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صاحب السمو يستعرض تطورات مشاريع المونديالصاحب السمو يستعرض تطورات مشاريع المونديال
سموه بحث مع اللجنة العليا لإلرث فرص االستثمار بملعب رأس أبوعبود

المشتركة ــات  ــوع ــوض ــم وال ــات  ــالق ــع ال اســتــعــرضــا  الــبــحــريــن  عــهــد  وولــــي  ــوه  ــم س

في [ اليوم

الدوحة - قنا: ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى االجتماع 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  إدارة  لمجلس  األول 
لعام ٢٠١٧، الذي ُعقد بالديوان األميري صباح أمس.
جــــرى خــــالل االجـــتـــمـــاع بــحــث آخــــر الـــتـــطـــورات 
والتقدم الذي تم تحقيقه في إنجاز مشاريع بطولة 

كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم قــطــر ٢٠٢٢ عــلــى مــدى 
فرص  بحث  إلى  التطرق  تّم  كما  الماضية،  الشهور 

االستثمار الخاصة بملعب رأس أبو عبود.
السمو  صاحب  حضرة  تلقى  أخـــرى،  ناحية  مــن 
مــن أخــيــه صــاحــب الــســمــو الملكي  هــاتــفــيــاً  اتـــصـــاالً 
نائب  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى  القائد 
األخوية  العالقات  استعراض  خالله  تم  بالبحرين، 
إلى  إضافة  وتعزيزها،  دعمها  وسبل  البلدين  بين 
والدولية  اإلقليمية  الموضوعات  من  عدد  مناقشة 

ذات االهتمام المشترك.

أصــحــاب  تــفــاعــل   :]  - الــــدوحــــة 
التراخيص ومديرو المدارس المستقلة مع 
زيــادة  بشأن  أمــس  به [  انفردت  ما 
نــصــاب األســئــلــة الــمــقــالــيــة فــي اخــتــبــارات 
لصفوف  الــثــانــي  الفصل  ونــهــايــة  منتصف 
االختبار  محتوى  مــن   ٪٦٠ لتمثل  النقل 

مقارنة بـ ٤٠٪ لألسئلة االختيارية. وأكدوا 
جــاهــدة  ستعمل  الـــمـــدارس  أن   ] لـــ 
األسئلة  نمط  على  الــطــالب  تــدريــب  على 
نــهــايــة  الخـــتـــبـــارات  لتهيئتهم  الــمــقــالــيــة، 

الفصل الدراسي الثاني بعد زيادة نصابها.

استعدادات المدارس
لنظام االختبارات الجديد

٢٤٢٤--٢٥٢٥

٤٤

تغريم مواطن قذف وزيراً على تويتر      ص ٢٣

حقوق اإلنسان تغيِّر جهة حقوق اإلنسان تغيِّر جهة 
ً شخصاً عمل عمل ٢٣٣٦٢٣٣٦ شخصا

صص١٩١٩

 خطة الفتتاح مراكز  خطة الفتتاح مراكز 
للخدمات البيطريةللخدمات البيطرية

ص ص ٢٠٢٠  

سوق سوداءسوق سوداء
لرمل البالسترلرمل البالستر

ص ص ٢١٢١  

تخفيض نسبتخفيض نسب
القبول المشروطالقبول المشروط
والمبكر بالجامعةوالمبكر بالجامعة

صص٢٧٢٧

[ االقتصادية[ االقتصادية

الهيئة  أكـــدت   :]  - الــدوحــة 
العامة للسياحة أن الفترة المتزامنة 
شهدت  للتسوق  قطر  مهرجان  مــع 
زيادة قدرها ١٦٫٨٪ في عدد الزوار 
القادمين إلى قطر، مقارنة بالفترة 
بلغ  كما  الــمــاضــي.  الــعــام  مــن  نفسها 

قطاع  فــي  الفندقي  اإلشــغــال  معدل 
الضيافة ٧٠٫٥٪.

الــزوار  أعـــداد  إن  الهيئة:  وقــالــت   
التعاون  مجلس  دول  من  القادمين 
خليجياً   ١٨٨,٥١٣ بلغت  الخليجي 
 ٧ وحتى  يناير   ٧ مــن  الفترة  خــالل 

النمو  هــذا  أن  إلــى  مشيرة  فــبــرايــر، 
يـــعـــود قــســم كــبــيــر مــنــه إلــــى الــســوق 
الــســعــوديــة الــتــي بــلــغ إجــمــالــي الـــزوار 
 ١٣٤ نحو  قطر  إلــى  منها  القادمين 

ألف زائر خالل شهر المهرجان.

مهرجان التسوق يستقطب ١٨٩ ألف خليجي

األسئلة األسئلة 
المقالية المقالية 
وخطط وخطط 
المدارسالمدارس

٦٠ ٪ نسبتها 
في اختبارات 
صفوف النقل

تحليل نتائج االختبارات 

خطط 
عالجية 

وتدريبات 
مكثفة 

تفعيل الحصص اإلثرائية 

تغيير نمط 
االختبارات 

القصيرة 

٪ نسبتها ٦٠
في اختبارات
صفوف النقل

ة 
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الحفريات ُتفسد الكورنيش

خليجيون يترقبون »القطار 
المشترك« للراحة من »المنافذ«

1% مكاسب البورصة 
اأسبوعية

^  الدوحة  

قادت نتائج الش��ركات الس��نوية مؤشر بورصة 
قطر لارتقاء بواقع 1% خال تعامات اأس��بوع 
الماض��ي، الت��ي تخللها نمو ملح��وظ في قيم 

التداول. وارتقى مؤش��ر ثاني أكبر أسواق 
المال العربية بواقع 1% خال اأس��بوع 
الماضي، ما مكنه من الوصول لمستوى 

10925.40 نقطة.

هداب المومني  الدوحة  

يعلق خليجيون آمااً عريضة على قرب بدء تنفيذ 
مشروع سكة الحديد التي تربط بلدانهم الست، 
قائلين ل�»^« إن هذه الخطوة ستس��هم في 
تعزي��ز أداء القطاع��ات غير النفطي��ة، المتمثلة 
واأنش��طة  والتس��وق  والضياف��ة  بالس��ياحة 

اللوجستية.

ويتوقع أن ينطل��ق القطار ف��ي 2018، بتكلفة 
س��تبلغ نحو 30 مليار دوار. وأش��ار هؤاء إلى أن 
القطار س��يلعب دورً مهمً في تسهيل عمليات 
التنقل والتجوال بين الم��دن في وقت أقصر مما 
تتطلبه وس��ائط النقل اأخرى، بما فيها الطيران، 

حيث إنه يختصر فترات اانتظار الطويل 
وتفادي  ب��رً  والس��فر  المط��ارات  ف��ي 

اازدحامات عبر المنافذ الحدودية.

أحمد سعيد  الدوحة  

في  المنتش��رة  الحفريات  تتس��بب 
أنحاء متفرقة بط��ول الكورنيش في 
إفس��اد متعة التنزه لدى رواده، الذين 
لديهم،  يعتبرون��ه وجهة مفضل��ة 
وأعرب عدد كبير منهم عن تخوفهم 
من ممارسة الرياضة في ظل انتشار 
هذه الحفريات، وقالوا ل� »^«: إن 
هطول أمطار الخير بغزارة طوال اأيام 
الماضية أدى إلى ظهور مستنقعات 
ممل��وءة بالمي��اه، مما س��اعد على 

انتشار روائح منفرة وغير مستحبة.
بالقلق  يش��عرون  أنهم  وأضاف��وا 
م��ن التواجد بالكورني��ش وهو بهذه 
الحالة، خوفً من تعرضهم للسقوط 
في هذه الحفر. كما رصدت كاميرات 

»^« وج��ود حفر مملوءة 
بالمي��اه ف��ي ع��دة مناطق 

بالكورنيش.

^  الدوحة  

يس��دل الس��تار مس��اء اليوم على 
فعاليات النس��خة الرابعة عش��رة 
م��ن مع��رض الدوح��ة للمجوهرات 
والس��اعات، والذي حم��ل بين ثناياه 
تمي��زً ملحوظ��ً، مقارنة بالنس��خ 
ازدي��اد دور  الماضي��ة، وذل��ك م��ع 
المصممي��ن القطريي��ن ف��ي هذا 

المضمار.

وساهمت دور المجوهرات القطرية 
الرائدة ف��ي هذا الح��دث، الذي بدأ 
20 فبراير بمرك��ز الدوحة للمعارض 
والمؤتمرات، وهي فيفتي ون إيس��ت، 
ومجوه��رات الف��ردان، وعلي بن علي 
ومجوهرات  والساعات،  للمجوهرات 
مجوه��رات  وعرض��ت  الماج��د، 

س��احرة  وإكسس��وارات 
والحرفية  المه��ارة  تعكس 

العالية وااستثنائية.

27 سيارة للفائزين في »حال قطر  2017«
^  الدوحة  

تصوير: حسين علي

افتت��ح الدكت��ور خالد ب��ن إبراهيم 
السليطي -المدير العام للمؤسسة 
العامة للح��ي الثقافي كتارا أمس- 
النسخة السادسة من مهرجان حال 
قطر ف��ي الجهة الجنوبي��ة لكتارا، 
وق��ال الس��ليطي -ف��ي تصريحات 
إن جديد نس��خة هذا  صحافي��ة- 
الموس��م هو زيادة الجوائز المقدمة 
للمتنافس��ين من ثاث سيارات إلى 
27 س��يارة للمراك��ز اأول��ى لفئات 
الح��ال الث��اث الرئيس��ية، وه��ي: 
أغنام العرب والعوارض والس��وريات، 
تش��جيعً من )كتارا( للمش��اركين، 
على اقتناء س��اات ونوعيات جيدة 
ومميزة والمنافس��ة عليها، متمنيً 
أن تصل المنافس��ات إلى المستوى 

المأمول.
وأش��ار الس��ليطي إلى أن أصحاب 
على  المراك��ز س��يحصلون  ه��ذه 

جوائ��ز نقدية وعينية ليصل 
عددهم إل��ى 270 فائزً خال 

تسعة أيام من المهرجان.

 اليوم.. معرض المجوهرات
يصل محطة الختام

270 فائزً خال تسعة أيام من المهرجان

مسارات خاصة للشاحنات بـ »المداري«تطوير  الشوارع المحيطة بكلية المجتمع
 ^  الدوحة  

أكدت هيئة »أش��غال« أنه يجري حاليً تطوير ش��ارع 
جريان الحري��ة بالجهة الش��مالية لكلية المجتمع، 
والشارعين المحيطين بالكلية )1003 و1004(، وقالت 

الهيئة -في س��ياق تفاعلها مع ما نش��رته »^« 
مؤخرً بهذا الش��أن- إنه م��ن المتوق��ع اانتهاء من 

تنفيذهم��ا أواخر العام. وأوضح��ت أن تطوير 
طريق جامعة الدول العربية يحد من الكثافة 

المرورية في الشوارع المحيطة بالكلية.

ياسر محمد   الدوحة  

أعلنت هيئة )أشغال( إنجاز نحو 53% من أعمال العقد 
الرابع بالطريق المداري الجديد، ونوهت بأن المش��روع 
يربط ش��مال الب��اد بجنوبها عبر تقاطع��ات مرورية، 

مش��يرة إلى أنه يجع��ل حركة مس��تخدمي الطريق 
بعي��دة عن قلب الدوح��ة والوكرة والخور ومس��يعيد 

ودخان، وأكدت الهيئة وجود فصل بين مساري 
الشاحنات والس��يارات، وأنه سيتم تخصيص 

مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه.

 اأسواق الشعبية تستعيد 
بريقها وتجذب الجمهور
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كتاب اليوم

شيخة بنت جابر

صانعة الرجال

أحمد حسن الشرقاوي 

 اإعام المصري بين
التعتيم والتضليل

أسامة عجاج

المفاجأة المتوقعة..! 
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 ااقتصادي

01
 ااقتصادي

3-2
 ااقتصادي

رواد الكورنيش يخشون ممارسة الرياضة في وجود هذه الحفريات

مجوهرات وإكسسوارات ساحرة في المعرض

القطار  الخليجي ينطلق في 2018 بتكلفة 30 مليار  دوار
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صفحة
رياالن

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

يومية سياسية مستقلة
السبت ٢٨ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ - ٢٥ فبراير ٢٠١٧ م - العدد (١٢٧١٢)

[ ترصد اقتراحات القضاء على الزحام
بعد تفاقم المشكلة وزيادة فاتورة الخسائر الناجمة عنه

مصرع ٣ طالب وإصابة رابع
 في حادث انقالب سيارة

حادث  جــراء  رابــع  وأصيب  مصرعهم  طالب   ٣ لقي   :]  - الدوحة 
صباح  من  السابعة  في  الــحــادث  وقــع  الشمال.  طريق  على  سيارة  انقالب 
أمس، بينما كان الطالب األربعة يستقلون سيارة في منطقة برية بالقرب 
من تقاطع ٣٥ وأثناء سيرهم اختلت عجلة القيادة في يد قائد السيارة، ما 
أدى إلى انقالبها. وأسفر الحادث عن وفاة ٣ طالب تتراوح أعمارهم بين 
١٧ و١٨ عاما فيما أصيب الرابع. انتقل على الفور إلى مكان البالغ رجال 
اإلسعاف، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفين إلى المشرحة، 
وقام المحقق المروري المختص بفحص الحادث لبيان مالبسات وقوعه.

المواطنين  مــن  عـــدد  أكـــد   :]  - الـــدوحـــة 
المروري  للزحام  المادية  الخسائر  أن  والخبراء 
خـــالل الــعــام الــمــاضــي كــبــيــرة جـــدا لــدرجــة مثلت 
على  السلبية  آلثـــارهـــا  نــظــرا  للكثيرين،  صــدمــة 
االقــتــصــاد الــوطــنــي. وقـــالـــوا، لـــ [: إن ســوء 
الــتــخــطــيــط يــعــد الــســبــب الــرئــيــس وراء الـــزحـــام، 
تكلفة  وصــلــت  حــتــى  المشكلة  تــفــاقــم  مــرجــعــيــن 
جملة  إلى  الماضي  العام  ريــال  مليار   ٦٫٦ الزحام 
أســبــاب، أهــمــهــا تــأخــر إنــجــاز مــشــروعــات البنية 
الــتــحــتــيــة وكـــثـــرة الــتــعــديــالت عــلــى الــمــشــروعــات 
ودعــوا  المدروسة.  غير  واإلغــالقــات  والتحويالت 
إلى وضع إستراتيجية شاملة تقضي على الظاهرة 
الحلول،  من  عددا  واقترحوا  الخسائر،  من  وتحد 
وإنشاء  المشروعات  إنــجــاز  سرعة  مقدمتها  فــي 
في  المستقبلية  التغييرات  ومراعاة  بديلة  شــوارع 

مشروعات الطرق. ٢٧ سيارة للفائزين في مهرجان حالل قطر
سكان الشحانية يطالبون بتطوير المرافق والخدمات

٢٢٢٢

٦٦

كشف استطالع أجرته [ االقتصادية 
والتجارة  االقتصاد  وزارة  مــبــادرة  أن  عــن 
بالمجمعات  والــخــدمــات  الفواتير  بتعريب 
ما  الخدمات  ومراكز  والفنادق  والمحالت 
زالت حبراً على ورق وأنها لم تغادر موقعها 
إال باستثناءات في بعض المنشآت رغم قرب 

أوضــاع  لتوفيق  حددتها  التي  المهلة  انتهاء 
هذه المنشآت أواخر مارس المقبل. وطالب 
الــعــديــد مـــن الــمــواطــنــيــن بــفــرض عــقــوبــات 
الملتزمة  غير  والمجمعات  المنشآت  على 

بمبادرة تعريب الفواتير والخدمات.

مؤشر  تقرير  كشف   :]  - الــدوحــة 
ثقة مجتمع األعمال للربع الثالث ٢٠١٦ عن 
قدرة االقتصاد القطري في مواجهة تقلبات 
اإليجابية  النتائج  إلى  مشيراً  النفط،  أسعار 
الخطط  بفضل  النفطية  غــيــر  لــلــقــطــاعــات 
وأشار  الدولة.  وضعتها  التي  االستراتيجية 

التخطيط  وزارة  أصـــدرتـــه  الـــذي  الــتــقــريــر 
مجتمع  تـــفـــاؤل  إلــــى  واإلحــــصــــاء  الــتــنــمــوي 
والمبيعات  األعمال  لحجم  بالنسبة  األعمال 
وأوامــــــــر الــــشــــراء وحـــجـــم الـــمـــخـــزون مــن 

المنتجات النهائية. 

مبادرة تعريب الفواتير حبر على ورق

مجتمع األعمال متفائل بقدرات االقتصاد

٨٨ و و٩٩ و و١٠١٠ و و١١١١

الــدوحــة - [ : أكــد األســتــاذ عبد اهللا 
أحمد باخميس مدير قسم التوظيف والتنظيم 
بوزارة التعليم والتعليم العالي أن األولوية 
في التوظيف لسد الشواغر بالمدارس 
للقطريين سواء كانوا من حديثي 
التخرج أو من أصحاب الخبرات. 
وقال، في تصريحات لـ [: 

بجامعة  الــتــربــيــة  كلية  مــن  خــريــجــون  لــديــنــا 
كمعلمين  مرشحون  مواطنون  ولدينا  قطر، 
اإلداريــــة  التنمية  وزارة  قــبــل  مــن  وإداريـــيـــن 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، ولــديــنــا ٨ 
مدارس جديدة للبنين والبنات ستفتتح العام 
المقبل وهي بحاجة لكوادر إدارية وأكاديمية، 
الفتاً إلى وجود لجنتين للمعلمين واإلداريين 

تعمالن على سد الشواغر األكاديمية واإلدارية 
الــمــوارد  قــانــون  بتطبيق  ونـــوه  المقبل.  للعام 
التعليم  وزارة  موظفي  على  الجديد  البشرية 
والتعليم العالي، فيما ال يزال العمل سارياً في 
بالمدارس  العاملين  لالئحة  وفــقــاً  الــمــدارس 

المستقلة الصادرة عام ٢٠١١.

األولوية للقطريين في سد شواغر المدارس
من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات .. عبداهللا باخميس لـ [:

^ ]^ ]

^ ]^ ]

الــدوحــة
أحمد باخم
بوزارة

النتائج الناجمة النتائج الناجمة 
عن الزحام :عن الزحام :

اقتراحات الخبراء لحل اقتراحات الخبراء لحل 
المشكلة وتقليل الخسائر :المشكلة وتقليل الخسائر :

إنشاء إنشاء 
طرق بديلة طرق بديلة 
واالستفادة منواالستفادة من

 التجارب  التجارب 
العالميةالعالمية

تغيير تغيير 
مواعيد مواعيد 

الدوامات لتجنب الدوامات لتجنب 
الزحامالزحام

نقل نقل 
الوزارات الوزارات 

خارج الدوحة خارج الدوحة 
وربطها بطريق وربطها بطريق 

دائريدائري

تخصيص تخصيص 
طرق للشاحنات طرق للشاحنات 

الكبيرةالكبيرة
ربط ربط 

مناطق الدولة مناطق الدولة 
المختلفة باألنفاق المختلفة باألنفاق 

والجسوروالجسور

إعادة إعادة 
تخطيط ورسم تخطيط ورسم 

الشوارع الشوارع 
وتوسعتهاوتوسعتها

استثمار استثمار 
فترة اإلجازاتفترة اإلجازات

 في إنجاز  في إنجاز 
المشروعاتالمشروعات

إهدار مليارات 
الرياالت

تعطيل خطط 
التنمية االقتصادية

آثار اجتماعية ونفسية سلبية 
على المواطن والمقيم

ة

تأخير الموظفين 
والطالب عن دواماتهم

٤٤



تعقد وزارة التعليم والتعليم العالي 
مــؤتــمــرا صــحــفــيــا الــســبــت لـــإعـــان عن 
أســـمـــاء املـــــدارس الــخــاصــة الــتــي وافــقــت 
الوزارة على زيادة الرسوم الدراسية لها 

للعام الدراسي املقبل 2018/2017.
« أن الزيادة  وأوضح مصدر لـ »
فـــي الـــرســـوم لـــن تــتــجــاوز 15% ســنــويــا 
ولن يتم منح أي استثناء كما حدث في 

السنوات السابقة عندما قفزت الزيادة 
إلــى 25% فــي بعض املــــدارس، وقـــال إنه 
لم تتم املوافقة لجميع املدارس املتقدمة 
لــــزيــــادة رســـومـــهـــا لــلــعــام املــقــبــل حسب 
اللوائح والضوابط التي أقرتها اللجنة 
إلــى أن  الــخــاص. مشيرا  الفنية للتعليم 
الــوزارة درست الطلبات حسب األصول 

واملعايير.

صحيفة القيــادة والريــادة
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تبحث عن شقة  في امريكا : نيويورك.. سان فراسيسكو.. ميامي
نراك يوم 26 فبراير في شيراتون الدوحة.

نــظــرت الـــدوائـــر الــقــضــائــيــه فـــي محكمة 
الـــجـــنـــح فــــي 70 قــضــيــة شـــيـــكـــات بــــدون 
رصيد، وفقا للمجلس األعلى للقضاء. 
وتتصدر قضايا تحرير الشيكات بدون 
ــداوالت املــحــاكــم، حــيــث تعتبر  ــ رصــيــد مـ
األعلى في الرصد اإلحصائي للمجلس 
األعلى للقضاء خال العام 2015، حيث 
بلغ عدد القضايا 16348 قضية، وبلغت 

نسبة األحكام التي صدرت نحو 99 %.
وحدد مصرف قطر املركزي عدة أسباب 
ــدم وجــــود  ــ ــا عــ ــيـــك أهـــمـــهـ الرتـــــجـــــاع الـــشـ
ــيـــد بـــالـــحـــســـاب أو الـــشـــيـــك بــتــاريــخ  رصـ
الحــق يقدم في تاريخ االستحقاق، وأن 
يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع 
الساحب غير مطابق، أو توجد تعديات 
مـــطـــلـــوب تـــوقـــيـــع الــــســــاحــــب، أو الــشــيــك 
يــحــتــاج إلـــى تــظــهــيــر املــســتــفــيــد/ تعزيز 
البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن 
الــســاحــب مــتــوفــى/ مــفــلــس أو الــحــســاب 
ــــاع  ــــجـ ــل حـــــــــاالت ارتـ ــمـ ــشـ ــا تـ ــمــ ــلــــق. كــ ــغــ مــ
الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل 
الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفاس 
حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجة 

إلى تعزيز الساحب / البنك.

أشاد بجهود »كهرماء« في التوعية والترشيد

تريليون أصول التمويل اإلسالمي.. »النقد الدولي« يستعد إلدراجه ضمن إطاره الرقابي  7.3

رئيس الوزراء يطلع على مرافق أبحاث 
الطاقة المتجددة وخفض االنبعاثات

2016 21.2 مليار ريال أرباح البنوك في 
عينك على
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العمادي:

 المشاريع القطرية في 
غزة بأعلى معيار جودة

خبراء: تدابير »الريل« 
تحمي االستثمارات

70 قضية »شيكات« 
نظرتها المحكمة 

في يوم واحد

وسام السعايدة

أحمد فضلي

03 التفاصيل

الــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثاني  أشـــاد معالي الشيخ عبد 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بجهود املسؤولني في 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء »كهرماء« ودورهم 
فــئــات املجتمع، ونــشــر التوعية  فــي االرتــقــاء بــوعــي مختلف 
بترشيد الكهرباء واملاء، والحفاظ على البيئة، جاء ذلك خال 
الزيارة التي قام بها معالي رئيس الوزراء لحديقة »كهرماء« 
بمنطقة الهال، واطلع معاليه خال الزيارة على أهم مرافق 

الحديقة، والبرامج، والخدمات، التي تقدمها للزوار كمركز 
لــلــعــلــوم، واملــعــرفــة، والــخــطــط، واألهـــــداف املستقبلية، وعلى 
عــــرض ألهــــم الـــخـــدمـــات والــتــقــنــيــات الــتــي تــقــدمــهــا الــحــديــقــة 
كــمــنــصــة لــلــعــلــوم ودورهـــــا الــتــوعــوي والــتــرفــيــهــي فـــي زيـــادة 
التوعية بثقافة وتقنيات ولوائح ترشيد استهاك الكهرباء 
واملياه، بما يعكس دور »كهرماء« في املسؤولية املجتمعية 

لدعم التنمية بالدولة وفقا لرؤية دولة قطر 2030.

الدوحة - قنا

02 التفاصيل

الحد األقصى لزيادة رسوم المدارس  % 15

ــال الـــخـــلـــف،  ــ ــمـ ــ كــــشــــف املــــهــــنــــدس جـ
الرئيس التنفيذي ملحطة أم الحول 
لــــلــــطــــاقــــة، عــــــن بــــــــدء إنــــــتــــــاج املــــيــــاه 
ــــادم،  ــقـ ــ ــــي 30 مـــــــارس الـ تـــجـــريـــبـــيـــا فـ
تـــمـــهـــيـــدًا لــتــســلــيــم »كـــــهـــــرمـــــاء«، 40 
مليون جــالــون مــن املــيــاه وذلـــك بعد 

أيــام من املرحلة األولــى من املشروع 
ــربــــع األول مــن  الــ الـــتـــي تــكــتــمــل فــــي 
العام الحالي. وأضاف الخلف أنه تم 
إنجاز 78.7% من املشروع الذي تبلغ 
طاقته اإلنتاجية 2520 ميجاوات من 
الــكــهــربــاء و136 مــلــيــون جــالــون من 

املياه الصالحة للشرب يوميا.

اإلنتاج التجريبي للمياه
 بـ »أم الحول« نهاية مارس

مصطفى شاهين

02 التفاصيل 02 التفاصيل

عمر القضاه

بلغ صــافــي أربـــاح الــبــنــوك املــدرجــة وغــيــر املــدرجــة 
في البورصة نحو 21.2 مليار ريال العام املاضي، 
فيما جـــاءت  قطر ضمن 13 دولـــة تتمتع بأصول 
مصرفية إســامــيــة، ووفــقــا لتقرير صــنــدوق النقد 
ر أصــول التمويل اإلسامي في العالم  قدَّ

ُ
ت الدولي 

بنحو 7.3 تريليون ريال، منها 4.7 تريليون ريال 
تتم من خال البنوك التجارية اإلسامية )تتبعها 

فروع إسامية(. 
الــدولــي إلدراج التمويل  ويستعد صــنــدوق النقد 
ــاره الــرقــابــي نتيجة  ــ اإلســـامـــي رســمــيــا ضــمــن إطـ
ــال الـــكـــبـــيـــر مــــن األفـــــــــراد واملــــؤســــســــات عــلــى  ــ ــبـ ــ اإلقـ

الخدمات املصرفية اإلسامية.
ونجحت البنوك واملصارف اإلسامية القطرية في 
تحقيق أرباح صافية بقيمة 5.7 مليار ريال العام 

املاضي، تمثل 27.1% من إجمالي أرباح البنوك.
وجـــاء مــصــرف قطر اإلســامــي فــي صـــدارة البنوك 

ــارف اإلســـامـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة فــي  ــ ــــصـ واملـ
األرباح بنهاية العام 2016، بقيمة 2.1 مليار ريال 
بــنــمــو 10%، يــلــيــه مــصــــــــــــــرف الـــريـــان بــنــحــو 2.075 
مليار ريال، و»الدولي اإلسامي« في املركز الثالث 
بأرباح قيمتها 784.8 مليون ريال، ومجموعة بنك 
بروة في املركز الرابع والتي حققت أرباحا بقيمة 

738.8 مليون ريال.
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طارق الضبع وفيصل نويران  الدوحة  

كشف الس��يد علي حس��ين الفردان نائب رئيس 
مجل��س إدارة »الفردان للمجوه��رات« النقاب عن 
تمكنه من ابتكار العديد من المصنوعات الثمينة 
والنادرة م��ن اللؤل��ؤ واألماس والزم��رد واأحجار 
الكريمة، والتي تجاوز س��عر أحدها 50 مليون ريال. 

وتح��دى الف��ردان في حوار خاص م��ع »^« أن 
يتمكن أي شخص أو شركة في العالم من صناعة 
طق��م مجوهرات مش��ابه للذي ق��ام بتصميمه 
وتصنيع��ه بتلك الكلفة المذك��ورة. ويأتي الحوار 

فيم��ا تط��رح »الف��ردان للمجوهرات« 
أندر الحلي الثمين��ة، وذلك في معرض 

الدوحة للمجوهرات والساعات.
15-14
 ااقتصادي

خاص.. علي الفردان: صممت طقم 
مجوهرات بـ 50 مليون ريال

»أشغال«: إنجاز  شبكة طرق بمشروع 
»العوامر  اللوجستية«

ياسر محمد  الدوحة  

أعلن��ت هيئة اأش��غال العامة »أش��غال«، عن إنجاز 
مشروع تطوير الطرق وتسوية اأراضي بمنطقة بركة 

العوامر اللوجستية، بتكلفة تبلغ 520 مليون ريال.
وق��ال مصدر بالهيئ��ة ل� »^« إنه ت��م اانتهاء 

من اأعم��ال الخاصة بالحزم الخمس التي يتضمنها 
المش��روع، الهادف إل��ى توفير مس��احات جديدة من 
اأراض��ي للخدم��ات التجارية واللوجس��تية مجهزة 

بالبنية التحتية الازمة، وأضاف: إن المشروع 
يوّفر ش��بكة طرق لخدمة مش��روع المناطق 

اللوجستية بجنوب الدولة.

صاحب السمو يبحث تطورات 
مشاريع مونديال العرب 2022

 »المصرف« يتبع
خطة توسعية

نبيل الغربي  الدوحة  

صادق مس��اهمو مصرف قطر اإسامي 
أمس، عل��ى توصية مجل��س اإدارة برفع 
س��قف الصك��وك الدائم��ة اإضافي��ة 
للش��ريحة اأولى م��ن رأس الم��ال من 5 
ملي��ارات ريال إلى 7.5 مليار. وقال الش��يخ 
جاس��م بن حمد بن جاس��م ب��ن جبر آل 
ثان��ي رئيس مجل��س اإدارة إن »المصرف« 
يرم��ي لتوظيف 4 مليارات ريال من القيمة 
اس��تثماراته  لدع��م  وذل��ك  المذك��ورة، 
التوس��عية. ه��ذا وقد اخت��ارت الجمعية 
بالتزكي��ة أعض��اء مجل��س اإدارة للدورة 

الجديدة للسنوات الثاث 2017 - 2019.
وكان��ت الجمعية قد وافقت على اقتراح 
مجلس اإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنس��بة 
47.5% م��ن رأس الم��ال المدف��وع وبواقع 

4.75 ري��ال للس��هم الواحد على 
المالي  العام  بعنوان  المساهمين 

.2016

قنا  الدوحة  

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ 
تمي��م بن حم��د آل ثاني أمي��ر الباد 

المفدى ااجتماع اأول لمجلس إدارة 
اللجنة العليا للمشاريع واإرث لعام 
2017، ال��ذي عقد بالدي��وان اأميري 

صباح أمس.

 ج��رى خ��ال ااجتماع بح��ث آخر 
الذي تم تحقيقه  والتقدم  التطورات 
ف��ي إنج��از مش��اريع بطول��ة كأس 
العال��م لك��رة الق��دم قط��ر 2022 

على م��دى الش��هور الماضية، كما 
ت��م التطرُق إل��ى بحث فرص 
بملعب  الخاصة  ااس��تثمار 

04رأس أبو عبود.

08

06
 ااقتصادي

كتاب اليوم

د. موسى آل هجاد الزهراني

من روائع أدب العرب

أحمد يوسف المالكي

مصارحة ا مصارعة

نورة المسيفري

العضل

13

08

09

نائب المفوض السامي لـ »^«: قطر 
رائدة في حماية حقوق اإنسان عالميً

17
خبراء: زراعة الكلى بالخارج ا 
تخضع لاشتراطات الصحية

11



املــوانــئ »مــوانــئ قطر«  تعتزم الشركة القطرية إلدارة 
طــــرح مــنــاقــصــة عــامــة لــتــنــفــيــذ مـــشـــروع مـــواقـــف رســو 
السفن والقوارب في مرافئ الدولة لنحو 1000 مرسى، 
ومن املتوقع أن يبدأ العمل في املشروع الذي يأتي في 
إطار الشراكة بني القطاعني العام والخاص في غضون 
القليلة املقبلة، ومن املتوقع أن تستغرق مدة  األشهر 

تنفيذ املشروع بالكامل سنة ونصف السنة تقريبا.

فــي مؤتمر  املـــواصـــات واالتـــصـــاالت  وأعــلــنــت وزارة 
صحفي أمس، أن الــوزارة سارعت بوضع حلول ملاك 
تــلــك الــســفــن لــتــوفــيــر مـــواقـــف لــهــم، نــظــرًا لـــزيـــادة عــدد 
قــبــل معالي  املــســجــلــة، وتـــم تشكيل لجنة مــن  الــســفــن 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن نــاصــر آل ثــانــي رئــيــس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة، بــرئــاســة وزارة املــواصــات  الــــوزراء ووزيـ
ــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  ــافـ واالتـــــصـــــاالت وعـــضـــويـــة كـ
املعنية بمواقف رسو السفن، وتم تحديد مكانها في 
الرويس والخور والذخيرة والوكرة، كون هذه املرافئ 

ــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة وتشهد  مــلــك الــدولــة وتــتــبــع لــ
إقبال ماك السفن عليها، وتمت املوافقة على املشروع 
وتخصيص املوازنة الازمة له، وأوكلت الوزارة تنفيذ 

املشروع لـ »موانئ قطر«. 
الــوكــرة، و325 في  وسيتم تخصيص 436 مرسى في 
املــراســي املتبقية موزعة على كل  الــرويــس، وستكون 

من الخور والذخيرة.

صحيفة القيــادة والريــادة

www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa
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الثالثة،  قضت محكمة الجنايات، الدائرة 
بمعاقبة شخص بدفع غرامة مالية قدرها 
50 ألف ريــال بتهمة التعدي على املبادئ 
ــيــــم االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقـــــــذف مـــســـؤول  ــقــ والــ
الــشــبــكــة املعلوماتية  حــكــومــي عــن طــريــق 
»تـــويـــتـــر«، وحــســب مــلــفــات الــقــضــيــة نشر 
املـــتـــهـــم أخـــــبـــــاًرا تــتــصــل بـــحـــرمـــة الــحــيــاة 
الــخــاصــة للمجني عــلــيــه بـــأن أســنــد إلــيــه 
واقعة تعرضه لبعض الناس واحتقارهم 
عن طريق الشبكة املعلوماتية وقام بنشر 
تغريدات على موقع التواصل االجتماعي 

)تويتر( من حسابه الخاص.

ترأس اجتماع لجنة اإلرث

1000 مرسى في الرويس والخور والذخيرة والوكرة تستوعب 

األمير يبحث تطورات إنجاز
 مشاريع كأس العالم

4 مواقف للسفن والقوارب مناقصة لتنفيذ 
عينك على

09

23

501.4 مليون ريال 
صافي أرباح »التجاري«

7857 دوالرا   
ثمن الليلة الواحدة 

في »ريو شيكو«

50 ألف ريال
 غرامة إساءة 

لمسؤول عبر »تويتر«

وسام السعايدة

محمد السقا

09 التفاصيل

03 التفاصيل

تـــرأس حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 
ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى االجــتــمــاع األول ملــجــلــس إدارة 
الــــذي عقد  لــعــام 2017  لــلــمــشــاريــع واإلرث  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
بــالــديــوان األمـــيـــري صــبــاح أمـــس، حــضــر االجــتــمــاع سمو 

الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب األمير.
ثــانــي املمثل  كما حضر سمو الشيخ جــاســم بــن حمد آل 

الشخصي لألمير نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة، ومعالي 
الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية عضو املجلس وبقية األعضاء.
ــر الـــتـــطـــورات والــتــقــدم  ــــرى خــــال االجـــتـــمـــاع بــحــث آخــ وجـ
الــذي تــم تحقيقه فــي إنــجــاز مشاريع بطولة كــأس العالم 
لكرة القدم قطر 2022 على مدى الشهور املاضية، كما تم 
ق إلى بحث فرص االستثمار الخاصة بملعب رأس  التطرُّ

أبو عبود.

الدوحة - قنا

التفاصيل

7 مليارات دوالر 
االستثمارات 

المشتركة
 مع قطر

السفير الكويتي: 

10

حــــوار
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املعنية فــي كــا البلدين مــســودة مذكرة 

تــفــاهــم فـــي مـــجـــال تــشــجــيــع االســتــثــمــار 

املباشر، جاهزة للتوقيع في أول اجتماع 

للجنة العليا املشتركة.  

الكويتيني في قطر، وكيف  الطالب  ◗ كم عدد 

هي السياحة بني البلدين؟

 نسجل إعــتــزازنــا أيــضــا بتواجد 
ً
◗ أوال

الـــعـــديـــد مـــن أبــنــائــنــا الــكــويــتــيــن الــذيــن 

يــتــلــقــون الــتــعــلــيــم فـــي مــخــتــلــف املـــراحـــل 

التعليمية، وخاصة طلبة البكالوريوس 

والــــــــــــدراســــــــــــات الــــعــــلــــيــــا فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 

التخصصات والجامعات فــي قطر كما 

نــا وبناتنا مــن كــا البلدين  أبــنــاء نحث 

بالدراسة في البلد اآلخر.

نرى أنه من املناسب وفي إطار العاقات 

الــحــمــيــمــة الـــصـــادقـــة اإلشــــــــارة لـــأعـــداد 

الهائلة للمسافرين خال العام املاضي، 

لقد بينت األرقـــام أن مــا يــزيــد على 700 

ألــــف مــســافــر مـــن املـــواطـــنـــن الــكــويــتــيــن 

يتوافدون إلى دولــة قطر، ويدفعهم إلى 

ذلك زيارات أقرباء لهم هنا أو لإلستثمار 

أو السياحة، فدولة قطر أصبحت بعراقة 

موروثها الشعبي ومرافقها السياحية 

ــم الــــــدول الــخــلــيــجــيــة املــســتــقــطــبــة  مـــن أهــ

للسياح، كما أن رحات لزائرين وسياح 

قطرين في تزايد مستمر من وإلى دولة 

الكويت فاقت الـ 73 رحلة طيران.

ــو تــعــلــيــقــكــم عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة قــطــر  ــا هــ ◗ مــ

ملونديال كرة القدم 2022؟

◗ نــحــن نـــؤكـــد دعــمــنــا الســتــضــافــة قطر 

الشقيقة ملــونــديــال 2022 لبطولة كــأس 

الــــــقــــــدم. ونـــتـــمـــنـــى دوام  لــــكــــرة  الــــعــــالــــم 

االستقرار والرفاه ووافــر الخير لشعبي 

الــبــلــديــن الــشــقــيــقــن تــحــت ظـــل الــقــيــادة 

الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ 

صباح األحــمــد الجابر الصباح، وأخيه 

حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 

بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املــفــدى 

حفظهما الله ورعاهم.

◗ تحتفل الــكــويــت الــيــوم بــالــذكــرى الــســادســة 

والخمسني لعيدها الوطني وذكراها السادسة 

 عــنــد هــذه 
ً
والــعــشــريــن لــلــتــحــريــر، لنقف قــلــيــال

املحطات؟

◗ تعد هذه االحتفاالت الوطنية املجيدة 

ــا ســـامـــيـــا عـــلـــى صــــدورنــــا يــمــثــل  ــبـــراسـ نـ

الذكرى السادسة والخمسن الستقال 

دولة الكويت، واإلحتفال بعيد تحريرها 

مــن بــراثــن االحــتــال الــتــي مــرت بــه دولــة 

ــام الـــصـــدامـــي  ــظــ ــنــ ــن قـــبـــل الــ ــ ــكــــويــــت مـ الــ

البائد فــي عــام 1990م، حيث تؤكد هذه 

املناسبتان على إستقال دولــة الكويت 

ووحـــدة وتــضــامــن الشعب الكويتي في 

وجه التحديات املختلفة.

كــمــا نــســتــذكــر الــبــســالــة الــتــي اتــســم بها 

ــــي أحـــلـــك  ــعـــب الــــكــــويــــت فـ ــقـــط شـ ــيـــس فـ لـ

الـــظـــروف، ولكنها ذكـــرى تجعلنا نعتز 

ــواقـــف الــنــبــيــلــة ألشـــقـــائـــنـــا فــــي دول  ــاملـ بـ

ــيـــة  مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون والــــــــــــدول الـــعـــربـ

واألصــــدقــــاء مـــن دول الــتــحــالــف، الــذيــن 

لـــم يــهــدأ لــهــم بـــال حــتــى أن عــــادت دولـــة 

ــة لـــحـــكـــم أســــــــرة آل  ــيــ ــويــــت والــــشــــرعــ ــكــ الــ

صــبــاح الـــكـــرام وإلــــى الــشــعــب الــكــويــتــي، 

وفـــــي هـــــذه املـــنـــاســـبـــة نــــجــــدد اعـــتـــزازنـــا 

وفـــخـــرنـــا بـــالـــتـــكـــاتـــف ووحــــــــدة املــصــيــر 

ــــذي شـــهـــدنـــاه فــــي األيــــــــام الــعــصــيــبــة،  ــ الـ

والتضحيات الكبيرة حيث رأينا قوات 

وجـــنـــود أشــقــائــنــا وأصــدقــائــنــا، خــاصــة 

ــاون فــــي مــقــدمــة  ــعـ ــتـ مــــن دول مــجــلــس الـ

املحاربن لتحرير الباد، وكانت لدولة 

قطر الشقيقة دور بارز في هذه امللحمة 

)ملحمة إعادة الحق ألهله والكفاح ضد 

أطماع الطامعن(.

ــاذا عــن الــتــعــاون بــني قــطــر والــكــويــت في  ◗ ومــ

مجال مكافحة االرهاب؟

◗ بالطبع هناك تعاون وجهود كبيرة في 

إلــى أن البلدين  املــجــال، فباالضافة  هــذا 

الشقيقن تــعــاونــا عسكريا خــال العام 

التدريبي 2016 – 2017م حيث بلغ عدد 

لـــلـــدورات مــن ضــبــاط وطلبة  املنتسبن 

ضباط 278 ، أما املنتسبون لكلية محمد 

بــن أحــمــد قــد بــلــغ 90 منتسبا مــن دولــة 

الكويت، باإلضافة ملشاركة أعداد كبيرة 

الــقــوات العسكرية  مــن مختلف قطاعات 

القطرية في التمارين املشتركة التي تقام 

فــي دولــة الكويت وباملثل تــشــارك أعــداد 

ــقــــوات املــســلــحــة الــكــويــتــيــة  ــن الــ كــبــيــرة مـ

فــي الــتــمــاريــن الــتــي تــقــام فــي دولــــة قطر 

الشقيقة خال هذه الفترة. 

وال أخفيكم بــأن هناك تنسيقا مستمرا 

وجـــــهـــــودا مـــشـــتـــركـــة فــــي إطـــــــار مــجــلــس 

ــعـــاون  ــتـ ــــال الـ ــاون وأيــــضــــا مــــن خــ ــعــ ــتــ الــ

الثنائي، فيما يتعلق بمكافحة اإلرهاب.

◗ أين يقف االقتصاد الكويتي؟

◗ الـــحـــمـــد لـــلـــه االقـــتـــصـــاد الـــكـــويـــتـــي فــي 

ــكـــويـــت تـــأثـــرت  نـــمـــو مــســتــمــر ولـــــو أن الـ

بــشــكــل طــفــيــف بــســبــب الــصــدمــة العاملية 

الـــتـــي تـــعـــرض قـــطـــاع الــنــفــط فـــي الــعــالــم 

وانخفاض االســعــار ملستويات متدنية، 

واالزمة املالية التي تعرض لها االقتصاد 

الــعــاملــي. وتــأثــيــراتــهــا عــلــى اقــتــصــاديــات 

دول املنطقة. ومع ذلك نجد ان االقتصاد 

الكويتي جيد ومتماسك ويمكن معرفة 

ذلــك مــن خــال تقييم املــؤســســات املالية 

العاملية للكويت ممتاز جدًا.

ــاذا عـــن خــطــة الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي في  ــ ◗ ومـ

الكويت؟

◗ نحن في طريقنا للتنويع االقتصادي 

وايــجــاد مصدر آخــر غير االعــتــمــاد على 

الـــنـــفـــط خـــاصـــة ونـــحـــن نــعــلــم ان الــنــفــط 

ــاز مـــن املــــــوارد الــنــاضــبــة. ولــنــا في  ــغـ والـ

االمــارات تجربة جيدة حيث ان 60% من 

موارد دبي من العائدات غير النفطية.

وبــــدأت فــي الــكــويــت بــقــطــاع الــصــنــاعــات 

حيث قمنا بتشجيع الصناعات الخفيفة 

واملـــتـــوســـطـــة ولـــديـــنـــا صــــنــــدوق خـــاص 

لدعم هــذه الصناعات وتنمية املشاريع 

الصغيرة وحتى نخفف العبء على بند 

الرواتب.

ــات  ــعـــالقـ ــا عــــن الـ ــنـ ــدثـ ◗ ســــعــــادة الـــســـفـــيـــر حـ

التاريخية بني البلدين؟

◗ إن الــحــديــث عـــن الـــعـــاقـــات الــكــويــتــيــة 

ــــع ورحـــــب، وهــــي كــالــبــحــر  الــقــطــريــة واسـ

ــذا الــبــحــر ال يمكن  املــفــتــوح وخـــيـــرات هــ

حصرها، لكن يسعدني أن أشير إلى أبرز 

املحطات في هذه العاقات الكبيرة:

عــاقــة الــكــويــت بــأهــل قطر تــعــود إلــى ما 

قــبــل الــقــرن الـــســـادس عــشــر، ولــيــس فقط 

هي في إطار العاقات الرسمية كما هو 

معروف في العاقات الدولية أو املصالح 

املـــتـــبـــادلـــة، حـــيـــث كـــانـــت قــبــلــة الــقــبــائــل 

والــعــوائــل املــؤســســة لــدولــة الــكــويــت هي 

قطر وبالتحديد الزبارة، والتي كانت في 

ذلك الوقت عاصمة للصناعة والتجارة 

في منطقة الخليج العربي، وقد اكتسب 

لــدولــة الكويت خبرات  فيها املــؤســســون 

جــديــدة تتعلق بحياة البحر والــتــجــارة 

والـــــزراعـــــة، وعـــلـــى إمــــتــــداد خــمــســن إلــى 

ســـبـــعـــن عــــامــــا حـــســـب مــــا ذكـــــــره بــعــض 

املؤرخن، كانت منارة الكتساب العديد 

من الصناعات والحرف والعلوم.

وبعد هجرة هذه القبائل والعوائل التي 

كــانــت تــعــرف بــالــعــتــوب لــم تنقطع هــذه 

الــعــاقــات بــل إنــهــا تــرســخــت قــبــل وبعد 

الــزيــارات  تأسيس دولــة الكويت، فكانت 

متبادلة بــن الحكام واألســـر فــي كــل من 

دولــة الكويت ودولــة قطر، وكانت هناك 

مــــشــــاورات وتـــبـــادل وجـــهـــات نــظــر حــول 

مستقبل البلدين الشقيقن. وهنا أود أن 

أؤكــد على أن العاقات متينة ومتجذرة 

وامتدادها كبير ألبعد الحدود وإقامتها 

يــســبــق ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، أي 

قبل تاريخ إقامة العاقات الدبلوماسية 

بـــن الــبــلــديــن، وهـــنـــاك ارتـــبـــاط مصيري 

وأسري وفي العادات والتقاليد إلى أبعد 

الحدود.

القضايا اإلقليمية  الكويت فــي  ◗ مــا هــو دور 

املشتركة؟

◗ بفضل من الله، وحكمة ورشد الحكام 

والحكومات في بــادنــا، تتمتع الكويت 

بمكانة متميزة وسمعة طيبة إقليميا 

ودولــيــا، فمنذ أن تأسست دولــة الكويت 

وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى اســـتـــقـــالـــهـــا فــــي عـــام 

الـــعـــاقـــات عــلــى أســـاس  أقـــامـــت  1961م، 

االنفتاح وتوثيق العاقات مع كافة دول 

الــعــالــم، وفـــق مــبــادئ تــرتــكــز عــلــى السلم 

وحسن الجوار وبناء أذرع الخير للدول 

واملجتمعات املحتاجة، كما ساهمت في 

توثيق أواصـــر هــذه الــعــاقــات مــن خال 

تعزيز اقتصادها وتــنــوع إستثماراتها 

في الداخل والخارج.

ــــت جــــــاهــــــدة مــــــن خــــال  ــويـ ــ ــكـ ــ ســــعــــت الـ

ــا بـــاملـــخـــاطـــر  ــهــ ــرتــ ــيــ مـــعـــرفـــتـــهـــا وبــــصــ

والتحديات املحيطة في توحيد جهود 

وتأمن مستقبل ومصير دول الخليج 

ــيـــث ســـاهـــمـــت فــــي إنـــشـــاء  ــربــــي، حـ ــعــ الــ

منظومة مجلس التعاون لدول الخليج 

، والـــذي أثبت  العربية فــي عــام 1981م 

جدارته منذ والدة هذا الكيان اإلقليمي 

على قدرته في حماية ورعاية مصالح 

ــذا الـــكـــيـــان لـــعـــب دورًا  ــ ــه، بــــل إن هـ دولـــــ

رياديا في حفظ أمن وإستقرار املنطقة 

كــكــل، كما كــانــت مــن األمـــور اإليجابية 

أنه تحمل أعباء الظروف الصعبة التي 

مـــرت بــهــا بــعــض الــــدول الــعــربــيــة خــال 

الــســنــوات املــاضــيــة ومــــازال يلعب دورًا 

في املحافظة على أرواح وأمــن شعوب 

دول عربية.  

الــكــويــت عــلــى امـــتـــداد تــاريــخــهــا كــانــت 

بــمــثــابــة حـــمـــامـــة الــــســــام ويـــــد الــخــيــر 

والـــســـخـــاء لــلــعــديــد مـــن دول وشــعــوب 

الــعــالــم املــحــتــاجــة، وســاهــمــت بجهود 

ــبــــيــــرة وبــــشــــكــــل فــــعــــال فـــــي تــخــفــيــف  كــ

معاناة الشعوب املظلومة واملنكوبة، 

وأن التكريم األمــمــي لحضرة صاحب 

الـــســـمـــو أمــــيــــر الــــبــــاد الـــشـــيـــخ صــبــاح 

ــبــــاح – حــفــظــه  ــر الــــصــ ــابــ ــد الــــجــ ــ ــمـ ــ األحـ

ــدًا للعمل  ــائـ ــاه، وتــســمــيــتــه قـ ــ ــ الـــلـــه ورعـ

ــز  ــــت مـــركـ ــــويـ ــكـ ــ ــي، ودولـــــــــــة الـ ــ ــانــ ــ ــســ ــ اإلنــ

إنــســانــي عــاملــي هــو تقدير لــلــدور املهم 

لــدولــة الكويت وأميرها على الصعيد 

اإلنساني والتنموي وألنها سباقة في 

الــخــيــري اإلنــســانــي ولتمسكها  الــعــمــل 

ــــي هـــذا  ــام املـــــــبـــــــادرات الـــعـــاملـــيـــة فـ ــ ــزمـ ــ بـ

الجانب حيث حرصت خال السنوات 

املاضية على زيادة حجم التبرعات في 

الـــدول الــتــي تصيبها كـــوارث وأزمـــات، 

لذا لم يكن غريبا أن يتم اختيار الكويت 

ــي، وأن يــنــال  ــانــ ــســ لــلــعــمــل اإلنــ ــزًا  ــركــ مــ

الله ورعـــاه لقب قائد  أميرها – حفظه 

للعمل اإلنساني.

◗ سعادة السفير حدثنا عن العالقات الثنائية 

بني البلدين؟

الــشــقــيــقــان  ــلــــدان  الــــبــ تـــأســـس  ◗ مـــنـــذ أن 

وهــنــاك جــهــود جــبــارة متواصلة شملت 

جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 

والـــتـــجـــاريـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــعـــاون 

املــجــال العسكري واألمــنــي والتعليم  فــي 

والسياحة والفن.

ــوازاة عمل  ــ ــ ــذا الـــتـــعـــاون فـــي مـ ــع هــ ــ ووضـ

ــعــــاون الـــــــذي مــن  ـــتــ مـــنـــظـــومـــة مـــجـــلـــس الـ

ــة  ــنــ ــقـــيـــق املــــواطــ ــة تـــحـ ــيــ ــامــ أهــــــدافــــــه الــــســ

الــتــكــامــل فيما بن  الخليجية وتــحــقــيــق 

ــدة  ــى الـــوحـ ــ  إلـ
ً
الـــــــدول األعــــضــــاء وصـــــــوال

املنشودة، حيث جاء هذا العمل في إطار 

الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة مـــن خــــال تــأســيــس 

لجنة عليا مشتركة في يونيو 2002م، من 

أجــل خلق تــوأمــة بــن البلدين الشقيقن 

تــغــطــي كــافــة مــنــاحــي الــتــعــاون والــبــحــث 

عن آفاق أرحب للتآخي بن كل من دولة 

ــة قــطــر. اجــتــمــعــت اللجنة  ــ الــكــويــت ودولـ

العليا املشتركة في أربع دورات، وأنجزت 

العديد من اإلتفاقات ومــذكــرات التفاهم 

والــبــرامــج املــشــتــركــة، وكـــان آخــر اجتماع 

لها فــي دولــة قطر فــي شهر يناير العام 

املــاضــي ونعمل على مواصلة ومتابعة 

ــا فـــيـــه خـــيـــر ومــصــلــحــة  ــ ــل، ملـ ــمــ ــعــ هــــــذا الــ

املــقــرر أن تعقد  للبلدين الشقيقن، ومــن 

اللجنة دورتها القادمة في دولة الكويت 

الســتــكــمــال ومــتــابــعــة الــجــهــود املــبــذولــة، 

وهـــنـــاك اتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات تــفــاهــم من 

املــتــوقــع الــتــوقــيــع عليها بــن الــجــانــبــن. 

أثــر بالغ في التنسيق في  لهذا التعاون 

الــتــي تهم  املــواقــف السياسية للمسائل 

الـــجـــانـــبـــن حـــيـــث تـــســـتـــعـــرض الــقــضــايــا 

اإلقليمية والدولية، مما يعزز التعاطي 

معها بروح ومواقف واحد.

◗ كم بلغ حجم التبادل التجاري واالستثمارات 

بني البلدين؟

◗ يعتبر امليزان التجاري حركة يستشهد 

بها في العاقات النموذجية بن الدول، 

املــيــزان  لــك أن مــؤشــرات  أقـــول  ويمكنني 

الـــتـــجـــاري بـــن الــكــويــت وقــطــر تــجــاوزت 

مــلــيــار دوالر خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، في 

حـــن أن اإلســـتـــثـــمـــارات املــشــتــركــة فــاقــت 

ـــ 7 مــلــيــارات دوالر فــي كــل مــن الــقــطــاع  الـ

 
ً
الــعــام والــخــاص فــي كــا الــبــلــديــن، فضا

عــن اإلقــبــال املــتــزايــد مــن رجـــال وســيــدات 

ــال الـــكـــويـــتـــيـــن املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــ ــمـ ــ األعـ

دولــــة قــطــر والـــــذي يــقــابــلــه بــاملــثــل إقــبــال 

الــكــويــت.  الــقــطــريــن فــي  مــن املستثمرين 

أكــثــر مـــن ذلـــك بــاتــت قــطــر تــحــتــل املــرتــبــة 

الثانية فــي هــذه اإلســتــثــمــارات بــن دول 

مجلس التعاون في حجم اإلستثمارات 

املشتركة والتبادل التجاري مع الكويت، 

ــة  ــادلـ ــبـ ــتـ ــفـــضـــل الــــثــــقــــة املـ ويـــــأتـــــي هـــــــذا بـ

والتشريعات والقوانن في كا البلدين 

والتي شجعت االستثمار املتبادل ضمن 

مــنــاخ مــريــح وســلــس أصــبــحــت األســـواق 

فـــي قــطــر والـــكـــويـــت مــســتــقــطــبــة وجــاذبــة 

لــلــمــســتــثــمــريــن، وبــشــكــل خــــاص مـــن كا 

البلدين وهناك إهتمام حقيقي متبادل 

ــــرص خــاقــة  مــــن الـــطـــرفـــن فــــي تـــوفـــيـــر فـ

ــا أن تــــدفــــع رجــــال  ــهـ ــأنـ وواســـــعـــــة مــــن شـ

وســـيـــدات األعـــمـــال لــإلســتــفــادة مـــن هــذه 

ــد أنـــجـــزت الــجــهــات  الـــفـــرص املـــثـــمـــرة، وقــ

:» 26 للتحرير.. سفير الكويت لـ» 56 لالستقالل والـ  في الذكرى 

7 مليارات دوالر االستثمارات 
المشتركة مع قطر

أكد حفيظ محمد العجمي، سفير دولة الكويت لدى الدوحة أن العالقات بني البلدين تجاوزت مرحلة االخوة إلى 

املصير املشترك، مشيرًا إلى أن امليزان التجاري بني البلدين يعتبر نموذجًا في التعاون حيث تجاوز املليار 

دوالر في الفترة املاضية بينما وصلت االستثمارات املشتركة ألكثر من 7 مليارات دوالر.

وقال العجمي في حوار مع »لوسيل« بمناسبة الذكرى السادسة والخمسني الستقالل الكويت والذكرى 

السادسة والعشرين لتحريرها، ان بالده تدعم استضافة قطر لكأس العالم 2022. مشيرًا إلى أن قطر 

أصبحت أهم الوجهات السياحية الخليجية وبلغ عدد الكويتيني الذين يزورون قطر نحو 700 ألف مواطن 

كويتي العام املاضي. 

قوانين االستثمار في البلدين حققت مناخا مريحا وجاذبا 

مليار دوالر 

الميزان التجاري
 

الدوحة أصبحت من 

أهم الوجهات السياحية 

الخليجية

¶  العجمي يتحدث لـ »لوسيل«

حوار: شوقي مهدي - تصوير: عمرو دياب

تبحث عن فرص استثمارية في بريطانيا.. تركيا.. اسبانيا.. كندا.. امريكا.. البوسنة.. دبي.. صاللة.. البحرين

نراك يوم 26 فبراير في شيراتون الدوحة.

ــرف قــطــر  ــيـــة ملــــصــ انـــتـــخـــبـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـ
اإلسامي »املصرف« مساء أمــس، سعادة الشيخ 
جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيسًا 
ملــجــلــس اإلدارة، والــســيــد عــبــدالــلــطــيــف عــبــدالــلــه 

زيــد آل محمود نائبًا لرئيس املجلس. وانتخب 
املساهمون 9 أعضاء ملجلس اإلدارة بالتزكية بعد 

انسحاب اثنني من املرشحني. 
وأقــــــرت الــجــمــعــيــة تـــوزيـــع أربــــــاح نــقــديــة بنسبة 
47.5% مــن القيمة االســمــيــة للسهم بــواقــع 4.75 

ريال للسهم الواحد.

لــلــمــصــرف 2.1 مليار  وبــلــغــت األربـــــاح الــصــافــيــة 
ريال, ووافقت الجمعية على رفع سقف الصكوك 
الــدائــمــة للشريحة األولـــى مــن رأس املـــال إلــى 7.5 

مليار ريال.

أحمد فضلي

08 التفاصيل

4.75 ريال للسهم »المصرف« يوزع 

1.06 مليار ريال مساهمة »قطر للتسوق« بالناتج المحلي
15التفاصيل
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الــعــمــيــد  كـــشـــف   :]  - الـــــدوحـــــة 
إدارة  مدير  البوعينين،  عيسى  إبراهيم 
قانون  مشروع  أن  عن  األحــداث،  شرطة 
الجهات  أمـــام  حــالــيــاً  الــمــعــروض  الطفل 
من  العديد  يتضّمن  الــدولــة  فــي  المعنية 
الـــتـــعـــديـــالت أبــــرزهــــا رفــــع ســـن الــحــدث 

ليكون حتى سن ١٨ بدالً من ١٦ عاماً هو 
لـ [  وأكد  الحالي.  الوقت  في  الحال 
أن مـــشـــروع الــقــانــون تــضــّمــن تــعــديــالت 
بعض  بخفض  التدابير  أو  العقوبات  في 

العقوبات وتشديد أخرى.

إعــــــالن  أثــــــــــار   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة، عــن طــرح ٤ 
وتربية  السمكي  لــالســتــزراع  مشروعات 
العامة  الــمــزايــدة  بنظام  المائية  األحــيــاء 
حالة من الجدل بين الصيادين وأصحاب 
الطرادات. فبعضهم يرى أن مشروعات 

الصيد. مهنة  تــهــّدد  السمكي  االســتــزراع 
مشروعات  أن  اآلخــر  البعض  يــرى  فيما 
سلبي  تأثير  أي  لها  يكون  لن  االســتــزراع 
بــأي حــال من األحــوال على مهنة الصيد 

وال الصيادين وال أرزاقهم.

االستزراع السمكي يثير الجدل بين الصيادين١٨ عاماً سن الحدث في قانون الطفل

٢٤٢٤  - - ٢٠٢٠٢٥٢٥

معلم قطري واحد لكل مدرسة مستقلة!معلم قطري واحد لكل مدرسة مستقلة!
إحصائيات وزارة التعليم تكشف ضعف التقطير بالمقارنة بالمعلمات

كــشــفــت   :]  - الــــــدوحــــــة 
لشهر  للتعليم  اإلحصائية  النشرة 
فــبــرايــر لــلــعــام الـــدراســـي الــجــاري، 
الــســيــاســات  إدارة  عـــن  والــــصــــادرة 
التعليم  بــوزارة  التربوية  واألبحاث 
كبير  ضعف  عن  العالي،  والتعليم 
القطريين  المعلمين  تقطير  فــي 
بــــالــــمــــدارس الــمــســتــقــلــة مــقــارنــة 
إلحصائيات  ووفـــقـــاً  بالمعلمات. 
الــــــــوزارة، فــقــد بــلــغ إجــمــالــي عــدد 
والمعلمين  والمنسقين  المعلمين 
الــمــســاعــديــن عــلــى مــســتــوى كــافــة 
المدارس المستقلة بمراحلها الثالث 
 ٢٣١ مــدرســة   ٢٣١ عــددهــا  والبالغ 
بمعدل  أي  فــقــط،  قــطــريــاً  معلماً 
العدد  يشمل  مــدرســة.  لكل  معلم 
القطريين  للمعلمين  اإلجــمــالــي 
بالمدارس ١٧٢ معلماً و٧ معلمين 
بلغ  فيما  منسقاً،  و٥٢  مساعدين، 
 ٥٢٢٤ القطريات  المعلمات  عــدد 
معلمة موزعات على ٢٣١ مدرسة 

و٧٣ روضة مستقلة.

صاحب  حضرة  استقبل  قنا:   - الدوحة 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
أمــيــر الــبــالد الــمــفــدى، بــالــديــوان األمــيــري 
زاهي  السيد  سعادة  من  كالً  أمــس،  صباح 
األردنية  المملكة  سفير  الصمادي  محمد 
ديمروك  أحمد  السيد  وسعادة  الهاشمية، 
للسالم  وذلك  التركية،  الجمهورية  سفير 

عملهما  فترة  انتهاء  بمناسبة  سموه  على 
في البالد.

من  كالً  المفدى  األمير  سمو  منح  وقد 
السفيرين وسام الوجبة تقديراً لجهودهما 
عالقات  تعزيز  في  ودورهــمــا  المبذولة، 

التعاون بين دولة قطر ودولتيهما.

قطر  مــركــز  قــــّدر   :]  - الـــدوحـــة 
لـــالبـــتـــكـــارات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة (كـــيـــومـــك) 
قطر  فــي  لــالزدحــام  االقتصادية  التكلفة 
بما  ريــال  مليار   ٦٫٦ بنحو  الماضي  الــعــام 
اإلجمالي.  المحلي  الناتج  من   ٪١٫٠ يمثل 

وبــلــغ مــتــوســط عـــدد الــســاعــات اإلضــافــيــة 
بسبب  الــطــرق  مستخدمو  يقضيها  الــتــي 
 ٢٠١٦ عـــام  فـــي  ســـاعـــات   ١٠٩ االزدحــــــام 

(مقارنة بـ ١٠٢ ساعة في عام ٢٠١٥).

الدوحة - [: كشفت مصادر مطلعة 
والعمل  اإلداريـــة  التنمية  وزارة  حظر  عن 
الشركات  من  عــددا  االجتماعية  والــشــؤون 
حماية  لنظام  بــاالنــضــمــام  الــتــزامــهــا  لــعــدم 

األجــور الــذي دخــل حيز التنفيذ منذ عام. 
وأكدت  تشكيل الوزارة فريق عمل للتواصل 

مع الشركات المخالفة لمعرفة األسباب.

صاحب السمو يمنح وسام الوجبة 
للسفيرين األردني والتركي

٦٫٦ مليار ريال خسائر الزحام المروري

حظر شركات خالفت نظام حماية األجور

٢٢

١٠١٠  - - ١١١١

١٩١٩
٢٣٢٣

في [ اليوم
ً مستشفى ومركزاً صحياً توقف السيستم في توقف السيستم في ٣٢٣٢ مستشفى ومركزاً صحيا

صص١٢١٢

القطرية: القطرية: ٣٣ رحالت أسبوعية إلى ينبع وتبوك رحالت أسبوعية إلى ينبع وتبوك
[ االقتصادية[ االقتصادية

٢٣١٢٤٣

١٨٢

٢٨

٣٥٦

١٤٤

١٠

٢٣١

٥٢٢٤

١١٣

٨

ً  طالباً في اسباير معلماً قطريا

ً  ألفاً و٩٧٦ طالبا
 بالمدارس الخاصة

ً  ألفاً و٤٨٣ طالبا
 في مدارس الجاليات

 طالباً في معهد النور

 ألفاً و٤٤٩ طالباً 
بالمدارس الخاصة الدولية

 آالف و٤٤ طالباً 
في المدارس 

الخاصة العربية

 مدرسة مستقلة

 معلمة قطرية

 ألفاً و٣٤٧ عدد الطالب 
ً  آالف و٥٣٩ طالبا
 في تعليم الكبار

 إحصائيات  إحصائيات 
وزارة وزارة 
التعليمالتعليم
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رئـيــس مجــلـس اإدارة:                                                               |   رئـيــس الـتـحــريـــر: 

 افتتاح فرع »الدولي 
اإسامي« في »مول قطر«

توفير مخصصات المشروعات

صاحب السمو يستقبل 
سفيري اأردن وتركيا

رئيسة نيبال: شكرً 
قطر.. ونتطلع لزيارتكم

  كاتماندو    قنا

وجه��ت فخامة الرئيس��ة بيدي��ا ديف��ي بهانداري 
رئيس��ة جمهورية نيبال، الش��كر لدولة قطر على 
اس��تضافتها لعمال��ة بادها. وأك��دت أن العمالة 
النيبالي��ة في قط��ر تحظى بمعاملة حس��نة في 

القطاعين العام والخاص، وأعربت فخامتها 
ع��ن تطلعه��ا لزي��ارة قط��ر خ��ال الفترة 

المقبلة. 

 الدوحة    قنا

اس��تقبل حضرة صاحب السمو 
الش��يخ تميم بن حم��د آل ثاني 
أمي��ر الب��اد المف��دى، بالديوان 
اأمي��ري، صب��اح أم��س، كاً من 
محمد  زاه��ي  الس��يد  س��عادة 
الصمادي سفير المملكة اأردنية 

الس��يد  وس��عادة  الهاش��مية، 
الجمهورية  ديمروك سفير  أحمد 
على  للس��ام  وذل��ك  التركي��ة، 
س��موه بمناس��بة انته��اء فترة 
عملهم��ا ف��ي الباد. وق��د منح 

المف��دى  اأمي��ر  س��مو 
كاً من الس��فيرين وسام 
الوجبة تقديرً لجهودهما.

̂   -  قنا    الدوحة   

وجه مجلس الوزراء، أمس، برئاسة معالي الشيخ 
عبد الل��ه بن ناصر ب��ن خليف��ة آل ثاني رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الداخلي��ة، بضرورة تحديد 
مدى توفي��ر الموازنات والمخصص��ات المالية 
لتنفيذ المش��روعات المختلف��ة على اأراضي 
المخصص��ة لها، ودعا إلى التنس��يق في هذا 
المج��ال م��ع كل من هيئ��ة اأش��غال العامة 

والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وواف��ق المجلس على مش��روعات مراس��يم 
بالترخي��ص لش��ركة المناط��ق ااقتصادي��ة 
»مناط��ق« باانتفاع بأراض��ي مناطق صناعية 
واقتصادية، ومذكرات تفاهم وبروتوكوات تعاون.
كم��ا اس��تعرض كتابً ح��ول مش��روع قانون 

بتعديل بعض أح��كام القانون رقم )10( 
لسنة 1987 بشأن أماك الدولة العامة 

والخاصة.

07-06
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صاحب السمو يمنح وسام الوجبة لسفير تركيا

كتاب »^«

جواهر محمد عبد الرحمن آل ثاني 

من مومباي إلى نيودلهي

ماجد محمد اأنصاري

هل إيران مستقبل معنا؟
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نــاقــش مــجــلــس الــــــوزراء خـــال اجــتــمــاعــه الـــعـــادي أمــس 
بــرئــاســة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة 
الــــوزراء وزيــر الداخلية، أعمال  آل ثاني رئيس مجلس 
املــجــمــوعــات الـــوزاريـــة املــتــخــصــصــة، حــيــث قـــدم ســعــادة 
وزير البلدية والبيئة رئيس املجموعة الوزارية ملوازنة 
تــخــصــيــص واســـتـــصـــاح األراضــــــــي الــــجــــديــــدة، عــرضــا 
مفصا عن الوضع الراهن لتوفير األراضي في قطاعات 
املـــخـــازن واملــنــاطــق الــلــوجــســتــيــة واملــجــمــعــات الــزراعــيــة 

واملناطق االقتصادية والصناعية واإلسكان، واألسواق 
املركزية وأسواق املواشي ومواقع االستثمار السياحي 
ــع األمـــنـــيـــة، واملـــســـاجـــد،  ــ ــواقـ ــ ــتــــجــــاري واإلداري واملـ والــ
وقـــطـــاعـــات الــتــعــلــيــم والــصــحــة واملــــواصــــات والـــزراعـــة 
والثروة السمكية، وما قامت به وزارة البلدية والبيئة 

من جهود لتوفير هذه األراضي.
وأكــــد املــجــلــس ضــــرورة تــحــديــد مـــدى تــوفــيــر املـــوازنـــات 
واملخصصات املالية لتنفيذ املشروعات املختلفة على 
األراضــي املخصصة لها، والتنسيق مع هيئة األشغال 

العامة واملؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء.

واتخذ املجلس مجموعة من القرارات، من بينها، اتخاذ 
ــراءات الـــازمـــة الســتــصــدار مـــشـــروع قـــانـــون بــشــأن  ــ ــ اإلجـ
ــدارس الــحــكــومــيــة، واملـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع مــرســوم  ــ املــ
بــالــتــرخــيــص لــشــركــة املـــنـــاطـــق االقـــتـــصـــاديـــة )مــنــاطــق( 
باالنتفاع بأراضي مشروع املنطقة اللوجستية بالشمال 
)الرويس( ومشروع الخور الصناعية، ومشروع مرسوم 
بــالــتــرخــيــص لــشــركــة املـــنـــاطـــق االقـــتـــصـــاديـــة )مــنــاطــق( 

باالنتفاع بباقي أراضي بركة العوامر.
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نراك يوم 26 فبراير في شيراتون الدوحة.

د. السادة يتسلم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة 
وزيــر الطاقة والصناعة أمس جائزة رجل العام 
لدبلوماسية النفط، تقديرا للدور الحيوي الذي 
قام به سعادته طوال عام 2016 في قيادة الدول 
الــدول  األعــضــاء بمنظمة أوبـــك وبالتنسيق مــع 
إلــى اتفاق  املنتجة للنفط مــن خارجها، وصــوال 
فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العاملية.

قــامــت بــتــســلــيــم الـــجـــائـــزة لــويــز كــنــجــهــام مــديــرة 

مــعــهــد الــطــاقــة الـــدولـــي ضــمــن األســـبـــوع الــدولــي 
ــوم 21  ــدأت فــعــالــيــاتــه يــ ــ ــذي بـ ــ لــلــبــتــرول 2017 الـ

فبراير في العاصمة البريطانية، لندن.
وألــقــى الــســادة بــهــذه املــنــاســبــة كلمة شــكــر فيها 
معهد الطاقة الدولي على منحه الجائزة، معربا 
ــا تــرمــز لـــه الـــجـــائـــزة مـــن تــقــديــر  عـــن ســعــادتــه »ملــ
لدولة قطر وسياستها الرشيدة، في ظل القيادة 
الحكيمة لحضرة صــاحــب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمير الباد املفدى، حفظه الله 
ورعاه، ودعمه الشخصي واملستمر لنا ملواصلة 

السعي الــدؤوب طــوال عام 2016 رغم التحديات 
والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على عاقات 

دولة قطر الودية مع املجتمع الدولي«.
ــــروف الــصــعــبــة  ــظـ ــ وأوضــــــــح أنـــــه فــــي ظــــل تـــلـــك الـ
ــة قــطــر بــصــفــتــهــا رئـــيـــس مــؤتــمــر  ــ اضــطــلــعــت دولـ
الــدول  أوبــك بمسؤولية بناء الجسور فيما بــن 
الــدول املنتجة  األعضاء باملنظمة، وبينها وبن 

من خارجها، لالتفاف حول هدف واحد. 

افتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن 
ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس 
لـــبـــنـــك قــطــر  ــتــــدب  ــنــ املــ الـــعـــضـــو  اإلدارة 
الــدولــي اإلســامــي الــفــرع الجديد للبنك 

في »مول قطر«.
وكــشــف عــبــدالــبــاســط الــشــيــبــي الــرئــيــس 
التنفيذي للبنك أن مجلس إدارة البنك 
الـــجـــديـــد الـــــــذي ســيــفــتــتــح فــــي املــــغــــرب، 
سيعقد اجتماعه غــدا الجمعة، إضافة 

إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية 
إلــى البنك  الــقــرارات  وغير العادية لرفع 
املــغــربــي والــتــي تشمل تسمية  املــركــزي 
البنك. مضيفا أن املقر الرئيسي للبنك 
جــاهــز إضــافــة إلــى اكــتــمــال تجهيزات 4 
فــــروع لــلــبــنــك، ويــتــوقــع أن يــبــدأ نــشــاط 
البنك في الربع األول من العام الجاري، 
وقـــــد تــــم اخـــتـــيـــار اســـــم الـــبـــنـــك وســيــتــم 

اإلعان عنه الحقا.

 Ooredoo ارتفع صافي أربــاح مجموعة
4% إلـــى 2.2 مــلــيــار ريــــال، فــيــمــا أوصــى 
مجلس اإلدارة بتوزيع 3.5 ريال للسهم 

نقدا على املساهمن.
ــلـــه بــن  ــعــــادة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـ وتـــــــرأس ســ
محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس 
اإلدارة اجــتــمــاع مــجــلــس اإلدارة مــســاء 

أمس.
وارتــفــعــت أربـــاح املجموعة قبل اقتطاع 
الفائدة والضريبة واالستهاك وإطفاء 
إلــــى 13 مــلــيــار ريــــــال، فيما  الـــديـــن %3 
تحسن هامش األربــاح قبل االقتطاعات 
بـــــــــاألداء  إلـــــــى 41%، مــــدفــــوعــــا  لـــيـــصـــل 

التشغيلي القوي. 
فيما ارتــفــعــت قــاعــدة الــعــمــاء 19% إلــى 
138 مليون عميل، مــدفــوعــا بنمو قوي 
 Ooredooو Ooredoo انــــــدوســــــات فــــي 
ومـــيـــانـــمـــار وعـــمـــان وتـــونـــس والــكــويــت 

والجزائر وآسياسل.

»مناطق« تنتفع بالمنطقة اللوجستية لـ »الرويس« و»الخور الصناعية« و»بركة العوامر«

مجلس الوزراء يبحث استصالح أراٍض جديدة
عينك على
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8 ماليين رقم هاتف 
جوال خصصتها »تنظيم 
االتصاالت« في 2016

»فوتسي« يدخل السوق 
مبكرا.. والسيولة تقفز 

إلى 490 مليون ريال

اختيار تحالف 
قطري - تركي مقاوال 
رئيسيا الستاد الثمامة

Ooredoo توزع 
3.5 ريال للسهم

الشيبي: البنك الجديد في المغرب 
يبدأ نشاطه في الربع األول

36 مليار ريال اإلنفاق السياحي

لندن -  

الدوحة - قنا

أحمد فضلي

02 التفاصيل
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بــــلــــغ حــــجــــم اإلنـــــــفـــــــاق الــــكــــلــــي عــلــى 
األنشطة املحلية املرتبطة بالقطاع 
السياحي بنهاية عام 2015 نحو 36 
مليار ريال، وارتفع إنفاق املواطنن 
واملــقــيــمــن عــلــى الــســيــاحــة الــداخــلــيــة 
خال الفترة من 2010 إلى 2015 من 
7.2 مليار ريال إلى 11.6 مليار ريال، 
وساهم القطاع السياحي في تحقيق 
قــيــمــة مــضــافــة لــاقــتــصــاد الــقــطــري 
الــدولــة التجاري، حيث  وعــزز ميزان 
ارتــفــعــت الــــصــــادرات الــســيــاحــيــة من 

حـــوالـــي 10.2 مــلــيــار ريـــــال فـــي عــام 
نـــحـــو 24 مــلــيــار  ــى  ــ إلـ لــتــصــل   2010
فـــي عــــام 2015، أي مـــا يــعــادل   ــال  ــ ريـ
6.6 مليار دوالر، وجاء هذا االرتفاع 
مدفوعا بشكل أساسي بتزايد عدد 
ــاع مــعــدل  ــ ــفـ ــ الـــســـيـــاح األجــــانــــب وارتـ
إنـــفـــاقـــهـــم عـــلـــى الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
ــا مـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـــة  ــتــــي تــــوفــــرهــ الــ
االقــتــصــاديــة. وارتـــفـــع عـــدد الــســيــاح 
األجـــانـــب مــن 1.7 مــلــيــون عـــام 2010 

إلى حوالي 2.9 مليون عام 2015.
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الدوحة -  
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رئـيــس مجــلـس اإدارة:                                                               |   رئـيــس الـتـحــريـــر: 

 ̂  دبي  

بلغ عدد الهواتف الذكية المباعة 
خال عام 2016 حوالي 5.1 مليار 
جهاز، بزيادة قدره��ا 5% عن عام 
2015، وفقً لنتائ��ج آخر التقارير 
الدراسات  مؤسسة  عن  الصادرة 

واأبحاث العالمية »جارتنر«.
وش��هد الرب��ع اأخير م��ن عام 

2016 تق��دم ش��ركة »أبل« على 
»سامس��ونج«، واحتالها المركز 
قائم��ة  ضم��ن  عالمي��ً،  اأول 
أفضل الشركات لتوريد الهواتف 

الذكية.
واستغرق اأمر من شركة »أبل« 8 

مواسم اس��تعادة صدارة 
لشركات  العالمي  الترتيب 

توريد الهواتف الذكية.

 تقرير  فرنسي: »راس لفان« عاصمة 
الغاز  في العالم

 ̂  الدوحة  

اهتم��ت وكال��ة اأنباء الفرنس��ية 
للطاق��ة،  لف��ان  راس  بمدين��ة 
ووصفتها ب��� »عاصم��ة الغاز في 
العالم«، وذلك في تقرير موسع عن 
المدينة، يتناول دورها اأساسي في 
قصة نجاح دول��ة قطر في التحول 
إلى أكب��ر مصّدر للغ��از الطبيعي 

المسال في العالم.
وذك��ر التقري��ر: »على بع��د نحو 
س��اعة من العاصمة القطرية في 
ش��مال الدول��ة الخليجي��ة، وعند 
نهاي��ة الطري��ق 77، تق��ع منطقة 
راس لف��ان الصناعي��ة الضخمة«، 
واس��تطرد التقري��ر: »مرحب��ً ف��ي 

عاصمة الغاز في العالم«.
وأض��اف: »خلف أبوابه��ا يعمل 30 
ألف شخص في مجال تسييل الغاز 
وتصديره، في عشرات المنشآت، التي 

تشكل معً أحد أكثر المواقع 
الصناعية والتصديرية إبهارً 

في العالم«.

»أبل« تزيح »سامسونج« وتتصدر 
سوق الهواتف الذكية

سفير  أذربيجان: قطر  تدعم حًا لـ »كاراباخ«تنصيب رئيس الصومال بحضور  قطري
 مقديشو   قنا

ش��اركت دولة قط��ر في حفل مراس��م تنصيب 
فخام��ة الرئيس محمد عبدالل��ه محمد فرماجو 
رئيس��ً لجمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور 

عدد من رؤس��اء الدول وكبار المسؤولين وممثلي 
المنظمات الدولية واإقليمية. وقد مّثل دولة قطر 
في حفل مراسم التنصيب السيد حسن بن حمزة 
أس��د محمد، القائم باأعمال باإنابة في سفارة 

الدولة، لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.

 الدوحة   إسماعيل طاي

أش��اد س��عادة الدكتور توفيق عبدالله ييف، سفير 
أذربيج��ان، بموقف دولة قطر المس��اند لوضع حل 
عادل وش��امل للنزاع على إقلي��م »كاراباخ الجبلي«، 

بين باده وأرمينيا، وقال سعادته في حوار مع »^« 
بمناسبة الذكرى ال� 25 لمذبحة »خوجالي«: »إن قطر 

الشقيقة تقدم دعمً غير محدود لبلدنا من 
أجل إنهاء الن��زاع«، وأوضح أن أكثر من %20 

من أراضي أذربيجان محتلة من قبل اأرمن.

رئيس الفيفا: نتطلع لمونديال 
2022 بفارغ الصبر

انطاق منافسات أشبال 
»القايل«

19

»البلدية« تزيل مخالفات 
بالشيحانية والشمال 07

 ̂  الدوحة  

زار حضرة صاحب الس��مو الش��يخ تمي��م بن حمد 
آل ثان��ي أمير الب��اد المفدى، أمس، مع��رض الدوحة 
للمجوه��رات والس��اعات، وتفق��د س��موه أجنح��ة 

المعرض، وس��ط ترحيب حارٍ من الحضور بتش��ريف 
سموه للمعرض الذي يقام سنويً في الدوحة.

ويقام المعرض تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة، 
وقد فت��ح أبوابه أمام الجمهور بمركز الدوحة الجديد 
للمعارض والمؤتمرات. ومن المقرر أن تختتم فعالياته 

غدً السبت. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل 
محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لش��ؤون 

مجل��س الوزراء، قد افتت��ح المعرض بحضور 
س��عادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل 

ثاني وزير ااقتصاد والتجارة.
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»أبل« تعود لصدارة السوق بعد 3 سنوات من سيطرة »سامسونج«

صاحب السمو يزور معرض 
الدوحة للمجوهرات والساعات

ااهتمام بـ »اللغة اأم« يعزز 
التنوع اللغوي والثقافي
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التقرير: قطر  تنتج 77 مليون طن من الغاز  سنويً وتتحكم بـ 30% من السوق العالمية



تعقد وزارة التعليم والتعليم العالي 
مــؤتــمــرا صــحــفــيــا الــســبــت لـــإعـــان عن 
أســـمـــاء املـــــدارس الــخــاصــة الــتــي وافــقــت 
الوزارة على زيادة الرسوم الدراسية لها 

للعام الدراسي املقبل 2018/2017.
« أن الزيادة  وأوضح مصدر لـ »
فـــي الـــرســـوم لـــن تــتــجــاوز 15% ســنــويــا 
ولن يتم منح أي استثناء كما حدث في 

السنوات السابقة عندما قفزت الزيادة 
إلــى 25% فــي بعض املــــدارس، وقـــال إنه 
لم تتم املوافقة لجميع املدارس املتقدمة 
لــــزيــــادة رســـومـــهـــا لــلــعــام املــقــبــل حسب 
اللوائح والضوابط التي أقرتها اللجنة 
إلــى أن  الــخــاص. مشيرا  الفنية للتعليم 
الــوزارة درست الطلبات حسب األصول 

واملعايير.

صحيفة القيــادة والريــادة

www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa
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تبحث عن شقة  في امريكا : نيويورك.. سان فراسيسكو.. ميامي
نراك يوم 26 فبراير في شيراتون الدوحة.

نــظــرت الـــدوائـــر الــقــضــائــيــه فـــي محكمة 
الـــجـــنـــح فــــي 70 قــضــيــة شـــيـــكـــات بــــدون 
رصيد، وفقا للمجلس األعلى للقضاء. 
وتتصدر قضايا تحرير الشيكات بدون 
ــداوالت املــحــاكــم، حــيــث تعتبر  ــ رصــيــد مـ
األعلى في الرصد اإلحصائي للمجلس 
األعلى للقضاء خال العام 2015، حيث 
بلغ عدد القضايا 16348 قضية، وبلغت 

نسبة األحكام التي صدرت نحو 99 %.
وحدد مصرف قطر املركزي عدة أسباب 
ــدم وجــــود  ــ ــا عــ ــيـــك أهـــمـــهـ الرتـــــجـــــاع الـــشـ
ــيـــد بـــالـــحـــســـاب أو الـــشـــيـــك بــتــاريــخ  رصـ
الحــق يقدم في تاريخ االستحقاق، وأن 
يكون الشيك انقضى موعده، أو توقيع 
الساحب غير مطابق، أو توجد تعديات 
مـــطـــلـــوب تـــوقـــيـــع الــــســــاحــــب، أو الــشــيــك 
يــحــتــاج إلـــى تــظــهــيــر املــســتــفــيــد/ تعزيز 
البنك، أو أن التظهير غير قانوني أو أن 
الــســاحــب مــتــوفــى/ مــفــلــس أو الــحــســاب 
ــــاع  ــــجـ ــل حـــــــــاالت ارتـ ــمـ ــشـ ــا تـ ــمــ ــلــــق. كــ ــغــ مــ
الشيكات أن يكون الدفع موقوفا من قبل 
الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفاس 
حامله، وأن يكون الشيك ممزقا بحاجة 

إلى تعزيز الساحب / البنك.

أشاد بجهود »كهرماء« في التوعية والترشيد

تريليون أصول التمويل اإلسالمي.. »النقد الدولي« يستعد إلدراجه ضمن إطاره الرقابي  7.3

رئيس الوزراء يطلع على مرافق أبحاث 
الطاقة المتجددة وخفض االنبعاثات

2016 21.2 مليار ريال أرباح البنوك في 
عينك على
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العمادي:

 المشاريع القطرية في 
غزة بأعلى معيار جودة

خبراء: تدابير »الريل« 
تحمي االستثمارات

70 قضية »شيكات« 
نظرتها المحكمة 

في يوم واحد

وسام السعايدة

أحمد فضلي

03 التفاصيل

الــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثاني  أشـــاد معالي الشيخ عبد 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بجهود املسؤولني في 
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملــاء »كهرماء« ودورهم 
فــئــات املجتمع، ونــشــر التوعية  فــي االرتــقــاء بــوعــي مختلف 
بترشيد الكهرباء واملاء، والحفاظ على البيئة، جاء ذلك خال 
الزيارة التي قام بها معالي رئيس الوزراء لحديقة »كهرماء« 
بمنطقة الهال، واطلع معاليه خال الزيارة على أهم مرافق 

الحديقة، والبرامج، والخدمات، التي تقدمها للزوار كمركز 
لــلــعــلــوم، واملــعــرفــة، والــخــطــط، واألهـــــداف املستقبلية، وعلى 
عــــرض ألهــــم الـــخـــدمـــات والــتــقــنــيــات الــتــي تــقــدمــهــا الــحــديــقــة 
كــمــنــصــة لــلــعــلــوم ودورهـــــا الــتــوعــوي والــتــرفــيــهــي فـــي زيـــادة 
التوعية بثقافة وتقنيات ولوائح ترشيد استهاك الكهرباء 
واملياه، بما يعكس دور »كهرماء« في املسؤولية املجتمعية 

لدعم التنمية بالدولة وفقا لرؤية دولة قطر 2030.

الدوحة - قنا

02 التفاصيل
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ــال الـــخـــلـــف،  ــ ــمـ ــ كــــشــــف املــــهــــنــــدس جـ
الرئيس التنفيذي ملحطة أم الحول 
لــــلــــطــــاقــــة، عــــــن بــــــــدء إنــــــتــــــاج املــــيــــاه 
ــــادم،  ــقـ ــ ــــي 30 مـــــــارس الـ تـــجـــريـــبـــيـــا فـ
تـــمـــهـــيـــدًا لــتــســلــيــم »كـــــهـــــرمـــــاء«، 40 
مليون جــالــون مــن املــيــاه وذلـــك بعد 

أيــام من املرحلة األولــى من املشروع 
ــربــــع األول مــن  الــ الـــتـــي تــكــتــمــل فــــي 
العام الحالي. وأضاف الخلف أنه تم 
إنجاز 78.7% من املشروع الذي تبلغ 
طاقته اإلنتاجية 2520 ميجاوات من 
الــكــهــربــاء و136 مــلــيــون جــالــون من 

املياه الصالحة للشرب يوميا.

اإلنتاج التجريبي للمياه
 بـ »أم الحول« نهاية مارس

مصطفى شاهين

02 التفاصيل 02 التفاصيل

عمر القضاه

بلغ صــافــي أربـــاح الــبــنــوك املــدرجــة وغــيــر املــدرجــة 
في البورصة نحو 21.2 مليار ريال العام املاضي، 
فيما جـــاءت  قطر ضمن 13 دولـــة تتمتع بأصول 
مصرفية إســامــيــة، ووفــقــا لتقرير صــنــدوق النقد 
ر أصــول التمويل اإلسامي في العالم  قدَّ

ُ
ت الدولي 

بنحو 7.3 تريليون ريال، منها 4.7 تريليون ريال 
تتم من خال البنوك التجارية اإلسامية )تتبعها 

فروع إسامية(. 
الــدولــي إلدراج التمويل  ويستعد صــنــدوق النقد 
ــاره الــرقــابــي نتيجة  ــ اإلســـامـــي رســمــيــا ضــمــن إطـ
ــال الـــكـــبـــيـــر مــــن األفـــــــــراد واملــــؤســــســــات عــلــى  ــ ــبـ ــ اإلقـ

الخدمات املصرفية اإلسامية.
ونجحت البنوك واملصارف اإلسامية القطرية في 
تحقيق أرباح صافية بقيمة 5.7 مليار ريال العام 

املاضي، تمثل 27.1% من إجمالي أرباح البنوك.
وجـــاء مــصــرف قطر اإلســامــي فــي صـــدارة البنوك 

ــارف اإلســـامـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة فــي  ــ ــــصـ واملـ
األرباح بنهاية العام 2016، بقيمة 2.1 مليار ريال 
بــنــمــو 10%، يــلــيــه مــصــــــــــــــرف الـــريـــان بــنــحــو 2.075 
مليار ريال، و»الدولي اإلسامي« في املركز الثالث 
بأرباح قيمتها 784.8 مليون ريال، ومجموعة بنك 
بروة في املركز الرابع والتي حققت أرباحا بقيمة 

738.8 مليون ريال.
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الــــدوحــــة - قـــنـــا: وجــــه مــعــالــي الــشــيــخ 
عـــبـــداهللا بـــن نــاصــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
للتوعية  «كهرماء»  حديقة  دور  بتعزيز 

والمياه. الطاقة  بترشيد 
الحديقة  ــــارة  زي خـــالل  مــعــالــيــه  وأشــــاد 
«كهرماء»  فــي  المسؤولين  بجهود  أمــس 
ودورهم في االرتقاء بوعي مختلف فئات 
الكهرباء  بترشيد  التوعية  ونشر  المجتمع، 
ــبــيــئــة. واطــلــع  والــــمــــاء، والـــحـــفـــاظ عــلــى ال

مــرافــق  عــلــى أهـــم  خـــالل الـــزيـــارة  معاليه 
الــحــديــقــة، والـــبـــرامـــج، والـــخـــدمـــات، التي 
تقدمها للزوار كمركز للعلوم، والمعرفة، 
وعلى  المستقبلية،  واألهـــداف  والخطط، 
عـــرض ألهـــم الــخــدمــات والــتــقــنــيــات التي 
ودورهــا  للعلوم  كمنصة  الحديقة  تقدمها 
التوعية  زيــــادة  فــي  والــتــرفــيــهــي  الــتــوعــوي 
بثقافة، وتقنيات، ولوائح ترشيد استهالك 

الكهرباء والمياه.

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز دور حديقة كهرماء
٤٤

٩٩

٦٦

صاحب السمو يزور معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات ٢٠١٧

الدوحة- [: حّدد عدٌد من المعلمين القطريين ٥ 
أسباب وراء عزوف الشباب القطري عن العمل بالتدريس، 
ُمــطــالــبــيــن بـــحـــوار تـــربـــوي يـــضـــّم الــمــعــلــمــيــن والـــخـــبـــراء 
والتربويين لدراسة تلك األسباب ووضع حلول الستقطاب 

الشباب القطري للعمل بالتدريس.
وأّكدوا لـ [ أن أسباب العزوف تشمل طول فترة 
الـــــدوام، ونــصــاب الــحــصــص األســبــوعــي الــكــبــيــر، وإرهـــاق 
نتيجة  المعلم  هيبة  وضــيــاع  ـــــة،  اإلداري بــاألعــبــاء  المعلم 
سلطات  المعلمين  منح  وعــدم  الطالب،  بعض  تــجــاوزات 
تعديل  يستدعي  ما  المتجاوزين،  لــردع  الــجــزاءات  لتوقيع 
لوائح التقويم السلوكي، وأخيراً البحث عن مكانة اجتماعية 

أكبر من تلك التي يتمتع بها المعلمون.
ال  للمعلمين  المالية  المخصصات  ارتــفــاع  أن  وأّكــــدوا 
تكفي لعالج مشكلة عزوف الشباب القطري عن التدريس، 
داعــيــن لــوضــع حــلــول عملية لــحــل الــمــعــوقــات الــتــي تمنع 

استقطاب هؤالء الشباب.

٥٥ أسباب وراء عزوف الشباب عن التدريس أسباب وراء عزوف الشباب عن التدريس
من طول الدوام إلى األعباء اإلدارية وضياع الهيبة.. معلمون لـ [:

نــيــويــورك - قــنــا: جــرت 
في مقر بعثة الوفد الدائم 
لـــدولـــة قــطــر لــــدى األمـــم 
الــــمــــتــــحــــدة بــــنــــيــــويــــورك، 
مراسم التوقيع على إقامة 
بين  دبــلــومــاســيــة  عــالقــات 
غينيا  وبـــابـــوا  قــطــر  دولــــة 

وقــد  المستقلة.  الــجــديــدة 
وقـــعـــت ســـعـــادة الــســفــيــرة 
الــشــيــخــة عــلــيــاء أحــمــد بن 
ســيــف آل ثــانــي الــمــنــدوب 
األمم  لــدى  للدولة  الــدائــم 
دولة  عن  نيابة  المتحدة، 
قـــطـــر، وســــعــــادة الــســفــيــر 

راي،  هـــوفـــانـــيـــن  مـــاكـــس 
الــــمــــنــــدوب الـــــدائـــــم لـــدى 
األمم المتحدة لدولة بابوا 
المستقلة  الــجــديــدة  غينيا 

دولته. عن  نيابة 
وأكــــــد الــــطــــرفــــان عــلــى 
الـــــــرغـــــــبـــــــة فــــــــي تــــقــــويــــة 

الصداقة  عالقات  وتطوير 
والــتــعــاون فــي الــمــجــاالت 
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والـــعـــلـــمـــيـــة 
والثقافية.  والتكنولوجية 
وكذلك في إقامة عالقات 
ميثاق  مبادئ  وفق  ثنائية 

األمــــم الــمــتــحــدة. وأعــربــا 
ــــأن إقـــامـــة  عـــن ثــقــتــهــمــا ب
عــــــالقــــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة 
ســــيــــســــاهــــم فــــــي تـــطـــويـــر 
وتوطيد  الــثــنــائــي  الــتــعــاون 

العالمي. السالم 

قطر وبابوا غينيا تدشنان العالقات الدبلوماسية

٢٢

طول فترة الدوام

نصاب الحصص كبير

ضياع هيبة المعلم

البحث عن المكانة االجتماعية

األعباء اإلدارية

أسباب عزوف الشباب القطري عن التدريس
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