
املــبــاراة الثانية، وسنعد الاعبني ليكونوا  خــوض 

جاهزين لخوض مباراة حاسمة.
وكشف: املباراة ستكون صعبة للغاية، هذا الجيل 
مــن العبي منتخب الــيــابــان يعتبر قــوي جــدًا، وهم 
يعملون على إعــداده منذ سنوات، ولكننا سننظر 
إلى الجانب اإليجابي، وسنحاول تفادي األخطاء 

والنقاط السلبية في أول مباراتني.

الترتيبات الخاصة  أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن 
النهائية من بطولة كــأس قطر 2020،  للمباراة  التنظيمية 
والــتــي ستجمع بــن نــادي الدحيل ضــد نــادي السد مساء 
الجمعة 17 يناير على استاد جاسم بن حمد بنادي السد 

في تمام الساعة الخامسة والنصف مساًء.
 جــاء ذلــك خــال املــؤتــمــر الصحفي الـــذي ُعــقــد ظهر امس 
الــثــاثــاء بــنــادي الــســد، وحــضــره مــن جــانــب املــؤســســة كل 
من السيد حسن ربيعة الكواري املدير التنفيذي للمبيعات 
السيد رئيس قسم  والتسويق واالتــصــال، والسيد أحمد 
عمليات كرة القدم، باإلضافة إلى املازم جابر سالم العذبة 

من قسم أمن املاعب بإدارة أمن املنشآت والهيئات.
 تــم الــتــرحــيــب بــالــحــضــور وممثلي كــافــة وســائــل اإلعـــام، 
الخاصة  التنظيمية واإلجــــــراءات  الــتــرتــيــبــات  واســتــعــراض 
الكواري:»في  السيد حسن ربيعة  النهائية.  وقال  باملباراة 
البداية نهنئ ناديي الدحيل والسد على الوصول إلى املباراة 

الــســادســة لبطولة كــأس قطر كأس  النسخة  النهائية مــن 
الفخر والعز والتي توليها مؤسسة دوري نجوم قطر أهمية 
كبيرة«. وأوضح أن البوابات سيتم افتتاحها قبل ساعتن 
من موعدها، وكذلك منطقة الفعاليات التي قامت املؤسسة 
بتجهيزها للجماهير، والتي ستتوفر فيها كل احتياجاتهم   
 وأوضح أن املؤسسة وكما جرت العادة في معظم املباريات 
تــقــوم بتخصيص مجموعة من  الغالية  للبطولة  النهائية 
الجوائز املقدمة للجماهير، وفي هذه املباراة تم تخصيص 
عدد كبير من الجوائز القّيمة، ومنها سيارتان، وعدد من 
الــصــدد أوجــه الشكر  الجوائز املتنوعة األخـــرى، وفــي هــذا 
لرعاة وشركاء البطولة، كما أقدم الشكر إلى شركة الريل، 
ــذيــن هــم شــركــاء أســاســيــون فــي كل  وإلــــى أمـــن املــاعــب ال
العذبة،  املــازم جابر سالم  الفعاليات،   من جانبه تحدث 
وأكـــــد عــلــى ضــــــرورة الـــتـــعـــاون مـــع رجـــــال األمــــــن، وطــالــب 
الــجــمــاهــيــر بــالــحــضــور قــبــل ســاعــتــن مـــن مــوعــد املـــبـــاراة 
املمنوعات  لتفادي االزدحــــام، وكــذلــك االطـــاع على قائمة 

املثبتة قبل الدخول إلى امللعب.

التنفيذي ملجموعة beIN اإلعامية يوسف  الرئيس  ظهر 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة beIN ضــمــن  ــيـــس  الـــرئـ الــعــبــيــدلــي 
العشر املؤثرة  السنوية للشخصيات   SportsPro قائمة
ــعــام املــقــبــل،  الــتــي ســتــحــدد شــكــل صــنــاعــة الــريــاضــة فــي ال
وإلـــى جــانــب مجموعة beIN اإلعــامــيــة، تضمنت قائمة 
الــســنــويــة شــركــات ومــؤســســات عــاملــيــة مثل   SportsPro
 Nike ونــادي يوفنتوس الرياضي و BBC والت ديزني و

وغيرها.
وعقبت مجموعة SportsPro على اختيار يوسف العبيدلي 
أية  أنــه إن كــانــت هــنــاك  ومجموعة beIN االعــامــيــة قائلة 
شــكــوك تـــراود أحـــدًا بــشــأن التهديد املــتــزايــد الـــذي تشكله 
التنفيذي  الرئيس  فــإن  الــريــاضــة،  القرصنة على صناعة 
العبيدلي ســعــى بكل  يــوســف  ملجموعة beIN اإلعــامــيــة 
إلــى حسم هــذا األمــر فــي نهاية عــام 2019، عندما  تأكيد 
لــنــدن، بعبارات  التنفيذين فــي  لــلــمــدراء  حــذر فــي اجــتــمــاع 
أن »فقاعة حقوق وسائل اإلعام  واضحة وصريحة، من 
الــتــي تعتمد  اإليــــرادات  االنــفــجــار«، وأن  املهيبة على وشــك 
الــريــاضــيــة ســيــتــم استنزافها  األلـــعـــاب  الــعــديــد مــن  عليها 

بسبب التقاعس الجماعي لهذا القطاع في التصدي لسرقة 
امللكية الفكرية.

ــال يـــوســـف الــعــبــيــدلــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ومــــن جــانــبــه قــ
أكــون واحــدًا  التكريم وبــأن  ملجموعة beIN »أتشرف بهذا 
ــدراء الــتــنــفــيــذيــن املــحــتــرمــن فـــي قــطــاع  ــ مـــن بـــن هــــؤالء املــ
الرياضة على املستوى العاملي. وأفتخر بشكل خاص بأن 
beIN، كمجموعة قطرية، ممثلة في هذه القائمة في وقت 

يلعب فيه بلدنا دورًا قياديًا على الساحة العاملية«.

العنابي األولمبي يلتقي الياباني اليوم في اآلسيوية

الكشف عن الترتيبات الخاصة بالمباراة 
النهائية لكأس قطر 2020

الرئيس التنفيذي لـ beIN ضمن قائمة
 أكبر 10 شخصيات رياضية مؤثرة

سانشيز: الفوز خيارنا الوحيد للتأهل لربع النهائي

تخصيص عدد كبير من الجوائز القّيمة منها سيارتان للجمهور
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¶  جانب من المؤتمر الصحفي

نادي السد يمدد عقد العبه بيدرو

¶  يوسف العبيدلي
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تمكن علماء أمريكيون من صناعة أول روبــوت آلي باستخدام خاليا حية 
الــجــروح، وأوضــح  أهـــداف معينة، ومعالجة نفسه مــن  يمكن توجيهه نحو 
الروبوت  أن  العلماء في جامعة فيرمونت األمريكية  جوشوا بونغارد أحد 
يتكون من خلية مفردة لجلد ضفدع وخاليا من قلبه، حيث تم دمج الخاليا 
خذت من أجنة ضفادع 

ُ
في تصميم من السيليكون مدعوم بخاليا جذعية أ

أفريقية، منوها بأنه تمت االستعانة كذلك بمالقط دقيقة وأقطاب كهربائية 
الــخــبــراء أن خاليا  املــفــردة فــي تصميمات دقــيــقــة. ووجـــد  الــخــاليــا  لتجميع 

الجلد كونت هيكال أكثر خموال، في حني ساهمت الخاليا املأخوذة من قلب 
الضفدع بعد أن كانت تنقبض بشكل عشوائي في تنظيم حركة الروبوت، 
وجعله يتحرك وفق أوامر مسبقة، حيث يستطيع التحرك على شكل دوائر، 
ويمكنه االندفاع بشكل جماعي إلى موقع مركزي بنفسه. ويصف الباحثون 
هذا االختراع بمثابة خطوة ناجحة في اتجاه االستخدام األمثل لهذه األنواع 
آلية  الذكي لألدوية، والتي تعد  التوصيل  املبرمجة في  الحية  الروبوتات  من 

بيولوجية جديدة تماما وحديثة التصميم من البداية وحتى اإلكمال.
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

جمع تبرعات لساعة بيج بن

أرقام وحقائق

الفلبني باحتمال  فــي  لــم يعبأ زوجـــان 
ثـــوران بــركــان تــال وأصـــرا على إقامة 
مـــراســـم حــفــل زفــافــهــمــا عــلــى مــقــربــة 
ــتــــشــــرت عــلــى  ــه، وفــــــي لـــقـــطـــات انــ ــنــ مــ
نـــطـــاق واســـــع عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
العروسان تشينو  االجتماعي، تبادل 
الــزواج في إقليم  وكات بالومار عهود 
كـــافـــايـــت تــحــت ســحــابــة عــمــالقــة من 
البركان،  الدخان والرماد الصادر عن 
أحد أصغر البراكني النشطة في العالم. 
وقــال مصور حفل الــزفــاف رانــدولــف 
إيفان »األجواء كانت هادئة على نحو 
مــدهــش رغـــم ســحــب الــدخــان الكبيرة 
الــتــي كــانــت ظــاهــرة بالفعل على نحو 
كبير في منطقة الحفل«. وحكى إيفان 
كيف بــدأ الــبــركــان فــي إطـــالق الــدخــان 
قبل ساعة أو ساعتني من بدء الزفاف 
يــتــســاقــط على  ــرمـــاد راح  الـ وقــــال إن 
الــحــفــل عــنــد نــهــايــة املـــراســـم، وأجــبــرت 
الــســلــطــات أكــثــر مــن 24 ألـــف شخص 
ــــالء مـــنـــازلـــهـــم فــــي الـــجـــزيـــرة  عـــلـــى إخــ
البركانية التي يقع فيها بركان تال إلى 
الجنوب من وسط مانيال وفي املنطقة 

املحيطة به مباشرة. 

ــيــابــانــي يــوســاكــو  تــعــهــد املــلــيــارديــر ال
مـــايـــزاوا بتقديم سبعة مــاليــني جنيه 
إســتــرلــيــنــي )أكــثــر مــن تــســعــة ماليني 
دوالر( نقدا ملجموعة من األشخاص 
ــتــــر لــلــقــيــام  ــلــــى تــــويــ ــيــــني عــ ــــعــــشــــوائــ ال
بـــتـــجـــربـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويــــقــــول قــطــب 
األزيـــاء إن هــذه الخطوة هــي جــزء من 
»تـــجـــربـــة اجــتــمــاعــيــة« ملــعــرفــة مـــا إذا 
كــانــت هــــذه األمــــــوال ســتــعــزز ســعــادة 
الــتــجــربــة. وسيمنح  املــســتــفــيــديــن مــن 
مــــايــــزاوا أللــــف مــتــابــع تـــم اخــتــيــارهــم 
ــادة  ــإعــ ــوائــــي وقـــــامـــــوا بــ بـــشـــكـــل عــــشــ
تــغــريــد مــنــشــور لــه فــي 1 يــنــايــر مبلغ 
)أكــثــر  سبعة آالف جنيه إســتــرلــيــنــي 
إنـــه  ــال  ــ تــســعــة آالف دوالر(. وقــ مــــن 
ســيــتــم تــتــبــع أثــــر األمـــــــوال مـــن خــالل 
مــايــزاوا  ــال  اســتــطــالعــات منتظمة، وقـ
ــا تــجــربــة  ــهــ ــيـــوب »إنــ ــوتـ عـــلـــى مـــوقـــع يـ
ــه  ــرة«، مــضــيــفــا أنـ ــيــ ــطــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة خــ
يــأمــل فــي جـــذب اهــتــمــام األكــاديــمــيــني 
واالقــتــصــاديــني، ومــن املــقــرر أن يكون 
ــــاص يــطــيــر  ــزاوا أول مـــســـافـــر خـ ــ ــايـ ــ مـ
حول القمر في عام 2023 باستخدام 
إحدى مركبات الفضاء لشركة إيلون 
مـــوســـك، كــمــا يــعــرف بــإنــفــاقــه الكبير 
عــلــى الــســيــارات الــريــاضــيــة واألعــمــال 
الــفــنــيــة. وربــــط مـــايـــزاوا الــهــبــة بفكرته 
ــي، أو نــظــريــة  ــ ــاسـ ــ ــــدخــــل األسـ ــول ال ــ حـ
توفير دفعة دوريــة دون قيود لجميع 
ــتــي اكــتــســبــت زخــمــا في  املـــواطـــنـــني، ال
اليابان.  السياسية في  الــدوائــر  بعض 
وقــــال تــوشــيــهــيــرو نــاجــاهــامــا، كبير 
الــحــيــاة  أبــحــاث  االقــتــصــاديــني بمعهد 
دايتشي »الدخل األساسي يعني الحد 
ــذي يـــوفـــر الــشــعــور  ــ ــى املــعــتــاد الـ ــ ــ األدن
ــايــــزاوا  ــا يـــقـــدمـــه مــ ــن مــ ــكـ ــان، ولـ ــ ــاألمـ ــ بـ

مختلف تماما«.

اكتشف علماء أمريكيون حبوبا مجهرية تعد أقدم املواد الصلبة على سطح 
كوكب األرض، حيث إن هذه الحبوب عمرها يسبق النظام الشمسي ويبلغ 
حــوالــي سبعة مــلــيــارات عـــام، ووفــقــا لــلــدراســة العلمية الــتــي نشرتها دوريــة 
ساينس أليرت العلمية التابعة لـ »الرابطة األمريكية للعلوم املتقدمة«، أن هذه 
الحبوب أو املواد عمرها أكبر من األرض والقمر والنظام الشمسي بأكمله، 
الباحثون بعد إجــراء فحص  الكون، وقــد عثر عليها  بل وتبلغ نصف عمر 
وتحليل ألدلة كيميائية تم جمعها من غبار معدني تواجد على سطح األرض 

لنيزك سقط في أستراليا عام 1969 يسمى مورتشيسون.
الطبيعي في  للتاريخ  امليداني  الفلك فيليب هيك من تحف فيلد  وذكــر عالم 
مدينة شيكاغو األمريكية أن الفريق البحثي اعتمد على الحبوب التي حملها 
العضوية،  الغنية باملركبات  النيازك  إلــى مجموعة من  الــذي ينتمي  النيزك 
وقاموا بوضع مسحوق من أجزاء النيزك مورتشيسون في حمض أذاب كل 

شيء تقريبا ما عدا حبوب غبار النجم، التي تتكون من معادن صلبة تدعى 
كربيد السيليكون.

وأشــار إلى أن هذه املعادن تعتبر مركبا قويا جدا، لدرجة أنه يستخدم في 
الــرصــاص، كما يستخدم على نطاق واســع في  الواقية من  الــدروع  صناعة 
نــادر على األرض،  التحمل، وهــو  قــدرة عالية على  التي تتطلب  التطبيقات 
ويتوفر من موت النجوم، ففي آخر األيام تنتفخ النجوم ويصدر عنها غاز 
ساخن وعندما يبرد يخرج منه معدن كربيد السيلكيون وغيره من املواد 
الصلبة. وخلصت الدراسة إلى أن املواد التي تم تحليلها تعد من أقدم املواد 
التي فحصت، بلغ عمر  الحبوب  بــني  املــوجــودة على كوكبنا، فمن  الصلبة 
واحــدة منها سبعة مليارات عــام، ما يجعلها أكبر من األرض بـ 2.5 مليار 
سنة، فيما كانت األغلبية بعمر 4.6 إلى 4.9 مليار سنة، ما يجعلها أكبر عمرا 

من النظام الشمسي بمئات املاليني من السنني.

الثقافي »كــتــارا« املعرض  العامة للحي  تحتضن املؤسسة 
املبنى )48(  الــذي يقام في  التقليدية  اليدوية  الثاني للحرف 
الــقــادم، وأوضحت  بـ »كــتــارا« ويتواصل حتى نهاية مــارس 
كتارا أن املعرض يشارك فيه نخبة من الحرفيني املحترفني 
والعديد من الجهات املهتمة بالحرف اليدوية التقليدية مثل: 
اليدوية  الفخار«، حيث يبرز املشغوالت  السعف،  »الــخــزف، 
للحرف الثالث والتي تتميز بمواصفات فنية وجمالية عالية.

وقالت سلمى النعيمي، رئيسة لجنة التراث باملؤسسة العامة 
للحي الثقافي /كتارا/ في تصريح أمس، إن املعرض الثاني 
التقليدية بكتارا، يعرف مشاركة نخبة من  اليدوية  للحرف 
الحرفيني من بينهم الفنان أحمد الحداد عن حرفة الخزف، 
إنــتــاج املشغوالت  فــي  إلــى حرفيني متخصصني  باإلضافة 

اليدوية املصنوعة من السعف والفخار، مثمنة جهود كتارا 
الحرفيني وتشجيعهم على االستمرار في مزاولة  في دعم 

مهنهم التقليدية.
وأشـــــارت الــنــعــيــمــي إلـــى أن كــتــارا وفــــرت كــافــة أنــــواع الــدعــم 
املادي واملعنوي لهؤالء الحرفيني ليمارسوا أعمالهم اليدوية 
بشكل دائم، حفاظا على املوروث الشعبي وما يتسم به من 
عراقة وإبداع عفوي أصيل، مؤكدة أن املعرض يحتوي على 
إبداعات مبتكرة لفنانني جدد. وأوضحت أن املعرض الثاني 
الجمهور، الفتة  التقليدية يحظى باهتمام  اليدوية  للحرف 
إلى أنه يوفر منتجات ومشغوالت يدوية ذات مستوى عال 
من جمال التصميم واإلتقان والتميز واالبتكار، ومصنوعة 
بأيد حرفية ماهرة، مؤكدة أن منتجات الحرفيني التقليديني 

تعتبر من أهم عناصر التراث الشعبي التي تعبر عن هوية 
وأصالة البلد.

يشار إلى أن املؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، أعدت قاعة 
عرض دائمة للحرفيني لعرض منتجاتهم اليدوية واالستفادة 
منها عبر إتاحتها أمام جمهور كتارا للبيع، مما يسهم في 
تشجيعهم عــلــى االســتــمــرار فــي مــمــارســة الــحــرف الــيــدويــة 
التقليدية. وكانت كتارا قد احتضنت املعرض األول للحرف 
أكــتــوبــر 2019 واستمر  الــثــالثــني مــن  فــي  التقليدية  الــيــدويــة 
العديد من املشغوالت  أبــرز املعرض األول  ملــدة شهر، حيث 
أبــدعــهــا مجموعة مــن الحرفيني  الــتــي  الــيــدويــة  والــصــنــاعــات 
الــقــطــريــني مــثــل: »حــرفــة الــســدو، املــبــاخــر، والــفــخــاريــات، إلــى 

جانب املشغوالت املصنوعة من الجبس وسعف النخيل«.

كتارا تحتضن معرض الحرف اليدوية التقليدية

حفل زفاف تحت 
سحابة دخان بركاني

ملياردير ياباني 
يوزع 9 ماليين دوالر 

على تويتر

اقــتــرح رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا بــوريــس جــونــســون أمـــس حملة 
تبرعات من أجل أن يتاح دق جرس ساعة بيج بن الشهيرة، التي 
يمثل برجها أحد معالم البرملان البريطاني، لحظة خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبــي )بريكست(. والجرس الذي يزن 13.7 طن 
صامت إلى حد كبير منذ عام 2017 بسبب أعمال تحديث جار 
تنفيذها في برج إليزابيث الذي يضم الساعة، وال يدق الجرس إال 

في املناسبات املهمة مثل احتفاالت عشية السنة الجديدة.

اكتشاف أقدم مادة صلبة على األرض

صناعة روبوت آلي باستخدام خاليا حية

 180.73

 165.67

 158.14

 135.55

 105.42

الصـالة
  الفـجـــر: 05:01

  الشروق: 06:21

  الظهـــر: 11:43

 العصـــر: 02:45

  المغرب: 05:07

  العشـاء: 06:37

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,544.0117.7764.1757.97

4.07513.644.75153.7772
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

www.lusailnews.net        lusail@lusailnews.net

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
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