
هشام  السفير  سعادة  أّكــد   :]  - الدوحة 
التعاون  لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  مساعد  يــوســف 
اإلســــالمــــي، عــلــى أهــمــيــة الــــــدور الــقــطــري في 
دعــــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــالل إمـــــداده 
كاشفاً  والتنموي،  اإلنساني  الدعم  أشكال  بكافة 
دولــي  الجــتــمــاع  الــتــعــاون  منظمة  تحضير  عــن 
الشعب  لدعم  المتحدة  األمــم  مظلة  تحت  مهم 
إن  لـ [  وقــال  المقبل.  سبتمبر  الفلسطيني 
احتياجات  مع  تعاملوا  واإلسالمي  العربي  العالم 
عــقــود،  مـــدى  عــلــى  بــســخــاء  الفلسطيني  الــشــعــب 

ولــكــن مــا زالـــت االحــتــيــاجــات أكــبــر بكثير تحت 
وطأة االحتالل اإلسرائيلي، الفتاً إلى أن ٨٥٪ من 
اإلنسانية،  المساعدات  على  تعتمد  غزة  عائالت 
أن  تؤكد  المتحدة  األمــم  تقارير  أن  إلــى  مشيراً 

قطاع غزة قد يكون غير قابل للحياة بحلول 
غــزة  مــيــاه  مـــن   ٪٩٥ وأن   ،٢٠٢٠
ومنظومته  للشرب  صالحة  غير 
واالقتصادية  والتعليمية  الصحية 

في طريقها لالنهيار.

٨٨
صفحة
رياالن
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تصاعد االنتقادات لقانون الجمعياتتصاعد االنتقادات لقانون الجمعيات
مطالب بتعديله بعد ١٠ سنوات من إصداره

أعــضــاء جــمــعــيــات مهنية لـــ [: مــطــلــوب تقنين الــدعــم وضــمــان االســتــقــاللــيــة

١٫٦ مليار تداوالت عقارية في فبراير
الدوحة - [: كشف التقرير الشهري إلدارة التسجيل 
فبراير  شهر  خالل  العقارية  الــتــداوالت  حركة  أن  العقاري 
شهدت انخفاضاً مقارنة بشهر يناير، مشيراً إلى تراجع قيمة 
العقارية  الصفقات  وعــدد   ،٪٥٢ بنسبة  العقارية  الصفقات 
بنسبة ٣٠٪. وبحسب التقرير فقد سجل شهر فبراير ٢٨٩ 

صفقة عقارية بقيمة تداول بلغت ١٫٦٣٤٫٧٨٤٫٤٥٩ رياالً.

الــدوحــة - [: أثــار حــوار السيد 
الجمعيات  إدارة  مــديــر  العجي  نــاجــي 
التنمية  بــــوزارة  الخاصة  والــمــؤســســات 
االجتماعية  والــشــؤون  والعمل  اإلداريـــة 
مع [ الذي نفى مؤخراً عدم حاجة 
والمؤسسات  الجمعيات  تنظيم  قانون 
للتعديل ردود أفعال واسعة بين رؤساء 
الجمعيات  إدارات  مــجــالــس  وأعـــضـــاء 
المهنية الذين طرحوا ٧ أسباب لتعديل 
القانون لمواكبة النمو والتطور المتسارع 
بما  الجمعيات  أداء  وتفعيل  وتــطــويــر 
يخدم المجتمع وأعضاءه والمساهمين 

في مسيرة التنمية التي تشهدها البالد.
وأكــدوا لـ [ أن القانون لم يعد 
يواكب التطور االجتماعي واالقتصادي 
بعد مـــرور أكــثــر مــن ١٠ ســنــوات على 
إصــــــــداره، مــطــالــبــيــن بـــوضـــع ضــوابــط 
فضال  الجمعيات،  استقاللية  لضمان 

عن عدم تحصين قــرارات الوزير من 
الطعن عليها أمام القضاء.

وأشـــــــاروا إلــــى أن الـــقـــانـــون الــحــالــي 
يحظر تلقي الجمعيات الدعم وهو ما 
يعرقل مزاولة أنشطتها، كما أن الالئحة 
الــتــنــفــيــذيــة ال تــفــرق بــيــن الــجــمــعــيــات 
ذات  الجمعيات  مــن  وغيرها  المهنية 
النشاط االجتماعي والثقافي والخيري.

ــــة  اإلداري الــجــهــة  تحصيل  ــتــقــدوا  وان
المهنية  الجمعيات  من  سنوية  رسوماً 
الــجــمــعــيــات  تـــلـــك  تــســتــفــيــد  أن  دون 
خدمياً، وعدم تحديد الالئحة للدورات 

االنتخابية لمجالس اإلدارات.
سبب  الــحــالــي  الــقــانــون  أن  وأكــــــدوا 
ضـــعـــف وتــــراجــــع الــجــمــعــيــات ويــعــيــق 
خدماتها  تقديم  في  ودورهــا  تطورها 

ألعضائها مما يتطلب تعديله.

السمو  صاحبة  زارت  قنا:   - الخرطوم 
الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة 
المستدامة  التنمية  أهــداف  عن  المدافعة 
لألمم المتحدة، أمس اثنين من المشاريع 
الفرص  لتحسين  مؤسساتها  تدعمها  التي 
لــلــشــبــاب فــي الـــســـودان. وشــهــدت سموها 
تــوقــيــع عـــدد مــن االتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
التفاهم بين مؤسسة «صلتك» وعدد من 

المنظمات السودانية.

«أمبدة»  برنامج  سموها  تفقدت  كما 
الــســودانــيــة  الــعــاصــمــة  فــي  الــبــديــل  للتعليم 
الخرطوم، وهو واحد من ٣,٩٠٠ برنامج 
فوق  التعليم  مؤسسة  ترعاه  الــســودان  في 
الجميع من خالل برنامجها «علم طفالً» 
بالشراكة مع منظمة اليونيسف. وتحدثت 
الفصول  فــي  األطــفــال  مــع  السمو  صاحبة 

الدراسية.

الدوحة - قنا : يعقد في السابع والعشرين 
لألعمال  منتدى  الحالي  مــارس  شهر  من 
المتحدة،  والمملكة  قطر  بين  واالستثمار 
ومن المقّرر أن تستضيف مدينتا «لندن» 
وفد  أكــبــر  البريطانيتان  و«بــرمــنــجــهــام» 

أعمال على اإلطالق من دولة قطر، كجزء 
البريطانية  الحكومة  وجــهــود  حملة  مــن 
تساهم  التي  العالمية»  «بريطانيا  إلقامة 

في تنمية وازدهار جميع أنحاء المملكة.

الشيخة موزا تشهد توقيع اتفاقيات 
بين «صلتك» ومنظمات سودانية

منتدى قطري - بريطاني لألعمال واالستثمار ٢٧ الجاري
٢٣٢٣  - - ١٠١٠٢٥٢٥  - - ١١١١

١٧١٧[  االقتصادية[  االقتصادية

١٩١٩

١٢١٢

سموها تفقدت مشاريع للتعليم والتوظيف

أجواء مهيأة 
لألمطار 
ً اليوم وغدا

ص٢٨

دور قطري بارز في دعم الشعب الفلسطيني
مساعد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي.. هشام يوسف لـ [:

بدء القبول المشروط والمبكر بالجامعة
الـــدوحـــة - [: بـــــدأت جــامــعــة قــطــر فـــي اســتــقــبــال 
طلبات القبول المشروط والمبكر، وذلك لجميع المتقدمين 
ممن  القطرية  الوثيقة  وحملة  القطريات  وأبناء  القطريين 
 ٢٨ تاريخ  حتى  وذلك  المطلوبة،  والنسب  الشروط  يحققون 
كليتهم  خيار  على  الطلبة  قبول  يتم  حيث  الــجــاري،  مــارس 
األول والتسجيل المبكر للمقررات الدراسية. وسيتم اإلعالن 

عن قرارات القبول المشروط والمبكر في ٩ أبريل ٢٠١٧.

ثغرات في قانون الجمعيات

ال يواكب 
التطور 

ال يحقق 
االستقاللية  

يحصن 
قرارات 
الوزير  

يحظر 
تلقي الدعم  

ال يفرق 
بين أنشطة 
الجمعيات 

الرسوم 
السنوية بال 

خدمات 

الدورات االنتخابية 
غير محددة
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صاحب السمو والرئيس عباس يبحثان التطورات الفلسطينيةصاحب السمو والرئيس عباس يبحثان التطورات الفلسطينية
الزعيمان استعرضا دعم وتعزيز العالقات األخوية الوثيقة

ــة ــي ــان ــط ــي ــت ـــات االس ـــارس ـــم ـــم ـــــف ال مــنــاقــشــة مـــلـــف الـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة وجــــهــــود وق

عبداهللا  كشف   :]  - الــدوحــة 
بن حمد العطية مساعد رئيس هيئة 
من   ٪٨٠ نحو  اكــتــمــال  «أشــغــال»عــن 
العام  بحلول  السريعة  الطرق  شبكة 
الجديدة  للخطة  وفقاً   ،٢٠١٨ المقبل 
لتسريع  حــالــيــاً  أشـــغـــال  تــتــبــعــهــا  ــتــي  ال

وتيرة العمل بكافة المشروعات التي 
مشروعات  وبخاصة  بتنفيذها  تقوم 
أن  الطرق السريعة والمحلية، مؤكداً 
الهيئة تعمل على إعادة جدولة بعض 

المشاريع لتسليمها قبل المواعيد.

الدوحة ـ [: قال السيد أكبر 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر، 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة، إن 
صعود مطار حمد الدولي للتصنيف 
السادس في قائمة أفضل المطارات 
في العالم خالل حفل سكاي تراكس 

بتقديم  الجوي  المرفأ  التزام  يعكس 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات لــلــمــســافــريــن، 
شهد  حــمــد  مـــطـــار  أن  إلــــى  مــشــيــراً 
العام  خالل  مسافر  مليون   ٣٧ عبور 

الماضي.

اكتمال ٨٠٪ من شبكة الطرق العام المقبل مطار حمد يقدم أفضل خدمات للمسافرين
هــيــئــة  اعـــتـــمـــدت   :]  - ــــدوحــــة  ال
العالي  والتعليم  التعليم  بـــوزارة  التقييم 
للعام  الثاني  الــدور  الختبارات  مركزاً   ٢٢
والتي   ،٢٠١٧/  ٢٠١٦ الــجــاري  األكــاديــمــي 
الصفوف  لجميع  تجرى  أن  المقرر  مــن 
الفترة  خالل  الثالث  التعليمية  بالمراحل 

أغسطس  من  األول  وحتى  يوليو   ٢٣ من 
حصلت  للهيئة  تعميم  وحسب  المقبلين. 
 ٢٢٠ تــوزيــع  تــم  منه،  نسخة  على   ]
مــــدرســــة مــســتــقــلــة وخــــاصــــة عـــلـــى تــلــك 

المراكز التي تم اعتمادها.

٢٢ مركزاً الختبارات الدور الثاني للمدارس

١٨١٨

٤٤

٢١٢١

[ االقتصادية[ االقتصادية

[ االقتصادية[ االقتصادية

الدوحة - قنا: بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
الرئيس  فخامة  أخيه  مع  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 
دعم  سبل  الشقيقة  فلسطين  دولـــة  رئــيــس  عــبــاس  محمود 
الشقيقين  البلدين  بين  الوثيقة  األخــويــة  الــعــالقــات  وتعزيز 

وتطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية.
المستجدات  آخر  على  األمير  سمو  عباس،  الرئيس  وأطلع 
على الساحة الفلسطينية، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير 

البالد المفدى على جهود قطر الداعمة للقضية الفلسطينية.
الوطنية  المصالحة  مــلــف  مناقشة  الــلــقــاء  خـــالل  تـــّم  كــمــا 
التشاور  إلى  إضافة  الفلسطيني،  الصف  لتوحيد  الفلسطينية 
وتبادل الرأي حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات 
االهتمام المشترك السيما الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد 
حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة 
ووقف  الشرقية،  القدس  وعاصمتها  المستقلة  الفلسطينية 
المستمرة  اإلسرائيلية  واالعتداءات  االستيطانية  الممارسات 

على الشعب الفلسطيني الشقيق.

معوقات المناطق اللوجستية 
في اللقاء المقبل مع رئيس الوزراء

بن  خليفة  الشيخ  ســعــادة  كشف   :]  - الــدوحــة 
جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، 
عـــن طـــرح مــعــوقــات الــمــنــاطــق الــلــوجــســتــيــة والــمــنــاطــق 
الصناعية خالل اللقاء المقبل مع معالي الشيخ عبد اهللا 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية، 
مشيراً إلى أن الغرفة تطرح في االجتماعات مع الحكومة 
كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم 

وعقبات وتقدم مرئياتها حول الحلول المناسبة لها. 

السحب على السيارتين جائزتي 
اشتراكات [ وجلف تايمز.. اليوم



ــا: بـــحـــث حــضــرة  ــنــ •  الـــــدوحـــــة - قــ

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 

حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــالد املــفــدى 

مــع أخــيــه فــخــامــة الــرئــيــس محمود 

عــــــبــــــاس، رئـــــيـــــس دولــــــــــة فــلــســطــني 

ــز  ــزيــ ــعــ الــــشــــقــــيــــقــــة، ســــبــــل دعــــــــم وتــ

ــقـــة بــني  ــيـ ــة الـــوثـ ــ ــــويـ ــعــــالقــــات األخـ الــ

ــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــني، وتـــــطـــــورات  ــبــ الــ

األوضاع في األراضي الفلسطينية.

ــبـــاس،  ــة الـــرئـــيـــس عـ ــامـ وأطــــلــــع فـــخـ

سمو األمــيــر على آخــر املستجدات 

الــســاحــة الفلسطينية، معربا  على 

عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــســمــو أمــيــر 

البالد املفدى على جهود دولة قطر 

الداعمة للقضية الفلسطينية.

ــاء، الــــــذي عــقــد  ــقــ ــلــ كـــمـــا تــــم خـــــالل الــ

ــــري صـــبـــاح أمـــس  ــيـ ــ ــوان األمـ ــديــ ــالــ بــ

مــنــاقــشــة مــلــف املــصــالــحــة الوطنية 

ــيــــد الـــصـــف  ــتــــوحــ ــيـــة لــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

الــتــشــاور  إلـــى  الفلسطيني، إضــافــة 

وتبادل الرأي حول عدد من القضايا 

اإلقليمية والــدولــيــة ذات االهــتــمــام 

الــجــهــود الدولية  املــشــتــرك، السيما 

الرامية إلى إيجاد حل دائــم وعادل 

وشــــامــــل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 

وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 

ووقـــــف املـــمـــارســـات االســتــيــطــانــيــة 

واالعــتــداءات اإلسرائيلية املستمرة 

على الشعب الفلسطيني الشقيق. 
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◄٢٢ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ ٢١ مارس ٢٠١٧م العدد ١٠٥٠٥الثالثاء◄

 رغم المخالفات 
المتعددة، فإن بعض 

المراكز التجارية 
مازالت تصر على 

مخالفة القانون، مما 
يستدعي التدرج في 

تشديد العقوبات. 

حتديث بيانات قيد املنشأة، وجتديد تصريح 
العمل، وتصديق عقود  لعمل، وتقدمي 

طلب اسكان، ضمن اخلدمات التي يقدمها 
rمع اخلدمات للمراجعني.

ممارسة الرياضة � الصباح الباكر، تعمل 
على تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم 

ضغط الدم وسرعة نبضات القلب.

يتوجب على اجلمهور، خاصًة كبار السن 
ومرضى الربو واملصابني باOمراض 

الصدرية، أن يتجنبوا التعرض املباشر 
للغبار واOتربة.

●  وزارة التنمية والعمل:

●  مؤسسة الرعاية األولية:

●  أرصاد قطر:

 جمال لطفي

ــة كــــل أفـــــراد  ــيـ الـــبـــيـــئـــة ونـــظـــافـــتـــهـــا تـــعـــتـــبـــر مـــســـؤولـ

املــجــتــمــع، واملــحــافــظــة عــلــيــهــا واجـــب وطــنــي تمليه 

ــاء  ــ ــنـــا اآلبـ ــا لـ ــهــ ــلـــى األمــــانــــة الـــتـــي ورثــ املـــحـــافـــظـــة عـ

املقبلة  لــألجــيــال  تسليمها  يــجــب  والــتــي  واألجــــداد، 

نــقــيــة ومــعــافــاة. مــن هــنــا نــشــيــد بــالــجــهــود الــكــبــيــرة 

التي يقوم بها برنامج لكل ربيع زهرة الذي ترعاه 

صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مـــوزا بــنــت نــاصــر رئــيــس 

ــلـــوم  والـــعـ لـــلـــتـــربـــيـــة  قـــطـــر  مـــؤســـســـة  إدارة  مـــجـــلـــس 

الــســابــع عشر  للعام  مــازال  املجتمع، حيث  وتنمية 

عــلــى الـــتـــوالـــي يـــواصـــل تــنــفــيــذ املــــبــــادرات املــخــتــلــفــة 

القطرية،  البيئة  على  املحافظة  معاني  تعمق  التي 

ــــدارس الــجــوانــب  وتــعــريــف املــشــاركــني مـــن طـــالب املـ

املتعددة  الفوائد  إلى  النشأة  املتعلقة بها بداية من 

لــكــل نــبــتــة بـــريـــة.. كــمــا يــهــدف الــبــرنــامــج أيــضــا إلــى 

ــاء الــنــبــاتــي  ــطـ ــغـ ــي املـــجـــتـــمـــع بـــأهـــمـــيـــة الـ ــ زيــــــادة وعـ

فــي الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة مــن الــتــدهــور والــتــصــحــر، 

وإضـــــفـــــاء املــــزيــــد مــــن مـــظـــاهـــر الـــبـــهـــجـــة والـــجـــمـــال 

والــفــوائــد االقــتــصــاديــة والــطــبــيــة لــلــنــبــاتــات والــحــث 

تجاه  إيجابي  وبناء سلوك  استغاللها،  على حسن 

ــقـــدرات  الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة لــــدى الـــنـــشء وتــنــمــيــة الـ

البيئية  التنمية  في مجاالت  واإلبداعية  االبتكارية 

ــا لـــــــدى األطـــــــفـــــــال، وتــــشــــجــــيــــع األنـــشـــطـــة  خــــصــــوصــ

الــصــنــاعــيــة عــلــى اســـتـــغـــالل مــظــاهــر الـــجـــمـــال الــتــي 

الصناعية،  املنتجات  تزيني  في  النبات  بها  يتمتع 

الــنــبــاتــيــة وجمع  بالبيئة  لــالهــتــمــام  تــكــريــســا  وذلــك 

وتــوثــيــق املــعــلــومــات الــعــلــمــيــة عـــن نــبــاتــات الــبــيــئــة 

القطرية في قاعدة بيانات، وإثراء هذه القاعدة من 

العلمي.  البحث  خالل تشجيع 

يهدف لزيادة وعي املجتمعيهدف لزيادة وعي املجتمع

 {لكل ربيع زهرة} برنامج يوثق تاريخ البيئة القطرية  {لكل ربيع زهرة} برنامج يوثق تاريخ البيئة القطرية 

 Í نائب الرئيس العراقي السابق يزور 
 الدوحة — الشرق

استقبل الزميل صادق محمد العماري رئيس 

الــتــحــريــر، أمــــس األول، ســـعـــادة الــســيــد طـــارق 

الهاشمي نــائــب رئــيــس الجمهورية العراقية 

الــســابــق ورئـــيـــس الــحــمــلــة الــعــاملــيــة للتضامن 

مــع الــشــعــب الــعــراقــي. وأثــنــى الــهــاشــمــي خــالل 

اللقاء على دور صحيفة ء في دعم قضايا 

ــة الــعــربــيــة واإلســالمــيــة،  الـــعـــراق وقــضــايــا األمــ

كــمــا اســتــعــرض الــلــقــاء مــا تــمــر بــه املــنــطــقــة من 

تحديات، حيث نوه الهاشمي بالدور اإلعالمي 

ــار. وأعــرب  الـــذي تــقــوم بــه الــشــرق فــي هــذا اإلطــ

العماري عن سعادته بالزيارة، مؤكدا حرص 

صحيفة ء على مواصلة دورها اإلعالمي 

وتــبــنــيــهــا الــقــضــايــا الــعــادلــة للشعب الــعــراقــي 

الشقيق، ولشعوب األمة العربية.  ¶    رئيس التحرير لدى استقباله الهاشمي 

 األرصاد: رياح قوية 
وأمطار رعدية اليوم 

ــــذرت إدارة األرصــــــاد الــجــويــة  ــا:  حـ ــنـ • الـــدوحـــة - قـ
مــن ريـــاح قــويــة مــع رؤيـــة أفقية متدنية فــي البداية، 

ومــن أمــطــار رعــديــة متوقعة مصحوبة بــريــاح قوية 

ومفاجئة على الساحل.. ومن رياح قوية متوقعة مع 

أمواج عالية وأمطار رعدية في عرض البحر اليوم.



٧٢
صفحة
رياالن

يومية سياسية مستقلة
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من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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صاحب السمو يُمنح قالدة أبي بكر الصديقصاحب السمو يُمنح قالدة أبي بكر الصديق
تقديراً لجهود سموه الرائدة في دعم العمل اإلنساني

ــة ــي ــعــرب ـــحـــرمـــيـــن.. ويــطــلــع عــلــى اســــتــــعــــدادات الــقــمــة ال ـــــادم ال ـــن خ ـــة م ـــال ــقــى رس ــل ــت ســـمـــوه ي

كلية  تحتفل   :]  - الــدوحــة 
الـــشـــرطـــة فــــي شـــهـــر مـــايـــو الـــقـــادم 
الضباط  من  الثانية  الدورة  بتخرج 
البالغ  المدنية  الجامعات  خريجي 
تنظيم  وسيتم  ضابطاً،   ٩٩ عددهم 
عـــــرض مــــيــــدانــــي بـــمـــنـــاســـبـــة حــفــل 

ـــتـــخـــرج بـــمـــشـــاركـــة الــخــريــجــيــن.  ال
وخــضــع الــخــريــجــون خـــالل الـــدورة 
استمر  وأكاديمي  تدريبي  لبرنامج 
لـــــمـــــدة ســــتــــة أشـــــهـــــر شــــمــــل ثــــالث 

مراحل.

حمد  د.  كــشــف   :]  - الـــدوحـــة 
الصحة  حماية  مــديــر  الرميحي  عيد 
بــوزارة  االنتقالية  األمــراض  ومكافحة 
الصحة عن تخصيص ١٠ آالف جرعة 
تطعيم لألنفلونزا لموسم العمرة والحج 
الذي يبدأ خالل األسابيع القليلة القادمة 

تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم. 
ـــ [: إن عـــدد األشــخــاص  وقــــال ل
الذين حصلوا على تطعيمات األنفلونزا 
خالل األشهر القليلة الماضية وصل إلى 

١٠٠ ألف شخص.

كلية الشرطة تحتفل بتخرج الضباط الجامعيين ١٠ آالف تطعيم أنفلونزا للحجاج والمعتمرين
أن   ] علمت   :]  - الــدوحــة 
هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي 
رفعت مكافآت المالحظين والمصححين 
بــمــركــز اخــتــبــارات الــــدور الــثــانــي بمقدار 
حيث  الماضي،  بالعام  مقارنة  ريال  ألفي 
 ٨ مبلغ  المصحح  أو  الــمــالحــظ  يتقاضى 

بـ  مقارنة  المحددة  المدة  عن  ريال  آالف 
٦ آالف ريال العام الماضي. وقالت الهيئة 
إن شغل منصب مدير مركز االختبارات 
مديري  تراخيص  أصحاب  على  يقتصر 

المدارس المستقلة فقط.

زيادة مكافآت المراقبين والمصححين بالدور الثاني

٢٣٢٣

٤٤ و  و ٨٨

٢٢٢٢ ٢٣٢٣

الـــدوحـــة - [ وقـــنـــا: ُمــنِــح 
حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
الــمــفــدى، قــــالدة ســيــدنــا أبـــي بكر 
الصديق رضي اهللا عنه من الطبقة 
األولـــــــى، مـــن الــمــنــظــمــة الــعــربــيــة 
األحمر،  والصليب  األحمر  للهالل 
وذلـــــــك تــــقــــديــــراً لـــجـــهـــود ســمــوه 
اإلنساني  العمل  دعــم  فــي  الــرائــدة 
واإلقليمي  المحلي  المستوى  على 
والدولي، ودور دولة قطر المميز 

في هذا الميدان.
تـــم ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال سمو 
العامة  الهيئة  لوفد  المفدى  األمير 
للمنظمة بمكتبه بالديوان األميري 

صباح أمس.

سمو  تسلم  أخـــرى  نــاحــيــة  مــن   
األمــيــر رســالــة خــطــيــة، مــن أخيه 
الملك  الشريفين  الحرمين  خــادم 
سعود  آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 
الشقيقة، تتعلق بالعالقات األخوية 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن وأوجـــه 

تعزيزها وتطويرها.
كما استقبل سموه، سعادة السيد 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط األمـــيـــن الــعــام 

لجامعة الدول العربية.
ــــعــــام  ــــــن ال ـــــع األمــــــي وقــــــــد أطـــــل
آخر  على  األمــيــر  سمو  للجامعة، 
المتعلقة  والترتيبات  االستعدادات 
عقدها  الــمــقــّرر  الــعــربــيــة  بــالــقــمــة 

باألردن أواخر الشهر الجاري.

تدشين ديوان العرب اليوم
الثقافة  وزارة  تدشن   :]  - الــدوحــة 
والرياضة مساء اليوم برعاية وحضور سعادة 
صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة 
مركز قطر للشعر «ديوان العرب» بالتزامن 

مع االحتفال باليوم العالمي للشعر.

٦ مليارات ريال تكلفة 
دوحة فستيفال

الدوحة - [: أعلن «دوحــة فستيفال 
سيتي»، أنه سيفتح أبوابه أمام الجمهور في 
الخامس من أبريل المقبل، بتكلفة ٦ مليارات 
ريال، ليكون داللة بارزة وشهادة أكيدة على 

مدى جاذبية السوق القطرية للمستثمرين. 
 [ االقتصادية [ االقتصادية

٢٤٢٤



اعتبر رجل األعمال عبدالله سالم السليطني، البرنامج 
الــوطــنــي لــأمــن الــغــذائــي وشــركــة حــصــاد الــغــذائــيــة، قد 
أعاقا تنفيذ رؤيــة قطر 2030 لتحقيق االكتفاء الذاتي 
الــســنــوات القليلة املاضـــــــية، وقــال  الــغــذاء خــــــــالل  مــن 
« لــســت مقتنعا بــتــجــربــة حـــصـــاد، لـــم تــقــدم  لــــ »
للسوق املحلي شيئا نشعر به، وأعتقد أن شركة حصاد 
القيادة  الغذائية اآلن تواجه طريقا مسدودا، وآمــل من 

الــجــديــدة للشركة أن تعيد النظر فــي إستراتيجيتها 
ــأمـــول فـــي دعـــم األمـــن  ــا املـ الــســابــقــة حــتــى تــقــوم بـــدورهـ
الــدولــة«. وانتقد عبدالله سالم السليطني  الغذائي في 
«, دور إدارة حماية املستهلك في  في حواره مع »
تسويق املنتج الزراعي املحلي، وقــال: التسويق قضية 
تـــواجـــه املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، ولــيــس هــنــاك أيـــة جــهــات 

تساعد بشكل كاف في التسويق.

تنطلق فعاليات النسخة الثامنة من 
ــة، فــي  ــذيـ ــي لـــأغـ ــدولــ مـــهـــرجـــان قـــطـــر الــ
الــجــاري، وتستمر 11 يومًا.  29 مــارس 
الـــــكـــــواري مـــديـــر إدارة  ــع ســـيـــف  ــوقــ وتــ
العالقات العامة واالتــصــال في الهيئة 
العامة للسياحة خالل مؤتمر صحفي 
أمس زيادة عدد زوار الدولة من خارج 
الدولة خالل فترة املهرجان بنحو %5 
ــــزوار نــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام  مــقــارنــة بـ

املاضي. 
ــــر  ــــديـ ــــك مـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ وقـــــــــالـــــــــت مــــــشــــــاعــــــل شـ
املهرجانات في الهيئة أن نسبة الزيادة 
فــي زوار نــســخــة 2017 تقدر  املــتــوقــعــة 
بنحو 20% ليصل عدد الزوار إلى 240 
ألف زائر هذا العام. ويحظى املهرجان 
بــإقــبــال واســــع مـــن املــشــاركــني والــبــالــغ 
عددهم 130 مشاركًا بنسبة زيادة 20 % 

مقارنة بالسنة املاضية.

ــة إزدان  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ تـــــعـــــتـــــزم مـ
الــــقــــابــــضــــة إصــــــــــــدار صـــكـــوك 
بــقــيــمــة 500 مليون  إســالمــيــة 
دوالر، وســتــكــلــف املــجــمــوعــة 
بنكني إلصدار الصكوك خالل 
ــبــــوع الــــجــــاري، وكــشــفــت  األســ
مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة مــطــلــعــة 
لشبكة »بلومبرج« اإلخبارية 
أمــــس أن املــجــمــوعــة ســتــطــرح 

صـــكـــوكـــًا إســـالمـــيـــة تــســتــحــق 
ــوات، ومـــن  ــنــ ــــدة 5 ســ ــل ملـ ــ األجــ
املــتــوقــع أن تــكــلــف املــجــمــوعــة 
كـــال مـــن بــنــكــي »اتــــش اس بي 
ــــي« و»املــــــشــــــرق« لــتــنــســيــق  ســ
عــمــلــيــة الـــــشـــــراء دولـــــيـــــًا. ولـــم 
تــــكــــشــــف املـــــــــصـــــــــادر عــــــــن أي 
تــفــاصــيــل أخــــــرى عــــن عــمــلــيــة 
ــتــــي مــــن املـــتـــوقـــع  اإلصــــــــــدار الــ
ــــي وقــــــت مـــبـــكـــر مــن  ــم فـ ــتـ أن تـ

األسبوع الجاري.
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تشغيل »أم صالل لألسماك« ينتظر قرار »االقتصاد« 
عمر القضاه

يرأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الوفد الوزاري وقطاع األعمال 
الـــقـــطـــري املــــشــــارك فـــي أعـــمـــال مــنــتــدى قــطــر واملــمــلــكــة 
الـــذي يعقد بمدينتي  املــتــحــدة لــأعــمــال واالســتــثــمــار 
لندن وبرمنجهام  خالل يومي 27 و28 مارس الجاري، 
الــرؤيــة املالية واالقتصادية  وستعرض أوراق العمل 
ــازات الــتــي تــحــقــقــت، وســيــلــقــي مــعــالــي رئــيــس  ـــجــ واالنـ
الوزراء كلمة في الجلسة االفتتاحية، وتفيد متابعات 
« وفــقــا لــجــدول األعــمــال املبدئي أن  املنتدى  «
ــقــــوة املــالــيــة  ــنـــاول الــ ــتـ ســيــعــقــد ســــت جـــلـــســـات عـــمـــل تـ
لقطر والــنــمــو االقــتــصــادي وفـــرص الــشــراكــات املمكنة 
بـــني الــقــطــاع الـــخـــاص ومـــشـــاريـــع الــطــاقــة والــصــنــاعــة 
والنقل والبنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم 
والسياحة، وسيتحدث في جلسات املنتدى عــدد من 
ــوزراء ورئــيــس رابــطــة األعـــمـــال ورئــيــس هــيــئــة قطر  ــ الــ
لالستثمار ورئــيــس غــرفــة الــتــجــارة ورئــيــس »الــدولــي 
اإلسالمي«  والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس 
الخطوط القطرية ورئيس هيئة أشغال ورئيس لجنة 
اإلرث ورئيس مركز قطر للمال ورئيس قطر للتنمية 
ورئيس مجموعة الفردان ورئيس جامعة قطر ورئيس 

الفيصل القابضة.

رئيس الوزراء يرأس الوفد بمشاركة وزراء ورجال أعمال

قطر تعرض رؤيتها المالية واالقتصادية في »منتدى لندن«
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صالح بديوي

شوقي مهدي محمد عبدالعال

الدوحة  -  

الـــداخـــلـــيـــة خـــدمـــة جــديــدة  أضـــافـــت وزارة 
لتطبيق »مــطــراش2« واملــوقــع اإللكتروني 
الــداخــلــيــة تتعلق بالتجديد اآللــي  ــوزارة  لــ
إلقامات العاملني بالشركات واملؤسسات 
بــاإلضــافــة إلــى خدمة االشــتــراك فــي خدمة 
الــخــصــم املــبــاشــر مـــن حـــســـاب مـــطـــراش 2، 
والخدمة الجديدة مجانية وال تتطلب إال 
اشــتــراك الشركة فيها، حيث يقوم النظام 
ــإعــــالم الـــشـــركـــة بــشــكــل تــلــقــائــي بــقــوائــم  بــ
األشـــخـــاص الــذيــن يــجــب تــجــديــد إقامتهم 
قــبــل فــتــرة كــافــيــة، ومـــن ثــم الــتــجــديــد اآللــي 
لتلك القوائم، مع إمكانية حذف أو استثناء 
مــن يرغبون مــن املــوجــوديــن بتلك القوائم 
في حالة ما إذا كان قد تم إنهاء خدماتهم.

وتــتــطــلــب الــخــدمــة أن يــكــون لـــدى الــشــركــة 
اشــتــراك في خدمة الدفع املباشر لتحويل 
رسوم الخدمة مباشرة من حساب الشركة 
املــســتــفــيــدة فـــي الــبــنــك إلــــى حـــســـاب وزارة 

الداخلية.

خدمات جديدة 
للشركات 

على »مطراش 2«

مصطفى شاهين

بــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لتشغيل ســوق أم صــالل املــركــزي 
لــأســمــاك، حــيــث تــم االنــتــهــاء مــن كــافــة التحضيرات 
والتجهيزات الالزمة لتشغيله، ومن املنتظر أن تعلن 
القليلة املقبلة  وزارة االقتصاد والتجارة خالل األيام 
عن موعد البدء لتشغيل السوق، وفي رده على سؤال 

« حـــول تــعــثــر الــعــمــل فــي الــســوق املــركــزي  لـــ »
وعدم إنجازه في الوقت املحدد، قال فهد راشد الكعبي 
الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، إنه تم االنتهاء من 
السوق بالوقت املطلوب وتم إضافة كافة التعديالت 
واالحـــتـــيـــاجـــات املــطــلــوبــة الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع نــشــاط 
الـــســـوق الـــتـــجـــاري. ويـــضـــم الـــســـوق الـــجـــديـــد أنــشــطــة 
بيع األســمــاك )دكــــك(، ومطعمًا لــأســمــاك واملــأكــوالت 

 بملحقاته، 
ً
الــبــحــريــة، وكــافــتــيــريــا ومــطــعــمــًا، ومــشــتــال

وبــيــع الــخــضــار والــفــاكــهــة بالجملة وبــالــتــجــزئــة. كما 
يضم مكاتب إداريــة لتجارة األسماك والــداللــة، وبيع 
اللحوم ومنتجاتها، وبيع الدواجن والطيور املبّردة 

ومنتجاتها، وبيع العصائر واأللبان ومشتقاتها.
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الطقس 
على الساحل: غبار عالق إلى ضباب 

خفيف على بعض المناطق في البداية 
يصبح معتدل الحرارة نهارً مع سحب 

متفرقة . | في البحر: غبار خفيف أحيانً 
وغائم جزئيً.

مدى الرؤية
من 5-9كم / 3كم على 

بعض المناطق في 
البداية.

حالة البحر
على الساحل: من 

1-2 قدم. 
في البحر: من 4-2 

أقدام على المناطق 
الشمالية أحيانً.

الرياح
على الساحل: متغيرة ااتجاه في البداية أقل من 

04 عقد في البداية تصبح شمالية شرقية  - جنوبية 
شرقية من 04-14 عقدة . | في البحر: شمالية غربية 

- جنوبية غربية من 05-15 عقدة تصل 18 عقدة 
على المناطق الشمالية أحيانً.

الرويـــــس

ــان ـــــــــــــ دخــ

أبو سمرة مسيعيــد

ـرة الوكـــــــ

ــــة الدوحــ

ـــــــــور ـــ الخ

ــر العشـاءالمغربالعصــــرالظهـــرالشـروقالفجـــ
04:2005:3711:4103:0805:4807:18

بالتوقيت المحلي

05:3517:46

مواقيت الصاة

حالة الطقس

°27°19الدوحة

الطقــس 18° 26°
أدنى جزر : 18:15 - 06:15

أعلى مد : 12:30

الطقــس 17° 28°
أدنى جزر : 23:15 - 11:00

أعلى مد : 17:00 - 04:15

الطقــس 18° 28°
أدنى جزر : 23:00 - 11:00
أعلى مد : 17:00 - 04:15

الطقــس 17° 25°
أدنى جزر : 18:00
أعلى مد : 02:15

الطقــس 17° 25°
أدنى جزر : 17:45 - 08:45
أعلى مد : 11:30 - 01:00

الطقــس 19° 27°
أدنى جزر : 17:15 - 09:00

أعلى مد : 10:45 - 00:30

الطقــس 17° 27°
أدنى جزر : 16:00 - 05:45

أعلى مد : 09:15

شروق وغروب الشمس

كاميرا »^«

»الجميلة والوحش« يحطم رقمً قياسيً 
في اافتتاح

مقتل رجل أثناء شحن 
هاتفه بدورة المياه

  عواصم      وكاات

عثرت بريطانية على زوجها الذي يدعى ريتش��ار بول 
ميتً في حمام منزلهما في لندن مع حروق ش��ديدة 
على جس��ده. وأعلنت الشرطة البريطانية أن سبب 
وف��اة بول )32 عام��ً( هو صعق��ة كهربائية تلقاها 
عندما كان يشحن آيفون عبر توصيلة إضافية، وفقً 
لما ذكرت صحيفة »ديلي ميل«. ورجحت الش��رطة 
أن يكون س��بب الوفاة ه��و التوصيلة اإضافية بين 
الش��احن واآيفون، إذ إنها امست الماء في الحمام 

وتسببت بصدمة كهربائية لبول أدت إلى وفاته.
وخلصت الشرطة إلى وجوب تحذير المستخدمين 
من تصرفات مشابهة، أي شحن الهواتف في أماكن 
مبلل��ة، أو على اأقل التأكد من العزل التام لأجهزة 
اإلكترونية عن الماء. ولم تعلق ش��ركة أبل بشكل 

رسمي على هذه الحادثة.

  عواصم     وكاات

ترب��ع فيل��م الجميلة والوح��ش )بيوتي أند ذا 
بيس��ت(، من إنتاج ش��ركة والت ديزني، على 
عرش إي��رادات الس��ينما اأميركي��ة، بعد أن 
حقق ف��ي اافتتاح -خال عطلة اأس��بوع- 
إيرادات فاقت 170 مليون دوار، محطمً الرقم 

القياسي المسجل لشهر مارس.
والفيلم هو اأحدث الذي يعرض على شاشة 
السينما، في إطار استراتيجية ديزني لتحويل 
أفام الرس��وم المتحركة الكاس��يكية إلى 
النس��خة الس��ينمائية. ومن بين هذه اأفام 
المربحة )أليس في باد العجائب( الذي حصد 
ملي��ار دوار عالميً، و)س��ندريا( الذي حصد 
543.5 ملي��ون دوار عالمي��ً، و)جانغ��ل بوك( 
ال��ذي حقق إي��رادات بلغت نح��و 967 مليون 

دوار. وتجهز ش��ركة ديزني في الوقت الحالي 
إعادة إنتاج فيلمي الرسوم المتحركة )دامبو( 

و)موان(، لتأخذ نفس الطريق.

تراث الزبارة

تصوير: معتز الدحنون

الهمة والعزيمة منبع 
الهوية الوطنية القطرية

مــــن أجمل اأبيات التي قالها الشــــيخ جاســــم 
بن محمد آل ثاني مؤســــس الدولة »صبرنا لها 
ما زعزع الدهر عزمنــــا.. ونلنا بها العليا على كل 
طايل«. تميّز أهل قطر من بداية نشأتهم بقوة 
الهمــــة والعزيمــــة، وهي من القيــــم المهمة 
التي تختــــص بها الهوية القطريــــة التي تكون 
سببًا في تحقيق اإنجازات الوطنية والعالمية، 
والتــــي أصبحت جزءًا من مســــؤوليات كل فرد 
فــــي المجتمــــع القطري، ســــواء كل أهل قطر 
ســــواء المواطنين وكل من ســــكنها. فكلهم 

يعملون نحو اأفضل في كل إنجاز.
 قصــــة ملهمة قرأتهــــا حول الشــــاب الياباني 
»تاكيو أوساهيرا« يقول: »ابتعثت من حكومتي 
للدراســــة فــــي جامعــــة هامبورغ فــــي ألمانيا 
أدرس أصــــول الميكانيــــكا العلميــــة، ذهبــــت 
إلــــى هناك حامًا حلمي الخاص الذي ا ينفك 
عنــــي أبــــدًا، والذي خالج روحــــي وعقلي، كنت 
أحلــــم بأن أتعلم كيف أصنع محــــركًا صغيرًا..«، 
يقول »لو اســــتطعت صنع واحــــد مثله لغيرت 
تاريخ اليابان«، وبالفعل نجح في إصاح أحدها. 
بعدهــــا قال لــــي رئيس البعثة إنــــه يجب علّي 
اآن أن أصنــــع أجزاء المحرك بنفســــي، وأركب 
محركًا.. »لبســــت البذلة الزرقــــاء وبدأت العمل 
كعامــــل يطيع أوامر فنــــي الصهر، مع أني من 
أســــرة الساموراي العريقة المبجلة في اليابان، 
لكننــــي كنــــت أخدم بلــــدي، قضيــــت في هذا 
العمل ثماني سنوات، ما بين عشر إلى خمس 
عشــــرة ســــاعة عمل يوميــــًا. وَعِلــــم إمبراطور 
اليابــــان بأمــــري فأرســــل لي من مالــــه الخاص 

ليدعم عملي على المحرك«.
 وعندمــــا عاد إلى وطنه، قيل له إن اإمبراطور 
يريد أن يراه، فقال »لن أستحق مقابلته إا بعد 
إنشــــائي مصنع محــــركات كامًا«، واســــتغرق 
ذلك تســــع ســــنوات من العمل الشاق، وفي 
يــــوم من اأيــــام يقــــول »حملت ومســــاعدي 
عشــــرة محــــركات صنعت في اليابــــان قطعة 
قطعــــة.. حملناهــــا إلــــى القصــــر، ووضعناها 
في قاعــــة خاصة، ثم أدرنا جميــــع المحركات، 
ودخل اإمبراطور فابتســــم وقال »هذه أعذب 
موســــيقى ســــمعتها فــــي حياتــــي.. صــــوت 
محركات يابانيــــة خالصة«. هذه القصة نموذج 

رائع ومميز.
 لقــــد تمكن هذا الشــــاب البســــيط مــــن تغيير 
مستقبل وطنه. إن أسمى اأهداف حين نغير 
طريقة التفكير لتحقيق الهدف من الدراسة أو 
اابتعــــاث أو العمل ذاتــــه، لتحقيق هدف أكبر 
مــــن الوظيفة، بــــه تتقدم اأوطان، ويســــعد 
اإنســــان، ويصل هــــو وباده لمصــــاف الدول 
المتقدمــــة. ومثل هذا اإنجاز ا يكون ســــهًا، 
وإنما على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي 
على قــــدر الكرام المكارم، فنكون في مصاف 
الدول اأولى، ليستحق كل قطري ومن سكن 

قطر. قطري والنعم!

مريم ياسين الحمادي

@maryamhamadi



 من إرشادات السالمة القيادة بسرعة أقل من املسموح 
بها على الطرق، ترك مسافة أمان كافية، عدم التجاوز 

اخلاطئ والتعاون مع رجال اCمن وشركاء الطريق .

ُفرص هطول اCمطار تعاود �دد� من مساء اخلميس 
وحتى مساء االثنني بإذن ا�، ومن املتوقع أن تتفاوت 

غزارة اCمطار ما بني خفيفة إf متوسطة وتصبح غزيرة 
مع اCمطار الرعدية . 

تختص إدارة االستخدام N تسوية املنازعات  التي تنشأ 
بني مكاتب االستقدام وأصحاب العمل، وفق� لقانون العمل 

والقرارات املنفذة له.

اجعل احلياة الصحية خيارك اليومي، مارس أي نشاط 
بد� 30 دقيقة 5 أيام باCسبوع وحافظ على أسلوب حياة 

صحي .

  ●   الداخلية : 

  ●   األرصاد :

  ●   التنمية والعمل :

  ●   الصحة العامة :

◄٢٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ ٢٢ مارس ٢٠١٧م العدد ١٠٥٠٦األربعــاء◄

 هدر الطاقة يشمل 
إنارة المصابيح في 

وضح النهار، وكذلك 
السيارات التي تجوب 

الشوارع بال هدف. 
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قطر تكمل التزامها بمتطلبات المؤسسات المالية.. المركزي:

تعليمات لمكافحة »غسل األموال« في قطاع التأمين

05 التفاصيل

أحمد فضلي

شقق فاخرة في ميامي- امريكا... اطالالت بحرية ومواقع مميزة.
يوتوبيا للعقارات : 44433033/44

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ 
املــركــزي تعليمات مكافحة غسل األمـــوال  مــصــرف قطر 
ــاب فــي قــطــاع الــتــأمــني، وســتــســري بنود  ــ وتــمــويــل اإلرهـ
الــتــأمــني وإعــــادة التأمني  تــلــك التعليمات عــلــى شــركــات 

ــاء الــتــأمــني وإعــــادة  ــطـ والــتــكــافــل وإعــــــادة الــتــكــافــل ووسـ
ــرار والــخــبــراء  ــ الــتــأمــني وخـــبـــراء املــعــايــنــة، وتــقــديــر األضـ
االكــتــواريــني واســتــشــاري التأمني املــرخــص لهم مــن قبل 
« أنــه  مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي، وذكـــــر مـــصـــدر »
بصدور هذه التعليمات تكون الدولة قد أوفت بالتزامها 
باملتطلبات الــدولــيــة فــي مــجــال مــكــافــحــة غــســل األمـــوال 

الــتــي حصلت  وتــمــويــل اإلرهــــاب. وتضمنت التعليمات 
 على نسخة منها، 25 بندا ملفاهيم وتعاريف 
ــــادئ عــامــة  ــبـ ــ لــلــمــصــطــلــحــات الـــخـــاصـــة بــــاملــــوضــــوع ومـ

وأساسية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .

غياب الشفافية يعوق االستثمارات العقارية األجنبية
6 : 10التفاصيل

أشاد الدكتور السفير كرار التهامي 
األمــــني الـــعـــام لــجــهــاز الــســودانــيــني 
الــعــامــلــني بـــالـــخـــارج، بــجــهــود قطر 
ــودان ودعــــمــــه  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــرار الـ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
اقتصاديا واستثماريا وسياسيا، 
وأكــــــــد »كـــــــــــرار« الــــــــذي يــــــــرأس وفـــد 
لــحــمــايــة العاملني  الــوطــنــيــة  اآللــيــة 
بالخارج، أن العالقات بني البلدين 
مــتــمــيــزة، وقـــــال فـــي لـــقـــاء تــنــويــري 
للجالية السودانية باملركز الثقافي 
ــــس، إن عــمــل  ــاء أمــ الــــســــودانــــي مـــسـ
اآللــيــة يــرتــكــز عــلــى تــقــديــم اإلســنــاد 
والــــــدعــــــم الــــقــــانــــونــــي والــــتــــوعــــوي 

لتجمعات الجاليات في الخليج.

»اآللية الوطنية« 
يشيد بجهود قطر 

لدعم السودان

الدوحة  -  

04 التفاصيل
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»دار الشرق«
 تنظم لقاء »التعاون« مع 
مسؤولي العالقات العامة



بيوت وفلل في ميلتون كينيز... فقط 32 دقيقة بالقطار عن لندن.
يوتوبيا للعقارات : 44433033/44

بريد اجلملة، احلل ا$مثل "رسال أعداد كب/ة من 
الرسائل بوقت واحد، كما إنها تتيح لك إرسال ا$عداد 

الكب/ة من الYيد بسعر �فض وبنفس الوقت .

رمي اخمللفات بالروض واحملميات الطبيعية يضر 
بالبيئة، ويشوه املنظر احلضاري واجلماU، لنعمل معا 

من أجل احلفاظ على بيئة قطر صحية وسليمة.

خدمة هاتف الطوارئ (999) �صصة للحاالت الطارئة 
(الشرطة- ا"سعاف) على مدار الساعة، تذكر عنوانك 

عند اتصالك (رقم املبنى، الشارع، املنطقة) .

 ارتفاع ملحوظ̂  درجات احلرارة اليوم، واستمرار 
فرص هطول أمطار متفرقة خفيفة إ� متوسطة خالل 

 . hا$يام القادمة بإذن ا

  ●   البريد 

  ●   البلدية والبيئة 

  ●   الداخلية 

  ●   األرصاد

◄١٤ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ هـ ١٣ مارس ٢٠١٧م العدد ١٠٤٩٧اإلثنني◄

 أسواق الهواتف 
الجوالة تقترب من 

ا!غراق بشتى ا�نواع؛ 
مما يتطلب إحكام 

شروط الجودة. 

  

 عــلــمــت «ء» أنـــه تــمــت إحــالــة 

أكثر من 120 شركة من الشركات 

البنية  الــتــي تعمل فــي مــشــاريــع 

الــتــحــتــيــة إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 

خــالل الــشــهــور الــثــالثــة املاضية، 

إثــر مخالفات تتعلق بالسالمة 

العامة. 

 إحالة 120 شركة مخالفة إلى النيابة العامة 

   إلغاء تحويلة على تقاطع 
24 بطريق سلوى 

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

ــغــــت هـــيـــئـــة األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة   ألــ

ــلــــة  "أشـــــــــغـــــــــال" أمـــــــــــس، الــــتــــحــــويــ

املــروريــة الــتــي كــانــت قــد نفذتها 

عــلــى تــقــاطــع 24 بــطــريــق سلوى 

أيـــــــام، وذلــــــك بـــعـــد ورود  قـــبـــل 3 

شــكــاوى عــديــدة مــن مستخدمي 

الطريق بسبب التحويلة، وتبني 

ــتـــــالف االنـــســـيـــابـــيـــة  ــ لــلــهــيــئــة اخـ

املـــروريـــة املــتــوقــعــة مــنــهــا، حيث 

اتخذت الهيئة على الفور قرارها 

بإلغاء التحويلة أمس، مع القيام 

بــــدراســــة عــمــل تــحــويــلــة جــديــدة 

ــة املــــروريــــة  ــيـ ــابـ ــيـ تـــحـــســـن االنـــسـ

وتتيح البدء في أعمال مشروع 

الطريق املداري. 

 ضبط مخزن بالصناعية  يتالعب 
في تواريخ صالحية اللحوم

 ضــبــط قــســم الــرقــابــة الــصــحــيــة بـــــإدارة الــرقــابــة الــبــلــديــة 

الــطــازجــة داخــل  الــدوحــة 2500 كجم مــن اللحوم  ببلدية 

مـــخـــزن بــاملــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة أثـــنـــاء الــتــالعــب بــتــواريــخ 

الصالحية، حيث يتم نزع بطاقات البيان املدونة عليها 

تواريخ الصالحية املنتهية واستبدالها بأخرى سارية 

الــصــالحــيــة، وتـــم تــحــريــر مــحــضــر ضــبــط مــخــالــفــة بذلك 

الــقــانــون رقــم 8 لسنة 1990 بــشــأن تنظيم  طبقًا ألحــكــام 

مراقبة األغذية اآلدمية، وكذلك إتالف اللحوم املضبوطة. 

 أنف وإصبع زميله 
ّ

 الحبس شهرًا لشاب عض

الدوحة -  الشرق

وفاء زايد 

 عاقبت املحكمة الجنائية شابًا عض زميله عمدًا 

فــي أنفه وإصــبــع يــده بالحبس شهرًا عما أسند 

إليه من اتهام . جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم 

للدائرة الرابعة، برئاسة القاضي األستاذ محسن 

محمود القاضي، والقاضي األستاذ مأمون عبد 

العزيز حمور، والقاضي األستاذ منتصر صالح، 

وبحضور وكيل النيابة العامة.

ــالــــت شـــابـــًا إلـــى  ــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــــد أحــ وكــ

املحاكمة بتهمة االعتداء، وأنه تسبب في إصابات 

ــفـــه ويـــــــده. وطــلــبــت  لــزمــيــلــه بــســبــب عـــضـــه فــــي أنـ

ــادتــــني 1و309 مـــن قــانــون  املــ مــعــاقــبــتــه بــمــوجــب 

العقوبات.  
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ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
»الــــتــــضــــخــــم« لـــشـــهـــر فــــبــــرايــــر املـــاضـــى 
 ،% 0.1 بــنــســبــة  نــقــطــة   108.4  

ً
مــســجــا

وبزيادة نسبتها 0.7% عن الشهر ذاته 
الــصــادرة عن  للبيانات  من 2016 وفقًا 
التنموي واإلحــصــاء  التخطيط  وزارة 
أمس. وعند مقارنة املكونات الرئيسية 
القياسي لشهر فبراير 2017 مع  للرقم 
الشهري(، يتضح  )التغير  يناير 2016 
أن هناك ارتفاعًا في خمس مجموعات، 
فــي مجموعتني، مــع ثبات  وانخفاضًا 

الرقم في خمس مجموعات أخرى.
وســــــــجــــــــلــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــتــــــا الـــــــــغـــــــــذاء 
ــلــــع والــــخــــدمــــات  ــات، والــــســ ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ واملــ
مــنــهــمــا،  لــكــل  ــفـــاعـــا %1.8  ارتـ األخــــــرى 
 ،%0.8 النقل بنسبة  تليهما مجموعة 
ومــجــمــوعــة املــابــس واألحــذيــة بنسبة 
ــزة  ــهـ ــاث واألجـ ــ األثــ 0.4%، ومــجــمــوعــة 

املنزلية بنسبة %0.1. 

صحيفة القيــادة والريــادة
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كــشــف يــوســف الــجــيــدة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــركــز قطر 
إلــى 200 مليار  للمال، أن املركز يخطط لزيادة أصوله 
ــال بــحــلــول 2022، وأن املــحــاور  ــال مـــن 75 مــلــيــار ريــ ريــ
الــخــمــســة الـــتـــي تــرتــكــز عــلــيــهــا الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة 
للخمس سنوات القادمة، الترخيص لنحو 1000 شركة 
بــحــلــول 2022 وخــلــق 10 آالف وظــيــفــة، والـــوصـــول إلــى 
5% من القيمة السوقية لبورصة قطر، وتحقيق ثاثة 

أضعاف النمو في أصول الشركات املرخصة من املركز، 
وإنشاء مدينة مالية في مشيرب قلب الدوحة. 

وقـــــال الـــجـــيـــدة خــــال املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي لـــإعـــان عن 
التقرير السنوي للمركز، إن البورصة القطرية ستدرج 
صندوقي مــؤشــرات خــال الشهرين املقبلني، أحدهما 
إســامــي واآلخــــر تــقــلــيــدي، مــشــيــرا إلـــى أن املــركــز لديه 
لـــإدراج في  حاليا 10 شــركــات مالية مرخصة تتطلع 
الــســوق، وأن سيب للتأمني وكــيــو إنفست هما األقــرب 

لإدراج.

وقال الجيدة إن مركز قطر للمال سيسمح بإدراج املزيد 
من األسهم واملنتجات املالية في البورصة بما في ذلك 
الــصــكــوك وصــنــاديــق االســتــثــمــار الــعــقــاري وإن قانونا 
جديدا سيتم تطبيقه في »القريب العاجل« لتنظيم عمل 
الــذي قلص اإلجــــراءات البيروقراطية  مركز قطر للمال 
أمــــام املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب، وقــــال: »نــحــن بــحــاجــة إلــى 

تبسيط اإلجراءات لجذب االستثمار إلى قطر«.

قانون جديد وإدراج صندوقي مؤشرات خالل شهرين.. الجيدة:

5 سنوات 200 مليار ريال أصول »قطر للمال« في 
عينك على

04

10

23

»االقتصاد« 
تطلق خدمات ترخيص 

المخابز إلكترونيًا

»المتحدة للتنمية«
 توزع 1.25 ريال
 أرباحا للسهم

720  ألف دوالر
قيمة خاتم  من
 »كومي بهازين«

الدوحة  -  

الدوحة  -  

محمد عبدالعال

أحمد فضلي

ــارة احـــتـــواء  ــجــ ــتــ نـــفـــت وزارة االقــــتــــصــــاد والــ
أكــيــاس أرز الــتــمــويــن عــلــى بــقــايــا زجــــاج كما 
أشيع عبر فيديو انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي، مؤكدة أن الوزارة قامت بتفتيش 
جميع املــخــازن التابعة إلدارة التموين ولم 

يتم رصد أي أكياس أرز تحتوي على زجاج.
وبــيــنــت الــــــــوزارة عــلــى حــســابــهــا عــلــى مــوقــع 
التابعة للوزارة تعمل على  تويتر أن اللجان 
تفتيش كــافــة مــنــافــذ بــيــع الــتــمــويــن بــالــدولــة 
للتأكد من خلو السلع من الزجاج أو أية مواد 
ضــارة وستقوم  بنشر بيان محدث في حال 

انتهاء عملية التفتيش.

الــســلــع التموينية  ــوزارة أن جميع  ــ الـ وأكــــدت 
تخضع للفحص الدقيق وفقا ألعلى املعايير 
الــصــحــة قبل  فـــي مــخــتــبــرات وزارة  الــعــاملــيــة 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــنــافــذ الـــبـــيـــع، وتــبــلــغ قيمة 
الــدعــم الــحــكــومــي للسلع الــغــذائــيــة نــحــو 900 
مليون ريال سنويا من ضمنها األرز والزيت 

والسكر.

»االقتصاد« تنفي احتواء أرز التموين على بقايا زجاج

1.4 مليار ريال الصادرات 
غير النفطية في يناير

»هيلتون« تخطط إلضافة
3 عالمات جديدة في قطر  

04 التفاصيل

05 التفاصيل

17 التفاصيل 03 التفاصيل

ارتفاع   % 0.1
التضخم في فبراير

وزير االقتصاد: حريصون على الدور المحوري للقطاع العقاري
9-8-7 التفاصيل

عمر القضاه

بــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات غــيــر النفطية 
يــنــايــر 2017 نحو  لــقــطــر خــــال شــهــر 
1.4 مليار ريــال، وفقا لشهادات املنشأ 
التي أصدرتها غرفة قطر، واستحوذت 
الــتــعــاون الخليجي على  دول مجلس 
نحو 55.6% بقيمة بلغت نحو 778.3 
مــلــيــون ريــــــال، فـــي حـــني تـــوزعـــت بقية 
الــــصــــادرات عــلــى حـــوالـــي 60 دولــــة في 
الــشــهــري لغرفة  الــعــالــم. وذكـــر التقرير 

قــطــر حـــول نــشــاط الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــري، أن عـــدد  ــطــ ــقــ لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص الــ
شهادات املنشأ التي أصدرتها الغرفة 
خـــال شــهــر يــنــايــر املـــاضـــي بــلــغ 5309 
ــادات )مــــن بــيــنــهــا 166 شـــهـــادة تم  ــهـ شـ
إصدارها إلكترونيا من خال الخدمة 
التي توفرها الغرفة عبر موقعها على 
شبكة اإلنترنت(، بزيادة بلغت نسبتها 

19.6% مقارنة بشهر يناير 2016 .

كـــشـــف بــــن بـــنـــجـــوجـــام، نـــائـــب رئــيــس 
هيلتون العاملية للموارد البشرية في 
الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا، عن 
نية املجموعة إضافة 8 فنادق جديدة 
ــي قـــطـــر تـــشـــهـــد تـــقـــديـــم 3 عـــامـــات  ــ فـ
تــجــاريــة جــديــدة فــي الــســوق القطرية، 
ــلـــتـــون جــــــــاردن إن الــــســــد«،  وهـــــم »هـــيـ
و»والــدورف استوريا الدوحة الخليج 
الــغــربــي«، و»كـــونـــراد الـــدوحـــة«، وقــال 

«، إن  بنجوجام، في حواره مع »
خطط نمو املجموعة في قطر تعتمد 
على النمو املتزايد في قطاع السياحة 
الــــــــذي تــــشــــهــــده الــــــبــــــاد، وتــــعــــد قــطــر 
أحـــد أهـــم األســـــواق الــتــي تــشــهــد نــمــوًا 
»هيلتون« من حيث املنشآت  متزايدًا لـ
واألفراد، مشيرا إلى أن قطاع السياحة 
القطري يستمر في توفير فرص قوية 

لقطاع الفنادق.



٧٢
صفحة
رياالن

يومية سياسية مستقلة
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من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم
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صاحب السمو يشهد ختام مهرجان الهجنصاحب السمو يشهد ختام مهرجان الهجن
قمة قطرية تركمانية لتعزيز العالقات

دعــا   :]  - الـــدوحـــة 
ســـعـــادة الـــلـــواء الـــركـــن سعد 
مدير  الخليفي  جــاســم  بــن 
عام األمن العام إلى التكاتف 
والتعاون بين مختلف فئات 
األهــداف  لتحقيق  المجتمع 
المنشودة للتوعية المرورية.
تكريم  حفل  خــالل  وأكــد 
قـــدامـــى الــســائــقــيــن أهــمــيــة 
الــتــوعــيــة  فـــي  األســــــرة  دور 
الشراكة  إطار  في  المرورية 
المجتمعية لتحقيق السالمة 

على الطريق.

مــعــالــي  افــتــتــح   :]  - الــــدوحــــة 
الــشــيــخ عــبــداهللا بــن نــاصــر بــن خليفة 
آل ثــانــي رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
التعليم  مؤتمر  أمــس  صــبــاح  الداخلية 
٢٠١٧ واألسبوع الوطني للبحث العلمي 

الذي يُعقد تحت شعار «ريادة وإبداع» 
بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

عبد  بـــن  مــحــمــد  د.  ســـعـــادة  وقـــــال 
الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم 
العالي: قطعنا في قطر شوطاً كبيراً في 

المستقبل  يستشرف  تعليمي  نظام  بناء 
العالمية  المقاييس  أرقى  مع  ويتماشى 
ومــتــطــلــبــات الــعــصــر، ويــعــزز مــهــارات 

التفكير اإلبداعي والناقد لديهم.

وزير التعليم: 
نظامنا التعليمي 
يعزز اإلبداع

اللواء الخليفي: تحقيق التوعية 
المرورية.. مسؤولية مجتمعية

الدوحة - قنا: شهد حضرة صاحب السمو الشيخ 
ختام  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
المنافسات المخصصة ألبناء القبائل ضمن فعاليات 
األصيلة  العربية  الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان 
الشحانية  بمضمار  أقيمت  التي  سموه،  سيف  على 

عصر أمس.
وشــهــد ســمــوه األشـــــواط األربـــعـــة الــرئــيــســيــة لسن 

الحيل والزمول على الرموز الفضية.

حــضــر الــمــنــافــســات عـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 
الشيوخ ومحبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

قربان  الرئيس  فخامة  يصل  أخــرى  ناحية  من   
إلى  تركمانستان،  رئيس  محمدوف  بيردي  قولي 

الدوحة اليوم في زيارة رسمية للبالد.
التركماني  الرئيس  مع   ، األمير  سمو  وسيجري 
بــالــديــوان األمـــيـــري، مــبــاحــثــات تــتــصــل بــالــعــالقــات 

الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها.

متميزة  بعالقات  وتركمانستان  قطر  وترتبط 
واالحــتــرام  التفاهم  وروح  االســتــقــرار  على  قائمة 
الــمــتــبــادل، والــرغــبــة الــمــشــتــركــة فـــي تــطــويــر هــذه 
المتبادلة  الزيارات  وتمثل  بها،  واالرتقاء  العالقات 
التركماني  الــرئــيــس  و  السمو  صــاحــب  مــن  كــل  بين 
دعماً قوياً لتلك العالقات وتأكيداً على التنسيق الدائم 

بين الدوحة وعشق أباد في كافة المستويات.

جنيف - قنا: جددت قطر إدانتها للسلوك 
اإلجــــرامــــي الــمــمــنــهــج الـــــذي يــتــبــعــه الــنــظــام 
السوري ضارباً عرض الحائط بكافة المواثيق 
والـــمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــحــقــوق 
االختفاء  وأشــكــال  أنماط  ولجميع  اإلنــســان، 
القسري واالحتجاز التعسفي في سوريا بغض 

ذلك  جــاء  ترتكبهما.  التي  الجهة  عن  النظر 
رفيعة  النقاش  حلقة  خــالل  قطر  كلمة  في 
الــمــســتــوى بــشــأن حــالــة حــقــوق اإلنـــســـان في 
سوريا ضمن أعمال الدورة الرابعة والثالثين 

من مجلس حقوق اإلنسان في بنده الرابع. 

قطر تجدد إدانتها إلجرام النظام السوري

٣١٣١ ٨٨

١٠١٠  - - ١١١١

٦٦ و[ الرياضية و[ الرياضية

٦٫٥ مليون مسافر عبر 
مطار حمد في شهرين

الدوحة - [: كشفت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة 
للطيران المدني أن أعداد المسافرين عبر مطار حمد الدولي خالل 
شهري يناير وفبراير من العام الجاري بلغ حوالي ٦٫٥ مليون مسافر 
مقارنة بـ ٥٫٨ مليون مسافر خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، 
بنمو ١٤٫١٪ خالل يناير، و١١٪ خالل فبراير وذلك مقارنة باألشهر 
ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير الذي حصلت [ على 
نسخة منه أن حركة الطائرات في مطار حمد الدولي خالل الفترة 
نفسها بلغت أكثر من ٤١ ألف إقالع وهبوط مقارنة بحوالي ٣٨ ألفاً 

خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.

في [ اليوم
طقس غير طقس غير 

مستقر وأمطار مستقر وأمطار 
حتى السبتحتى السبت

١٩١٩

لجنة فض لجنة فض 
المنازعات.. أسرع المنازعات.. أسرع 
عدالة للعمالعدالة للعمال

٢٢٢٢

خطة لصيانة خطة لصيانة 
الشوارع بكافة الشوارع بكافة 
المناطقالمناطق

٢٣٢٣

ــتــقــت صــاحــبــة الــســمــو  تـــونـــس - قـــنـــا: ال
الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة 
المستدامة  التنمية  أهــداف  عن  المدافعة 
الرئيس  بفخامة  أمــس  المتحدة،  لــألمــم 
الجمهورية  رئيس  السبسي،  قايد  الباجي 
الــرئــاســي  الــقــصــر  فــي  الشقيقة  الــتــونــســيــة 
مشاريع  تفقد  بغية  لتونس  زيارتها  أثــنــاء 

التوظيف.
غــداء  مــأدبــة  السمو  صاحبة  وحــضــرت 
أقــامــتــهــا ســعــادة الــســيــدة شــاذلــيــة سعيدة 
التونسية  الجمهورية  رئيس  حرم  فرحات 

بمناسبة وصول سموها للبالد.
رئاسة  بمقر  السمو  صاحبة  التقت  كما 

يوسف  السيد  دولة  مع  التونسية  الحكومة 
الشاهد، رئيس الوزراء التونسي .. وناقشت 
ســمــوهــا خـــالل الــلــقــاء مـــجـــاالت الــتــعــاون 
مؤسسة  خالل  من  التونسي  الشباب  لدعم 

«صلتك» .
مــوزا  الشيخة  السمو  صاحبة  وشــهــدت 
الشاهد  يــوســف  السيد  ودولـــة  نــاصــر  بنت 
ـــعـــاون بــيــن مــؤســســة  تــوقــيــع اتــفــاقــيــتــي ت
«صــــلــــتــــك» ومــــؤســــســــة «الـــتـــعـــلـــيـــم فـــوق 
ودولية  تونسية  منظمات  وبين  الجميع» 
بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء 

التونسيين.

الشيخة موزا تلتقي الرئيس التونسي

١٢١٢  
[ االقتصادية[ االقتصادية
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تــســتــعــد عــــدد مـــن الـــجـــهـــات املــعــنــيــة 
أمـــام القطاع  لــطــرح 41 قطعة أرض 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ الـــــخـــــاص املـــحـــلـــي لـــاسـ
الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الـــخـــاص إلنــشــاء 
مــدارس خاصة بإيجار رمــزي، وقال 
محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس 
إدارة غــرفــة قــطــر أن قــطــع األراضــــي 
ــلـــى مـــرحـــلـــتـــن،  ــكـــون مـــقـــســـمـــة عـ ــتـ سـ
األولــى 11 قطعة أرض، والثانية 30 
الــهــدف  إلــــى أن  قــطــعــة أرض، الفـــتـــا 
مــــن طـــــرح تـــلـــك األراضـــــــــي والــــفــــرص 
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقــ ــ االســـتـــثـــمـــاريـــة االرتــ
الـــدولـــة بما  العملية التعليمية فــي 
يتواكب ومتطلبات رؤية قطر 2030.

ــر  ــمـ ــؤتـ وبــــــــن الــــعــــبــــيــــدلــــي خــــــــال مـ
ــــي لــــــــإعــــــــان عــــــــن مــــعــــرض  ــفـ ــ ــحـ ــ صـ

»الـــتـــبـــادل الــتــعــلــيــمــي فـــي قـــطـــر« أن 
الدولة بحاجة إلى املزيد من املدارس 
الخاصة التي تدرس مناهج دراسية 
ذات مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة مــــن جــــودة 
ــدا حــــــرص الـــقـــطـــاع  ــ ــؤكـ ــ ــيـــم، مـ ــلـ ــتـــعـ الـ
ــراكــــات مع  الـــخـــاص عــلــى إنـــشـــاء شــ
القطاع العام إلنشاء مدارس خاصة 
بهدف االرتقاء باملستوى التعليمي.

أكـــــــــــدت وزارة  ــة أخـــــــــــــرى،  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
االقــتــصــاد والـــتـــجـــارة أهــمــيــة الـــدور 
الذي يؤديه قطاع التعليم في عملية 
الـــتـــنـــمـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خــــال 
مـــســـاهـــمـــتـــه فــــي رفــــــد ســــــوق الــعــمــل 
بــالــقــوى الــعــامــلــة املــؤهــلــة الــتــي من 
شــأنــهــا تــعــزيــز تنافسية االقــتــصــاد 

الوطني.

صحيفة القيــادة والريــادة
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ــــس األول عــلــى  أمــ الـــقـــبـــرصـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  وافــــقــــت 
عــقــود مــع قطر للبترول وتــوتــال الفرنسية وإيني 
اإليــطــالــيــة وإكـــســـون مــوبــيــل لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 

والغاز في مناطق بحرية جنوبي الجزيرة. 
وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس الكوتريبيس 
إن االمتيازات القبرصية تغطي حقوق التنقيب في 
ثــاث مناطق بحرية تقع قبالة الساحل الجنوبي 
والجنوبي الغربي وإن العقود سيجري توقيعها 

في الخامس والسادس من أبريل املقبل.
وأصبح التنقيب في شــرق املتوسط أكثر جاذبية 
مــنــذ اكــتــشــفــت إيــنــي حــقــل ظــهــر الــبــحــري املــصــري 
فــي 2015 وهــو أكبر حقل غــاز فــي البحر املتوسط 
ويحتوي على 850 مليار متر مكعب من الغاز وفق 

التقديرات.

كشف سعادة السيد محمد بن عبدالله 
الــرمــيــحــي، وزيــــر الــبــلــديــة والــبــيــئــة، عن 
خطط لطرح 26 كيلو مترًا من الشوارع 
ــــن خــطــط  بــنــهــايــة 2017 وعـ ــة،  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــد مــــــن الــــــشــــــوارع  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ لــــــإعــــــان عــــــن الـ
الــعــام الحالي  الــجــديــدة خــال  التجارية 
لتغطي جميع مناطق الدولة، واستبعد 
الـــرمـــيـــحـــي، تــقــســيــم الـــبـــلـــديـــات بــســبــب 
املشروعات التي تشهدها الدولة، وقال: 
لــتــقــســيــم  يــــوجــــد ضــــــــرورة أو حــــاجــــة  ال 
ــات الـــطـــرق  ــروعــ الـــبـــلـــديـــات بـــســـبـــب مــــشــ
الجاري تنفيذها أو التي يتم افتتاحها، 
« على  « جاء ذلك ردًا على سؤال لـ
هامش افتتاح املرحلة األولى من مشروع 

تطوير طريق الريان السريع أمس.
من جانبه قــدر الدكتور املهندس سعد 
بن أحمد املهندي، رئيس هيئة األشغال 
العامة »أشــغــال«، تكلفة املرحلة األولــى 
مـــن طـــريـــق الـــريـــان الــســريــع بــنــحــو 1.2 
مليار ريــال، وأضــاف أن املرحلة األولــى 
تربط بن مشروعن هامن هما شارع 
الــريــان املرحلة الثانية، وخليفة أفنيو 
يتوقع تدشينهما في الربع الثاني من 

 .2018

مليار ريال.. الرميحي:  1.2 »أشغال« تدشن المرحلة األولى من »الريان السريع« بتكلفة 

2017 26 كيلو متر شوارع تجارية بنهاية  طرح 
عينك على
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8 مشروعات قطرية 
تفوز بجوائز »ميد« للجودة

»البلدية« تحذر من 
التعدي على البيئة 

النباتية

871 مليون ريال
 صافي شراء »األجنبية« 

بالبورصة

عمر القضاه

رصـــدت بيانات مسح أجــرتــه شــركــة رأس غــاز 20 
موطنا من الشعاب املرجانية الجديدة، وأشــارت 
الــدراســة املسحية لألسماك إلــى وجــود 317 كائنًا 
تمثل 16 نوعًا من األحياء البحرية بشكل معتاد 
فــــي مــنــطــقــة بـــحـــوث فـــشـــت رأس غــــــاز، والحـــظـــت 
الدراسة أن املشروع أثمر بالفعل عن إنشاء موطن 
جديد لألسماك في مكان كــان من قبل مجرد قاع 

رملي، كما لوحظ وجود 52 من قنافذ بحر ومئات 
إلــى التطور  األســمــاك وكائنات أخــرى، مما يشير 
والـــنـــضـــوج املــســتــمــر لــلــمــوطــن الـــجـــديـــد لــلــشــعــاب 
املــرجــانــيــة. وفــي دراســتــهــا تشير الــشــركــة إلــى أنه 
عادة ما ُيطلق على الشعاب املرجانية اسم »غابات 
لــوفــرة تنوعها البيولوجي، ويــرى  البحار« نظرًا 
الخبراء أن التنوع البيولوجي للشعاب املرجانية 
هــو األعــلــى بــن جميع النظم البيئية على كوكب 
الــرغــم مــن أن الشعاب املرجانية ال  األرض، وعلى 

تشغل ســـوى أقـــل مــن 1٪ مــن قـــاع الــبــحــار، فإنها 
تدعم 25٪ من جميع الكائنات البحرية املعروفة.   
لــــوزارة البلدية والبيئة أمــس أنــه في  وذكـــر بــيــان 
إطار التعاون والتنسيق بن وزارة البلدية والبيئة 
الــبــيــئــي وبـــن شــركــة رأس  ــإدارة التقييم  ــ بـ ممثلة 
ــاز«، يــجــري حــالــيــًا اتــخــاذ  غـــاز املـــحـــدودة »راس غــ
اإلجراءات الازمة إلدراج املوطن الجديد للشعاب 
املرجانية »فشت راس غاز«، ضمن املناطق املحمية 

من قبل وزارة البلدية والبيئة.

20 موطنا جديدا للشعاب المرجانية في »فشت رأس غاز«

»قطر للبترول« تدخل 
قطاع التنقيب بقبرص

»كيو إنفست« يبني مجمع شقق 
سكنية في كاروالينا األمريكية

41 قطعة أرض للقطاع الخاص 
لالستثمار في التعليم
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اســتــحــوذ »كـــيـــو إنـــفـــســـت«، املــصــرف 
االســتــثــمــاري عــلــى قطعة أرض ذات 
مــوقــع مــمــيــز فـــي الـــجـــادة الــجــنــوبــيــة 
من مدينة شارلوت بوالية كاروالينا 
الشمالية األمريكية وذلك باالشتراك 
ــد املــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــن،  مـــع أحــ
ووفــــــقــــــًا لــــبــــيــــان صــــــــــادر عــــــن »كـــيـــو 
إنـــفـــســـت« ، ســيــتــم تـــحـــويـــل الـــعـــقـــار، 
الــــذي يــقــع فــي إحــــدى أشــهــر مناطق 
ــة، إلــــى مــجــمــع شــقــق سكنية  ــنـ ــديـ املـ
فاخرة مكون من 200 وحــدة، يغطي 
165 ألف قدم مربعة.  وتم الحصول 
املــوافــقــات التنظيمية املطلوبة  على 
املـــشـــروع املتوقع  والـــشـــروع بتنفيذ 

إتمامه في أغسطس 2018.
ويــعــد هـــذا االســتــحــواذ األول ضمن 

قــادمــة يخطط  سلسلة اســتــثــمــارات 
ــــت« فـــــــي قــــطــــاع  ــســ ــ ــفــ ــ ــا »كــــــيــــــو إنــ ــ ــهـ ــ لـ
املـــجـــمـــعـــات الــســكــنــيــة فــــي الــــواليــــات 
املتحدة األمريكية والتي تشهد نموًا 

متسارعًا.
الـــكـــواري، الرئيس  ــال تميم حــمــد  وقـ
الــتــنــفــيــذي لـــ »كــيــو إنــفــســت«: تمتلك 
مدينة شارلوت مقومات استثمارية 
مــتــمــيــزة، ولــذلــك نتطلع لاستثمار 
فــي هــذا املــشــروع الـــذي نتوقع لــه أن 
يثمر عــن عــوائــد مجزية ومحسوبة 
املــشــروع خطوة  املــخــاطــر. كما يمثل 
بـــالـــغـــة األهـــمـــيـــة فــــي مـــســـاعـــي »كــيــو 
إنفست« لتعزيز حــضــوره فــي سوق 
املــــجــــمــــعــــات الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي الــــســــوق 

األمريكي. 
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دبوسكاميرا »^«

هل تعلم؟!

تحتاج العديد من 
مناطق الدولة 

إنشاء شوارع تجارية 
لخدمة اأهالي، 

وإضافة مزيد من 
المرافق والخدمات 

للمناطق الحيوية 
المكتظة بالسكان.

هولندا قامت بتأسيس 
مدينة صغيرة تدعى 

»Hogewey« تم 
تصميم المدينة 

لتائم المسنين بدًا 
من حبسهم في 

دور رعاية. المسنون 
المصابون بالخرف أو 

األزهايمر يعيشون 
حياة طبيعية في 

مدينة بها مقاه 
ومتاجر وكل ما يوجد 
في المدينة العادية 

لكن يشرف على 
تلك المرافق أطباء 

ومتخصصون ليعتنوا 
بكبار السن.

هدوء أسباير 

 تصوير : فراس مبيضين

حريق بأشهر ناطحة سحاب في العالم

باع شركته من أجل »الرئيس«
وكاات  عواصم 

ب��اع رجل اأعم��ال اأرجنتيني أنخيل 
كالكاتي��را -وه��و اب��ن ع��م الرئيس 
ماوريس��يو ماكري- شركة اإنشاءات 
الت��ي يملكه��ا م��ن أج��ل تجنب أي 
تضارب في المصالح، وفقا لما ذكره 

متحدث باسم الشركة ل� »رويترز«.
إيكسا  اإنش��اءات  وبيعت ش��ركة 
الت��ي كان يملكه��ا كالكاتي��را إلى 
مجموعة من المس��تثمرين يملكون 
ش��ركة بامب��ا إنيرجيا، وه��ي واحدة 
الرئيسية في  الكهرباء  من ش��ركات 

اأرجنتين.
وفي بيان أرسل إلى الصحافيين قال 
المجلس الجديد للشركة إن الشركة 
مجموعة  إل��ى  تس��ميتها  س��يعاد 
ااس��تراتيجية  والتنمية  اإنش��اءات 
ف��ي اأرجنتي��ن أو )س��اكدي(، وفقا 

لاختصار باللغة اإسبانية.
وتأتي هذه الخط��وة في وقت تتخذ 
حكومة ماكري خطوات لمنع شكاوى 
أخرى بشأن ارتباطات اأعمال للرئيس 

الذي يشغل أول فترة له.
وفي وقت س��ابق من هذا الش��هر، 
أجلت الحكومة الموافقة على دخول 

شركة الطيران الكولومبية »أفيانكا« 
السوق المحلي حتى يمكنها اانتهاء 
م��ن اللوائ��ح الجديدة الت��ي تحكم 

تضارب المصالح في اأعمال.
ويأت��ي ه��ذا بع��د أن طل��ب أح��د 
المدعين ااتحاديين من قاض السماح 
بالتحقي��ق مع ماكري بش��أن مزاعم 
بأنه حابى ش��ركة الطيران في خطة 

لفتح مسارات أخرى.
وكان ش��ركة يملكها والده فرانكو 
ماكري، وهو أح��د أثرياء اأرجنتين، قد 
باعت شركة طيران أخرى إلى أفيانكا 

في العام الماضي.
وفي الشهر الماضي تعرض الرئيس 
انتق��ادات بش��أن صفق��ة توصلت 
إليها حكومته لحل دين قائم تكبدته 
الش��ركة منذ 15 عاما عندما كانت 
مملوكة لفرانكو مارسي، حيث يزعم 

مدعون أن الصفقة أفادت عائلته. 
وق��ال المتح��دث باس��م ش��ركة 
كالكاتيرا إن الش��ركة باعت إيكس��ا 
الت��ي تتق��دم بعطاءات عل��ى عقود 
الحكومة »من أجل تجنب أي تضارب 

آخر في المصالح«.

وكاات  عواصم    

ق��ال مس��ؤولو إطف��اء إن حريق��ا 
صغيرا ش��ب في الطابق السفلي 
م��ن ناطحة الس��حاب الش��هيرة 
»إمباي��ر س��تيت« ف��ي نيوي��ورك 

الجمعة.
ونقلت رويترز عن متحدث باس��م 
إدارة اإطفاء في نيويورك إنه لم ترد 
تقارير عن أي إصاب��ات في الحريق 
ال��ذي ب��دأ حوالي الس��اعة 1420 
بالتوقي��ت المحلي )1820 بتوقيت 
جرينت��ش( وأدى إلى إخ��اء الطابق 
الس��فلي م��ن ناطحة الس��حاب 

المكونة من 102 طابق.
وأض��اف المتحدث أنه لم يحدث 
إخ��اء لباقي البناي��ة التي تجتذب 
أكثر من 3.5 ملي��ون زائر من أنحاء 

العالم سنويا.
تحقيق��ا  الس��لطات  وفتح��ت 

للوقوف على سبب الحريق.

وافتتح��ت البناية في 1931 وهي 
مدرجة ضم��ن المعالم التاريخية 

الوطنية في الوايات المتحدة.

الطقس 
على الساحل: غبار عالق في البداية وغبار 
خفيف الى غبار مثار وغائم جزئيا مع فرصة 

امطار متفرقة قد تكون رعدية. | في البحر: 
غبار خفيف الى مغبر  وغائم جزئيا الى غائم 

مع فرصة امطار قد تكون رعدية احيانً.

مدى الرؤية
من 4-8 كم / 3 كم على 

بعض المناطق أحيانا.

حالة البحر
على الساحل: 1-4/3 قدم. 

في البحر: 3-6 قدم يصل 
7-12 احيانا.

الرياح
على الساحل: جنوبية شرقية 5-15عقدة تصبح 

شمالية غربي 12-30/22 عقدة على بعض 
المناطق. | في البحر: جنوبية شرقية - جنوبية 

غربية 10-20 عقدة تصبح شمالية غربية 28-19 
عقدة تصل 32 عقدة مع اامطار الرعدية.

الرويـــــس

ــان ـــــــــــــ دخــ

أبو سمرة مسيعيــد

ـرة الوكـــــــ

ــــة الدوحــ

ـــــــــور ـــ الخ

ــر العشـاءالمغربالعصــــرالظهـــرالشـروقالفجـــ
04.2205.3911.4203.0805.4707.17

بالتوقيت المحلي

05.3717.45

مواقيت الصاة

حالة الطقس

°28°22الدوحة

الطقــس 20° 22°
أدنى جزر : 15.15 - 03.15

أعلى مد : 21.30 - 09.00

الطقــس 19° 25°
أدنى جزر : 20.30 - 08.15

أعلى مد : 14.30 - 02.00

الطقــس 20° 25°
أدنى جزر : 20.30 - 08.15

أعلى مد : 14.30 - 02.00

الطقــس 21° 27°
أدنى جزر : **** - 04.30

أعلى مد : 23.45 - 08.30

الطقــس 21° 27°
أدنى جزر : 15.30 - 04.15

أعلى مد : 23.00 - 09.00

الطقــس 22° 28°
أدنى جزر : 14.45 - 03.15
أعلى مد : 22.15 - 08.15

الطقــس 21° 25°
أدنى جزر : 14.30 - 02.45
أعلى مد : 21.15 - 08.00

شروق وغروب الشمس
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