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»البلدية« تزرع 671.2 ألف شجرة

أعلنت وزارة البلدية على صفحتها بتويتر عن نجاحها 
في زراعة 671.234 شجرة من مبادرة املليون شجرة 
الــحــدائــق  إدارة  مــن بينها 432.136 شــجــرة زرعــتــهــا 
العامة بوزارة البلدية و179.342 زرعتها هيئة األشغال 
و6 آالف شجرة باملدينة التعليمية والبقية موزعة على 
البلديات. والتزاما من دولة قطر بالتعهدات الدولية خالل 
الكربون،  انبعاثات  اتفاق باريس بشأن خفض نسبة 
ونظرا ملا لألشجار من أهمية خاصة في النظام البيئي 

ــــودة الــحــيــاة،  وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى صــحــة اإلنـــســـان وجـ
وتعزيزا ملبادراتها في مجال الحد من آثار تغير املناخ 
وجهود االستدامة البيئية، أطلقت وزارة البلدية مبادرة 

زراعة مليون شجرة.
أفـــراد املجتمع  لكافة  البلدية: “املــبــادرة مفتوحة  ووفــق 
واملـــؤســـســـات والــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص 
التعليمية، واملراكز  والشركات واملـــدارس واملؤسسات 
الشبابية واألندية الرياضية، وعموم املواطنني واملقيمني، 
بحيث يتم التسجيل في املبادرة بالدعم املالي أو العيني 
املــوقــع اإللــكــتــرونــي،  أو بــاملــشــاركــة العملية مــن خـــالل: 

املــبــادرة بأحد  الــذكــيــة، جــنــاح  للهواتف  ــوزارة  ــ ال تطبيق 
املــبــادرة على زراعــة وغرس  التجارية. تركز  املجمعات 
شتالت أشجار من البيئة املحلية القطرية، ومنها: سدر، 
غاف، سمر. وذلك في مواقع مختلفة تم اختيارها لهذا 
الغرض، مثل: املحاور الطرقية الرئيسية، الطرق الدائرية 
بــالــدوحــة، طــريــق املــجــد، طــريــق الــشــمــال، طــريــق الــخــور 
املـــدن الصناعية، مــواقــع محطات ووحـــدات  الــســاحــلــي، 
معالجة وتخزين مياه الصرف الصحي، مواقع تجميع 
العامة  الحدائق  املــدن والبلديات،  األمــطــار، مداخل  مياه 

واملدارس واملجمعات السكنية”.
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سمو األمير يهنئ الرئيس اإليطالي

نائب األمير يهنئ الرئيس اإليطالي

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة 
الرئيس سيرجيو ماتاريال رئيس الجمهورية اإليطالية، بمناسبة انتخابه لوالية رئاسية ثانية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس سيرجيو 
ماتاريال رئيس الجمهورية اإليطالية، بمناسبة انتخابه لوالية رئاسية ثانية.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

المريخي يجتمع مع وزير الخارجية الكويتي

الشورى يناقش قانوني التأمينات 
االجتماعية والتقاعد العسكري

اجــتــمــع ســـعـــادة الــســيــد ســلــطــان بـــن سعد 
املــريــخــي وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
مـــع ســـعـــادة الــشــيــخ الـــدكـــتـــور أحـــمـــد نــاصــر 
املــحــمــد الـــصـــبـــاح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ووزيــــر 
الــوزراء بدولة الكويت  الدولة لشؤون مجلس 
ــتـــمـــاع  ــلـــى هــــامــــش االجـ الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــــك عـ
ــدول العربية  ــ لــــوزراء خــارجــيــة ال الــتــشــاوري 
ــويـــت. جــــرى خــالل  ــكـ والــــــذي تــســتــضــيــفــه الـ
االجتماع استعراض عالقات التعاون الثنائي 

بني البلدين وآخر التطورات في املنطقة.

ــة املـــشـــكـــلـــة مــن  ــتـــركـ ــقــــدت الـــلـــجـــنـــة املـــشـ عــ
الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة،  الـــشـــؤون  لجنتي 
والـــشـــؤون املــالــيــة واالقــتــصــاديــة، بمجلس 
بــرئــاســة سعادة  أمــس  الــشــورى، اجتماعًا 
الــســيــد عــبــدالــرحــمــن بــن يــوســف الخليفي 
رئيس اللجنة. وخالل االجتماع، استعرض 
الــســادة األعــضــاء، تقريرًا حــول ما أنجزته 
الــلــجــنــة فــــي دراســـــــة مـــشـــروعـــي قــانــونــي 
ــد  ــاعـ ــقـ ــتـ »الـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة« و»الـ
ــيـــاتـــهـــا وتـــصـــوراتـــهـــا  ــــعــــســــكــــري«، ومـــرئـ ال
املــشــروعــني، ومــــدى تلبيتهما  حـــول مــــواد 

املــواطــنــني وبــمــا يضمن تحقيق  لتطلعات 
الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقررت اللجنة 

وضع تقريرها النهائي ورفعه إلى مجلس 
الشورى في أقرب وقت ممكن.

الكويت - قنا
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سفارة قطر بالمكسيك تنظم بطولة كأس السفارات لكرة القدم

إطـــالق بطولة كأس  املــتــحــدة املكسيكية،  الــواليــات  لــدى  أعلنت ســفــارة دولـــة قطر 
السفارات لكرة القدم برعاية وتنظيم السفارة بمالعب مدينة ماجدالينا ميشوكا 
الرياضية في العاصمة مكسيكو سيتي. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي حضره 
الرياضّية فــي وزارة  الدبلوماسية  إدارة  أنخيل، مدير  إيــريــك ديــل  السيد  ســعــادة 
الخارجية في الحكومة املكسيكية، باإلضافة إلى تمثيل دبلوماسي من السفارات 

املشاركة في البطولة وهي: بلجيكا، رومانيا، روسيا، السلفادور، تشيلي، أوكرانيا، 
أذربيجان، بيرو، وكازاخستان،  املتحدة، تركيا،  اململكة  االتحاد األوروبـــي، كندا، 

باإلضافة إلى فريق من وزارة الخارجية املكسيكية.
لــدى املكسيك، تجسيدًا  التي تنظمها سفارة دولــة قطر  السفارات،  وتأتي بطولة 
للدبلوماسية الرياضية وتمثل فرصة لعيش التبادل الثقافي بني قطر واملكسيك، 
والدول املشاركة في البطولة. وفي هذا اإلطار، أعرب سعادة السيد محمد بن جاسم 
املؤتمر  بالتواجد فــي هــذا  لــدى املكسيك، عــن سعادته  الــكــواري سفير دولــة قطر 

الذي يرمز إلى الصداقة بني السفارات املختلفة ووزارة الخارجية املكسيكية، قبيل 
االنطالقة الرائعة لبطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ وقال: إن قطر تسعى عبر 
الرياضة إلى تحقيق أهداف واضحة للسالم والتنمية، وال سيما التنمية املستدامة.

مــن جــانــبــه، أعـــرب ســعــادة الــســيــد إيــريــك ديـــل أنــخــيــل، مــديــر إدارة الدبلوماسية 
الرياضية في وزارة الخارجية املكسيكية، عن شكره لسفارة دولة قطر على مبادرة 
تنظيم هذا الحدث الالفت، مؤكدًا رغبة بالده في تحقيق تواصل أكبر مع السفارات 

والثقافات املختلفة عبر األنشطة الرياضية.

مكسيكو سيتي - قنا
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وصـــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
ــفـــدى، إلــى  بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املـ
الــعــاصــمــة األمــريــكــيــة واشــنــطــن صــبــاح أمــس 
املتحدة األمريكية  لــلــواليــات  زيـــارة عمل  فــي 
ــــان فـــي اســتــقــبــال ســـمـــوه لــدى  الــصــديــقــة. وكـ
ــدة أنــــــــدروز الــــجــــويــــة، ســـعـــادة  ــاعــ ــه قــ ــولــ وصــ
الــســفــيــر روفــــــوس جـــيـــفـــورد رئـــيـــس املـــراســـم 
بــــالــــواليــــات املــــتــــحــــدة األمــــريــــكــــيــــة والـــعـــقـــيـــد 
كــــارلــــوس الــــفــــورد قـــائـــد مــجــمــوعــة 89 لــدعــم 
الــنــقــل الـــجـــوي االمـــريـــكـــيـــة وســــعــــادة الــشــيــخ 
مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى 
الواليات املتحدة األمريكية، والسادة أعضاء 
القطرية بواشنطن. ويــرافــق سموه  السفارة 

وفد رسمي.
املتنامية  العاقات االستراتيجية  وفي إطار 
الدوحة وواشنطن،  املتواصل بني  والتشاور 
ــــدأ حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم  بـ
بــن حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، زيــارة 
املتحدة األمريكية الصديقة،  عمل للواليات 
حــيــث ســيــلــتــقــي ســـمـــوه خــالــهــا مـــع فــخــامــة 
املتحدة  الــواليــات  الرئيس جو بايدن رئيس 
األمــريــكــيــة فــي الــبــيــت األبــيــض لــبــحــث أوجــه 
تــطــويــر الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي الــقــائــم بني 
اآلراء  البلدين في مختلف املجاالت، وتبادل 
املنطقة وأبــرز املستجدات على  حول قضايا 
الساحة الدولية. وتشكل هذه الزيارة محطة 
جـــديـــدة عــلــى طــريــق بــنــاء وتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــتــــواصــــل بــني  االســـتـــراتـــيـــجـــي والــــتــــشــــاور املــ
الــقــيــادتــني والــبــلــديــن الــصــديــقــني بــمــا يــخــدم 
أهدافهما ومصالحهما املشتركة، ويسهم في 
اإلقليمي والسام  تحقيق االستقرار واألمــن 
العاملي، في مؤشر واضح على الدور املتميز 
الذي تنهض به دولة قطر تحت قيادة سمو 

األمير على الساحة الدولية.

جذور تاريخية

ــلـــواليـــات املــتــحــدة  وتـــتـــزامـــن زيــــــارة ســـمـــوه لـ
مـــع اســـتـــعـــداد الــبــلــديــن لــاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــخــمــســني لـــقـــيـــام الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــــجــــذور  بـــــــأن  ــا  ــمـ ــلـ عـ عـــــــام 1972،  بـــيـــنـــهـــمـــا 
الرسمية بينهما،  التاريخية للعاقات غير 
ــرن املــــاضــــي مــع  ــقــ تـــعـــود إلـــــى ثـــاثـــيـــنـــيـــات الــ
ــات ظــــهــــور الـــنـــفـــط بـــمـــنـــطـــقـــة الــخــلــيــج  ــ ــدايــ ــ بــ

العربــي.
وقد ظلت العاقات الثنائية منذ ذلك التاريخ 
الثقة، واالحــتــرام  وديــة ووطــيــدة وتقوم على 
ــة، وفـــــي تــطــور  ــركـ ــتـ ــشـ ــنــــافــــع املـ ــبــــادل واملــ ــتــ املــ
مــســتــمــر خـــدمـــة ملــصــالــح الــبــلــديــن واملــنــطــقــة 
ــقــــرار الـــعـــاملـــي واإلقـــلـــيـــمـــي.  ــتــ والــــســــام واالســ
ــارات  ــ ــذه الـــعـــاقـــات أصــبــحــت زيـ ولــتــعــزيــز هــ
حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد املــفــدى 
للواليات املتحدة، دائمة ومتواصلة وتحظى 
ــيــــب مــن  ــتــــرحــ ــة والــ ــيــ ــمــ ــن األهــ ــ ــدر كـــبـــيـــر مـ ـــقــ بـ
مــخــتــلــف األوســــــاط األمـــريـــكـــيـــة، كــمــا يــتــبــادل 
الــزيــارات كبار املسؤولني والشخصيات من 
الطرفني بشكل منتظم، ملتابعة آفاق التعاون 
ــــدة الــســيــاســيــة  ــعـ ــ الـــثـــنـــائـــي عـــلـــى كـــافـــة األصـ
ــتـــجـــاريـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة  واالقـــتـــصـــاديـــة والـ

والصحية والثقافية وغيرها.

عالقات سياسية

وأرســــــت الـــدولـــتـــان قـــاعـــدة مــتــيــنــة لــعــاقــات 
سياسية إقليمية ودولية متميزة، باإلضافة 
اقتصادية  إلى تفاهمات واتفاقيات وشراكة 
واســتــثــمــاريــة وأمـــنـــيـــة ومــجــتــمــعــيــة عــمــيــقــة، 
ــنـــى عــنــه  وبــــاتــــت الـــدوحـــــــــــــــــــــــــــة مـــركـــــــــــــــــــــــــــزًا ال غـ
فــــــي االســتــراتــيــجــيــة األمــــــريكية بالشــــــرق 
األوســــــط وشبه الجــــــزيرة العربية واملحيــــــط 

الهندي.
ــة مــمــيــزة  ــمـ ــاور املـــســـتـــمـــر سـ ــشــ ــتــ ويـــعـــتـــبـــر الــ
لعاقات البلدين الصديقني، ودائما ما تشيد 
التي تتمتع بها  األوساط األمريكية باملكانة 
قطر واألدوار املحورية التي تلعبها باملنطقة 
لصالح االستقرار اإلقليمي والدولي وتعزيز 

السلم واألمن الدوليني.
الــثــنــائــيــة وازدادت  الـــعـــاقـــات  تـــوطـــدت  ــد  وقــ
ــام املــــاضــــي، نــتــيــجــة  ــعــ ــال الــ ــ ــوة وعـــمـــقـــا خـ ــ قـ

جهود اإلجــاء التي قامت بها دولة قطر من 
أفغانستان، فقد عملت عن كثب مع الواليات 
الدوليني على  الشركاء  املتحدة وغيرها من 
مــن  عــــشــــرات اآلالف  الــــســــاعــــة إلجـــــــاء  مـــــــدار 
أفغانستان، بمن في ذلك مواطنون أمريكيون 
ــون أفــــغــــان وعـــائـــاتـــهـــم  ــفــ ــوظــ ــات ومــ ــبــ ــالــ وطــ

وصحفيون من جميع أنحاء العالم.

حوار استراتيجي

ويـــعـــتـــبـــر الـــــحـــــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــقـــطـــري 
األمــــريــــكــــي والـــــــــذي عــــقــــدت مـــنـــه حـــتـــى اآلن 
أربــــع جـــــوالت، أقــــوى املــــؤشــــرات عــلــى مــتــانــة 
ــات بــــــني الـــجـــانـــبـــني  ــ ــــاقــ ــعــ ــ وخــــصــــوصــــيــــة الــ
ــة الــــقــــويــــة فـــــي دعـــمـــهـــا  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ والــــــحــــــرص والـ
وتعزيزها في كافة املجاالت. وشكلت الجولة 
التي عقدت بواشنطن خال نوفمبر  الرابعة 
املــــاضــــي عـــامـــة فــــارقــــة أخــــــرى فــــي الـــشـــراكـــة 
البلدين، وصداقتهما  القوية بني  التاريخية 
الطرفني شركاء  أن  العميقة، كما دللت على 
ــثـــمـــارات والــتــعــلــيــم  ــتـ بـــالـــدفـــاع واألمـــــن واالسـ

والطاقة، ومكافحة اإلرهاب.
ــــــول بـــطـــولـــة  ــلــــســــات حـ وتــــضــــمــــن الــــــحــــــوار جــ
بــالــدوحــة،  قــطــر 2022/   FIFA/ الــعــالــم كـــأس 
اإلنــســان واإلتــجــار  العمال وحــقــوق  وقضايا 
ــبـــشـــر، والــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري واألمــــنــــي،  ــالـ بـ
ومسائل التأشيرات والقنصلية، واملناقشات 
املناخ،  اإلقليمية والعاملية، والطاقة وتغير 
والــــتــــعــــاون الـــثـــقـــافـــي والــتــعــلــيــمــي، وشـــراكـــة 

القانون ومكافحة اإلرهــاب، والتعاون  إنفاذ 
الصحي، والــتــعــاون االقــتــصــادي والــتــجــاري. 
التي تجمع بني  القوية  الــشــراكــة  أثبتت  وقــد 
الدوحة وواشنطن، وعملهما املشترك، مدى 
ــقـــرار  ــتـ أهــمــيــتــهــا فـــي تــحــقــيــق الـــســـام واالسـ
األزمــات  العديد مــن  أظــهــرت  باملنطقة، حيث 
ــــرورة هـــذه الــشــراكــة  اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ضـ
والـــــــــــدور الــــحــــيــــوي لـــــدولـــــة قــــطــــر مـــــن خــــال 
دبلوماسيتها النشطة وسياساتها الحكيمة 

الساعية للسام واالزدهار باملنطقة.

عالقات اقتصادية

ــر بـــــالـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة  ــطــ وتـــــربـــــط دولـــــــــة قــ
عـــاقـــات اقــتــصــاديــة واســـعـــة الــنــطــاق كــونــهــا 
فــي قطر، وواحـــدة من  أكبر مستثمر أجنبي 
مــــوردي املـــعـــدات الــرئــيــســيــة لــصــنــاعــة النفط 
الشركات األمريكية  القطري، وتلعب  والغاز 
دورا هــامــا فــي تــطــويــر قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
ــة فــي  ــة خــــاصــ ــدولــ ــالــ والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات بــ
الــســنــوات األخـــيـــرة، حــيــث تــربــعــت دولـــة قطر 
ــاز  ــغـ ــة الـ ــاعـ ــنـ ــــرش صـ ــلـــى عــ ــل الــــلــــه( عـ ــفـــضـ )بـ

الطبيعي املسال بالعالم.
ويـــتـــجـــاوز حــجــم الـــشـــراكـــة االقـــتـــصـــاديـــة بني 
البلدين مائتي مليار دوالر، وقــد استثمرت 
دولــة قطر مئات املــلــيــارات مــن الـــدوالرات في 
االقــتــصــاد األمــريــكــي والــتــي تــتــرجــم بتوفير 
عشرات اآلالف من الوظائف في جميع أنحاء 
القطرية  املتحدة، وتعمل بالسوق  الــواليــات 

ــة مــمــلــوكــة  ــركــ ــائــــة وعــــشــــريــــن شــ ــر مــــن مــ ــثــ أكــ
ــالـــكـــامـــل لـــلـــجـــانـــب األمــــريــــكــــي، إلـــــى جــانــب  بـ
ستمائة وأربعني شركة أقيمت بالشراكة بني 
الــقــطــري واألمــريــكــي، حيث تعتبر  الجانبني 
ــريـــك تـــجـــاري  ــامـــس شـ ــات املـــتـــحـــدة خـ ــ ــــواليـ الـ

لدولة قطر.

عام ثقافي

ــام املـــاضـــي فــعــالــيــات  ــعـ ــد نــظــمــت خــــال الـ وقــ
ــــات املـــتـــحـــدة  ــــواليـ ــر-الـ ــ ــطـ ــ ــافـــي /قـ ــقـ ــثـ الــــعــــام الـ
األمريكية 2021/ بهدف مد الجسور وتعزيز 
ــنــــي، بــــني الـــدولـــتـــني  ــفــ ــبــــادل الـــثـــقـــافـــي والــ ــتــ الــ
وشعبيهما الصديقني، في تأكيد على التزام 
الــطــرفــني الــقــوي واملــتــجــدد بــتــعــزيــز الــتــفــاهــم 
الــثــقــافــات. وتستقبل  املــتــبــادل والـــحـــوار بــني 
ــئــــات مــــن الـــطـــاب  ــيـــة املــ الـــجـــامـــعـــات األمـــريـــكـ
الــقــطــريــني كــل عـــام، وقـــد افــتــتــحــت ســت منها 
فـــروعـــا لــهــا بــاملــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة بــالــدوحــة، 
تــاون،  ومنها جامعة وايــل كورنيل، وجــورج 

وكارنيجي ميلون، ونورثويسترن.
ــرة صـــاحـــب  ــ ـــضـ ــد أن زيـــــــــــارة حــ ــ ــؤكــ ــ املــ ومـــــــن 
املتحدة  املفدى للواليات  الباد  أمير  السمو 
الــتــي ستجرى خالها ستشكل  واملــبــاحــثــات 
نــقــلــة جـــديـــدة لــعــاقــات الــتــعــاون والــتــنــســيــق 
بني الطرفني، وستصب نتائجها وحصادها 
ــة مـــصـــالـــح الـــدولـــتـــني وشــعــبــيــهــمــا  فــــي خـــدمـ
الصديقني وفي صالح إقرار األمن واالستقرار 

واالزدهار والسام باملنطقة والعالم.

نصف قرن من العالقات اإلستراتيجية والتشاور المتواصل

صاحب السمو يبدأ زيارة عمل إلى الواليات المتحدة
الدوحة - قنا
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األربعاء غرة شهر رجب

مكتبة قطر تطلق
سلسلة فعاليات افتراضية

ميزة تحقق مستوى 
متقدما من مايكروسوفت

أنــه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي  الــقــطــري،  أعلنت دار التقويم 
أجــراهــا املختصون بــالــدار، فــإن يــوم األربــعــاء املــقــبــل، هــو غــرة شهر رجب 
ـــ، ويـــوم الــثــاثــاء هــو غــايــة شــهــر جــمــادى اآلخــــرة لــهــذا الــعــام.  ــ لــعــام 1443هـ
املــديــر التنفيذي ملجمع الشيخ عبدالله  وقــال املهندس فيصل األنــصــاري 
األنصاري، إن هال شهر رجب لعام 1443هـ سوف يولد صباح يوم الثاثاء 
عند الساعة 8:47 صباحا بتوقيت الدوحة املحلي )5:47 صباحا بالتوقيت 

العاملي(.
وأضاف، »أن هال شهر رجب سوف يغرب عن سماء دولة قطر مساء يوم 
التحري عند الساعة 5:33 مساء، بينما ستغرب شمس الثاثاء عند الساعة 
5:18 مساء بتوقيت الدوحة املحلي، مما يعني أن الهال سوف يغرب بعد 
غــروب شمس يــوم التحري بمدة قــدرهــا 15 دقيقة فــي دولــة قطر، وســوف 
املــدة كلما اتجهنا غــربــا«. الجدير بالذكر أن بــدايــات ونهايات  تـــزداد تلك 
األشــهــر الهجرية تعتمد على حركة القمر فــي مـــداره حــول األرض، بينما 
تعتمد بــدايــات ونهايات األشــهــر امليادية على حركة األرض فــي مدارها 

حول الشمس.

أقامت مكتبة قطر الوطنية أمــس، جلسة افتراضية بعنوان /أهــم مراحل 
النمو الحركي للمهارات العامة والدقيقة/، وذلك ضمن سلسلة فعاليات /
فلذات أكبادنا/ التي تعنى بصحة األطفال وسامتهم ونصائح تربيتهم 
وتــعــلــيــمــهــم. ونــاقــشــت الــجــلــســة االفــتــراضــيــة الــتــي قــدمــتــهــا زيــنــة شمعون 
الــتــابــع ملؤسسة قــطــر، أهم  الــوظــائــفــي مــن مــركــز التعلم  الــعــاج  أخصائية 

مراحل النمو الحركي للطفل من عمر سنتني إلى خمس سنوات. 
ــا قــالــت مــــرام آل مــحــمــود رئــيــس مكتبة األطـــفـــال فــي مكتبة قطر  وبـــدورهـ
الــدعــم لآلباء  ــا منا ألهمية تقديم  ــ تــأتــي إدراًك الوطنية: »إن هــذه الجلسة 
والعائات وأولــيــاء األمــور وتمكينهم من تعزيز النمو الحركي والحسي 
ألبــنــائــهــم وتــقــيــيــمــه بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى صــحــتــهــم وســامــتــهــم الــبــدنــيــة 
والنفسية«. جدير بالذكر أن سلسلة فعاليات /فلذات أكبادنا/ التي تقدمها 
ــاء واملعلمني،  املكتبة تعمل على تيسير التعلم مــدى الحياة للكبار واآلبـ

وتسهم في ضمان صحة وسامة الجيل الجديد من األطفال.

أعلنت شركة ميزة الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا املعلومات 
املــــدارة، عــن تحقيقها ملستوى التخصص املتقدم مــن مايكروسوفت في 
إلــى سحابة مايكروسوفت  مجال تحول خـــوادم ويــنــدوز و»أس كيو أل« 

أزور املتطورة، في تأكيد على الخبرة الواسعة في هذا املجال
ويتحقق مــســتــوى التخصص املــتــقــدم لــشــركــاء مــايــكــروســوفــت مــن خــال 
استيفاء املعايير الصارمة املرتبطة بنجاح العماء ومــهــارات املوظفني، 
باإلضافة إلى النجاح في اجتياز تدقيق طرف ثالث ملمارسات الترحيل 
الخاصة بهم والــذي من خاله يتم منح املستوى املتقدم لترحيل خوادم 

إلــى سحابة  ويــنــدوز و»أس كيو أل« 
أزور املتقدمة. 

وتــــــســــــعــــــى الــــــــشــــــــركــــــــات لــــتــــحــــديــــث 
تطبيقاتها واالســتــفــادة بشكل كلي 
ــتـــي يــمــكــن أن تــقــدمــهــا  مــــن املــــزايــــا الـ
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، ومــــع انــتــهــاء 
الدعم األخير لنظامي تشغيل خادم 
ويــنــدوز R2 2008 وخـــادم »أس كيو 
أل« R2 2008، فإنها تبحث عن شريك 
ذي مهارات متطورة، من أجل التقييم 
ــاء الــعــمــل  ــبـ والــتــخــطــيــط وتـــرحـــيـــل أعـ

الحالية إلى السحابة.
ــأتــــي هـــــذا اإلنــــجــــاز الــــــذي حــقــقــتــه  ويــ
شركة ميزة بعد ستة أشهر فقط من 
حــصــول الــشــركــة على أربـــع شــهــادات 

ذهبية من مايكروسوفت - ملنصة السحابة، وتطوير التطبيقات، ودمج 
الــشــراكــة الذهبية مع  الــبــيــانــات - وبــالــتــالــي تحقيق  التطبيقات، ومــراكــز 

مايكروسوفت.
الــلــه املسلماني، الرئيس  وتعليقا على اإلعـــان قــال املهندس أحــمــد عبد 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مـــيـــزة: »نـــحـــن فـــخـــورون جــــدا بــتــحــقــيــق هــــذا اإلنـــجـــاز، 
الــى مايكروسوفت أزور  وحصولنا على التخصص املتقدم فــي التحول 
ما يؤكد سعي شركة ميزة الدائم لتقديم خدمات عاملية املستوى للعماء 
الذين وضعوا ثقتهم في الشركة كمزود لخدمات تكنولوجيا املعلومات«.

من جهته، أضاف السيد رودني كارك، نائب الرئيس املسؤول عن حلول 
الــشــركــاء الــعــاملــيــني، وقــنــوات املبيعات فــي شــركــة مــايــكــروســوفــت: »يسلط 
الوصول الى التخصص املتقدم في مجال ترحيل خــوادم ويندوز و»أس 
الــضــوء على الشركاء األكــثــر قــدرة حني  إلــى مايكروسوفت أزور  كيو أل« 
يتعلق األمر بترحيل األحمال املرتكزة على ويندوز إلى أزور. لقد برهنت 
شركة ميزة بوضوح قدراتها على تزويد العماء بمسار ناجح للترحيل 
الى مايكروسوفت ازور كي يتمكنوا من البدء في العمل على مزايا التواجد 

في السحابة«.
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»قطر للتأمين« أفضل شركة 
استثمارية في الشرق األوسط

»التعليم« تمدد فترة التقديم للمشاركة 
بمسابقة »إعاقتي سر موهبتي«

إعالن موعد إعادة اختبارات ملحق 
نهاية الفصل األول للمصابين بكورونا

ــل شـــركـــة  ــى لـــقـــب أفــــضــ ــلـ ــة قـــطـــر لـــلـــتـــأمـــني عـ ــركــ حـــصـــلـــت شــ
ــمـــال إفــريــقــيــا لــلــمــرة  ــــط وشـ اســتــثــمــاريــة فـــي الـــشـــرق األوســ
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، وذلــــك وفــقــا لــلــدراســة الــتــي أجــرتــهــا 
مجلة ذا آســيــت مــاجــازيــن )Asset Magazine( والــتــي قامت 
ــم الـــشـــركـــات االســتــثــمــاريــة فـــي مــجــال  بــــدراســــة وتــقــيــيــم أهــ
السندات التي تصدرها جهات آسيوية بالعمات الثاث 
ــدوالر األمــريــكــي، والـــيـــورو، والـــني الــيــابــانــي(.  ــ الرئيسية )الـ
وجرى التصنيف وفقا لعدد أصوات أهم املستثمرين، فيما 
الـــدراســـة أيــضــا تقييما ألكــثــر مـــن 300 مؤسسة  تــضــمــنــت 
مختلفة تنوعت بــني مــؤســســات إدارة األصـــول وصناديق 
الــتــحــوط واملـــصـــارف الــخــاصــة والــبــنــوك وشـــركـــات التأمني 

وصناديق الثروة السيادية.
الــدراســة كوسيلة للتصنيف على عــدد األصــوات  واعتمدت 
ــاديـــني والـــخـــبـــراء  ــتـــصـ الـــتـــي أدلـــــى بــهــا أهــــم املــحــلــلــني واالقـ
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــني واخـــتـــصـــاصـــيـــي املـــبـــيـــعـــات والـــشـــركـــات 
ــا خـــضـــعـــت نــتــائــج  ــمـ ــذه املــــؤســــســــات، كـ ــ املـــســـتـــثـــمـــرة فــــي هــ
التصويت ملنهجية ترجيح لألصوات وذلك عبر النظر إلى 
الــذي يدلي بصوته من املستثمرين.  حجم خبرة الشخص 
ونــالــت الــشــركــة لــقــب أفــضــل شــركــة اســتــثــمــاريــة فــي الــشــرق 
ــى فــي شــهــر نوفمبر  األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا لــلــمــرة األولــ
2018، وذلك وفقا لدراسة أجرتها مجلة ذا آسيت ماجازين 
)Asset Magazine( بالتعاون مع شركة بنشمارك ريسرتش 
)Benchmark Research(، وفي املرة الثانية في شهر نوفمبر 
2019 خــال استطاع أجرته مجلة األصـــول، بالتعاون مع 
الثالثة في  املــرة  شركة Benchmark Research، بينما كانت 

شهر نوفمبر 2020 في دراسة أجرتها مجلة »ذا آسيت«.
ــح الــســيــد ســـالـــم املـــنـــاعـــي الــرئــيــس  ــ وبـــهـــذه املــنــاســبــة، أوضـ

التنفيذي ملجموعة قطر للتأمني في بيان صادر عن الشركة 
أمـــس، أن الــحــصــول عــلــى لــقــب »أفــضــل شــركــة اســتــثــمــاريــة« 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، يــؤكــد نجاح 
اإلستراتيجية الخاصة باألعمال التي تتبناها قطر للتأمني، 
السيما وأن إستراتيجية املجموعة مصممة للتركيز على 
العماء مع اعتماد كبير على أحــدث التكنولوجيا املتاحة 

التي يدعمها وجود فريق الشركة االستثماري القوي.
وشدد على أن االستثمارات تعتبر حجر األساس في نجاح 
أعمال قطر للتأمني، وتعزز التزامها بالحفاظ على موقعها 
الريادي في السوق ضمن قطاع التأمني وإدارة االستثمار. 
يذكر أن شركة قطر للتأمني هي شركة تأمني عامة مدرجة 
فــي ســـوق األوراق املــالــيــة بــدولــة قــطــر تــأســســت عـــام 1964، 

وتتجاوز قيمتها السوقية 8.40 مليار ريال قطري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تمديد 
الــرابــعــة مــن مسابقة  فــتــرة التقديم للمشاركة فــي النسخة 
»إعــاقــتــي ســـر مــوهــبــتــي« تــحــت عـــنـــوان »كــــأس الــعــالــم قطر 
الــذي يستمر  الـــوزارة إن سبب هــذا التمديد  2022«. وقالت 
حــتــى 28 فــبــرايــر، إعــطــاء فــرصــة أكــبــر ملــشــاركــة الــطــلــبــة في 

املسابقة املذكورة.

ــن ذوي اإلعـــاقـــة  ــطــــاب مــ وتـــســـتـــهـــدف املـــســـابـــقـــة جــمــيــع الــ
الحركية، والسمعية، والذهنية والبصرية، وذوي اضطراب 
الــتــوحــد، ومــمــن لــديــهــم مــوهــبــة فــي أي مــجــال مــن املــجــاالت 
املــــدارس واملــراكــز التعليمية  املــراحــل التعليمية فــي  بكافة 
املــــدارس الحكومية.  والتأهيلية للطاب ذوي اإلعــاقــة فــي 
وتــغــطــي املــســابــقــة أربــعــة مــجــاالت هـــي: مــجــال حــفــظ الــقــرآن 
الكريم، ومجال كتابة القصة القصيرة، واإللقاء والخطابة، 

ومجال اإلبداع الفني وفن الجرافيك.

أصـــدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ملديري 
ومديرات املدارس الحكومية واملدارس الخاصة التي تطبق 
ــادة اخــتــبــارات ملحق  املــعــايــيــر الــوطــنــيــة تعميما بــشــأن إعــ
نهاية الفصل الدراسي األول 2021 - 2022م للطلبة املصابني 
بــفــيــروس كـــورونـــا لــلــصــفــوف مـــن األول إلــــى الــثــانــي عشر 
الـــذي أصــدرتــه  الــكــبــار(. وأوضـــح التعميم  )نــهــاري وتعليم 
الــهــدف من  إدارة تقييم الطلبة بــقــطــاع شـــؤون التقييم أن 
التعميم جاء تقديرًا للظروف االستثنائية التي حالت دون 
الــتــقــدم الخــتــبــارات امللحق بسبب  تمكن بعض الطلبة مــن 
اإلصابة بفيروس كورونا. وعليه يجب على طلبة صفوف 

النقل من األول إلى الحادي عشر )نهاري وتعليم الكبار( أن 
يتقدموا لهذا االختبار، حيث يكون موعد إعــادة االختبار 
ا مــن 30 يناير 2022م وحتى تــاريــخ 10  بـــدًء لــهــؤالء الطلبة 
فبراير 2022م، وتتولى املــدارس التنسيق مع أولياء األمور 
والطلبة بشأن املوعد املناسب لاختبار وفق الفترة املحددة. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــطــلــبــة الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة )نــهــاري 
وتــعــلــيــم الــكــبــار(؛ أن يــكــون مــوعــد إعــــادة االخــتــبــار لــهــؤالء 
ا من تاريخ 13 فبراير 2022م وحتى تاريخ 22  بــدًء الطلبة 
فبراير 2022م، وتتولى إدارة تقييم الطلبة إجراء االختبارات 
والتنسيق مع املــدارس املعنية، كما سيعقد االختبار بمقر 
كنترول الشهادة الثانوية بمبنى وزارة التربية والتعليم 

والتعليم العالي بالدفنة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -

■ المهندس أحمد عبد الله المسلماني

الدوحة -



05 محليات
Issue No 2101 - Monday 31 January 2022

العدد 2101
اإلثنين 28 جمادى اآلخرة 1443 هـ ــ 31 يناير 2022

ــد الـــلـــه  ــبـ ــور عـ ــتــ ــدكــ شـــــــارك ســــعــــادة الــ
بـــن عــبــدالــعــزيــز بـــن تــركــي الــســبــيــعــي 
وزيـــر الــبــلــديــة صــبــاح امــس باملؤتمر 
السمكية  لــلــثــروة  الـــدولـــي  واملـــعـــرض 
العربية  الرياض باململكة  في مدينة 

السعودية. 
ــر فــــي كــلــمــتــه  ــ ــــوزيـ وأشــــــــار ســــعــــادة الـ
أمـــام املــؤتــمــر، إلـــى جــهــود دولـــة قطر 
ــي مـــجـــال تــحــقــيــق األمــــــن الـــغـــذائـــي  فــ
بــاعــتــبــاره حلقة مــن حلقات  الــوطــنــي 
ــــن الـــغـــذائـــي اإلقــلــيــمــي والــعــاملــي،  األمـ
الــجــهــود بحصول  حــيــث تكللت هــذه 
املــركــز األول خليجيًا  دولــة قطر على 
وعربيًا واملركز )24( عامليًا في املؤشر 

.2021 GFSI العاملي لألمن الغذائي
وأكـــــد ســـعـــادتـــه أن دولـــــة قـــطـــر أولـــت 
ــتـــطـــويـــر صــنــاعــة  اهـــتـــمـــامـــًا بـــالـــغـــًا بـ
ــزراع الــســمــكــي مــحــلــيــًا، بــهــدف  ــتــ االســ
ــلـــي،  ــكـــي املـــحـ ــمـ ــسـ ــاج الـ ــ ــتــ ــ زيـــــــــادة اإلنــ
ورفـــــــع نـــســـبـــة االكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي مــن 
ــادر أخـــــــري دون  ــ ــــصـ ــــن مـ األســـــمـــــاك مـ
املــفــرط للمصايد  اللجوء لالستغالل 
ــا بــــإنــــشــــاء مـــركـــز  ــنــــوهــ الـــســـمـــكـــيـــة. مــ
أبحاث األحياء املائية، الذي تجهيزه 
التقنيات في نظم االستزراع  بأحدث 
الفعلي  اإلنتاج  السمكي، ودخل طور 
منذ عام 2020. حيث تّم إنتاج حوالي 
مـــلـــيـــون إصـــبـــعـــيـــة ســـمـــكـــيـــة مــن   1.5
ــاك املــحــلــيــة )الـــهـــامـــور،  ــمـ صــغــار األسـ
الــشــعــم، الـــصـــافـــي( بــنــهــايــة ديــســمــبــر 

6 مليون  إنتاج حوالي  2021، وكذلك 
يرقة روبيان بنهاية العام 2021. 

وفــــي هــــذا اإلطــــــار، ووفــــق تــوجــيــهــات 
ــــو الـــشـــيـــخ  ــمـ ــ ــــسـ ــــب الـ ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــــضــ حــ
أمـــيـــر   - ثـــــانـــــي  آل  بــــــن حــــمــــد  ــيــــم  تــــمــ
ــاه«  ــ الـــبـــالد املـــفـــدى »حــفــظــه الـــلـــه ورعـ
الــــخــــاص فــي  ــقـــطـــاع  الـ بــتــعــظــيــم دور 
ــة بــــالــــدولــــة،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املــــــجــــــاالت االقـ
فـــقـــد قـــامـــت الــــدولــــة بـــطـــرح مــشــاريــع 
الســـــــتـــــــزراع األســــــمــــــاك والـــــروبـــــيـــــان، 
ــيــــذهــــا حــــالــــيــــًا مــــــن قـــبـــل  ــفــ ــنــ ويـــــتـــــم تــ
الــخــاص باستخدام  الــقــطــاع  شــركــات 
أحــــدث الــتــكــنــولــوجــيــات الــعــلــمــيــة في 
كـــــافة  اســتــزراع األســمــاك، مع مــراعــاة 
االشــــتــــراطــــات الــبــيــئــيــة الـــتـــي تــضــمــن 

البحرية. املـــــوارد  ســـــالمة 

وزير البلدية يشارك بمؤتمر الثروة السمكية بالرياض

املــنــاخــي  الــبــيــئــة والــتــغــيــر  قـــامـــت وزارة 
ممثلة بقسم املختبر البيئي التابع إلدارة 
الرصد واملختبر البيئي بجهود مميزة 
لتطوير وتحديث املختبر البيئي التابع 
ــا تــحــتــويــه مـــن أجـــهـــزة ومــعــدات  لــهــا، ومـ
ــلــــى تــشــغــيــل  ــيــــث يــــشــــرف عــ حــــديــــثــــة. حــ
املختبر البيئي فريق عمل 90% منهم من 
الــقــطــريــات، مــن الــخــبــراء واالســتــشــاريــن 
الــكــيــمــيــائــيــن والــبــيــولــوجــيــن مــؤهــلــن 
على مستوى عــال، ويتكون مــن عــدد 26 

اخصائيا وفنيا. 
الــرصــد  بــــإدارة  قـــام املختبر البيئي  كــمــا 
ــئــــي فــــــي إطــــــــــار ضــبــط  ــيــ ــبــ واملــــخــــتــــبــــر الــ
وتوكيد الجودة والسعي للحصول على 
شــهــادة األيـــزو 17025:2017، باملشاركة 
ة الــتــقــيــيــمــيــة  ــارات الـــــكـــــفـــــاء ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــي اخــ فــ
)proficiency tests( والتي تنظمها شركة 
ــد حــصــل  ــ الـــعـــاملـــيـــة. وقــ  )AquaCheck(
املــخــتــبــر الــبــيــئــي عــلــى شـــهـــادة اعــتــمــاد 
عاملية بدقة وصحة التحاليل الكيمائية 
ــتــــائــــج املــــمــــيــــزة الـــتـــي  ــنــ وذلــــــــك ضــــمــــن الــ
نتجت عن مشاركة قسم املختبر البيئي 
بــاخــتــبــارات الــكــفــاءة ضــمــن الــجــولــة رقــم 
الــنــطــاق الصحيح والــدقــيــق،  618 ضــمــن 
عد اختبارات الكفاءة التقييمية أداة 

ُ
وت

مــهــمــة لــلــمــخــتــبــرات إلظـــهـــار دلـــيـــل على 
أدائـــهـــا ولــضــمــان إمــكــانــيــة الـــوثـــوق في 

نتائجها التحليلية عامليًا. 
وفــي إطـــار االنــتــقــال مــن مرحلة التعامل 
الــى مرحلة التعامل اإللكتروني  الورقي 
)الــالورقــي( في كل مراحل نقل البيانات 
وتوثيقها يــجــري حاليًا طــرح مناقصة 
لتركيب وتشغيل نظام إدارة املعلومات 
 Laboratory Information( املــخــتــبــريــة
Management System: LIMS(. ونــظــام 
إدارة املعلومات املختبرية هــو نــوع من 
الـــبـــرامـــج املــصــمــمــة لــتــحــســن إنــتــاجــيــة 
ــن خـــــــالل تــتــبــع  ــ ــه، مــ ــ تــ ــاء ــ ــفــ ــ املـــخـــتـــبـــر وكــ
البيانات املرتبطة بالعينات والتجارب 
وسير العمل املختبري واألدوات ونتائج 
 .)QC/QA( الـــــجـــــودة ــيــــد  ضـــبـــط وتــــوكــ
املــخــتــبــر  وبــــذلــــك يــمــكــن إدارة عــمــلــيــات 

ا مـــن صيانة  ــدء بــالــكــامــل بــشــكــل فــعــال بــ
ــدار  إلـــى اصـ الــعــيــنــات  األدوات واســـتـــالم 

التقارير. 
ــاء املــخــتــبــر  ــم إنــــشــ ــه تــ ــ ــالـــذكـــر أنـ جـــديـــر بـ
البيئي طبقا للمرسوم األميري بقانون 
رقــم )11( لسنة 2000م ملــواكــبــة النهضة 
العمرانية وإنشاء املشاريع االقتصادية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــشــهــدهــا دولـــــة قــطــر في 
ــلـــف قــــطــــاعــــاتــــهــــا، بـــــهـــــدف إجــــــــراء  ــتـ ــخـ مـ
الــتــحــالــيــل املــخــتــبــريــة ملـــراقـــبـــة مــعــدالت 
ونسب امللوثات في الطبيعة )إن وجدت( 
لضمان عدم تجاوزها للحدود واملعايير 
املسموح في الالئحة التنفيذية رقم )4( 
لسنة 2005 لقانون حماية البيئة بدولة 

قطر رقم 30 لسنة 2002م.

 في خطوة تعزز مكانته كوجهة مفضلة 
للتسوق والترفيه واالستمتاع بتجارب 
الطعام املميزة في قطر، أعلن قطر مول 
عــن افــتــتــاح أكــثــر مــن 50 متجرا جديدا 
تــوفــر لـــلـــزوار تــجــربــة تــســوق مــتــجــددة 
وخــيــارات استثنائية وأكثر تنوعًا من 
عالمات تجارية مميزة يحضر العديد 

منها للمرة األولى إلى قطر.
ــر الــــجــــديــــدة األزيـــــــــاء،  ــتــــاجــ وتـــشـــمـــل املــ
ــيـــل، الـــــعـــــطـــــورات، املــــجــــوهــــرات  ــمـ ــتـــجـ الـ
ــات واألثــــــــاث  ــ ــروشــ ــ ــفــ ــ ــات، واملــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ والــ
ــزة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــهـ بـــاإلضـــافـــة إلــــى أجـ
الــحــديــثــة وعـــدد مــن املــقــاهــي واملــطــاعــم، 
حــيــث يــفــتــح الــعــديــد مــنــهــا فــرعــه األول 
الـــزوار فرصة حصرية  فــي قطر لتمنح 
لتجربة بعض أهم العالمات التجارية 

العاملية املعروفة تحت سقف واحد.
ــال إمـــيـــل ســركــيــس،  ــذا اإلطـــــار قــ وفــــي هــ
الــعــام لقطر مـــول: »يستمر قطر  املــديــر 
مول بتعزيز تجربة التسوق واالرتقاء 
بها لتصبح أكثر متعة وتنوعًا وجذبًا 
ــيـــرة مــــن املـــتـــاجـــر  ــبـ ــاقــــة كـ ــيـــر بــ مــــع تـــوفـ
الجديدة من العالمات التجارية املحلية 
والــدولــيــة الــرائــدة. ومــع افتتاح املتاجر 
الــوصــول  الــعــمــالء  الــجــديــدة، يستطيع 
ــاء واملــوضــة  ــ إلـــى أحـــدث تــوجــهــات األزيـ
ــاث واالكـــســـســـوارات وغــيــرهــا من  ــ واألثــ
يــكــمــلــون تجربتهم  بــيــنــمــا  الــقــطــاعــات، 
ــاء فــي  ــ ــدقــ ــ ــع الـــعـــائـــلـــة واألصــ املـــمـــيـــزة مــ
ــتـــنـــوعـــة. ونـــقـــوم  ــاعـــم واملـــقـــاهـــي املـ املـــطـ
بتعزيز عروضنا في العام الجدبد مع 
عالمات فريدة ومثيرة لنجعل من زيارة 
املول بعدًا آخر نمنح من خالله العمالء 

تجربة غنية ومنوعة«.
ويــــمــــكــــن لــــعــــشــــاق املــــــوضــــــة واألزيـــــــــــاء 

الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــخـــيـــارات 
ــدث تــوجــهــات املـــوضـــة فـــي املــتــاجــر  ألحــ
الـــجـــديـــدة الــتــي تــشــمــل مــايــكــل كــــورس، 
أزياء األطفال بيتي باتو وبرامز، أليس 
ألزيـــاء الــســيــدات واالكـــســـســـوارات، ذوق 
العبايات، متجر األزياء اإليطالي ليست 
رومــــــا، واملـــتـــجـــر الـــــذي ســيــفــتــح أبـــوابـــه 
ــــى مــتــجــر  قـــريـــبـــًا كـــافـــايـــو بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــوارات املــصــنــوعــة  ــســ ــســ الــحــقــائــب واالكــ
يدويًا جيم ال مود، وكاربوني لألحذية.

وملحبي الساعات واملــجــوهــرات، تتوفر 
أحدث التشكيالت اآلن لدى ألفيرا وإيفا 
فــرانــس، بينما يوفر نوني سبا جميع 
الــجــمــال والــعــنــايــة بالشعر  مــتــطــلــبــات 

واألظافر ومساج االسترخاء.
ــاف قــطــر مــــول إلــــى بـــاقـــة املــطــاعــم  ــ وأضــ
ــة جـــــــديـــــــدة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ واملـــــــقـــــــاهـــــــي مـ
الــخــيــارات، منها وودن بيكري، املخبز 
األول في لبنان والشرق األوســط، ووك 
تــو ووك الــــذي يــقــدم الــطــعــام اآلســيــوي 
النباتية.  السريع مــع خــيــارات األطــبــاق 
باإلضافة إلى ذلــك، يقدم مطعم املطعم 
بـــاك ستيك  األســـتـــرالـــي األمــيــركــي آوت 

أنـــواع اللحوم والستيك،  هــاوس أشهر 
في حن يتميز مقهى الكلير دي جيني 
ــواع الــحــلــوى والــقــهــوة  يتقديم أرقـــى أنــ
واملعجنات الفرنسية والشوكوال، بينما 
يوفر كافيه والونــج سي هــاوس أجود 
ـنواع الحلويات املصنوعة على الطريقة 
املنزلية والقهوة والخدمة املثالية في 

موقع مميز مطل على األويسس.
ويــنــقــل قــطــر مـــول تـــجـــارب الــطــعــام إلــى 
مــســتــويــات أعــلــى مـــع تــقــديــم مجموعة 
مــن املــطــاعــم الــفــاخــرة واملــعــروفــة عامليًا 
والتي ستفتح أبوابها قريبًا. تتضمن 
املــطــعــم األذري  املــطــاعــم نكشيفان  هـــذه 
األصـــيـــل فـــي قــطــر وواحـــــد مـــن املــطــابــخ 
األكثر تنوعًا وإقبااًل في العالم؛ إميليا 
ــتــــحــــدة، املــــكــــان املـــثـــالـــي  مــــن املـــمـــلـــكـــة املــ
لقضاء األوقــات مع العائلة واألصدقاء 
املــيــالد واملناسبات؛  واحــتــفــاالت أعــيــاد 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــم الـــســـتـــيـــك هــــــــاوس الــ ــعـ ــطـ مـ
األميركي األصيل تكساس دي برازيل؛ 
أزكـــاديـــنـــيـــا الــــــذي يـــقـــدم تـــجـــربـــة شـــرق 
أوســطــيــة مـــع أطـــبـــاق تــقــلــيــديــة بلمسة 

عصرية حديثة.

تطوير المختبر البيئي بوزارة البيئة

50 متجرا جديدا قطر مول يضم 
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ــادة كــبــيــرة  ــإشــ حــظــي بــنــك دخــــــان، بــ
ــل تــــــوزيــــــع جــــــوائــــــز مــيــد  ــفــ خــــــــالل حــ
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تــــوج بــجــائــزة  Trailblazer(، حــيــث 
ــدام لـــلـــتـــعـــلـــم اآللـــــــي،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــل اسـ أفـــــضـ
ــنـــك بــمــنــطــقــة  بـ ــذلــــك أول  بــ لــيــصــبــح 
الشرق األوســط يفوز بهذه الجائزة 
الـــتـــي تــحــتــفــي بـــأفـــضـــل املـــؤســـســـات 
املــصــرفــيــة واألفــــــــراد فـــي فــئــتــهــا عن 
الخدمات املبتكرة وااللتزام بتحسن 
الــعــمــالء. تمثل هــذه الجائزة  تجربة 
تــقــديــرًا لــإمــكــانــيــات املــتــطــورة التي 
يتمتع بها املساعد االفتراضي لبنك 
دخــان »راشـــد«، للتفاعل مع العمالء 
آلــيــًا، والــــرد عــلــى مختلف أسئلتهم 
حول املنتجات والخدمات املصرفية 
تــقــنــيــات التعلم  لــلــبــنــك، بــاســتــخــدام 
اآللـــــي لــتــطــويــر فــهــم قــــوي لــلــكــلــمــات 
ــيـــاق حــتــى يــتــمــكــن مـــن تــقــديــم  والـــسـ

إجابات دقيقة وبشكل فوري.
يتوفر املــســاعــد االفــتــراضــي »راشـــد« 
للعمالء من خالل املوقع اإللكتروني 
 www.dukhanbank.com :لبنك دخــان
والــــواتــــســــاب عــلــى رقــــم 44100888، 
ــــك تـــطـــبـــيـــق الـــــجـــــوال الـــبـــنـــكـــي،  ــذلـ ــ وكـ

والخدمات املصرفية اإللكترونية.
وفــي بيان لــه حــول الــفــوز بالجائزة، 

قـــــال بـــنـــك دخــــــان »تـــســـتـــمـــر الــحــلــول 
الـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي نــــــقــــــدمــــــهــــــا فــــي 
الـــعـــمـــالء، وتلبية  بــتــجــربــة  ــقــــاء  االرتــ
احــتــيــاجــاتــهــم املــتــغــيــرة بــاســتــمــرار. 
ومـــع جــعــل ذلـــك فــي صميم أعمالنا، 
ســـــعـــــداء لـــلـــغـــايـــة بـــالـــتـــكـــريـــم الـــــذي 
حــصــلــنــا عــلــيــنــا خــــالل حــفــل تــوزيــع 
ــاعـــد  ــيــــد عـــــن خــــدمــــة املـــسـ جـــــوائـــــز مــ
ل أحدث 

ّ
االفتراضي »راشد« الذي يمث

حــلــولــنــا الــرقــمــيــة املــتــطــورة لتمكن 
الــعــمــالء مــن الــحــصــول على إجــابــات 
الســـتـــفـــســـاراتـــهـــم بــلــغــتــهــم املــفــضــلــة 

وبطريقة سهلة وسريعة«.
أفـــادت لجنة التحكيم  ومــن جهتها، 
بـــجـــوائـــز مــيــد »نـــحـــن نــتــطــلــع بــشــدة 
ــات  ــركـ ــز الـــشـ ــّيـ ــمـ لـــتـــكـــريـــم وتــــقــــديــــر تـ
الــخــلــيــجــيــة املــبــتــكــرة والــــرائــــدة الــتــي 
تمضي في رحلتها بعقلية إبداعية 
وأفكار تقدمية تواكب العصر لترسم 
لـــنـــفـــســـهـــا مـــســـتـــقـــبـــال أفـــــضـــــل. خـــالل 
الــتــي يكتسب فيها  الــراهــنــة  الــفــتــرة 
ــيــــون أهــمــيــة  ــتــــراضــ ــاعــــدون االفــ ــســ املــ
ــبـــرى ويـــلـــعـــبـــون دورا حـــيـــويـــا فــي  كـ
الــعــمــالء بطريقة  تلبية احــتــيــاجــات 
ودودة وفعالة، حــازت التقنية التي 
ــان إعــجــاب  ــــورت مـــن قــبــل بــنــك دخــ ـ

ُ
ط

ــيـــع نــــظــــرا ملـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مــن  ــمـ الـــجـ
مــقــومــات تــمــهــد الــطــريــق ملــســتــويــات 

أفضل من خدمة العمالء«.

قامت وزارة البيئة والتغير املناخي 
بــــإدارة التفتيش الصناعي  ممثلة 
ومكافحة التلوث بتنفيذ برنامج 
لــلــتــفــتــيــش املــفــاجــئ عــلــى املــصــانــع 
املؤقتة املنتشرة على جوانب الطرق 
السريعة والطرق الداخلية وخارج 
ــق الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ تـــخـــطـــيـــط املـ

والتي تقوم بأنشطة انتاج 
الخرسانة واإلسفلت 

الخاصة بمشاريع 
البنية التحتية، 

وذلــــــك لــلــتــأكــد 
ــن الــتــزامــهــا  مـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ بـ
البيئية التي 
نـــــص عــلــيــهــا 

قــانــون حماية 
ــة رقــــــم  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال

)30( لسنة 2002 
والئحته التنفيذية 
رقم )4( لسنة 2005. 

وقـــــــــد أســـــــفـــــــرت الــــحــــمــــلــــة تـــحـــريـــر 
تـــتـــعـــلـــق بــتــشــغــيــل  )12( مـــخـــالـــفـــة 
الـــــحـــــصـــــول عــلــى  املـــــنـــــشـــــآت دون 
تصريح تشغيل، وإحالتها للنيابة 
املـــخـــتـــصـــة، وإزالــــــــــة )53( مــنــشــأة 
مـــؤقـــتـــة غـــيـــر مـــســـتـــوفـــيـــة لـــشـــروط 
ممارسة النشاط في املوقع. كما تم 
ضبط )22( منشأة مؤقتة مخالفة 
ــة أو مــهــجــورة  ــمـ ــظـ لــلــقــوانــن واألنـ
ــم تـــحـــصـــل عــلــى  ــ داخـــــــل املـــــــــزارع ولــ
التصاريح البيئية الالزمة، ويجري 

الــعــمــل حــالــيــا عــلــى إزالــتــهــا، وذلــك 
عن طريق فريق العمل املشكل لهذا 

الغرض.
جــديــر بــالــذكــر أن إدارة التفتيش 
الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة 
الــبــيــئــة والــتــغــيــر املـــنـــاخـــي تسعى 
جــــاهــــدة لــتــحــقــيــق رؤيـــــــة الــــــــوزارة 
ــاة بــمــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــودة الـ ــ ــجــ ــ لـــــالرتـــــقـــــاء بــ
يــحــقــق رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 
ــلـــى الــبــيــئــة  فــــي الــــحــــفــــاظ عـ
واســـتـــدامـــتـــهـــا، وذلــــك 
من خالل الحمالت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى املــنــشــآت 
واملــــــشــــــاريــــــع 
واألعــــــــــمــــــــــال، 
فــإنــهــا تهيب 
بــــــأصــــــحــــــاب 
املــــــــــشــــــــــاريــــــــــع 
واملـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــآت 
الــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة فــــي 
التام  الدولة االلتزام 
بـــقـــانـــون حــمــايــة الــبــيــئــة 
ــة  لـ ــاء ــمـــسـ ــلـ ــم لـ ــهــ ــعــــرضــ لـــتـــجـــنـــب تــ
تــــتــــقــــدم إدارة  كــــمــــا  الــــقــــانــــونــــيــــة. 
ــاعـــي ومـــكـــافـــحـــة  ــنـ الـــتـــفـــتـــيـــش الـــصـ
الــتــلــوث بــالــشــكــر الــجــزيــل للجهات 
املشاركة، وهــم: فريق عمل متابعة 
اإلزالالت والـــــتـــــعـــــديـــــات، وهـــيـــئـــة 
األشــغــال العامة )أشــغــال(، وشركة 
ــة الــعــامــة  قــطــر لــلــطــاقــة، واملـــؤســـسـ
القطرية للكهرباء واملــاء )كهرماء( 
وذلك لتعاونهم املستمر خالل فترة 

هذه الحملة.

بنك دخان خدمة مميزة 
للمساعد االفتراضي

حمالت تفتيش بيئية
 على المنشآت المؤقتة

الدوحة -  
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 »BYH ــعــــرض »ابــــــــن بـــيـــتـــك ــب مــ ــرحــ يــ
الرائد في قطر املتخصص في  الحدث 
املــنــازل وتصميمها وتجديدها،  بــنــاء 
ــن املــعــرض  بــــــزوار الــنــســخــة الــثــالــثــة مـ
ــقــــام فــــي مــــركــــز قـــطـــر الـــوطـــنـــي  ــتــــي تــ الــ
الــفــتــرة من  فـــي   )QNCC( لــلــمــؤتــمــرات
إلــى 30 مـــارس 2022. ويجمع هذا   28
الــذي يستمر على مدار  الــبــارز  الحدث 
ثالثة أيام أهم الخبراء في قطاع البناء، 
ــيـــة، واملـــواطـــنـــن  والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـ
القطرين تحت سقف واحد. وسيتمكن 
الــــحــــصــــول عــلــى  املـــــعـــــرض مـــــن  زوار 
ــــالع على  ــ ــراء، واالطـ ــبـ ــارات الـــخـ ــتـــشـ اسـ
أحــــدث اتــجــاهــات الــهــنــدســة املــعــمــاريــة 
والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي، والـــتـــواصـــل مع 
االســـتـــشـــاريـــن بـــهـــدف تــمــكــيــنــهــم مــن 
القيام بمشاريع بناء منازلهم، فضال 

عن شراء املواد الالزمة للبناء. 
 »BYH ــعــــرض »ابـــــــن بـــيـــتـــك وحــــظــــي مــ
بــالــدعــم الــحــكــومــي الــكــامــل مــنــذ إطــالق 
ــام 2020، وقـــد  ــ فــــي عـ نــســخــتــه األولـــــــى 
مــكــن هــــذا الـــدعـــم الــرفــيــع املــســتــوى من 
إرســــاء األســـس املتينة ملستقبل ُمبهر 
لــلــمــعــرض. ونــتــيــجــة لــلــدعــم الــحــكــومــي 
ــعــــرض  ــات املــ ــــدت نــــســــخــ ــهـ ــ الـــــــبـــــــارز؛ شـ
املتتالية املزيد من االرتــقــاء والتوسع، 
مما أدى إلى زيادة مشاركة العارضن، 
ــاولــــن،  ــقــ ــتــــحــــدثــــن، واملــ والــــــرعــــــاة، واملــ
ــة املـــــشـــــاركـــــة،  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــات الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والـ
واستقطاب عدد أكبر من الزوار. ويمكن 
لضيوف املعرض هذا العام، أن يحظوا 
بطيف مــن املــعــارف واملــشــاركــة والــدعــم 

البارز ذاته كما في األعوام السابقة. 
كما سيتمكن الخبراء واالستشاريون 
واملــقــاولــون واملـــــوردون مــن االســتــفــادة 
من االهتمام املتزايد باملباني الجديدة 
والــــتــــجــــديــــدات ومـــــــواد الـــبـــنـــاء. وعــلــى 
ــن الــنــكــســة الـــتـــي تـــعـــرض لها  ــم مـ ــرغـ الـ
ــراء انــتــشــار الــجــائــحــة  ــ ــذا الــقــطــاع جـ هــ
الــعــاملــيــة؛ فــقــد تــمــكــن قــطــاع الــبــنــاء في 
البالد من االنتعاش مرة أخرى في عام 
2021. وتكشف البيانات الصادرة عن 
جــهــاز التخطيط واإلحــصــاء فــي دولــة 
قطر، إصــدار 9,500 رخصة بناء خالل 

الــعــام املــاضــي وحـــده. ومــن املــتــوقــع أن 
يرتفع الرقم هذا العام وذلك مع تنامي 
ــــذي ســيــنــجــم عــنــه  ــالد، الــ ــبــ اقـــتـــصـــاد الــ
بالتالي انتعاشا في قطاع البناء خالل 
الفترة التي تسبق انطالق بطولة كأس 

العالم لكرة القدم FIFAقطر 2022.
وبمناسبة انطالق معرض »ابــن بيتك 
الــســيــد رواد سليم،  قـــال   »2022 BYH
الشريك املؤسس واملدير العام لشركة 
»نيكست فيرز NeXTfairs« للمعارض 
واملؤتمرات: »بفضل الدعم االستثنائي 
الــذي حظينا بــه مــن مختلف الهيئات 
الــحــكــومــيــة، والـــعـــالقـــات املــتــيــنــة الــتــي 
أرســيــنــا أســســهــا مــع الــجــهــات الــراعــيــة 
املــــــعــــــرض مــن  والــــــعــــــارضــــــن وزوار 
ــاء؛ فــإنــنــا  ــيــ املـــواطـــنـــن الــقــطــريــن األوفــ
نتطلع لتجاوز ما حققناه في السابق 
مع انطالق النسخة الثالثة من معرض 

ابن بيتك«. 
وأضــــاف قــائــال: »وقـــد نــجــم عــن كــل من 
الــنــســخــتــن الــســابــقــتــن مــــن املـــعـــرض 
إلــى 400  إبـــرام صفقات بقيمة وصلت 
مـــلـــيـــون ريــــــال قـــطـــري فــــي كــــل نــســخــة، 
األمر الذي أدى إلى جعل معرض »ابن 
بيتك« حدثا بــارزا لألعمال التجارية. 
ــذي حــظــيــنــا  ــ ونــــظــــرا لـــلـــدعـــم الــكــبــيــر الــ
بــه مــن جميع املــشــاركــن فــي املــعــرض، 

فــإنــنــا عــلــى ثــقــة بـــأن نسخة عـــام 2022 
ستشهد إبرام صفقات تتجاوز قيمتها 
مـــا تـــم الــــوصــــول إلـــيـــه فـــي الــنــســخــتــن 

السابقتن«.
املــواطــنــون القطريون ممن  وسيتمكن 
يضطلعون ببناء املنازل من اكتشاف 
ما توصلت إليه أحــدث االبتكارات في 
مجال التكنولوجيا املنزلية الذكية من 
خالل املؤتمر الذي يقيمه معرض »ابن 
بيتك BYH« لتبادل الخبرات واملعارف. 
الــعــام برنامجا  املــعــرض هــذا  وسيقدم 
مــتــنــوعــا يــضــم الــعــديــد مـــن املــتــحــدثــن 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــقــ ــلــ ــحــ ــراء، والــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
ــعـــروض الــحــيــة الــتــي  املــتــخــصــصــة، والـ
يـــتـــم مــــن خـــاللـــهـــا مـــشـــاركـــة الـــخـــبـــرات 
والــــرؤى؛ فضال عــن جــديــد نسخة هذا 
الــعــام، وهــو املــؤتــمــر االفــتــراضــي الــذي 
ســيــقــام تــحــت عـــنـــوان »مــســتــقــبــل ذكــي 
وحــيــاة ذكــيــة«. واســتــنــادا إلــى االتــجــاه 
ــا ســهــلــة  ــ ــزايـ ــ املـــتـــنـــامـــي نـــحـــو تـــبـــنـــي املـ
االستعمال، والــوحــدات السكنية التي 
تتسم بطابع تكنولوجي، فــإن مؤتمر 
»مستقبل ذكي وحياة ذكية« سيعرض 
عنى بتوفير 

ُ
أحــدث االبــتــكــارات التي ت

بيئة سكنية مالئمة من حيث التكلفة 
وتـــوفـــيـــر اســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة ألصــحــاب 

املنازل والعائالت.

افتتح ســعــادة الشيخ خليفة بــن جاسم 
بـــن مــحــمــد آل ثــانــي رئــيــس غــرفــة قــطــر، 
أمــس األحــد، مصنع الــوركــاء - رنكوسي 
للنسيج واملــفــروشــات وطباعة األقمشة 
والــكــمــامــات الطبية، حيث يعد املصنع 
استثمارا قطريا بنسبة 100% وبتمويل 
ــن بـــنـــك قـــطـــر لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــســـتـــهـــدف  ــ مـ

منتجاته السوق املحلي. 
ــاح فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــفــــل االفـ ــر حــ ــ ــــضـ وحـ
الصناعات الصغيرة واملتوسطة وتمت 
خـــاللـــه مــــراعــــاة اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
لفيروس كــورونــا، كل من الشيخ جاسم 
بن أحمد خليفة آل ثاني، والشيخ علي 
ــد خــلــيــفــة آل ثــانــي  ــمـ ــم بــــن أحـ ــاسـ بــــن جـ
مؤسس ورئــيــس مجلس إدارة املصنع، 
والــســيــد وائـــل رنــكــوســي مــديــر املصنع، 

وعدد من رجال األعمال.
وقد قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم 
آل ثاني رئيس غرفة قطر بقص شريط 
االفتتاح، معلنا افتتاح املصنع، بعدها 
قام الحضور بجولة تفقدية في املصنع 
ــام املــصــنــع  ــعـــوا خـــاللـــهـــا عـــلـــى اقــــســ ــلـ اطـ
املختلفة وعمليات اإلنــتــاج واملنتجات 

التي يقدمها املصنع للسوق املحلي.
ــادة الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بــن  ــ ــعـ ــ وقــــــد أكــــــد سـ
جــاســم بــن مــحــمــد آل ثــانــي دعـــم الــغــرفــة 
ــاعـــات الــصــغــيــرة  ــنـ ــم لـــقـــطـــاع الـــصـ ــ ــــدائـ الـ
واملتوسطة وتشجيعها لرجال األعمال 
واملستثمرين القطرين على االستثمار 
في هذا القطاع وفي مختلف الصناعات 
الــتــي يــحــتــاج لــهــا الــســوق املــحــلــي، الفتا 
إلى أن الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
فــي قــطــر شــهــدت فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــوا مـــلـــحـــوظـــا، حـــيـــث شــهــد  ــمــ ــورا ونــ ــطــ تــ
ــد  ــعــــد أحــ ــاعــــي الـــــــــذي يــ ــنــ الــــقــــطــــاع الــــصــ
ــّركــــات الــرئــيــســيــة لــلــتــنــمــيــة، نـــمـــًوا  املــــحــ

فـــي عــــام 2020، وبــلــغ عــدد  بــنــســبــة %6 
املــصــانــع نــحــو 927 مــصــنــعــا، مــع حجم 
استثمارات بنحو 263 مليار ريــال، كما 
ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في 
الناتج املحلي اإلجمالي من 7.3 باملائة 
إلـــى 8.7 بــاملــائــة فــي النصف  عـــام 2020 

يـــؤكـــد نــجــاح  األول مـــن عــــام 2021، مـــا 
استراتيجية التنويع االقتصادي التي 

تنتهجها الدولة.
وقـــال الــشــيــخ عــلــي بــن جــاســم بــن أحمد 
ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مصنع  آل 
الـــوركـــاء - رنــكــوســي، ان املــصــنــع والـــذي 
ــام بــتــأســيــســه مــع مــجــمــوعــة رنــكــوســي  قـ
لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، يــخــتــص بــإنــتــاج 
)الــداكــرون( وهي  النسج غير املنسوجة 
املــادة األولــيــة التي يتم استخدامها في 
صناعات عــديــدة كاملفروشات واملــراتــب 
ــا وهـــو  ــرهــ ــيــ ــد وغــ ــ ــائـ ــ ــوسـ ــ والــــفــــالتــــر والـ
املــصــنــع الـــوحـــيـــد فـــي قــطــر الـــــذي يــقــوم 

بتصنيع هذه املنتجات.
وأشــار إلى املصنع يقوم كذلك بصناعة 
ــفــــروشــــات املـــنـــزلـــيـــة، الـــســـتـــائـــر بــكــافــة  املــ
أنـــواعـــهـــا وأشـــكـــالـــهـــا وأنـــظـــمـــة الــتــحــكــم 
اإللـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، الـــــلـــــحـــــف والــــــوســــــائــــــد 
ومــســتــلــزمــات الــفــنــادق، طــبــاعــة األقمشة 
بمختلف أنواعها، التطريز على القماش، 

املــاســكــات الطبية لتلبية السوق  إنــتــاج 
ــيـــة الــالزمــة  ــواد األولـ ــ الــقــطــريــة، إنـــتـــاج املـ

لصناعة املاسكات، وإنتاج فالتر املياه. 
وأعرب الشيخ علي بن جاسم عن شكره 
لبنك قطر التنمية على تمويله للمشروع 
مما يعد دعما كبيرا للصناعة القطرية، 
كما اعرب عن الشكر لغرفة قطر وسعادة 
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لتفضل 
سعادته بافتتاح املصنع وللدعم الذي 
تــقــدمــه غــرفــة قــطــر لــلــصــنــاعــات املحلية. 
إلـــى أن املــصــنــع يتميز بــالــقــدرة  وأشــــار 
على اإلنتاجية العالية بأزمنة قياسية 

لتلبية املشاريع الكبيرة في دولة قطر.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــجــمــوعــة رنــكــوســي 
تعتبر مــن الــشــركــات الـــرائـــدة فــي مجال 
الصناعة، حيث قامت بتأسيس مشاريع 
صــنــاعــيــة فــــي ســــوريــــا ومـــصـــر ولــبــنــان 
وكـــنـــدا وتـــقـــوم املــجــمــوعــة اآلن بـــدراســـة 
مـــشـــروع مــهــم لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة في 

قطر.

% 100 »الوركاء - رنكوسي« بتمويل من بنك التنمية وباستثمار قطري 

رئيس الغرفة يفتتح مصنعًا للنسيج والمفروشات والكمامات الطبية

¶  الشيخ خليفة بن جاسم يقص شريط افتتاح المصنع

¶  الشيخ علي بن جاسم آل ثاني

¶  رئيس الغرفة والشيخ جاسم بن أحمد والشيخ علي بن جاسم يستمعون لشرح من مدير المصنع

خليفة بن جاسم: 
الغرفة تشجع رجال 

األعمال القطريين على 
االستثمار في الصناعة

علي بن جاسم: 
المصنع الوحيد 

في قطر الذي ينتج 
المواد األولية لصناعة 

المفروشات

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

معرض »ابِن بيتك«  يطلق نسخته الثالثة في مارس

ـــد املـــراكـــز  أصـــــدر مـــركـــز قــطــر لـــلـــمـــال، أحـ
املالية والتجارية الرائدة في املنطقة، تقريرًا 
 بـــعـــنـــوان: »مـــركـــز قــطــر لــلــمــال – 

ً
مــفــصــا

الوجهة الرائدة لشركات تأجير الطائرات« 
يلقي الضوء على أبرز التوجهات املتوقعة 
ــيـــران عـــاملـــيـــا، والـــفـــرص  ــطـ فـــي صــنــاعــة الـ
املتاحة لهذه الشركات بدولة قطر والهياكل 
الــقــانــونــيــة املــائــمــة الـــتـــي يــوفــرهــا مــركــز 
لــأعــمــال لهذه  لــلــمــال عــلــى منصته  قــطــر 
الــشــركــات والــتــي جعلت منه وجــهــة رائــدة 

وجاذبة لها.
أشــــار هــــذا الــتــقــريــر الــــذي أعــــده ثــاديــوس 
لــدى شركة  الرئيسي  ماليسا، املستشار 
إيــكــونــومــيــكــس انـــد ريــســرتــش فــي مركز 
ــلـــحـــوظـــة فــي  قـــطـــر لـــلـــمـــال إلــــــى زيـــــــــادة مـ
نــشــاط مــؤجــري الــطــائــرات خـــال جائحة 
كوفيد-19 والتطورات السريعة واملتاحقة 
للتقرير،  التي تشهدها الصناعة. ووفــقــا 
تــجــاوز عــدد الــطــائــرات املــؤجــرة عامليا في 
عام 2021 فقط تلك التي تملكها الشركات 
األولـــى في  للمرة  للطائرات وذلــك  املشغلة 
تـــاريـــخ الـــصـــنـــاعـــة. فــقــد تـــصـــدر مــؤجــرو 
الــشــراء عامليا وساهموا  الــطــائــرات حركة 
مـــن إجــمــالــي عمليات  يـــقـــارب %60  بــمــا 
القطاع  الــطــائــرات. كما شهد هــذا  تسليم 
خال عام 2021 زيادة ملحوظة في عقود 
البيع بالجملة وإعادة التأجير حيث أبرمت 
مــا ال يــقــل عــن ســت نــاقــات جــويــة دولــيــة 

كبرى مثل هذه العقود.
تعليقا على هذا النمو، قال يوسف محمد 
الـــجـــيـــدة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملـــركـــز قطر 
انتعاشا  الــطــيــران  للمال: »تشهد صناعة 
ــادة عــدد  ــ ــ ــع زي ــة مــتــفــاوتــة مـ كــبــيــرًا بـــدرجـ
ــلــقــاح الــتــي تـــم إعـــطـــاؤهـــا ضد  جـــرعـــات ال
كوفيد-19 على مستوى العالم. إن املرونة 
السريعة  الــتــغــيــرات  والــقــدرة على مــواكــبــة 
هو ما سيحدد توجه هذه الصناعة ومدى 
 ال ســيــمــا مـــع ظــهــور 

ً
نــجــاحــهــا مــســتــقــبــا

ــدة لـــفـــيـــروس كـــورونـــا  ــديـ املـــتـــحـــورات الـــجـ
)كوفيد-19(«.

ــاف الــجــيــدة: »مـــن املــتــوقــع أن يشهد  وأضــ
ــبـــيـــرًا  ــري تــــوســــعــــا كـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ االقـــــتـــــصـــــاد الـ

خــــال الــعــقــد املــقــبــل مـــدفـــوعـــا بــتــدفــقــات 
ــيـــة فــــي قـــطـــاعـــات  ــبـ ــنـ ــارات األجـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــيـــران. إن بيئة  الـــطـ رئــيــســيــة مــنــهــا قـــطـــاع 
ــا مــركــز  ــي يـــوفـــرهـ ــتـ األعــــمــــال الـــجـــاذبـــة الـ
لــلــمــال، ولــوائــحــه وقــوانــيــنــه الصديقة  قطر 
لأعمال، ونظامه الضريبي املميز، إضافة 
إلـــى قــربــه مــن أحـــد أهـــم شــركــات الــطــيــران 
الـــــرائـــــدة فــــي الـــعـــالـــم وشـــبـــكـــة وجــهــاتــهــا 
الواسعة تجعل منه منصة مثالية لشركات 

تأجير الطائرات عامليا«.
كما كشف التقرير بأن ما يقارب 30 من 
كبار مؤجري الطائرات في العالم يرغبون 
في عقد صفقات مع خطوط طيران رائدة 
تستخدم أصولها بكفاءة. وبالتالي، فإنه 
مـــن املــهــم لـــهـــؤالء املــؤجــريــن الــتــعــامــل مع 
شركة طيران مرموقة تتمتع بمركز مالي 

قوي كالخطوط الجوية القطرية.
ــــق الــــســــيــــد/ ثــــاديــــوس 

ّ
ــتــــه، عــــل ومـــــــن جــــهــ

لــدى شركة  الرئيسي  ماليسا، املستشار 
إيــكــونــومــيــكــس انـــد ريــســرتــش فــي مركز 
: »يوضح التقرير األخير 

ً
قطر للمال، قائا

الذي أصدره مركز قطر للمال الكيفية التي 
تعيد فيها جائحة كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
الــعــالــم محدثة  فــي  الــطــيــران  قــطــاع  هيكلة 
األمــد في تكوين أسطول  تغييرات طويلة 
الـــطـــائـــرات، واســتــراتــيــجــيــات األعـــمـــال في 
هذه الصناعة ومسارات الرحات لتعزيز 
الــذي  القانوني  الهيكل  الــقــطــاع. يتيح  أداء 
يوفره مركز قطر للمال ملؤجري الطائرات 
السوقية  الــفــرص  إمكانية االســتــفــادة مــن 
املزدهرة  الطيران  املتاحة محليا وصناعة 

بالدولة«.
ويـــقـــدم مــركــز قــطــر لــلــمــال مــنــصــة بـــارزة 
ــلــشــركــات املــســجــلــة فــيــهــا الــتــمــتــع  تــتــيــح ل
بــمــزايــا تــنــافــســيــة عـــديـــدة، مــثــل الــحــق في 
التملك األجنبي بنسبة تصل إلى %100، 
ــاح بــكــامــلــهــا إلــى  ــ ــ وإمــكــانــيــة تــحــويــل األرب
ــات ال  ــركــ ــــشــ ــلـــى ال ــارج، وضـــريـــبـــة عـ ــ ــخــ ــ ــ ال
تتجاوز 10% على األرباح املحلية، والعمل 
في إطار شبكة تخضع التفاقية ضريبية 
مزدوجة موسعة تضم أكثر من 80 دولة، 
والــعــمــل فـــي إطــــار بــيــئــة قــانــونــيــة تستند 
إلــى الــقــانــون اإلنجليزي الــعــام والــحــق في 

التعامل التجاري بأي عملة.

»قطر للمال« يصدر تقرير قطاع 
تمويل شراء وتأجير الطائرات
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عبر المنصة الوطنية للتوظيف »كوادر«

444 وظيفة ضمن  »العمل« تطرح 
برنامج التوطين في القطاع الخاص

صندوق قطر للتنمية يوزع مساعدات 
لالجئين السوريين في لبنان

الصحة توافق على تطعيم 
5 سنوات األطفال عمر 

770 شخصا للنيابة  إحالة 
لمخالفتهم اإلجراءات الوقائية

أعــلــنــت وزارة الــعــمــل عــن إطــــاق املــرحــلــة األولــــى من 
ــاع الـــخـــاص،  ــطـ ــقـ ــي الـ ــامـــج تـــوطـــن الــــوظــــائــــف فــ ــرنـ بـ
الــبــاحــثــن عــن عــمــل مــن القطرين  بــمــا يمكن جميع 
والــقــطــريــات مــعــرفــة الــوظــائــف املــتــاحــة فـــي شــركــات 

القطاع الخاص والتقدم لها.
وكشفت وزارة العمل عن طرحها »444« »وظيفة في 

»48« شركة من شركات القطاع 
الخاص بمختلف التخصصات 
عبر املنصة الوطنية للتوظيف 
»كـــــــوادر«، وفــقــا الخــتــصــاصــات 
الوزارة في توطن الوظائف في 

القطاع الخاص.
ــــاق املــرحــلــة األولــــى  ويـــأتـــي إطـ
مـــن بــرنــامــج تــوطــن الــوظــائــف 
الــقــطــاع الــخــاص، باعتباره  فــي 
ــدى األولــــــويــــــات الــرئــيــســيــة  ــ ــ إحـ
لـــــــــــوزارة الـــعـــمـــل الــــهــــادفــــة إلـــى 

فــاق 
ٓ
ا الــقــوى العاملة الوطنية، وفــتــح  االســتــفــادة مــن 

جديدة في كبرى شركات القطاع الخاص.
وتدعو وزارة العمل القطرين والقطريات الباحثن 
عـــن عــمــل والـــراغـــبـــن بــالــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع الــخــاص 
التقدم إلى الوظائف املطروحة عبر املنصة الوطنية 
لــلــتــوظــيــف »كــــــــوادر«، واالســـتـــفـــادة مـــن املـــزايـــا الــتــي 
الــخــاص للمواطنن ضمن  الــقــطــاع  تقدمها منشآت 

برنامج توطن الوظائف.
هـــذا وتـــؤكـــد الــــــوزارة حــرصــهــا الــشــديــد عــلــى تقديم 
كافة التسهيات والحوافز التي من شأنها تشجيع 
املـــواطـــنـــن لـــانـــخـــراط بــالــعــمــل لــــدى كـــبـــرى شــركــات 

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة عـــمـــل نــمــوذجــيــة. 
الـــوزارة أنها تعكف على تطوير الخطط  وأوضــحــت 
ــات الــقــطــاع  ــسـ ــع مـــؤسـ ــاور مــ ــشــ ــتــ ــيــــاســــات، والــ والــــســ
الـــخـــاص، لـــزيـــادة نــســب تــوطــن الــوظــائــف مــن خــال 
تــأهــيــل وتـــدريـــب الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 

دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة.
ــن كــثــب  ــ ــتـــهـــا عــ ــتـــابـــعـ ــل مـ ــمــ ــعــ الــ وأوضــــــحــــــت وزارة 
الــعــوائــق الــتــي قــد تــواجــه املــواطــنــن واملــواطــنــات في 
لـــدى مــنــشــآت وشــركــات  عملهم 
القطاع الخاص املحلي، مؤكدة 
الــــــــــــوزارة مــفــتــوحــة  أبـــــــــواب  أن 
الســتــقــبــال أيـــة شـــكـــاوى تخص 
تـــوطـــن الـــوظـــائـــف فـــي الــقــطــاع 
الــــوزارة  الــخــاص. كــمــا ستكثف 
ــات الــقــطــاع  ــركـ الـــرقـــابـــة عــلــى شـ
ــخـــــاص، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــنــفــيــذ  الـــ
ــط تــــوطــــن  ــ ــ ــطـ ــ ــ ســــــيــــــاســــــات وخـ
الوظائف واالستفادة من القوى 

العاملة الوطنية.
هذا وتؤكد الوزارة مساهمتها خال األشهر الثاثة 
األخيرة من العام املاضي بتعين نحو«230« مواطنا 
ومــواطــنــة فــي وظــائــف مختلفة فــي القطاع الخاص، 

كما تم تعين »55« من أبناء القطريات.
وتــســتــقــبــل وزارة الــعــمــل االســتــفــســارات أو طــلــب أي 
مـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن الـــوظـــائـــف املـــتـــوفـــرة فــــي الــقــطــاع 
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بــدأ وفــد مــن صــنــدوق قطر للتنمية بالتعاون مع 
الهال األحمر القطري، توزيع احتياجات املرحلة 
األولـــى مــن مشاريع االســتــعــداد الشتوي لاجئن 
السورين في لبنان. وهدفت زيارة وفد الصندوق 
الــى تفقد مــشــاريــع اإلغــاثــة الشتوية التي  للبنان 
أطلقها بالشراكة مع الهال األحمر القطري، بناًء 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون املــوقــعــة بــيــنــهــمــا لــتــقــديــم 
املــســاعــدات الشتوية لصالح 37500 مستفيد من 
الــاجــئــن الــســوريــن فــي بــلــدة عــرســال اللبنانية 

بمحافظة البقاع.
الــوفــد مقابلة بعض األســر  وتضمنت خطة عمل 
ــل مــخــيــمــات الــاجــئــن الــســوريــن  املــســتــفــيــدة داخــ
في عرسال، وزيــارة ميدانية ألحد املخيمات التي 
تــم تجهيزها بــالــجــدران الــعــازلــة. وتـــم فــي سياق 
الــزيــارة عقد سلسلة اجتماعات مــع فــريــق العمل 

الــهــال األحــمــر القطري فــي لبنان ملناقشة  ببعثة 
املشاريع الجارية، بجانب اجتماعات أخرى بهذا 
اللبناني  الخصوص مع ممثلي الصليب األحمر 
ومنسق اإليواء في مكتب املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الاجئن بلبنان.
جــديــر بــالــذكــر أن كــا مــن صــنــدوق قــطــر للتنمية 
والهال األحمر القطري قد وقعا اتفاقيتي منحة 
ــــال فـــصـــل الـــشـــتـــاء،  لـــدعـــم األشــــقــــاء الـــســـوريـــن خـ
ــــى تــوفــيــر الـــدعـــم الــشــتــوي  وتــتــضــمــن املــنــحــة األولـ
لصالح 30,000 مستفيد في شمال غــرب سوريا، 
ــيـــات الــصــوفــيــة  ــانـ ــطـ ــبـ ــواد الـــتـــدفـــئـــة والـ ــ ــ تـــشـــمـــل مـ
وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية 
من عــدوى كورونا /كوفيد-19/ في حن تتضمن 
الثانية حفر 10 قنوات مائية وإنشاء 500  املنحة 
حــاجــز أســمــنــتــي حـــول مــخــيــمــات الــاجــئــن للحد 
من مخاطر تدفق مياه األمطار إلى داخل الخيام، 

وأيضا توزيع املستلزمات الشتوية الازمة.

وافقت وزارة الصحة العامة على إعطاء لقاح 
ــد فــيــروس  »فـــايـــزر-بـــيـــونـــتـــيـــك« لــلــتــطــعــيــم ضـ
كــورونــا )كــوفــيــد-19( لألطفال من عمر 5 إلى 
11 عاما. وبينت الوزارة أن هذه املوافقة تأتي 
تماشيا مع أحدث الدراسات املحلية والعاملية 
الــتــي أظــهــرت ســامــة وفــعــالــيــة لــقــاح »فــايــزر-

بيونتيك« لهذه الفئة العمرية، باإلضافة إلى 
ــدة دول من  ــة الــســريــريــة املــتــوفــرة مـــن عـ ــ األدلـ
مختلف أنحاء العالم والتي بدأت بالفعل في 
تطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بن 5 

و 11 عاما.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جـــرعـــة الـــلـــقـــاح ســتــكــون 
بــمــقــدار الــثــلــث مـــن تــلــك املــســتــخــدمــة للفئات 
الــعــمــريــة األكـــبـــر ســنــا وال يــرتــبــط تــلــقــي هــذه 
ــأعـــراض جــانــبــيــة طــفــيــفــة فــقــط.  الــجــرعــة إال بـ
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها أن هذه 
لــلــغــايــة لــضــمــان حماية  ــعــد مهمة 

ُ
الــخــطــوة ت

األطــفــال مــن هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة مــن مخاطر 
ــهــــدت املـــوجـــة  عـــــــدوى كـــــوفـــــيـــــد-19، حـــيـــث شــ
ــيـــكـــرون«  الــحــالــيــة مـــع انــتــشــار مــتــحــور »أومـ
ــدوى إصــــابــــة أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــعـ ــ شــــديــــد الـ
األطفال وتطلبت بعض الحاالت منهم رعاية 
 باملوجات السابقة من فيروس 

ً
طبية مقارنة
)كوفيد-19(.

ودعــت وزارة الصحة العامة اآلبــاء واألمهات 
وأولياء األمور في ظل استمرار موجة متحور 
»أوميكرون« في دولة قطر إلى الحرص على 
تلقي أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بن 5 و 
لــزيــادة مناعتهم  11 عاما لقاح /كــوفــيــد-19/ 
ضد هذا الفيروس. ونوهت الوزارة أنه سيتم 
إعطاء لقاح »فايزر-بيونتيك« للتطعيم ضد 
فيروس كوفيد-19 لألطفال من عمر 5 إلى 11 
عاما -بشكٍل اختياري- على جرعتن، على أن 
عطى الجرعة الثانية بعد ثاثة أسابيع من 

ُ
ت

الجرعة األولى.

ــر لـــقـــاحـــات  ــيـ ــه ســـيـــتـــم تـــوفـ ــ ــى أنــ ــ وأشــــــــــارت إلــ
الفئه العمرية في  لــهــذه  كــوفــيــد-19 لــألطــفــال 
جــمــيــع املــــراكــــز الــصــحــيــة الـــتـــابـــعـــة ملــؤســســة 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة اعــتــبــارًا مــن الــيــوم 
/األحــــد/ املــوافــق 30 يــنــايــر الـــجـــاري، ويمكن 
ألولياء أمور األطفال املؤهلن لتلقي التطعيم، 
االتـــصـــال بــالــخــط الــســاخــن ملــؤســســة الــرعــايــة 
الصحية األولية على الرقم 40277077 لحجز 
املــراكــز  مــواعــيــد لتطعيم أطفالهم، كما تقبل 
الــحــضــور دون حــجــز مسبق  الصحية أيــضــا 

لهذه الفئة.

املـــخـــتـــصـــة 770 شــخــصــا  ــهــــات  الــــجــ ــــت  ــالـ ــ أحـ
للنيابة املختصة لعدم تقيدهم بــاإلجــراءات 
الوقائية واالحترازية املعمول بها في الدولة 
للحد مــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. وضمت 
ــالـــن لــلــنــيــابــة 659 شــخــصــا لــم  قـــائـــمـــة املـــحـ
يــتــقــيــدوا بـــارتـــداء الــكــمــامــة فــي األمـــاكـــن التي 
تتطلب ذلك، و100 لم يلتزموا باملسافة اآلمنة 

و11 شخصا لعدم تحميلهم تطبيق احتراز.

ويـــأتـــي هـــذا اإلجـــــراء اســتــنــادا لـــقـــرار مجلس 
ــــى املــــرســــوم بـــقـــانـــون رقــم  الـــــــوزراء املـــوقـــر وإلـ
املــعــديــة،  بــشــأن األمــــــراض  لــســنــة 1990   )17(
واإلجــــــراءات الــوقــائــيــة واالحــتــرازيــة املعمول 
ــن انـــتـــشـــار فــيــروس  بــهــا فـــي الــــدولــــة لــلــحــد مـ
الــجــهــات  ــدت  ــاشــ ــد- 19(. ونــ ــيـ ــوفـ ــا )كـ ــورونــ كــ
املختصة الجمهور الكريم بــضــرورة االلتزام 
بالقرارات االحترازية والوقائية املعمول بها 
حفاظا على سامتهم وســامــة اآلخــريــن من 

انتشار فيروس كورونا في املجتمع.

الدوحة -

48 شركة ضمن 
المرحلة األولى 

لتوطين الوظائف 
في القطاع الخاص
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1210 إصابات جديدة بالفيروس ضمن المجتمع تسجيل 

312539 إجمالي المتعافين من كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة، أمــس تسجيل 1210 حــاالت جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا )كوفيد- 19( ضمن املجتمع، و347 حالة 
الـــوزارة عن شفاء 3351 مصابا، في  ضمن املسافرين. كما أعلنت 
الـــ24 ساعة املاضية، ليصل إجمالي حــاالت الشفاء في دولــة قطر 
إلى 312539. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات 

فيروس )كوفيد- 19( في دولة قطر تضمن التالي:

اإلصابات الجديدة وحاالت الشفاء

 سجلت وزارة الصحة العامة أمس 1210 حاالت جديدة مؤكدة 
بمرض فيروس كــورونــا )كوفيد- 19( ضمن املجتمع و347 حالة 

ضمن املسافرين.
 كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3351 مصابا في الـ24 ساعة املاضية 

ليصل إجمالي حاالت الشفاء في دولة قطر إلى 312539.

بيانات البرنامج الوطني للتطعيم 

 تم إعطاء 5783563 جرعة من لقاحات كوفيد- 19 ألفراد املجتمع 
منذ بداية برنامج التطعيم

 تم إعطاء 6167 جرعة من لقاحات )كوفيد- 19( خال الـ 24 ساعة 
املاضية.

 تم إعطاء 783801 جرعة من لقاحات كوفيد- 19 املعززة.
تلقى 86.9 % من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي   

اللقاح.

الموقف الحالي لجائحة )كوفيد- 19(
 

مثل العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، واجهت دولة قطر 
موجة جديدة من جائحة فيروس كــورونــا )كوفيد- 19( مرتبطة 

بانتشار متحور أوميكرون شديد العدوى. 
ــة الــثــالــثــة من  ــد اجـــتـــزنـــا ذروة املـــوجـ تــظــهــر أحـــــدث األدلــــــة أنـــنـــا قـ
الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حاالت اإلصابة الجديدة 

بالفيروس املسجلة يوميا.
لــقــد مــثــل الــدعــم الــــذي قــدمــه املــجــتــمــع مــن خـــال االلـــتـــزام بالقيود 
االحترازية الحكومية والتدابير االحترازية الخاصة بكوفيد- 19 
إلــى معدالت التطعيم املرتفعة عاما حاسما ساعدنا  باإلضافة 
على الــوصــول لــهــذه املرحلة واســتــقــرار أعـــداد اإلصــابــات اليومية 

الجديدة. 
ومـــع ذلــــك، فــإنــه مـــن املــهــم لــلــغــايــة الــتــنــبــيــه إلـــى أن الــفــيــروس ال 
يـــزال ينتشر فــي دولـــة قطر مــع اســتــمــرار اكــتــشــاف أعـــداد كبيرة 
من اإلصــابــات الجديدة يوميا، لــذا فمن املهم جــدا لجميع أفــراد 
الــحــذر ومــواصــلــة االلــتــزام بالقيود والتدابير  الجمهور تــوخــي 

االحترازية. 
ــار الوقائية للقاحات )كــوفــيــد- 19(،  أدلـــة واضــحــة على اآلثـ هــنــاك 

حيث إن معظم مرضى )كوفيد- 19( الذين تتطلب حاالتهم اإلدخال 
إلى وحــدات العناية املركزة هم أفــراد غير مطعمن أو أفــراد تلقوا 
الجرعة الثانية مــن لقاح )كوفيد- 19( قبل أكثر مــن 6 أشهر ولم 

يتلقوا الجرعة املعززة من اللقاح. 

ما يجب عليك عمله

ال تزال جائحة كورونا )كوفيد- 19( تشكل خطرا على صحتنا في 
قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من 

خال اتخاذ التدابير الوقائية التالية:
 االلتزام بقواعد التباعد الجسدي.

 تجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين، وتجنب التواجد في األماكن 
املزدحمة واملساحات املغلقة املكتظة.

 ارتداء الكمامة
 غسل اليدين باملاء والصابون بانتظام.

املــبــادرة بالحصول على التطعيم بلقاح  من املهم ألفــراد املجتمع 
)كوفيد- 19( في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحن دورهم. 

الــفــور عند  مــن املهم للغاية االتــصــال بخط املساعدة 16000 على 
الشعور بأي من أعــراض )كوفيد- 19( وذلك ألن الكشف املبكر عن 
املرض يسهل الحصول على العاج املناسب ويزيد فرص الشفاء 

منه.
للحصول على آخر املستجدات واملعلومات، تفضل بزيارة املوقع 

اإللكتروني لوزارة الصحة العامة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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اعـــان وزارة البيئة  بــعــد 24 ســاعــة مــن 
والتغير املناخي ان دوريـــات املحميات 
الطبيعية بالوزارة ضبطت 8 مخالفات 
بـــروضـــة الــصــخــيــبــريــة بــمــحــمــيــة الــريــم، 
تــتــمــثــل بــــدخــــول الــــــــروض واملـــحـــمـــيـــات 
بــاملــركــبــات، وذلـــك فــي مخالفة للقانون 
رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع اإلضــرار 
بــالــبــيــئــة الــنــبــاتــيــة ومــكــونــاتــهــا، وانــهــا 
قـــامـــت بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــــازمــــة فـــي حـــق املـــخـــالـــفـــن، كـــانـــت 36 
سيارة دفع رباعي تعربد داخل الروضة 
ــــدهـــــس الــــنــــبــــاتــــات واالشــــــجــــــار دون  وتـ
ادنـــى نـــوع مــن املــســؤولــيــة، صـــرح بذلك 
لــصــحــيــفــة »لـــوســـيـــل« الـــنـــاشـــط الــبــيــئــي 
املــــعــــروف عــبــدالــلــه بـــن خـــالـــد ال خــاطــر 
رئيس رابطة الشبهانة البيئية وشدد 
عــلــى ان: »هــنــاك تـــراخ مــن قــبــل السلطة 
الــبــيــئــة والــتــغــيــر  فـــي وزارة  الــتــنــفــيــذيــة 
املـــنـــاخـــى املـــفـــتـــرض انــــهــــا قـــائـــمـــة عــلــى 
تــنــفــيــذ الــقــانــون فـــي اداء عــمــلــهــا، االمـــر 
الذي يدفع بعض الشباب الستمراء تلك 
العربدة داخل الروض وتخطي القانون، 

ومواصلة اعمال طيش ومغامرة«.

نقص في المفتشين 

وفي ذات السياق اكد ال خاطر ان »عدد 
سكان دولة قطر تضاعف خال االعوام 
املاضية 3 مــرات على االقــل فــي حــن ان 
عــدد املفتشن الــذيــن يــجــوبــون الــروض 
ــد ضـــــــرورة تــكــويــن  ــ ــزال ثـــابـــتـــا، وأكــ ــ ال يــ
شرطة بيئية تتولى التفتيش على البر 
القطري، واوضح أنه شاهد كثيرا اعدادا 
ــن الـــشـــبـــاب يــتــنــمــرون عــلــى املــفــتــشــن  مـ
ــلــــديــــة ألنــــهــــم يــــشــــعــــرون بـــعـــدم  مـــــن الــــبــ
وجــود قوية تحميهم، كما اننا نشاهد 
الــســائــقــن والـــعـــمـــال يــفــرغــون حــمــوالت 
مخالفاتهم فــي الــبــر، األمــر الــذي يشكل 
تــمــردا واضــحــا عــلــى الــبــيــئــة والــقــوانــن 
ــانـــون الــنــظــافــة بـــاتـــت ال  بــيــنــمــا بـــنـــود قـ

يعتد بها«.
ــذر عــبــدالــلــه بـــن خـــالـــد الــخــاطــر من  ــ وحـ
الــظــواهــر اآلن على امــتــداد  انــتــشــار تلك 
300 روضـــــة رئــيــســيــة عــلــى االقـــــل ومــن 
بينها االصخبرية التي تنتهك ارضها 
الــريــم بعدد مهول  وطبيعتها بمحمية 
مــن املــركــبــات، وتــســاءل ال خــاطــر قائا: 
»ملـــاذا االصـــرار على الــدخــول باملركبات 
ــة؟ ألـــيـــس  ــعــ ــتــ وســــــط الــــــروضــــــة؟ ايــــــن املــ
باالمكان ركن املركبة خارج الروضة اذا 

كان الهدف هو االستمتاع بالطبيعة«.
ــة بـــالـــروض  ــرابـــطـ وحـــــول اهـــتـــمـــامـــات الـ
والبيئة اكد ال خاطر: »تهتم الشبهانة 
ا  بــزراعــة االشــجــار الــبــريــة لكونها جــزء
من الوطن وقطعها يتنافى مع مبادئ 
ــعـــارات ال  وطــنــيــة كــثــيــرة وهـــي تــرفــع شـ
لــاحــتــطــاب، وال للمتاجرة بــجــزء عزيز 
ــات الـــــوطـــــن لـــيـــكـــون وقــــــودا  ــونــ ــكــ مـــــن مــ
لــلــنــار وبـــدراهـــم مـــعـــدودة ال تــســمــن وال 
تغني وال تجر على صاحبها اال االثــم 
والعلة والحسرات، وانا ال الوم املنادين 
ـــروض وال اخـــتـــلـــف مــعــهــم،  ـــ بــتــســويــر الـ
لكنه ليس بحل جميل او حضاري وال 
نستطيع التعايش مع بشاعة منظره«. 

ومـــضـــى قـــائـــا: »إن تــقــويــم االحـــســـاس 
البيئي وترويضه ان صح التعبير لدى 
الفرد وتعزيز ادراكــه بأهمية التعايش 
مـــع مـــا حـــولـــه مـــن نـــظـــام بــيــئــي طبيعي 
هــو الــحــل املــســتــدام لــهــذه املــشــكــلــة وكــل 

مشكاتنا البيئية«.

نصائح لمرتادي البر 

وضـــمـــن جـــهـــودهـــا الـــتـــوعـــويـــة لــحــمــايــة 
ــــروض والـــبـــر الــقــطــري وجــهــت رابــطــة  الـ
الــشــبــهــانــة 6 نــصــائــح ملـــرتـــادي الــبــر اال 
وهي: »عدم دخول الروضة اوالدراجات 
ــدم اشــــعــــال الـــنـــيـــران عــلــى  ــنــــاريــــة، وعــــ الــ
الــعــشــب او الــحــفــر او تــجــريــف الــتــربــة، 
ــات  ــاتــ ــبــ ــنــ تـــجـــنـــب قــــطــــع االعـــــــشـــــــاب والــ
واالشــــجــــار وعــــدم االحـــتـــطـــاب، وتــجــنــب 
العبث بالحياة البرية وترويع الكائنات 
الفطرية والطيور وافراخها وعدم الرمي 
الــروضــة، وحمل املخلفات  والصيد فــي 
ــة فـــــي اكـــــيـــــاس الـــــــى مـــكـــبـــات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ واالطـ

ــاالداب العام  بـ النفايات. ارجــو االلــتــزام 
والــتــقــالــيــد الــقــطــريــة فـــي الــحــفــاظ على 

الروض والبيئة والتعامل معها«. 
وقـــــامـــــت رابـــــطـــــة الـــشـــبـــهـــانـــة مـــــن اجــــل 
ــة قــطــر خــضــراء ومساهمة  تحقيق رؤيـ
ــم مـــبـــادرة املــلــيــون شــجــرة  مــنــهــا فـــي دعـ
قامت الرابطة بتوزيع 7013 شتلة من 

األشجار البرية املحلية خال 2021.
وتعهدت الرابطة باالستمرار في توزيع 
الشتات مجانا خال هذا العام ضمن 
حـــمـــات تـــوزيـــع الـــشـــتـــات لــلــمــواطــنــن 
ــة حـــســـب الـــطـــلـــب وعــــدد  ــرديــ وبـــصـــفـــة فــ

انواعها 11 شجرة محلية اال وهي: 
4460 من االشجار دعما لحملة املليون 
شــجــرة، 922 ســدر بـــرس، و 69 غـــاف، و 
قـــرط، و135 عــوســج،  1008 ســمــر، و 85 
بـــري 12، ســيــال،  بــمــبــر  و77 طــلــح، و 2 
و1هجليج 5، و صخبر، 5 سلم، و 247 

سلم«.
ووفق بيان لرابطة الشبهانة: »ال مجال 
للشك بعد التحقق مــن روض الجنوب 
يـــتـــم احـــتـــطـــابـــه وبـــوتـــيـــرة  الـــســـمـــر  ان 
متسارعة، وجرائم االحتطاب مستمرة 
ــا دلـــيـــل عــلــى أنـــنـــا فـــي حــاجــة  ــهـ ــادتـ وزيـ
طــارئــة لتشديد الــقــوانــن ودراســــة منع 
بــيــع الــســمــر واالتـــجـــار بـــأنـــواح اخــشــاب 
الوقود دون رخصة حكومية او بيعها 

في الطرقات ال لاحتطاب«. 

شهادات لنشطاء بيئيين 

وفـــي شـــهـــادات مـــن نــاشــطــن ومهتمن 
بالبيئة يقول ابراهيم البوعينن: »كنت 
ــة الــنــعــمــان، وشــعــرت  بــاالمــس فــي روضـ
بفرحة كبيرة عندما شــاهــدت الغدير، 
بــيــد انـــه احــزنــنــي املــخــلــفــات الــتــي تمأل 
املــــكــــان وتـــجـــريـــف عــــجــــات الـــســـيـــارات 

للتربة«.
ويـــقـــول مــحــمــد الــبــنــعــلــي: »اآلن لـــم تعد 
الـــروض لكن العبث  املشكلة فــي دخـــول 

فيها ورمي املخلفات!«.
وتقول الناشطئة البيئية عائشة علي: 
»مـــع االســــف ال تــوجــد ثــقــافــة املــحــافــظــة 
ــادي الــــــروض  ــ ــرتــ ــ ــة لــــــدى مــ ــئـ ــيـ ــبـ عـــلـــى الـ
ــبـــر وال يـــوجـــد عــنــدهــم حـــب االرض  والـ
ــــادك هــذي  واملــحــافــظــة عــلــيــهــا، هــــذي بـ
ـــك اذا حــافــظــت عــلــيــهــا بــتــكــون لك  ارضــ
وحق عيالك واهلك، والله انكم تجرون 
بالروض ونحن نفرح باملطر وبالربيع 
وتــــخــــربــــونــــهــــا..ملــــاذا؟ لــــاســــف الــخــطــأ 
مــن الــذيــن يــشــاهــدون ذلـــك ويــصــمــتــون، 
املفروض تلك السيارات يجري تصوير 
ارقامها بالواحدة وترسل للمسؤولن 

في وزارة البيئة والتغير املناخي«. 
وتشير رابطة الشبهانة الى ان: »ترميم 
مــنــابــت الــعــشــب الــطــيــنــيــة بــعــد دهسها 
املــركــبــات واعــادتــهــا لوضعها  بعجات 

الـــســـابـــق، يــســتــنــزف الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
والــجــهــد، فــي ظــل تــلــك املــمــارســات التي 
تضر بالبيئة والروض، ونطالب بإعادة 
النظر في قانون العقوبه الحالية ألنه ال 
يتناسب مع حجم االعــتــداءات املتكررة 

على البيئة القطرية«. 
ويــقــول الناشط البيئي جاسم الكابي: 
ــه االنـــتـــفـــاع مـــن االشـــجـــار  ــا هـــو اوجـــ »مــ
البرية ليش ما توزعون معها اشجارا 
مثمرة مثل الليمون واملانجو والجواف 
ــل والـــبـــمـــبـــر  ــخــ ــنــ والـــــتـــــن والــــــرمــــــان والــ
والــصــبــار وتعلمون الــنــاس طــرق الــري 
ــاء عن  الــبــديــلــة للصيف مــثــل تــخــزيــن املـ
طــريــق الــجــرة او مـــادة الــبــولــي اكــريــات 

الصوديوم«. 

الثقافة البيئية
 شبه معدومة

وتــقــول الناشطة البيئية: »عــلــيــاء عبد 
العزيز »الثقافة البيئية شبه معدومة 
ــئـــات كـــثـــيـــرة مــــن مــــرتــــادي الـــبـــر،  عـــنـــد فـ
وهمهم قضاء لحظات االستمتاع التي 
يعيشونها. لكن وجــود قوانن صارمة 
تلزم هــؤالء العابثن إعــادة التربة كما 
كــانــت وتنظيف املــكــان كــلــه، الـــى جانب 
الــــزام الـــواحـــد مــنــهــم بــغــرس 100 شتلة 
بــريــة وحــجــز املــركــبــة حــتــى يــنــتــهــوا من 
ذلــك، لعلها تردعهم عن تكرار مثل هذا 

التصرفات املشينة مرة أخرى !«.
ــــداول  ــتـ ــ ــــول مـــحـــمـــد الــــيــــوســــفــــي: »يـ ــقـ ــ ويـ
الــبــعــض صــــورا حــديــثــة لــلــصــمــان فيها 
فـــقـــط نـــبـــات الـــجـــثـــجـــاث لــيــســتــدل عــلــى 
تحسن الغطاء النباتي لكنه نبات غير 
رعــــــوي، وطــغــيــانــه »فــــي الـــفـــيـــاض« من 
دالئل تعرضها الستنزاف شديد سابق 

تسبب بانحسار التنوع النباتي«. 
ويضيف اليوسفي: »الكثير من الطرق 
الــبــر ليست ضـــروريـــة وال تختصر  فــي 
ــــروض واملــســاطــيــح  الـــوقـــت بـــل تــشــوه الـ
وتملؤها بالدروب املتشابكة وتقتل كل 

أشكال الحياة النباتية«.
ويــســتــطــرد: »يــالــيــتــنــا نــكــتــفــي بــســلــوك 
طريق واحد عند دخولنا أي أرض برية 
وال نستحدث طــرقــا أخــــرى. وال ننسى 
أن هــذه املحميات الثرية أفضل شريك 

لبيئتنا البرية في مواجهة التصحر!«.
ويــقــول حــســن حــمــود: »مـــن الــواضــح أن 
الــتــوعــيــة وحــدهــا ال تنفع مــع البعض، 
وان وضــع القوانن والعقوبات القوية 
وتطبيقها بحزم هو الحل الوحيد لردع 

من يتاعب في البيئة«. 

البيئة تحذر من عقوبات 
تصل للحبس

ــــق بـــيـــان لــهــا اصـــدرتـــه مـــؤخـــرا اثــر  ووفـ
الــبــيــئــة  ــــرت وزارة  ــار، ذكـ ســـقـــوط االمــــطــ
والــتــغــيــر املــنــاخــي انـــهـــا تــحــظــر دخـــول 
ــــى الــــــــروض واملـــســـطـــحـــات  ــبــــات إلــ ــركــ املــ

الــخــضــراء فــي الــبــر إال مــن خــال الطرق 
ــــدة، وذلــــــــك ملـــــا تـــســـبـــبـــه إطــــــــارات  ــهـ ــ ــمـ ــ املـ
املـــــركـــــبـــــات مــــــن ضــــــــرر وإعـــــــاقـــــــة لــنــمــو 

النباتات في الباد«. 
وحــذرت الـــوزارة من أن هــذه التصرفات 
لــة  ــــؤدي بــصــاحــبــهــا إلــــى املــســاء الـــتـــي تـ
القانونية التي يترتب عليها عقوبات 

تصل إلى الحبس. 
الـــوزارة مــرارا املواطنن  ولذلك ناشدت 
واملـــقـــيـــمـــن الــــتــــواصــــل مـــــع مـــســـؤولـــن 
فيها عبر الخط الساخن عند رصــد أي 
مــخــالــفــات بـــالـــروض او الــبــر، الفــتــة في 
بــيــانــهــا الــنــظــر إلــــى أن الـــبـــاغـــات الــتــي 
تــتــلــقــاهــا مــــن الـــجـــمـــهـــور يـــتـــم الــتــعــامــل 
مــعــهــا بــشــكــل فـــــوري، حــيــث يــقــوم قــائــد 
أقرب دورية بيئية بالوصول إلى املوقع 
فورا لتوثيق املخالفة. وقالت البيئة في 
بيانها انــهــا: »تــخــصــص الـــــوزارة رقــًمــا 
خاًصا على خدمة الواتساب الستقبال 
مــقــاطــع الــفــيــديــو والـــصـــور الــتــي تــوثــق 
مخالفة األفــراد والشركات والشاحنات 

التي تستهدف البر والروض«.
الـــوزارة مجددا أنها لن تتوانى  واكــدت 
في اتخاذ كافة التدابير واإلجراءات مع 
املــمــارســات املخالفة للقانون  مثل هــذه 

واملخربة لبيئة قطر.
 وخــلــص بــيــان الـــــــوزارة الــــى أن وجـــود 
النباتات واألشجار البرية يشكل أهمية 
كبيرة في تحسن املناخ والحفاظ على 
مستوى درجات الحرارة، فضا عن أنه 
يخلق تنوًعا فــي األحــيــاء فأينما وجد 
الـــنـــبـــات وجـــــدت الـــحـــيـــوانـــات والــطــيــور 

وغيرها من الكائنات الحية.

حملوا البيئة المسؤولية.. ناشطون بيئيون:

300 روضة رئيسية تواجه خطر التصحر

¶  قطع الشجر

¶  حسن محمود

¶  ترميم الطرق

¶  زراعة األشجار

¶  محمد البنعلي

النيران والمخلفات 
والتجريف 

والدهس.. تهدد 
الروض 

6 نصائح لمرتادي 
الروض توجهها 
رابطة الشبهانة

البيئة تناشد 
الجمهور إبالغها 

بالسيارات 
المخالفة

اقتراح بإنشاء 
شرطة بيئية بديال 

للمفتشين

صالح بديوي
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32 % نمو االستثمار الصناعي 
4 سنوات بالمالبس خالل 

الــعــامــلــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة  املـــنـــشـــآت  زاد عـــــدد 
ــــع ســنــوات  بــصــنــاعــة املـــابـــس خــــال األربــ
املاضية بنحو 4 منشآت صناعية، إذ بلغ 
الـــعـــام املـــاضـــي نــحــو 15 مصنعا  بــنــهــايــة 
الــعــام  مــقــارنــة بــنــحــو 12 مصنعا بــنــهــايــة 

.2018
وزاد االســتــثــمــار الــصــنــاعــي فـــي صــنــاعــة 
منتجات املــابــس خـــال نــفــس الــفــتــرة من 
إلـــى 2021 بــنــحــو 40 مــلــيــون ريـــال،   2018
حيث كانت بنهاية العام 2018 نحو 122 
مليون ريال لتختتم العام 2021 بنحو 162 

مليون ريال، وفقا لبوابة قطر الصناعية.
ــــدد الـــعـــامـــلـــن بــصــنــاعــة املـــابـــس  ــلـــغ عـ وبـ
ــــا وعـــامـــلـــة  ــامـ ــ نــــحــــو 1066 عـ ــة  ــريــ ــطــ ــقــ الــ
املــهــن، فيما بلغ عــدد املنتجات  بمختلف 
من املابس واملنسوجات نحو 42 منتجا 
ــــة قطر  بــمــعــايــيــر عــاملــيــة تــمــاشــيــا مـــع رؤيـ
الــتــنــويــع  ــــى  إلــ ــة  ــادفــ ــهــ الــ ــنـــيـــة 2030  الـــوطـ

االقتصادي املنشود. 
ــتـــركـــز املـــنـــتـــجـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــجــال  وتـ
ــاالت  املـــابـــس بـــالـــعـــبـــاءات الــنــســائــيــة وشــ
وبـــيـــجـــامـــات رجـــالـــيـــة ومـــابـــس ريــاضــيــة 
ــدل لـــلـــرجـــال وجــاكــيــتــات وبــنــطــلــونــات  وبـــ
وقمصان رجالية من القطن واربطة عنق، 
وبــدل عمال وغيرها مــن املنتوجات التي 

يحتاجها السوق املحلي.
ــة فـــإن  ــيـ ــاعـ ــنـ ــوابـــــة قـــطـــر الـــصـ وبـــحـــســـب بـــ
املـــســـتـــوردات مـــن املــلــبــوســات بــلــغــت نحو 
الــعــام  554.2 مــلــيــون ريـــــال قـــطـــري خــــال 
2022 مــقــابــل ال شــي يــذكــر مــن الــصــادرات 
الـــقـــطـــريـــة مــــن املـــلـــبـــوســـات الـــقـــطـــريـــة الـــى 
األســواق املختلفة ما يعني تحقيق قطاع 
امللبوسات عجر في امليزان التجاري بنحو 

554.2 مليون ريال في نفس العام.
وبلغ إجمالي املنشآت الصناعية املسجلة 
الــعــامــلــة نــحــو 814 مــصــنــعــا بــنــهــايــة عــام 
املــنــشــآت الصناعية  فــيــمــا ســجــلــت   ،2021
نـــمـــت  فــــيــــمــــا  ــأة،  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ مــ ــة 436  ــ ــــصــ ــرخــ ــ املــ
االستثمارات الصناعية املسجلة العاملة 
لــيــصــبــح  ــة خـــــــال عـــــــام 2021  ــ ــــصـ ــــرخـ واملـ
ــارات 292963 مــلــيــون  ــمـ ــثـ ــتـ إجـــمـــالـــي االسـ
ريـــــال، لــتــســجــل االســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة 
بــلــغــت  أعـــلـــى مـــعـــدل مـــنـــذ عـــــام 2016، إذ 

292429 مليون ريال.
ــنـــشـــآت  ــمـ ــلـ ــارات لـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتــــــــوزعــــــــت االسـ
الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة 
بــنــحــو 263670 مــلــيــون ريـــــال ومــرخــصــة 

بنحو 29293 مليون ريال.
فيما بلغ إجمالي عدد العمالة في املنشآت 
الصناعية في الدولة نحو 106 آالف عامل 
فـــي املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الـــعـــامـــلـــة، فيما 
ــدد الــعــمــالــة فـــي املــنــشــآت  بــلــغ إجـــمـــالـــي عــ
ألــف عامل،  الصناعية املــرخــصــة نحو 44 

ليصبح إجمالي عدد العمالة في الصناعة 
الوطنية نحو 150 ألف عامل، ليكون نمت 
الــعــمــالــة بــنــحــو 28 ألــــف عــامــل جــديــد في 
املــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــعــامــلــة واملــرخــصــة 

خال السبع سنوات املاضية.
ــد األرقــــــــــــام واملــــــــؤشــــــــرات صـــــــدارة  ــ ــؤكــ ــ  وتــ
الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــنــمــو واإلنـــتـــاج خــال 
األعوام السبعة املاضية، إذ حافظ القطاع 
الــصــنــاعــي عــلــى وتـــيـــرة نــمــوه املــتــواصــلــة 
منذ بداية عــام 2015 بمختلف القطاعات 
اإلنــتــاجــيــة، ملــواكــبــة حــاجــة الــســوق املحلي 
مـــن الــســلــع والــبــضــائــع الــتــي بــــات يعتمد 
فيها على التصنيع الوطني، إذ بلغ عدد 
املــصــانــع الــجــديــدة مــنــذ بـــدايـــة عـــام 2015 
نحو 131 مصنعا، فيما نمت االستثمارات 
الــصــنــاعــيــة بــنــحــو 9 مــلــيــارات ريــــال خــال 

سبع سنوات.
وأعـــطـــت قــطــر أولـــويـــة كــبــرى لصناعاتها 
الـــوطـــنـــيـــة، وســـعـــت إلــــى تــحــفــيــز إنــتــاجــيــة 
املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة وتـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة 
مــنــتــجــاتــهــا، حــيــث ســاهــمــت تــلــك الــجــهــود 
بــدعــم نــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي، حــيــث بلغ 
ــــي دولـــــــة قــطــر  ــة فـ ــلـ ــامـ ــعـ عــــــدد املــــصــــانــــع الـ
814 مصنعًا فــي عـــام 2021، وتـــم تسريع 
ــة مـــنـــطـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــال مـــــــشـــــــروع تـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، حيث 
يتم حاليا إنــشــاء 393 مــشــروعــًا صناعيًا 
وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية 

في املنطقة.

عمر القضاه

42 منتجًا عالميًا 15 مصنعًا قطريًا تنتج 

ــرة  ــيــ ــغــ ــات الــــصــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ اســـــــتـــــــحـــــــوذت الــ
واملتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي 
عـــدد املــصــانــع الــعــامــلــة بــدولــة قــطــر بنحو 
ــام 2019  ــ بــنــهــايــة عـ ــامـــا  721 مــصــنــعــا عـ
ــي عـــــام 2018  فــ ـــ 664 مــصــنــعــا  بــ مـــقـــارنـــة 
ــة عـــلـــى 371  ــوزعــ نـــمـــو 8.6 %، مــ بــنــســبــة 
مصنعا صــغــيــرا ونــحــو 350 مصنعا من 
لــوزارة  فئة املتوسطة، وذلــك وفقا لدراسة 
التجارة والصناعة حصلت »لوسيل« على 

نسخة منها.
وبلغ إجمالي عــدد املصانع الكبيرة نحو 
141 مصنعا بنهاية العام املاضي بنسبة 

بــلــغ عـــددهـــا بنهاية  بــلــغــت 8 %، إذ  نــمــو 
2018 نــحــو 131 مصنعا، فيما تشكل ما 
نــســبــتــه 16% مـــن إجــمــالــي عــــدد املــصــانــع 

بالدولة.
وتــعــرف الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة عــلــى أنها 
الــتــي يــقــل حــجــم االســتــثــمــار فــيــهــا عـــن 10 
مـــايـــن ريـــــــال، فــيــمــا تـــعـــرف الـــصـــنـــاعـــات 
املــــتــــوســــطــــة هــــــي الـــــتـــــي يـــــــتـــــــراوح حــجــم 
االســتــثــمــار فيها مــن 10 مــايــن ريـــال إلى 
50 مليون ريــال، وأمــا الصناعات الكبيرة 
هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون 

ريال فأكثر.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر   % 84

23.1 مليار ريال صادرات 
10 أشهر القطاع الخاص في 

بلغت صــادرات القطاع الخاص خال األشهر العشرة األولــى من العام 2021 نحو 
23.1 مليار ريــال، محققة ارتفاعا ملموسا بنسبة 85% خال نفس الفترة من عام 
2020، إذ بلغت نحو 12.2 مليار ريال، وذلك وفقا لبيانات شهادات املنشأ الصادرة 

عن غرفة قطر.
وبــحــســب تــقــاريــر غــرفــة قــطــر الــشــهــريــة الــتــي رصــدتــهــا »لــوســيــل« فـــإن أكــبــر تــعــاٍف 
لصادرات القطاع الخاص سجل خال شهر أكتوبر املاضي بنحو 4.9 مليار ريال 
الــذي  املــاضــي نحو 2.57 مليار ريــال مرتفعا بنحو 24 % عــن الشهر  تليها مايو 
سبقه أبريل، إذ بلغت نحو 2.07 مليار ريال، فيما سجلت خال شهر مارس نحو 
1.9 مليار ريال مرتفعة نحو 300 مليون عن شهر فبراير، إذ سجلت نحو 1.6 مليار 

ريال مرتفعة عما سجلته في شهر يناير بنسبة 10 %.
وسجلت صــادرات القطاع الخاص لشهر اكتوبر ارتفاعا بنسبة بلغت 302% عن 
أدنــى مستوى حققته الــصــادرات وكانت في شهر أبريل من عــام 2020 الــذي شهد 
الــصــادرات حينها  التطبيق الصارم لتدابير مكافحة الجائحة، حيث كانت قيمة 
حوالي 572 مليون ريال قطري فقط، األمر الذي يؤكد التعافي االقتصادي املحلي، 
من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري، إذ تجاوزت الصادرات مستوى ما قبل 
جائحة كورونا، وذلك عند مقارنتها بمستوى الصادرات خال شهر فبراير 2020 
لــلــصــادرات منذ بــدايــة عــام 2020(، حيث بلغت حينها حــوالــي 1.953  )أعــلــى قيمة 
مليار ريال، وفي ذات االتجاه نجدها قد زادت بنسبة 349.3 % عن قيمتها في شهر 

أبريل )أدنى قيمة للصادرات منذ بداية عام 2020(.
وتستحوذ الهند وسلطنة عــمــان، ثــم هــولــنــدا والــصــن وأملــانــيــا، على 67.3% من 

إجمالي صادرات القطاع الخاص خال أغسطس.
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0.4 مليار ريال مكاسب جلسة أمس

المؤشر العام يستقر عند 12495 نقطة
اغــلــق املـــؤشـــر الـــعـــام لــبــورصــة قــطــر اولــــى جلسات 
االسبوع على انخفاض مع تواصل عمليات جني 
ارباح على مجموعة من االسهم القيادية التي كانت 
ضاغطة على املؤشر واسهمت باالستقرار به عند 
مستوى 12,495.00 نقطة بعدما خسر ما قيمته بـ 
13.64 نقطة بنسبة انخفاض تساوي 0.11%. وقد 
املــتــداولــة انخفاضا حيث بلغت  سجلت السيولة 
نحو 488.3 مليون ريــال مقارنة بالقيمة املتداولة 
خالل جلسة الخميس املاضي محققة بذلك نسبة 
انخفاض تساوي 21.55%، في حني ارتفعت رسملة 
السوق تقريبا الى نحو 717.4 مليار ريــال بعد ان 
كسب ما قيمته بنحو 0.4 مليار ريــال، كما بلغت 

الكميات املتداولة نحو 123.5 مليون سهم.
أما على مستوى االسهم التي ارتفعت خالل جلسة 
امــــس، فــقــد ســجــل ارتـــفـــاع اســهــم 20 شــركــة مقابل 
انــخــفــاض اســهــم 24 شــركــة، مــع اســتــقــرار اســهــم 2 
شركتني. وقد قاد االرتفاعات سهم مجمع شركات 
املــنــاعــي بنسبة 8.1% ومــن ثــم سهم كــهــربــاء ومــاء 
املــتــحــدة للتنمية بنسبة  ثــم  بنسبة 2.81% ومـــن 
ثـــم داللـــــة بــنــســبــة 1.78% وثــــم قطر  1.94% ومــــن 
لــلــتــأمــني بــنــســبــة 1.47%. امــــا االســـهـــم الــتــي قـــادت 
االنـــخـــفـــاضـــات فــقــد تـــصـــدر ســهــم االجــــــارة بنسبة 
2.07% ومن ثم ودام بنسبة 1.85% ومن ثم الريان 
بنسبة 1.82% ومن ثم املستثمرين بنسبة %1.59 

ومن ثم السالم العاملية بنسبة %1.52.
اما على مستوى قيم التداول فقد جاء سهم الريان 
بنحو 94.6 مليون ريــال مــن ثــم سهم QNB بنحو 
67.8 مليون ريال ومن ثم املالحة بنحو 40.8 مليون 
ريال ومن ثم صناعات قطر بنحو 35.4 مليون ريال 
ومــن ثــم الكهرباء واملـــاء بنحو 25.3 مليون ريــال، 
اما من حيث الكميات املتداولة فجاء الريان بنحو 
19.2 مليون سهم من ثم السالم العاملية بنحو 10.6 
مليون سهم من ثم االجارة بنحو 10.6 مليون سهم 
من ثم االملنيوم بنحو 8.9 مليون سهم من ثم سهم 

الخليج الدولية بنحو 7.1 مليون سهم.

أحمد فضلي 

 % 65.8  
نسبة مشتريات 

القطريين

شــهــدت جــلــســة امــــس تــســجــيــل املــســاهــمــني 
القطريني من فئة األفراد صافي بيع بقيمة 
45.7 مليون ريال، بينما سجلت املؤسسات 
القطرية صــافــي بيع يــســاوي 20.6 مليون 

ريال. 
ــلــــيــــجــــيــــون صـــافـــي  وســـــجـــــل األفـــــــــــــراد الــــخــ
ــال، وسجلت  شـــراء بقيمة 1.82 مــلــيــون ريــ
املؤسسات الخليجية صافي شــراء بقيمة 

0.32 مليون ريال.
فــي حــني سجل املــســاهــمــون الــعــرب صافي 
ــال، أمــا  ــ بــيــع بــقــيــمــة قـــاربـــت 3.1 مــلــيــون ريـ
ــلــــوا صـــافـــي  األفـــــــــــراد األجــــــانــــــب فــــقــــد ســــجــ
ــــراء بــقــيــمــة 1.7 مــلــيــون ريـــــال، وســجــلــت  شـ
ــراء بقيمة  املــؤســســات األجــنــبــيــة صــافــي شـ

66.3 مليون ريال.
وعــلــى صعيد نــســب املــســاهــمــني فــقــد شهد 
امــــــس اســــتــــحــــواذ املـــســـاهـــمـــني الـــقـــطـــريـــني 
الــشــراء و%79.41  على 65.82% مــن نسب 
مـــن نــســب الــبــيــع، واســـتـــحـــوذ املــســاهــمــون 
الخليجيون على 3.72% من نسب الشراء 
ــع، واســـتـــحـــوذ  ــيــ ــبــ الــ نـــســـب  و3.28% مـــــن 
املــســاهــمــون الــعــرب عــلــى 7.79% مــن نسب 
الشراء و8.56% من نسب البيع، واستحوذ 
املساهمون األجانب على 22.65 %من نسب 

الشراء و8.72% من نسب البيع.

204% 21.5594.619.2
شركة سجلت 

ارتفاعا في 
جلسة أمس

قطاعات سجلت 
ارتفاعا هو

 قطاع التأمين

 انخفاضا
 بالسيولة  إلى

 488.3 مليون ريال

مليون ريال 
تداوالت الريان 

متصدر السيولة

مليون سهم 
تداوالت الريان 

متصدر الكميات

األرقـــــام

صافي التداوالت 
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أعــلــنــت وكـــالـــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
أنــهــا ســتــشــرع بــدايــة من  الفلسطينين »األونـــــــروا«، أمـــس 
غــــدا فـــي صــــرف مـــســـاعـــدات نــقــديــة لــفــائــدة الـــعـــائـــات الــتــي 
تــضــررت مساكنها مــن الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر على 
قطاع غزة. وذكرت الوكالة األممية، في بيان، أنها ستوجه 
بـــ1.9 مليون  هذه املساعدات النقدية، املقدر قيمتها املالية 
دوالر، إلصاح 600 منزل تأثرت جزئيا في حرب الـ11 يوما 
التي شهدها القطاع في شهر مايو املاضي، الفتة إلى أنها 
ستقدم الدعم ملصلحة 555 عائلة من خال دفع املستحقات 

املــالــيــة لـــبـــدل اإليـــجـــار لــلــفــتــرة مـــن يــنــايــر الـــجـــاري وحــتــى 
شهر إبريل املقبل. وكشفت األونـــروا أنها أحصت تعرض 
الــعــدوان،  أثــنــاء ذلــك  850 منزال لاجئن للتدمير بالكامل 
باإلضافة إلى رصدها تضرر منازل نحو ستة آالف الجئ 

فلسطيني. 
جــديــر بــالــذكــر أن الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، 
الــذي انطلق فــي العاشر مــن مايو املــاضــي وانتهى فــي 21 
منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفا، 
وإصابة 1948 آخرين، ونــزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، 
فضا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي 

بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دوالر.

»األونروا« تصرف مساعدات 
إلصالح المنازل المتضررة في غزة

غزة - قنا:

قال املدير العام لبنك االئتمان الكويتي، 
إن البنك املسؤول عن إقراض املواطنن 
لــبــنــاء وتـــرمـــيـــم مــســاكــنــهــم يــحــتــاج 16 
مليار دينار )52.8 مليار دوالر( لتمويل 
الــقــروض اإلسكانية حتى 2035، داعيا 
إلى إعادة النظر في الفلسفة اإلسكانية 
في الكويت »لتوفير حلول مستدامة«. 
وقـــــــال صـــــاح املــــضــــف فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
ــع الـــقـــائـــم الـــيـــوم ليس  ــرز »الــــوضــ ــتــ رويــ
مستقرا. ليس هناك استقرار وال هناك 
)الــبــنــك( فــي تقديم  إمــكــانــيــة أن يستمر 
قــروض بهذا الشكل على املــدى البعيد.. 
الفلسفة اإلسكانية يجب إعـــادة النظر 

فيها لوضع الحلول املستدامة«.
وبنك االئتمان هــو بنك حكومي أنشئ 
فــي ستينات الــقــرن املــاضــي تــحــت اســم 
بــنــك الــتــســلــيــف، ويـــقـــوم حــالــيــا بتقديم 
ــــروض بـــا فـــوائـــد ملــســتــحــقــي الــرعــايــة  قـ
املــســاكــن  لــبــنــاء  املــواطــنــن  السكنية مــن 
أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله 
ــلـــغ قــيــمــة  ــبـ ــارات ديـــــنـــــار. وتـ ــيــ ــلــ ــــاث مــ ثــ
ــقـــرض الـــــذي يــقــدمــه الــبــنــك لــلــمــواطــن  الـ
ــه ســبــعــن ألـــف  ــرائــ لـــبـــنـــاء ســكــنــه أو شــ
ــنــــار. وهــــو يــعــانــي مــنــذ ســـنـــوات من  ديــ
ــادة الــطــلــبــات  ــ شـــح الــســيــولــة بــســبــب زيــ
الــذي أثــر على شرائح  اإلسكانية، األمــر 
كــبــيــرة مــن املــواطــنــن الــكــويــتــيــن الــذيــن 
يعتبرون املشكلة اإلسكانية واحــدة من 

أهم أولوياتهم.
وزاد عــــدد الــكــويــتــيــن خــــال الــســنــوات 
ألــفــا ليصل  العشر األخــيــرة بنحو 350 
إلـــى نــحــو 1.47 مــلــيــون نسمة يشكلون 
32 في املائة من إجمالي السكان البالغ 
ــة، ويــشــكــل  ــمـ ــسـ نـ ــيـــون  ــلـ ــــم 4.6 مـ ــــددهـ عـ
ــوافــــدون واألجــــانــــب الــنــســبــة الــبــاقــيــة.  الــ
وتــكــفــل الـــدولـــة حـــق الـــرعـــايـــة الــســكــنــيــة 
لألسرة الكويتية، وتوفر لها في سبيل 
املــرافــق  ذلـــك قــطــعــة مــن األرض مكتملة 
ــرة قــرضــا حكوميا  كــمــا تمنح رب األســ

مــن بنك االئــتــمــان قيمته 70 ألــف دينار 
بــا فــوائــد يــتــم ســــداده عــلــى فــتــرة حتى 
60 عاما. ويسدد القرض على أقساط ال 
تتجاوز 100 ديــنــار أو عشرة فــي املائة 

من املرتب أيهما أعلى.
ــل عــدد  ــدد املـــواطـــنـــن وصــ ــادة عــ ــ ــع زيــ ومــ
الطلبات اإلسكانية إلى نحو 100 ألف، ما 
يعني أن مائة ألف أسرة كويتية مازالت 
تــنــتــظــر الــحــصــول عــلــى الــســكــن املــنــاســب 
إلــى أكثر من 17  وامتدت قوائم االنتظار 
عاما، في ظل عجز الدولة عن الوفاء بكل 
هذه الطلبات بسبب شح السيولة املالية. 
وقـــال املــضــف إن الـــدول املــجــاورة تكتفي 
الـــحـــكـــومـــات فــيــهــا بــكــفــالــة ذوي الـــدخـــل 
املــحــدود وتــوفــر لهم حــق الــحــصــول على 
الــكــل يأخذ،  الــكــويــت،  املسكن »بينما فــي 
ــواء كـــان مـــن ذوي الـــدخـــل املـــحـــدود أو  ســ

املتوسط أو الدخل العالي«.
فـــي الفلسفة  الــنــظــر  ــادة  ــ ــاف: إن إعـ ــ وأضــ
اإلســكــانــيــة تــحــتــاج إلـــى دراســــة لتحديد 
من الذي يستحق توفير املسكن من قبل 
الــدولــة، معتبرا أن هــذه الخطوة ستوفر 
ــة. وقـــال  الــكــثــيــر مـــن األمــــــوال عــلــى الــــدولــ
إن إعـــادة النظر فــي الفلسفة اإلسكانية 
تحتاج إلى تعاون الحكومة مع مجلس 
ــاج أيــــضــــا إلــــــى »تـــهـــيـــئـــة«  ــتــ ــحــ األمــــــــة وتــ
ــكـــون األمــــر  املــــواطــــن لــتــقــبــلــه، عـــلـــى أن يـ
تدريجيا. وأشــار املضف إلى ضــرورة أن 
يتزامن مع ذلك مع إقرار قانون التمويل 
الــذي يسمح للبنوك التجارية  الــعــقــاري 
ــنــــن، وقـــانـــون  ــواطــ بـــتـــمـــويـــل مـــســـاكـــن املــ
املطور العقاري وكذلك تحرير األراضــي 
الـــســـكـــنـــيـــة لـــلـــســـمـــاح لــــشــــركــــات الـــقـــطـــاع 
الــســوق، معتبرا أن  الخاص بدخول هــذا 
هذه الخطوات الثاث من شأنها أن توفر 

»حا مستداما« للمشكلة اإلسكانية.
)الــبــرملــان(  وأقـــر مجلس األمـــة الكويتي 
ــاع تــعــديــا  ــمــ ــاء املــــاضــــي بــــاإلجــ ــثــــاثــ الــ
تــشــريــعــيــا وفــــر مـــن خـــالـــه 800 مــلــيــون 
دينار سيولة لبنك االئتمان، تشمل 300 
مليون ديــنــار زيـــادة رأســمــال للبنك من 

الصندوق الكويتي للتنمية باإلضافة 
إلــى إعـــادة جــدولــة ســنــدات قيمتها 500 
مليون دينار مستحقة للصندوق على 
الــبــنــك. وقـــال املــضــف إن هــذه الخطوات 
هي »حلول قصيرة األجل« وتوفر للبنك 
سيولة تمكنه من تقديم التمويل الازم 
ألـــــف قــســيــمــة )قـــطـــعـــة أرض  لــنــحــو 11 

جاهزة للبناء(.
ــار إلـــى أن الــبــنــك يـــدرس حــالــيــا مع  وأشــ
ــع شــركــة  ــك مــ ــذلــ الـــبـــنـــوك الـــكـــويـــتـــيـــة وكــ
أوليفر ويمن إصدار سندات في السوق 
إلــى أن  الكويتي بمليار ديــنــار، مشيرا 
البنك ما زال يدرس كل الخيارات في هذا 
الصدد ســواء كانت سندات أو صكوكا 
املــــضــــف أن هـــذا  ــول  ــ ــقـ ــ ــا. ويـ ــ ــــروضــ قــ أو 
املــلــيــار الــجــديــد إذا تــم املــضــي فيه قدما 
إلــى مبلغ 800 مليون دينار  بــاإلضــافــة 
ــا مــجــلــس األمــــــة األســـبـــوع  ــرهــ الـــتـــي وفــ
املاضي سيمكن البنك من تمويل نحو 
ــلـــب إســــكــــانــــي لـــلـــمـــواطـــنـــن،  ــــف طـ 20 ألــ
ويغطي األراضــــي والـــوحـــدات السكنية 
الجاهزة في منطقتي املطاع وخيطان.

ــــذه الـــحـــلـــول ال  ــرى املـــضـــف أن كــــل هـ ــ ويــ
تــغــنــي عـــن الــحــلــول طــويــلــة املــــدى الــتــي 
يــجــب أن تــشــمــل أيــضــا تــنــويــع مــصــادر 
الــدخــل أمـــام بنك االئــتــمــان بالسماح له 
بتقديم الخدمات املصرفية االعتيادية 
الــتــي تــقــدمــهــا املـــصـــارف الــتــجــاريــة وأن 
يكون لديه ذراع استثماري يمكنه من 
اســتــثــمــار مـــا لــديــه مـــن فـــوائـــض مــالــيــة. 
ــوم الـــحـــكـــومـــة حـــالـــيـــا بـــبـــنـــاء مـــدن  وتــــقــ
ســكــنــيــة جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــتــي جــنــوب 
سعد العبدالله )غرب الكويت( وجنوب 
صـــبـــاح األحـــمـــد )جـــنـــوب الــــبــــاد(، بما 
الــوحــدات  يستوعب عــشــرات اآلالف مــن 
السكنية الجديدة. وقال املضف إن البنك 
البد أن يكون مستعدا لتمويل املواطنن 
الـــوحـــدات السكنية في  لــلــحــصــول عــلــى 
هذه املــدن، وهــذا لن يتأتى إال من خال 
ــدة الـــتـــي يــدعــو  ــديـ االســتــراتــيــجــيــة الـــجـ

إليها.

16 مليار دينار حاجة بنك االئتمان 
الكويتي لتمويل قروض اإلسكان

الكويت - رويترز:

أردوغان يلمح 
لضخ استثمارات جديدة

الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان إن حكومته ستعزز نمو  الــرئــيــس  قــال 
االقــتــصــاد مــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى مــزيــد مــن االســتــثــمــارات فــي كافة 
القطاعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس خال مشاركته في االجتماع 
الــتــشــاوري لــحــزب الــعــدالــة والتنمية بــواليــة طـــرابـــزون شــمــال شرقي 
الــبــاد. وأكــد أردوغـــان أن تركيا ستواصل مسيرة اإلنــتــاج، وستعزز 
صادراتها خال األعوام املقبلة. وأوضح أردوغان أن حكومته تواصل 
تقديم الخدمات لكافة املواطنن، وأن حكومات حزب العدالة والتنمية 

تستمد قوتها من الشعب والثقة املتبادلة بينهما.
الــرغــم مــن املشاكل الخطيرة التي نواجهها على  قــائــا: »على  وتــابــع 
نطاق عاملي، فإننا نواصل تفعيل أكبر االستثمارات في بادنا، ونحن 
من البلدان التي تمكنت أن تتجاوز فترة الوباء الذي هز حتى أكثر دول 
العالم تقدما بأقل ضــرر«. وأردف: »فــي عــام 2020، انكمش االقتصاد 
العاملي بنسبة 3.4 باملائة، بينما تركيا سجلت نمًوا بنسبة 1.8 باملائة. 
ـــ2.7 مليون  وعــلــى الــرغــم مــن الــظــروف الــوبــائــيــة، وفــرنــا فـــرص عــمــل لــ
شــخــص«. ولفت إلــى أن تــجــاوز قيمة الــصــادرات التركية خــال العام 
املــاضــي 225 مليار دوالر، دليل واضــح على نجاح تركيا فــي اتخاذ 
فــتــرة تفشي كــورونــا، وعـــدم سماحها للوباء  الــازمــة خــال  التدابير 

بإلحاق الضرر في قطاعي اإلنتاج والتصدير.

برميل النفط الكويتي 
90 دوالرًا يتخطى 

الــنــفــط الكويتي  الــبــتــرول الكويتية أن ســعــر بــرمــيــل  أعــلــنــت مــؤســســة 
تخطى حاجز الـ 90 دوالرا في أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر عام 
تــــداوالت نهاية  2014، إذ ارتــفــع 41ر1 دوالر ليبلغ 23ر91 دوالر فــي 
األســـبـــوع. وأوضــــح خــالــد بـــودي املــحــلــل النفطي فــي تــصــريــح لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( أمــس، أن ارتفاع أسعار النفط لهذا املستوى 
يعود إلى عدة أسباب أبرزها التزام تحالف )أوبك بلس(، يضم منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوبك( والدول املنتجة من خارجها، بعدم ضخ 
الــتــزام التحالف فــي ضخ  إلــى  الــســوق، الفتا  كميات تزيد على حاجة 
ألــف برميل يوميا، مما وازن بــن العرض  زيـــادة شهرية بــواقــع 400 

والطلب وحد من ضغط الفوائض في السوق النفطي على األسعار.
وأفاد بأن االقتصاد العاملي بدأ يشهد حالة تعاٍف مع انحسار جائحة 
كورونا، مما زاد اإلقبال على النفط والتوسع في العديد من األنشطة 
االقتصادية وساهم في ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الضغوط 
الـــدول املستخدمة للفحم مــصــدرا رئيسيا للطاقة  التي تتعرض لها 
السيما املتعلقة بتلوث البيئة، عزز موقف النفط الخام والغاز إذ أنهما 
من أهم البدائل املتاحة للفحم، لذا ليس من املستبعد أن تصل أسعار 

النفط إلى 100 دوالر للبرميل.
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بريطانيا تحذر من تهديدات روسية مؤكدة

الناتو يستبعد إرسال قوات ألوكرانيا

تركيا تطلق عملية 
عسكرية ضد 

مسلحي »بي كا كا«

بريطانيا تبدأ 
تطعيم األطفال 
من سن 5 سنوات

أعــربــت روســيــا عــن رغبتها فــي الحصول على تفسير 
لاللتزامات األمنية األوروبية من دول الغرب قبل تقديم 
مقترحاتها التالية بشأن أزمتها مع جارتها أوكرانيا. 
وقــال سيرغي الفـــروف، وزيــر الخارجية الــروســي، في 
تصريحات أمس »إن موسكو تطلب من الدول األعضاء 
فــي حلف شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو« والــــدول األعــضــاء 
ــاون فــــي أوروبــــــــا تــوضــيــح  ــعــ ــتــ فــــي مــنــظــمــة األمــــــن والــ
الــوفــاء بالتزامات منظمة األمن  نواياها بشأن كيفية 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا بعدم تعزيز األمــن على حساب 
أمن اآلخرين«. وأضاف الفروف »إن إجابات هذه الدول 
على الطلب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية سوف 
تكون أساسية لتحديد مقترحاتنا املستقبلية، والتي 

سوف تقدم إلى الرئيس فالديمير بوتني«. 
من جانبه، قال ينس ستولتنبرج األمــني العام لحلف 
شمال األطلسي أمس األحــد، إنه ال توجد لدى الحلف 
أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست 
إقـــدام روسيا  مــن أعــضــاء الحلف العسكري، فــي حالة 
ــــؤال عــبــر تــلــفــزيــون هيئة  عــلــى غـــزوهـــا. وردا عــلــى سـ
اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( عما إذا كان يستبعد 
إرســــــال قـــــوات مـــن الــحــلــف إلــــى أوكـــرانـــيـــا إذا أقــدمــت 
روســيــا عــلــى غـــزوهـــا، قـــال ســتــولــتــنــبــرج »لــيــس لدينا 
أي خطط لنشر قــوات حلف شمال األطلسي القتالية 
في أوكــرانــيــا.. نحن نركز على تقديم الــدعــم«. وأضــاف 
»هناك فرق بني أن تكون عضوا في حلف األطلسي وأن 

تكون شريكا قويا وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس 
هناك شك في ذلك«.

الــواليــات املتحدة بشكل متكرر في األسابيع  وحــذرت 
ــكـــون تــســتــعــد لــغــزو  ــا تـ ــمـ ــيــــا ربـ املـــاضـــيـــة مــــن أن روســ
ألــف جندي بالقرب  أوكرانيا بعد حشد أكثر من 100 
من حدودها، في ما ينفي الكرملني ذلك، مطالبا أيضا 
بضمانات أمنية ملزمة من جانب واشنطن وحلفائها 
في الناتو بعدم السماح أبدا ألوكرانيا باالنضمام إلى 
التحالف العسكري. كما ترغب روسيا في سحب حلف 
األطلسي قــواتــه إلــى مواقعها املــحــددة فــي عــام 1997، 

قبل أن تصبح دول وسط وشرق أوروبا أعضاء به.
تـــراس، وزيـــرة الخارجية البريطانية،  أكــدت ليز  فيما 
أمـــس أن خــطــر الــغــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا »حــقــيــقــي«. 
وأشـــــــــــارت تـــــــــراس، فـــــي تـــصـــريـــحـــات لـــهـــيـــئـــة اإلذاعــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة »بـــي بــي ســـي«، إلـــى أنـــه مــن املستبعد أن 
يتم نشر أي جنود بريطانيني للقتال في هذا الصراع، 
مــضــيــفــة أن بـــالدهـــا ســتــرســل أســلــحــة إلــــى أوكـــرانـــيـــا 
وستدعم دول حلف الناتو املجاورة ألوكرانيا. وقالت 
ألـــف جــنــدي أوكـــرانـــي، وأمـــدت  إن بريطانيا دربـــت 20 
الـــجـــيـــش األوكـــــرانـــــي بـــصـــواريـــخ مــــضــــادة لـــلـــدبـــابـــات، 
مثلما قدمت دعما للقوات البحرية األوكرانية وقطاع 
الطاقة، مشددة على أن »أي توغل روسي في األراضي 

األوكرانية سيكون أمرا فظيعا ألوروبا«.
كــمــا ذكـــرت الـــوزيـــرة أنــهــا لــديــهــا الــقــنــاعــة بـــأن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتني يتطلع لغزو أوكرانيا، الفتة 
إلــى أن بــالده تبذل كل ما بوسعها »مــن خــالل وسائل 

الـــــردع والــدبــلــومــاســيــة لــحــث بـــوتـــني عــلــى الـــتـــراجـــع«. 
ولفتت إلى أنه يتم اإلعــداد لفرض عقوبات اقتصادية 
على مؤسسات مالية روسية وشركات الطاقة واألفراد 
الــروســي، مبينة أن هــذه العقوبات  الــداعــمــني للنظام 
ســتــســتــهــدف »أي مــصــالــح لــهــا تــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــة 

الروسية«.
لــيــز تـــراس فيما يستعد بــوريــس  وتــأتــي تــصــريــحــات 
الـــوزراء البريطاني، لزيارة دول في  جونسون، رئيس 
أوروبــا الشرقية خالل األيــام القليلة املقبلة، فضال عن 
إجــراء مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي، في ظل 
لــنــدن للحيلولة  الــتــي تبذلها  الــدبــلــومــاســيــة  الــجــهــود 
دون قيام روسيا بغزو أوكرانيا. وذكرت هيئة اإلذاعة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن جـــونـــســـون طـــلـــب مــــن قــــــادة الــجــيــش 
واالستخبارات إعــطــاءه مزيدا من الخيارات للتعامل 
مـــع مـــا تــصــفــه لــنــدن بــــ »عـــــدوان روســــي مــتــزايــد« على 

أوكرانيا.
يــذكــر أن الــتــوتــر بـــني حــلــف شــمــال األطــلــســي والــــدول 
ــا من  ــيـ ــات املــتــحــدة مـــن جــهــة، وروسـ الــغــربــيــة والــــواليــ
جــهــة أخــــرى، تــصــاعــد خـــالل األشــهــر األخـــيـــرة بــعــد أن 
الــغــرب موسكو بالتخطيط لغزو واســع النطاق  اتهم 
لجارتها أوكرانيا بعد حشدها نحو 100 ألف جندي 
الــحــدود بني البلدين، فيما تنفي موسكو بشكل  على 
مستمر هـــذه االتــهــامــات، وتــتــهــم، فــي املــقــابــل، الحلف 
إلــى حــدودهــا، وتطالب بضمانات  بمحاولة التوسع 
ــا إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو أو نشر  ــيـ ــرانـ بـــعـــدم انـــضـــمـــام أوكـ

صواريخ في الدول القريبة من حدودها.

توجه الناخبون البرتغاليون إلى صناديق االقتراع 
ــــإدالء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــد لـ ــ أمـــــس األحــ
الــبــرملــانــيــة، رغـــم عـــدم وجـــود فــائــز واضـــح فــي األفــق 
وزيـــادة عــدم اليقني بسبب احتمال انخفاض نسبة 
ــابــــات  ــدد اإلصــ ــعـ ــــط ارتــــفــــاع قـــيـــاســـي لـ ــال، وسـ ــ ــبـ ــ اإلقـ
لــجــان االقــتــراع أبوابها  بــفــيــروس كــورونــا. وفتحت 
في الثامنة صباحا، وفي جامعة لشبونة، فاق عدد 
املوظفني عدد الناخبني الذين كان غالبيتهم من كبار 
السن وُوضعت الفتات على الجدران تطلب من الناس 
وضــــع الــكــمــامــات وااللــــتــــزام بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي 

واستخدام أقالمهم الخاصة في التصويت.

وكان البعض يضع أيضا قفازات للحماية اإلضافية. 
وقالت ماريا أوديتي )73 عاما( »لقد تلقيت التطعيم، 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا حــتــى اآلن... لكنني  صـــــب 

ُ
أ ولــــم 

شعرت بأمان شديد«، مضيفة أن املواقف في السباق 
االنتخابي متقاربة جدا لدرجة ال يمكن أن تسفر عن 
حكومة مستقرة قــادرة على إحــداث تغيير إيجابي. 
وســـمـــحـــت الـــحـــكـــومـــة لــلــمــصــابــني بـــمـــغـــادرة الـــعـــزل 
بـــأن يكون  واإلدالء بــأصــواتــهــم بأنفسهم، وأوصــــت 
ذلك في الساعة األخيرة قبل إغالق مراكز االقتراع، أي 
السابعة مساء )1900 بتوقيت جرينتش(، متعهدة 

»بالسالمة املطلقة« أثناء التصويت.
وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن أكـــثـــر مـــن ُعـــشـــر ســكــان 
البالغ عددهم عشرة ماليني نسمة دخلوا  البرتغال 

فـــي الـــعـــزل بــســبــب كـــوفـــيـــد19-. ويــكــتــنــف الــغــمــوض 
الــحــزب االشتراكي  نتيجة االنــتــخــابــات بعد أن فقد 
الحاكم املنتمي ليسار الوسط الكثير من التأييد في 
استطالعات الرأي لصالح حزب املعارضة الرئيسي، 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي االشــتــراكــي مــن يــمــني الــوســط. 
ومن غير املرجح أن يفوز أي منهما بأغلبية كبيرة. 
وجرت الدعوة لالنتخابات في نوفمبر بعد أن رفض 
البرملان مشروع ميزانية حكومة األقلية االشتراكية. 
ومـــن املــرجــح أن تـــؤدي هـــذه االنــتــخــابــات إلـــى تفاقم 
ــا يــنــتــج عــنــهــا حــكــومــة  ــمـ الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة وربـ
قصيرة العمر، ما لم ينجح أحد األحــزاب الرئيسية 
فــي تشكيل تــحــالــف فــعــال، وهـــو مــا قــد يــكــون مهمة 

شاقة.

أحداث X أحداث

الــتــركــيــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس إطــــــالق عــمــلــيــة »أرن شــتــاء 
الــعــمــال  - 17« ضـــد تــنــظــيــم حــــزب 
الكردستاني »بي كا كا« في والية 
ــــالد. وأشــــــــارت  ــبــ ــ ــ مــــــوش شــــرقــــي ال
الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، إلــــى مــشــاركــة 
أمــنــيــا فــي العملية،  1071 عــنــصــرا 
الفتة إلى أنها تهدف إلى »اجتثاث 
املسلحني، وتعزيز أجواء األمن في 

املنطقة«. 
فــي غــضــون ذلـــك، يــواصــل الجيش 
ــد املـــجـــمـــوعـــات  الـــتـــركـــي حـــربـــه ضــ
املــســلــحــة فـــي الــــداخــــل وبـــالـــحـــدود 
الشمالية، حيث تمكنت قواته من 
الـــقـــضـــاء عــلــى 172 مــســلــحــا مـــن /

بـــي كـــا كــــا/ مــنــذ األول مـــن يــنــايــر 
الجــاري.

الــداخــلــيــة  بــالــذكــر أن وزارة  جــديــر 
ــد أطـــلـــقـــت فــي  ــ ــة، كــــانــــت قـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
يــنــايــر 2021، سلسلة  الــعــاشــر مــن 
عمليات أرن عقب انتهاء عمليات 
ــيـــث أســــفــــرت عــن  ــة«، حـ ــقــ ــاعــ »الــــصــ
ألــفــني و883 مسلحا  الــقــضــاء عــلــى 

في 397 عملية.

ذكـــــرت هــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الوطنية أمس األحــد، أن بريطانيا 
ــبـــوع فـــي تطعيم  ســتــبــدأ هـــذا األسـ
ــة لــخــطــر  ــ ــــرضـ ــر عـ ــ ــثــ ــ األطــــــفــــــال األكــ
اإلصابة بفيروس كورونا والذين 
تتراوح أعمارهم بني 5 و11 عاما. 
أبــطــأ مــن بعض  وكــانــت بريطانيا 
الــــدول األخــــرى فــي تــقــديــم جــرعــات 
لـــأطـــفـــال بــــني الـــخـــامـــســـة واألحـــــد 
عشر عاما، وال تنوي تطعيم هذه 
الــفــئــة الــعــمــريــة عــلــى نــطــاق أوســـع 
ــدول مــثــل الـــواليـــات  ــك خــالفــا لــ وذلــ

املتحدة وإسرائيل.
وقالت ماجي ثــروب وزيــرة شؤون 
ــدة  ــم فـــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـ ــيـ ــعـ ــتـــطـ الـ
ــاء  ــيــ »أود أن أطـــمـــئـــن اآلبــــــــاء وأولــ
ــن تــتــم املــوافــقــة  ــه لـ األمــــــور عــلــى أنــ
ــا لم  عــلــى لـــقـــاح جـــديـــد لـــأطـــفـــال مـ
يـــتـــم الــــوفــــاء بـــاملـــعـــايـــيـــر املــتــوقــعــة 
ــــودة والـــفـــعـــالـــيـــة«.  ــــجـ لــلــســالمــة والـ
وسيحصل األطــفــال على جرعتني 
10 مــيــكــروجــرام مـــن لــقــاح فــايــزر-

بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغني. 
وترتفع حاالت اإلصابة بني أطفال 
ــــدارس فــي إنــجــلــتــرا، حــيــث تقدر  املـ
هيئة الخدمات الصحية الوطنية 
أن مـــا يــقــرب مـــن 12 فـــي املـــائـــة من 
تــــالمــــيــــذ املـــــــــــدارس األصـــــغـــــر ســنــا 
ــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي  ــيــــبــــوا بــ أصــ

األسبوع املنتهي في 22 يناير.

عواصم - وكاالت

لشبونة - رويترز

تايوان تتهم الصين بمنع وصول اللقاحات للجزيرة

تــايــوان ولــيــام الي اليوم  نــائــب رئيسة  استغل 
األخـــيـــر مـــن زيـــارتـــه لــلــواليــات املــتــحــدة لــتــكــرار 
اتــــهــــام الـــصـــني بــمــنــع حـــصـــول الـــجـــزيـــرة عــلــى 
لقاحات كوفيد19- العام املاضي، وشكر مشرعة 
أمريكية على دورهــا في التبرع بالتطعيمات. 
وفــــي مـــايـــو املــــاضــــي، اتــهــمــت رئــيــســة تـــايـــوان 
تساي إينج-وين الصني بعرقلة صفقة لقاحات 
كوفيد19- مع شركة بيونتيك األملانية، بعد أن 

عــرضــت بــكــني عــلــى الــجــزيــرة تــقــديــم الــجــرعــات 
عبر شركة صينية بينما كانت تايوان تواجه 

لتوها ارتفاعا في عدد اإلصابات.
ونــفــت بــكــني بــغــضــب مــحــاولــتــهــا مــنــع تــايــوان 
مــن الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات وعــرضــت أيضا 
جــرعــات مــن إنــتــاجــهــا، لــكــن الــجــزيــرة رفضتها 
مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسالمة. وتعتبر 

الصني تايوان إقليما تابعا لها. 
ــــد أقـــــــل مـــــن أســــبــــوعــــني مـــــن تـــصـــريـــحـــات  ــعـ ــ وبـ
تــســاي، قــالــت الــســنــاتــور تــامــي داكـــــورث، أثــنــاء 

إلــى تايبه بصحبة اثنني مــن أعضاء  زيــارتــهــا 
الــكــونــجــرس األمـــريـــكـــي، إن الـــواليـــات املــتــحــدة 

ستتبرع بعدد 750 ألف جرعة لقاح لتايوان.
ولدى توقفه في سان فرانسيسكو، أثناء عودته 
إلــى تــايــوان مــن هــنــدوراس، وجــه نائب رئيسة 
إلــى السناتور الديمقراطية عن  تــايــوان الشكر 
إنــه »ممنت  قل عن الي قوله 

ُ
واليــة إيلينوي. ون

لها بشكل خاص )على موقفها( العام املاضي 
عــنــدمــا لـــم تــتــمــكــن تـــايـــوان مـــن الــحــصــول على 

لقاحات بسبب... الصني«. 

الــقــوي ألن توفر  وأضـــاف »لــم تكتف بالتأييد 
إدارة )الرئيس األمريكي جو( بايدن اللقاحات 
لتايوان، وذهبت بنفسها إلى تايوان لتعلن أن 
الواليات املتحدة ستتبرع باللقاحات لتايوان«.
ووصفت وزارة الخارجية الصينية اتهام الي 
بأنه »محض خــيــال... وافــتــراء خبيث وتشويه 
لــلــوجــه الحقيقي لــبــر الــصــني الــرئــيــســي«. وفــي 
نهاية املطاف، بــدأت تايوان في تلقي لقاحات 
بيونتيك، التي جــرى تطويرها باالشتراك مع 

شركة فايزر، في سبتمبر.

تايبه - رويترز

بدء االنتخابات البرلمانية في البرتغال رغم انتشار كوفيد
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قالت لجنة أطباء السودان املركزية املرتبطة 
أمــــــس األحــــــــد إن مـــتـــظـــاهـــرا  ــة  ــعــــارضــ ــاملــ بــ
لــقــي حــتــفــه فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم خــال 
مــشــاركــتــه فـــي احــتــجــاجــات تــنــدد بالحكم 
أن  اللجنة  الــبــاد. وأضــافــت  فــي  العسكري 
محمد يوسف إسماعيل )27 عاما( أصيب 
في صدره. ولم يصدر بيان بعد من الحكام 
الذين يحاولون احتواء سلسلة  العسكريني 
من االحتجاجات في جميع أنحاء السودان 
أكــتــوبــر..  انــفــرادهــم بالسلطة فــي 25  مــنــذ 
وقال مراسل لرويترز إن قوات األمن أطلقت 
الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع فــي مــحــاولــة لتفريق 
الحشود التي كانت تقوم بمسيرة في تحٍد 

لحظر املظاهرات.
ووصل املتظاهرون إلى مسافة كيلومترين 
من قصر الرئاسة على ضفاف النيل األزرق 
قبل أن تقطع قوات األمن طريقهم في وقت 
مبكر من بعد الظهر وبدأت في مطاردتهم. 
الــذي يبلغ  وقــال املحتج محمد عبدالرحمن 
من العمر 51 عاما ويعمل موظفا حكوميا 
للتظاهر حتى يتمكن أطفالنا من  »نــخــرج 
العيش في ظل دولــة مدنية ديمقراطية في 
بــمــصــادرة مستقبل  لــن نسمح  املستقبل. 

أبنائنا«. 
وانتشر جنود مسلحون وعربات عسكرية 
ــلـــمـــرة األولــــــــى فــي  فــــي أنــــحــــاء الـــعـــاصـــمـــة لـ
املــاضــيــة فــي اســتــعــراض  القليلة  األســابــيــع 

للقوة على ما يبدو.
التواصل االجتماعي  ُونشرت على وسائل 
صور ولقطات مصورة ملسيرات في بلدات 
ومـــدن أخـــرى فــي أنــحــاء الـــســـودان، غــيــر أن 
رويترز لم تستطع التحقق بشكل مستقل 
مــن مــوعــد الــتــقــاط الــصــور. وأوقـــف انقاب 
أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة بني الجيش 
واملــدنــيــني الــتــي جـــرى الــتــفــاوض عليها في 
السابق عمر  2019 بعد اإلطاحة بالرئيس 

البشير في انتفاضة.
ــة الــخــرطــوم أصـــدرت   وكــانــت ســلــطــات واليـ
املـــواكـــب والتجمعات  بــحــظــر  قــــرارا  الــســبــت 
الجماهيرية بوسط العاصمة، وحثت الناس 
عــلــى الــتــجــمــع بـــدال مـــن ذلـــك فـــي الــســاحــات 
ــتــل مــا ال يقل عــن 79 

ُ
واملــنــاطــق املحلية. وق

ألفني فــي حمات  أكثر مــن  صــيــب 
ُ
مدنيا وأ

ــــت لــجــنــة أطـــبـــاء  ــال قـــمـــع االحـــتـــجـــاجـــات. وقــ
ــــؤالء لــقــوا  ــــســــودان املـــركـــزيـــة إن مــعــظــم هـ ال
حتفهم جراء التعرض لطلقات نارية وقنابل 

الغاز املسيل للدموع. 
العسكريون إن االحتجاجات  القادة  ويقول 
التحقيق في  السلمية مسموح بها وسيتم 

ضحايا املتظاهرين.

الشرطة تقتل متظاهرًا 
في الخرطوم

كوريا الشمالية تجري أكبر تجربة صاروخية منذ 2017

الجامعة العربية تؤكد دعمها 
لحقوق فلسطينيي الداخل

أجـــرت كــوريــا الشمالية أكــبــر تــجــربــة صــاروخــيــة لــهــا منذ 
عام 2017 أمس األحد عندما أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ 
باليستي متوسط املدى، في تطور يرى كثيرون أنه خطوة 
أخرى نحو استئناف التجارب على الصواريخ بعيدة املدى. 
وذكرت هيئة األركان املشتركة في كوريا الجنوبية أن قذيفة 
طــلــقــت مــن مقاطعة 

ُ
أ ــاروخ باليستي واحـــد  أنــهــا صـ ُيعتقد 

جاجانج في كوريا الشمالية باتجاه املحيط قبالة ساحلها 
الجنوبية  القومي في كوريا  األمــن  الشرقي. وعقد مجلس 
اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس مون جيه-إن لبحث التجربة 

الصاروخية لكوريا الشمالية، وقال إن التجربة شملت على 
ما يبدو إطاق صاروخ باليستي متوسط املدى وهو ما لم 

تختبره كوريا الشمالية منذ 2017.
وقال مون إن عملية اإلطاق تجعل كوريا الشمالية قريبة 
الباليستية  التجارب على إطــاق الصواريخ  من استئناف 
أوقفت  للقارات. وكانت بيونجيانج قد  العابرة  املدى  بعيدة 
طواعية مثل هذه التجارب. وأشار الرئيس الكوري الجنوبي 
الشمال  التي أجراها  التجارب الصاروخية  إلى أن سلسلة 
هذا الشهر تعيد إلى األذهان حالة التوتر املتصاعد في عام 
2017 عندما أجرت بيونجيانج عدة تجارب نووية وأطلقت 

أكبر صواريخها بعضها حلق فوق اليابان.

وقــــال زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــج أون إنـــه لــم يعد 
ملزما بالتوقف عن مثل هذه األنشطة التي تضمنت وقف 
علن عنها في عام 2018 وسط 

ُ
تجارب األسلحة النووية وأ

الرئيس  الدبلوماسية ولــقــاءات قمة مــع  الجهود  موجة مــن 
األمريكي آنذاك دونالد ترامب. وأشار قادة كوريا الشمالية 
هذا الشهر إلى أنها قد تستأنف تلك األنشطة بسبب عدم 
التخلي  الواليات املتحدة وحلفائها أي مؤشرات على  إبداء 

عن »سياساتهم العدائية«.
الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة فــي منطقة املحيط  الــقــيــادة  وقــالــت 
التجربة  الهندي في بيان أمس األحــد بعد  الهادي واملحيط 
الصاروخية إن »الواليات املتحدة تدين هذه األعمال وتدعو 

)كـــوريـــا الــشــمــالــيــة( إلـــى االمــتــنــاع عـــن املـــزيـــد مـــن األعــمــال 
املزعزعة لاستقرار«. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية 
الــذي  التهديد  تــوضــح  الــصــاروخــيــة  التجربة  األمــريــكــيــة إن 
الباليستية  تمثله برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ 

غير القانونية لكوريا الشمالية.
الشهور  أكــثــر  التجربة يصبح شهر يناير  وبــإجــراء هــذه 
التي أجرت خالها كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 
إطار برنامجها الصاروخي. ويقول محللون إن بيونجيانج 
التي  العقوبات الصارمة  توسع وتطور قــدرات جديدة رغم 
تخضع لها وقرارات مجلس األمن الدولي التي تحظر عليها 

إجراء تجارب على صواريخ باليستية. 

الـــدول العربية دعمها الكامل  أكــدت جامعة 
لــحــقــوق فــلــســطــيــنــيــي الـــداخـــل )عــــرب 1948( 
ونــضــالــهــم ودفـــاعـــهـــم املــســتــمــر عـــن أرضــهــم 
ــــي وطـــنـــهـــم وعـــلـــى  وحـــقـــوقـــهـــم وعـــيـــشـــهـــم فـ
أرضهم ومدنهم وقراهم، داعية األمم املتحدة 
ل  ومجلس حقوق اإلنسان إلى ضــرورة تحمُّ
تـــجـــاه قــضــيــة فلسطينيي  مــســؤولــيــاتــهــمــا 
الــــــــداخــــــــل، ومــــــــا يــــتــــعــــرضــــون لــــــه مــــــن ظــلــم 
وانتهاكات جسيمة ألبسط حقوقهم املكفولة 
بـــالـــقـــانـــون واملـــواثـــيـــق والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة. 
وثــمــنــت األمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــامــعــة فـــي بــيــان 
ــدره قــطــاع فلسطني واألراضـــــي العربية  أصــ
املــحــتــلــة أمـــس بــمــنــاســبــة يـــوم الــتــضــامــن مع 
الـــداخـــل الفلسطيني )عــــــرب48(، ثمنت  أهـــل 
عــالــيــا تضحياتهم الجسيمة مــن أجـــل نيل 
حقوقهم املشروعة التي كفلتها لهم املواثيق 
والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة، وأثـــنـــت عــلــى مــواقــفــهــم 
ونضالهم مع أبناء شعبهم في جميع أرجاء 
فلسطني املحتلة من أجــل استعادة الحقوق 
الوطنية وفــي مقدمتها حق العودة وتقرير 
املصير وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. 
وقـــال الــبــيــان إنـــه فــي الــثــالثــني مــن يــنــايــر من 
كل عام يأتي يوم التضامن مع أبناء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل الـــخـــط األخـــضـــر مــذكــرًا 
بنضاالتهم البطولية وتشبثهم بحقوقهم 
وهويتهم الوطنية، حيث تأتي هذه املناسبة 
الـــيـــوم فـــي ظـــل ظــــروف صــعــبــة واســتــثــنــائــيــة 
يــجــتــازهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عـــامـــة، بمن 
فيهم فلسطينيو 48 في مواجهة السياسات 
ــيــــة  ــلــ ــيــ الـــــعـــــدوانـــــيـــــة والــــعــــنــــصــــريــــة اإلســــرائــ
املتصاعدة لكسر عزيمتهم وإجبارهم على 
الــتــخــلــي عـــن أرضـــهـــم وحــقــوقــهــم وهــويــتــهــم 

وثقافتهم الفلسطينية العربية.
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي 48  إلـــــــى أن  الــــبــــيــــان  وأشــــــــــار 
يــواجــهــون الــيــوم بــإيــمــان وعـــزم كبيرين في 
ظــل ظـــروف بالغة التعقيد حــمــالت التطرف 
ــــي كــل  ــنــــصــــري فــ ــعــ والــــتــــمــــيــــيــــز والــــفــــصــــل الــ
مناحي الحياة اليومية، ويقاومون ببسالة 
وجــســارة كل مخططات التهجير واالقــتــالع، 
ومختلف مــحــاوالت طردهم وتهجيرهم من 
الــيــوم في  مدنهم وقــراهــم، خاصة مــا يجري 
قـــرى الــنــقــب الــتــي تــتــعــرض للمسح مــن على 
الــخــريــطــة املــحــلــيــة، قــريــة بــعــد قــريــة، بغرض 
إقامة املستوطنات للمهاجرين اإلسرائيليني 

على أنقاضها. 
ــداخـــل  وأكـــــــدت الـــجـــامـــعـــة أن فــلــســطــيــنــيــي الـ
املــحــتــل هــم جـــزء أصــيــل مــن الــشــعــب الــعــربــي 
الفلسطيني وأنهم مع إخوانهم في كل شبر 
ــة عـــــدوان  ــهـ عـــلـــى أرض فــلــســطــني فــــي مـــواجـ
غــاشــم، بــســيــاســات ومــمــارســات االســتــيــطــان 
والتطهير العرقي والفصل العنصري، وأنهم 
مــدافــعــون أصليون عــن هويتهم وانتمائهم 
وحقهم فــي وطنهم وعــن قضيتهم فــي وجه 
آلــــة الــقــمــع واالضـــطـــهـــاد اإلســـرائـــيـــلـــي الـــذي 
يــنــتــهــك قـــواعـــد الــقــانــون الـــدولـــي والــشــرعــيــة 
الدولية، داعية املجتمع الدولي إلى الضغط 
الجاد والحقيقي على السلطات اإلسرائيلية 
ــمــــارســــات الــقــمــعــيــة  ــوقـــف االعــــــتــــــداءات واملــ لـ
واالنتهاكات اليومية ألبسط حقوق الشعب 
الفلسطيني داخل الخط األخضر وفي أرجاء 
ــي الــعــربــيــة املــحــتــلــة والــزامــهــا بوقف  ــ األراضـ
ــادرة والــتــهــويــد  عــمــلــيــات االســتــيــطــان واملـــصـ
املــقــدســات اإلســالمــيــة واملسيحية  وتــدنــيــس 
واســتــبــاحــتــهــا، ومــمــارســة ســيــاســة التمييز 
العنصري وفرض القوانني العنصرية، التي 
تـــطـــال حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــني داخــــــل الــخــط 

األخضر.

4 قذائف هاون في الموصل سقوط 

ــن الــعــراقــيــة عـــن ســقــوط  ــوات األمــ أعــلــنــت قــ
أربــــــــع قـــــذائـــــف هــــــــاون أمـــــــس فـــــي مــنــطــقــة 
الــســحــاجــي غـــرب مــديــنــة املــوصــل شمالي 
الـــعـــراق، دون اإلعــــالن عــن وقـــوع إصــابــات 
ــادت الـــقـــوات  ــ ــرى، أفــ ــ بـــشـــريـــة. مـــن جــهــة أخــ
أمــنــيــة ملالحقة  بــانــطــالق عملية  الــعــراقــيــة 
ــي مــــحــــافــــظــــة صــــالح  ــ ــول /داعـــــــــــــش/ فــ ــ ــلـ ــ فـ
ــراق. وقـــالـــت فـــي بــيــان  ــعــ الـــديـــن شــمــالــي الــ
لها، إن العملية األمنية تتضمن تفتيش 
عــــدة أهــــــداف مـــرســـومـــة ورصـــــد تــحــركــات 
املسلحني، التي تحاول بني الحني واآلخر 

التسلل الستهداف أمن املواطنني والقوات 
األمنية.

في سياق آخر، أعلن مصدر أمني أمس عن 
انــفــجــار عــبــوة ناسفة على رتــل شاحنات 
تحمل مـــواد لوجستية لصالح التحالف 
ــــدود مــحــافــظــة ذي قـــار،  الـــدولـــي ضــمــن حـ
ــراق. وأضــــــــاف املـــــصـــــدر، أن  ــ ــعــ ــ ــ ــنـــوبـــي ال جـ
االنــفــجــار لـــم يــســفــر عـــن وقــــوع أي أضـــرار 
بــشــريــة أو مــاديــة تــذكــر. وتــتــعــرض أرتـــال 
تابعة للتحالف الدولي بشكل شبه يومي 
إلــى تفجيرات بعبوات ناسفة فــي الطرق 
الـــســـريـــعـــة فــــي عـــــدة مـــنـــاطـــق مــتــفــرقــة مــن 

البالد.

موجــز األخبار

القاهرة - قنا

سول - رويترز

بغداد - قنا
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بنجامين فرانكلين

كاتب رأي
»شبكة »سي إن إن« اإلخبارية األمريكية«

المستثمرون ُمصابون بـ »دوار« شديد

الشركات املستقبلية  الحالية ألربــاح  القيمة  إلى زيــادة  املنخفضة  الفائدة 
واإليــجــارات واإليـــرادات األخــرى. لكن يبدو أن األسعار قد امتدت إلى ما 
ا لتقديري الخاص، 

ً
هو أبعد مما يمكن تفسيره باملعدالت املنخفضة. وفق

الناتج املحلي اإلجمالي  ارتفعت نسبة قيمة األصول اململوكة لألسر إلى 
إلى 7.5 مرة في نهاية العام املاضي. قبل الوباء، كان هذا املضاعف يقترب 
من 6 مرات. كما أن املقاييس األخرى املجربة والصحيحة لتقييم أسعار 
األصول، مثل مضاعفات أسعار األسهم، وفروق ائتمان سندات الشركات 

ا خارج الحدود التاريخية.
ً

ومعدالت رسملة العقارات التجارية، هي أيض
اآلن يــبــدو أن األســــواق تــقــتــرب مــن املــضــاربــة، حــيــث يــشــتــري املــزيــد من 
املستثمرين األصول بقصد البيع بسرعة لتحقيق ربح. ما يسمى بأسهم 
التي اشتهرت واكتسبت شعبية عبر اإلنترنت  الشركة  meme -أسهم 
التواصل االجتماع- و SPACs - شركة االستحواذ  من خــال منصات 

الشيكات على بياض- ا باسم »شركة 
ً

ألغــراض خاصة، واملعروفة أيض
التكنولوجيا عالية  األولــيــة، ال سيما شركات  العامة  الــعــروض  « وموجة 
الطيران، هي عامات في سوق األسهم. وفي سوق اإلسكان، تضاعفت 
املــاضــي، وشكلت فجأة ربع  العام  مشتريات املستثمرين تقريًبا خــال 
مبيعات املنازل. وفي الوقت نفسه، انخفضت املبيعات للمشترين األفراد 
الــعــمــات املــشــفــرة يسيطر عليها املــضــاربــون  . ويــبــدو أن أســــواق 

ً
قــلــيــا

الهائلة فــي األســعــار ويعتقدون  بــالــزيــادة  ــدعــوا 
ُ
لقد خ تــقــريــًبــا.  بالكامل 

لــشــراء عماتهم املشفرة بسعر  آخـــرون  أنــه سيكون هناك مستثمرون 
أعلى بكثير مما دفعوه. إنها نظرية »األحمق األكبر« في العمل - ترتفع 
األسعار ألن الناس قادرون على بيع عماتهم املشفرة ألحمق أكبر. هذا، 
بالطبع، حتى ال يتبقى مزيد من الحمقى. وبالتالي، فإن أسعار األصول 
معرضة بشدة لعمليات البيع، وقد يكون املحفز هو التحوالت املعلقة في 
األمـــور مًعا كما كــان متوقًعا، فسيقوم  إذا استمرت  النقدية.  السياسة 
البنك املركزي األمريكي - بإنهاء التيسير الكمي  الفيدرالي -  االحتياطي 
بحلول ربيع هذا العام ويبدأ في رفع سعر الفائدة على األموال الفيدرالية 
من الحد األدنى للصفر بعد ذلك بوقت قصير. تتجه أسعار الفائدة إلى 
األعلى - إنها فقط مسألة مدى ارتفاعها ومدى سرعتها. من الصعب فهم 
كيف يمكن أن تظل تقييمات األصــول مرتفعة كما هي، حتى مع زيادة 

متواضعة في األسعار.

القرارات الضرورية لاقتصاد األمريكي.  التأثير على  الوباء في  يستمر 
الفيروس في أضــرار كبيرة، حيث أضــر متحور  تسببت كل موجة من 
التجزئة في ديسمبر مع  أوميكرون االقتصاد بشدة. تراجعت مبيعات 
تراجع األسر عن اإلنفاق، بما في ذلك السفر وتناول الطعام في املطاعم 
إلغاء  الكفاح مع  الطيران  وحضور عــروض »بـــرودواي« تواصل شركات 
الرحات حيث يمرض الطيارون وغيرهم من املوظفني. مطالبات التأمني 
ضد البطالة آخذة في االرتفاع مرة أخــرى، حيث إن الشركات الصغيرة، 

غير القادرة على االستمرار في السوق، تقلل من عدد املوظفني.
أناليتيكس« Moody›s Analytics، قمنا بخفض  في مؤسسة »موديز 
توقعاتنا لنمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع األول من حوالي 
5٪ سنوًيا إلى أقل من 2٪. ويمكن أن ينخفض الناتج املحلي اإلجمالي 
بسهولة أكثر إذا لم تهدأ عدوى أوميكرون بشكل كبير في األسابيع القليلة 
املقبلة. على الرغم من األخبار الوبائية الواقعية، فإن املستثمرين العامليني 
متفائلون، بل ودائمون. أسعار األصول آخذة في االرتفاع. ارتفعت أسعار 
األسهم بنحو 30٪ العام املاضي، وارتفعت قيمة املساكن الوطنية بنحو 
20٪. انعكاًسا ملكاسب األسعار هذه والزيادة في مدخرات األسر، زادت 
التي تملكها األســر  العمات املشفرة(  قيمة جميع األصـــول )باستثناء 
قــدره 22 تريليون دوالر في عــام 2021. وهذا  األمريكية بمقدار مذهل 
ُيترجم إلى مكسب بنسبة 16.8٪، وهو األقــوى على اإلطــاق وأكثر من 
أن تكون  أن أســعــار األصـــول يجب  املــؤكــد  القيمة املسجلة. مــن  ضعف 
تــؤدي أسعار  القياسية.  املنخفضة  الفائدة  إلــى معدالت  مرتفعة بالنظر 

مارك زاندي

“ إذا أردت أن تكون ثرًيا، ففكر في ادخار األموال
إلى جانب التفكير في كيفية الحصول عليها ”

Saud2002h@hotmail.com

ترجمة - نور الله محمد

الجمهوريون وانتخابات التجديد النصفي
ساعد التوسع التقدمي في دفع القيم املحافظة في انتخابات عام 2021، لكن 
القضايا الثقافية لن تسيطر بشكل موثوق على الجمهوريني في االنتخابات 
النصفية. أشارت استطاعات الرأي في فرجينيا إلى أن االقتصاد ال يزال 
هو القضية األكثر أهمية، لكن ال يمكن لساسة الوالية والبلديات أن يفعلوا 
أكثر من سرقة الوظائف من الواليات القضائية األخرى عبر حوافز سخية 
الــضــرائــب املحلية - وعـــد حــاكــم فرجينيا جلني  وإعــــادة تــرتــيــب مــن يــدفــع 
التي  القضايا االجتماعية  البقالة.  التنازلية على  بإلغاء الضريبة  يونجكني 
ساعدت في تعزيز حملته االنتخابية، بعدما كاد أن يخطئ الجمهوري في 
نيوجيرسي. ونهضة العقل حول السامة العامة في نيويورك ومينيابوليس 
هي أمور يمكن ملسؤولي الوالية واملسؤولني املحليني تغيير األمور فيها - ما 
املــدارس وجرائم  العامة مثل  يتم تدريسه واملعايير األكاديمية في األماكن 
الشوارع وتمويل الشرطة. أتاح العمل من املنزل والتعليم عن بعد لآلباء نافذة 
مقلقة ملعرفة كيفية تدريس القصة األمريكية والعاقات العرقية في املدارس 
انعكس نجاح يونجكني في جميع  التغيير.  أجــل  اآلبــاء من  العامة وصــوت 

أنحاء الباد في انتخابات مجالس إدارة املدرسة.
وعــلــى املــســتــوى الــوطــنــي، يــصــوت أعــضــاء الــكــونــجــرس وأعـــضـــاء مجلس 

ا للظروف االقتصادية في منطقتهم.
ً
الشيوخ على ما يهم حق

الكونجرس ميتش ماكونيل وكيفني مكارثي والحزب  يجب على زعيمي 
الواليات ستؤثر  أن املحاكم في استفزازات  أن يدركوا  الجمهوري األوســع 
بشكل أكــبــر على اإلجــهــاض والــهــجــرة وإصـــاح االنــتــخــابــات حتى يتمكن 
الجمهوريون من الفوز بالرئاسة والكونجرس مًعا أو تحقيق أغلبية مانعة 
لحق النقض في كليهما. في عام 2022 ال يمكن تحقيق ذلــك، ويجب على 
الثقافية املحافظة مع  االلــتــزام بالقيم  للكونجرس  الجمهوريني  املرشحني 
التركيز في الغالب على االقتصاد. وبشكل أكثر تحديًدا، تشويه سمعة اآلثار 
املهينة املحتملة لجهود الديمقراطيني لتوسيع دولة الرفاهية وتقديم البدائل. 
مع التقلبات الصغيرة املتكررة، يتنافس الجمهوريون والديمقراطيون حتى 
بني الناخبني على االنتماء الحزبي، لكن حوالي الخمسني يعتبرون أنفسهم 
الــعــاملــيــة وديناميكيات  الــتــجــاريــة  املــمــارســات  تــؤثــر  افــهــم كــيــف  مستقلني. 
السوق والسياسات االقتصادية في الوقت الحاضر عليك من خال األخبار 

والتحليات في الوقت الفعلي.
الــوالء  االقــتــصــاديــة منصهرة بشكل غير منطقي مــع  الــظــروف  تــصــورات 
الــحــزبــي. فـــي أكــتــوبــر مـــن عـــام 2020، اعــتــقــد 55٪ مـــن الــجــمــهــوريــني أن 
يــزداد  الــوضــع  الديمقراطيني إن  قــال 67٪ مــن  االقــتــصــاد يتحسن، بينما 
ــام، وعــادت  ســـوًءا. بمجرد أن أصــبــح جــو بــايــدن رئــيــًســا، انقلبت هــذه األرقــ

األنماط املماثلة التي كانت سائدة في فترتي رئاسة باراك أوباما.
ا ملسح أجرته جامعة ميتشيجان، يتوقع الجمهوريون أن يكون التضخم 

ً
وفق

الــديــمــقــراطــيــون 3٪ - كــاهــمــا ال يمكن  يــتــوقــع  لــعــام 2022، بينما   ٪6.8
الحزب  الــيــوم، فسيكون  تــم إجـــراء االنتخابات  أن يكونا على صـــواب. وإذا 
الجمهوري في حالة جيدة، ألن نمو متحور دلتا، واآلن أوميكرون، يعمان 
على إبطاء االنتعاش، والتضخم تمزق وبرامج الغداء املدرسية ورفوف البقالة 

تفتقر إلى العناصر املنتجة محلًيا.
ــكـــرون، فــــإن إنـــفـــاق الــرئــيــس بـــايـــدن عــلــى الــبــنــيــة التحتية  ــيـ مـــع تـــراجـــع أومـ
وتــريــلــيــونــات الـــــــدوالرات الــتــحــفــيــزيــة املــتــبــقــيــة فـــي دفـــاتـــر شــيــكــات املــنــازل 
التضخم بنسبة 4٪ أو 5٪ سيظل مرتفعًا  الــطــلــب.  والــشــركــات ستعزز 

للغاية، لكن املشهد املهتريء أفضل من 6٪ أو 7٪ الذي ُيخشى اآلن.
التنظيم والتدخل الحكومي في السوق أقل شعبية لدى  مرة أخــرى، أصبح 
لــاســتــرداد واإلجـــازة  القابلة  الناخبني، لكن اإلعــفــاءات الضريبية لألطفال 
البناء بشكل أفضل ال تزال  املدفوعة وعناصر أخــرى من أجندة  العائلية 

تحظى بالدعم ألن برامجها ستخفف من األلم.
بالنسبة للجمهوريني، تكمن الفرصة في شرح كيف يعتزمون رعاية التحول 
إلــى اقتصاد أكثر اخــضــراًرا وعــدالــة دون الحد مــن إنــتــاج الــبــتــرول، وزيــادة 

أسعار البنزين، وزيادة توسيع دولة الرفاهية.

بيتر موريسي

خبير اقتصادي أمريكي
»موقع »ماركيت ووتش« األمريكي«

حول مقال »نظرة تفاؤلية 
لالقتصاد العماني«

يــأخــذ املــقــال كاتبه إلــى آفـــاق وفــضــاءات واســعــة في 
عــالــم املــعــرفــة والــثــقــافــة، عــبــر الــبــحــث عــن املــعــلــومــة، 
ــبــــار حــول  واســـتـــطـــاع ومــتــابــعــة املــســتــجــدات واألخــ
كــل مــا هــو جديد مــن تــطــورات وسياسات وقـــرارات 
وأحداث سياسية واقتصادية وأزمات وثورات علمية 
يحتشد بها عصرنا، لكي يحيط علما - ما وسعه 
الــعــالــم على املستويات  ذلــك - بما يحصل فــي هــذا 
الــثــاثــة مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا وعــاملــيــا، فــيــســتــثــمــره في 
القراءة والتحليل واملقارنة واالسقاط وتعزيز مقاله 
التي تسهم فــي تعظيم  ــام  بالحجة واملعلومة واألرقـ
قيمته، وتجعل منه نصا مــقــروءا ينبض بالحياة، 
قادرا على إثارة النقاش والحوار، وفتح نافذة تواصل 
الكاتب والــقــارئ، فــاألول يشعر بالبهجة  نشطة بني 
قــارئ أعجب بمقاله  والتحفيز عندما تصله رسالة 
ــار إلــيــهــا بــالــتــفــصــيــل، أو  وأشــــاد بــه فــي جــوانــب أشــ
أو على أجــزاء منه، مما يفيده  انتقده وتحفظ عليه 
وينفعه في مقاالت الحقة، فرسالة واحدة واتصال أو 
مجموعة رسائل واتصاالت تحتوي على ماحظات 
وآراء حـــول مــقــال تــؤكــد عــلــى أن هــنــاك مــن تجشم 
عــنــاء قـــراءتـــه. وقـــد قـــدرت وأنـــا أقـــرأ انــطــبــاعــات أحــد 
القراء لواحد من تلك املقاالت التي نشرتها »لوسيل«، 
العماني«، والــذي  بعنوان »نظرة تفاؤلية لاقتصاد 
تناول توقعات تقرير صندوق النقد الدولي، وتحسن 
مـــوقـــع الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي لــاقــتــصــاد الــعــمــانــي 
التوقعات  الــتــي بنيت عليها تلك  عــاملــيــا، واألســبــاب 
وانعكاساتها محليا، والسياسات املالية التي أقرتها 
الــحــكــومــة الــعــمــانــيــة وأثـــرهـــا عــلــى املــشــهــد الــوطــنــي. 
بــأنــهــا تــســتــحــق أن تــجــد لــهــا مــســاحــة فـــي الــنــشــر، 
ومــكــانــة فـــي هـــذا املـــقـــال املــخــصــص لــهــا، ألهميتها 
للمقال  أوال، كونها تقدم قــراءة متخصصة ومفيدة 
العماني فقط،  الخليجي وليس  وللواقع االقتصادي 
وألنها ماحظات اقتصادية تدخل ضمن تخصص 
الصحيفة ومن بعث بها خبير في هذا الشأن ثانيا. 
لــذلــك فــإنــنــي أعــرضــهــا كــمــا وصــلــتــنــي دون تعديل 

انتصارا لألمانة وإبقاء على رأي  وحــذف واضــافــة، 
صاحبها دون تدخل مني: »السام عليكم عزيزي 
ســعــود. قــــرأت مــقــالــتــك األخـــيـــرة، وهــــذه ماحظاتي 

السريعة عليها: 
ــتــالــي زيــــادة  1- أخـــبـــار تــحــســن أســـعـــار الــنــفــط وبــال
اإليـــــرادات، وانــخــفــاض العجز فــي املـــوازنـــة، ال تــدالن 
عــلــى تــحــســن اقــتــصــادنــا، بـــل هـــي تــعــرضــنــا لخطر 
بقاء اقتصادنا معتمدا على النفط واسعاره صعودا 
ــرك الــســيــاســات الحكيمة فــي الــصــرف  وهــبــوطــا، وتـ
ــار، وضـــــــرورة عــــدم الــتــوســع  ــمـ ــثـ ــتـ واالدخــــــــار واالسـ
الــصــعــبــة، بحجة التحسن  الــخــارجــيــة  ــقــروض  ال فــي 
الصوري لاقتصاد، وهذا هو مرد تحسن وضعنا 

املالي.
2- إن تــوقــعــات الــهــيــئــات والــجــهــات الــخــارجــيــة عن 
تحسن االقتصاد، وقوته هي تمنيات وتخيات ألنها 
البعيدة  القادمة  السنوات  تتكلم عن حــدوث ذلك في 

مثل سنة 2026.
الــديــون، ولو  3- لقد أوردت أرقاما جميلة عن حجم 
أنــهــا ال تــشــمــل ديــــون الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، حتى 

تكتمل الصورة الكاملة عندنا.
التي ندفعها  الفوائد  أرقــامــا جميلة عن  كما أوردت 
عــلــى الـــديـــون الــخــارجــيــة، وكـــم أنــهــا تــقــارب ملياري 
ريال سنويا، مما يعني حرمان الشعب العماني من 
هذا املبلغ الكبير سنويا، وعدم صرفه على تحسني 
وضعه الداخلي، وحرمان شرايني االقتصاد من هذه 

السيولة الكبيرة.
لم تنس املشاكل االقتصادية  أنــك  4- أعجبني جــدا 
الــبــاد كلها، وذكـــرت جلها،  العويصة والــتــي تقلق 
أمـــثـــال الــتــســريــح مـــن الـــوظـــائـــف، وعـــــدم الــتــوظــيــف 
الحد  الترقيات والــزيــادات، وانخفاض  الجديد، وعدم 
األدنى للرواتب، في مقابل زيادة الرسوم والضرائب 

وضريبة القيمة املضافة، والفساد املالي.
بارك الله فيك وفي قلمك أخي العزيز«.
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الوكرة يتحدى الزعيم السداوي
QNB في دوري نجوم 

5 أشواط للقايا والجذاع في
 ثالث أيام مهرجان قطر لإلبل

من أجل التتويج باللقب القاري الخامس 

أدعم اليد يواجه البحرين في نهائي البطولة اآلسيوية

    

التتويج بالبطولة  إلى  القطري  املنتخب  يسعى 
اآلسيوية لكرة اليد للمرة الخامسة في تاريخه 
عندما يلتقي اليوم نظيره البحريني في املباراة 
النهائية بالنسخة العشرين من البطولة املقامة 
في املنطقة الشرقية باململكة العربية السعودية 
واملؤهلة لبطولة العالم في بولندا والسويد العام 
املقبل 2023. وكان األدعم قد أحرز اللقب في 
أعـــوام 2014 و2016  األربــعــة األخــيــرة  النسخ 
و2018 و2020 فيما يراهن املنتخب البحريني 
أبطال  على تدوين اسمه ألول مــرة في سجل 

البطولة اآلسيوية.
وحقق املنتخب القطري منذ بداية البطولة وإلى 
غاية بلوغ املباراة النهائية مسيرة مثالية، حيث 
إنه تصدر بالعالمة الكاملة )6 نقاط( املجموعة 
فــاز على على عــمــان 31 - 14،  الثالثة بعدما 

والعراق 37 / 22، واإلمارات 22 – 17.
ــه فـــي الـــدور  ــم عــلــى املـــنـــوال ذاتــ ــ ثـــم نــســج األدعـ
ــارات على  ــتـــصـ الــرئــيــســي بــحــصــده لــثــالثــة انـ
الــســعــوديــة 34 – 19 وأوزبـــكـــســـتـــان 15-46 
أن  الجنوبية 10–0 باالنسحاب قبل  وكــوريــا 
يــفــوز فــي الــــدور نــصــف الــنــهــائــي عــلــى نظيره 

اإليراني 34 / 19.
ــــدروه الــبــالء   كــمــا أبــلــى املــنــتــخــب الــبــحــريــنــي بـ
الــحــســن فـــي الــبــطــولــة الـــجـــاريـــة، حــيــث تــصــدر 
الرابعة بالفوز على كــل مــن فيتنام  املجموعة 
46- 14، وأوزبكستان 35– 19 وهــونــغ كونغ 
ذلـــك صــــدارة املجموعة  بــعــد  46– 20، واحــتــل 
الثانية في الدور الرئيسي بالفوز على الكويت 
29-15 والـــــعـــــراق 34–31 وإيـــــــــران 36–26 
املنتخب  فــاز على  النهائي  الـــدور نصف  وفــي 
السعودي 29–20. ويسبق املباراة النهائية لقاء 
املنتخبني  الثالث والــرابــع بني  املركزين  تحديد 

السعودي واإليراني.
وكانت منتخبات قطر والبحرين والسعودية 
وإيــــــران قـــد ضــمــنــت الــصــعــود لــبــطــولــة الــعــالــم 
الــعــام املقبل 2023 على  فــي بــولــنــدا والــســويــد 
للبطولة  النهائي  لــلــدور نصف  أثــر صــعــودهــا 
اآلســـيـــويـــة الــعــشــريــن املــقــامــة فـــي الــســعــوديــة، 
العراقي والكوري  املنتخبان  فيما سيتنافس 
الــجــنــوبــي عــلــى الــبــطــاقــة الــخــامــســة مـــن خــالل 
مــبــاراة تــحــديــد املــركــزيــن الــخــامــس والــســادس 

التي تقام في وقت الحق اليوم.

لجنة اليوم الرياضي للدولة تعلن إقامة
2022 في الهواء الطلق  أنشطة 

أعلنت لجنة اليوم الرياضي للدولة في بيان 
أصدرته أمس إقامة كافة األنشطة والفعاليات 
الــعــام الحالي  الــجــمــاعــيــة لنسخة  الــريــاضــيــة 
2022 في الهواء الطلق بناء على قرار مجلس 
الـــوزراء املوقر وبالتنسيق مع وزارة الصحة 
ــأن االشـــــتـــــراطـــــات واإلرشـــــــــــادات  الــــعــــامــــة بــــشــ
الــخــاصــة بــاألنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة، 

وللحد من انتشار فيروس كورونا.
الفعالية  تــم تحديد عـدد املشاركني فـي   كما 
عـــــن 15 شـخصا مـن  الـــواحـــدة بحيث اليــزيــد 
املــشــاركــني في  يــزيــد عــدد  املحصنني، فيما ال 
الفعاليـات الفردية عن خمسة أشخاص، ممـن 
التطعيم مثل األطفال  لـم يستكملوا جرعات 
ـــ12، مــع شــرط إبـــراز مــا يثبت خلوهـم  الــ دون 
السـريع  مـن كوفيـدـ 19 بفحـص املسـتضدات 
خـالل 24 ساعة قبـل املشـاركة، مع التأكيد على 
ضرورة التزام الجميع، في كل أوقات النشاط، 

بالتباعد بمسافة ال تقل عن متر واحد.
وتــشــدد لــجــنــة الــيــوم الــريــاضــي لــلــدولــة على 
الــتــزام جميع املنظمني والشماركني  ضـــرورة 
واملــتــفــرجــني بــاتــخــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة، كما 
إلــى إمكانية اسـتخدام جميع أجهزة  أشــارت 
الــتــدريـــــب الــريــاضــيــة، فــي الــحــدائــق ومــســارات 
الرياضة وجميع األماكن األخرى، بما يتوافق 
مع قرارات وزارة الصحة في هذا الخصوص، 
ــتـــزام بــعـــــدم مــشـــــاركــة األغــــراض  ــرورة االلـ ــ وضـ
الشخصية، مثل عبوات الشرب الخاصة، كما 

يجب أن تكون مواقع معقمات اليد متاحة في 
جميع أماكن ممارسة األنشطة.

أنــه من  الرياضي للدولة،  اليوم  وتؤكد لجنة 
الواجب على جميع املشاركني، تنزيل تطبيق 
ــراز، حــيــث ســيــســمــح بــاملــشــاركــة فــقــط ملن  ــتـ احـ
ــراء«، فــيــمــا لـــــن  ــ ــــضـ تــظــهــر لــديــهــم الـــحـــالـــة »خـ
يسـمح للمصابني بـكوفيـد-19 باملشـاركة إال 
إذا تعافـوا تماما، حيث يكونون قد حصلوا 
عــلــى نــتــيــجــة ســالــبــة لــفــحــص بـــي ســـي آر أو 
فحص املــســتــضــدات الــســريــع وأمــضــوا سبعة 
أيام بعد اإلصابة، على أن يخرجوا مـن العزل 
اليـوم السابع، إذا كانت نتيجـة  الصحي في 
ــراز خــــضــــراء،  ــ ــتـ ــ ــبـــة وحــــالــــة احـ ــالـ ــفـــحـــص سـ الـ
إلـــى األنشطة  الــحــضــــــــور  وســيــتــاح للجمهور 
لــكل فعاليــة، مع  املقــررة  الرياضيــة بالنســب 
التحقق مـن تنزيـل تطبيـق احتـراز،  ضـــرورة 

ــراء«، للسماح  والــتــأكــد مـــــن أن الــحــالـــــة »خــضـــ
ــن تـــواجـــد  ــ ــاكـ ــ ــات وأمـ ــ ــــدرجــ ــــى املــ ــالــــدخــــول إلــ بــ

الجمهور.
وتــوصــي اللجنة بــعــدم مــشــاركــة الــفــئــات غير 
ــالـــذات األشـــخـــاص الــذيــن تــزيــد  املــحــصــنــة، وبـ
أعمارهم عن 60 عاًما، واألشخاص املصابني 
بأمراض مزمنة، وذلك حفاظا على سالمتهم، 
وتــــؤكــــد حـــرصـــهـــا عـــلـــى ضــــــــرورة أن يــتــمــكــن 
ــيــــوم الـــريـــاضـــي  ــاركــــون فــــي فـــعـــالـــيـــات الــ املــــشــ
الرياضية بما  للدولة، من ممارسة األنشطة 
املــرجــوة، ويــضــمــن املحافظة  ــداف  يحقق األهــ

على الصحة العامة وسالمة الجميع.
وتأتي أهمية تنظيم اليوم الرياضي في دولة 
قطر كل عام، إلعالء شأن الرياضة بما تمثله 
مــن قــيــم أخــالقــيــة وإنــســانــيــة، وفــوائــد صحية 
كثيرة، وتوعية للمواطنني واملقيمني بأهمية 
الــيــومــيــة، وتشجيعهم  الــحــيــاة  فــي  الــريــاضــة 

على ممارستها طوال العام.
الرياضي للدولة  واحتفلت دولة قطر باليوم 
ألول مــرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور 
بــأن  لــســنــة 2011،  الـــقـــرار األمـــيـــري رقــــم )80( 
يــكــون يـــوم الــثــالثــاء مــن األســبــوع الــثــانــي من 
شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة 
وإجازة مدفوعة األجر، تنظم خالله الوزارات 
واألجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة األخــــــــرى والـــهـــيـــئـــات 
العامة فعاليات رياضية يشارك  واملؤسسات 
ــم، لــتــحــقــيــق الــوعــي  ــرهــ فــيــهــا الــعــامــلــون وأســ
ــراد  بــأهــمــيــة الــريــاضــة ودورهــــا فــي حــيــاة األفـ

واملجتمعات.

   

   

الدوحة -  
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ــادال في  ــ لــقــبــا بـــات رصــيــد اإلســبــانــي رفــايــيــل نـ
البطوالت األربع الكبرى للتنس عقب التفوق على 
الروسي دانييل ميدفيديف 2-6 و6-7 و6-4 و4-6 

و7-5 في نهائي أستراليا املفتوحة أمس األحد.

للتعاقد مع برونو  يــورو سيدفعها نيوكاسل  مليون 
جــيــمــارايــش العـــب وســـط الــبــرازيــل مــن أوملــبــيــك ليون 
بعقد ملـــدة أربـــع ســنــوات ونــصــف الــســنــة فــي محاولة 

لتدعيم صفوفه وتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.
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5 أشواط للقايا والجذاع في ثالث أيام مهرجان قطر لإلبل
تــواصــلــت أمــس فعاليات مــهــرجــان قطر 
لإلبل »جزيالت العطايا« لفئات املغاتير 
ــــي تـــقـــام  ــتـ ــ ــم، والـ ــيــ ــاهــ ــجــ واألصــــــايــــــل واملــ
منافساته على مــيــدان لبصير بمنطقة 
الــشــيــحــانــيــة وحــتــى الــثــامــن مـــن مـــارس 
املقبل وسط مشاركة كبيرة من مختلف 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ــام املــهــرجــان مــنــافــســات  وشــهــد ثــالــث أيــ
قــويــة بــني عــمــوم املـــالك القطريني ضمن 
فــئــة املــغــاتــيــر املــحــلــيــة، الـــذيـــن خــاضــوا 
خمسة أشواط كانت في غاية الصعوبة، 
نظرا لقوة املطايا املشاركة فيها، وذلك 
فــي ســن الــلــقــايــا والـــجـــذاع، حــيــث جــاءت 
الــتــالــي: شــوط لقايا شرايا  على النحو 
مــفــتــوح، شـــوط لــقــايــا تـــالد، شـــوط لقايا 
ــتــــوح، شــــــوط جـــــــذاع شـــرايـــا  ــفــ ــــدان مــ ــعـ ــ قـ
مــــفــــتــــوح، وشــــــــوط جــــــــذاع تــــــــالد، وذلـــــك 
استعدادا لعرضها على اللجان الطبية 
ولـــــجـــــان الـــــفـــــرز والـــتـــشـــبـــيـــه، ثـــــم لــجــنــة 

التحكيم وإعالن النتائج ظهر الغد.
وشـــهـــدت مــنــافــســات ســـن الــلــقــايــا إثــــارة 
قــويــة فـــي أشـــواطـــه الــثــالثــة، فــفــي شــوط 
لقايا شرايا مفتوح الذي شهد مشاركة 
40 مــالــكــا، وهـــي األضــخــم فــي شـــوط في 
املهرجان حتى اآلن، تمكن تركي محمد 
تــركــي الــقــحــطــانــي مــالــك املــطــيــة مخوفة 
ــتــــالل املـــركـــز  ــز بـــعـــد احــ ــرمــ ــن إحـــــــراز الــ مــ
ألــــف ريــــــال، فيما  األول وجـــائـــزتـــه 120 
جــاء سعيد علي الخيارين مالك املطية 
شلفا في املركز الثاني وجائزته 60 ألف 
ريــال، بينما حل سلطان حمد النعيمي 
املــركــز الثالث  مــالــك املطية الحاكمة فــي 

وجائزته 40 ألف ريال.
ــا تـــــــالد الـــــــــذي شــهــد  ــايــ ــقــ وفـــــــي شـــــــوط لــ
مــشــاركــة 18 مـــن املـــــالك، حــصــد عــبــدالــلــه 
ــة مـــشـــهـــورة  ــيـ ــالــــك املـــطـ ــمـــد الــــعــــذبــــة مــ حـ
الرمز بعد احتالل املركز األول وجائزته 
ــال، فــيــمــا جـــاء ســعــيــد علي  ــ 100 ألـــف ريـ
الخيارين مالك املطية رعــاده في املركز 
الثاني وجائزته 50 ألف ريال، بينما نال 
ماجد سعد الدوسري مالك املطية هيافه 

املركز الثالث وجائزته 30 ألف ريال.
أمــا في شــوط لقايا قعدان مفتوح الذي 
شهد مشاركة 12 من املالك، أحرز سعيد 
علي الخيارين مالك املطية رمــان الرمز 
بــعــدمــا احــتــل املــركــز األول وجــائــزتــه 60 
ألــف ريـــال، فيما حــل مــاجــد مــاجــد املــري 
مـــالـــك املــطــيــة بــــــرزان فـــي املـــركـــز الــثــانــي 
وجـــائـــزتـــه 50 ألــــف ريـــــال، بــيــنــمــا حصد 
ــادي العيبي مــالــك املــطــيــة لفان  شــافــي بـ

املركز الثالث وجائزته 30 ألف ريال.
اللقايا، جاءت املنافسة  وعلى غرار سن 

قوية في شوطي سن الجذاع، ففي شوط 
جذاع شرايا مفتوح الذي شهد مشاركة 
11 مـــن املــــــالك، وهــــي األقـــــل فـــي أشــــواط 
الــشــرافــي  املــهــرجــان، تمكن ســالــم عجيم 
مالك املطية جمره من إحــراز الرمز بعد 
احتالله املركز األول وجائزته 120 ألف 
ريــــال، فــيــمــا جـــاء الــشــيــخ نــايــف بــن عيد 
بـــن مــحــمــد آل ثــانــي مــالــك املــطــيــة نايفه 
في املركز الثاني وجائزته 60 ألف ريال، 
ــــري مــالــك  بــيــنــمــا حـــل عــبــدلــلــه مــحــمــد املـ
املطية خزامه في املركز الثالث وجائزته 

40 ألف ريال.
وفـــــــي شـــــــوط جـــــــــذاع تـــــــالد الـــــــــذي شــهــد 
مــشــاركــة 13 مــن املــــالك، فـــاز سعيد علي 
الخيارين مالك املطية مضيحه بالرمز 
املــــركــــز األول وجـــائـــزتـــه  بـــعـــد احـــتـــاللـــه 
ــال، فــيــمــا جـــاء مــاجــد سعد  ــ 100 ألـــف ريـ
الــدوســري مالك املطية لهابه فــي املركز 
الــثــانــي وجــائــزتــه 50 ألـــف ريــــال، بينما 
نــال عبدلله جــابــر املنخس مــالــك املطية 
الراسية املركز الثالث وجائزته 30 ألف 

ريال.
وأعـــرب املـــالك املــشــاركــون فــي منافسات 
اليوم عن بالغ سعادتهم بما ملسوه من 
تــطــور غــيــر مــســبــوق لــلــنــســخــة الــحــالــيــة 
املــهــرجــان، منوهني بمكانة وسمعة  مــن 
املـــهـــرجـــان، الـــهـــادف إلــــى غــــرس ريــاضــة 
اآلبــــــــاء واالجــــــــــداد فــــي نـــفـــوس األجـــيـــال 

الحاضرة واملتعاقبة.
ــنــــأت الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان،  وهــ
جميع الفائزين فــي األشــــواط الخمسة، 
مــتــمــنــيــة لــلــجــمــيــع الـــنـــجـــاح والــتــوفــيــق، 
مــؤكــدة أنــهــا لــن تــدخــر جــهــدا فــي سبيل 

تلبية رغبات املالك وتطلعاتهم.
ــالـــث مــن  ــثـ ــيــــوم الـ ــهــــدت فـــعـــالـــيـــات الــ وشــ
مهرجان قطر لإلبل أيضا، دخــول اإلبل 
املشاركة في األشواط األربعة املخصصة 
لسن الثنايا والــجــل وهـــي: شــوط ثنايا 
شرايا مفتوح، شــوط ثنايا تــالد، شوط 
ــــوط جـــل تـــالد،  جـــل شـــرايـــا مــفــتــوح، وشـ
وذلـــك اســتــعــدادا لعرضها عــلــى اللجان 
الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم لجنة 
ــد / الــتــحــكــيــم وإعــــــالن الــنــتــائــج ظــهــر غـ

االثنني/.
وتــســتــمــر مــنــافــســات املــغــاتــيــر املــحــلــيــة 
يــوم األربــعــاء حيث يتم استقبال  حتى 
اإلبــل املشاركة ضمن املنافسات املحلية 
ــتــــي خـــصـــص لـــهـــا 171  لـــهـــذه الـــفـــئـــة والــ

جائزة قيمة على مدار 18 شوطا.
ــواط املــغــاتــيــر  ــ ــ ــقـــام أشـ ــــن املــــقــــرر أن تـ ومـ
الدولية واملقدرة بـ14 شوطا فور انتهاء 
ــلـــيـــة عـــلـــى مــــــــدار ســبــعــة  األشــــــــــواط املـــحـ
أيـــام متتالية، والــتــي خصصت اللجنة 

املنظمة لها 62 جائزة قيمة.

أبـــــدى تـــركـــي مــحــمــد تـــركـــي الــقــحــطــانــي 
ــم 131 عــن  ــ ــالـــك املـــطـــيـــة ”مـــخـــوفـــة“ رقـ مـ
ســعــادتــه الــبــالــغــة بـــإحـــراز املـــركـــز األول 
فــي شـــوط لــقــايــا شــرايــا مــفــتــوح لجميع 

االلوان بفئة املغاتير.
وأشاد باملستوى التنظيمي للمهرجان، 
: »سعداء بالتنظيم الرائع للنسخة 

ً
قائال

ا 
ً
املطورة، التي جعلت من املهرجان حدث

ــا لـــدولـــة قــطــر، لــيــبــرهــن للجميع 
ً
مــشــرف

مدى اهتمامنا باإلبل«.
وعــن حجم املــشــاركــة فــي املــهــرجــان قــال: 
»تــفــاجــأنــا بــالــعــدد الــكــبــيــر مـــن املــطــايــا 
املـــشـــاركـــة فــــي املـــنـــافـــســـات، وســاللــتــهــا 
الــقــويــة، لقد جــاءت منافسة أمــس قوية 

جــــًدا، ويــــدل ذلـــك عــلــى مــكــانــة املــهــرجــان 
وقوة صداه وسمعته محلًيا وإقليمًيا، 
املــشــاركــة الخليجية  مــنــوًهــا بــمــســتــوى 
من قبل األشقاء السعوديني والكويتيني 
ا 

ً
 الفت

ً
وغيرهم«. وأضــاف: رصدنا إقباال

عــلــى الــفــعــالــيــات، حــيــث الحـــظ الجميع 
مـــدى املــتــابــعــة واالهــتــمــام الـــذي تحظى 
املــنــافــســات، حــيــث يتابعها يومًيا  فــيــه 
ــاع كــبــيــر مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن املــحــلــي  قـــطـ

والخليجي.
وختم القحطاني حديثه، بقوله: »ال تزال 
لدينا مــشــاركــات مهمة فــي قــادم األيــام، 
سنشارك في أشــواط غًدا وبعد غد بكل 

قوتنا«.
نــســخــة مختلفة تــمــاًمــا عــن ســابــقــاتــهــا، بــهــذه الــعــبــارة بــدأ 
سعيد على سعيد الخيارين حديثه عن املهرجان، بعد ظفره 
لــشــوط لقايا قــعــدان، والـــذي يعد الفوز  أمــس باملركز األول 
الثاني من نوعه، حيث سبق وأن أحرز املركز الثاني بلقايا 
تالد في منافسات يوم السبت. وقال: »ملست تنظيًما مغايًرا 
رت لها جيًدا، 

ّ
فــي النسخة الحالية عــن سابقاتها، وتحض

منذ فترة طويلة، حالي كحال بقية املشاركني، الذين دفعوا 
بأجمل مــا لديهم مــن حــالل مــن أجــل إحـــراز مــراكــز متقدمة، 

وهذا ما تحقق ولله الحمد«.
وأضــــــــاف: شـــعـــرت بــقــمــة الـــســـعـــادة فـــــور إعــــــالن الــنــتــيــجــة، 
ويــحــدونــا األمـــل باستمرار تــواجــدنــا على منصة التتويج 
في قابل األيــام، كانت »رمــان« على قدر ثقتنا، ومن خاللها 
توجنا في املركز األول للقايا قــعــدان، بعد منافسة شرسة 
جًدا، ومن خالل »رعاده » فوزنا باملركز الثاني للقايا تالد، 

ونتطلع للمزيد واألفضل دائًما في املنافسات األخرى. 
وقـــال: استبشرت عندما وطـــأت قــدمــي منصة املـــالك خــيــًرا، 
، فمن 

ً
وتوقعت اعتالء منصة التتويج، وهذا ما تحقق فعال

خــالل »رمــان ورعـــاده«، ولدينا العديد من املفاجآت لأليام 
املقبلة.

القحطاني: سعداء بالتنظيم الرائع 

الخيارين: لدينا مفاجآت 
قوية األيام المقبلة

الــشــرافــي، مالك  توقع سالم عجيم محمد 
ــمــــرة« رقــــم 403، إحــــــراز مــركــز  املــطــيــة »جــ
ــــي شــــــوط جـــــــذاع شـــــرايـــــا، لــفــئــة  مـــتـــقـــدم فـ
املـــغـــاتـــيـــر املـــحـــلـــي، الســـيـــمـــا وأنــــــه شــــارك 
بأفضل ما لديه من حــالل في املنافسات، 
والــتــي أحـــرز عــلــى أثــرهــا املــركــز األول في 
 

ً
ا، وهو ما تحقق فعال

ً
آنف الشوط املذكور 

على أرض »لبصير« أمس.
ــى لـــ  ولـــفـــت إلـــــى أن هـــــذه املــــشــــاركــــة األولــــــ
“جمرة“ في الفردي، وتوقعت فوزها منذ 
لحظة دخول املطايا للميدان، وزاد يقيني 
وقناعتي بالفوز بعد عرض الحالل على 
لـــ “جمرة«  ا 

ً
لجان التحكيم، وملست تفوق

على قريناتها، وتأكد لي تميزها.
الشرافي، لم يخف، فرحته الكبيرة بالفوز 
ا: »نشكر القائمني 

ً
بهذا الناموس، مضيف

ــان، الــــــذي يـــعـــد عـــرًســـا  ــرجــ ــهــ عـــلـــى هـــــذا املــ
رياضًيا هاًما ألبناء شبه الجزيرة العربية 
واملنطقة بأسرها، حيث أنهم وفــروا بنية 
تحتية متكاملة إلنــجــاح مــنــافــســات هــذه 
الــنــســخــة املـــطـــورة، ومـــن حــق أهـــل قــطــر أن 

يفخروا بمستوى التنظيم املميز«.
وعـــن مــشــاركــاتــه املــقــبــلــة، أشــــار إلـــى أنــهــا 
 بــمــزيــد مـــن الــنــجــاح 

ً
ــــال ســتــكــون قـــويـــة، آمـ

واالنتصارات له ولجميع املشاركني فيها 
.

ً
مستقبال

 الشرافي: توقعت إحراز المركز األول 

أعــرب املتوج باملركز األول لشوط لقايا 
تــالد عــن فئة املغاتير املحلية، عبدالله 
حمد جابر العذبة، عــن سعادته اعتالء 
منصة التتويج، بعد فوزه املشرف بهذا 

املركز، من خالل مطيته »مشهورة«.
وقــال: »فخور جــًدا بما حققته مشهورة 

مــــــن فــــــــوز فــــــي ظــــــل املـــــشـــــاركـــــة الــــقــــويــــة 
واملـــنـــافـــســـة الـــشـــرســـة، الـــتـــي كــــان علينا 
وعــلــى الجميع التنبؤ بنتيجتها نظًرا 

لقوة الشوط«. 
وأضاف: سعادتنا ال توصف، وسنسعى 
بكل قوة لتحقيق املزيد من االنتصارات 

في األيام املقبلة، لدينا مشاركات يومية 
فــــي املـــهـــرجـــان الــــــذي يــحــظــى بــاهــتــمــام 
محبي رياضة اآلباء واألجــداد، كما أننا 
ا بالتنظيم املتميز، والشكر 

ً
سعداء أيض

املــوصــول للجنة املنظمة على جهودها 
املبذولة على هذا الصعيد.

العذبة: أسعى لتحقيق المزيد من االنتصارات

الدوحة - قنا
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اســتــقــبــل ســـعـــادة الــشــيــخ جـــوعـــان بن 
حمد آل ثــانــي رئــيــس اللجنة األوملبية 
ــه، صــــبــــاح أمــــس  ــبـ ــتـ ــكـ الــــقــــطــــريــــة فـــــي مـ
األحد سعادة السيد تشو جيان سفير 
جمهورية الصني الشعبية لدى الدولة. 
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاء اسـ ــ ــقــ ــ ــلــ ــ وجـــــــــــرى خـــــــــال الــ
العاقات الرياضية بني البلدين وسبل 

دعمها وتطويرها.
وقد حضر اللقاء سعادة السيد جاسم 
بن راشد البوعينني األمني العام للجنة 

األوملبية القطرية.
ــانــــب الــصــيــنــي  ــن الــــجــ ــ كـــمـــا حــــضــــره مـ
ســعــادة الــقــنــصــل تــشــني يـــوي، والسيد 
يـــانـــغ بـــــني، رئـــيـــس الـــقـــســـم الــســيــاســي 
بـــســـفـــارة جــمــهــوريــة الـــصـــني الــشــعــبــيــة 

لدى الدولة.

تـــأهـــلـــت مـــصـــر إلـــــى قـــبـــل نـــهـــائـــي كـــأس 
األمــم األفريقية لكرة القدم بعدما قلبت 
تأخرها إلى فوز 2 - 1 على املغرب بعد 

وقت إضافي أمس.
وتــقــدم املــغــرب بــركــلــة جـــزاء مــن سفيان 

بــــوفــــال فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــســـابـــعـــة قـــبـــل أن 
يــدرك محمد صــاح التعادل للمنتخب 

املصري في الدقيقة 53.
ــيـــه  ــود حــــســــن تـــريـــزيـــجـ وحـــــســـــم مــــحــــمــ
انتصار مصر في الدقيقة 100 ليتأهل 
منتخب باده ملواجهة الكاميرون البلد 

املضيف يوم الخميس املقبل.

الشيخ جوعان
 يستقبل السفير الصيني

مصر تهزم المغرب وتبلغ 
قبل نهائي كأس األمم

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

يــلــتــقــي الــــوكــــرة والـــســـد عــنــد الــســاعــة 
ــاء الـــيـــوم  الـــرابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن مـــسـ
اإلثـــــــنـــــــني عـــــلـــــى مــــلــــعــــب ســــــعــــــود بـــن 
ــؤجــلــة من 

ُ
عــبــدالــرحــمــن فــي املـــبـــاراة امل

ــن دوري  ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة مــ ــولـ الـــجـ
ــي  ــاضــ ــريــ الــ ــلــــمــــوســــم  لــ  QNB نـــــجـــــوم

الجاري 2021 - 2022.
ــوزه  ويـــتـــطـــلـــع الـــســـد إلـــــى اقـــتـــنـــاص فــ
الــثــالــث عــشــر مـــن أجـــل االبــتــعــاد أكــثــر 
فــي الـــصـــدارة وزيــــادة تــوســيــع الــفــارق 
الـــدحـــيـــل وتــعــزيــز  مـــع مــاحــقــه األول 
حظوظه بنسبة أكبر لاحتفاظ بلقب 

املسابقة.
املــركــز األول برصيد  الــزعــيــم  ويــحــتــل 
نـــقـــاط  ــارق 4  ــ ــفـ ــ بـ نـــقـــطـــة مـــتـــقـــدمـــا   37
عـــن الــدحــيــل مــنــافــســه الــرئــيــســي على 
لـ 12  اللقب حصل عليها من تحقيقه 
انـــتـــصـــارا وتــــعــــادل بــيــنــمــا تــظــل لــديــه 
مباراتان مؤجلتان سيخوضهما أمام 
كــل مــن نـــادي قطر على ملعب سحيم 
بن حمد يوم السابع عشر من فبراير 
املقبل، والريان يوم الثامن من مارس 

املقبل على ملعب جاسم بن حمد..
ــا الـــــوكـــــرة فــيــحــتــل املــــركــــز الـــثـــالـــث  ــ أمــ
ــقــــطــــة حـــقـــقـــهـــا مــــــن 8  نــ بــــرصــــيــــد 28 
انــتــصــارات و4 تــعــادالت بينما خسر 
في 3 مباريات، ويراهن على الخروج 
الــيــوم بنتيجة إيجابية تدعم موقعه 

ويحافظ عليه باملربع الذهبي..
ومن الناحية املنطقية ترجح النتائج 

كــفــة الـــفـــريـــق الــــســــداوي الـــــذي يــتــوفــر 
أيضا على قوة هجومية ضاربة حيث 
إنه أحرز 50 هدفا في 13 مباراة مقابل 

17 هدفا استقبلها في مرماه..
وسيكون هــجــوم الزعيم فــي مواجهة 
ــرة الــــذي يــعــد األفـــضـــل في  ــوكـ دفــــاع الـ
املسابقة عطفا على أن مرمى فريقه لم 

يستقبل سوى 15 هدفا..
 وقد اتفق مدربا الفريقني في املؤتمر 
الصحفي لكل منهما الخاص باملباراة 

أنها تحفل بالكثير من األهمية..
وأكــد اإلسباني خافي غراسيا مدرب 
الــســد أن الــوكــرة يــمــر بــأفــضــل حــاالتــه 
ــرة بــالــنــظــر لــأرقــام  ــيـ فـــي الــفــتــرة األخـ
ــتــــي حــقــقــهــا عــلــى  واإلحــــصــــائــــيــــات الــ

الـــصـــعـــيـــديـــن الــــدفــــاعــــي والـــهـــجـــومـــي 
ولــــذلــــك يـــتـــوقـــع أن تــــكــــون مــواجــهــتــه 
صعبة. ومــن جانبه، اعتبر اإلسباني 
ـــدرب  بـــارتـــولـــومـــي مـــاركـــيـــز لـــوبـــيـــز مـ
الـــوكـــرة أن اســتــعــداد العــبــيــه لــخــوض 
ــة الـــصـــعـــبـــة والـــــتـــــي يــطــمــح  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ املـ
فــيــهــا إلــــى مــواصــلــة ســلــســلــة نتائجه 

اإليجابية.
وأوضـــح أنــه على الــرغــم مــن أن فريقه 
يفتقد لجهود ثاثة العبني في املباراة 
وهــم أومــيــد إبراهيمي وأحــمــد فاضل 
ــك ال يقلل  وجــيــلــســون داال، إال أن ذلــ
مـــن رغـــبـــة فــريــقــه فـــي تــحــقــيــق نتيجة 

إيجابية.

تـــواصـــلـــت لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي فــعــالــيــات 
ــان الـــســـنـــوي لــســبــاق الــهــجــن  ــهـــرجـ املـ
العربية األصيلة على سيف صاحب 
السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 
الـــذي تنظمه لجنة  خليفة آل ثــانــي، 
ــدار ســبــعــة  ــ ســـبـــاقـــات الـــهـــجـــن عـــلـــى مــ
أيام بميداني السباق في الشيحانية 
ولـــبـــصـــيـــر ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات مــوســم 
الــرابــع  )2021 - 2022(، وذلــــك حــتــى 
ــــط مــشــاركــة  ــبـــل، وسـ ــقـ ــبـــرايـــر املـ مــــن فـ
كبيرة من دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
ــة 45  ــ ــامـ ــ ــد املــــهــــرجــــان أمــــــس إقـ ــهــ وشــ
ــايـــق  ــقـ ــن الـــحـ ــ ــات ســ ــافــــســ ــنــ ــا ملــ ــ ــوطـ ــ شـ
البكار والــقــعــدان ملسافة أربــعــة كيلو 
مـــتـــرات بـــواقـــع 23 شــوطــا فـــي الــفــتــرة 
الــصــبــاحــيــة مــنــهــا 13 شــوطــا للبكار 

وعشرة أشــواط للقعدان، و22 شوطا 
الــفــتــرة املسائية منها 13 شوطا  فــي 
لـــلـــبـــكـــار وتـــســـعـــة أشــــــــواط لـــلـــقـــعـــدان، 

وبينها أربعة رموز فضية.
ففي الفترة الصباحية أحرزت حفاوة 
ملك محمد بخيت املقارح لقب الشوط 
الرئيسي للحقايق البكار باحتالها 
قــــــدره 6.06.04  بـــزمـــن  ــز األول  ــركــ املــ

دقيقة.
وحصد كــرار ملك عبداملحسن طالب 
الـــجـــربـــوعـــي لــقــب الـــشـــوط الــرئــيــســي 
للحقايق القعدان بعدما احتل املركز 

األول بزمن قدره 6.07.32 دقيقة.
أما في منافسات الفترة املسائية فقد 
فــازت ثنى ملك سعيد راشــد عبدالله 
بلقب الشوط الرئيسي األول للحقايق 
ــتـــوح وجــــائــــزتــــه الــشــلــفــة  ــفـ ــبــــكــــار مـ الــ
الفضية ومليون ونصف املليون ريال 
بعدما احتلت املركز األول بزمن قدره 

5.53.82 دقيقة.
وأحــــــرزت ســـيـــوف مــلــك ســـالـــم محمد 
املـــــري لــقــب الـــشـــوط الــرئــيــســي األول 
ــاج وجـــائـــزتـــه  ــتــ ــار إنــ ــكـ ــبـ لــلــحــقــايــق الـ
ألــف ريــال بعد  الشلفة الفضية و350 
قـــدره  بـــزمـــن  املـــركـــز األول  احــتــالــهــا 

6.00.82 دقيقة.
وحــصــد ولــــوال مــلــك سهيل بالرملي 
العامري لقب الشوط الرئيسي األول 
الــقــعــدان مــفــتــوح وجــائــزتــه  للحقايق 
الخنجر الفضي ومليون ريال بعدما 
احتل املركز األول بزمن قدره 5.54.18 

دقيقة.
ــادر مـــلـــك مـــحـــســـن حــمــد  ــ ــغـ ــ وحــــقــــق مـ
الفاحي لقب الشوط الرئيسي األول 
لــلــحــقــايــق الـــقـــعـــدان إنـــتـــاج وجــائــزتــه 
الــفــضــي ومــلــيــون ريـــال بعد  الخنجر 
قــــدره  بــــزمــــن  املــــركــــز األول  احــــتــــالــــه 

5.54.16 دقيقة.

QNB 11 لدوري نجوم في مباراة مؤجلة من الجولة 

الوكرة يتحدى الزعيم السداوي

45 شوطا في ثاني أيام  إقامة 
مهرجان األمير الوالد للهجن

أحرز الاعب الفرنسي يانيك بوريل لقب 
بــطــولــة الــجــائــزة الــكــبــرى لــلــمــبــارزة قطر 
2022 فـــي ســــاح االيـــبـــيـــه لـــلـــرجـــال الــتــي 
نظمها االتــحــاد القطري للمبارزة داخــل 
فـــازت األستونية  صـــاالت أسباير بينما 

كاترينا ليس بلقب فئة السيدات...
وتوج بوريل بلقب فئة الرجال عقب فوزه 
على مواطنه ايمريك جالي بنتيجة )15 - 

10( في املباراة النهائية.. 
وفـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــفــردي الــســيــدات 
توجت األستونية كاترينا ليس باللقب 
وبــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة بــعــدمــا فــــازت على 
نــيــلــي ديــفــيــرت بنتيجة )15  مــواطــنــتــهــا 
-11( وذلك بحضور سعادة السيد جاسم 
بـــن راشــــد الــبــوعــيــنــني أمــــني عــــام اللجنة 
األوملــبــيــة القطرية والسيد عبدالله علي 

الغانم رئيس اتحاد املبارزة.
ــاز فـــي نصف  ــد فــ ــل قـ ــان يــانــيــك بـــوريـ وكـــ

ــالــــي دي فـــيـــرولـــي  الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى اإليــــطــ
بنتيجة )15 -9(، فيما تغلب الفرنسي 
ايــمــريــك جــالــي عــلــى اإليــطــالــي فيدريكو 
فــــي نــصــف  بــنــتــيــجــة )15- 6(  ــارا  ــيــــزمــ فــ
النهائي الــثــانــي. أمــا لــدى الــســيــدات، فقد 
فــــــازت األســـتـــونـــيـــة كـــاتـــريـــنـــا لـــيـــس عــلــى 
الــفــرنــســيــة مــــاري فــلــورنــس كــانــداســامــي 
بنتيجة )15-13( في نصف النهائي، فيما 
تــغــلــبــت األســتــونــيــة نــيــلــي ديــفــيــرت على 
مــواطــنــتــهــا ايــريــكــا كــيــربــو بــنــتــيــجــة )12 

-11( في نصف النهائي الثاني.
ــل عــن  ــ ــوريـ ــ وأعـــــــــرب الـــفـــرنـــســـي يـــانـــيـــك بـ
سعادته بفوزه باللقب الثاني له في قطر 
بــعــد لــقــب 2019 والـــرابـــع لــه فــي بــطــوالت 
الــجــائــزة الــكــبــرى كــمــا أنـــه ســبــق وأن نــال 
املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة واملـــركـــز الــثــالــث في 

نسخة 2015.
ــريــــح صـــحـــفـــي:  ــي تــــصــ ــ ــل فــ ــ ــوريــ ــ وقـــــــــال بــ
ــنــــا دائـــــمـــــا تــــكــــون صــعــبــة  ــة هــ ــولــ ــطــ ــبــ »الــ
بــتــواجــد املــصــنــفــني الــكــبــار وأخــــوض كل 

ــاراة وكــأنــهــا نــهــائــيــة خــاصــة فـــي ظل  ــبـ مـ
حرص باقي الاعبني على التواجد على 

منصات التتويج«.
ــتـــواجـــد ثــنــائــي  وأضــــــــاف: »أنــــــا ســعــيــد بـ
فــرنــســي فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــن ذلــك 
جـــعـــل الـــنـــهـــائـــي صــعــبــا وكــــــان الــتــوفــيــق 
حــلــيــفــي فــــي الـــنـــهـــايـــة ومـــــن اآلن أتــطــلــع 
ــة والــــفــــوز  ــ ــدوحـ ــ ــــى الـ لـــلـــعـــودة مــــجــــددا إلــ

باملزيد من األلقاب«.
أما األستونية كاترينا ليس فقد أعربت 
ــا بــــفــــوزهــــا بـــلـــقـــب بــطــولــة  ــهـ ــادتـ ــعـ عــــن سـ

الجائزة الكبرى للمبارزة للسيدات.
وقالت في تصريح صحفي: شعور جميل 
أن تجني ثمار تعبك في النهاية وتحقق 

لقبا كبيرا في عالم املبارزة.
وأضافت: »منذ بداية املنافسات كانت كل 
مباراة أصعب من سابقتها ونجحت أنا 
وزمــيــاتــي مــن الــفــريــق األســتــونــي فــي أن 
نظهر باملربع الذهبي وأن يكون النهائي 

أستونيا خالصا«.

ختام منافسات الجائزة الكبرى 
للمبارزة قطر 2022
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اســتــمــتــع ســكــان مــديــنــة فـــي لــيــبــيــا بــشــطــائــر شــاورمــا 
أكبر سيخ شــاورمــا يتم  إنــه  بأسعار رمــزيــة مما قيل 
أكــثــر مــن 600  بلغ  السيخ  املــديــنــة. وزن  فــي  تحضيره 
كيلوجرام من الدجاج الذي أعده طهاة مطعم الدمشقي 
للمأكوالت الشامية، الذي تأسس ببنغازي عام 2004، 
وذلــك ضمن حملة ترويجية تستهدف إظهار خبرات 
املــطــعــم لــجــذب مــزيــد مــن الــزبــائــن. وقـــال حــاتــم قــرقــوم، 
صاحب املطعم »والله حقيقة هي فكرة إنا نديروا سيخ 
النص طن كانت  شاورما حجمه بالشكل هــذا يتعدى 
الحرفة  شغف إلظهار مــدى إمكانياتنا نحنا في هــذه 
الفكرة واردة من فترة طويلة بحكم إن  يعني، فكانت 

إحنا في العادة نديروا في عروض هيك بالشكل هذا«.
وأضــاف »قلنا نتحدوا إن إحنا نحطوا سيخ شاورما 
بــدل ما نوزعوه  بحجم ضخم على سيخ واحــد يعني 
عــلــى عـــدة أســيــاخ، كــانــت الــفــكــرة إنـــه يــكــون عــلــى سيخ 
واحد بالشكل هذا يتعدى النص طن تقريبا«. وأوضح 
قرقوم أن ما قاموا به مجرد بداية ملا سيأتي بعد ذلك 
العرض  لتلفزيون رويترز »بصراحة هي عملية  قائال 
للتحدي وإظهار  اللي قمنا به اآلن هي أساسا  الكبير 
اللي  املــســتــوى  الدمشقي وإظــهــار  إمكانياتنا كمطعم 
نـــقـــدروا نشتغلوا عــلــيــه، ويــعــتــبــر املــســتــوى اآلن  إحــنــا 
القادمة، هذا  الفترة  ظهره للجمهور في 

ُ
كبداية ملا سن

عبارة عن، اعتبروها بروفة بس ملا سنقدمه في القادم، 
والــتــحــدي كبير قـــادم إن شــاء الــلــه فــي سيخ أبــعــد من 

الكالم هذا وحيكون ما بعد األلف كيلوجرام«.
واصــطــف عــشــرات الــزبــائــن فــي طــوابــيــر أمــــام املــطــعــم، 
وشوهد أطفال يلعبون أمام املطعم بينما يهرع العاملون 
فيه لتحضير الشطائر لتلبية الطلب الكبير عليها. من 
العرفي، مــن زبــائــن املطعم أيضا،  الله  قــال عبد  جانبه 
»صراحة البادرة اللي أبدى بها اليوم مطعم الدمشقي، 
ــادرة طيبة، نــشــوف زحــمــة مــن الــنــاس كلهم  صــراحــة بـ
مقبلني على ها الوجبة هادي، أصبحت بسعر مناسب 

واألطفال فرحانني«.

الــعــرب، بضرورة  طالب عــدد من املثقفني والــروائــيــني 
للقرصنة  التصدي  الورقي من خــالل  الكتاب  حماية 
االلكترونية التي تشكل تهديدا كبيرا للنشر الورقي، 
مؤكدين أهمية تعاون دور النشر مع الجهات الرقابية 
الفكري، من أجل ضمان منع عمليات  املنتج  لحماية 
الذين  الناشرين  الــتــي تلقي بظاللها على  القرصنة 
يتكبدون خسائر مالية كبيرة. واعتبر املثقفون، في 

تصريحات خاصة لوكالة األنباء القطرية على هامش 
الــدورة /53/ ملعرض القاهرة الدولي للكتاب،  فعاليات 
أن املنافسة »غير متكافئة« بني الكتاب الورقي ونظيره 
التي  الهائلة  التكنولوجية  الثورة  اإللكتروني، في ظل 
يــعــيــشــهــا الــعــصــر الــحــالــي، وتـــنـــوع وســـائـــل الــتــرفــيــه، 
موضحني أن عصر العوملة يشهد إقباال متزايدا على 
»الثقافة اإللكترونية«، خاصة في ظل ما توفره أدوات 

للناشرين والــقــراء  الــذكــاء االصطناعي مــن مميزات 
الــذي يتكلف  الــورقــي  الكتاب  على حــد ســـواء، مقابل 

طباعة وشراء أكثر مما يتطلبه نظيره اإللكتروني.
الحارثي  العمانية جوخة  الروائية  فمن جانبها رأت 
الفائزة بجائزة البوكر الدولية أن الناشرين واملؤلفني 
يتعرضون لظلم كبير، بسبب ما وصفته بعمليات 
»الـــســـطـــو« عــلــى حــقــوقــهــم مـــن خــــالل بــعــض املــواقــع 

ــة الـــكـــتـــب دون  ــى إتــــاحــ ــ ــتـــي تــعــمــد إلـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
الــحــصــول عــلــى حــقــوق نــشــرهــا، مــطــالــبــة بــضــرورة 
املمارسات، مشددة على  للحد من تلك  آليات  وضــع 
الــدول والحكومات  القوانني من قبل  ضــرورة تفعيل 
الــتــي تــجــرم تــلــك املــمــارســات، والــحــفــاظ عــلــى حقوق 
إنتاج  الناشرين واملؤلفني لضمان استمرار عملية 

الكتاب الورقي. 

ــــي أصــغــر  ــانـ ــ انـــتـــخـــب حـــــزب الـــخـــضـــر األملـ
بــنــاء على نجاحه  لــه على اإلطـــالق  زعيمة 
التي  املــاضــي  الــعــام  العامة  فــي االنتخابات 
كشفت عن شعبيته بني الناخبني الشبان. 
التي يبلغ  النائبة  وستشارك ريكاردا النج 
عــمــرهــا 28 عـــامـــا فـــي قـــيـــادة الـــحـــزب مع 
زميلها البرملاني وخبير الشؤون الخارجية 
أنالينا  أوميد نوريبور. وحل االثنان محل 
بيربوك وروبرت هابيك اللذين قادا الحزب 
منذ 2018 لكنهما تقلدا مناصب وزاريــة 

في الحكومة األملانية الجديدة.
واحـــتـــل حـــزب الــخــضــر املـــركـــز الــثــالــث في 
االنتخابات وهو شريك صغير في ائتالف 
ــوده املـــســـتـــشـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــقــ ــ ثـــالثـــي ي
االشــتــراكــي أوالف شولتس ويــضــم أيضا 
املــؤيــد لقطاع  الديمقراطيني األحـــرار  حــزب 
التي جرت  األعــمــال. وأســفــرت االنتخابات 
فــي سبتمبر أيــلــول عــن أصــغــر بــرملــان من 
حــيــث الــســن وأكــثــره تــنــوعــا عــلــى اإلطـــالق. 
وارتفع معدل النساء في البرملان أربع نقاط 

إلى أقل بقليل من 35 في املئة.

ــبــريــطــانــي هـــــاري وزوجـــتـــه  أبـــلـــغ األمـــيـــر ال
ــاي  ــفـ ــيـ ــوتـ ــبـ مــــيــــجــــان مــــــاركــــــل شـــــركـــــة سـ
إزاء  املــوســيــقــي بقلقهما  لــلــبــث  الــســويــديــة 
بث معلومات مضللة عن كوفيد-19 على 
منصتها وذلك حسبما قال متحدث باسم 
املغنيان  أرتــشــويــل. وحـــذف  مؤسستهما 
ومؤلفا األغاني نيل يونج وجوني ميتشل 
بحذف موسيقاهما من منصة سبوتيفاي 
احــتــجــاجــا عــلــى أن خــدمــة الــبــث الــشــهــيــرة 
سمحت ببث معلومات خاطئة عن لقاحات 

كوفيد-19.
ووقــــع هــــاري ومــيــجــان ســلــســلــة صــفــقــات 
مــن بينها إنــتــاج واســتــضــافــة بــرامــج للبث 
الـــصـــوتـــي الـــرقـــمـــي )بــــودكــــاســــت( لــصــالــح 
ــار جــهــودهــمــا لكسب  ســبــوتــيــفــاي فـــي إطــ
العائلة  انفصالهما عن  العيش بعد إعــالن 
عـــــام 2020. وقــــال  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  املـــلـــكـــيـــة 
املتحدث »مئات املاليني يتأثرون باألضرار 
املعلومات  انتشار  الناجمة عــن  الجسيمة 

الخاطئة واملضللة كل يوم. 

انتخاب أصغر زعيمة 
لحزب الخضر األلماني

األمير هاري وزوجته 
ينتقدان بث معلومات 

مضللة عن كورونا

سيخ شاورما يزن 600 كيلوجرام

روائيون عرب يطالبون بحماية الكتاب الورقي من القرصنة

قال مسؤولو الطوارئ أمس األحــد إن 
عاصفة هبت على مناطق ساحلية في 
أملــانــيــا، منها مدينة هامبورج،  شمال 
خــــــــالل الــــلــــيــــل مــــمــــا عــــطــــل خــــدمــــات 
الــقــطــارات وأثـــار تــحــذيــرات مــن حــدوث 
السمك  املياه ســوق  فيضان. وأغــرقــت 
املــشــهــور فـــي هــامــبــورج حــيــث ارتــفــع 
منسوب املياه في نهر إلبه الذي يصب 
بـــمـــقـــدار 5.2 متر  الـــشـــمـــال  فـــي بــحــر 
الطبيعية. كانت هيئة  فوق املستويات 
األرصــاد األملانية قد حــذرت من رياح 
البالد ربما  بقوة اإلعصار في شمال 
تصل سرعتها إلى نحو مئة كيلومتر 

في الساعة.
الــتــي تلقاها  الـــبـــالغـــات  ووصــــل عــــدد 
الليلة  مسؤولو اإلطــفــاء فــي هامبورج 
إلــــى 450. وقـــالـــت خــدمــات  املـــاضـــيـــة 
الطوارئ في بيان إنها رفعت األشجار 
الـــتـــي ســقــطــت وعـــرقـــلـــت الــســيــر على 
أنقذت  الحديدية والــطــرق، كما  السكك 
رجلني بعد أن علق قارب تحت جسر 
فـــي املـــديـــنـــة الــشــمــالــيــة. وقـــالـــت هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون بشمال أملانيا )إن.
دي.آر( إن عدة مناطق سكنية بالقرب 
مــن مدينة فيسمار شرقي هامبورج 
الكهربائي.  الــتــيــار  تعرضت النــقــطــاع 
ــطـــرت شــركــة الــســكــك الــحــديــديــة  واضـ
دويــتــشــه بــان إلــى تعليق عــدة خطوط 

في الشمال.

ــاحــــت عـــاصـــفـــة شـــتـــويـــة عــاتــيــة  ــتــ اجــ
الــواليــات املتحدة مثيرة  شــمــال شــرق 
احتمال سقوط ثلوج يتجاوز سمكها 
ــاح شــديــدة  60 سنتيمترا وهــبــوب ريـ
مـــمـــا دفـــــع حــــكــــام واليــــــــات نـــيـــويـــورك 
ــتـــس  ــاتـــشـــوسـ ــاسـ ونــــيــــوجــــيــــرزي ومـ
وواليـــــــــــات أخــــــــرى إلــــــى إعــــــــالن حـــالـــة 
الطوارئ. واجتاحت العاصفة نورستر 
ــد  ــوإنـــجـــالنـ ــيـ مـــنـــطـــقـــة واســـــعـــــة مـــــن نـ
ــع تـــســـجـــيـــل بــعــض  ــ ــوج كـــثـــيـــفـــة مـ بـــثـــلـ
املـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي نــيــوجــيــرزي 
بــالــفــعــل تــســاقــط ثـــلـــوج بــلــغ سمكها 
العامة  الــهــيــئــة  38 سنتيمترا. وقــالــت 
ــار إن  ــ ــعـ ــ ــــي إشـ ــة فـ ــويــ ــــجــ لـــــأرصـــــاد ال
ــوج الــكــثــيــفــة  ــلـ ــثـ ــدالت الـ ــعــ ــر مــ ــافـ »تـــضـ
إلــى عواصف  القوية سيؤدي  والــريــاح 
ــاطــــق مــن  ــنــ ــبــــر مــ ــيــــرة عــ ــطــ ثـــلـــجـــيـــة خــ
سواحل وسط املحيط األطلسي ونيو 

إنجالند«.
ــذر حــكــام الـــواليـــات الـــذيـــن أعــلــنــوا  وحــ
ــوارئ مـــن احـــتـــمـــال انــقــطــاع  ــطــ ــ حـــالـــة ال
العاصفة شركات  الكهرباء. وأجبرت 
ــا يـــقـــرب مــن  ــاء مــ ــغــ ــ ــيــــران عـــلـــى إل ــــطــ ال
ســتــة آالف رحــلــة خـــالل عــطــلــة نهاية 
ــوع. وقـــالـــت مــيــشــيــل وو رئــيــس  ــبـ األسـ
بلدية بوسطن فــي مقابلة تلفزيونية 
الــيــوم السبت »يــبــدو أن هــذه العاصفة 
ستكون قياسية«. وأضافت »ال نتوقع 
ــن الــثــلــوج  ســـقـــوط كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــ
فــحــســب ولــكــنــهــا ســتــســقــط بــســرعــة 

كبيرة في أكثر الساعات كثافة«. 
وأصــــــــدرت هــيــئــة األرصــــــــاد تــحــذيــرا 
مـــن تـــعـــرض مــنــطــقــة مــديــنــة بــوســطــن 
الــبــالــغ عــددهــم 4.9 مليون  وســكــانــهــا 
نــســمــة لــعــاصــفــة ثــلــجــيــة مــتــوقــعــة أن 
مــــع هــبــوب  ــلـــوج األرض«  الـــثـ »تـــغـــطـــي 
ــرة. وأصـــــــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ريـــــــــاح مـ
أيــضــا تــحــذيــرات مــن احــتــمــال حــدوث 
الساحلية وألغت  فيضانات باملناطق 
ــة أمـــــتـــــراك لـــلـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة  ــركــ شــ
أنحاء  الــركــاب في معظم  خدمات نقل 

املنطقة.

تحذير من فيضان 
شمال ألمانيا

عاصفة شتوية 
قياسية تجتاح 
شمال أمريكا
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