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تأييد املفاوضات غير املباشرة كفرصة أخيرة إلسرائيل

«الوزاري العربي» يشيد بجهود األمير في «سالم دارفور»
القاهرة  -مراد فتحي  -السيد
السعدني  -صباح موسى
أش ��اد وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ال �ع��رب في
خ� �ت ��ام اج �ت �م ��اع ال � � ��دورة  133أمس
االربعاء بجهود حضرة صاحب السمو
ال �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل ثاني
أمير البالد المفدى ،لرعايته جهود
اللجنة الوزارية العربية — اإلفريقية
المعنية بتسوية أزم��ة دارف� ��ور ،كما
عبر المجلس الوزاري العربي ايضا عن
الشكر لمبادرة سموه بإنشاء صندوق
برأس مال قيمته مليار دوالر لتنمية
دارف��ور .كما رحب المجلس باالتفاق
اإلطاري الذي تم توقيعه في الدوحة
ب �ي��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �س��ودان �ي��ة وحركة
ال�ع��دل وال �م �س��اواة ،ودع��وة الحركات
ال� ��دارف� ��وري� ��ة إل� ��ى س ��رع ��ة االنضمام
لجهود التسوية السلمية النهائية.
وجدد المجلس دعمه لجهود اللجنة
الوزارية العربية — اإلفريقية برئاسة
معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر
آل ثاني رئيس مجلس ال��وزراء ،وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ،واألم� �ي ��ن ال �ع��ام للجامعة
ع� �م ��رو م ��وس ��ى ،ورئ � �ي ��س مفوضية
االت � �ح� ��اد اإلف ��ري� �ق ��ي ،ب��ال �ت �ع��اون مع
الوسيط المشترك باسولي للوصول
إل��ى اتفاق س�لام شامل ونهائي في

معالي رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط في حديث جانبي

العطية :القطاع العقاري
تعافى ويتجه للصعود
الدوحة ـ قرشلا
أك��د س �ع��ادة ال��دك�ت��ور خ��ال��د ب��ن محمد
ال�ع�ط�ي��ة وزي ��ر ال��دول��ة ل �ل �ت �ع��اون الدولي،
ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال وزي ��ر األع �م��ال والتجارة،
أن ال �ق �ط ��اع ال� �ع� �ق ��اري ف ��ي دول � ��ة قطر،
ب ��دأ ي �ت �ع��اف��ى وي �ت �ج��ه ل �ل �ص �ع��ود ،مشيرًا
ـ خ �ل�ال اف �ت �ت��اح��ه م �ع��رض ق �ط��ر الدولي
ال �خ��ام��س ل �ل �ع �ق��ار واالس �ت �ث �م��ار ـ إل ��ى أن
ق��ان��ون االستثمار الجديد فتح قطاعات

ج��دي��دة أم��ام المستثمرين ،وب��دأ يشجع
المستثمرين األجانب باالستثمار المباشر
ف��ي ق �ط��ر ،م �ش��ددًا ع �ل��ى أن ق �ط��ر تقدم
ك ��اف ��ة ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ،وق �ط �ع��ت أشواطًا
كبيرة ف��ي تشجيع االس�ت�ث�م��ار األجنبي،
س��واء من ناحية التشريعات أم من حيث
التسهيالت ،وقال العطية :إن دولة قطر
م �ل �ت��زم��ة ب ��اإلط ��ار ال�خ�ل�ي�ج��ي ف��ي موضوع
اتفاقيات التجارة الحرة.
التفاصيل في قرشلا االقتصادي

األحد عطلة رسمية
للمؤسسات المالية
الدوحة ـ قنا
أع � �ل� ��ن م � �ص� ��رف ق� �ط ��ر ال � �م� ��رك� ��زي أن
ال �م��ؤس �س��ات ال �م��ال �ي��ة ال �خ��اض �ع��ة لرقابته
ستغلق أبوابها أم��ام الجمهور يوم األحد
ال�ق��ادم ،الموافق السابع من شهر مارس
ال� �ح ��ال ��ي .وق� � ��ال ب� �ي ��ان ص �ح �ف��ي أص � ��دره
ال �م �ص��رف أم ��س :إن ه ��ذه ال�ع�ط�ل��ة تأتي
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لسنة ،2009
باعتبار يوم األحد األول من شهر مارس
م��ن ك��ل ع��ام ،عطلة رسمية للمؤسسات
المالية الخاضعة لرقابة المصرف.

الدوحة تستضيف املنتدى
الصناعي العربي الدولي  25مايو
عبد اهلل محمد أحمد

تستضيف الدوحة في الفترة من  25إلى  28مايو القادم،
المنتدى الصناعي ال�ع��رب��ي وال��دول��ي بمشاركة وزراء الصناعة
العرب وبحضور نحو  400ممثل للهيئات الصناعية ،ومؤسسات
ال�ت�م��وي��ل ال�ع��رب�ي��ة وال��دول�ي��ة،وق��د رح��ب س�ع��ادة ال��دك�ت��ور محمد
صالح السادة وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة ،باستضافة
قطر للمنتدى الصناعي العربي وال��دول��ي ف��ي ال��دوح��ة ،وقال:
إن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لمناقشة التحديات ،التي
تواجهها الصناعات العربية ،وقال السادة :إن المنتدى الصناعي
ال�ع��رب��ي ال��دول��ي ينعقد ف��ي ظ��روف اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،نتيجة األزمة
المالية العالمية التي س��رع��ان م��ا تحولت إل��ى أزم��ة اقتصادية،
طالت تداعياتها معظم بلدان العالم .ومن أهم معالم الظروف

ال �ح��ال �ي��ة ،م��ا ن�ل�م�س��ه م��ن ت��وج��ه ال�م�س�ت�ث�م��ري��ن وأص �ح��اب القرار
االق�ت�ص��ادي ن�ح��و ال�ق�ط��اع��ات اإلن�ت��اج�ي��ة ،وت�ك��اث��ر ال�ح��دي��ث عن
االق�ت�ص��اد ال�ح�ق�ي�ق��ي .وأك��د ال �س��ادة ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح�ف��ي أمس
ع�ق��ده ب��وزارة الصناعة ل�لإع�لان ع��ن أع�م��ال المنتدى الصناعي
ال�ع��رب��ي ال��دول��ي ،اه�ت�م��ام دول��ة ق�ط��ر ب�ه��ذا ال�م�ن�ت��دى ،وشموله
ب��رع��اي��ة ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ح�م��د ب��ن خليفة آل ث��ان��ي ،أمير
البالد المفدى ،الذي كان دائمًا صاحب رؤية واهتمام ،بالشأن
االق�ت�ص��ادي ال��وط�ن��ي ،وتطلعه نحو ال�ت�ع��اون العربي والدولي.
وه��ذا م��ا يفسر أيضا اهتمام وزارة الطاقة والصناعة ف��ي قطر
ب�ع�ق��د ال�م�ن�ت��دى ،وم�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م وم �ب��ادرة مؤسسة
قطر للبترول إل��ى تقديم الدعم ال�م��ادي والمعنوي للمنتدى،
باعتبارها شريكًا استراتيجيًا.
تفاصيل في قرشلا االقتصادي

رصدت  600مليون ريال للمرحلة األولى

كيوتل تدشن شبكة األلياف الضوئية باملنازل
عالء فتحى
أعلن الدكتور ناصر معرفية الرئيس التنفيذي التصاالت قطر "كيوتل" أن الشركة
خصصت  600مليون ري��ال قطري للمرحلة األول��ى من مشروع شبكة األلياف الضوئية
الوطنية ،لتوصيل خدمات اإلنترنت فائق السرعة ،والتلفاز الرقمي ،والفيديو لجميع
المنازل بالدولة ،مشيرًا إل��ى أن المشروع ب��دأ فعليًا ،وسيتم تنفيذه على مراحل لمدة
ثالث سنوات ،ويهدف إلى إيصال  100ألف منزل بشبكة من األلياف الضوئية المتطورة،
وسيتم تزويد مختلف المناطق الجديدة بالدولة بهذة التقنية المتطورة ،ذات اإلمكانات
العالية ،وأض��اف في مؤتمر صحفي عقده أم��س :إن الهدف من المشروع توفير أفضل
وأرق��ى خدمات االتصاالت فى قطر ،وتحقيقًا لرؤية قطر الوطنية  ،2030والمساهمة
في بناء مجتمع المعرفة ودعم قطاعي التعليم والصحة ،موضحًا أن االهتمام بالمعلوماتية
واالنترنت يعد واحدًا من أهم استراتيجيات كيوتل خالل السنوات المقبلة ،نظرًا لحيوية
هذا المجال وأهميته ،محليًا وإقليميًا ودوليًا ،حيث ستبدأ سرعة االنترنت مع شبكة األلياف
الضوئية إلى  100ميجابايت في الثانية ،وقد تصل إلى  1جيجا بايت،
وأش ��ار د .معرفية إل��ى أن��ه ت�م��ت ت�ج��رب��ة شبكة األل �ي��اف ال�ض��وئ�ي��ة ع�ل��ى  2500منزل
بمسيعيد والخليج الغربي ،وحققت نجاحًا كبيرًا ،مؤكدًا أن كيوتل حريصة على دعم
االقتصاد الوطنى وتوفير بنية تحتية راقية ومتطورة فى خدمات االت�ص��االت ،ولهذا
رص��دت استثمارات ضخمة في ه��ذا المجال ،وح��ول خطوط الهواتف الحالية بالمنازل،
أوضح الرئيس التنفيذي لكيوتل أنه سيتم استبدال الخطوط الحالية للهواتف األرضية،
بأخرى من األلياف الضوئية ،وذلك على مراحل من أجل توفير سرعات عالية لالنترنت.
تفاصيل ص31

استصدار قانون
مكافحة غسل األموال
الدوحة ـ قنا
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي
أم��س برئاسة س�ع��ادة السيد عبدالله بن
حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء،
على اتخاذ اإلج��راءات الالزمة الستصدار
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش ��أن م �ك��اف �ح��ة غسل
األم � ��وال وت �م��وي��ل اإلره� � ��اب ،وذل ��ك بعد
االطالع على توصية مجلس الشورى حول
مشروع القانون .كما وافق المجلس على
م�ش��روع ق��ان��ون ال��رس��وم القضائية .وعلى
م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أحكام
قانون ال�م��رور ،الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )19لسنة  ،2007وعلى إحالته إلى
مجلس ال �ش��ورى .وت�م��ت ال�م��واف�ق��ة على
مشروع قرار أميري ،بإنشاء لجنة استثمار
أم� � ��وال ص �ن��دوق��ي ال �م �ع��اش��ات المدنية
والمعاشات العسكرية.
وك��ذل��ك ت�م��ت ال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى مشروع
اتفاقية توأمة ،بين بلدية مدينة الدوحة
وبلدية مدينة سان سلفادور.
تفاصيل ص 4

دارف ��ور ف��ي إط ��ار م�ف��اوض��ات السالم
الجارية حاليا في الدوحة .من ناحية
أخرى أيد وزراء خارجية لجنة مبادرة
السالم العربية برئاسة معالي الشيخ
ح �م��د ب ��ن ج��اس��م ب ��ن ج �ب��ر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ،وزير الخارجية،
أمس األربعاء ،إجراء مفاوضات " غير
م�ب��اش��رة" بين السلطة الفلسطينية
واس � ��رائ � � �ي � ��ل ل� � �م � ��دة أرب � � �ع � ��ة أشهر
"كمحاولة أخ�ي��رة" تستهدف إعطاء
واشنطن فرصة لحمل األخ�ي��رة على
تنفيذ "ال�ت��زام��ات�ه��ا القانونية بوقف
االس �ت �ي �ط ��ان" ف ��ي ال �ض �ف��ة الغربية
وش� ��رق ال �ق ��دس ال �م �ح �ت �ل��ة ،ولكنهم
أعربوا عن شكوك قوية في إمكانية
ن �ج��اح �ه��ا .غ �ي��ر أن وزي � ��ر الخارجية
السوري وليد المعلم طلب الكالم في
الجلسة االفتتاحية لالجتماع الوزاري
العربي الحقًا ،ليسجل اعتراضه على
ق��رار لجنة المتابعة ،وق��ال يبدو :إنه
" غ�ط��اء س�ي��اس��ي" ل�ق��رار فلسطيني
ات�خ��ذ مسبقًا .وأش ��اد رئ�ي��س الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو بالتأييد
العربي لبدء مفاوضات غير مباشرة
م��ع ال�س�ل�ط��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،ع �ل��ى ما
أعلن المتحدث باسمه مارك ريغيف.
" وفق الرؤية األمريكية.
تفاصيل ص 11 ،10

تخصيص  % 40من امليزانية للمشاريع

وزير املالية :قطر تبدأ عهدًا اقتصاديًا جديدًا في 2030
الدوحة — قرشلا
قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير االقتصاد والمالية :أن قطر ستبدأ
عهدًا اقتصاديًا ع��ام  ،2030حيث ستدخل إي ��رادات قطاعات ج��دي��دة لتجعله
متينًا ومتماسكًا ومعبرًا عن حالة التنمية المستدامة التي تسعى قطر لتحقيقها،
مشيرًا إلى أنه تم تخصيص  % 40من الميزانية بقيمة  38مليار ريال للمشاريع
التى ستتيح الفرصة أمام االبتكارات والتكنولوجيا ،موضحا أن رؤية صاحب السمو
أمير البالد المفدى أن تكون المصادر البديلة للنفط والغاز في عام  ،2030قد
أصبحت مكونًا رئيسيًا في اإلنفاق العام ،وجزءًا أساسيًا من عملية تنويع الناتج
القومي ومصادر الدخل .وأشار إلى أن معدالت نمو الناتج المحلي المتوقعة عام
 ،2011ستقدر بنحو  % 19وأن تخطي قطر لتداعيات األزم��ة المالية يؤهلها
الى التقدم بشكل مريح نحو الرفاهية االقتصادية ،موضحًا أن الخطط المالية
كانت مبنية على دراس��ات متحفظة جدًا ،وعلى سعر برميل النفط يتراوح بين
 13دوالرًا و 18دوالرًا حيث لم ينتج أي عجز عن انخفاض أسعار النفط ،وقال
سعادته فى حديث لمجلة "وتد" التي تصدرها شركة بروة اإلعالمية إن عوائد
استثمار الفوائض المالية التي ستتراكم خالل السنوات المقبلة حتى عام 2030
ستكون بالمتوسط بحدود  % 8سنويًا ،موضحا أن هذه المبالغ ستكون كافية
لتغطية ميزانية الدولة.
وقال :إن صناعة المستقبل في قطر تقوم على مشروعات البنى التحتية ،منوها
بمشروعي مطار الدوحة الدولي الجديد ومشروع ميناء الدوحة الجديد.
التفاصيل في قرشلا االقتصادي

حوافز وزيادات في رواتب املعلمني القطريني باملدارس املستقلة
مساعد عبد العظيم
اك ��دت ال��دك �ت��ورة ن ��وال ال�ش�ي��خ م��دي��رة مكتب االت �ص��ال واالعالم
بالمجلس االعلى للتعليم ان هناك حوافز وزيادة للمعلمين للقطريين
ب��ال�م��دارس المستقلة لضمان ح�ص��ول المعلم القطرى على رواتب
مجزية .وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة ن��وال الشيخ ان م��ا ص��رح ب��ه المجلس فى
العديد من المناسبات السابقة وف��ى وسائل اإلع�لام واالجتماعات
التى تمت مع المعلمين خالل فترة دمج ال��وزارة بالمجلس فى شهر
يونيو الماضي ،بشأن االمتيازات المالية وال��زي��ادات التى ستتم فى
روات��ب المعلمين والمعلمات القطريين ،مثل بدل الرخص المهنية
والزيادة فى الراتب األساسى واالستفادة من االمتيازات الممنوحة
فى قانون الموارد البشرية والحوافز المالية المرتبطة ب��األداء ،إنما

هو لضمان حصول المعلم القطرى على روات��ب مجزية تتناسب مع
مكانة المعلم فى المجتمع .وأض��اف��ت الدكتورة ن��وال أن ه��ذا يأتى
ضمن األهداف الرئيسية للمجلس األعلى للتعليم الستقطاب الكوادر
القطرية للعمل بالمدارس المستقلة .حيث ان المجلس قد أنهى
العمل بالنظم واللوائح التى تتماشى مع قانون الموارد البشرية التى
تكفل األمن الوظيفى للموظف القطرى بالمدارس المستقلة .يأتى
هذا فى سياق استعدادات المجلس لمعرض قطر المهنى القادم،
حيث أف��ادت ال��دك�ت��ورة ب��أن المجلس بكل هيئاته ومكاتبه يعمل
على تقديم وتوفير عروض وظيفية بمزايا مغـرية للعمل فى مهنة
التعليم .وكان السيد فيصل المرزوقى قد ظهر فى لقاء مع تلفزيون
قطر تحت مسمى المسؤول اإلعالمى بالمجلس األعلى للتعليم ونؤكد
بأن هذا المنصب ال يندرج ضمن الهيكلة اإلدارية للمكتب

