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QATAR  |  Business

Milaha posts net 
profi t of QR711mn
Qatar Navigation (Milaha) has 
posted a net profit of QR711mn in 
2016 on revenues of QR2.55bn, the 
company announced last night. 
Milaha’s operating revenue for 
2016 was QR2.5bn compared with 
QR2.98bn reported in the previous 
year. The company’s operating profit 
in 2016 was QR555mn compared 
to QR855mn in the previous year. 
Earnings per share for 2016 was 
QR6.26 compared to QR9.63 in the 
previous year, a company statement 
showed.

QATAR  |  Diplomacy

Azerbaijan president
arrives today 
President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev will arrive 
in Doha today on an off icial visit to 
Qatar. HH the Emir Sheikh Tamim 
bin Hamad al-Thani and the Azeri 
president will hold talks at the Emiri 
Diwan tomorrow pertaining to 
bilateral relations between the two 
countries and means of enhancing 
them.

EUROPE  |  Attack

Man drives into crowd 
in German town
A man drove into a group of people 
standing by a bakery in the German 
town of Heidelberg yesterday, 
injuring three people, one of them 
seriously. A police spokesman said it 
was not yet possible to say whether 
it was a terrorist attack. Page 18

HH the Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Qatar Racing and Equestrian Club (QREC) chairman Issa al-Mohannadi 
(second from right), QREC general manager Nasser Sherida al-Kaabi (right) and Total E&P Qatar managing director Guillaume 
Chalmin (third from left) with the winners of HH The Emir’s Sword (Gr1 PA) after Julian Smart-trained Ebraz, owned by HH 
Sheikh Mohamed bin Khalifa al-Thani, won the 2,400m race yesterday.

Emir patronises equestrian festival
QNA
Doha

HH the Emir Sheikh Tamim bin 
Hamad al-Thani yesterday 
patronised the closing races 

of HH The Emir’s Sword equestrian 
festival at the Racing and Equestrian 
Club, Al Rayyan.

The event was attended by Sudanese 
President’s Assistant Abdulrahman al-
Sadig al-Mahdi and Prince Abdulaziz bin 
Ahmed bin Abdulaziz of Saudi Arabia.

The festival’s closing races were also 
attended by HH Sheikh Abdullah bin 
Khalifa al-Thani, HE Sheikh Jassim 
bin Khalifa al-Thani, HE the Advi-
sory Council’s Speaker Mohamed bin 
Mubarak al-Khulaifi  and a number of 
Sheikhs and ministers in addition to 
heads of diplomatic missions, horse 
owners and equestrian sport enthusi-
asts.

Following the two feature races 
which were won by Ebraz and Cho-
pin, the Emir handed over the Golden 
Sword to HE Sheikh Khalifa bin Mo-

hamed bin Khalifa al-Thani and HH 
The Emir’s trophy to Maher Ibrahim 
Lutfallah, respectively. 

The Emir also handed the Silver 
Sword to Khalifa bin Hamad bin Kha-
lifa al-Attiyah, owner of AJS Gannas, 
the winner in the sixth race.

The Emir also crowned the winners 
in the Showjumping Grand Prix held 
yesterday as part of the festival, where 
the winners were HE Sheikh Ali bin 
Khalid al-Thani (fi rst), Abdullah al-
Sharbatly (second), and Derin Demir-
soy (third).

New health
strategy
to focus
on lifestyle
More than 80% of National 

Health Strategy (NHS) 
2011-2016 has been accom-

plished and work is going on to in-
troduce NHS 2017-2022, which will 
focus on “good health through better 
nutrition and sound lifestyle,” the 
Ministry of Public Health (MoPH) 
has said.

In a statement yesterday, the min-
istry said NHS 2017-2022 will be 
based on the previous health strategy, 
which entails a strong and strategic 
inclination towards continuous de-
velopment of the health sector in the 
country. 

The MoPH organised an event on 
Thursday to honour the NHS 2011-
2016 team’s hard work during the 
past fi ve years.

HE Dr Hanan Mohamed al-Kuwari, 
Minister of Public Health, said: “What 
has been achieved with the National 
Health Strategy programme shows the 
positive co-operation and integration 
among the MoPH, Hamad Medical 
Corporation (HMC), Primary Health 
Care Corporation (PHCC) and all the 
other partners.”

She pointed out that work had been 
going on to prepare NHS 2017- 2022 
to support the national development 
strategy and achieve Qatar National 
Vision 2030. 

“Besides, the best use of the previ-
ous experiences will be made to guar-
antee the ideal implementation of the 
NHS programme and meet the na-
tional obligation of improving health 
within the Qatari society.”

During the past five years, NHS 
effected fundamental improvements 
at all levels of the health system 
in the country through adopting a 
comprehensive framework for care 
and enhancing integration among 
the entities involved at the national 
level. 

In addition, all the related chal-
lenges such as increasing demand for 
health services, shortage of medical 
professionals and the spread of non-
transmittable diseases due to un-
healthy lifestyles, were addressed. 

Besides, the MoPH has strived to 
improve the work quality of health 
professionals in the country through 
various tools. To Page 2

Jewellery and watches show
attracts over 15,000 visitors

Doha Jewellery and Watches Ex-
hibition (DJWE) 2017 attracted 
more than 15,000 visitors, the 

organisers announced yesterday at the 
event’s conclusion.

The six-day show had both visitors 
and exhibitors agreeing “it was an ex-
ceptional experience,” they said in a 
press statement.

Precious jewels and timepieces from 
over 400 brands were shown and sold 
by 40 exhibitors at the exhibition, which 
was held under the theme ‘Once upon a 
time… luxury’. 

Also, unique visitor experiences ena-
bled more than 500 people to delve into 
the world of artisanship, creating spe-
cial memories at watch-making work-
shops by Objectif Horlogerie and por-
traiture sessions at Studio Harcourt, the 
statement noted. 

Ahmed al-Obaidli, director of exhibi-
tions at Qatar Tourism Authority (QTA), 
said: “DJWE this year has told its visi-
tors wonderful stories of luxury and his-
tory, and we are proud to count DJWE as 
one of our own success stories; a testa-
ment to the potential that the business 
events sector in Qatar holds.”

“We owe this success entirely to the 
patronage of HE the Prime Minister and 
Minister of Interior Sheikh Abdullah bin 
Nasser bin Khalifa al-Thani,” he added, 
stressing that they enjoyed an “excep-
tional start” to this year’s calendar of ex-
hibitions and business events and looked 
forward to sharing more successes with 
visitors through the rest of 2017. 

Al-Obaidli also thanked the Ministry 
of Interior and General Customs Au-
thority for facilitating the entry of “all 
the elements needed to make this show 
complete”.

The spacious Doha Exhibition and 
Convention Centre enabled Qatar’s 
premier retailers to bring creative fl air 
to their exhibition pavilions - taking 
visitors on a journey of art, elegance and 
legacy. 

Bader Abdullah al-Darwish, chair-

man and managing director of Darwish 
Holding, said: “We are honoured to be 
part of the 14th edition of the DJWE, an 
event that has become the highlight of 
the calendar for the watches and jew-
ellery sector in Qatar and refl ects the 
country’s status as a world-class desti-
nation.”  

“This year, Fifty One East is proud to 
stand hand in hand with the Young Qa-
tari Designers initiative. It has always 
been essential to us that we help realise 
their ambitions. They are the base for 
the economic and social development 
of Qatar.”

Sharing her experience of the show, 
Dana Alfardan, vice-president of Al-
fardan Jewellery, said: “Since the fi rst 
edition of the Doha Jewellery and 
Watches Exhibition, Alfardan Jew-
ellery has been keen to support the 
show and exceed visitor expectations 
by showcasing the most exclusive and 
unique high-end brands in the watch-

es and jewellery industry.” 
According to Jamil al-Majed, vice-

chairman of Al Majed Jewellery, “This 
edition of DJWE has brought us new 
visitor experiences, raised the profi le of 
Qatar and contributed to the nation’s 
economic growth. We are honoured to 
be part of this world-class event.” 

Aman Shahani, director of communi-
cations at Amiri Gems, added: “It is al-
ways a great pleasure to be part of DJWE. 
This premier event shines a spotlight 
on the region’s expanding portfolio of 
brands, which includes innovative new 
brands and luxury international jewel-
lery houses from across the globe.” 

This year’s edition featured a new 
initiative, the Young Qatari Designers, 
a dedicated exhibition space that shined 
a spotlight on the country’s emerging 
talent. The initiative included Fajr al-
Attiya (Trifoglio), Ghada al-Bouanain 
(Ghada Al Bouanian), Nada al-Sulaiti 
(Hairaat), Noor Alfardan (Noudar), Nouf 
al-Meer (Nouf Jewellery) and Sarah al-
Hammadi (Sarah’s & Co). 

Al-Sulaiti said, “Dreams do come 
true: that is what we have learnt from 
this promising initiative. We thank HH 
Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, 
the Emir of Qatar, for his support and 
we promise to do our best for Qatar. We 
would also like to extend our gratitude to 
Qatar Tourism Authority and the spon-
sors for facilitating this.”  

Brands at DJWE unveiled special 
events at their booths. 

Swiss diamond house Mouawad, re-
vealed a $3.5mn jewellery box encrusted 
with diamonds, sapphires and lapis la-
zuli, which was certifi ed by Guinness 
World Records as the world’s most valu-
able jewellery box. 

Meanwhile, Robert Wan, House of 
Pearls off ered ‘Pearlsonality tests’ that 
enabled participants to discover which 
pearls suited their character.

DJWE 2017 was brought to its visitors 
by QTA together with this year’s part-
ners, Auditoire.

Ornaments made of precious stones 
at one of the  booths at the Alfardan 
Jewellery pavilion. 
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وزير البلدية: استراتيجية 

لحماية البيئة بمشاركة 

أفراد المجتمع 10-8

نجاح أول عملية زراعة كبد في قطر

 ̂   الدوحة    

بعد مرور ش��هرين على قيام فريق زراعة اأعضاء 
بمستش��فى حمد العام، التابع لمؤسسة حمد 
الطبية، بإج��راء أول عملية زراع��ة كبد له، أعلن 
مستش��فى حمد تماثل المريض السيد زيد )58 

عامً( للشفاء التام في منزله بالدوحة.
وأثن��ى المريض عل��ى جهود وبراع��ة الجراحين 
وأطباء التخدير والممرضين الذين ش��كلوا فريقً 

متكاماً أثناء العملية. 
كان فري��ق طبي، مؤلف م��ن 10 جراحين وأطباء 
تخدير وممرضين من قط��ر وكوريا الجنوبية، قد 
ش��اركوا نوفمبر الماضي ف��ي عملية زراعة كبد 
لهذا المريض، اس��تغرقت 20 س��اعة، تم خالها 
اس��تقطاع الكبد م��ن متبرع حي ف��ي حوالي 8 
ساعات، ومن ثم اس��تئصال الكبد المتليف من 
المريض وزراعة الكبد المتب��رع به في حوالي 12 

ساعة.

»التعليم« ترفض زيادة رسوم 89 مدرسة

  الدوحة    فتحي زرد

استبعدت وزارة التعليم والتعليم العالي طلبات زيادة 
الرس��وم الدراس��ية المقدمة من 89 مدرسة وروضة 
أطفال للعام الدراس��ي 2017 /2018، من 127 طلبً، 
أي ما نس��بته 70% من الطلب��ات المقدمة. في حين 

وافقت على طلبات الزيادة التي وردت من 38 مدرس��ة 
وروضة أطفال فقط، وتراوحت نس��بة زيادة الرس��وم 
ما بين 1% إلى 15%. وأكد الس��يد حمد الغالي مدير 

إدارة تراخيص المدارس الخاصة، خال مؤتمر 
صحافي أمس، أنه تم اس��تبعاد طلبات زيادة 

الرسوم لعدة أسباب مختلفة.

مقال انا عبدالله

إسماعيل ياشا

كتاب اليوم

هل كوكبنا صالح للحياة؟! 

تهديد إيران وتهديد جحا

صاحب السمو يرعى مهرجان 
الخيل العربية اأصيلة

 4.8 مليار ريال قيمة 

معرض المجوهرات

05-04

06

الفريق الطبي الذي أجرى العملية يضم أطباء قطريين وكوريين

09-06
 الرياضي

31

25

  الدوحة    قنا

تفض��ل حض��رة صاح��ب الس��مو 
الش��يخ تميم بن حم��د آل ثاني، أمير 
برعايت��ه  المف��دى، فش��مل  الب��اد 
الكريم��ة الس��باق الثال��ث والثاثين 
للخي��ل العربية اأصيلة المقام على 

جوائز وسيف سموه في مضمار نادي 
السباق والفروسية بالريان عصر أمس.
حضر السباق س��عادة اللواء الركن 
عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد 
رئيس جمهورية الس��ودان الشقيقة، 
وصاح��ب الس��مو الملك��ي اأمي��ر 
عبدالعزي��ز ب��ن أحمد ب��ن عبدالعزيز 

آل س��عود م��ن المملك��ة العربي��ة 
السعودية الشقيقة.

كما حضر الس��باق س��مو الشيخ 
عبد الله بن خليفة آل ثاني، وس��عادة 
الش��يخ جاس��م بن خليفة آل ثاني، 
وس��عادة الس��يد محمد ب��ن مبارك 
الخليفي رئيس مجلس الشورى، وعدد 

من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية

وس��لم صاحب الس��مو الس��يف 
الذهبي إلى س��عادة الش��يخ خليفة 

ب��ن خليفة  بن محمد 
الجواد  مال��ك  ثاني  آل 

»إبراز«.
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عندما يصبح اأداء فنًا
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تحقق نجاحاً غير مسبوق

'' ATS كادياك''

الرائدة في فئتها  

''باناميرا''

مفهوم جديد للسيارة الرياضية الفاخرة

''RC 350 لكزس''

متعة القيادة المغزولة بالفخامة

''Q50 انفينيتي''

حزمة فريدة من التقنيات المتقدمة

''BMW '' الفئة الخامسة 

تسبق عصرها وترفع سقف التحدي

 '' EX انسر ''

سيدان رياضية مفعمة بالحيوية

'' بريوس ''

اأكثر اقتصادية في استهاك البترول

شيفرولية ماليبو تولد من جديد

هوندا أكورد 2017 تحفة العام

ملحق خاص بسيارات السيدان

مفاجأة »^«: ملحق 

خاص عن السيارات السيدان 

الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة  يتسلم السيف الذهبي



محكمة  غّرمت   :]  - الدوحة 
بعد  ريــال   ٢٠٠٠ أردنــيــاً  متهماً  الجنح 
إدانـــتـــه بــتــعــريــض أحـــد طـــالب مــركــز 
الخاصة  االحــتــيــاجــات  لـــذوي  الشفلح 
للخطر وعدم اهتمامه به خالل جلسة 

مخصصة لمتابعته في المركز.

 وكشفت أوراق القضية أن كاميرات 
ويعمل  المتهم  تعدي  سّجلت  المراقبة 
على  بالضرب  وظائفي  عالج  ممارس 
ذهنية  إعاقة  من  يُعاني  الذي  الطالب 

خالل جلسة العالج.

الكاميرات تكشف ضرب طالب في الشفلح

٩٩

٨٠
صفحة
رياالن

يومية سياسية مستقلة
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صاحب السمو يتوج الفائزين في مهرجان الفروسيةصاحب السمو يتوج الفائزين في مهرجان الفروسية
قمة قطرية أذرية لتعزيز العالقات غداً

الشيخة جواهر تزور معرض الدوحة للمجوهراتالشيخة جواهر تزور معرض الدوحة للمجوهرات
ص ص ٦٦

أسباب تراجع البرامج التلفزيونيةأسباب تراجع البرامج التلفزيونية
ص ص ٣٩٣٩

في [ اليوم

تــفــضــل  قــــنــــا:   - الــــــدوحــــــة 
الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 
أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
البالد المفدى، فشمل برعايته 
ـــمـــة، الـــســـبـــاق الـــثـــالـــث  ـــكـــري ال
والـــثـــالثـــيـــن لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
األصــيــلــة الــمــقــام عــلــى جــوائــز 
وســـيـــف ســـمـــوه فـــي مــضــمــار 
نــــــادي الـــســـبـــاق والـــفـــروســـيـــة 

بالريان عصر أمس.
جائزة  بتسليم  سموه  وقام 
ماهر  للسيد  الــســابــع  الــشــوط 
مــالــك  اهللا  لـــطـــف  ـــراهـــيـــم  إب

الجواد «شوبن».
كـــمـــا ســـلـــم ســـمـــو األمـــيـــر 
الــــمــــفــــدى، الـــســـيـــف الــفــضــي 
لــلــســيــد خــلــيــفــة بـــن حــمــد بن 
الجواد  مالك  العطية  خليفة 
«إي جي أس قناص» والفائز 
الــشــوط  فـــي  األول  بــالــمــركــز 

السادس.
وقـــــــــــام ســــــمــــــوه بـــتـــتـــويـــج 
الــفــائــزيــن بــالــمــراكــز األولـــى 
لقفز  الــكــبــرى  الـــجـــائـــزة  فـــي 
بالمراكز  والفائزين  الحواجز 
األولــــى فــي ســبــاق «الــســابــق» 

ــــــفــــــائــــــزيــــــن بــــالــــمــــراكــــز  وال
األولـــــى فـــي شــــوط «فــرســان 

المستقبل». 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يصل 

فخامة الرئيس إلهام علييف، 
رئــيــس جــمــهــوريــة أذربــيــجــان 
في  األحــد،  اليوم  الدوحة  إلى 

زيارة رسمية للبالد.

وســـيـــجـــري ســـمـــو األمـــيـــر 
الرئيس  فخامة  مع  المفدى، 
األذربـــيـــجـــانـــي غــــــداً االثــنــيــن 
مباحثات  األميري،  بالديوان 

تــتــصــل بـــالـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
دعمها  وســبــل  الــبــلــديــن  بــيــن 

وتنميتها.

الدوحة - [: بدأت هيئة "أشغال" 
إلكترونية  إرشــاديــة  لــوحــات  تركيب  فــي 
الرئيسية  الــطــرق  مــن  عـــدد  فــي  مضيئة 
السالمة  تعزيز  بهدف  وذلك  الدولة،  في 
الـــمـــروريـــة عــلــى الـــطـــرق ورفـــــع مــســتــوى 
الوعي لدى قائدي السيارات. وأّكد مصدر 
فـــي الــهــيــئــة لــــ [ تــركــيــب ٧ لــوحــات 
لوحة   ١٥ أصـــل  مــن  مضيئة  إلــكــتــرونــيــة 

لمواكبة ُخّطة الهيئة  سيتّم تركيبها الحقاً 
الطرق،  على  الــمــرورّيــة  السالمة  لتعزيز 
وبالتعاون  العالمية  المعايير  ألعلى  وفقاً 
عن  وكــشــف  لــلــمــرور.  الــعــامــة  اإلدارة  مــع 
تــركــيــب وتـــوريـــد الـــلـــوحـــات اإللــكــتــرونــيــة 
الرئيسية  الــشــوارع  من  عــدٍد  في  المتغّيرة 

والسريعة بهدف نشر بيانات آنية.

الــدوحــة - [: أشـــاد ســعــادة السيد 
جــيــمــس هــيــنــن رئـــيـــس مــكــتــب الــمــفــوض 
اإلنــســان  لحقوق  المتحدة  لــألمــم  الــســامــي 
باألراضي الفلسطينية المحتلة، بدور قطر 
البارز والمهم في دعم الشعب الفلسطيني 
أن  إلــى  الفتا  قوية  فلسطينية  دولــة  وبناء 
قــطــر تــســاهــم بــقــوة فـــي تخفيف مــعــانــاة 
وطأة  تحت  يعيشون  الذين  الفلسطينيين 
االحــتــالل منذ أكــثــر مــن ٦٠ عــامــاً.  وأكــد 

أن الدعم القطري ال يتعلق فقط بالجانب 
وإنما  جدا-  بالسخي  وصفه  الــذي  المادي- 
بإقامة دولة قوية قائمة على حقوق اإلنسان 
في فلسطين الفتا إلى أنه بعد مرور أكثر 
وجود  وعــدم  االحــتــالل  على  عاماً   ٥٠ من 
عملية سالم في الوقت الراهن فالبد من 
البحث عن طريق لألمام ألن الوضع الحالي 

ال يمكن الدفاع عنه أو االستمرار به.

إشادة أممية بدعم قطر للفلسطينيين

١٥ لوحة إلكترونية لتعزيز السالمة المرورية

١٩١٩ ٢٢ والراية الرياضية والراية الرياضية

٢٠٢٠

الدكتور  سعادة  أكــد   :]  - الدوحة 
محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم 
والتعليم العالي أنه تم التوجيه بصب جهد 
وإلغاء  والتعلم،  التعليم  عملية  في  المعلم 
جــمــيــع الــلــجــان الــداخــلــيــة فـــي الـــمـــدارس.  
الرسمي  بحسابه  تدوينات  خالل  وأوضح 

بــمــوقــع تــويــتــر أنـــه بــاســتــثــنــاء الــلــجــان التي 
المعلم  إشـــغـــال  يــمــنــع  الـــــــوزارة،  تــحــّددهــا 
يتعلق  فــيــمــا  إال  بــالــتــقــاريــر  أو  بــالــلــجــان 
بالمتابعة األكاديمية للطالب وبحد أقصى 

لجنتين.

إلغاء اللجان الداخلية بالمدارس

االقتصاد  المصري ينهار.. االقتصاد  المصري ينهار.. 
واالنفجار قادمواالنفجار قادم

ص ٣٠

٤٤



 يبحث كبار الخبراء العالميين في قطاع البنوك الحيوية 
أبرز الموضوعات المتعلقة بالطب الدقيق، خالل مؤتمر 
قطر بيوبنك، الذي ينطلق خالل الفترة من ١٤ ولغاية ١٥ 

مارس المقبل، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. 

بيصير.. !!
 أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 

"كهرماء" خدمة إلكترونية جديدة لAبالغ عن 
انقطاعات الكهرباء والمياه من خالل تطبيق كهرماء 

لGجهزة الذكية. 

صــار.. !!

◄٢٩ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ ٢٦ فبراير ٢٠١٧م العدد ١٠٤٨٢األحد◄ �������	
���������������������

 عرض حالة الطقس 
على الطرق السريعة 

مبادرة طيبة 
للطيران المدني 

مسافة اWمان وقاية لك ولشركاء الطريق، 
فاحرص على التقيد بها؛ تعزيزا للسالمة 

العامة ودرءا للحوادث املرورية.

اجعل احلياة الصحية خيارك اليومي، مارس 
أي نشاط بدl 30 دقيقة 5 أيام باWسبوع، 

وحافظ على أسلوب حياة صحي.

 oالدوريات موجودة على مدار الساعة بال
وباWخص P الروض، ونأمل من اجلميع 

التعاون معنا P ا1بالغ عن التجاوزات 
حفاظا على البيئة.

 أجواء غائمة P البالد مع رصد Wمطار 
متفرقة تشمل مدينة الدوحة. 

  ●   الداخلية 

  ●   الصحة العامة

  ●   البلدية والبيئة

  ●   األرصاد

الدوحة -  الشرق

بدرالدين مالك 

بهدف توعية قائدي السيارات ومرافقيهم

 شاشات لعرض الطقس على الطرق السريعة 

 الشرطة املجتمعية تنظم حملة لتوعية 
املخيمات الشتوية 

 

انطلقت مساء الجمعة املاضية 
حــمــلــة «مـــوســـم مــمــتــع وتخييم 
ــا إدارة  ــهـ ــمـ ــنـــظـ تـ الـــــتـــــي  آمــــــــــن» 
الــشــرطــة املجتمعية بالتعاون 
ــمـــرور  ــلـ لـ الــــعــــامــــة  مـــــع اإلدارة 
لــلــدفــاع املدني  الــعــامــة  واإلدارة 
والــــهــــالل األحــــمــــر الـــقـــطـــري. تــم 
تشكيل فريق توعية من الجهات 
املـــشـــاركـــة فــــي الــحــمــلــة لــلــقــيــام 
بــزيــارة املخيمات املنتشرة في 
املـــنـــاطـــق الـــســـاحـــلـــيـــة والـــبـــريـــة 
بــمــنــاطــق الـــدولـــة املــخــتــلــفــة في 
الــشــتــوي لهذا  مــوســم التخييم 

العام.
انـــطـــالق الحملة  بـــدايـــة  وكـــانـــت 
الـــتـــوعـــويـــة مـــن مــنــطــقــة سيلني 
الـــســـاحـــلـــيـــة، وقـــــد قـــــام الــفــريــق 

الـــــتـــــوعـــــوي بـــــــزيـــــــارة عـــــــدد مــن 
املــخــيــمــات، حــامــًال معه العديد 
ــائــــح واإلرشــــــــــــــادات  ــنــــصــ ــن الــ ــ مــ
ــد املـــخـــيـــمـــني فــي  ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـ
الــتــعــامــل الــســلــيــم مـــع مـــا يمكن 
ــتـــعـــرضـــوا لــــه فــــي مــنــطــقــة  أن يـ

التخييم.
وفــــي الـــلـــقـــاءات الــتــي جــــرت مع 

املـــالزم فضل  املخيمني، تــحــدث 
ناصر السعدي ضابط الشرطة 
املجتمعية فرع الجنوب، مشيرًا 
ــــذي حــقــقــتــه  ــــى أن الـــنـــجـــاح الــ إلـ
الحملة فــي الــعــام املــاضــي، هو 
ما شجع وزارة الداخلية ممثلة 
بــإدارة الشرطة املجتمعية على 
تنظيم الحملة هذا العام ايضًا.  

¶  جانب من اللقاءات خالل  الحملة التوعوية 

¶  عبدالله املناعي 

ــــدأت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران   بـ
املـــدنـــي تــركــيــب شـــاشـــات عــرض 
حالة طقس الطريق على الطرق 
الخارجية في شتي أنحاء قطر؛ 
بهدف توعية قائدي السيارات 
ــيـــد  الـــسـ . وقــــــــــال  ومــــرافــــقــــيــــهــــم 
املـــنـــاعـــي، مـــديـــر إدارة  عــبــدالــلــه 
األرصاد الجوية بالهيئة العامة 
املــــدنــــي: إن شـــاشـــات  لـــلـــطـــيـــران 
عــرض حــالــة طقس تــم تركيبها 
املــؤديــة  الــشــوارع الرئيسية  فــي 
إلى داخل وخارج الدوحة، وعلي 

الطرق السريعة، كطريق سلوى 
وطريق الشمال والخور ودخان،  
مــبــيــنــا أن هــــذه الـــشـــاشـــات هي 
جــــزء مـــن شــبــكــة اإلنـــــــذار املــبــكــر 

الــتــي تــم إطــالقــهــا مــن قبل إدارة 
األرصــــــــاد الـــجـــويـــة مـــنـــذ عــامــني 
ـــشــــيــــرا إلــــى  ونـــــصـــــف الـــــــعـــــــام، مـ
أن الـــهـــدف مـــن هــــذه الــشــاشــات 
ــــني؛ مــن  ــقـ ــ ــائـ ــ ــــسـ زيـــــــــــادة وعــــــــي الـ
خالل تعريفهم بحاالت الطقس 
ومساعدتهم في اتخاذ القرارات 
السليمة فــي حلهم وترحالهم، 
موضحا أن الشاشات مربوطة 
بــــإدارة األرصـــاد  بغرفة التحكم 
الجوية، وهــي غرفة تعمل على 
إصـــــــدار الـــتـــحـــذيـــرات املــنــاســبــة 
وخــــصــــوصــــا ملــــــرتــــــادي الــــطــــرق 

السريعة. 
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وافقت وزارة التعليم والتعليم العالي على طلبات 
زيادة الرسوم املدرسية لـ 38 مدرسة وروضة أطفال 
خاصة للعام الدراسي 2018/2017، بنسب تراوحت 
بني 1% و15%، فيما تم استبعاد 89 طلبا، من 127 

طلبا شكلت نسبة 70% من الطلبات املقدمة.
ــال حــمــد مــحــمــد الــغــالــي مــديــر إدارة تــراخــيــص  وقــ
املــدارس الخاصة بــوزارة التعليم والتعليم العالي 
ــادة بــــني 10% و15% شــمــلــت 12 روضــــة  ــ ــزيـ ــ الـ إن 
بزيادة 600 ريال، وعزا في مؤتمر صحفي أمس أن 

استبعاد بعض الطلبات جاء نتيجة عدم إرفــاق 3 
قوائم مالية تمكن الوزارة من دراسة ملف املدرسة 
مــالــيــا، أو تــجــاوز الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة للمدرسة 
بأكثر مــن 20%، وتــقــديــم مــبــررات ال تنعكس على 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. وأضـــــاف أن الـــــــوزارة عــمــدت 
ــوم الــــدراســــيــــة فــــي وقـــت  ــرســ ــادة الــ ــ ــ ــــان عــــن زيـ ــ اإلعـ
مبكر قبل بــدء التسجيل للعام األكاديمي، إلعطاء 
أولــيــاء  األمـــور الفرصة ليقرروا استمرار أبنائهم 
فــي املــدرســة مــن عدمه وقـــال: تــم تحديد الفترة من 
، لــســداد رســـوم حجز  إلـــى 2017/5/1   2017/3/1
لــدراســة  الــطــلــبــات خضعت  مــقــعــد. وأكـــد أن جميع 

عميقة تناولت جميع معطيات وظــروف املدرسة، 
الفــتــا إلـــى أنــهــا مـــرت بــأربــع مــراحــل أولــهــا دراســـة 
الــفــريــق اإلداري والــفــنــي إلدارة تراخيص  قــبــل  مــن 
املـــدارس الخاصة، والفريق املالي لتحليل القوائم 

املالية.
« آراء عدد من األهالي واولياء  واستطلعت »
األمور حول الزيادة الجديدة، وأجمعوا على أن تلك 
املـــدارس تتعهد  الــزيــادات ال يقابلها ضمانات مــن 

برفع املستوى التعليمي.

منحت شركة مشيرب العقارية، التابعة ملؤسسة 
قــطــر لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع، عقد 
الــســيــارات فــي مــشــروع  تشغيل وإدارة مــواقــف 
مشيرب قلب الدوحة إلى شركة »مواقف قطر«، 
وتم توقيع االتفاقية بني الشركتني من ِقَبل عبد 
الله حسن املحشادي، الرئيس التنفيذي ملشيرب 
الـــعـــقـــاريـــة والـــســـيـــد جـــيـــل جـــولـــوكـــون الــرئــيــس 

التنفيذي لشركة مواقف قطر.
وتــضــم مـــواقـــف مـــشـــروع مــشــيــرب قــلــب الــدوحــة 
أكــثــر مـــن 10 آالف مــوقــف ســـيـــارة مـــوزعـــة على 

ستة طوابق تحت األرض تم تصميمها لخدمة 
الــقــاطــنــني والــــــزوار لــلــمــشــروع عــلــى حـــّد ســـواء، 
وســـتـــقـــوم شـــركـــة مـــواقـــف قــطــر بـــــــإدارة مــواقــف 
السيارات والتي تعتبر محورًا رئيسيًا يتحكم 
ــرور مـــن وإلــــى املـــشـــروع، كــمــا تتميز  ــ بــحــركــة املـ
هــــذه املــــواقــــف بــتــقــنــيــات ذكـــيـــة تــعــتــبــر مـــن أهــم 
خصائص املدينة الذكية في مشروع »مشيرب 
قلب الدوحة«. وستركز شركة »مواقف قطر« في 
مهمتها على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة 

والفاعلية ملستخدمي املواقف.

ــدل الــســتــار أمـــس عــلــى فــعــالــيــات مــعــرض الــدوحــة  أسـ
للمجوهرات والــســاعــات فــي نسخته الرابعة عشرة، 
وبلغ عدد املعروضات املشاركة في معرض الدوحة 
لــلــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات2017، حــوالــي 105,185   14
قطعة مــن املــجــوهــرات والــســاعــات املــعــروضــة، بقيمة 
تــقــدر بــنــحــو 4.81 مــلــيــار ريــــال، وقــــال أحــمــد يوسف 
الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي واملطارات 
ــارك بــمــعــرض  ــمـ ــجـ الـــخـــاصـــة ورئــــيــــس فـــريـــق عـــمـــل الـ
الدوحة للمجوهرات والساعات، إن الجمارك شكلت 
فــريــق عــمــل مــتــخــصــصــا مـــن أجــــل تــســهــيــل إجـــــراءات 
إدخـــال املــعــروضــات، وذلـــك منذ بــدايــة وصــولــهــا إلى 
املــنــافــذ الــجــمــركــيــة بــنــظــام »اإلدخـــــال املـــؤقـــت« والــتــي 
إلــى وقــت خروجها  الــرســوم الجمركية  تكون معلقة 

مرة أخرى إلعــادة تصديرها. وحول كيفية تحصيل 
أنــه يتم تحصيلها  الرسوم الجمركية ذكــر الخنجي 
عــلــى الــقــطــع املـــبـــاعـــة فـــقـــط، وتــخــصــم مـــن الـــفـــاتـــورة 

األصلية في نفس اليوم أو اليوم التالي للبيع.
وشــــهــــد املـــــعـــــرض لــــلــــمــــرة األولــــــــــى تـــنـــظـــيـــم مــــبــــادرة 
»مصممات قطر الشابات«، والتي شملت 6 مصممات 

قطريات، الاتي كشفن من خال استعراض 
لتجاربهن ومشاركاتهن في املعرض، عن التحديات 
والـــعـــوائـــق الــتــي تـــواجـــه تــطــلــعــاتــهــن ومــشــروعــاتــهــن 
املستقبلية، وحصرها في 5 تحديات، حيث اعتبرن 
أن أبرز التحديات تتمثل في ارتفاع رسوم الجمارك 
ــلـــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــن، واإليـــــــجـــــــارات، وتــكــلــفــة  ــررة عـ ــ ــقـ ــ املـ
التصنيع، والعمالة، إلــى جانب افتقادهن للتدريب 

املتخصص في إدارة وصناعة املجوهرات.

ــلــــنــــت وزارة األوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون  أعــ
اإلسامية عن بدء التسجيل للراغبني 
ـــ  فــي أداء فريضة الــحــج ملــوســم 1438هـ
ــاء األول  ــ ــعـ ــ اعـــتـــبـــارا مــــن األربـ  )2017(
مـــن مـــــارس املـــقـــبـــل، وقـــــال مـــقـــاول حج 
إنــه فــي حــال زيـــادة الكوتة املخصصة 
لقطر، فــإن ذلــك لن يسهم في تخفيض 
األســـعـــار، خــاصــة أن التكلفة مرتبطة 
بأسعار تذاكر الطيران وحجز الفنادق 
واملــــــواصــــــات فــــي مـــكـــة وهـــــي أســـعـــار 

ثابتة.

89 طلبًا 15 % الحد األقصى واستبعاد  »التعليم« أقرت الخطة.. 

زيادة رسوم38 مدرسة وروضة أطفال
عينك على

02

06

قرعة تخصيص

119 قطعة  

 أرض غدا

»كيتكوم 2017«
 منصة النطالق

 الصناعة الرقمية

تسجيل حجاج 2017 
األربعاء المقبل

10 آالف موقف للسيارات  »مواقف« تدير 
في »مشيرب قلب الدوحة«

4.81 مليار ريال معروضات »الدوحة للمجوهرات«

عمر القضاه

03 التفاصيل

06 التفاصيل

9-8 التفاصيل

مصطفى شاهين

الدوحة -  

محمد عبدالعال

05 التفاصيل

5 تحديات تعرقل طموحاتنا مصممات قطريات: 



الــعــدد (12714)   - م  فــبــرايــر 2017   27  - هـــ  األولـــى 1438  جــمــادى  االثــنــيــن 30  األخيرةاألخيرة 

أحـــــد  اشـــــتـــــكـــــى   
مــــراجــــعــــي مـــركـــز 
من  الصحي  الريان 
مباشر  مدخل  وجــود  عدم 
الطريق  عــلــى  الــمــركــز  إلـــى 
ـــيـــســـي الـــــواصـــــل بــيــن  ـــرئ ال
والفروسية،  معيذر  دواَري 
إلــى  المتجه  يضطر  حــيــث 
لالنتقال  المفاجئ  التوقف 

إلى  الرئيسي  الطريق  مــن 
ـــشـــارع الــجــانــبــي الـــمـــؤدي  ال
للمركز عبر مساحة رملية 
غــيــر مـــعـــّبـــدة عــلــى جــانــب 
الطريق، ما يؤّدي إلى وقوع 
وتعطيل  مــرورّيــة  حـــوادث 
الـــحـــركـــة الــــمــــرورّيــــة عــلــى 
بضرورة  وطالب  الطريق. 
يكون  للمركز  مدخل  عمل 

مـــهـــّيـــأً لـــدخـــول الـــســـيـــارات 
ـــطـــريـــق الـــرئـــيـــســـي،  مــــن ال
ُمستخدمي  تعريض  دون 

للمخاطر. الطريق 
 دعــــا أحــــد قــــّراء 
عــيــون الــمــديــنــة إلــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
حــــــلــــــول لـــــلـــــزحـــــام 
الــــــــمــــــــروري الـــــخـــــانـــــق فــي 

مــنــطــقــة األســـــــواق، خــاّصــة 
ــة،  ــّي خــــالل الـــفـــتـــرة الــمــســائ
الرئيسي  السبب  أّن  مــؤّكــداً 
ــد  لــتــعــمُّ يــــعــــود  ذلــــــك  وراء 
بــعــض الــســائــقــيــن الـــوقـــوف 
إلى  يــؤّدي  ما  الممنوع،  في 
الُمخّصص  المسار  تضييق 
لــلــســيــارات ويــنــتــج عــنــه هــذا 

الزحام.

تغليظ العقوبات 
وتعزيز الوعي 

واستخدام تقنيات 
حديثة يقضي على 
الشهادات الوهمية.

مؤهالت العاملين
في مراكز (المساج) ..

ـــة  انــتــشــرت فـــي اآلون
األخــــــيــــــرة، صـــالـــونـــات 
ومـــــــحـــــــالت ومــــــراكــــــز 
في  (الــمــســاج)  التدليك 

طول البالد وعرضها.
وال بـــأس مــن ذلــك، 
صحياً  دوراً  تؤدي  فهي 
وتــــأهــــيــــلــــيــــاً وعــــالجــــيــــاً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن أمـــــــراض 
الـــــعـــــصـــــر، فـــــضـــــًال عــن 
النفسية  للراحة  البحث 
واالســـتـــرخـــاء مـــن قبل 

البعض.
التنبيه  أود  مــا  لــكــن 
ـــــه، هــــو مـــــدى كـــفـــاءة  ل
وتــأهــيــل مـــن يــقــومــون 
في  التدليك  بممارسة 
هذه المراكز والعاملين 
فيها، وطبيعة شهاداتهم 
وخبراتهم  ومؤهالتهم 
لـــديـــهـــم  كــــانــــت  إن   ..
شهادات متخصصة في 
هــذا الــمــجــال..؟ ثــم من 
الحكومية  الــجــهــة  هــي 
الــــــمــــــخــــــولــــــة إلعــــــطــــــاء 
تـــــراخـــــيـــــص مــــــزاولــــــة 
التدليك  مهنة  المهنة، 
الــــعــــالجــــي والـــتـــأهـــيـــلـــي 
بعد  المراكز،  هــذه  في 
الــتــأكــد مـــن شــهــاداتــهــم 
التدريبية  ومؤهالتهم 
والــــعــــلــــمــــيــــة فــــــي هــــذا 
المجال..؟ صحيح هناك 
يقوم  عام  طبي  فحص 
به القومسيون الصحي، 
وإنـــــمـــــا هــــــذا اإلجـــــــــراء، 
يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى جــمــيــع 
الــــوافــــديــــن الـــقـــادمـــيـــن 

للعمل في الدولة.

ah.alsulaiti@yahoo.com

عبداهللا بن حيي بوغانم السليطي

تغريم مرشدي
السائقين عن الرادارات

بدأت  وكاالت:  الدنمارك- 
الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة فرض 
الذين  السائقين  على  غرامة 
الكشافات  أضواء  يستخدمون 
مــــن أجــــــل تـــنـــبـــيـــه أصـــحـــاب 
الـــســـيـــارات الـــقـــادمـــة بــوجــود 
على  السرعة  مراقبة  أجهزة 
مـــوقـــع «ذا  وذكـــــر  الــــطــــرق، 
لــوكــال» اإلخــبــاري األوروبـــي 
مــــقــــاطــــعــــة  شــــــــرطــــــــة  أن 
«زيــــالنــــد» أقـــامـــت وحــــدات 
ـــســـرعـــة فــــي عـــدة  لـــضـــبـــط ال
أن  اكتشفت  أنها  بيد  بلدات، 

الذين  هم  السائقين  من  قلة 
خــالــفــوا حـــد الـــســـرعـــة، ولـــذا 
تــنــبــه الــضــبــاط إلـــى أن عـــدداً 
بتحذير  يقوم  السائقين  من 
أصــحــاب الــســيــارات األخـــرى 
عـــلـــى الـــطـــريـــق بـــاســـتـــخـــدام 
الـــــــكـــــــشـــــــافـــــــات الـــــســـــاطـــــعـــــة 
لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي تـــفـــادي 
وحـــــــدة مـــراقـــبـــة الـــســـرعـــة، 
وذكـــــر مــتــحــدث بـــاســـم قــوة 
سائقاً  أن  تبين  أنــه  الشرطة 
واحداً فقط هو من كسر حد 

تغريمه. وتم  السرعة 

وكــــــــــــــاالت:   - تـــــــايـــــــالنـــــــد 
الخامسة  فــي  طفلة  عــوقــبــت 
مــــن عـــمـــرهـــا، فــــي مـــدرســـة 
عيناها  ُعصبت  بأن  بتايالند، 
قيامها  بسبب  يداها  وُقيدت 
بـــتـــمـــزيـــق ورقـــــــة. وقـــــد قـــام 
بــذلــك الــعــقــاب الــســيــئ اثــنــان 
الذين  الثالثة  المعلمين  مــن 
دفــــع  اآلن  عـــلـــيـــهـــم  ــــجــــب  ي
اإلهانة  هذه  جراء  تعويضات 
للطفلة، وكان معلم ثالث قد 
الطفلة  صـــورة  بالتقاط  قــام 
وهــــي بـــهـــذا الـــوضـــع الــمــؤلــم 
والديها  على  بعرضها  وقــام 
وقــــال مــديــر الــمــدرســة «إن 
ــــك ســــوف يــعــلــم األطـــفـــال  ذل

التركيز».
ـــشـــرت الــــصــــورة عــلــى  ـــت وان
الـــمـــأل، فـــي حــيــن قــــام والــــدا 
التي  الــشــرطــة  بــإبــالغ  الطفلة 
أجــــرت تــحــقــيــقــاً بــالــمــدرســة 

وقد  القضية.  حــول  للتقصي 
قدره  تعويضاً  القضاء  فرض 

على  اســتــرلــيــنــيــاً  جــنــيــهــاً   ٩١٥
بينهما. بالشراكة  المعلمين 

عصبا عينيها وقيداها لتمزيقها ورقة

واشــنــطــن - وكــــــاالت: ذكــــر مــوقــع 
للوظائف،  اإلنترنت  على  إن»  «لينكد 
بــاراك  السابق  األمــريــكــي  الرئيس  أن 
الذاتية  سيرته  بتجديد  يقم  لم  أوباما 

فإن  كذلك  الحالي،  وضعه  وتحديد 
يزال  ال  فهو  يتغير،  لم  سكنه  عنوان 
باراك  حساب  وأنشئ  األبيض،  البيت 
األشهر  إن  لينكد  مــوقــع  على  أوبــامــا 

فـــي مـــجـــال الــتــوظــيــف عــلــى مــســتــوى 
كــان  عــنــدمــا   ،٢٠٠٧ عــام  فــي  الشبكة 
ــــة  عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــــن والي

إلينوي.

أوباما ال يزال رئيس أمريكاأوباما ال يزال رئيس أمريكا

صفحة أوباما على الموقع اإللكتروني
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لــأوقــاف  الــعــامــة  لــدى اإلدارة  أودع محسن قــطــري وصــيــة 
بــوزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية وتنص الوصية على 
 وصيته لدى مركز خدمة الواقفني 

َ
ــق

َّ
وقف ثلث تركته، ووث

مشترطا صرف ريعها لخدمة املساجد واملصرف الوقفي 
للبر والتقوى.

وقال محمد بن يعقوب العلي مدير إدارة املصارف الوقفية 
باإلدارة العامة لأوقاف: إن وصية املحسن تمليك مضاف 
ِع، ســـواء كــان ذلـــَك في  إلــى مــا بــعــَد الــوفــاة عــن طــريــِق الــتــبــرُّ
األعياِن أو في املناِفِع وسميت وصية، ألن امليت يصل بها 
ما كان في حياته بعد مماته. وفي معرض بيانه للفرق بني 
الوصية  الوقفية إن  املــصــارف  قــال مدير  الوصية والــوقــف 

ال ُيعمل بها إال بعد املوت، أما الوقف فُيعمل به حال العزم 
أما  فــأقــل،  بالثلث  الوصية ال تجوز إال  أن  عليه. ومــن ذلــك 
الوقف فإنه ال حدَّ ألكثره. يذكر أن إدارة املصارف الوقفية 
وهي إحدى إدارات اإلدارة العامة لأوقاف مختصة بإعداد 
الــخــيــريــة، بما يلبي  الوقفية  للمشاريع  الــالزمــة  الـــدراســـات 
احتياجات املجتمع ويحقق شروط الواقفني وفق الضوابط 

الشرعية.
الجهات  املقدمة مــن  الخيرية  عــالوة على دراســـة املشاريع 
الــواقــفــني وفــق الضوابط  األخـــرى بما يتناسب مــع شـــروط 
التعريف بالوقف والعمل على رفع  إلــى  الشرعية، إضــافــة 

مستوى الوعي الوقفي لدى أفراد املجتمع ومؤسساته.
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مدرسة في دورة 
»غرس القيم« 

لـ »راف«

مدن عربية
 األفضل للعيش

القيمية  الحملة  ضمن فعاليات 
»فــيــنــا خـــيـــر«، نــظــمــت مــؤســســة 
الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات 
ــيـــة »راف« مــمــثــلــة فــي  ــانـ اإلنـــسـ
مـــركـــز شـــبـــاب املــجــتــمــع صــبــاح 
أمس دورة تدريبية في مهارات 
التربوية في نفوس  القيم  غرس 
الــطــالب، شـــارك فيها مشرفون 
املـــدارس املشاركة  تربويون من 
ــعـــام، والــبــالــغ  فـــي الــحــمــلــة هــــذا الـ
عددها 30 مدرسة من املرحلتني 

اإلعدادية والثانوية.
ــتــــي  ــ ــر فـــــــي الـــــــــــــــدورة ال ــ ــاضــ ــ  حــ
الشعلة بإسباير  عقدت بفندق 
الـــدكـــتـــور حــمــود  زون األســـتـــاذ 
الـــقـــشـــعـــان، عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم 
ــيـــة جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت  ــتـــمـــاعـ االجـ
ــعــــالج األســـــري  ــ ــاري ال ــتــــشــ واســ
واملــراهــقــة، الـــذي تــنــاول األســس 
الـــتـــي يــتــم بـــنـــاء عــلــيــهــا إكــســاب 
املشرفني على حملة »فينا خير« 
مــهــارات غــرس القيم في نفوس 

الطالب.

ــة نـــشـــرت مـــؤخـــرا  ــ ــ بــحــســب دراسـ
فقد احتلت مدينة مراكش املغربية 
املركز األول بني 60 مدينة إفريقية، 
بينما جاءت الدار البيضاء والرباط 
وفــاس ضمن قائمة املــدن العشرة 
للعيش. واحتلت  األولـــى، األفــضــل 
اإلســكــنــدريــة املــركــز الــثــالــث خلف 
ــرج الـــجـــنـــوب  ــبـ ــانـــسـ ــوهـ ــة جـ ــنـ ــديـ مـ
إفريقية، في حني احتلت العاصمة 
ــقــاهــرة املـــركـــز الــســابــع  املــصــريــة ال

خلف تونس التي حلت سادسة. 
ــا الـــجـــزائـــر فــقــد احــتــلــت املــركــز  أمــ
الــحــادي عشر خلف مدينة فاس 
ــيــــب تـــــــاون الـــجـــنـــوب  ــيـــة وكــ املـــغـــربـ
إفريقية التي احتلت املركز التاسع.

نعم هي طائرة من طراز بوينج 777، تتبع 
»بــيــا«، لكن  الباكستانية  الجوية  الخطوط 
القائمني عليها تصرفوا بطريقة  أن  يبدو 
املسؤولني عن حافلة عامة في ذلك املوقف 

الفريد من نوعه.
فالتحقيقات جارية حاليا في باكستان، 
بــعــدمــا طــــارت الــطــائــرة مــن كــراتــشــي إلــى 
الــســعــوديــة وهـــي محملة بــعــدد أكــبــر من 
الركاب، حيث اضطر سبعة منهم للوقوف 
ــقـــاعـــد فــــي مــشــهــد ال نــــــراه ســـوى  بــــني املـ
فــي الــحــافــالت الــعــامــة. ولـــم يــقــف املشهد 
ــي آن واحــــــد عــنــد  ــريـــف والـــخـــطـــيـــر فــ ــطـ الـ
هـــذا الــحــد، فــالــركــاب الــذيــن حــصــلــوا على 
بطاقات للصعود إلى منت الطائرة، مكتوبة 
بــخــط الــيــد، دخــلــوا فــي صـــراع مــريــر على 
 PK- 743 الكراسي قبل أن تنطلق الرحلة
فــي الــعــشــريــن مــن يــنــايــر، بحسب تقرير 

لصحيفة دوون الباكستانية.
ويــســمــح لــلــطــائــرة بـــأن تــقــل 409 ركـــاب، 
الــيــوم 416 راكــبــا،  لكنها حملت فــي هـــذا 
للركاب  الرسمية  القائمة  لم توضح  بينما 

على الحاسب وجود عدد زائد.

مليون سائح
 يزورون فرنسا 

سنويا

85

»مهزلة بشرية« على 
متن طائرة باكستانية

»كي وان«.. الخبر السعيد لعشاق بالك بيري

أخيرا.. أصبح للمكفوفين »ساعتهم الذكية«

عندما يلفظ البحر »مخلوقا غريبا«

في عملية تشبه »املهمة املستحيلة«، 
الــــــذي حــمــل  ــي وان  أعــــــاد هـــاتـــف كــ
سابقا االســم الــرمــزي »مــيــركــوري« 
الحياة للعالمة التجارية بالك بيري، 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ســـتـــعـــود لــتــظــهــر 
وتنافس في األسواق قريبا. الهاتف 
ــم تــصــمــيــمــه وتــصــنــيــعــه  ــد تــ ــديـ ــجـ الـ
لتكنولوجيا   TCL مــن قبل شــركــة
ــــاالت، الـــتـــي تــمــتــلــك الــحــقــوق  االتـــــصـ
الهواتف ذات  العاملية لتصنيع وبيع 
ــــالك بـــيـــري،  الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة بـ
ووفــقــا ملوقع »مــاشــابــل« فــإن هاتف 
ــزاوج األفـــضـــل بني  ــتـ كـــي وان، هـــو الـ

بالك بيري ونظام أندرويد. وإذا كان 
األمــر نفسه بالنسبة  كثيرون قالوا 
لهاتف بــالك بيري PRIV، فــإن كي 
وان يبدو هاتفا أفضل بكثير، كما 
نــحــو 549 دوالرا  الــبــالــغ  أن ســعــره 
 PRIVـــ ــ ــ ــبـــدو مـــعـــقـــوال بـــاملـــقـــارنـــة ب يـ
الذي كان سعره األولي 699 دوالرا. 
وعــمــلــت TCL جـــاهـــدة إلعـــطـــاء كي 
وان طابعا مميزا يتمثل فــي جسم 
الــهــاتــف املــصــنــوع مـــن األلــومــنــيــوم، 
التي  الهيئة  املميز، وحتى  وامللمس 
تعيد إلى األذهان طرازات بالك بيري 

في أيامها األفضل.

ــيــــة مــصــمــمــة  طـــــــورت شــــركــــة »دوت« ســــاعــــة ذكــ
للمكفوفني، تمكنهم مــن اإلحــســاس بالوقت عن 
طريق ملس نقاط بارزة فيها، وسيبدأ بيعها في 
شهر مــارس املقبل، بعد أكثر مــن 3 ســنــوات من 

التطوير، بحسب موقع مترو البريطاني.
الــجــديــدة،  الــذكــيــة   »Dot« وتــعــتــمــد ســاعــة دوت
على طريقة »بريل« التقليدية، مع واجهة تمتلك 
عـــــددا مـــن الـــنـــقـــاط الــــبــــارزة لــتــوصــيــل الــرســائــل 
ــادات ملرتديها. وتستخدم الساعة التي  ــ واإلرشـ
سيكون سعرها حوالي 320 دوالرا، تقنية فريدة 
من نوعها تعتمد على حاسة اللمس من خالل 
وجود جهاز يستخدم لعرض نظام بريل يتكون 

مــن سلسلة مــن النقاط التي تصل إلــى 4 أحــرف 
يسهل التبديل بينها، ما يسمح بقراءة الرسائل 

التي يتلقونها على هواتفهم الذكية.
ويجب أن تتم مزامنة الساعة مع الهاتف الذكي 
باستخدام تقنية »البلوتوث«، كما يمكن التحكم 
فـــي مـــعـــدل الــتــحــديــث لـــعـــرض األحــــــرف بــســرعــة 
مـــتـــفـــاوتـــة، وقــــد تـــم تــدعــيــمــهــا بــمــنــبــه وتــطــبــيــق 
لــلــدردشــة و«بـــلـــوتـــوث«، بــاإلضــافــة إلـــى بــطــاريــة 
ــالـــت شــركــة  ــام. وقـ ــ قـــويـــة يــمــكــنــهــا الــصــمــود 5 أيــ
»دوت« إنــهــا اعــتــبــارا مــن شــهــر مـــارس سترسل 
140 ألف نسخة من ساعتها الذكية لداعميها، من 

ضمنهم املغني األمريكي ستيفي وندر.

الفلبينية على  عــثــر ســكــان جــزيــرة »ديــنــاغــات« 
مخلوق بحري ضخم جرفته املياه إلى الشاطئ، 
أثار حيرة السكان نظرا لشكله الغريب وحجمه 

الضخم، إذ بلغ طوله أكثر من 6 أمتار.
وتــوقــع املــركــز الــبــحــري لــأبــحــاث فــي الفلبني أن 
البقايا قد تكون لحيوان بقرة البحر، وهي نوع 
أنـــواع الثدييات البحرية التي تتغذى على  مــن 

النباتات فقط.
وقــــال تــــيــــودورو ألــيــبــايــو، الــــذي صــــور الــفــيــديــو 
للكائن على الشاطئ، إن عينة من جثة الحيوان 
ــبــــحــــري لــــأبــــحــــاث بـــغـــرض  ــلـــمـــركـــز الــ ــــت لـ ــلـ ــ أرسـ

تحليلها.
وكـــانـــت الــجــثــة قـــد تــحــلــلــت بــشــكــل كــبــيــر عــنــدمــا 

وجدها سكان الجزيرة.

الصـالة
  الفـجـــر: 4:43

 العصـــر: 3:06

  الشروق: 5:59

  المغرب: 5:36

  الظهـــر: 11:47

  العشـاء: 7:06



 تطلق المؤسسة القطرية للعمل االجتماعي صباح اليوم، 
مشروع ثقافة العمل االجتماعي، بحضور ممثلين عن مراكز 

العمل االجتماعي المنضوية تحت مظلة المؤسسة، وذلك في 
تمام العاشرة في مركز قطر الدولي للمؤتمرات. 

بيصير.. !!
 نظم مركز الشيخ عبداC بن زيد آل محمود الثقافي 

ا�سالمي بوزارة ا�وقاف والشؤون ا�سالمية ا�سبوع الماضي 
محاضرة للجالية البنغالية بعنوان "التزكية" وذلك بحضور

٣٥٠ شخصا. 

صــار.. !!

◄٣٠ جمادى األولى ١٤٣٨ هـ ٢٧ فبراير ٢٠١٧م العدد ١٠٤٨٣اإلثنني◄

 تكثيف الزيارات 
التفتيشية على 

المدارس،  يضمن 
توفير البيئة 

المناسبة لطلبة 
الدعم. 

حاملا تدرك فقدان جوالك، تواصل مباشرة 
مع مزود اخلدمة لطلب تعطيل خدمة 

خط الهاتف اخلاص بك لتتجنب املشاكل 
املتعلقة بسوء االستخدام.

ملعرفة حركة السفن أو اZبالغ عن أي عطل 
j املساعدات املالحية ميكنكم التواصل 

مع برج املراقبة على مدار الساعة.

"اVوقاف" تعلن بدء التسجيل ملوسم 
 Cلك3وZاملوقع ا Qاحلج هذا العام ع
Zدارة شؤون احلج والعمرة واملتاح 

باللغتني العربية واZجنليزية.

إدارة الشرطة اجملتمعية تنظم حملة 
"التخييم اOمن" بسيلني مبشاركة اZدارة 

العامة للمرور والهالل اVحمر القطري.

  ●   المواصالت واالتصاالت 

  ●   موانئ قطر

  ●   حكومي قطر

  ●   وزارة الداخلية
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مــصــدر  كــشــف   :]  - الــــدوحــــة 
العالي  والتعليم  التعليم  بـــوزارة  مطلع 
عن أن الوزارة بصدد االنتهاء قريباً من 
ومطور  جديد  إلكتروني  نظام  تفعيل 
لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة لــمــوظــفــي الــــــوزارة 

والمدارس. 
إدارة  مــســؤولــي  إن  لـــ [  وقـــال 
نظم المعلومات وإدارة الموارد البشرية 

بالوزارة عقدوا ورشة تدريبية لتعريف 
الموظفين اإلداريين بالمدارس بالنظام 
الـــجـــديـــد. وأوضـــــح أن نـــظـــام الـــمـــوارد 
البشرية الجديد سيكون بواجهة جديدة 
سيتميز  حــيــث  الــــــوزارة،  شــعــار  تحمل 
كبيرة  تحسينات  إضافة  بعد  بالسهولة 
عليه بحيث يتم اختصار اإلجراءات في 

نافذة واحدة فقط.

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه بـــإمـــكـــان الــنــظــام 
البشرية  لــلــمــوارد  المطور  اإللــكــتــرونــي 
فضالً  تــلــقــائــيــاً،  لــلــراتــب  تغيير  إجــــراء 
المالية  الــحــركــة  إجـــــراءات  تــوفــيــر  عــن 
واإلجـــــــراءات الــروتــيــنــيــة خـــالل الــقــيــام 
المسمى  كتغيير  فــقــط  واحـــد  بـــإجـــراء 

الوظيفي مثالً.
يتميز  المطور  النظام  أن  إلى  وأشار 

الرقم  تغيير  في  التحكم  في  بالمرونة 
الخاصة  اإلجــــــراءات  ومــتــابــعــة  الــســري 
بــالــمــوظــف ســابــقــاً عــبــر نــافــذة واحـــدة 
فـــقـــط، لــتــوفــيــر الــكــثــيــر مــــن الـــوقـــت 
واإلجراءات على المدارس، حيث سيتم 
إنجاز كافة اإلجراءات بمنتهى السهولة 

والسرعة.

٨٤
صفحة
رياالن

يومية سياسية مستقلة

http://www.raya.com :على االنترنت ]Email:edit@raya.com :بريد [ اإللكتروني رئيس التحرير: صالح بن عفصان العفصان الكواريعبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

الثالثاء غرة جمادى اآلخرة 1438 هـ - 28 فبراير 2017 م - العدد (12715)

صاحب السمو ورئيس أذربيجان يعززان العالقاتصاحب السمو ورئيس أذربيجان يعززان العالقات
استعرضا تطورات المنطقة وشهدا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ــوم ــي ــبــحــريــنــي ال ــس الــــــوزراء ال ــي ــوه يــســتــقــبــل رئ ــم س

ـــر نـــــافـــــذة واحــــــدة ـــب ــــوات ع ــــط ــــخ ـــيـــص ال ـــل ـــق إنـــــجـــــاز اإلجـــــــــــــراءات وت

عــمــر  الـــســـيـــد  كـــشـــف   :]  - الـــــدوحـــــة 
البيئية  الحماية  إدارة  مدير  النعيمي،  سالم 
البلدية  بوزارة  الفطرية  والحياة  والمحميات 
لتغيير  مقترحاً  اإلدارة  إعـــداد  عــن  والــبــيــئــة، 
الحماية  دوريـــات  لسيارات  الخارجي  الشكل 
الــســيــارات  بــاقــي  عــن  مــمــيــزة  لــتــكــون  البيئية، 

لتسهيل  وذلـــك  الــربــاعــي،  الــدفــع  نــوعــيــة  مــن 
مــؤكــداً  الــبــريــة،  الــمــنــاطــق  فــي  عليها  الــتــعــرف 
كافة  عــلــى  قــريــبــاً  وتعميمه  الــمــقــتــرح  تنفيذ 
بشكل  عليه  الموافقة  بعد  البيئية  الــدوريــات 

نهائي.

جاسم  السيد  سعادة  افتتح   :]  - الدوحة 
بن سيف السليطي وزير المواصالت واالتصاالت 
وسعادة السيد محمد بن عبداهللا الرميحي وزير 
ميناء  بين  يربط  الــذي  الطريق  والبيئة  البلدية 
أعمال  ضمن  الــشــاحــنــات  وطــريــق  الــجــديــد  حمد 

مشروع الطريق المداري الجديد.
تــم خـــالل االفــتــتــاح زيــــارة مــيــدانــيــة لــعــدد من 
للوقوف  المداري  الطريق  بمشروع  العمل  مواقع 
بالمشروع،  التنفيذية  األعــمــال  سير  تطور  على 

والجدول الزمني لتنفيذ مراحله المختلفة.
كيلومترات   ٥ مــن  أكــثــر  الــطــريــق  طـــول  يــبــلــغ 

ويتضمن تقاطعاً رئيسياً متعدد المستويات.

إدارة  أن  علمت [   :]  - الــدوحــة 
التمويل والتأمين الصحي بوزارة الصحة العامة 
تــقــوم حــالــيــاً بــالــتــواصــل مــع عـــدد مــن الــمــراكــز 
الــخــدمــات  أســـعـــار  لتقييم  الــخــاصــة  الــصــحــيــة 

تكاليف  حول  المعلومات  من  قدر  أكبر  وجمع 
أسعار  لتحديد  تمهيداً  المراكز  لهذه  التشغيل 

الخدمات العالجية لنظام التأمين الصحي.

ً سيارات متطورة للدوريات البيئية قريبا

التأمين الصحي يبحث تحديد أسعار الخدمات

٢٥٢٥ ١٩١٩

٢٠٢٠

١٩١٩

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  عقد  قنا:   - الدوحة 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وفخامة 
أذربيجان  جمهورية  رئــيــس  علييف  إلــهــام  الرئيس 
جرى  األمــيــري،  بــالــديــوان  رسمية  مباحثات  جلسة 
البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات  اســتــعــراض  خاللها 
والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في كافة المجاالت. 
كما تم بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية التي 
تهم البلدين، خاصة تطورات األحداث في المنطقة. 

وعقب الجلسة شهد الزعيمان التوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين. 

من ناحية أخرى، يستقبل سمو األمير صباح اليوم 
بالديوان األميري أخاه صاحب السمو الملكي األمير 
الــوزراء  مجلس  رئيس  خليفة  آل  سلمان  بن  خليفة 
استعراض  سيتم  حيث  الشقيقة،  البحرين  بمملكة 
العالقات ومناقشة مستجدات األوضاع في المنطقة.

ً نظام إلكتروني جديد للموارد البشرية بالتعليم قريبا

افتتاح الطريق الرابط بين ميناء حمد والشاحنات

beIN تطلق ٧ قنوات عالمية جديدة .. غداً                 ٤٠

إلجراءات موظفي الوزارة والمدارس .. مصدر لـ [:

المنامة - قنا: أكد صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء 
التي  الوثيقة  التاريخية  العالقات  عمق  البحريني 

تــربــط بــيــن الــبــحــريــن وقــطــر، ومــســار الــتــعــاون 
الثنائي بينهما وما يشهده من تطور ونماء.

رئيس الوزراء البحريني يؤكد عمق العالقات مع قطر

٦٦

٦٦ و  و ١٠١٠  - - ١١١١



 

حددت وزارة التعليم والتعليم العالي 7 مارس املقبل آخر 
ــدارس مــشــاركــاتــهــا فــي املــلــتــقــى الــســنــوي  ــ مــوعــد لتسليم املـ
املــعــززة للصحة 2017 بالتعاون  املـــدارس  السابع لبرنامج 
مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية، حيث تعرض املدارس 
املشاركة تجاربها في املعرض للوقوف على أهــم املميزات 
واملعوقات في البرنامج، وذلك من خالل إعداد محاضرة ال 
تتجاوز 10 دقائق، حيث تبلغ أعــداد املــدارس املشاركة في 
البرنامج املعزز للصحة خالل العام األكاديمي الحالي 34 

مدرسة . 
جاء ذلك في تعميم أرسلته وزارة التعليم والتعليم العالي 
إلـــــى أصــــحــــاب الـــتـــراخـــيـــص ومــــديــــري ومـــــديـــــرات املــــــدارس 

املستقلة وحصلت «o» على نسخة منه.

الدوحة -  الشرق

 34 مدرسة تشارك في البرامج املعززة للصحة 

 األرصاد: ضباب خفيف اليوم 
•    الدوحة -قنا :  حــذرت إدارة األرصــاد الجوية من رؤيــة أفقية 
مــتــدنــيــة مــتــوقــعــة عــلــى الــســاحــل فــي بــعــض املــنــاطــق الشمالية 

والغربية من البالد.
 وتوقعت أن يكون الطقس اليوم الثالثاء باردا، يصاحبه غبار 
عــالــق إلـــى ضــبــاب خــفــيــف ثــم يــتــحــول إلـــى ضــبــاب عــلــى بعض 
املناطق الحقا على الساحل. وفي البحر يكون الطقس صحوا، 
يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض املناطق ليال.

أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 15 درجة مئوية. 

 أوضحت وزارة الصحة العامة أن ما تم تداوله 
في وسائل التواصل االجتماعي حول "حقن موز 
بدم ملوث باإليدز"، شائعة قديمة ال أساس لها 
مــن الــصــحــة، سبق أن تــم تــداولــهــا قبل أكــثــر من 

عامني.
ــوزارة فــي بــيــان صحفي صـــدر عنها  ــ ــارت الـ  وأشــ
أمـــس إلـــى أن املــخــتــصــني أوضـــحـــوا أن الــتــغــيــرات 

ــي املــــــــوز نـــتـــيـــجـــة لــبــعــض  ــ ــيـــة قـــــد تـــظـــهـــر فـ الـــلـــونـ
اإلصــــابــــات الـــفـــطـــريـــة، أو نــتــيــجــة لــنــقــص بعض 
العناصر املعدنية، وكما هو معلوم فإنه لم يثبت 

أن مرض اإليدز قد ينتشر بواسطة الطعام.
ودعــــت الــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا مــســتــخــدمــي وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلـــى تــحــري الــدقــة فــي نقل 
أي رســائــل أو تــحــذيــرات تتعلق بصحة وسالمة 
الغذاء واستقاء املعلومات من املصادر الرسمية 

في وزارة الصحة العامة. 

     تنطلق يوم  مارس المقبل فعاليات معرض سيتي 
سكيب، حيث يسلط الضوء على آخر المستجدات وفرص 
االستثمار في القطاع العقاري بمركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات. 

بيصير.. !!
     نظمت مؤسسة حمد الطبية الورشة ا:قليمية 

الرابعة، حول ثقافة السالمة من ا:شعاع في مجال 
الرعاية الصحية، تحت عنوان: "التحديات والفرص في 

تكنولوجيا اIشعة المتقدمة". 

صــار.. !!

◄غرة جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ ٢٨ فبراير ٢٠١٧م العدد ١٠٤٨٤الثالثاء◄

 مبادرة جديدة 
�يادي قطر 

البيضاء، توحد 
الجهود &غاثة 

الشعب العراقي. 

  , حال تأخر استقدام اخلادمة من ِقبل 
مكتب استقدام العمالة املنزلية، أو وجود 

إشكالية أخرى تتطلب حلها أو تسويتها، 
ميكن مراجعة إدارة االستخدام أو uمع 

اخلدمات احلكومية باحلضور الشخصي 
لتقدمي الشكوى .

استبدال السكر ا/بيض بالعسل الطبيعي 
عند حتلية الشاي أو القهوة، وذلك لقدرته 

على تقوية املناعة ومكافحة اجلراثيم .

تتجدد فرص هطول أمطار اخلd على البالد 
.cتعا zمن يوم اخلميس القادم بإذن ا

ميكن للشركات تقدمي طلب إلكFوp Bصدار 
شهادة عدم ممانعة من اpدارة املعنية 

بوزارة الداخلية pضافة أو حذف نشاط 
للشركة، ويجب أن تكون الشركات مسجلة 

فعلًيا بنظام املنشآت وأن يكون قيدها 
سارًيا .

  ●   وزارة التنمية والعمل 

  ●   مؤسسة الرعاية األولية

  ●   إدارة األرصاد الجوية

  ●   حكومي قطر

  الدوحة - الشرق

ردًا على ما تداولته وسائل التواصل االجتماعي

 الصحة تنفي شائعة حقن موز بدم ملوث باإليدز 

 ضبط محطة
صرف صحي

بدون ترخيص 

 
الــرصــد  إدارة  ضــبــطــت 
الـــــبـــــيـــــئـــــي عــــــــــــــددا مـــن 
ــيـــة  ــئـ ــيـ املـــــخـــــالـــــفـــــات الـــبـ
ارتــــــكــــــبــــــتــــــهــــــا إحـــــــــدى 
الـــــــشـــــــركـــــــات بـــمـــديـــنـــة 
ــيـــث أقـــامـــت  ــور، حـ الـــــخـــ
مــكــاتــب بـــدون تصريح 
ــة مــحــطــة  ــ ــامـ ــ بــيــئــي وإقـ
ــدون  ــــرف صـــحـــي بــ صـ
ــح، وتـــصـــريـــف  ــريــ تــــصــ
مياه الصرف الصحي 
ــعــمــل وقــد  فـــي مـــوقـــع ال
تــــم اتــــخــــاذ اإلجـــــــــراءات 

القانونية الالزمة. 

الدوحة -  الشرق



أجـــرت اللجنة الفنية لتحفيز ومــشــاركــة القطاع 
الــخــاص فــي مــشــروعــات التنمية االقــتــصــاديــة في 
الــقــرعــة العلنية  وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة أمــس 
لتخصيص عدد 119 قطعة أرض تجارية متعددة 
االستخدامات فــي املناطق اللوجستية، بحضور 
ســــعــــادة الـــشـــيـــخ أحـــمـــد بــــن جـــاســـم بــــن مــحــمــد آل 
ثاني وزيــر االقتصاد والتجارة، وأعضاء اللجنة، 
واملـــتـــأهـــلـــن، ووســـائـــل اإلعـــــام املــخــتــلــفــة، وتــلــقــت 
اللجنة الفنية نحو 1757 طلبا، تضمنت 877 طلبا 
قدم بشيكات التخصيص، و880 طلبا مقدما بدون 
شــيــكــات تخصيص وتــعــتــبــر طــلــبــات غــيــر مؤهلة 
لـــدخـــول الــقــرعــة، ونـــظـــرًا لــإقــبــال الــكــبــيــر مـــن قبل 
الشركات القطرية، وفي ضوء سياسات وإجراءات 

تــخــصــيــص املــــشــــروع املـــعـــتـــمـــدة، فــقــد تـــم اعــتــمــاد 
أولـــويـــة تخصيص تــلــك األراضـــــي لــلــشــركــات ذات 
امللكية القطرية بنسبة %100، واستبعاد الطلبات 
املــلــكــيــة  ــلـــبـــات ذات  املــلــكــيــة األجـــنـــبـــيـــة والـــطـ ذات 
املتكررة، حيث تم تأهيل 748 طلبا مستوفيا كافة 
الشروط واملتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس 
فئات. ولفت فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي 
لشركة املناطق االقتصادية »مناطق« أن الشركة 
قامت بطرح عــدة مناطق لوجستية خــال الفترة 
املاضية من ابا صلصل و«الوكرة أ« و«الوكرة ب« 
الـ  إلــى أن األراضـــي التجارية  بركة العوامر، الفتا 
119 قطعة داخل املناطق اللوجستية تعطي تنوعا 

في الخدمات املقدمة داخل املناطق اللوجستية

ارتفع حجم إنفاق املواطنن على السياحة الخارجية 
إلـــى 1.4 مــلــيــار دوالر، مــقــارنــة بنحو  ــام 2015  فـــي عـ
الــعــام 2010، بحسب تقديرات  400 مليون دوالر فــي 

االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.
وأشـــارت االستراتيجية إلــى أنــه فــي الــعــام 2010 كان 
مــيــزان املــدفــوعــات الــقــطــري لــقــطــاع الــســيــاحــة سلبيًا، 

حــيــث تــــجــــاوزت مـــصـــروفـــات الـــســـيـــاح الــقــطــريــن في 
الوجهات األخرى 400 مليون دوالر مقارنة بإيرادات 
إلــى قطر والــتــي بلغت 600 مليون  الــوافــدة  السياحة 
بــإيــرادات  الــوصــول  دوالر. وتستهدف االستراتيجية 
قطاع السياحة إلى نحو 7.4 مليار دوالر بحلول عام 
2030، مع تقديرات بــأن يصبح اإلنفاق القطري على 

السياحة الخارجية في نفس العام 3.4 مليار دوالر.
وقــــال خـــبـــراء فـــي مــجــال الــســيــاحــة والــســفــر، إن قـــارة 

ــا تــســتــحــوذ عــلــى نــحــو 70 % مـــن حــركــة سفر  ــ أوروبــ
املواطنن للخارج سنويًا، إلى جانب 15 % لوجهات 

آسيوية، و10 % للواليات املتحدة األمريكية.
ــــون عــــلــــى ضــــــــــرورة تــــطــــويــــر املـــنـــتـــج  ــنـ ــ ــــواطـ وشــــــــدد مـ
»التقليدي«، وضمان  السياحي املحلي الذي وصفوه بـ

االستغال األمثل للمقومات السياحية في الدولة.

الــتــجــاري السلعي بنحو 4.2 مليار  املــيــزان  ارتــفــع 
ريال خال يناير املاضي، بما نسبته 62.2% مقارنة 
بنفس الشهر من العام السابق، ومرتفعا بنحو 200 
مليون ريال عن شهر ديسمبر 2016، بما نسبته 2.3 

%، ليصل إلى 11 مليار ريال.
وذكـــرت وزارة التخطيط التنموي واإلحـــصـــاء، في 
الــتــجــارة الخارجية لشهر يناير  تقرير إحــصــاءات 
الــصــادرات القطرية بلغت  2017، أن قيمة إجمالي 
20.3 مــلــيــار ريــــال بــارتــفــاع نسبته 16.2% مــقــارنــة 
بــشــهــر يــنــايــر عـــام 2016، وبـــارتـــفـــاع نــســبــتــه %5.3 

مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016.
الـــواردات السلعية  ومن جانب آخر انخفضت قيمة 

إلــى نحو 9.3  خــال شهر يناير عــام 2017، لتصل 
مــلــيــار ريـــال وبــنــســبــة 12.9% مــقــارنــة بشهر يناير 
عـــام 2016، وارتـــفـــاع نــســبــتــه 9.1% مــقــارنــة بشهر 
ديسمبر عـــام 2016. وارتــفــعــت قيمة صــــادرات أهــم 
املــجــمــوعــات الــســلــعــيــة املــتــمــثــلــة فـــي »غـــــازات النفط 
والهيدروكربونات الغازية األخرى« لتصل إلى نحو 
13.3 مليار ريـــال وبنسبة 13.7%، وارتــفــعــت قيمة 
صــــادرات »زيـــوت نفط وزيـــوت متحصل عليها من 
مواد معدنية قارية خام« لتصل إلى ما يقارب 2.4 
مليار ريال وبنسبة 48.2%، وارتفعت قيمة صادرات 
»زيــوت نفط وزيــوت مــواد معدنية قارية غير خام« 

لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة %57.4.
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عــقــد حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى وفــخــامــة الــرئــيــس إلــهــام 
علييف رئيس جمهورية أذربيجان جلسة مباحثات 
رسمية بالديوان األميري أمس، جرى خال املباحثات 
الــعــاقــات الثنائية بــن البلدين والسبل  اســتــعــراض 
الكفيلة بدعمها وتطويرها في كافة املجاالت، كما تم 
بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية التي تهم 

البلدين وخاصة تطورات األحداث في املنطقة.
وعــقــب الــجــلــســة شــهــد ســمــو األمـــيـــر املـــفـــدى وفــخــامــة 
رئــيــس أذربــيــجــان التوقيع على عــدد مــن االتفاقيات 

ومذكرات التفاهم بن البلدين، 
وتــم التوقيع على مــذكــرات تفاهم في مجال الثقافة، 
والــشــبــاب والـــريـــاضـــة، والـــتـــعـــاون بـــن إدارة املــوانــئ 
ــبـــحـــري الــــدولــــي فــي  ــاء الـ ــنـ ــيـ ــة املـ ــركــ ــة قـــطـــر وشــ ــدولــ بــ
أذربيجان، والهيئة العامة للطيران املدني ومصلحة 
الــطــيــران املــدنــي فــي أذربــيــجــان، وبــرتــوكــول بتعديل 
اتفاقية النقل الجوي بن البلدين، والتعاون في مجال 
حماية الكائنات الِفطرية املهددة باالنقراض وصيانة 
بيئتها الطبيعية بــن حــكــومــة دولـــة قــطــر وحكومة 

جمهورية أذربيجان.

 Brand أظهر تقرير جديد نشرته وكالة
Finance املختصة باستشارات القيمة 
السوقية واإلستراتيجية، أن أوريــدو 
» Ooredoo« تمتلك العامة التجارية 
األســـــــرع نــــمــــًوا بــــن كـــبـــريـــات شـــركـــات 
االتــــصــــاالت فـــي املــنــطــقــة، إذ ارتــفــعــت 
قيمتها بنسبة 48% بن عامي 2016 
و2017، ما أهلها لتكون من بن أفضل 
50 عامة تجارية لشركات االتصاالت 

في العالم. 

مجلس أعمال »قطري - أذري« مشترك

األمير وعلييف يبحثان تطوير العالقات االقتصادية والتجارية
عينك على
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افتتاح طريق 

»ميناء حمد - الشاحنات«

70 %  تمويالت 
البنوك المتالك 
العقارات بالخارج

 »Ooredoo«
ضمن أكثر العالمات 
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119 قطعة أرض تجارية تخصيص 
 بـ »المناطق اللوجستية«

11 مليار ريال فائض الميزان التجاري

1.4 مليار دوالر إنفاق »المواطنين« على السياحة الخارجية
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