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ارتياح في الداخلية 

لتنفيذ استراتيجية 

مكافحة املخدرات

مسؤول لـ «!»:

ال صحة الحتجاز أي

مشجع بمونديال اليد

14
400 طالب 

مهتمون باالنضمام 

لطب جامعة قطر

13
ربع مليار بيت 

يشاهد «الجزيرة 

اإلنجليزية»

1

ملحق

قطر 2015

1611

Ĵ  الدوحة - أمير سالم

قــــرر مــجــلــس الــــشــــورى أمـــــس، بـــرئـــاســـة ســـعـــادة الــســيــد 

تأجيل  عضوًا،  بأغلبية 19  الخليفي،  مبارك  بن  محمد 

حسم مشروع قانون تنظيم األندية الرياضية، وإعادته 

إلى لجنة الشؤون الثقافية واإلعــالم، ملزيد من الدراسة 

واملــــشــــاورات واســتــطــالع رأي عـــدد مــن رؤســــاء األنــديــة 

السابقني. جاء القرار تلبية لدعوة السيد رئيس املجلس 

بالتصويت على اقتراح عدد من األعضاء بإجراء مزيد 

من الدراسات حول مشروع القانون، وعرضه على عدد 

من رؤساء األندية الرياضية.

وأســفــر الــتــصــويــت عــن مــوافــقــة 19 عــضــوًا عــلــى تأجيل 

املـــشـــروع، مــقــابــل رفـــض 11 عــضــوًا، وأعــلــنــوا تأييدهم 

لــتــوصــيــات تــقــريــر لــجــنــة الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة واإلعـــــالم 

عن  واحــد  عضو  امتنع  بينما  املــشــروع،  على  باملوافقة 

الــتــصــويــت. وشــهــدت الــجــلــســة مــنــاقــشــات مــطــولــة حــول 

مشروع القانون. 

وأوضح السيد محمد بن همام أنه تابع مناقشات لجنة 

وأن  القانون،  مشروع  حــول  واإلعـــالم  الثقافية  الــشــؤون 

اتسم  املناقشات  حضر  الــذي  والــريــاضــة  الشباب  وزيــر 

 
ً
بسعة الصدر. وقال: «أختلف مع الوزير جملة وتفصيال

فــي تعديل الــقــانــون الــحــالــي». وتــابــع: «ال أريــد أن أكــون 

متشائمًا، ولكن مشروع القانون املطروح حاليًا سيكون 

املــســمــار األخــيــر فــي نــعــش الــريــاضــة الــقــطــريــة»، 

مـــوضـــحـــًا أن املـــــشـــــروع لــــم يـــســـتـــوعـــب الـــــدور 

بني  يفرق  ولم  الرياضية،  لألندية  االجتماعي 

أندية الهواية واالحتراف.

أعيد إلى لجنة الشؤون الثقافية واإلعالم 

جدل بـ «الشورى» حول مشروع قانون األندية الرياضية

رئيس الدراسات الدولية لـ «!»:

13 ألف طالب باختبار «بيزا» في مارس

حسب املؤشرات األولية

الخرجي: انخفاض وفيات الحوادث 2014

16 مليار ريال رؤوس أموال السجالت 

التجارية 2014

Ĵ   الدوحة - فتحي زرد

أكدت األستاذة شيخة آل إسحاق 

رئــيــس قــســم الـــدراســـات الــدولــيــة 

بـــهـــيـــئـــة الـــتـــقـــيـــيـــم فــــــي املـــجـــلـــس 

األعلى للتعليم، أن 13 ألف طالب 

وطـــالـــبـــة عــلــى مــســتــوى مــــدارس 

قطر يشاركون في اختبار «بيزا» 

ــــــذي ســـيـــقـــام فــــي شـــهـــر مــــارس  ال

املقبل.

وقـــالـــت -فــــي حـــــوار مـــع «!»- 

إن هــيــئــة الــتــقــيــيــم وفــــــرت كــافــة 

الـــوســـائـــل، واتـــخـــذت اإلجــــــراءات 

الــالزمــة، وأعـــدت الخطط إلجــراء 

االخـــــــتـــــــبـــــــارات الــــــدولــــــيــــــة، وفـــقـــًا 

ملــــواصــــفــــات ومـــعـــايـــيـــر املــنــظــمــة 

الــــــدولــــــيــــــة املـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى تـــلـــك 

االختبارات.

وذكــــــــرت أن قـــطـــر تــــشــــارك فــــي 3 

اخــــتــــبــــارات دولــــيــــة هـــــي: «بـــيـــزا» 

و«بيرلز» و«تيمز».

 وأشـــــــــــارت إلـــــــى مــــشــــاركــــة قــطــر 

فــــي تــطــبــيــق االخـــتـــبـــار بــــــدءًا مــن 

الــــــدورة الــتــي عــقــدت عــــام 2006، 

 إلى الــدورة التي ستعقد 
ً
وصــوال

الــعــام الــحــالــي 2015. وأوضــحــت 

أن أهــمــيــة اخـــتـــبـــارات الــبــرنــامــج 

الـــدولـــي تــنــبــع مـــن قــدرتــهــا على 

بالدولة  التعليم  نــظــام  مساعدة 

عــلــى تــرســيــخ ســيــاســة الــتــقــيــيــم، 

طلبة  ببقية  قطر  طلبة  ومقارنة 

مــا  وهــــــو  الــــعــــالــــم،  دول 

تــســعــى إلـــيـــه مـــبـــادرة 

تـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 

الدولة.

Ĵ  الدوحة - قنا

كــــشــــف الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد ســعــد 

الــخــرجــي املـــديـــر الـــعـــام لــــإلدارة 

الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور أن املـــؤشـــرات 

األولـــيـــة ملــعــدل وفـــيـــات حـــوادث 

الـــــطـــــرق فـــــي قـــطـــر لــــعــــام 2014 

تـــشـــيـــر إلــــــى انــــخــــفــــاض املـــعـــدل 

مقارنة بعام 2013.

وأوضـــــــــــــــح الــــــخــــــرجــــــي -خــــــــالل 

حضوره عروضًا لنتائج بعض 

دراســـــــــــات الــــســــالمــــة املـــــروريـــــة 

بـــجـــامـــعـــة قـــــطـــــر-: «املــــــؤشــــــرات 

األولــيــة تــبــني وجـــود انخفاض 

فـــي مـــعـــدل الـــوفـــيـــات عـــن الــعــام 

املــاضــي، واعــتــادت اإلدارة على 

شهر  بعد  النتائج  عــن  الكشف 

يــنــايــر مــن كــل عـــام حــتــى تكون 

أكثر دقة».

وأوضــح أن إدارة املــرور حددت 

لــهــيــئــة األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة عـــدة 

مناطق إلنشاء عدد من جسور 

وأنـــــــفـــــــاق املـــــــشـــــــاة، بـــغـــيـــة رفــــع 

مــســتــوى الــســالمــة فــي الــطــرق.. 

مــبــيــنــًا أنـــــه تــــم تـــحـــديـــد بــعــض 

(الــنــقــاط الــســوداء) إلنــشــاء مثل 

هــذه الجسور واألنــفــاق، لتكون 

مـــنـــطـــلـــقـــًا إلنــــــشــــــاء أخـــــــــرى فــي 

الــشــوارع والــطــرق التي تتطلب 

ذلـــــــك. وقــــــــال: «نـــفـــتـــقـــر بــالــفــعــل 

املشاة،  لعبور  وأنــفــاق  لجسور 

في  منها  نعاني  مشكلة  وهــذه 

الــوقــت الــراهــن، خــاصــة أن عدد 

وفـــيـــات املـــشـــاة يصبح 

فــــي بـــعـــض األوقــــــات 

أكــــــثــــــر مــــــــن وفـــــيـــــات 

قائدي املركبات». 

Ĵ  ! - الدوحة

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة 

أمس أنها صادقت العام املاضي 

 
ً
سجال اســتــخــراج 115.175  عــلــى 

أمـــــوال  رؤوس  بــقــيــمــة  تـــجـــاريـــًا، 

بلغت نحو 16 مليار ريال.

وذكـــرت الــــوزارة -فــي تقريرها 

رؤوس  مــجــمــوع  أن  الــســنــوي- 

األمــــــوال لــلــســجــالت الــتــجــاريــة 

وصـــــــل 15.997  لـــــعـــــام 2014 

مليار ريـــال مــوزعــًا بــني شركة 

الــشــخــص الـــواحـــد الــتــي بلغت 

آالف  و810  مليونًا  و51  مليارًا 

ريال، وشركات التضامن التي 

بلغت 600 ألف ريال، وشركات 

الـــتـــوصـــيـــة بـــــ 400 ألـــــف ريـــــال، 

والـــــشـــــركـــــات الــــقــــابــــضــــة الـــتـــي 

واملؤسسات  مليونًا،  بلغت 40 

مـــلـــيـــونـــًا  وصـــــلـــــت 160  الـــــتـــــي 

كــمــا  ريــــــــال.  ومـــئـــة  ألـــفـــًا  و965 

شــركــات  أمـــــوال  رؤوس  بــلــغــت 

مليارات  الــعــامــة 10  املساهمة 

ريــال،  ألــف  و200  ماليني  و903 

املـــســـؤولـــيـــة  ذات  والــــشــــركــــات 

املحدودة مليارًا و641 مليونًا، 

أمـــــوال  رؤوس  قـــــــدرت  بــيــنــمــا 

شـــركـــات املــســاهــمــة بــمــلــيــاريــن 

و195 مليون ريال. 

12557 متقدمًا لقيد «البلدي»

«السياحة» تؤجل «ورلد عباية شو»

Ĵ  الدوحة - هشام يس

املجلس  نــاخــبــي  بــجــداول  للقيد  ومــواطــنــة  مــواطــنــًا  تــقــدم 12557 

الـــبـــلـــدي املــــركــــزي، فـــي الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة الـــــ 29 وعـــبـــر خــدمــة 

«مطراش 2»، منذ 11 يناير وحتى مساء أمس، حسب بيان للجنة 

ودعــت  لــالنــتــخــابــات.  التنفيذية  الــلــجــان  عــلــى  اإلشــرافــيــة 

الــلــجــنــة اإلشــرافــيــة املــواطــنــني واملـــواطـــنـــات إلـــى سرعة 

فترة  انــتــهــاء  قبل  الناخبني  قيد  جـــداول  فــي  التسجيل 

التسجيل بعد غد الخميس.

Ĵ   الدوحة - محمد الجبالي

كشفت مصادر مطلعة لـ «!» أن الهيئة العامة للسياحة أجلت 

تنفيذ إقامة املعرض العاملي «ورلــد عباية شو»، الذي كان مقررًا 

في الربع األول من العام الحالي.

وأوضحت أن الهيئة أجرت بالفعل مناقصة عاملية لهذا املعرض، 

وتقدمت أكثر من 6 شركات من أجل الفوز بتنظيمه، لكن 

تــمــت إعــــــادة كـــافـــة كـــراســـات 

املــنــاقــصــة لـــهـــذه الــشــركــات 

دون إبداء أية أسباب.

األمير يحضر جانبًا من مباراة 

عنابي اليد وسلوفينيا

«كتارا» تطلق «نعني ونعاون» 

إلغاثة السوريني

Ĵ  الدوحة - قنا

حضر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

الــبــالد املــفــدى جــانــبــًا مــن مـــبـــاراة املــنــتــخــب الــوطــنــي مــع منتخب 

جمهورية سلوفينيا، ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي 

مساء  االستخدامات  متعددة  لوسيل  صالة  في  أقيمت 

أمـــــــس. كـــمـــا حـــضـــر املــــبــــاراة 

ســمــو الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 

حمد آل ثاني نائب األمير.

Ĵ  ! - الدوحة

أطلقت املؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» أمس حملة إغاثية 

ملحاربة  ونعاون  عنوان «نعني  تحت  سوريا  في  األشقاء  لصالح 

البرد والجوع في سوريا»، والتي تهدف إلى جمع تبرعات عينية 

 األوضاع 
ّ

من شأنها أن تقدم املساعدة لإلخوة املنكوبني، في ظل

شاحنات  خصصت «كــتــارا» 10  وقــد  يعيشونها.  الــتــي  القاسية 

تحمل اسم الحملة لجمع التبرعات.

ووضعت أرقام هواتف لكل املتطوعني، حسب املناطق املوجودين 

فيها، حتى يسهل التواصل معهم من قبل املتبرعني الذين يودون 

املشاركة في هذه الحملة.

استقبال حافل للعطية بطل رالي داكار

Ĵ  الدوحة - أحمد حسن

صالح  بــن  ناصر  العاملي  لقي 

 
ً
 حــــافــــال

ً
الــــعــــطــــيــــة اســـــتـــــقـــــبـــــاال

لــــــدى وصــــولــــه إلــــــى الــــدوحــــة، 

بـــعـــد إنــــجــــازه بـــالـــفـــوز بـــرالـــي 

الــدولــي في  الصحراوي  داكــار 

الثانية  للمرة  آيريس  بيونس 

في مسيرته خالل 4 سنوات.

 وتــــــقــــــدم مـــســـتـــقـــبـــلـــي الـــبـــطـــل 

فـــي مـــطـــار حــمــد الــــدولــــي -فــي 

أمس  مساء  من  متأخرة  ساعة 

(االثــــنــــني)- ســـعـــادة صـــالح بن 

غــــانــــم الـــعـــلـــي وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 

والـــريـــاضـــة، وســــعــــادة الــشــيــخ 

ســــــعــــــود بــــــــن عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 

الــلــجــنــة  عـــــــام  أمـــــــني  ثــــانــــي  آل 

األوملـــبـــيـــة، ونـــاصـــر بـــن خليفة 

العطية رئيس االتحاد القطري 

النارية،  والدراجات  للسيارات 

وجـــــــمـــــــع غـــــفـــــيـــــر مــــــــن مـــحـــبـــي 

ومشجعي البطل.

الطائرة  سلم  مــن  البطل  وهبط 

 فـــــــــي يــــــــديــــــــه جــــــائــــــزة 
ً
حـــــــــامـــــــــال

الــــرالــــي، وكــتــب عــلــيــهــا «داكـــــار» 

بـــاإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، وبـــــــدا واضـــحـــًا 

ســعــادتــه الــغــامــرة بــشــكــل كبير 

جـــــــــدًا، عــــنــــدمــــا شـــــاهـــــد حــــــــرارة 

الجميع،  عــيــون  فــي  االســتــقــبــال 

ومـــــدى تــقــديــرهــم ملـــا حــقــقــه من 

إنجاز عاملي يحسب له ولبلده، 

وهو دائم التشريف لقطر في كل 

يواصل  حيث  الــدولــيــة،  املحافل 

حــــصــــد مــــزيــــد مـــــن اإلنــــــجــــــازات 

للرياضة القطرية.
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