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رسالة من رئيس الوزراء إلى رئيس الوزراء 
وزير االقتصاد والمالية في مالي

»السليطي« يستقبل سفيري ألمانيا وإيران

تنفيذ تدريبات بميدان الرماية
)28-O.T.D( البحري 

األمين العام لمجلس األمن الوطني 
التايالندي يجتمع مع سفيرنا في بانكوك

الغانم يلتقي وفدًا عسكريًا عراقيًا

وزير الخارجية يتلقى رسالة 
من نظيره الروسي

الخارجية تدعو الراغبين في العالج بالهند 
لمراعاة شروط الجهات المختصة

بـــعـــث مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
ثاني، رئيس مجلس الوزراء 
ــة، رســـالـــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ووزيـــــــــر الــ
ــى دولــــــــة الـــســـيـــد  ــ ــ خــــطــــيــــة، إلـ
بوبو سيسه رئيس مجلس 
ــتــــصــــاد  الـــــــــــــوزراء وزيـــــــــر االقــ
واملالية في جمهورية مالي، 
تتصل بــالــعــاقــات الثنائية 

وسبل دعمها وتطويرها.
قام بتسليم الرسالة سعادة 
الــــــســــــيــــــد أحـــــــمـــــــد بـــــــــن عـــبـــد 
ــيـــدي ســفــيــر  ــنـ الــــرحــــمــــن الـــسـ
دولـــة قطر لــدى مــالــي، خال 
الـــوزراء  اجتماعه مــع رئيس 
وزيــــــــر االقــــتــــصــــاد واملـــالـــيـــة 

بجمهورية مالي.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير املواصات 

واالتصاالت، في مقر الوزارة أمس، مع سعادة السيد هانس أودو 
الــدولــة، وسعادة  لــدى  موتسل سفير جمهورية أملانيا االتحادية 
السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية اإلسامية اإليرانية 

لــدى الــدولــة، كــل على حـــدة. وجـــرى خــال الــلــقــاءيــن بحث عاقات 
الـــتـــعـــاون بـــن دولــــة قــطــر وجــمــهــوريــة أملــانــيــا وجــمــهــوريــة إيــــران 
الصديقتن، في مجال النقل واالتصاالت، وسبل دعمها وتعزيزها.

أعلنت مديرية التوجيه املعنوي بالقوات املسلحة، 
الــذي يقع   )28-O.T.D( أن ميدان الرماية البحري
شـــرق »مــســيــعــيــد« بــالــقــرب مـــن »فــشــت الــحــديــد«، 
ــرة الـــحـــالـــيـــة ولــغــايــة  ــتـ ــفـ ســـيـــكـــون فـــعـــاال خـــــال الـ
الثالث والعشرين من يوليو الجاري، من الساعة 
الــســادســة صــبــاحــا ولــغــايــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــرا، 

حسب التوقيت املحلي ملدينة الدوحة.
ويقع ميدان الرماية البحري في اتجاه الشرق من 
منطقة »مسيعيد« بمسافة 40 كم تقريبا، وبزاوية 
105 من ميناء »مسيعيد« بجوار »فشت الحديد« 
من الشرق، ويمتد حتى جنوب جزيرة »شراعوه«.

ــنـــوي بـــالـــقـــوات  ــعـ ــة الـــتـــوجـــيـــه املـ ــريـ وأهــــابــــت مـــديـ
املــســلــحــة الــقــطــريــة بـــمـــرتـــادي تــلــك املــنــطــقــة، أخــذ 

الحيطة والحذر وذلك لضمان سامتهم.
اجتمع سعادة الجنرال وانلوب راغسانوه األمن 
ــن الـــوطـــنـــي الـــتـــايـــانـــدي، مــع  ــ الــــعــــام ملــجــلــس األمــ

ســعــادة الــشــيــخ جــاســم بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثاني 
سفير دولــة قطر لدى مملكة تاياند. جرى خال 
االجــتــمــاع اســتــعــراض عــاقــات الــتــعــاون الثنائي، 

باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

ــن )طــــيــــار( غـــانـــم بن  ــركـ ــادة الـــفـــريـــق الـ ــعـ الــتــقــى سـ
ــقــــوات املــســلــحــة  شـــاهـــن الـــغـــانـــم رئـــيـــس أركــــــان الــ
القطرية، بمكتبه أمس، مع كل من سعادة الفريق 
جــبــار عبيد كــاظــم الـــدراجـــي قــائــد الــدفــاع الــجــوي 
ــركـــن )طــــيــــار( فــاح  الـــعـــراقـــي وســــعــــادة الـــفـــريـــق الـ
فــارس االزيــرج نائب قائد القوة الجوية العراقية 
والوفد املرافق لهما وذلك خال زيارتهم الرسمية 
لـــلـــدوحـــة، جــــرى خــــال الــلــقــاء مــنــاقــشــة الــعــاقــات 

العسكرية بن البلدين الشقيقن وسبل تعزيزها 
وتطويرها.

اللواء الركن محمد بن علي  اللقاء سعادة  حضر 
الغانم نــائــب رئــيــس األركـــان للعمليات املشتركة 
وسعادة اللواء الركن )طيار( سالم بن حمد عقيل 
الــنــابــت قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة األمــيــريــة القطرية 
ــد الــخــاطــر  ــ ــو( فـــهـــد بــــن راشــ ــ والـــعـــمـــيـــد الــــركــــن )جــ
نائب قائد قــوات الدفاع الجوي األميري القطري 
الــركــن عبدالعزيز بــن صــالــح السليطي  والعميد 

رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.

تــلــقــى ســـعـــادة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن 
آل ثـــانـــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الــخــارجــيــة، رســـالـــة خــطــيــة، مـــن ســـعـــادة السيد 
ــا  ــيــ ــة روســ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــي الفـــــــــــروف وزيـــــــــر خـ ــرغــ ــيــ ســ

بــالــعــاقــات الثنائية وسبل  االتــحــاديــة، تتصل 
دعمها وتطويرها.

تسلم الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن 
لــوزارة الخارجية، خال  الحمادي األمــن العام 
اجــتــمــاعــه أمـــس، مــع ســعــادة الــســيــد نـــور محمد 

خولوف سفير روسيا لدى الدولة.

دعا مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة 
الخارجية، املواطنن القطرين الراغبن في العاج 
الــصــادرة  إلــى مــراعــاة التعليمات  بجمهورية الهند 

عن الجهات املختصة في الهند.
وقـــال املــصــدر إن الــعــاج فــي الــهــنــد يتطلب مــراعــاة 
الــشــروط اآلتــيــة: الحصول على تأشيرة )عـــاج( من 
الــدوحــة، حيث إنها التأشيرة  السفارة الهندية فــي 
الرسمية القانونية التي تسمح لحاملها بالعاج في 
جمهورية الهند، والحصول على تأشيرة )مرافق( 
لــلــمــريــض، وإرســــال تــقــاريــر طبية حــديــثــة للمريض 

بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة لــلــمــســتــشــفــى املـــــراد الـــعـــاج به 
واملــراجــعــة.. كما يــلــزم الــحــصــول على خــطــاب موقع 
ومــخــتــوم مــن املستشفى مــوضــح فــيــه املــوافــقــة على 
استقبال املريض وتحديد مبدئي للجدول الزمني 

للعاج شاما املدة املتوقعة والتكاليف التقديرية.
ــح املـــصـــدر أن اتـــبـــاع هـــذه الــتــعــلــيــمــات يمنح  ــ وأوضـ
املـــريـــض واملــــرافــــق إمــكــانــيــة تــمــديــد الـــتـــأشـــيـــرة إذا 
ــدر أن املـــواطـــنـــن  اقـــتـــضـــى األمــــــر ذلــــــك. وذكــــــر املــــصــ
القطرين بإمكانهم االطــاع على املوقع اإللكتروني 
لسفارة دولة قطر في نيودلهي، أو القنصلية العامة 
لدولة قطر في مومباي قبل السفر ملعرفة اإلرشادات 

والنصائح املتعلقة بموضوع العاج.
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الدوحة - قنا

قـــام مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بن 
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير 
ــــس، بــــزيــــارة تــفــقــديــة  ــبـــاح أمــ ــيـــة، صـ ــلـ الـــداخـ
مليناء حمد واملــخــازن اإلستراتيجية لألمن 
الــحــول. واطــلــع معاليه  الــغــذائــي بمنطقة أم 
خــــال الــــزيــــارة عــلــى آلـــيـــة ســيــر الــعــمــل في 
امليناء وعمليات الشحن والتفريغ وتأمني 
االستيراد وإعادة تصدير السلع والبضائع.
لــشــرح حـــول التقنيات  كــمــا اســتــمــع معاليه 
الــتــشــغــيــل والــتــي تتسم  املــتــبــعــة فــي عملية 
بــأعــلــى معايير األمـــن والــســامــة بــاإلضــافــة 
إلـــى املــرافــق الــبــحــريــة املــتــعــددة للميناء من 
منطقة التفتيش الجمركي ومنصة تفتيش 
السفن وآلــيــة النقل ومــرافــق األمـــن الغذائي 
وصوامع التخزين واملرافق التابعة لتخزين 

وتكرير وتعبئة األرز والسكر والزيوت.
كما قام معاليه بجولة استمع خالها لشرح 
حــول كيفية عمل محطات الشحن ومحطة 
البضائع العامة ومحطة الحبوب ومحطة 
ــافــــة إلـــــى آلـــيـــة تــســهــيــل  الــــســــيــــارات، بــــاإلضــ
وتطوير خدمات الدعم املطلوبة للحاويات.

الـــزيـــارة ســعــادة السيد  رافـــق معاليه خـــال 
جاسم بن سيف السليطي وزير املواصات 
واالتــــصــــاالت وســـعـــادة الــســيــد عــبــدالــلــه بن 
عبدالعزيز السبيعي وزيــر البلدية والبيئة 
وســعــادة الدكتور املهندس سعد بــن أحمد 

املهندي رئيس هيئة األشغال العامة.

رئيس الوزراء يزور ميناء حمد والمخازن اإلستراتيجية لألمن الغذائي
معاليه اطلع على آلية سير العمل وعمليات الشحن والتفريغ

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن 
الــــوزراء  ثــانــي رئــيــس مجلس  آل  خليفة 
ووزير الداخلية، قمنا بزيارة ميناء حمد 
واطلعنا على آلية سير العمل في املرافق 
ــع  ــوامـ الـــبـــحـــريـــة املـــتـــعـــددة لــلــمــيــنــاء وصـ
الــتــي تقع ضمن إستراتيجية  التخزين 
األمــــن الــغــذائــي والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 
اتــســمــت بأعلى  التشغيل، حــيــث  عملية 
األمـــن والــســامــة، وأكـــد معاليه  معايير 
في تغريدة عبر حسابه بموقع »تويتر«: 
»إن قطر ماضية في تحقيق مشاريعها 

بكل ثبات«.

رئيس الوزراء: قطر 
ماضية في تحقيق 
مشاريعها بكل ثبات
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يقول مراقبون إن زيارة معالي رئيس 
التفقدية مليناء حمد  الــوزراء  مجلس 
تــأتــي فــي إطـــار الــحــرص املستمر من 
جــانــب الــدولــة عــلــى مــتــابــعــة عمليات 
ــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ الــــتــــطــــويــــر الــ
الــقــطــاعــات، خــاصــة الـــداعـــمـــة لخطط 
تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري واالنــفــتــاح 

على العالم.
يــعــد مــيــنــاء حـــمـــد، وهــــو أكـــبـــر مــيــنــاء 
البالد، أحد أهم املشاريع  تجاري في 
التي تجسد رؤيــة قطر  طويلة األجــل 
ــدا  ــ رافــ ــعـــد  تـ ــيـــة 2030 والــــتــــي  ــنـ الـــوطـ
للتنمية االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
فــي قطر، ويوفر  والبيئية والبشرية 
املــيــنــاء طـــاقـــات اســتــيــعــابــيــة إضــافــيــة 
ــدرات  ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
لــقــطــاعــات مـــحـــددة فـــي قـــطـــاع الــنــقــل 

البحري.
املباشرة مليناء  العائدات  بلغت قيمة 
ــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي فــي  حـــمـــد عـــلـــى االقــ
ــال،  ريــ مــلــيــار   2.5 نــحــو  ــام 2017  ــعـ الـ
حسب وزارة املواصالت واالتصاالت.

ــر يــونــيــو  ــهـ ــر مــــن شـ فــــي الـــــرابـــــع عـــشـ
للعام 2017، أعلنت وزارة املواصالت 
ــاالت، عـــن بـــدء تــنــفــيــذ الــجــزء  واالتــــصــ
الــثــانــيــة لــتــوســعــة  األول مـــن املــرحــلــة 

ميناء حمد.
ــــوزارة« حــســب مــا أعلنته  وأرســــت »الــ
عبر موقعها اإللكتروني آنذاك، عقودًا 
ــال لــتــنــفــيــذ الــجــزء  بــقــيــمــة 2 مــلــيــار ريــ
ملـــشـــروع  الـــثـــانـــيـــة  املـــرحـــلـــة  مــــن  األول 
مــيــنــاء حـــمـــد، الـــتـــي يــتــوقــع االنــتــهــاء 
منها بحلول عام 2021، حيث ستمكن 
امليناء من استيعاب 7 ماليني حاوية 

سنويًا.
ــتــــصــــريــــحــــات ســــابــــقــــة أدلــــــى  وفـــــقـــــًا لــ
بـــــهـــــا ســـــــعـــــــادة الـــــســـــيـــــد جــــــاســــــم بـــن 
ســيــف الــســلــيــطــي، وزيـــــر املـــواصـــالت 
واالتــــــــصــــــــاالت عــــقــــب بــــــــدء عـــمـــلـــيـــات 
الكلي للميناء في ديسمبر  التشغيل 
تــعــلــيــمــات  عـــلـــى  بــــنــــاء  فــــإنــــه   ،2016
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
املفدى،  البالد  أمير  آل ثاني  بن حمد 
تــم دمـــج املــرحــلــتــني الــثــانــيــة والــثــالــثــة 
مـــن املـــشـــروع فـــي مــرحــلــة واحــــدة هي 

الثانية فقط.
وحــســب املعلن مــن جــانــب »الــــوزارة«، 
تشمل املرحلة الثانية لتوسعة امليناء 
2، ومشروع  الحاويات  إنشاء محطة 
الــزوار  الغذائي ومركز  األمــن  صوامع 
والشوارع الداخلية واألمن الصناعي 
البحري املوجود  التثقيفي  واملتحف 
ــلـــزائـــريـــن  ــاء الـــــــذي يـــتـــيـــح لـ ــنــ ــيــ ــــي املــ فـ
ــــاص الـــذيـــن  ــخـ ــ مــــن املـــــــــدارس أو األشـ
ال يــســتــطــيــعــون الـــدخـــول إلــــى أمــاكــن 
ــد فــي  ــمـ ــاء حـ ــنـ ــيـ الـــعـــمـــلـــيـــات زيــــــــارة مـ

مناطق آمنة.

إنجازات نوعية 

يـــقـــول مـــســـتـــثـــمـــرون إن مـــيـــنـــاء حــمــد 
اســـتـــطـــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــمــلــيــات 
ــيــــق نــــجــــاحــــات  ــحــــقــ ــة تــ ــيــ ــلــ ــيــ ــغــ ــشــ ــتــ الــ
وإنــجــازات هــامــة خــالل فــتــرة قصيرة 
مـــن تــشــغــيــلــه كـــان لــهــا دور كــبــيــر في 
التجارة اإلقليمية  تعزيز حصته من 
الــشــرق األوســـط والبالغة  فــي منطقة 
27%، ضامنا بذلك دور قطر الريادي 
عــلــى خــريــطــة صــنــاعــة الــنــقــل البحري 

إقليميًا وعامليًا.
رجــــل األعــــمــــال، عـــلـــي حـــســـن الــخــلــف، 
امليناء سجل إنجازات نوعية  إن  قال 
أثبتت  العامني املاضيني  خــالل فترة 
قدرته على الوصول ملستويات عالية 
الدولة من  جدًا في توفير احتياجات 

السلع واملواد الخام املختلفة.
»لــــوســــيــــل«:  وأضــــــــــاف »الـــــخـــــلـــــف«، لـــــ
ــكـــن املــــيــــنــــاء بـــفـــضـــل إمـــكـــانـــيـــاتـــه  ــمـ »تـ
وخــدمــاتــه املــتــطــورة مــن الــبــروز على 
الصعيدين اإلقليمي والــدولــي، حيث 
بات مرتبطا بشبكة عاملية وإقليمية 

من املوانئ التجارية الهامة«.
ويرتبط ميناء حمد حاليًا بنحو 50 
إقليميًا وعامليًا عبر شبكة من  ميناء 
املباشرة تضم ما  الخطوط املالحية 

يزيد على 28 خدمة مالحية.
وأوضـــــــــح أن زيـــــــــارة مـــعـــالـــي رئـــيـــس 
الـــــــــــــــــــوزراء لــــلــــمــــيــــنــــاء تـــــأكـــــيـــــد عـــلـــى 
فــي تنفيذ خطط  الــدولــة  اســتــمــراريــة 
ــات بـــاملـــيـــنـــاء  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ تــــطــــويــــر كــــافــــة الـ
التبادل  املتعلق منها بتعزيز  خاصة 
الـــتـــجـــاري مـــع مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 

خاصة أن التوجه الرسمي يستهدف 
الرئيسية لقطر  النافذة  امليناء  جعل 
ــار  ــم فــــي إطــ ــالـ ــعـ ــع الـ فــــي تـــجـــارتـــهـــا مــ

الرؤية الوطنية 2030.
أمرًا  التطوير بات  أن  وأكد »الخلف«، 
الــدولــة في  حتميًا لخدمة مخططات 
ــزيــــارات  هــــذا الــــشــــأن، قـــائـــال: »هـــــذه الــ

الــرســمــيــة تــؤكــد أهــمــيــة هــذا التطوير 
الخدمات واألقسام  وضــرروة إضافة 
واملرافق التي تخدم فعالية منظمومة 

العمل في امليناء«.
ــاء مـــن تــنــفــيــذ  ــهـ ــتـ وأشــــــار إلــــى أن االنـ
خـــطـــط الـــتـــطـــويـــر بـــاملـــيـــنـــاء الـــتـــجـــاري 
الدولة سيسهل استقطاب  األكبر في 

ــارات املـــحـــلـــيـــة واألجـــنـــبـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
للمناطق االقتصادية الحرة املرتبطة 

به.

أعلى المعايير 

حــســب مــخــتــصــني فــــإن تـــزويـــد مــيــنــاء 
حــمــد بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات املــتــبــعــة في 
الــحــاويــات  املــوانــئ ومــنــاولــة  تشغيل 
ــتـــي تــتــســم بــأعــلــى مــعــايــيــر األمـــن  والـ
والــســالمــة، بما فــي ذلــك بــرج املراقبة 
بـــارتـــفـــاع 110  الـــفـــريـــد  الــتــصــمــيــم  ذو 
التفتيش الجمركي  أمــتــار، ومــنــطــقــة 
للتخليص السريع للبضائع )5600 
إلى منصة  حاوية يوميًا(، باإلضافة 
املــرافــق  السفن وغــيــرهــا مــن  لتفتيش 
لــه بالغ األثــر  املــتــعــددة، كــان  البحرية 
في وصول امليناء إلى هذه الريادة في 

وقت قياسي.
الجولو،  وقــال املهندس أحمد جاسم 
الــعــرب، إنه  اتــحــاد املهندسني  رئــيــس 
ــة قــطــر الــرامــيــة  كــجــزء مـــن خــطــط دولــ
ــر الــنــفــطــيــة  ــيـ لـــتـــعـــزيـــز الــــــصــــــادرات غـ
وتشجيع قيام الصناعات التحويلية، 
تم إنشاء منطقة حرة مجاورة مليناء 
حــمــد، وحــقــق املــيــنــاء إنـــجـــازات هامة 
على الصعيدين اإلقليمي والــدولــي، 

في فترة زمنية قصيرة.
»لــــوســــيــــل«:  ـــ وأضـــــــــاف »الـــــجـــــولـــــو«، لــ
»بـــفـــضـــل قــــدراتــــه الـــكـــبـــيـــرة ومـــرافـــقـــه 
املــتــطــورة يساهم  الحديثة وأنظمته 
مـــيـــنـــاء حـــمـــد فــــي جـــعـــل قـــطـــر مـــركـــزا 
لــوجــســتــيــا مــهــمــا إلعــــادة الــشــحــن في 
املــنــطــقــة، مــمــا يــدعــم ارتـــفـــاع الــتــبــادل 
ــة الـــعـــالـــم  ــيـ ــقـ ــر وبـ ــاري بــــني قـــطـ ــجــ ــتــ الــ
ــه بــشــبــكــة  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــة فـــــي ظـــــل ارتـ ــ ــــاصـ خـ
مـــتـــنـــامـــيـــة مـــــن الــــخــــطــــوط املـــالحـــيـــة 
ــوانــــئ  ــــن املــ ــع الــــعــــديــــد مـ ــ املــــبــــاشــــرة مـ

اإلقليمية والعاملية«.
تعد خطة بناء محطة الحاويات رقم 
املرحلة  أبـــرز ركــائــز  CT2( 2(، إحـــدى 
الثانية من مشروع توسعة وتطوير 
قــادرة  ميناء حمد، وستكون املحطة 
عــلــى اســتــيــعــاب حـــوالـــي 2.5 مــلــيــون 
حـــاويـــة نــمــطــيــة ســـنـــويـــا، كــمــا سيتم 
ــــدث املـــواصـــفـــات  تــصــمــيــمــهــا وفــــق أحـ
الــهــنــدســيــة وتــــزويــــدهــــا بـــمـــرافـــق مــن 
ــة الــــتــــجــــارة،  ــدمـ الـــــطـــــراز الــــعــــاملــــي لـــخـ
لتكون بذلك أول محطة أوتوماتيكية 

بالكامل في منطقة الخليج.

:» زيارة معاليه تأكيد على اهتمام الدولة باستمرار التطوير.. خبراء ورجال أعمال لـ »

ميناء حمد محفز لالستثمار وداعم للتبادل التجاري

¶  صالح الطويل¶  المهندس أحمد جاسم الجولو¶  علي حسن الخلف

¶  ميناء حمد

محمد عبدالعال

شــهــد الـــســـادس عــشــر مــن يــولــيــو 2017، تــوقــيــع لجنة 
تسيير مــشــروع مــيــنــاء حــمــد وشــركــة هــنــدســة الجابر 
القطرية عقدا لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن 
األمن الغذائي في امليناء، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار 

ريال، وفترة تصميم وإنشاء تصل إلى 26 شهرًا.
ســتــعــمــل املــــرافــــق الـــتـــي يــتــم تــنــفــيــذهــا ضــمــن املــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن تــوســعــة مــيــنــاء حـــمـــد، كــمــحــطــة مستقلة 
الــقــدرة على مناولة وتخزين  بكامل طاقتها، ولديها 
وإعـــــــــادة تــحــمــيــل ونــــقــــل الـــحـــبـــوب الـــســـائـــبـــة واملــــــواد 
الــغــذائــيــة الــصــالــحــة لـــأكـــل، بــمــا فـــي ذلـــك عــلــى سبيل 

املثال ال الحصر، األرز، والسكر، وزيوت الطعام.
وســتــضــم مـــرافـــق املـــشـــروع صـــوامـــع ومـــخـــازن عمالقة 
ملــدة عامني لكل  3 ماليني نسمة  لـــ  تستوعب مخزونا 
سلعة، وتم تحديد مساحة بإجمالي 53 هكتارا )530 
ألـــف مــتــر مــربــع( ملــرافــق املـــشـــروع فــي مــيــنــاء حــمــد من 

ضمنها رصيف خاص باملشروع بطول 500 متر.
ويرى رجال أعمال أن مرافق مخازن األمن الغذائي في 
ميناء حمد ستكون بمثابة الشريان الحيوي لبرنامج 
قطر الوطني لأمن الغذائي، الذي سيسهم في خفض 

قيمة الفاتورة االستيرادية من عدة سلع أساسية.
الهدف األسمى  إن  أعــمــال،  الطويل، رجــل  وقــال صالح 
تــوفــيــر مــخــزون إستراتيجي  فــي  املــشــروع يتمثل  مــن 

دائـــم مــن الــســلــع األســاســيــة يغطي احــتــيــاجــات الــدولــة 
لسنوات.

املــشــروع خطوة  »لوسيل«: »هــذا  لـ وأضــاف »الطويل« 
مــدروســة بعناية تخدم ريــادة الــدولــة فــي هــذا القطاع 
ــاء هـــذا املـــشـــروع يــعــد ركــيــزة  إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، وإنـــشـ
أســاســيــة لــقــطــاع وخــطــط األمــــن الـــغـــذائـــي، خــاصــة أن 
بوابة األمن الغذائي لقطر هو ميناء حمد بإمكانياته 
املتطورة وقدراته االستيعابية الهائلة ملختلف املواد«.
األولــى إنشاء 3 مصانع كبيرة لأرز  املرحلة  وتشمل 
والسكر والزيت، والتي ستتم معالجتها في 3 مصانع 
أصغر حجمًا ستبنى خلف املصانع األساسية، وهي 
املـــرة األولــــى الــتــي تــتــم فيها مــعــالــجــة املــــواد الــغــذائــيــة 
داخل قطر، إلى جانب إنتاج مواد أخرى أبرزها أعالف 
التي تستفيد منها  املكونات  الحيوانات وغيرها من 

السوق القطرية.
ــــالت واالتــــــصــــــاالت« يـــجـــري تــطــويــر  ــواصـ ــ »املـ ـــ ــ وفـــقـــًا لـ
ــــق مـــبـــانـــي ومـــــخـــــازن األمـــــــن الـــغـــذائـــي  ــرافـ ــ وإنـــــشـــــاء مـ
وتــجــهــيــزهــا بــالــتــعــاون مــع اســتــشــاريــني دولــيــني وفقًا 
ألفـــضـــل املــــمــــارســــات الــصــنــاعــيــة واملـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
لــلــتــصــنــيــع والــــجــــودة، مــثــل شــركــة »إيـــبـــرو« األملــانــيــة، 
و»بورت« العاملية، وهما من الشركات العاملية العريقة 

في مجال تصميم املرافئ العاملية والتخزين.

مخزون إستراتيجي 
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شاركت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية 
ــز اإليـــــــواء فـــي الــشــرق  ــراكـ فـــي ورشـــــة عــمــل حــــول مـــشـــاريـــع مـ
األوسط وشمال إفريقيا ومنتدى املأوى واملستوطنات الذي 
أقيم في اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة واختتم أعماله 

أمس.
التي استمرت يومني األولــى من نوعها  الــورشــة  وتعد هــذه 
ــعــقــد فـــي املــنــطــقــة حـــول املــــأوى وتــســتــهــدف الــعــامــلــني 

ُ
الــتــي ت

واملختصني بــمــراكــز اإليـــواء والــخــبــراء واألكــاديــمــيــني بهدف 
ــــدول فــيــمــا يــتــعــلــق بمجال  تـــبـــادل الــخــبــرات واملــعــرفــة بـــني الـ
اإليـــــواء اإلنــســانــي فـــي املــنــطــقــة ومــنــاقــشــة أحــــدث األســالــيــب 
املــتــبــعــة. واشــتــمــلــت مــواضــيــع الـــورشـــة عــلــى االســـتـــفـــادة من 
ــواء فــي الــشــرق  ــ الــتــجــارب الــســابــقــة فــي اســتــجــابــة مــراكــز اإليـ
األوسط وشمال إفريقيا، كما استعرضت أفكار القائمني على 
املـــأوى واملستوطنات فــي املنطقة وخارجها وعــرض أفضل 

املمارسات.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة باللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب وهيئة 
ــــاب  تــنــظــيــم األعـــمـــال الــخــيــريــة خـــطـــاب نـــوايـــا فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة اإلرهـ
ــة قــطــر ومساهمتها فــي الجهود  ــار جــهــود دولـ ــك فــي إطـ وتــمــويــلــه، وذلـ
الدولية على هذا الصعيد. وقع خطاب النوايا اللواء مهندس عبد العزيز 
الله الدهيمي  الله األنصاري رئيس اللجنة، والسيد إبراهيم عبد  عبد 
املــديــر الــعــام للهيئة. ويــهــدف خــطــاب الــنــوايــا إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بني 
اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهـــاب وهيئة تنظيم األعــمــال الخيرية، في 
املسائل املتعلقة بمكافحة اإلرهــاب وتمويله، ولحماية القطاع الخيري 
واملــحــافــظــة عــلــى نــزاهــتــه للحيلولة دون إســــاءة اســتــخــدام ذلـــك القطاع 
فــي تمويل اإلرهــــاب. ويــركــز هــذا الــتــعــاون على دعــم الــقــدرات والخبرات 
الوطنية، ووضع اآلليات الالزمة لتنفيذ قــرارات األمم املتحدة الخاصة 
بتطبيق نظام العقوبات املالية املستهدفة بما يعزز دور دولة قطر في 

الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب وتمويله.

شاركت وزارة التنمية اإلداريــة والعمل والشؤون االجتماعية في 
الـــذي نظمته منظمة الهجرة  الــعــادل  املنتدى العاملي لالستقدام 
الدولية ومنظمة حقوق اإلنسان واألعمال التجارية في العاصمة 
التايالندية بــانــكــوك. واســتــعــرض السيد محمد العبيدلي وكيل 
الـــوزارة املساعد لشؤون العمل والسيد محمود الصديقي ممثل 
الوزارة بجنيف في جلسة خاصة تجربة دولة قطر في االستقدام 

العادل واملبادرات التي قامت بها الدولة في هذا اإلطار.
الـــذي استمر يــومــني مجموعة مــن الحكومات  شـــارك فــي املــنــتــدى 
واملنظمات الدولية ومؤسسات املجتمع املدني وممثلي النقابات 

العمالية وعدد من الشركات العاملية الكبرى.
ــاركــــني بــالــخــطــوات  مــــن جــانــبــهــم أشــــــاد جــمــيــع الـــحـــضـــور واملــــشــ
ــقـــدام  ــتـ واإلجــــــــــــراءات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا دولــــــة قـــطـــر ملــكــافــحــة االسـ

والتوظيف غير األخالقي وفرض رسوم على العمال.

.. وتشارك في ورشة
 عمل باألردن

توقيع خطاب نوايا
 بين »الداخلية« و»تنظيم

 األعمال الخيرية«

»التنمية اإلدارية« تشارك
 في المنتدى العالمي 
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اختتمت مساء أمس، فعاليات منتدى 
ــــي، وذلــــك  ــــالمـ الــــدوحــــة لــلــشــبــاب اإلسـ
ــة عــاصــمــة  ــ ــــدوحــ ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــ
ــاب اإلســـــــالمـــــــي 2019، تــحــت  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
شـــعـــار »األمـــــة بــشــبــابــهــا«، بــمــشــاركــة 
وفود شبابية من 56 دولة من العالم 
اإلسالمي من بينهم 20 شابا وشابة 

من قطر.
حــــضــــر الــــحــــفــــل الــــخــــتــــامــــي ســــعــــادة 
الــســيــد صـــالح بـــن غــانــم الــعــلــي وزيـــر 
الثقافة والرياضة والسيد طه ايهان 
ــيـــس مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي  رئـ
لــلــشــبــاب، وعــــدد مــن مــســؤولــي وزارة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، حــيــث تـــم خــالل 
التقدير على  تــوزيــع شــهــادات  الحفل 
املـــشـــاركـــني مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم 

اإلسالمي.
وأوصـــــــــــــى املـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــي نـــهـــايـــة 
املــنــتــدى بــعــدد مــن االقـــتـــراحـــات تبعا 
ملحاور املنتدى ففي محور الحوكمة 
الـــرشـــيـــدة والــشــفــافــيــة لــــدى الــشــبــاب، 
ــى تـــعـــزيـــز مــكــافــحــة الــفــســاد  ــ دعــــــوا إلـ
داخــل مؤسسات املجتمع املدني عبر 
الــقــيــام بــحــمــالت إعــالمــيــة فــي وســائــل 
التواصل االجتماعي، وإنشاء هيئات 
رقــابــيــة شــبــابــيــة تــعــنــى بــنــشــر ثــقــافــة 
الفساد،  النزاهة والشفافية ومكافحة 
والــعــمــل عــلــى تــكــويــن مــراصــد وطنية 
ومــحــلــيــة يـــقـــودهـــا الـــشـــبـــاب لــتــعــزيــز 
الــشــفــافــيــة والــنــزاهــة فــي إدارة الــشــأن 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــة إلـــــى دعـــــم املـ ــافــ ــام، إضــ ــ ــعـ ــ الـ
الـــشـــبـــابـــيـــة فـــــي مـــــجـــــاالت الـــحـــوكـــمـــة 
الرشيدة والشفافية داخل املؤسسات 

الشبابية.
وفـــي مـــحـــور: الــشــبــاب والـــرهـــان على 
ــا املــشــاركــون  الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة دعــ
ــــى إنــــشــــاء مــــراكــــز تــــدريــــب لــتــطــويــر  إلـ
ــي مــــجــــال بــعــث  ــ ــاب فـ ــبــ ــارات الــــشــ ــ ــهــ ــ مــ
األثــــــر  ــة ذات  ــيــ ــابــ ــبــ ــشــ الــ املـــــــــبـــــــــادرات 
املجتمعي، وتــأســيــس رابــطــة نسوية 
لــتــأهــيــل وتـــدريـــب الــنــســاء لــلــمــشــاركــة 
الــــــعــــــام، وإطـــــــالق  الـــــشـــــأن  فـــــي إدارة 
ــة حـــــــول اإلطـــــــار  ــيــ ــنــ اســـــتـــــشـــــارات وطــ
الــتــشــريــعــي املـــوجـــه لــلــشــبــاب حــديــث 
ــتــــحــــاق بـــســـوق الــعــمــل  ــتـــخـــرج وااللــ الـ
ــهـــدف تــحــقــيــق مـــقـــتـــرحـــات الــشــبــاب  بـ
املــســتــدامــة، فضال  املتصلة بالتنمية 
عن إنشاء لجان متابعة لتقييم خطط 

وإستراتيجيات املبادرات الشبابية.
الثالث: الشباب ووسائل  املــحــور  أمــا 
الـــــتـــــواصـــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي: فــــأوصــــى 
املــــشــــاركــــون بـــإنـــشـــاء تــقــنــيــة تـــواصـــل 
ــنـــدمـــج فـــيـــهـــا املـــنـــصـــات  ــاعـــي تـ ــمـ ــتـ اجـ
ــم املــتــحــدة،  الــرقــمــيــة تــحــت رقـــابـــة األمــ
وتــســتــخــدم لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات ودعـــم 
الــحــمــالت الــخــيــريــة والــتــطــوعــيــة عبر 
العالم اإلســالمــي والعمل على وضع 
ــرامـــج تـــوعـــويـــة لــتــرشــيــد اســتــعــمــال  بـ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســـــــائـــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـ

بــمــشــاركــة املــخــتــصــني واإلعـــالمـــيـــني، 
وتـــطـــويـــر بــــرامــــج تـــدريـــبـــيـــة لــلــتــربــيــة 
عــلــى قــيــم املــواطــنــة واالنـــتـــمـــاء ودعـــم 
ــة املـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــن خــــالل  ــيــ ــؤولــ ــســ املــ
التواصل االجتماعي، ودعم  منصات 
املــســاواة بــني الجنسني والــعــمــل على 
تــمــكــني املــــــرأة فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت 
عــــلــــى شــــبــــكــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

االجتماعي.
وأعــــــــــرب شــــبــــاب الــــعــــالــــم اإلســــالمــــي 
ــان الـــخـــتـــامـــي  ــيــ ــبــ املـــــشـــــاركـــــون فـــــي الــ
لـــلـــمـــنـــتـــدى عــــن شـــكـــرهـــم وتـــقـــديـــرهـــم 
لـــدولـــة قــطــر مــمــثــلــة بـــــــوزارة الــثــقــافــة 
ــــى كـــــــــرم الــــضــــيــــافــــة  ــلـ ــ ــة عـ ـــ ــاضــ ـــ ـــريــ ـــ والـ
وحسن االستقبال والتنظيم املحكم 
لفعاليات املنتدى وأهمية مخرجاته 
الــتــي انبثقت  الــعــمــلــيــة  والــتــوصــيــات 
عنه، مبدين إعجابهم بمظاهر التقدم 
ــتـــطـــور الـــــذي تــشــهــده  الـــحـــضـــاري والـ
دولة قطر، واملكاسب التي يتمتع بها 
الـــرخـــاء  شــبــابــهــا، مــتــمــنــني لــهــا دوام 
الــبــنــاء والتشييد  ومــواصــلــة مــســيــرة 

بسواعد وأفكار الشباب.
وقـــال الــســيــد حــســني راشـــد الكبيسي 
ــيـــة  ــابـ ــبـ الـــشـ الـــــــشـــــــؤون  مـــــديـــــر إدارة 
فــي  ــقـــافـــة والــــريــــاضــــة  ــثـ الـ فــــي وزارة 
الــخــتــام: لقد تميز  كلمته خــالل حفل 
املــنــتــدى بــمــشــاركــة فــعــالــة وثـــريـــة من 
العمل مــن الشباب  طــرف مجموعات 
ــك بــحــضــور  ــ ــارك وذلــ ــشــ ــي املــ ــالمــ اإلســ
الــخــبــراء والباحثني  متميز لعدد مــن 
واملـــدربـــني الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي إثـــراء 
النقاش وفق منهجية تفاعلية بهدف 
نــقــل الــعــمــل الــشــبــابــي اإلســـالمـــي من 
مــرحــلــة الــخــطــاب إلــــى مــرحــلــة الــفــعــل 

عبر االستفادة من التجارب املتبادلة 
والخبرات البينية املتنوعة.

وأشــار إلى أن املنتدى قد مثل فرصة 
ــتــــعــــرف عــلــى  ــلــ ــبــــاب املـــــــشـــــــارك لــ ــلــــشــ لــ
ــتـــطـــور الـــحـــضـــاري  مــخــتــلــف أوجــــــه الـ
الــــــــذي تـــشـــهـــده دولــــــــة قـــطـــر ومـــعـــالـــم 
الــتــي تحققت  الــنــهــضــة االقــتــصــاديــة 
بها واإلشعاع الثقافي والتكنولوجي 
ــه  ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ الـــــــــــــذي عـــــرفـــــتـــــه وكــــــــــل مــــــــا أتـ
ــم  ــن فـــــــرص لـــدعـ ــ ــورات مــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ هـــــــذه ال

إســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة وهـــــو مــا 
ســاهــم فـــي تــرســيــخ ثــقــافــة الــحــوكــمــة 
والشفافية وكلها حلقات متكاملة في 

مسيرة التنمية.
ـــاف الــكــبــيــســي أن شــبــاب الــعــالــم  وأضـ
الــذي  التمكني  إلــى  اإلســالمــي يحتاج 
يتمثل في توسيع دائرة املشاركة في 
الحياة العامة وفي التنمية املستدامة 
الــقــرار لتلبية تطلعاتهم  وفــي صنع 

ــك مــــن خـــالل  ــ وتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــم، وذلــ
تحسني جــودة التعليم مع ما يتالءم 
وحاجات سوق العمل، وضمان الحق 
في العمل الالئق لهم، معربا عن أمله 
امللتقيات في  فــي أن تسهم مثل هــذه 
التمكني للشباب اإلسالمي  مزيد من 
الـــقـــادرون على  قـــادة املستقبل  ألنــهــم 
فـــــي مــجــتــمــعــاتــهــم  ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ إدارة 
ــداث الــفــارق فــي حياتهم وحــيــاة  وإحــ

اآلخرين.

اختتام منتدى الدوحة للشباب اإلسالمي
 تحت شعار »األمة بشبابها«

دعوة إلنشاء هيئات لنشر ثقافة النزاهة والشفافية

¶  اإلعالن عن المشاريع والقرارات المعتمدة بالجلسة الثانية من القمة اإلسالمية ضمن المنتدى 

¶  زيارة المشاركين للحي الثقافي كتارا
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احــتــفــلــت كــلــيــة الــشــرطــة أمـــس بتخريج 
املـــشـــاركـــن بــبــرنــامــج  )300( طــالــب مـــن 
الــغــد املجموعة األولـــى )الفترة  ضــبــاط 
الـــصـــبـــاحـــيـــة( وذلــــــك بـــحـــضـــور ســـعـــادة 
ــواء الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــه يــوســف املـــال  ــلـ الـ
الــداخــلــيــة نائب  مستشار معالي وزيـــر 
املــجــلــس األعــلــى لكلية الشرطة  رئــيــس 
بـــــــــوزارة  وعـــــــــدد مـــــن مــــــــــدراء اإلدارات 

الداخلية وأولياء أمور الطلبة.
وقال اللواء الدكتور املال: »إن ما رأيناه 
ــارات مـــتـــمـــيـــزة لــلــطــاب  ــ ــهـ ــ ــن مـ ــوم مــ ــيــ الــ
املشاركن بالبرنامج دليل على نجاح 
البرنامج، وإظهار للجهود التي بذلها 
الضباط واملدربون من منسوبي الكلية 
في إعداد املشاركن بالبرنامج ليكونوا 
الــائــق، فقد رأيــنــا خال  بهذا املستوى 
ــــذي قـــدمـــه الـــطـــاب مــســتــوى  الـــعـــرض الـ
جيدا من االنضباط العسكري، وعرضا 
ملــهــارات الــدفــاع عــن الــنــفــس فيما قدمه 
الـــطـــاب فـــي عــمــلــيــة املــداهــمــة والــقــبــض 
عـــلـــى املـــطـــلـــوبـــن مـــمـــا يـــــدل عـــلـــى أنــهــم 
اســـتـــوعـــبـــوا جـــانـــبـــا مــهــمــا مــــن جـــوانـــب 
العمل األمني والــدور الــذي يضطلع به 
رجــــال الــشــرطــة فــي حــفــظ أمـــن وســامــة 
أفــراد املجتمع«. وأضــاف  الوطن وكافة 
أن العمل بهذا البرنامج جاء بناًء على 
توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية، لكلية الشرطة بوضع 
خــطــة لــاهــتــمــام بـــالـــنـــشء فـــي املـــراحـــل 
لــتــدريــبــهــم وتأهيلهم  املــبــكــرة،  الــســنــيــة 
من الناحية العلمية والفكرية والدينية 
والـــــريـــــاضـــــيـــــة خــــــــال فـــــتـــــرة اإلجــــــــــازة 

الــصــيــفــيــة، وقـــد بـــدأت الــكــلــيــة بتصميم 
ــبـــاط الـــغـــد بـــدايـــة  وتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج ضـ
مـــن صــيــف الـــعـــام املــــاضــــي، وقــــد كــانــت 
التجربة ناجحة حيث استقبلت الكلية 
حينها )2000( طالب من طلبة املرحلة 

االبتدائية.
وأشــــار إلـــى أن مــا حــقــقــه الــبــرنــامــج من 
النجاح، والرضا التام من أولياء أمور 
الــطــاب املــشــاركــن فــي الــبــرنــامــج قامت 
الــكــلــيــة بــمــواصــلــة عــمــل الــبــرنــامــج هــذا 
الــعــام وبــزيــادة فــي أعـــداد الــطــاب حيث 
اســتــوعــب الــبــرنــامــج فــي الــعــام الــحــالــي 
)2600( طــالــب، مقدما الشكر ملنسوبي 
كــلــيــة الــشــرطــة مـــن الــضــبــاط واملـــدربـــن 
ــدرة الــتــي أدت إلــى  عــلــى جــهــودهــم املـــقـ

إنجاح البرنامج.
ــد فـــهـــد ســعــيــد  ــ ــرائــ ــ مـــــن جـــانـــبـــه قــــــال الــ
الــتــدريــب بكلية  السبيعي مــديــر إدارة 
الــغــد يلقى  الشرطة إن برنامج ضــبــاط 

اهتماما كبيرا مــن قبل كلية الشرطة، 
حيث يقوم بتنفيذه ضباط على درجة 
ة الـــذيـــن لــهــم خــبــرات  عــالــيــة مـــن الــكــفــاء
وبـــاع فــي الــتــعــامــل مــع الـــنـــشء، والــيــوم 
نحتفل بتخريج املجموعة األولى، بعد 
أن أكملت البرنامج املعد والذي تضمن 
مناهج رياضية وعسكرية امتدت ملدة 
أسبوعن إضافة إلى الرماية الهوائية، 
ــة، وعـــــــدد مــن  ــاحــ ــبــ ــســ ــة والــ ــيــ ــروســ ــفــ والــ
املحاضرات التثقيفية التي ركــزت على 
الــوازع الديني  القيم األخاقية وتقوية 
الــطــاب، وتعزيز مشاعر االنتماء  لــدى 

للوطن والدفاع عنه.
وأضـــاف أن كلية الشرطة حرصت هذا 
العام على أن تكون األنشطة الرياضية 
تــحــمــل الــعــديــد مـــن الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة 
ــر الـــــوالـــــديـــــن والــــعــــطــــاء  ــ ــ كــــــاألخــــــاق وبـ
واألمــانــة واإلخــاص في العمل وخدمة 
الـــبـــاد وتـــقـــديـــر مـــا تــقــدمــه الــــدولــــة من 

رعاية في التعليم والصحة وقيمة األمن 
واألمان، متمنيا للخريجن النجاح في 
حياتهم العامة، وأن يكون مــا تعلموه 
ــم فــــي مــســتــقــبــل  ــهـ فــــي الـــكـــلـــيـــة مــــنــــارًا لـ

حياتهم.
ــدأ بــتــاوة  ــــذي بــ ــد تــضــمــن الــحــفــل الـ وقــ
ــــام  ــسـ ــ ــر الــــحــــكــــيــــم والـ ــ ــذكــ ــ ــ ــن ال ــ آيـــــــــات مــ
الـــوطـــنـــي، عــــرض فــيــلــم تــســجــيــلــي وثــق 
يوميات البرنامج وما تلقاه املشاركون 
مـــن الـــتـــدريـــبـــات واألنـــشـــطـــة الــريــاضــيــة 
والتثقيفية املختلفة، ثم قامت مجاميع 
ــــروض مــتــنــوعــة  مـــن الـــطـــاب بــتــقــديــم عـ
الــتــدريــبــات العسكرية والــريــاضــيــة  مــن 
الــــتــــي تـــلـــقـــوهـــا خـــــال الــــبــــرنــــامــــج، كــمــا 
قدمت مشاهد من الرماية بالبندقيات 
الهوائية، وكذا سيناريوهات مختصرة 
لــعــمــلــيــات املــداهــمــة واالقـــتـــحـــام ألوكـــار 
املـــجـــرمـــن نــفــذهــا الــطــلــبــة بـــإتـــقـــان نــال 

استحسان الجميع.

ودع الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة للحي 
الــثــقــافــي »كـــتـــارا«، أمـــس األول األربــعــاء 
ــيـــر 4« املـــتـــجـــهـــة إلـــى  ــتــــح الـــخـ ــلــــة »فــ رحــ
ــــال مـــراســـم  ــك خـ ــ ســــواحــــل أوروبـــــــــا، وذلــ
الدشة التي أقيمت بميناء بابيك بمدينة 
ــلـــى مـــضـــيـــق الـــبـــوســـفـــور،  ــنـــبـــول عـ إســـطـ
بــــحــــضــــور ســـــعـــــادة الــــســــيــــد إســـمـــاعـــيـــل 
جـــولـــتـــكـــن نــــائــــب مــــحــــافــــظ إســـطـــنـــبـــول 
ــادة الـــســـيـــد مـــنـــصـــور عـــبـــد الـــلـــه  ــ ــعــ ــ وســ
السليطن القنصل العام لدولة قطر في 
إســطــنــبــول وجــمــع غــفــيــر مـــن الــقــطــريــن 
ــــدوا  ــواجـ ــ ــن لـــتـــركـــيـــا والـــــذيـــــن تـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ الـ
خصيصا للمشاركة فــي مــراســم الدشة 
مـــســـتـــذكـــريـــن رحــــــات اآلبــــــــاء واألجــــــــداد 
الــبــحــريــة، إضــافــة إلــى حشد مــن األتـــراك 
ــاح مـــــن الـــجـــنـــســـيـــات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

واألجنبية.
أبــحــر مــحــمــل فــتــح الــخــيــر مـــن نـــوع بــوم 
ار في مياه مضيق البوسفور وعلى 

ّ
سف

مــتــنــه الـــنـــوخـــذة مــحــمــد الـــســـادة يــرافــقــه 
)15( بحارا قطريا من )اليزوة(، باتجاه 
ميناء جناق قلعة التركي الذي يقع على 
الـــســـاحـــل اآلســــيــــوي الــجــنــوبــي لــتــركــيــا، 
حــيــث مـــن املـــقـــرر أن يــصــل إلــيــه املــحــمــل 
أيــــام تقريبا،  الــتــقــلــيــدي فــي غــضــون 10 
ثــم يــتــابــع مــســيــره إلـــى مــيــنــاء سالونيك 
املــدن اليونانية، وذلــك ضمن  ثاني أكبر 
جولة بحرية تتوجه إلى دول في أوروبا 
وشمال أفريقيا تطل على البحر األبيض 
ــراث  ــتـ ــالـ ــريـــف بـ ــعـ ــتـ ــهــــدف الـ املــــتــــوســــط بــ
ــيــــل والـــتـــرويـــج  الـــبـــحـــري الـــقـــطـــري األصــ
لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم قطر 

.2022
وبهذه املناسبة، أعرب الدكتور خالد بن 
إبراهيم السليطي املدير العام للمؤسسة 
العامة للحي الثقافي »كتارا« عن سروره 
بانطاق رحلة »فتح الخير 4« من ميناء 
بــابــيــك بمدينة إســطــنــبــول عــلــى مضيق 
ــدًا أن رحــلــة  ــؤكــ ــفـــور الــــتــــركــــي، مــ ــبـــوسـ الـ
»فتح الخير 4« تشكل عامة فــارقــة في 
الرحات البحرية التراثية التي نظمتها 
كتارا منذ عام 2013 وحتى اآلن، مشيرًا 
إلى أن الرحلة التاريخية تعزز التواصل 
الثقافي بن شعوب ودول العالم، وتفتح 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــبــــرة، الفـ آفــــــاق املـــعـــرفـــة والــــخــ

إطاق رحلة »فتح الخير 4« من مضيق 
البوسفور في الجمهورية التركية يأتي 
انعكاسا للعاقات األخوية الوثيقة وما 
تشهده من تطور الفت في كافة املجاالت 
وامليادين والقطاعات، في ظل التعاون 

املتنامي بن البلدين الشقيقن.
وأشــــــار إلــــى أن رحـــلـــة »فـــتـــح الــخــيــر 4« 
ــــي تـــقـــديـــم قــطــر  ســـتـــقـــوم بــــــــدور بــــــــارز فـ
كــوجــهــة ريـــاضـــيـــة وثــقــافــيــة هـــامـــة، من 
ــرة الــــقــــدم مــن  ــ ــريـــف عــــشــــاق كــ ــعـ ــــال تـ خــ
املــتــوســط بماهية بطولة  مختلف دول 
ــــأس الـــعـــالـــم لــــكــــرة الــــقــــدم قـــطـــر 2022  كــ
وإطـــــاع جــمــهــور دول أوروبــــــا وشــمــال 

أفــريــقــيــا املــطــلــة عــلــى الــبــحــر املــتــوســط، 
بــاملــشــاريــع املــونــديــالــيــة الــعــمــاقــة الــتــي 

أقامتها قطر لهذه البطولة العاملية.
مــن جانبه، أعــرب السيد محمد السادة 
ــه  ــادتــ ــعــ ــن ســ ــ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــح الـ ــتـ ــ ــذة فـ ــ ــ ــوخـ ــ ــ نـ
ــيـــر 4« مــن  ــتــــح الـــخـ ــلــــة »فــ بـــانـــطـــاق رحــ
مــيــنــاء بــابــيــك بــمــديــنــة إســطــنــبــول على 
مضيق البوسفور التركي، موضحا أن 
االســـتـــعـــدادات املــكــثــفــة والــحــثــيــثــة الــتــي 
بذلتها إدارة الشواطئ باملؤسسة العامة 
للحي الثقافي »كــتــارا« مــن أجــل تنظيم 
رحــلــة »فــتــح الــخــيــر 4« اســتــغــرقــت نحو 
تسعة أشــهــر، مــؤكــدا عــزم طــاقــم املحمل 

ــة املـــثـــيـــرة  ــربـ ــجـ ــتـ ــار الـ ــمــ ــلـــى خــــــوض غــ عـ
لــلــرحــلــة الــبــحــريــة الــتــاريــخــيــة الــفــريــدة، 
واإلبـــحـــار بــمــحــمــل »فــتــح الــخــيــر 4« في 
مساره البحري باتجاه دول من أوروبــا 
وشمال إفريقيا ضمن املدة املحددة التي 
من املقرر أن تستغرق أربعة أشهر تقريبا 
وتقطع )4400 ميل بحري -7500 كم( من 
مضيق البوسفور إلى جنوة بايطاليا، 
الفـــتـــا إلــــى أن الــرحــلــة الــبــحــريــة تحظى 
بمواكبة إعامية من خال اصطحابها 
لفريق يمثل قنوات تلفزيونية فضائية 
قــطــريــة تــتــولــى تغطية ومــتــابــعــة وقــائــع 
ــقــــاط مـــســـارهـــا  ــــي مـــخـــتـــلـــف نــ ــلــــة فـ الــــرحــ

ومحطاتها.
ــتـــح الـــخـــيـــر 4«،  ــلـــة »فـ ــــى أن رحـ يـــشـــار إلـ
ســتــتــابــع خــطــهــا الــبــحــري نــحــو جــزيــرة 
مــيــكــونــوس الــيــونــانــيــة، وتــصــل مــديــنــة 
ســارانــدا الــتــي تقع فــي الــجــزء الجنوبي 
ــا، حـــيـــث ســيــشــمــل بــرنــامــج  ــيـ ــانـ ــبـ ــن ألـ مــ
الــرحــلــة الــعــاصــمــة األلــبــانــيــة تــيــرانــا، ثم 
إلــى ميناء سبليت ثاني  يــغــادر املحمل 
ــيــــا والــــتــــي تـــقـــع عــلــى  أكــــبــــر مـــــدن كــــرواتــ
الــشــرقــي للبحر األدريــاتــيــكــي،  الــشــاطــئ 
بــعــد ذلــــك يــتــوجــه إلــــى بــولــيــا فـــي شــرق 
إيــطــالــيــا ومــنــهــا إلــــى مــديــنــة الــبــنــدقــيــة 
ــم يــقــصــد صــقــلــيــة أكــبــر  )فـــيـــنـــيـــســـيـــا(، ثــ
جـــزيـــرة فـــي الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، 
لتختتم املرحلة األولـــى مــن رحلة »فتح 
الخير 4« في ميناء جنوة شمال إيطاليا.

ومن املقّرر أن تبدأ املرحلة الثانية لرحلة 
»فتح الخير 4« في يونيو 2020 وتشمل 
موانئ بحرية في فرنسا وإسبانيا، فيما 
ــرة لرحلة  ــيـ تــبــدأ املــرحــلــة الــثــالــثــة واألخـ
»فتح الخير 4« في العام 2021 وتتوجه 

خالها إلى املغرب والجزائر وتونس.

انطلقت من البوسفور إلى سواحل أوروبا

4« في إسطنبول »كتارا« تودع رحلة »فتح الخير 

¶   فتح الخير عالمة فارقة في الرحالت البحرية التراثية 

اإلداريــــــة  الــتــنــمــيــة  قـــامـــت وزارة 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
العمل  إدارة تفتيش  فــي  ممثلة 
بحمات تفتيشية مكثفة خال 
األيام املاضية بغرض التأكد من 
الــوزاري  الشركات بالقرار  التزام 
بــــشــــأن  ــة 2007  ــنــ ــســ لــ  16 رقـــــــــم 
ــال الــتــي  ــمـ ــات الـــعـــمـــل لـــأعـ ــاعــ ســ
تؤدى تحت أشعة الشمس أو في 
األمـــاكـــن املــكــشــوفــة خـــال الــفــتــرة 
إلـــى 31 أغسطس  مــن 15 يــونــيــو 

من كل عام.
وتفقد مفتشو السامة والصحة 
املــهــنــيــة بـــــــاإلدارة مـــواقـــع الــعــمــل 
ــــات الــــتــــي يــحــظــر  ــاعـ ــ ــــسـ ــــال الـ ــ خـ
ــيــــث تـــــم ضــبــط  ــمــــل حــ ــعــ فـــيـــهـــا الــ
)97( شركة مخالفة في عــدد من 
ات  القطاعات املختلفة »اإلنــشــاء
الطرق، والزراعي  وأعمال رصف 
والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي«، وتـــــــــم إخـــــطـــــار 
العمل  مــواقــع  بــإغــاق  أصحابها 
ــة أيـــــــام وذلـــــــك بــســبــب  ملــــــدة ثــــاثــ
مخالفتهم للقرار الوزاري املشار 

إليه.
اإلداريـــة  التنمية  وأهــابــت وزارة 
والــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
بــجــمــيــع الـــشـــركـــات فـــي مــخــتــلــف 
ــرار  ــقــ ــالــ الــــقــــطــــاعــــات االلـــــــتـــــــزام بــ
الوزاري ومنع العمل في األماكن 
املكشوفة أو تحت أشعة الشمس 

املباشرة خال هذه الفترة.
ات انطاقا من  تأتي تلك اإلجــراء
حــــرص دولـــــة قـــطـــر عـــلـــى ضــمــان 
سامة العمال وبيئة العمل ومن 
العديد من  املنطلق صــدرت  هــذا 
الــتــشــريــعــات الــقــطــريــة الــخــاصــة 
بالعمالة التي تواكب التطور في 

مسألة حقوق العمالة.

الدوحة - قنا

الدوحة -  

300 طالب ضمن برنامج ضباط الغد كلية الشرطة تخرج 
الدوحة -  

¶  جانب من الحضور

حمالت مكثفة 
لحماية العمال

 من أشعة الشمس
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس، 
إبـــرام اتفاقية مــع شــركــة بوينغ لتأكيد 
ــمـــس طــــــائــــــرات شــحــن  ــلــــب شـــــــــراء لـــخـ طــ
جــوي من طــراز بوينغ 777، وذلــك خالل 
مراسم أقيمت الثالثاء املاضي في البيت 

األبيض.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــرة صـ ــ ــــضـ وبــــحــــضــــور حـ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــــفــــدى، والــــرئــــيــــس األمــــريــــكــــي دونـــالـــد 
ع على االتفاقية كل من سعادة 

ّ
ترامب، وق

الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، الــرئــيــس التنفيذي 
ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 
ــيــــد كـــيـــفـــن مـــكـــالـــيـــســـتـــر، الـــرئـــيـــس  والــــســ

التنفيذي لبوينغ للطائرات التجارية.
وتبلغ قيمة االتفاقية 1.8 مليار دوالر 
أمـــريـــكـــي حــســب الئـــحـــة أســـعـــار الــســوق 
املدرجة، وتم اإلعالن عنها مسبقًا ضمن 
مذكرة تفاهم تم إبرامها خالل فعاليات 
معرض باريس الجوي في شهر يونيو.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة: »نفتخر ونــتــشــرف بالتوقيع 
على اتفاقية لتأكيد طلب شـــراء خمس 
ــائـــرات شــحــن جـــوي مـــن طــــراز بوينغ  طـ
777 بــحــضــور حــضــرة صــاحــب الــســمــو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــــفــــدى، والــــرئــــيــــس األمــــريــــكــــي دونـــالـــد 

ترامب«.
وأضــــــاف ســـعـــادة الــســيــد الـــبـــاكـــر: »كــمــا 
يسعدنا تعزيز شراكتنا طويلة األمد مع 
شركة بوينغ للطائرات التجارية وتأكيد 
الــتــزامــنــا تــجــاه الــصــنــاعــات األمــريــكــيــة، 
وســـيـــســـاهـــم تـــأكـــيـــد طـــلـــب الـــــشـــــراء فــي 
الــجــوي  الــقــطــريــة للشحن  نــمــو عمليات 
لتصبح شــركــة الــشــحــن الــجــوي األولـــى 

عــاملــيــًا هــــذا الـــعـــام مـــن حــيــث األســـطـــول 
وشبكة الوجهات«.

وقـــال السيد كيفن مكاليستر، الرئيس 
التنفيذي لبوينغ للطائرات التجارية: 
ــد الـــخـــطـــوط  ــؤكــ ــشــــرف لـــنـــا أن تــ »إنـــــــه لــ
الــجــويــة الــقــطــريــة اتــفــاقــيــة شــــراء خمس 
طائرات شحن جديدة من بوينغ، وتمتد 
الشراكة بني بوينغ والقطرية ألكثر من 
20 عــامــًا، حــيــث ســاهــمــت هـــذه الــشــراكــة 
ــــن اآلثـــــــــار اإليــــجــــابــــيــــة عــلــى  بـــالـــكـــثـــيـــر مـ
عملياتنا وموظفينا ومــزوديــنــا، وتعّد 
القطرية للشحن الجوي إحــدى شركات 
الــرائــدة عامليًا، ويسّرنا  الــجــوي  الشحن 

أن نساهم في تعزيز أسطول طائراتها 
بخمس طائرات من طراز 777«.

بــويــنــغ 777 للشحن  ــكـــان طـــائـــرة  ــإمـ وبـ
الجوي قطع مسافة أطول من أي طائرة 
أخــرى تعمل بمحركني، وتــم تصنيعها 
بــنــاًء عــلــى طــائــرة بــويــنــغ 777-200 ذات 
الــطــائــرة بقدرة  الــطــويــل، وتتمتع  املـــدى 
ــقــــدر بـــــ 102 طــــن مــتــري  اســـتـــيـــعـــابـــيـــة تــ
الــطــيــران ملسافة 9.070 كيلو  وإمــكــانــيــة 
ــران  ــيـ ــطـ ــر، ويـــنـــعـــكـــس طــــــول مــــــدى الـ ــتــ مــ
الــطــائــرة على التوفير الكبير في  لــهــذه 
الــتــكــالــيــف بــالــنــســبــة لــلــنــاقــالت الــجــويــة، 
حيث تمتاز بقلة الوقوف بني املحطات 

الــرســوم املرتبطة بعمليات  وانــخــفــاض 
الــــتــــوقــــف فــــي املــــــطــــــارات، وتــــســــاهــــم فــي 
ــام فــي مــحــطــات الــتــوقــف،  ــ تقليل االزدحــ
ــــل مـــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــف الـ ــالــ ــكــ وانــــــخــــــفــــــاض تــ
البضائع وأوقات تسليمها، حيث تجعل 
هــــذه الــخــصــائــص مـــن الـــطـــائـــرة إضــافــة 
ــــى أســــطــــول طــــائــــرات الــقــطــريــة  مــهــمــة إلـ
للشحن الجوي التي تسّير رحــالت إلى 
األمــريــكــتــني وأوروبـــــا والـــشـــرق األقــصــى 

وآسيا وعدد من الوجهات األفريقية.
نـــاجـــحـــًا بــكــل  وكــــــــان عــــــام 2018 عــــامــــًا 
املـــقـــايـــيـــس لــلــقــطــريــة لــلــشــحــن الـــجـــوي، 
حـــيـــث ارتـــفـــعـــت ســـعـــة الـــشـــحـــن الـــجـــوي 

ــقـــارنـــة بــعــام  فــــي 2018 مـ بــنــســبــة %10 
2017، وشهدت خدمات القطرية للشحن 
ــوي نـــمـــوًا مـــلـــحـــوظـــًا خـــــالل الــفــتــرة  ــجــ الــ
املــاضــيــة مــع نــمــو نسبة أطــنــان الشحن 
الناقلة  الــخــدمــات، كما أعلنت  وتــطــويــر 
الجوية إطـــالق خــدمــات الشحن الجوي 
عــبــر املـــســـاحـــة املــخــصــصــة لــلــشــحــن في 
طائرات الركاب إلى العديد من الوجهات 
ــــى اســتــالمــهــا  ــة إلــ ــافــ الــــجــــديــــدة، بــــاإلضــ
لطائرتي بوينغ 777 جديدتني في عام 
الـــنـــاقـــلـــة عــــن وجــهــتــني  2018، وكـــشـــفـــت 
جــديــدتــني فـــي شــهــر مـــايـــو لـــعـــام 2019، 
وهما جــواداالهــارا في املكسيك وأملاتي 
ــــدت عــمــلــيــات  ــهـ ــ ــــي كــــازاخــــســــتــــان. وشـ فـ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــــوي الـ ــجــ ــ ــلـــشـــحـــن الــ ــة لـ ــريــ ــطــ ــقــ الــ
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية نموًا 
كــبــيــرًا خــــالل األعــــــوام املـــاضـــيـــة، بنسبة 
أســــرع مــن جــمــيــع مــنــافــســيــهــا، مــن ثــالث 
طائرات إيرباص 300-600 في عام 2003، 
الــجــوي حاليًا  الــقــطــريــة للشحن  تــســّيــر 
رحــــــالت مــنــتــظــمــة عـــاملـــيـــًا عـــلـــى مــــن 23 
طائرة شحن جوي، باإلضافة إلى إرسال 
البضائع من خــالل املساحة املخصصة 
للشحن عــلــى مــن أكــثــر مــن 250 طــائــرة 
ل الخطوط الجوية القطرية، 

ّ
ركاب. وتشغ

ــرع شـــركـــات الــطــيــران نــمــوًا في  ــدى أســ إحــ
العالم، أسطول طائرات حديثا يضم أكثر 
مــن 250 طــائــرة تــتــجــه إلـــى أكــثــر مــن 160 
وجهة عاملية عبر مقر عملياتها في مطار 
حــمــد الـــدولـــي. وأطــلــقــت الــنــاقــلــة الوطنية 
لــدولــة قــطــر رحــالتــهــا مــؤخــرًا إلـــى كــل من 
الــــربــــاط فـــي املــــغــــرب، وإزمــــيــــر فـــي تــركــيــا، 
ومالطا، ودافاو في الفلبني، ولشبونة في 
البرتغال، ومقديشو في الصومال، فيما 
ن رحالتها إلى لنكاوي في ماليزيا 

ّ
ستدش

وعـــدد مــن الــوجــهــات األخـــرى فــي النصف 
الثاني لعام 2019.
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»777 5 طائرات شحن »بوينغ  »القطرية« تؤكد طلب شراء 

¶  سمو األمير وترامب شهدا توقيع االتفاقية 

ــال  دخـــلـــت الـــقـــطـــريـــة لـــطـــائـــرات رجــ
أوربيت«  األعمال وفريق »وان مور 
الــتــاريــخ بعدما نجحت فــي تحطيم 
ــاملـــي لــســرعــة  ــعـ ــم الـــقـــيـــاســـي الـ ــرقــ ــ ال
ــــن الـــقـــطـــبـــن الـــشـــمـــالـــي  الـــــطـــــواف بـ
 بالذكرى 

ً
والجنوبي، وذلــك احتفاال

املــكــوك  لــهــبــوط  الخمسن  الــســنــويــة 
ــــو 11 عـــلـــى ســطــح  ــول الـــفـــضـــائـــي أبــ

القمر.
وأقــلــعــت طـــائـــرة الــقــطــريــة لــطــائــرات 
رجال األعمال من طراز جلفستريم 
قــــــــاعــــــــدة رأس  G650ER مــــــــن 
الرئيسي لإلدارة  املركز  كانافيرال، 
الجوية  الوطنية األمريكية للمالحة 
والــفــضــاء )نـــاســـا(، يـــوم الــثــالثــاء 9 
يــولــيــو فـــي الــســاعــة 9:32 صــبــاحــا 
ــتــبــدأ مــهــمــتــهــا فـــي تــحــطــيــم الــرقــم  ل

القياسي.
كـــان عــلــى مــن الــطــائــرة فــريــق »وان 
ــيــــت«، والـــــذي يــضــم رائـــد  مــــور أوربــ
الــفــضــاء لــدى نــاســا تــيــري فيرتس، 
»أكـــشـــن  ــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــيـ ــ ورئـ
أفــيــيــشــن« هــامــيــش هــارديــنــغ، فيما 
تكون طاقم القطرية لطائرات رجال 
األعمال من الطيارين جيكون أوبي 
بيش، وجيريمي أسكوف، ويفيجن 
فــازيــلــيــنــكــو، إلــــى جـــانـــب املــهــنــدس 
بنجامن ريوجر، ومضيفة الطيران 

ماجدالينا ستارفيتش.
وتــــــــم إنــــــجــــــاز املــــهــــمــــة عــــلــــى أربــــــع 
ــــى مــن فــلــوريــدا  مــراحــل، كــانــت األول
ــا، ثــــم مــــن أســـتـــانـــا إلـــى  ــانـ ــتـ ــــى أسـ إلـ
ــم مـــن جــزر  ــزر مـــوريـــشـــيـــوس، ثـ جــ
ــى تــشــيــلــي، ومـــن  ــ مـــوريـــشـــيـــوس إلـ
إلــى فلوريدا مــع توقف في  تشيلي 
الــتــزود بالوقود،  كــل محطة إلعـــادة 
الطائرة في مركز كينيدي  وهبطت 
الخميس 11 يوليو،  أمــس  للفضاء 
لتسجل بذلك رقما قياسيا عامليا 
فــي الــطــيــران مــن القطب إلــى القطب 

في مدة 46 ساعة و40 دقيقة.

ــادة  ــعـ ــــهــــبــــوط سـ ــر لـــحـــظـــة ال وحــــضــ
ــر الـــــبـــــاكـــــر، الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــد أكـ ــيــ ــســ ــ ال
ــة الـــخـــطـــوط  ــيــــذي ملــــجــــمــــوعــ ــفــ ــنــ ــتــ ــ ال
قــال معلقا  القطرية، والـــذي  الجوية 
ــــقــــد دخــلــت  ــلـــى هـــــذا اإلنـــــجـــــاز: »ل عـ
الــقــطــريــة لـــطـــائـــرات رجــــال األعــمــال 
التاريخ،  أوربيت«  وفريق »وان مور 
تــتــطــلــب مــثــل هــــذه املـــهـــمـــات كــثــيــرًا 
مـــن الــتــخــطــيــط مــثــل تــحــديــد مــســار 
الــتــزود بالوقود،  الطائرة ومحطات 
واألخذ بالحسبان التقلبات الجوية، 
ثم وضع مخططات لكافة التحديات 
التي يمكن أن تواجهها الطائرة، لقد 
عــمــل عـــدد كبير مــن األفــــراد خلف 
الكواليس لضمان نجاح هذه املهمة، 
للرقم  وأنـــا سعيد جـــدًا بتحطيمنا 
العاملي كإنجاز هو األول  القياسي 
مــن نــوعــه للقطرية لــطــائــرات رجــال 
األعــمــال، والــذي سيتم االعــتــراف به 
للطيران  الدولية  ــة  الفيدراليــ من قبل 
ــام  ــ ــأرقــ ــ ــ ــيــــس ل ــنــ ــيــ ومــــــوســــــوعــــــة غــ

القياسية«.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــســـيـــد هــامــيــش 
إدارة  مـــجـــلـــس  هــــارديــــنــــغ، رئــــيــــس 
ــد مهمتنا 

ِّ
ــخــل

ُ
»أكــشــن أفــيــيــشــن«: »ت

املسماة »وان مــور أوربــيــت« ذكــرى 
هــبــوط املــكــوك الــفــضــائــي أبــولــو 11 
القمر، وتحتفي بقدرة  على سطح 
اإلنسان على تجاوز كافة التحديات 

فــي عــالــم الــفــضــاء، لــقــد قــمــنــا بهذه 
الخمسن   بالذكرى 

ً
الرحلة احتفاال

لـــهـــبـــوط املــــكــــوك الـــفـــضـــائـــي أبـــولـــو 
11 عــلــى ســطــح الــقــمــر، ولــالحــتــفــاء 
بـــالـــحـــاضـــر واملــســتــقــبــل فــــي عــالــم 
رنا في 

َّ
الفضاء، لقد َسخ اكتشاف 

هذه املهمة جهود املئات من الفنين 
املــوهــوبــن مـــن كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم، 
 على ما نستطيع 

ً
وكانت املهمة دليال

القيام به عندما نضع النجاح نصب 
أعيننا«.

ــــعــــد الـــقـــطـــريـــة لــــرجــــال األعــــمــــال 
ُ
وت

املـــالـــك واملـــشـــّغـــل األكـــبـــر فـــي الــعــالــم 
لطائرات G650ER، أسرع الطائرات 
املـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــســـافـــات الــطــويــلــة 
ــائـــرة مــــزودة  فـــي مــجــالــهــا، وهــــي طـ
ــوع رولــــــز رويــــس  ــ بــمــحــركــن مــــن نـ
الــذي يعد األحـــدث ضمن   ،BR725
املحركات من فئة BR700 وأكثرها 
ــشــغــل الــقــطــريــة لــطــائــرات 

ُ
تــطــورًا. وت

ــيــا 18 طــائــرة  ــمــــال حــال رجـــــال األعــ
خاصة متطورة، منها ست طائرات 
 G650ER مـــن طــــراز جــلــفــســتــريــم
وأربع طائرات من طراز جلفستريم 
ــــالث طـــائـــرات مـــن طـــراز  G500 وثـ
بومباردييه تشالنجر 605، وأربــع 
ــرات مـــن نــــوع غـــلـــوبـــال 5000  ــائــ طــ
ــراز غــلــوبــال  ــدة مـــن طــ ــ وطـــائـــرة واحـ

.XRS

»القطرية لرجال األعمال« تحطم الرقم 
القياسي للطواف حول العالم

»G650ER على متن »جلفستريم

الدوحة -  

الــجــويــة القطرية بطلب لشراء  الــخــطــوط  تقدمت 
18 طــائــرة جــديــدة مــن جلفستريم، خــالل مراسم 
خاصة أقيمت في البيت األبيض في التاسع من 
الــجــاري بحضور حضرة صاحب السمو  يوليو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 

والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
وحــســب بــيــان صحفي صـــادر عــن الــنــاقــلــة، أمــس، 
تــبــلــغ قــيــمــة طــلــب الــــشــــراء مــلــيــار دوالر أمــريــكــي 
لــــ 14 طـــائـــرة جــلــفــســتــريــم G650ER و4 طــائــرات 
جلفستريم G500، حيث ستنضم هــذه الطائرات 
الــجــديــدة إلـــى أســـطـــول الــقــطــريــة لــطــائــرات رجـــال 
األعمال الذي يضم حاليًا 6 طائرات G650ER و4 

.G500 طائرات
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 
ــة: »يـــســـّر  ــريـ ــطـ ــقـ ملـــجـــمـــوعـــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـ
إبــرام هذه  الخطوط الجوية القطرية اإلعــالن عن 
الــبــارزة التي ستساهم فــي تعزيز نمو  االتفاقية 
القطرية لطائرات رجــال األعــمــال، قسم الطائرات 
الخاصة في املجموعة، وفي إتاحة الفرصة أمامنا 
للسير نحو تحقيق املزيد من النجاحات، وسوف 
الــجــديــدة مــن تقديم خدماتنا  الــطــائــرات  تمكننا 

الراقية إلى املزيد من املسافرين عامليًا«.
وبــــــدأت الـــشـــراكـــة بـــني الــقــطــريــة لـــطـــائـــرات رجـــال 
األعمال وجلفستريم في شهر أكتوبر لعام 2014، 
عــنــدمــا تـــم اإلعـــــالن أن الــقــطــريــة لـــطـــائـــرات رجـــال 
األعمال ستصبح املشغل العاملي األول لطائرات 

اتــفــاقــيــة اشتملت  ــك ضــمــن  الـــجـــديـــدة، وذلــ  G500
أيــضــًا عــلــى شــــراء طـــائـــرات G650ER، ومــنــذ ذلــك 
الوقت، زادت القطرية لطائرات رجال األعمال من 
لــطــائــرات مــن جلفستريم، ويأتي  الــشــراء  طلبات 
طلب الــشــراء الــجــديــد الـــذي تبلغ قيمته أكــثــر من 
مليار دوالر أمريكي ضمن جهود الشركة لتمكني 
املــزيــد مــن املــســافــريــن عــاملــيــًا مــن تــجــربــة طــائــرات 

جلفستريم الراقية.
 G650ER وقامت جلفستريم بتسليم ست طائرات
وأربع طائرات G500 إلى القطرية لطائرات رجال 
األعـــمـــال، بــمــا فـــي ذلـــك تــســلــيــم أول طــائــرتــني في 

العالم من طراز G500 في شهر ديسمبر 2018.
وتــعــد الــقــطــريــة لــطــائــرات رجــــال األعـــمـــال املشغل 
الــعــاملــي األكــبــر لــطــراز G650ER، حيث تــقــدم هذه 
الـــطـــائـــرة أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الـــراحـــة والــرفــاهــيــة 
ــافـــريـــن عــــلــــى مـــتـــنـــهـــا مـــــع أســــــــــّرة مـــريـــحـــة  ــلـــمـــسـ لـ
وسماعات بلوتوث وشاشات شخصية وفواصل 
بـــني املـــقـــاعـــد لــتــمــكــن املـــســـافـــريـــن مـــن االســتــمــتــاع 

بالرفاهية والخصوصية في آن واحد.
لــطــائــرات رجـــال األعــمــال حاليا  وتشغل القطرية 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك 6  ــيــ 18 طـــائـــرة رجـــــال أعـــمـــال راقــ
إلـــى جــانــب 4 من   ،G650ER طــائــرات جلفستريم
طــراز جلفستريم G500، و3 طائرات بومباردييه 
تشالنجر 605، و5 طائرات جلوبال 5000 وطائرة 
ــدة مــن طـــراز جــلــوبــال XRS، وســـوف تستلم  واحــ
.G650ERو G500 الشركة طائرات جديدة من طراز

18 طائرة  .. وتطلب شراء 
»جلفستريم« بمليار دوالر
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اخــتــتــم مــركــز قــطــر لــلــتــطــويــر املــهــنــي، 
عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم 
وتنمية املجتمع، أمس، أنشطة الدورة 
ــن بـــرنـــامـــجـــه املـــطـــور  ــ االفـــتـــتـــاحـــيـــة مـ
»أكــاديــمــيــة املــهــن«، الـــذي استقطب ما 
يقرب من 60 طالًبا وطالبة من املرحلة 
الثانوية، شاركوا في برامج متنوعة، 
تعرفوا خاللها على املسارات املهنية 

املتاحة أمامهم.
ــلـــه املــــنــــصــــوري، املـــديـــر  ــبـــدالـ وعــــّبــــر عـ
التنفيذي ملركز قطر للتطوير املهني، 
 :

ً
عــن فخره بالطالب املــشــاركــن، قائال

»نهنئ الطالب املشاركن في البرنامج 
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــطـــوة الــــتــــي قــطــعــوهــا 
عـــلـــى طــــريــــق اســـتـــكـــشـــاف املـــــســـــارات 
الــتــي تــتــوافــق مــع تطلعاتهم  املــهــنــيــة 
الـــفـــرديـــة وتــــخــــدم الــــوطــــن فــــي الـــوقـــت 
نـــدرك جميًعا أن  املــهــم أن  نفسه. فمن 
لــكــل مــا نــقــوم بــه تــأثــيــرا عــلــى وطننا، 
ــيـــق بــــن الــــقــــدرات  ــتـــوفـ ــة فــــي الـ خــــاصــ
البشرية لشبابنا ومتطلبات ازدهــار 
ونمو الدولة. وهنا تكمن أهمية هذه 
ــتــــي يــــواظــــب مــــركــــز قــطــر  األنـــشـــطـــة الــ
للتطوير املهني على تنظيمها، والتي 
املــســارات  الــطــالب على سلوك  تساعد 
الــتــي تــتــوافــق مــع تطلعاتهم  املــهــنــيــة 
ــا فــي صالح 

ً
الشخصية، وتصب أيــض

الوطن«.
ــــذي امـــتـــد على  وتــضــمــن الــبــرنــامــج الـ
مـــدار أســبــوعــن الــعــديــد مــن الــزيــارات 
ــات الــــقــــطــــاعــــن الــــعــــام  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ إلــــــــى مـ
صت  صِّ

ُ
الــدولــة، حيث خ والخاص في 

ــتــــي شــمــلــت  ــذه الـــــــزيـــــــارات الــ ــهــ أيـــــــام لــ
قطاعات عديدة في الدولة من بينها: 
يوم الطب برعاية سدرة للطب، عضو 
مؤسسة قطر، واليوم الزراعي برعاية 
حديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة 
قــطــر، والــيــوم الهندسي بــرعــايــة كلية 
ــوم  ــ ــي قــــطــــر، ويـ ــ شــــمــــال األطـــلـــنـــطـــي فـ
ــيـــران بـــرعـــايـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة  الـــطـ
القطرية. وأتيحت للمشاركن فرصة 
الــذيــن يعملون  للحديث مــع املوظفن 
فـــي هـــذه الــقــطــاعــات والـــجـــهـــات، وهــو 
مــا ســاعــدهــم عــلــى اكــتــشــاف مــا يمكن 

توقعه في الحياة املهنية الواقعية.

تحديد المسارات 
األكاديمية

كما تضمنت أنشطة »أكاديمية املهن« 
بـــرنـــامـــًجـــا تــعــريــفــًيــا عــــن الــجــامــعــات 
املــوجــودة فــي دولــة قطر، مثل جامعة 
ــدن لـــلـــعـــلـــوم  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة سـ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــر وجــ ــ ــطـ ــ قـ
التطبيقية في قطر، وجامعات املدينة 
الــتــعــلــيــمــيــة وغــــيــــرهــــا. حـــيـــث حــضــر 
ممثلون عن تلك الجامعات في اليوم 
الختامي للبرنامج بهدف تقديم نبذة 
عن جامعاتهم واستعراض معلومات 
ــام والــتــخــصــصــات املــتــاحــة  عـــن األقـــسـ
إلــى تعريفهم  أمــام الطلبة، باإلضافة 
بالدرجات العلمية التي تمنحها هذه 
الجامعات، وكيفية التقديم وشــروط 
ــو مـــــا يــــســــاعــــد الــطــلــبــة  ــ ــ ــــول، وهـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ
عــلــى االســتــعــداد للمرحلة الجامعية 
وتحديد مساراتهم األكاديمية بشكل 

واٍع ومستنير.
وقــــال مــحــمــد الــتــمــيــمــي، أحـــد الــطــالب 

املـــشـــاركـــن فـــي الــبــرنــامــج: »اشــتــركــت 
في أكاديمية املهن هذا العام لتحديد 
تــــخــــصــــصــــي املـــــهـــــنـــــي، وقـــــــــد ذهـــبـــنـــا 
ــارات املــيــدانــيــة  ــ ــزيــ ــ ــن الــ فــــي الــكــثــيــر مــ
ملــســاعــدتــنــا عــلــى ذلـــــك. طـــاملـــا تمنيت 
أن أتــخــصــص فــي املــجــال الــطــبــي، لــذا 
كانت زيـــارة ســدرة للطب مفيدة جــًدا 
بالنسبة لي حيث تعمقت أكثر في هذا 

املجال وتعرفت عليه بشكل أفضل«.
كــمــا أوضــحــت الــطــالــبــة مــريــم املحمد، 
املـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــرنـــامـــج، أن مـــن أهــم 
األشـــيـــاء الـــتـــي اســتــفــادتــهــا مـــن خــالل 
ــة الــتــخــطــيــط  ــيـ ــمـ ــــي أهـ مـــشـــاركـــتـــهـــا هـ
املبكر، وقالت: »كلما بدأت في تحديد 
الــجــامــعــيــة من  ــتـــي  تخصصي ودراسـ
مــرحــلــة مــبــكــرة، ســأتــمــكــن مــن تحقيق 

أحالمي بشكل أفضل«.
كــمــا تمتع املــشــاركــون بمجموعة من 
األنــشــطــة الترفيهية والتثقيفية، من 
تـــدربـــوا خاللها  فــنــيــة  بينها صــفــوف 
على بعض الحرف واألعمال اليدوية، 
التي تساعد على إكسابهم مجموعة 
مـــن املـــهـــارات الــشــخــصــيــة والــحــيــاتــيــة 
ــلـــى الــــــــذات والـــثـــقـــة  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــثـــل االعــ مـ
ــارات  ــهــ بـــالـــنـــفـــس، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــ
ــام الــجــمــهــور  ــ الـــتـــواصـــل والـــتـــحـــدث أمـ
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــل الــــجــــمــــاعــــي، وغـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
املــهــارات التي تمكن االســتــفــادة منها 

ا عند دخول سوق العمل.
ً
الحق

60 طالًبا وطالبة من المرحلة الثانوية تخريج 

مركز التطوير المهني يختتم الدورة االفتتاحية 
لبرنامج أكاديمية المهن 

¶  المشاركون في البرنامج

قالت خلود املناعي، مديرة البرامج 
ــز قــطــر  ــمـــركـ والــــخــــدمــــات املـــهـــنـــيـــة بـ
للتطوير املهني، إن أكاديمية املهن 
تهدف إلرســـاء الثقافة املهنية عند 
الطالب والقدرة على اختيار املسار 

األكاديمي.
وأضـــافـــت املــنــاعــي فــي تــصــريــحــات، 
ــة املــــهــــن وفـــــي ســنــتــهــا  ــيـ ــمـ ــاديـ أن أكـ
الــخــامــســة وهــــي عـــبـــارة عـــن مخيم 
صيفي تم تغيير اسمها ألكاديمية 
املـــهـــن حــتــى يــشــعــر الـــطـــالـــب وكــأنــه 
ينتقل من جامعة إلــى أخــرى أو من 
مؤسسة ملؤسسة ليختار ماذا يريد 

أن يكون في املستقبل.
وقــالــت املــنــاعــي إن أكــاديــمــيــة املهن 
تـــســـتـــهـــدف املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة فــي 
الـــثـــانـــوي  الـــصـــفـــن األول والـــثـــانـــي 
ــاره  ــ ــسـ ــ ــار مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ ــى يــــــقــــــوم بـ ــ ــتـ ــ حـ
األكــاديــمــي الــجــامــعــي. وأضــافــت أن 
الـــبـــرنـــامـــج يـــهـــدف إلرســــــاء الــثــقــافــة 
املـــهـــنـــيـــة عـــنـــد الــــطــــالب وتـــعـــزيـــزهـــا 
منذ بداية العمر وحتى يتمكن من 
اخــتــيــار املــســار املــهــنــي الـــذي يــريــده 
ــه ثــقــافــة  ــديـ ــكـــون لـ بـــاإلضـــافـــة ألن يـ

مهنية.
وأوضــــحــــت املـــنـــاعـــي أن الــبــرنــامــج 
يــراعــي احــتــيــاجــات الــســوق القطري 
من التخصصات املختلفة، باإلضافة 
لــلــتــعــرف عـــلـــى مـــيـــول وإمـــكـــانـــيـــات 
الــدولــة  الــطــالب وتلبية احــتــيــاجــات 
من جهة أخرى، حيث نقوم بدراسة 
ــر مــن  ــطــ ــــوق ومـــــــا تـــحـــتـــاجـــه قــ ــســ ــ الــ

تــخــصــصــات. بــالــتــالــي نــجــد هــنــاك 
تركيزًا على مــجــاالت فــي االقتصاد 
والــطــاقــة والـــطـــيـــران والـــطـــب والــتــي 
نــركــز عليها بشكل أســاســي بكافة 

برامج املركز.
ونوهت مديرة البرامج والخدمات 
الــحــالــيــة تعد  الـــدفـــعـــة  املــهــنــيــة، أن 
الرابعة منذ انطالق البرنامج، ويتم 
االنــتــســاب لــهــا مــن طـــالب الــثــانــويــة 
ــتــــخــــصــــصــــات وال  مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــ
تــكــون حــكــرًا عــلــى مـــدرســـة بعينها 
أو لفئة بعينها بل تشمل القطرين 
الــذي يرغب في  واملقيمن والطالب 
التسجيل يــأتــي عــن طــريــق اإلعـــالن 

عن البرنامج كل مرة.
وقـــالـــت إن الــتــغــيــيــر فـــي الــبــرنــامــج 
هذا العام هو أن الطالب من حقه أن 
الـــذي يستمر  الــكــورس  نــوع  يختار 
ألسبوعن من خالل الجدول املعلن 

بـــحـــيـــث إنــــــه يــســتــطــيــع أن يــخــتــار 
الــبــرنــامــج  كــــان  األســـبـــوع األول إذا 
الـــثـــانـــي أو  يـــنـــاســـبـــه أو األســـــبـــــوع 
يمكن أن يختار األسبوعن ملعرفة 
كـــافـــة الــتــخــصــصــات فـــي أكــاديــمــيــة 
املهن، ســواء كــان في مجاالت الطب 
والــــطــــيــــران والـــهـــنـــدســـة والـــريـــاضـــة 

وغيرها.
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ ــــت أن هــــــنــــــاك  ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
املـــؤســـســـات الــتــي تــتــعــاون فـــي هــذا 
ــامــــج مــــثــــل كــلــيــة  ــرنــ ــبــ ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ الــ
شــمــال األطلنطي ومستشفى حمد 
وجـــامـــعـــة نـــورثـــويـــســـتـــرون وقـــنـــاة 
الكأس ووزارة التنمية وغيرها من 

الجهات املختلفة.
ــــي عــــلــــى أن أهــــم  ــاعـ ــ ــنـ ــ املـ وشـــــــــــددت 
الــبــرنــامــج هــو أن يستطيع  أهــــداف 
الــطــالــب تــحــديــد مــســاره األكــاديــمــي 
بنفسه بمعرفة ميوله وإمكانياته 
ــه، والـــتـــفـــكـــيـــر بــشــكــل  ــاتـ وتـــخـــصـــصـ
ــــي الـــــــــورش والــــجــــرعــــات  مـــنـــطـــقـــي فـ
الــتــي تلقاها بأكاديمية  التدريبية 
ــز يــقــوم  ــركــ ــن. وخـــتـــمـــت بـــــأن املــ ــهــ املــ
كــــــل دورة عــــلــــى حــــدة  بــــمــــراجــــعــــة 
ومــــعــــرفــــة مــــــدى نـــجـــاحـــهـــا وإعـــــــداد 
ــيــــم الـــــســـــنـــــوي حــــتــــى نـــقـــوم  ــيــ ــقــ ــتــ الــ
الـــدورة املقبلة كجزء  بتحسينه فــي 

من عملية التطوير لبرامج املركز.
وقــالــت: مــن خــالل الــــدورات الحظنا 
أن كــثــيــرا مــن الــطــالب لــديــهــم ميول 
بشكل أكبر لقطاعات مثل الطيران 

واإلعالم خاصة اإلعالم الرياضي.

يراعي احتياجات السوق القطري.. خلود المناعي: 

إرساء الثقافة المهنية والقدرة 
على اختيار المسار األكاديمي 

¶  خلود المناعي

قال عبد الرحمن علي املالكي مسؤول التواصل والتسويق 
الــعــام جــاءت  املهني إن نسخة هــذا  للتطوير  بمركز قطر 
 مــن املــخــيــم الصيفي، 

ً
تــحــت اســـم »أكــاديــمــيــة املــهــن« بـــدال

لــعــدة قــطــاعــات بالدولة  الــبــرنــامــج زيــــارات ميدانية  وشــمــل 
 عن مجموعة من الورش التدريبية لتطوير مهارات 

ً
فضال

الطالب الشخصية واستمر البرنامج على مدار أسبوعني 
كان للطالب حرية االختيار لالشتراك في أسبوع واحد أو 

إتمام األسبوعني كاملني.
وشدد املالكي في تصريحات صحفية على أن نوعية هذه 

البرامج مهمة وضرورية وجني ثمارها يأتي في لحظات 
الثانوية  انتهاء املرحلة  االختيار للمسار األكاديمي بعد 
ومن ثم اختيار مسار مهني يتوافق مع قدرات الشخص 
البرنامج  امليدانية ضمن  الــزيــارات  أن  ومــهــاراتــه. وأوضـــح 
التخصصات  كانت متنوعة فضمت مجموعة كبيرة من 
املهنية أبرزها القطاع الطبي والهندسي واإلعالم والطيران 
الزيارات وااللتقاء  والزراعة وسهيل سات، مؤكدًا أن هذه 
ــواء الــواقــعــيــة ســمــحــت لــلــطــالب  ــ ــ بــــأربــــاب الــعــمــل فـــي األجـ
بــاالقــتــراب بــصــورة أكبر مــن ســوق العمل والــتــعــرف على 

التعرف  الطالب في  أنها ساعدت  إلــى  احتياجاته إضافة 
على ميولهم مــن خــالل طــرح أسئلتهم واستفساراتهم 

بشكل مباشر على العاملني في هذه املجاالت.
الرغم  البرنامج على  الــطــالب على  املالكي بإقبال  وأشـــاد 
 »لم يتقاعس 

ً
من انطالقه في فترة اإلجازة الصيفية قائال

الــطــالب عــن الــحــضــور الــصــبــاحــي ملـــدة أســبــوعــني كاملني 
العمل  حيث كــان شغفهم باملعرفة والتواصل مع جهات 
كبيرا بهدف تكوين صورة عامة عن تخصصاتهم املهنية 

املستقبلية بناء على قدراتهم ومهاراتهم«.

المالكي: أكاديمية المهن تتيح للطالب االقتراب من سوق العمل 

¶  المالكي يتحدث للصحفيين

المنصوري: 
استكشاف المسارات 
المهنية يعزز القدرات 
البشرية ويساهم في 

االزدهار والنمو

شوقي مهدي
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37 منشأة صناعية بمختلف قطاعات اإلنتاج توزعت على 

435 مليون ريال استثمارات صناعية خالل النصف األول

زاد عــدد املنشآت الصناعية املسجلة 
بالدولة خالل النصف األول من العام 
ــــى 828 مـــنـــشـــأة صــنــاعــيــة  ــاري إلـ ــجــ الــ
مقارنة بـ 795 منشأة مع نهاية العام 
املــنــشــآت  املـــاضـــي 2018، فــيــمــا زادت 
إلــى 617 منشأة  الصناعية املرخصة 
بـــ 613 مــنــشــأة، ليصبح عــدد  مــقــارنــة 
املنشآت الصناعية الجديدة التي تم 
تأسيها أو ترخيصها نحو 37 منشأة 
صناعية خالل الستة أشهر األولى من 

العام الجاري.
ــيــــة  ــاعــ ــنــ ويـــــقـــــصـــــد بـــــاملـــــنـــــشـــــآت الــــصــ
املــــرخــــصــــة املــــصــــانــــع الــــتــــي حــصــلــت 
عــلــى تــرخــيــص إقـــامـــة وهــــي بــمــراحــل 
ــاء، أمـــــا املــنــشــآت  ــ ــشــ ــ الـــتـــأســـيـــس واإلنــ
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فـــهـــي املــنــشــآت 
القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.

الحوافز والتسهيالت 

الــعــام 2018 تقديم العديد من  وشهد 
الـــحـــوافـــز والــتــســهــيــالت أمــــام الــقــطــاع 
الخاص املحلي للدخول بالصناعات 
اإلنتاجية في الدولة التي بدأت تظهر 
على أرض الواقع خالل العام الحالي 
وســط تــوقــعــات بــزيــادة عــدد املصانع 
الـــعـــامـــلـــة واملــــرخــــصــــة خــــــالل الـــفـــتـــرة 
املــقــبــلــة، الســيــمــا مـــع إطـــــالق املــرحــلــة 

الثانية من مبادرة »امتلك مصنعا«.
ــة األولـــــــى  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــج املـ ــائــ ــتــ ــســــب نــ ــحــ وبــ
ــلـــك مــصــنــعــا خـــالل  ــتـ ــن مــــبــــادرة »امـ مــ
ــاعــــة« فـــإنـــه تــــم مـــنـــح مـــوافـــقـــات  72 ســ
تراخيص لنحو 63 مصنعا بإجمالي 
قيمة استثمارات يصل إلى حوالي 2.5 
مليار ريــال، منها 22 مصنعا بمجال 
الــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة، و4 فـــي قــطــاع 
املــعــادن والطبية 9 مصانع والورقية 
6 مــصــانــع، والــكــيــمــيــائــيــة 8 مــصــانــع 
واآلالت بمصنع واحد، والكهربائيات 

5 مصانع واملطاط 8 مصانع.
نــمــت الـــصـــادرات غــيــر الــنــفــطــيــة خــالل 
الــربــع األول مــن الــعــام الــجــاري %5.8 
وبــنــحــو 600 مــلــيــون ريـــــال، إذ بلغت 
بـــ  ــار ريـــــــال مــــقــــارنــــة  ــيـ ــلـ نـــحـــو 10.3 مـ
9.7 مــلــيــار فــي الــربــع األول مــن الــعــام 
الـــصـــادرات  بــلــغ إجــمــالــي  2018، فيما 

الخارجية نحو 70 مليار ريال.

قطاع غير تقليدي 

وأكد رجال أعمال وصناعيون أن نمو 
قيمة االستثمارات الصناعية بالدولة 
انــعــكــاس مباشر لتوجه املستثمرين 
لقطاعات غير تقليدية جديدة، الفتني 
إلى أن أغلب االستثمارات في السابق 

كــانــت تــتــركــز فــي الــقــطــاع الــعــقــاري أو 
الــقــطــاع الــخــدمــي الــتــجــاري بعيدا عن 

االستثمار في قطاعات غير تقليدية.
وبــيــنــوا أن زيــــادة اإلنـــتـــاج الصناعي 
خـــالل الــعــامــني املــاضــيــني جـــاءت لسد 
حـــاجـــة الـــســـوق املـــحـــلـــي، الســيــمــا في 
املــنــتــجــات الــغــذائــيــة قــصــيــرة األعــمــار 
وذات الصالحية املنخفضة كاأللبان 
والدواجن والسلع الغذائية، مشيرين 
إلــى أن الفترة املاضية شهدت دخــول 
لــقــطــاعــات إنتاجية  مستثمرين جـــدد 
ــيــــدة عـــــن الــــــغــــــذاء وذلـــــك  ــعــ جـــــديـــــدة بــ
للتخفيف مـــن االعــتــمــاد عــلــى السلع 

املستوردة.

قيمة مضافة 

إلــــى ذلــــك أكــــد رجــــل األعـــمـــال ورئــيــس 
ــار  ــيــ ــتــ ــع االخــ ــانــ مـــجـــلـــس إدارة مــــصــ
ــواه الـــهـــاجـــري أن  ــ األملــــانــــي ســعــد آل تـ
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة أحــــد الــقــطــاعــات 

املهمة لالقتصاد والــتــي تحقق قيمة 
ــة، ســــــواء بـــقـــطـــاع الـــعـــمـــالـــة أو  ــافـ مـــضـ
ــى األســـــــواق الــخــارجــيــة،  الــتــصــديــر إلــ
الفتا إلى أن املصانع القطرية تعتمد 
على إدخـــال تكنولوجيا متطورة في 
عمليات اإلنــتــاج مما يجعلها تتمتع 
ــيـــة تـــضـــاهـــي املــنــتــجــات  ــالـ بــــجــــودة عـ

املستوردة من كافة بالد العالم.
وأشار إلى أن املرحلة املاضية شهدت 
ــوال  ــ مـــتـــزايـــدا مــــن رؤوس األمــ إقــــبــــاال 
ــثــــمــــار فــــــي الـــقـــطـــاع  ــتــ ــلــــيــــة لــــالســ املــــحــ
الــصــنــاعــي والـــبـــدء بــعــمــلــيــات اإلنــتــاج 
ــيـــة حـــــاجـــــة الــــــســــــوق املــــحــــلــــي،  ــتـــغـــطـ لـ
إلــى أن التسهيالت والحوافز  مشيرا 
الــحــكــومــيــة كـــان لــهــا الــــدور األبــــرز في 

زيادة االستثمار الصناعي بقطر.
وأكــد الهاجري أن املنتجات الوطنية 
استطاعت كسب ثقة محلية وخارجية 
ملــا تتمتع بــه مــن جـــودة عــالــيــة قـــادرة 
إلــى أن القطاع  على املنافسة، مشيرا 
الـــخـــاص املــحــلــي ســيــبــقــى يـــدخـــل في 
قـــطـــاعـــات صـــنـــاعـــيـــة جــــديــــدة نــتــيــجــة 
زيـــادة الطلب فــي الــســوق املحلي على 

املنتجات الوطنية وعــدم وجــود سلع 
ومنتجات مستوردة.

زاد عدد املنشآت الصناعية الغذائية 
ــــالل الـــعـــامـــني املـــاضـــيـــني بــنــحــو 35  خـ
منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام 
املــاضــي عــدد املــصــانــع الــغــذائــيــة نحو 
112 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا 

غذائيا بنهاية العام 2016.

دمج القطاعين 

ــال االســتــثــمــاريــة  ــمــ نــمــو أنــشــطــة األعــ
خــالل الــعــام والــنــصــف املــاضــي، ســواء 
فــي قــطــاعــي الــتــجــارة والــصــنــاعــة دفــع 
بــاتــجــاه ضـــــرورة تــوحــيــد مــرجــعــيــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص املــحــلــي، بــمــا يحقق 
رؤيــة الــدولــة في تحفيز مشاركته في 
مسيرة التنمية الشاملة، كــان أبرزها 
قرار دمج قطاعي التجارة والصناعة 
الــــــــذي يـــعـــد رؤيــــــــة ثـــاقـــبـــة ملــتــطــلــبــات 
مستقبل بيئة األعــمــال االستثمارية 
بالدولة وبما يدعم التطوير املؤسسي 
ــهـــل اإلجــــــــــــراءات أمـــــــام تــأســيــس  ويـــسـ
األعـــمـــال الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، كما 
فــي تحفيز رؤوس  لــهــا دور  ســيــكــون 
األمــــــــــــوال املـــحـــلـــيـــة واألجــــنــــبــــيــــة إلــــى 

االستثمار بالقطاع غير النفطي.

قفزات ملموسة 

ــبـــي  ــعـ ــكـ وأكـــــــــــد راشـــــــــــد بـــــــن نــــــاصــــــر الـ
رئـــيـــس لــجــنــة الــصــنــاعــة بــغــرفــة قطر 
ــيـــة اســتــطــاعــت  ــنـ الـــوطـ ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ أن 
خـــــــالل الــــعــــامــــني املــــاضــــيــــني تــحــقــيــق 
قــفــزات مــلــمــوســة فــي كــافــة الــقــطــاعــات 
الصناعية التي يحتاج إليها السوق 
ــى أن الــتــســهــيــالت  املـــحـــلـــي، مــشــيــرا إلــ
ــان لـــهـــا أثـــر  ــ ــز الــحــكــومــيــة كـ والــــحــــوافــ
إيجابي في تنمية الصناعة الوطنية 
خاصة مبادرة »امتلك مصنعا« التي 

جاءت بناء على دراسة لحاجة السوق 
املحلي من الصناعات التي يحتاجها، 
ــه تــمــت املــوافــقــة عــلــى 22  الفــتــا إلـــى أنـ
ترخيصا للصناعات الغذائية ضمن 
ــادرة »امـــتـــلـــك مــصــنــعــا خـــــالل 72  ــ ــبـ ــ مـ

ساعة«.
ــار الــكــعــبــي، بــحــســب تــصــريــحــات  ــ وأشــ
ســـابـــقـــة، إلـــــى أن الـــصـــنـــاعـــة الــوطــنــيــة 
ــزيـــدا مـــن الــنــمــو املــتــواصــل  ســتــشــهــد مـ
خالل الفترة املقبلة في كافة القطاعات 
نتيجة حــاجــة الــســوق املــحــلــي وتــوجــه 
العديد من رجال األعمال واملستثمرين 
إلـــــى قـــطـــاعـــات غـــيـــر تــقــلــيــديــة ومــنــهــا 
ــقــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــي، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن  الــ
ــــت تــتــمــتــع  ــاتـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
بالجودة العالية وقدرتها على منافسة 

السلع املستوردة في السوق املحلي.
ومــن املتوقع أن تشهد الفترة املقبلة 
استقطاب العديد من املصانع العاملية 
ــبـــع لــهــا  ــتـ ــلــــع وبــــضــــائــــع تـ إلنـــــتـــــاج ســ
داخــــل دولــــة قــطــر، عــلــى غــــرار افــتــتــاح 
مصنع ليبتون وريـــد ليبل باملنطقة 

الصناعية الجديدة.

تحديثات قانونية 

ــر أن الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة شــهــدت  ــذكــ ويــ
تحديثات قانونية ومن أهمها إنجاز 
لــبــيــئــة األعــــمــــال بـــاســـتـــصـــدار قـــانـــون 
املــــــــال غــيــر  تـــنـــظـــيـــم اســــتــــثــــمــــار رأس 
القطري في النشاط االقتصادي، الذي 
يعتبر خطوة مهمة في مسار تعزيز 
دخــــــــول املـــســـتـــثـــمـــريـــن األجـــــانـــــب إلـــى 
الــســوق القطري، وتعديالت جوهرية 
عـــلـــى أحــــكــــام قــــانــــون املـــنـــاطـــق الـــحـــرة 
االستثمارية، الذي تمت بموجبه إزالة 
ــام رؤوس  كــافــة الــحــواجــز والــقــيــود أمـ
األمــــــــوال، كــمــا تـــم إطـــــالق الـــعـــديـــد من 
املبادرات والحوافز الحكومية لتحفيز 
الــخــاص على االستثمار غير  القطاع 
التقليدي في قطاعات جديدة ومنها 

القطاع الصناعي.
ــنـــشـــآت  ــلــــني بـــاملـ ــامــ ــعــ ــغ عـــــــدد الــ ــلــ ــبــ ويــ
الــصــنــاعــيــة 93189 عـــامـــال ومــوظــفــا، 
وبــلــغ مــجــمــوع اســتــثــمــارات املــشــاريــع 
ــي قـــطـــاع  ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة األســـــاســـــيـــــة فــ
صــنــاعــة املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة املــكــررة 
وتــحــويــل الـــغـــاز إلــــى ســـوائـــل حــوالــي 
113.5 مليار ريـــال. كما بلغ مجموع 
ــارات املــــشــــاريــــع الــصــنــاعــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــواد  األســـاســـيـــة فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة املــ
واملــنــتــجــات الكيميائية حــوالــي 57.9 

مليار ريال.

¶ سعد الهاجري  ¶ راشد الكعبي

¶ توسع صناعي ملحوظ خالل العامين الماضيين

نمت االستثمارات 

الصناعية املسجلة 

العاملة واملرخصة في 

الدولة خالل النصف 

األول من العام الجاري 

بنحو 435 مليون 

ريال ليصبح إجمالي 

االستثمارات 287551 

مليون ريال مقارنة بـ 

287116 مليون ريال 

بنهاية العام املاضي 

2018، وفقا لبيانات 

بوابة قطر الصناعية.

عمر القضاه

5.8 % نمو الصادرات غير 
النفطية خالل الربع األول 

توقعات باستقطاب 
العديد من المصانع 
العالمية خالل الفترة 

المقبلة
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نمت االستثمارات القطرية في بورصة 
عّمان بنحو 100 مليون دينار ما يعادل 
500 مليون ريال قطري مع نهاية شهر 
يــونــيــو املـــاضـــي، لــيــحــتــل املــســتــثــمــرون 
ــيـــة بــقــائــمــة  ــثـــانـ الـــقـــطـــريـــون املـــرتـــبـــة الـ
املساهمني غير األردنيني باستثمارات 
تــجــاوزت 903 مــايــني ديــنــار اردنـــي ما 

يعادل 4.7 مليار ريال قطري.
وبــحــســب الـــنـــشـــرة الــشــهــريــة الــخــاصــة 
ــم حــــســــب الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــهــ ــ بـــمـــلـــكـــيـــة األســ
الـــصـــادرة عــن بــورصــة عــّمــان فـــان عــدد 
املــســتــثــمــريــن الــقــطــريــني وعــــدد األســهــم 
ــتــــي يــمــلــكــونــهــا لــــم تــتــغــيــر بــنــهــايــة  الــ
يونيو إذ يمتلك 378 مستثمرا قطريا 
نــحــو 183 مــلــيــون ســهــم بــنــســبــة %5.5 
ــتـــوزع ملكية  ــم، وتـ ــهـ مـــن إجــمــالــي األسـ
الــقــطــريــني عــلــى مختلف  املــســتــثــمــريــن 
ــة والـــتـــجـــاريـــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــاعــــات الـــصـ ــقــــطــ الــ
والــخــدمــاتــيــة. واحــتــلــت االســتــثــمــارات 
القطرية ببورصة عمان املرتبة الثانية 
بــقــائــمــة املــســتــثــمــريــن غـــيـــر األردنــــيــــني 
ــذلـــك قــــد تـــقـــدمـــت مــــن املــرتــبــة  لـــتـــكـــون بـ

الثالثة بنهاية مايو املاضي.
 وتستحوذ االستثمارات غير األردنية، 
عربية وأجنبية، على 49% من إجمالي 
املــدرجــة بنهاية شــهــر يونيو،  األســهــم 
فيما يملك األردنــيــون النسبة الباقية، 
ويستثمر في البورصة 651 مستثمرا 

عربيا وأجنبيا.

القيمة السوقية 

وتبلغ القيمة السوقية لألسهم املدرجة 
ــان 15.7 مــلــيــار ديــنــار  فــي بــورصــة عــمَّ
)81.1 مــلــيــار ريــــــال(، فــيــمــا يــبــلــغ عــدد 
األســهــم املــدرجــة بــبــورصــة عــمــان نحو 

7.6 مليار سهم.
ــراة مــن  ــتــ ــشــ ــلـــغـــت قـــيـــمـــة األســــهــــم املــ وبـ
املستثمرين غير األردنــيــني منذ بداية 
العام وحتى نهاية شهر يونيو املاضي 
171.2 مليون دينار )858 مليون ريال(، 
مـــــن حــجــم  نـــســـبـــتـــه %25  مـــــا  مـــشـــكـــلـــة 

التداول الكلي.
ويــذكــر أن القيمة اإلجــمــالــيــة لعمليات 
شــــراء املــســتــثــمــريــن الـــعـــرب، مــنــذ بــدايــة 
العام وحتى نهاية شهر يونيو 2019 
حــوالــي 92.7 مليون ديــنــار مشكلة ما 
نــســبــتــه 53.9% مـــن إجــمــالــي مـــن قيمة 
ــيــــني، فـــي حـــني بلغت  شــــراء غــيــر األردنــ
القيمة اإلجمالية لعمليات شــراء غير 
الــعــرب 78.9 مــلــيــون ديــنــار مشكلة ما 
نسبته 46.1% مــن إجــمــالــي شـــراء غير 

األردنيني.

االستثمارات القطرية

ويبلغ حجم االستثمار القطري حاليا 
ــارب 2 مــلــيــار دوالر  ــقـ يـ ــا  فـــي األردن مـ
بـــقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة ومـــنـــهـــا الـــطـــاقـــة 
والعقارات والبورصة والبنوك، وسط 
ــا خـــــال الـــســـنـــوات  ــهـ ــادتـ ــزيـ تـــوقـــعـــات لـ
الـــثـــاث املــقــبــلــة إلــــى 4 مـــلـــيـــارات دوالر 

بقطاعات استثمارية غير تقليدية.
ــادة  ــ ــهـــدت األشــــهــــر املـــاضـــيـــة زيـ كـــمـــا شـ
فــــي »اي اي  نــــبــــراس  حـــصـــص شــــركــــة 
سي« نحو 300 مليون ريال، وتم عرض 
الــعــديــد مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة في 
أمـــام وفـــود تــجــاريــة وحكومية  األردن 
املـــمـــلـــكـــة خـــــال األشـــهـــر  قـــطـــريـــة زارت 
املاضية ال سيما زيارة كتارا للضيافة 
واطــــاعــــهــــا عـــلـــى فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة 

بمنطقة البحر امليت.
وحــقــق الــتــبــادل الــتــجــاري بــني البلدين 
الشقيقني نمًوا الفتًا في العام املاضي 
2018، بنسبة 18% حيث بلغ نحو 1.3 
مليار ريــال )250 مليون دينار أردنــي( 
ــال )211 مــلــيــون  ــ مــقــابــل 1.1 مــلــيــار ريـ
ديــنــار( في 2017، وذلــك على الرغم من 
تعطل نــقــل وشــحــن الــســلــع والــبــضــائــع 
ــبـــر بــســبــب  بــــني الـــبـــلـــديـــن عــــن طـــريـــق الـ
الحصار املفروض على دولة قطر منذ 

عامني.
وشـــهـــد الـــســـوق الـــقـــطـــري دخـــــول نحو 

210 شركات أردنية جديدة خال العام 
2018 مـــن خــــال شـــراكـــات وتــحــالــفــات 
مــع شــركــات قــطــريــة، بنسبة زيـــادة في 
عــدد الشركات األردنــيــة في قطر %16، 
إذ بلغ عدد الشركات القطرية األردنية 
الــســوق القطري  املشتركة العاملة فــي 
بنهاية العام املاضي نحو 1550 شركة 
مقابل 1340 شركة بنهاية العام 2017.

نمو العالقات 

وتشهد العاقات القطرية األردنية نموا 
مــلــمــوســا عــلــى الــصــعــيــد االقـــتـــصـــادي 
والـــتـــجـــاري واألخـــويـــة تــرجــمــت بشكل 
ــادل الـــــزيـــــارات  ــ ــبـ ــ ــــن خــــــال تـ مـــبـــاشـــر مـ
والــــوفــــود عــلــى املــســتــويــني الــحــكــومــي 

ــارة  ــان أهــمــهــا زيــ والـــقـــطـــاع الـــخـــاص كــ
سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة لــلــعــاصــمــة األردنـــيـــة  ــ وزيـ
جرى خالها استقباله من قبل العاهل 
األردنــــــي املـــلـــك عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي، حمل 
فــيــهــا رســـالـــة شــفــويــة بــعــثــهــا حــضــرة 
صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ تـــمـــيـــم بــن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، إلى 
العاهل األردنــــي، امللك عبدالله الثاني 
بما يتصل بالعاقات الثنائية وسبل 

دعمها وتطويرها. 

وعـــلـــى صــعــيــد الــقــطــاع الـــخـــاص تــأتــي 
زيــارة رئيس غرفة تجارة األردن العني 
نــائــل الــكــبــاريــتــي فــي مــــارس مــن الــعــام 
2018 كأول زيارة للقطاع الخاص عقب 
إعــان تخفيض التمثيل الدبلوماسي 
كــــان لها  الـــعـــام 2017  يــونــيــو مـــن  فـــي 
الــزيــارات  الـــدور فــي تنظيم العديد مــن 
املختلفة، وشــهــد شهر مـــارس املاضي 
ــيـــة  تــنــظــيــم مـــعـــرض الــصــنــاعــات األردنـ
الــدوحــة بمشاركة  بالعاصمة القطرية 
اكـــثـــر مـــن 85 شـــركـــة ومــصــنــعــا اردنـــيـــا 
عرضوا خالها منتجاتهم أمام ممثلي 

الشركات القطرية إلبرام عقود التوريد 
للسوق القطري.

منتدى اقتصادي 

وأعلنت غرفة قطر عــن تنظيم منتدى 
اقـــتـــصـــادي اردنـــــي قــطــري فـــي الــدوحــة 
ســبــتــمــبــر املــقــبــل بــمــشــاركــة مــؤســســات 
حـــكـــومـــيـــة أردنـــــيـــــة ومـــمـــثـــلـــي الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص وقـــطـــاع األعــــمــــال، كــمــا سيتم 
عقد مجلس األعــمــال القطري األردنـــي 
ــتــــطــــورات االقـــتـــصـــاديـــة  ــر الــ ــ لــبــحــث آخـ
والتجارية بني البلدين. وأعلنت دولة 
قــطــر عــن حــزمــة مــســاعــدات بقيمة 500 
لـــــألردن مــنــتــصــف شهر  مــلــيــون دوالر 
ــمـــل اســــتــــثــــمــــارات  تـــشـ يــــونــــيــــو 2018، 
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــســيــاحــة 
فـــي األردن وتــمــويــل مــشــاريــع وفــرصــا 
لــلــتــوظــيــف لـــألردنـــيـــني، بــاإلضــافــة إلــى 
بــتــوفــيــر 10 آالف فــرصــة  قـــطـــر  تــعــهــد 
عمل لشباب وشابات اململكة األردنية 

الهاشمية.

زيادة االستثمار

إلى ذلك قال الخبير االقتصادي األردني 
حسام عايش إن هناك تزايدا ملحوظا 
فـــي حــجــم االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة في 
الــفــرديــة  األردن الســيــمــا االســتــثــمــارات 
فـــي األســـهـــم إذ ان مــلــكــيــة املستثمرين 
الـــقـــطـــريـــني فــــي بــــورصــــة عــــمــــان بــاتــت 
تــحــتــل مــراكــز مــتــقــدمــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
االستثمارات القطرية غالبا ما تحتل 
بـــــني قــائــمــة  ــثــــانــــي  الــ ــــز األول أو  ــركـ ــ املـ
املــســتــثــمــريــن غــيــر األردنــــيــــني بحسب 
إحــصــائــيــات بــورصــة عــمــان الــشــهــريــة. 
وأكـــــد عـــايـــش أن الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 
واالستثمارية القطرية األردنــيــة باتت 
تتعدى االستثمار الفردي في البورصة 
وإنما تجاوزتها إلى قطاعات مختلفة 
الــى أن  وعبر املؤسسات الكبرى، الفتا 
هناك توقعات بان تشهد االستثمارات 
القطرية في األردن نموا ملموسا خال 
الفترة املقبلة نتيجة التواصل املستمر 
مـــا بـــني الــجــهــات األردنــــيــــة ونــظــيــرتــهــا 
الـــقـــطـــريـــة والـــتـــبـــاحـــث فــــي الـــعـــديـــد مــن 

الفرص االستثمارية في األردن.

جدية الطرفين

وبــني أن تبادل الــزيــارات يعكس جدية 
الــطــرفــني مــن رجـــال األعــمــال والفاعلني 
فــي االقــتــصــاد لتطوير الــعــاقــات قدما 
ــــود جــالــيــة  ــام خـــاصـــة مـــع وجـ ــ إلــــى األمــ
أردنية في قطر تتجاوز 50 ألف أردني، 
مشيرا إلى أن هناك العديد من التجارب 
ــكـــن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا  ــمـ ــتــــي مــــن املـ الــ
الــجــانــبــان األردنــــي والــقــطــري على حد 
ســـواء. وتــتــركــز االســتــثــمــارات القطرية 
في األردن في قطاعات مختلفة ومنها 
املــالــيــة، والتعليم  الــبــنــوك والــخــدمــات 
والجامعات، والطاقة املتجددة، والنقل 
والسياحة، واالتــصــاالت وتكنولوجيا 
املـــــعـــــلـــــومـــــات، والــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والصناعات الدوائية، وتوليد الطاقة 

الكهربائية، ومعالجة املياه العادمة.

4.7 مليار ريال حصة القطريين في بورصة عمّان
183 مليون سهم 378 مستثمرا قطريا يملكون 

¶  جانب من افتتاح معرض الصناعات األردنية مارس الماضي

¶  بورصة عمان

عمر القضاه

تقـــــــارير
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% 0.59 10613 نقطة قيمة المؤشر بارتفاع 

استبشار المؤشر العام بالنتائج المالية للشركات المدرجة

أبــــدت املــؤســســات واملــحــافــظ االســتــثــمــاريــة األجــنــبــيــة خـــال الجلسة 
األخـــيـــرة مـــن األســـبـــوع تـــفـــاؤال بــحــركــة الـــســـوق مـــع بـــدايـــة مــوســم 
املــدرجــة، حيث حققت املؤسسات  املالية للشركات  اإلفــصــاحــات 
واملحافظ األجنبية صافي شــراء يقدر بنحو 54.9 مليون ريــال 
بما يعادل نحو 15.08 مليون دوالر أمريكي. وهو ما يعكس مدى 

جاذبية السوق املالي لاستثمارات.

54.9 مليون ريال صافي 
مشتريات األجانب

لقطة

بقيادة قطاع االتصاالت

ارتــفــاعــات  شــهــدت جلسة أمــس الخميس تسجيل 
ملحوظة على مستوى كــافــة املــؤشــرات القطاعية 
املـــدرجـــة ضــمــن بــورصــة قــطــر، مــع تسجيل نشاط 
مـــلـــحـــوظ فــــي مـــســـتـــويـــات الـــــتـــــداول خـــــال جــلــســة 
األمــس خاصة فــي الساعات األخــيــرة مــن الجلسة. 
ومــن أبــرز القطاعات التي قــادت االرتــفــاعــات نجد 
مــؤشــر جــمــيــع أســهــم قــطــاع االتـــصـــاالت الــــذي عــاد 
إلى املكاسب بشكل الفت، ويضاف إلى ذلك مؤشر 
جــمــيــع أســـهـــم قـــطـــاع الـــبـــنـــوك والـــخـــدمـــات املــالــيــة، 
يليهما قطاع الصناعة ومن ثم قطاع النقل وقطاع 

الخدمات والسلع االستهاكية.
كما سجلت املؤشرات الرئيسية ارتفاعات طفيفة 
مـــقـــارنـــة بــاملــســتــويــات املــســجــلــة خــــال الــجــلــســات 
ــفـــع مـــؤشـــر الـــعـــائـــد اإلجــمــالــي  املـــاضـــيـــة، حــيــث ارتـ
بنسبة 0.59% بعد أن كسب ما قيمته 114.29 نقطة 
ليقفل املؤشر عند مستوى 19,529.40 نقطة، في 
حــن ارتــفــع مؤشر بــورصــة قطر الــريــان اإلسامي 
الــســعــري بنسبة 0.24% بــعــد أن كــســب مــا قيمته 
5.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2,404.78 نقطة. 
كــمــا أقــفــل مــؤشــر بــورصــة قــطــر الـــريـــان اإلســامــي 
عند مستوى 4,094.61 نقطة محققا قيمة ارتفاع 
تساوي 9.97 نقطة ليدفع املؤشر بنسبة تساوي 
0.24%، إلى ذلك، فقد ارتفع من جهته مؤشر جميع 
لــيــغــلــق املــؤشــر  األســـهـــم بــنــســبــة تـــســـاوي %0.46 
عند مستوى 3,134.44 نقطة مسجا قيمة تغير 

تساوي 14.44 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، فقد ارتفع مؤشر 
جميع أســهــم الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة بنسبة 
0.22% بعد أن كسب ما قيمته 8.90 نقطة، ليدفع 
باملؤشر إلى االرتفاع إلى 4,101.57 نقطة. وارتفع 

مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهاكية بما نسبته 0.61% بعد أن كسب ما 
قيمته 49.93 نقطة ليغلق املــؤشــر عند مستوى 
ــع مـــؤشـــر جــمــيــع أســهــم  ــفــ نــقــطــة وارتــ  8,291.94
الصناعة بنسبة 0.07% بعد أن كسب ما قيمته 
2.15 ليقفل عند مستوى 3,236.00 نقطة. وارتفع 
مؤشر جميع أسهم قطاع التأمن بنسبة %2.60 
بعد أن كسب ما قيمته 81.05 نقطة ليغلق املؤشر 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر  عــنــد مــســتــوى 3,199.86 
جميع أسهم قطاع العقارات كذلك بنسبة %0.34 
بــعــد أن كــســب فــي أعــقــاب جلسة أمـــس الخميس 
5.38 نقطة ليدفع باملؤشر لإلغاق عند مستوى 

.1,571.56
وارتفع مؤشر جميع أسهم االتصاالت بما نسبته 
2.55% بعد أن كسب ما قيمته 23.49 نقطة ليدفع 
باملؤشر إلــى االرتــفــاع إلــى مستوى 945.41 نقطة. 
كما سجل مؤشر جميع أسهم النقل ارتفاعا بما 
نسبته 1.03% بعد أن كسب ما قيمته 25.88 نقطة 

ليدفع من مستوى املؤشر إلى 2,544.84 نقطة.
إلــــى ذلـــــك، فــقــد قـــــادت أســـهـــم شـــركـــة بــنــك الـــدوحـــة 
االرتفاعات حيث ارتفع بما نسبته 4.33%، يليها 
سهم ودام بنسبة تــســاوي 4.17% ومــن ثــم شركة 
أوريــدو التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4% ومن ثم 
أسهم شركة قطر للتأمن بنسبة 3.11% وأسهم 
شركة ناقات بما نسبته 2.21%. أما األسهم التي 
انخفضت فهي أسهم شركة الرعاية بنسبة %3.10 
ومـــن ثــم أســهــم شــركــة مجمع املــنــاغــي بــمــا نسبته 
2.50% وأسهم شركة األسمنت بما نسبته %2.19 
ــم أســـهـــم الـــشـــركـــة الــتــحــويــلــيــة بــمــا نسبته  ـــن ثـ ومـ

1.05% وأسهم البنك التجاري بما نسبته %0.83.

صعود جماعي لكافة المؤشرات

العميل المتوقع المؤهل
عِرب عن حاجتها إلى منتجات أو خدمات البائع. وهناك الكثير 

ُ
العميل املتوقع املؤهل هو أي مؤسسة ت

العاملني في  العميل املحتمل »املؤهل« فعلًيا. يقوم معظم  املبيعات حول طبيعة  الجدل في مجال  من 
مجال املبيعات بتطبيق مجموعة فريدة من املتغيرات الخاصة بهم من أجل تحديد ما إذا كان العميل 

« بشكل فعلي أم ال. 
ً

املحتمل »مؤها
بصورة عامة يجب على العاملني في مجال املبيعات معرفة مجموعة من البيانات املنفصلة لتحديد ما 
 أم ال. ومن هذه املتغيرات: االحتياجات التجارية والتصريح 

ً
إذا كان »العميل املحتمل« سيصبح مؤها

بمزاولة األعمال التجارية )املالية أو التشغيلية( واألموال أو امليزانية و»املشتري االقتصادي«، أو بعبارة 
أخــرى األفــراد الذين من شأنهم تحقيق أقصى ربح )أو أقصى خسارة( في حال الحصول )أو عدم 
 ما ُيشار إليه إما باسم 

ً
الحصول( على البضائع أو الخدمات. هناك عنصر آخر في عملية الشراء عادة

»املؤثر« أو »املخرب«، وهو شخص يمارس قدًرا كبيًرا من السيطرة أو النفوذ في عملية الشراء بالرغم 
من أنه ليس ذا سلطة مالية أو تشغيلية.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات

أقفل املؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداوالت 
أمس الخميس على ارتفاعات طفيفة في جلسة 
أعقبت الــيــوم األول مــن بــدء اإلعـــان عــن النتائج 
الـــجـــاري، حيث  الــعــام  املــالــيــة للنصف األول مــن 
جاءت نتائج أولى الشركات املفصحة متناسقة 
مع التوقعات الفنية والتحليلية للنتائج نصف 
سنوية وكانت من أحد أبرز املحفزات لقيم وكمية 
ــداوالت وخـــاصـــة قــبــل إغــــاق الــجــلــســة حيث  ــتــ الــ
سجلت قفزة ملحوظة في كميات وقيم التداول 

مقارنة باملستويات املسجلة عند االفتتاح.
وقد استقر املؤشر في أعقاب تداوالت أمس عند 
مستوى 10,613.32 نقطة بنسبة ارتفاع تساوي 
0.59% بعد أن كسب ما قيمته 62.11 نقطة، في 
الـــســـوق نــحــو 582.9 مليار  بــلــغــت رســمــلــة  حـــن 
ريــــال، بــعــد أن كــســب مــا قيمته 2.5 مــلــيــار ريــال 
مقارنة بتعامات يوم األربعاء من هذا األسبوع. 
أما السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 
239.1 مليون ريـــال، مرتفعة بذلك 35% مقارنة 
بجلسة األربعاء املاضي إلى ذلك فقد بلغت كمية 
األســهــم املــتــداولــة 73.1 مــلــيــون ســهــم فــي نهاية 
جلسة األمـــس بنسبة ارتــفــاع تــســاوي %15.29، 
كما بلغ عدد العقود املنفذة 7163 صفقة، مسجا 

ارتفاعا بنسبة %29.13.
الــشــراء بالنسبة للمساهمن  تـــداوالت  وسجلت 

القطرين انخفاضا ملحوظا مقارنة بتعامات 
البيع، حيث بلغت نسبة الشراء 45.41% مقابل 
63.84% إجمالي نسبة البيع، حيث تم التداول 
بـــالـــشـــراء عــلــى 43 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تــقــارب 
33.03 مليون سهم وبقيمة تــقــدر بنحو 65.65 
ــال، فــي حــن كــانــت قيمة صفقات بيع  مليون ريـ

املساهمن القطرين 89.04 مليون ريال وبكمية 
أسهم 34.7 مليون سهم. أما املؤسسات القطرية 
املــتــمــثــلــة فـــي الــشــركــات واملــحــافــظ والــصــنــاديــق 
االستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 42.9 مليون 
ريــال من خال 10.2 مليون سهم والــتــداول على 
ــتـــداول عــلــى 19 شــركــة بيعا  19 شــركــة مــقــابــل الـ

إلــى نحو 12.6 مليون سهم  بكمية أسهم تصل 
وبقيمة تداول تساوي 63.6 مليون ريال بيعا.

إلـــى ذلــــك، فــقــد نــشــط األفـــــراد الــخــلــيــجــيــون شــراء 
مــن خـــال الـــتـــداول عــلــى 17 شــركــة بكمية أسهم 
متداولة تساوي 1.8 مليون سهم بقيمة تجاوزت 
الــتــداول على 16 شركة  3.1 مليون ريـــال مقابل 
بالبيع لنحو 1.01 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون 
ريــال. وعلى املؤسسات الخليجية التي نشطت 
الــشــراء بقيمة 5.7 مليون  بــدورهــا على عمليات 
ريـــال مقابل 14.1 مليون ريـــال بيعا، حيث وقع 
ــركـــات بــكــمــيــة أســهــم  ـــراء عــلــى 10 شـ ــداول شــ ــتــ الــ
تساوي 1.4 مليون سهم والبيع على 10 شركات 

بكمية أسهم تساوي 2.8 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تداول األفراد األجانب شراء 
على 39 شركة بكمية أسهم ناهزت 12.9 مليون 
سهم بقيمة 26.06 مليون ريـــال، فــي حــن كانت 
شــمــلــت عــمــلــيــات الــبــيــع 39 شــركــة بــكــمــيــة أســهــم 
تــســاوي 12.8 مــلــيــون ســهــم بقيمة 29.2 مليون 
ريال. أما بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة 
من الشركات واملحافظ والصناديق االستثمارية 
ــتـــداول عــلــى أســهــم 21 شــركــة شــــراء بكمية  تــم الـ
ــلـــيـــون ســـهـــم وبــقــيــمــة  ــاوزت 13.6 مـ ــ ــجـ ــ تـ أســــهــــم 
إجمالية تساوي نحو 95.5 مليون ريال، في حن 
كانت عمليات البيع على أسهم 29 شركة وبكمية 
أسهم تــجــاوزت سقف 8.9 مليون سهم وبقيمة 

40.6 مليون ريال.

أحمد فضلي

 أعــلــنــت شـــركـــة قــطــر لــصــنــاعــة األملــنــيــوم 
البيانات  )قامكو( عن عزمها اإلفصاح عن 
املالية ونتائج أعمالها للفترة املنتهية في 30 
يونيو من العام الجاري، وذلك يوم الخميس 

25 يوليو.

للبتروكيماويات   أعلنت شركة مسيعيد 
البيانات  القابضة عن عزمها اإلفصاح عن 
املالية ونتائج أعمالها للفترة املنتهية في 30 
يونيو مــن الــعــام الــجــاري، وذلـــك يــوم اإلثنني 

املوافق 5 أغسطس 2019.

 أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن 
املالية ونتائج  البيانات  عزمها اإلفصاح عن 
املنتهية فــي 30 يونيو من  للفترة  أعمالها 
ــد املـــوافـــق 4  ــوم األحــ ــك يـ ــ ــاري، وذل ــجـ الـــعـــام الـ

أغسطس 2019.

 أعلنت شركة صناعات قطر عن عزمها 
ــاح عــــن الـــبـــيـــانـــات املـــالـــيـــة ونـــتـــائـــج  ــ ــــصـ اإلفـ
املنتهية فــي 30 يونيو من  للفترة  أعمالها 
العام الجاري وذلــك يوم الخميس املوافق 1 

أغسطس 2019.

أعلن بنك قطر األول عن عزمه اإلفصاح   
عــن الــبــيــانــات املــالــيــة ونــتــائــج أعــمــالــه للفترة 
املنتهية في 30 يونيو من العام الجاري وذلك 
يوم األحد املوافق 28 يوليو من العام الجاري.

العاملية لاستثمار   أعلنت شركة السام 
البيانات  املحدودة عن عزمها اإلفصاح عن 
املالية ونتائج أعمالها للفترة املنتهية في 30 
يــونــيــو مــن الــعــام الــجــاري وذلـــك يـــوم اإلثــنــني 

املوافق 5 أغسطس من العام الجاري.

 أعلنت شركة أعمال عن عزمها اإلفصاح 
للفترة  املالية ونتائج أعمالها  البيانات  عــن 
املنتهية في 30 يونيو من العام الجاري وذلك 

يوم الثاثاء املوافق 30 يوليو 2019.

 أعلنت شركة »فــودافــون قطر ش.م.ق.ع.« 
أن مــجــلــس  ــــشــــركــــة«  »ال أو  قـــطـــر  ــون  ــ ــودافـ ــ فـ
إدارتــهــا سيجتمع بتاريخ 29 يوليو 2019، 
للربع  املالية للشركة  البيانات  وذلك العتماد 
يــونــيــو 2019، كما  فــي 30  املــنــتــهــي  الــثــانــي 
سينظر املجلس أيضًا فــي مواضيع أخــرى 

مماثلة مدرجة على جدول أعمال االجتماع.
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الشركة القطاع
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19.220
17.300
4.720
2.520
3.010
7.470
3.780
1.180
0.406
0.799
0.914
0.564
2.640

12.990
0.778
0.422
8.450
0.000

21.350
6.320
3.990

14.300

3.780
6.390

11.440
2.370

16.640
0.793
1.890
2.590
0.579
0.995

6.460
4.830
2.270

3.540
0.000
0.000
1.850
5.840

1.420
3.530
0.733
0.815

6.750
1.410

19.250
17.300
4.770
2.650
3.010
7.510
3.820
1.190
0.413
0.799
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0.570
2.660

13.090
0.789
0.424
8.550
0.000

21.570
6.640
4.000

14.490

3.780
6.390

11.480
2.440

16.690
0.795
1.910
2.610
0.580
0.997

6.560
4.880
2.310

3.650
0.000
0.000
1.890
5.840

1.440
3.560
0.738
0.825

7.090
1.420

19.000
17.100
4.720
2.520
3.010
7.460
3.780
1.180
0.406
0.786
0.906
0.564
2.600

12.990
0.774
0.420
8.060
0.000

21.070
6.320
3.860

14.300

3.770
6.100

11.330
2.370

16.430
0.786
1.860
2.580
0.571
0.995

6.460
4.830
2.240

3.520
0.000
0.000
1.800
5.800

1.420
3.500
0.730
0.805

6.750
1.400

19.250
17.250
4.770
2.650
3.010
7.470
3.820
1.190
0.408
0.792
0.914
0.568
2.630

13.090
0.780
0.422
8.140
2.100

21.570
6.500
3.900

14.460

3.770
6.250

11.440
2.420

16.680
0.794
1.900
2.600
0.578
0.996

6.510
4.880
2.310

3.650
1.200
3.800
1.840
5.800

1.440
3.560
0.730
0.805

7.020
1.410

19.152
17.216
4.759
2.614
3.010
7.481
3.812
1.186
0.409
0.790
0.914
0.569
2.612

19.210
17.210
4.810
2.540
3.010
7.510
3.820
1.170
0.406
0.797
0.920
0.564
2.640

13.020
0.781
0.421
8.304
0.000

21.420
6.519
3.926

14.376

12.900
0.778
0.424
8.400
2.100

21.340
6.240
4.000
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االتحاد األوروبي يبحث إدراج السعودية 
بقائمة رماديــة لغسل األمـــوال

ــاد  أظــــــهــــــرت وثــــيــــقــــة ســـــريـــــة لــــاتــــحــ
األوروبــي أن االتحاد يتأهب لتعديل 
قائمته للدول التي تشكل مخاطر في 
مــجــال غــســل األمـــــوال وهـــي املــراجــعــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــقــل الــســعــوديــة من 
الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء لـــقـــائـــمـــة رمـــاديـــة 

جديدة.
وكانت املفوضية األوروبــيــة أضافت 
السعودية في فبراير لقائمة ســوداء 
تضم 23 دولـــة وكــيــانــا مــن الكيانات 
الــتــي تتمتع بــواليــة قضائية وتمثل 
تـــهـــديـــدا لــلــتــكــتــل األوروبــــــــــي بــســبــب 
ضعف الضوابط السارية ملنع تمويل 
اإلرهــــــــاب وغـــســـل األمــــــــوال لـــكـــن دول 
االتحاد األوروبي أسقطت التصنيف 

بعد ضغط سعودي.
ــا مــــن الـــتـــبـــعـــات االقـــتـــصـــاديـــة  وخــــوفــ
قــالــت الحكومات األوروبــيــة  للقائمة 
ــا بـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــهــ وعـــلـــى رأســ
إن املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة لــــم تــمــنــح 
ــة  الــــريــــاض والــــــــدول األخـــــــرى املـــدرجـ
بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث 

القلق.
وعما باللوائح امللزمة بوضع قائمة 
فـــــإن املـــفـــوضـــة املــــســــؤولــــة عــــن األمــــر 
فــيــرا جــوروفــا  الــلــيــبــرالــيــة  التشيكية 
راجعت الوضع وخلصت حاليا إلى 

نهج منقح لتصنيف الدول.
ووفــــق الــوثــيــقــة الــتــي اطــلــعــت عليها 
الــــــدول الــتــي  ــن يــتــم إدراج  لـ رويــــتــــرز 
ــرة  ــاشــ ــبــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ املـ تــــســــتــــوفــــي  ال 
بــالــقــائــمــة الـــســـوداء بـــل ســيــتــم اتــبــاع 
نــهــج تــدريــجــي يــتــعــن بــمــقــتــضــاه أن 
الــــدول بتغيير لوائحها  تــلــتــزم هـــذه 
وممارساتها وفق إطار زمني محدد.

ــال مـــســـؤول أوروبـــــي لــرويــتــرز إن  وقــ
هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول 

واملـــنـــاطـــق الـــتـــي لـــن تــنــتــقــل لــلــقــائــمــة 
الــســوداء إال إذا تقاعست عن تطبيق 

اإلصاحات املطلوبة.
ــؤول إن الـــســـعـــوديـــة، الــتــي  ــســ ــال املــ ــ قـ
كــانــت أكــبــر اقــتــصــاد ضــمــن الــقــائــمــة 
السوداء األصلية، ستكون في األغلب 
ــتـــي ســــتــــدرج بــالــقــائــمــة  ــدول الـ ــ ــ مــــع الـ
ــد يــقــلــل من  ــة وهــــو تـــحـــرك قـ ــاديـ ــرمـ الـ
مخاوف املستثمرين بشأن تداعيات 

التصنيف على السمعة.

ــا تـــحـــاشـــي  ــ ــــضــ ومـــــــــن شـــــــــأن هـــــــــذا أيــ
اعتراضات من دول االتحاد األوروبي 
وخــــافــــات دبــلــومــاســيــة جـــديـــدة مع 
اململكة قبل عام واحــد من استضافة 
الرياض قمة مجموعة العشرين التي 
أكــبــر 20 دولـــة صناعية في  ستجمع 
الــعــالــم فـــي نــوفــمــبــر 2020. ولــــم تــرد 
السلطات السعودية على الفور على 

طلب من رويترز للتعليق.
ــــاد  ــــحـ ونـــــاقـــــش مـــمـــثـــلـــون لـــــــــدول االتـ

األوروبــي األمــر أمس الخميس خال 
اجـــتـــمـــاع فـــي بـــروكـــســـل. وإذا اتــفــقــت 
ــات والـــــبـــــرملـــــان األوروبــــــــــي  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الــجــديــد فيمكن أن تبدأ  الــنــهــج  عــلــى 
املفوضية في تطبيق نظام التصنيف 

الجديد في سبتمبر.
لكن الدول ال تزال حذرة وقد يعارض 
البعض نظام القائمة الرمادية أيضا.

وقـــال املــســؤول إن املــفــوضــيــة وجــدت 
الــريــاض لديها  فــي فبراير شباط أن 
نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل 
ــــوال لكن  الـــســـاري ملــكــافــحــة غــســل األمـ
املــمــلــكــة بــــــدأت مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن فــي 
إصاحات يمكن أن تبرر إبعادها عن 

القائمة السوداء.
وأضـــاف أنــه على الجانب اآلخــر فإن 
عـــدم إدراج الــســعــوديــة عــلــى اإلطـــاق 
في أي قائمة لن يبدو منطقيا »ألنه 
من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع 
مــشــكــاتــهــم خـــــال نـــصـــف عــــــام« فــي 
إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها 

االتحاد األوروبي في فبراير.
وأصـــبـــحـــت الـــســـعـــوديـــة فــــي يــونــيــو 
عـــضـــوا كـــامـــا فـــي مــجــمــوعــة الــعــمــل 
املــالــي، املسؤولة عن التصدي لغسل 
األمــــــــــوال، وهـــــي الـــعـــضـــويـــة الـــتـــي لــم 
تستطع الحصول عليها لوقت طويل 
بسبب عــدم الوفاء بمعايير مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

بروكسل - رويترز

أوبك تتوقع تراجع الطلب على نفطها في 2020

ــع الــطــلــب  ــ ــراجـ ــ تـــوقـــعـــت أوبــــــــك أمــــــس تـ
الــعــاملــي عــلــى خــامــهــا الـــعـــام الـــقـــادم مع 
ــد مـــن اإلمــــــــدادات،  ــزيـ ضـــخ مــنــافــســن املـ
مــشــيــرة إلـــى تــجــدد التخمة رغـــم اتــفــاق 

بقيادة املنظمة على كبح اإلنتاج.
ــام  ــ ــــى خـ ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــطـ ــ يــــســــلــــط تـــــــراجـــــــع الـ
ــك الـــضـــوء عــلــى الــتــعــزيــز املــســتــدام  ــ أوبـ
الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه الــنــفــط الــصــخــري 
األمريكي وإمـــدادات أخــرى منافسة من 
سياسة أوبــك لدعم األسعار عن طريق 
املــعــروض. وقــد يعطي هذا  تخفيضات 
مجاال للرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ملــواصــلــة فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 

وفنزويا عضوي أوبك.
وفــــي أول تــوقــعــاتــهــا الــشــهــريــة لــلــعــام 
الــبــلــدان املــصــدرة  قــالــت منظمة   ،2020
الــعــالــم سيحتاج  لــلــبــتــرول )أوبــــــك( إن 
29.27 مليون برميل يوميا مــن الخام 
من أعضائها األربعة عشر العام القادم، 
بانخفاض 1.34 مليون برميل يوميا 

عن العام الحالي.
وقالت أوبك، مستخدمة مصطلحا آخر 
حكم 

ُ
للنفط الصخري، »إنتاج الخام امل

األمريكي من املتوقع أن يواصل النمو 
مع سماح خطوط أنابيب جديدة ملزيد 
من خــام الحوض البرمي بالتدفق إلى 
الــســاحــل األمريكي  مــركــز التصدير فــي 

على خليج املكسيك«.
توقعت أوبــك في التقرير أيضا ارتفاع 
الطلب العاملي على النفط بوتيرة العام 
ــهــــا وأن يــنــمــو االقـــتـــصـــاد  الـــحـــالـــي ذاتــ
الــعــاملــي بنفس إيــقــاع الــســنــة الــجــاريــة، 
رغم تباطؤ النمو في الواليات املتحدة 

والصن.
ــات  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــة عــــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وقــــــــالــــــــت املـ
االقتصادية »توقع 2020 يفترض عدم 
تبلور مزيد من املخاطر، والسيما عدم 

تصاعد مشاكل التجارة بدرجة أكبر.
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن االتـ ــ ــانــــي مــ ــطــ ــريــ ــبــ ــروج الــ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
األوروبي ينطوي على مخاطر إضافية، 
وكـــذلـــك اســتــمــرار الــتــبــاطــؤ الـــراهـــن في 

النشاط التصنيعي«.
ــا ومـــنـــتـــجـــون  ــ ــيــ ــ وتـــطـــبـــق أوبــــــــك وروســ
آخــــــرون مــنــذ 1 يــنــايــر اتـــفـــاقـــا لخفض 
يـــومـــيـــا.  ــيـــل  بـــرمـ ــلـــيـــون  ــاج 1.2 مـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ومـــدد التحالف املــعــروف بــاســم أوبــك+ 
ــفـــاق إلـــى مـــارس  ــبـــوع املـــاضـــي االتـ األسـ
2020 لتفادي تراكم املخزونات الذي قد 

ينال من األسعار.
وقـــلـــص الــنــفــط املـــكـــاســـب الـــتـــي حققها 
فــــي وقـــــت ســـابـــق بـــعـــد نـــشـــر الـــتـــقـــريـــر، 
لــكــن األســـعـــار مــا زالــــت فـــوق 67 دوالرا 
للبرميل بعد أن حاولت 3 سفن إيرانية 
اعــتــراض سبيل سفينة بريطانية في 

مضيق هرمز.
وعلى الرغم من خفض اإلمدادات، هبط 

النفط من ذروة 2019 التي سجلها في 
لــلــبــرمــيــل تحت  فـــوق 75 دوالرا  أبـــريـــل 
ــــاوف املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــزاع  ــخــ ــ ضـــغـــط املــ
التجاري بن الواليات املتحدة والصن 

والتباطؤ االقتصادي.
وقالت أوبك أيضا إن مخزونات النفط 
في االقتصادات املتقدمة زادت في مايو 
مما يشير إلى اتجاه قد يثير مخاوف 

من تخمة نفطية محتملة.
وتجاوزت املخزونات في مايو متوسط 
5 سنوات، وهو معيار تراقبه أوبك عن 

كثب، بمقدار 25 مليون برميل.
قـــالـــت أوبـــــك إن إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي في 
يونيو تراجع 68 ألف برميل يوميا إلى 
29.83 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا إذ عــززت 
ــران أثــر  ــ الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة عــلــى إيــ

خفض اإلمدادات.
ووفقا لــأرقــام التي تجمعها أوبــك من 
مــصــادر ثانوية، سجلت اإلمــــدادات من 
إيــران أكبر انخفاض، بمقدار 142 ألف 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مـــع تــشــديــد واشــنــطــن 

الخناق على الصادرات اإليرانية.
وفـــي ظـــل تــوقــعــات بـــأن يــبــلــغ متوسط 
الــطــلــب عــلــى خـــام أوبــــك 29.27 مليون 
يــنــبــئ تقرير  فــي 2020،  بــرمــيــل يــومــيــا 
فــــــي 2020  مــــــعــــــروض  ــة  ــمـ ــخـ ــتـ بـ أوبــــــــــك 
يــومــيــا إذا  بــرمــيــل  ألــــف  تـــتـــجـــاوز 500 
واصــلــت أوبـــك الــضــخ بــمــعــدالت يونيو 

مع ثبات العوامل األخرى.

تراجع االستثمار األجنبي 
المباشر لكوريا الجنوبية

سجل االستثمار األجنبي املباشر لكوريا الجنوبية في 
النصف األول من هذا العام تراجعا بنسبة 37% على 
أساس سنوي، حيث أثر الخاف التجاري الطويل بن 

واشنطن وبكن على ثقة املستثمرين.
وقال بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة 
في كوريا الجنوبية أمــس، إن الباد تلقت 9.87 مليار 
دوالر أمريكي من التزامات االستثمار األجنبي املباشر 
في الفترة من يناير إلى يونيو، متراجعة من املستوى 

القياسي البالغ 15.7 مليار دوالر في العام السابق.
وأرجــعــت الــــوزارة هــذا االنــخــفــاض جزئيًا إلــى التأثير 
األساسي بعد زيادة سنوية بلغت 64.2% في النصف 
األول من عام 2018، مشيرة إلى أن االستثمار األجنبي 
املباشر في جميع أنحاء العالم قد انخفض أيضًا خال 

السنوات األخيرة.
الــوزارة أن االستثمار األجنبي املباشر الذي  وأضافت 
تــم التعهد بــه خـــال الــنــصــف األول مــن الــعــام، ال يــزال 
أعلى من متوسط 8.45 مليار دوالر الذي تم تحقيقه في 

الفترة من 2009 إلى 2018.
وأظهرت البيانات أن تعهدات االستثمار من الواليات 
املتحدة ارتفعت بنسبة 3.1% على مدى األشهر الستة 
ــذا الــعــام لــتــصــل إلـــى 3.11 مــلــيــار دوالر،  األولــــى مــن هـ
لتمثل نسبة 31.5% من املجموع، وفي املقابل انخفض 
االستثمار األجنبي املباشر من الصن بنسبة %86.3 
لــيــصــل إلـــى 300 مــلــيــون دوالر فــقــط، واالســتــثــمــار من 
االتحاد األوروبي بنسبة 41.5% ليصل إلى 2.68 مليار 
إلـــى 540 مليون  الــيــابــان بنسبة %38.5  دوالر، ومـــن 
دوالر. ومـــن املــنــتــظــر أن تــتــجــاوز تــعــهــدات االســتــثــمــار 
األجنبي املباشر لكوريا الجنوبية لهذا العام 20 مليار 

دوالر للعام الخامس على التوالي.

سول - قنا

لندن - رويترز



15 آراء وآراء

¶  اآلراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن وجهة نظر الكاتبوآراء        آراء

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.qa 

w w w. lus a i lnews .qa

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560

Issue No 1167 - Friday 12 July 2019

العدد 1167
الجمعة 9 ذو القعدة 1440 هـ ــ 12 يوليو 2019

توبا بيتا

* رئيس قوة املهام األمريكية للبنان، 
والسفير األمريكي السابق لدى املغرب

االقتصاد اللبناني يواجه نقطة تحول مهمة

تتحرك في ضوء  وأن  هــذا،  الحكومة  تفهم  أن  يأمل في  أن 

ذلك بأقصى سرعة ممكنة.

ويواجه االقتصاد اللبناني مشكلتني أساسيتني: مستويات 

الجفاف  إلى  والتي تعزى بوجه عام  املتنامية،  العام  العجز 

املالي للشركات الحكومية، وكذا نقص الشفافية الحكومية. 

القضيتني مرتبطتان ببعضهما  تلك  أن  الكثيرون  ويعتقد 

الحكومة  أيقنت  ما  إذا  ارتباطا وثيقا، ويمكن إصالحهما 

أنـــهـــا لـــم يــعــد بــوســعــهــا وضــــع املــصــالــح الــشــخــصــيــة قبيل 

تــوافــق في  إلــى  أن تصل  يتعني عليها  وأنــه  الــبــالد،  مصالح 

اآلراء.
لبنان  الدوليون يتحركون بسرعة، ويشجعون  واملانحون 
عــلــى مـــواجـــهـــة املــعــضــلــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا، عــبــر مــنــحــهــا مــا 
يصل إلى 11 مليار دوالر في شكل قروض ميسرة ومنح 
والــغــاز وشبكات  الكهرباء  التحتية مثل  البنية  ملشروعات 
ــــطــــرق وتــكــنــولــوجــيــا املـــعـــلـــومـــات وخــصــخــصــة شـــركـــات  ال
حكومية أخرى مثل املوانئ واملطارات واالتصاالت السلكية 

والالسلكية.
الحكومة  الدعم يعتمد على مدى إصالح  ومع ذلك فإن هذا 
زيادة  املشروعات عبر  بها  التي تؤسس  للطريقة  اللبنانية 
الــشــفــافــيــة مــن خـــالل عــمــلــيــة »طـــرح مــنــاقــصــات مــفــتــوحــة«، 
تنظيمية مستقلة، وسحب نفسها من  وكـــاالت  وتأسيس 

الشركات التي تديرها الحكومة.

اللبنانيني مهمومون  أن  مــســألــة  عــلــى  أن نختلف  يــجــب  ال 
بــوضــع االقــتــصــاد الــوطــنــي لــبــالدهــم. ومـــع ذلـــك فــإنــه وإبـــان 
ــبــنــان، لـــم تــجــد قـــوة املــهــام  ــارة قــامــت بــهــا مـــؤخـــرا إلـــى ل ــ زيـ
األمريكية للبنان توافقا جماعيا داخل الحكومة فيما يتعلق 
العربي  البلد  االقتصاد في  ملنع  الالزمة  الصعبة  بالقرارات 

من االنهيار.
وسجلت لبنان بالكاد نموا اقتصاديا بنسبة 1% في العام 
املاضي، كما شهدت رابع أسوأ معدل ديون نسبة إلى الناتج 
املحلي اإلجمالي في العالم، كما أنها تحتل أسوأ التصنيفات 
الــخــاصــة بــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وتــســجــل لــبــنــان عــجــزا 
مــا سيدفع  تقريبا ســنــويــا، وهــو  مــلــيــارات دوالر   5 بنسبة 
ليسجل 200% في  اإلجــمــالــي،  املحلي  الــنــاتــج  الــديــن نسبة 
التصنيف  يتراجع  غضون سنوات قالئل. وفوق هذا وذاك 
الثقة في  تــآكــل  فــي  بالطبع يسهم  وهـــذا  للبنان،  االئــتــمــانــي 

مناخ األعمال هناك لجذب االستثمارات األجنبية املباشرة.
ووضع البنك املركزي اللبناني سياسة نقدية يعتقد الكثير 
من الخبراء أنها تقرب البالد من تفعيل سياسة نقدية قوية 
قبل أن يسقط االقتصاد الوطني في الهاوية. ويمكن للمرء 

إدوارد إم. جابرييل

“ تحكم في غضبك حتى ال تتحكم
 في السيطرة على نتائجه السلبية ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

» ترجمة - »

ترامب يخسر حروبه التجارية
»الحروب  بأن  ترامب  األمريكي دونالد  الرئيس  إعــالن 
الفوز عليها« سيسجل  السهل  التجارية جيدة، ومــن 
في كتب التاريخ كتصريح كالسيكي- لكن لن يسجل 
عـــلـــى نـــحـــو صـــحـــيـــح. وبـــــدال مـــن ذلــــك ســيــســجــل هـــذا 
الــحــرب  ديـــك تشيني، عشية  تــوقــع  بــجــانــب  الــتــصــريــح 
األمــريــكــيــة عــلــى الـــعـــراق، حــيــنــمــا قـــال »ُســيــرحــب بنا 
فــي الــعــراق كــمــحــرريــن«. وأقــصــد مــن ذلــك أن تصريح 
الغطرسة  عــلــى  الــضــوء  لتسليط  تــرامــب سيستخدم 
والجهل الذي يقود في أغلب األحيان إلى قرارات تتعلق 

الحاسمة. بالسياسة 
ــواقــــع هـــو أن تـــرامـــب ال يـــفـــوز بــحــروبــه الــتــجــاريــة،  ــ وال
ولــكــن الــرســوم الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــهــا عــلــى الصني 
واقــــــتــــــصــــــادات أجـــنـــبـــيـــة أخــــــــــرى، قـــــد أضــــــــرت بــتــلــك 
املتحدة  بــالــواليــات  أيــضــا أضــرت  االقــتــصــادات. لكنها 
العالم، وأستشهد  فــي  األقــوى  األمريكية واقتصادها 
اقتصاديون في  التي ساقها خــبــراء  بالتقديرات  هنا 
فيها  قالوا  والذين  نيويورك  الفيدرالي في  االحتياطي 
إن األســــرة املــتــوســطــة ســيــنــتــهــي بــهــا الـــحـــال إلـــى دفــع 

أسعار تزيد عن ألف دوالر سنويا.
وال يـــوجـــد مـــا يــــدل عــلــى أن تــعــريــفــات تـــرامـــب الــتــي 
الــذي  الــهــدف  التجارية تحقق  فــي حــروبــه  استخدمها 
بلدان  الضغوط على  إلــيــه، وهــو ممارسة  كــان يصبو 
الجوهرية  عــلــى سياساتها  تــغــيــيــرات  أخـــرى إلدخـــال 

املتعلقة بالتجارة واالقتصاد بوجه عام.
ــطـــرح نــفــســه اآلن: مــــا هــــي الـــحـــرب  ــذي يـ ــ ــ ــؤال ال ــ ــــسـ والـ
االقتصاديني  الــخــبــراء  مــن  أي  لــم يستخدم  التجارية؟ 
التي  للمواقف  التجارية  الحرب  املــؤرخــني مصطلح  أو 
فيها دولة رسوما جمركية ألسباب سياسية  تفرض 
األمريكية  املتحدة  الــواليــات  تماما كما فعلت  محلية، 

بصورة منتظمة حتى ثالثينيات القرن املاضي.
ــان هــدف  ــا كــ ــــرب تـــجـــاريـــة« إذا مـ كــــال، إنـــهـــا فــقــط »حـ
ــار عــلــى فــعــل شــــيء- مــمــارســة  ــبـ الــتــعــريــفــات هـــو اإلجـ
ضــغــوط شــديــدة على بــلــدان أخــرى مــن أجــل إجبارها 

على تغيير سياساتها لصالحنا.
الــضــغــوط قوية،  تلك  عــن  الناتجة  اآلالم  تعتبر  وفيما 
التي فرضها  التعريفات  فلم يحدث هذا اإلجبار. وكل 
واملكسيك في محاولة منها  ترامب على كل من كندا 
التجارة  اتفاقية  التفاوض على  إعــادة  إلجبارهم على 
اتفاقية جديدة  إلى  قــادت  قد  الشمالية  الحرة ألمريكا 
التي تحتاج إلى عدسات مكبرة  للقديمة  مشابهة جدا 

كي تر الفروق بينهما.
وخالل قمة مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا في 
ترامب على عقد هدنة  وافــق  اليابانية،  أوساكا  مدينة 
فــي الــحــرب الــتــجــاريــة مــع الــصــني، ووقـــف الــتــعــريــفــات، 
يعد  مــا  مــع خــصــومــه، وهــو  لــغــة تصالحية  ليستخدم 

دليال دامغا على خسارته الحرب التجارية.

بول كروجمان

»صحيفة نيويورك تايمز 
األمريكية«
* كاتب رأي في »نيويورك تايمز«

خيارات النهوض
باالقتصاد الهندي

ــالـــعـــت أنــــبــــاء فــــي تــلــك  يـــــوم اإلثــــنــــني املــــاضــــي طـ
األمــطــار فــي شهر  أن نقص  الصحيفة مــفــادهــا 
ــادا. وهـــذا أفــضــل، على  يــونــيــو املــنــصــرم كـــان حــ
أيــة حــال، مما كــان عليه الــحــال فــي الــعــام 2014. 
ــذا، مــن ســـوء الــطــالــع، مــع بـــدء كــل من  وتــزامــن هـ
الديمقراطي  للتحالف  الثانية والثالثة  الحكومتني 
ــهــنــد عــمــلــهــمــا مـــع الــشــهــر األول  الـــوطـــنـــي فـــي ال
مـــن مــوســم الــحــصــاد. وتــســاءلــت املــقــالــة إذا ما 

كـــان هـــذا الــنــقــص فـــي مــيــاه 
األمطار سيتيح معه تقديم 

تحفيزات مالية ونقدية.
الطلب  فــإن تحفيز  ونظريا 
ــنــــاقــــص مـــســـتـــوى  وســـــــط تــ
اإلنــــــــــتــــــــــاج ســــــيــــــقــــــود إلــــــى 
التضخم. ومع ذلك فإن ثمة 
ســعــة فــائــضــة، ومـــن املمكن 
ــؤال  ــــســ ــلـــب. وال ــطـ تــحــفــيــز الـ
الــذي يطرح نفسه اآلن: هل 
الدخول  النمو املخفض فــي 
الناتج عن  باملناطق الريفية، 
ــاد ســيــلــقــى  مـــوســـم الـــحـــصـ
ــن قــبــل أســعــار  مـــســـاعـــدة مـ

الفائدة املنخفضة؟
فــقــد تــراجــعــت مــدخــرات األســـر فــي الــهــنــد، وهــل 
تــعــتــمــد تــلــك املــــدخــــرات عــلــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة أم 
أنــهــا تعتمد  الــدخــول؟ واإلجــابــة الصحيحة هــي 
ــإن األشـــخـــاص  عــلــى كـــال الــعــامــلــني؟ ونـــظـــريـــا فــ
الفائدة مرتفعة.  يــدخــرون حينما تكون أســعــار 
الفائدة  وتكلفة فرصة اإلنفاق ترتفع مع أسعار 
املــدخــرات تتأتى حينما  فــإن  املرتفعة. ومــع ذلــك 

يكون لدى الناس دخول.
املــركــزي«  »البنك  الهندي  وفعل بنك االحتياطي 
الشيء الصحيح عبر التحول إلى التزام الحيادية 
الــنــقــديــة، حيث خيب  فــي موقفه إزاء سياساته 
كــل مــن الــنــمــو االقــتــصــادي ومـــعـــدالت التضخم 
ــم يــكــن الــنــمــو االقــتــصــادي  ــ كـــافـــة الـــتـــوقـــعـــات. ول
ــارس  ــى مـ ــ ــن يــنــايــر إل ــع األول املــمــتــد مـ ــربـ ــي الـ فـ
مــن الــعــام الــجــاري، أقــل مــن 6% فحسب، ولكن 
الــنــمــو فـــي الـــربـــع الــثــانــي لم 
يــكــن مـــن املــتــوقــع أيــضــا أن 
يظهر عــالمــات عــديــدة على 
التعافي. ومؤشرات مديري 
ــل مــن  ــ ــي كــ ــ املــــشــــتــــريــــات فــ
قطاعي التصنيع والخدمات 

أظهرت تراجعا.
وفي تلك اآلونة فإن الدعوات 
ــزات  ــيــ ــفــ ــحــ إلــــــــــى تـــــقـــــديـــــم تــ
ــتــــصــــاعــــد أكـــــثـــــر وأكـــــثـــــر.  تــ
واملـــســـاحـــة املــتــاحــة لــتــقــديــم 
حـــــوافـــــز مـــالـــيـــة مـــــحـــــدودة. 
ومــــــــســــــــتــــــــويــــــــات الـــــعـــــجـــــز 
العامة )حكومات  الحكومي 
العام( تقترب  القطاع  الواليات، واملشروعات في 
من 9% من الناتج املحلي اإلجمالي. ومع ذلك فإن 
األوقات العصيبة تطلب منا جميعا املرونة وعدم 

التعنت في السياسات.
الهند  املتاحة في  الخيارات  القول فإن  وخالصة 
النمو االقــتــصــادي بها وفــيــرة، لكن ما  إلنــعــاش 
يهم أن تلك السياسات يجب أن تكون مبنية على 

معايير الكفاءة واإلنصاف.

أنانثا ناجيسواران

»موقع اليفمنت الهندي«
* كاتب رأي بموقع »اليفمنت« الهندي

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

الخيارات
 المتاحة في الهند 

إلنعاش النمو 
االقتصادي بها 

وفيرة
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ظريف يصفها باالدعاءات عديمة القيمة

بريطانيا تحبط محاولة إيرانية العتراض سبيل ناقلة نفط
قــالــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أمـــس إن 3 سفن 
إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة تشغلها 
شــركــة بـــي. بــي الــبــريــطــانــيــة فــي مضيق هرمز 
لــكــنــهــا انــســحــبــت بــعــد تـــحـــذيـــرات مـــن سفينة 
حــربــيــة بــريــطــانــيــة. لــكــن نــقــلــت وكـــالـــة فـــارس 
لــأنــبــاء عــن وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي محمد 
جـــواد ظــريــف قــولــه إن مــزاعــم بريطانيا بشأن 
محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية 
»ال قــيــمــة لـــهـــا«، فــيــمــا أصـــــدرت قــــوات الــحــرس 
الثوري بيانا نفت فيه هذا االدعاء. وقال ظريف 
الناقلة البريطانية قــد مــرت.  الــواضــح أن  »مــن 
ما قالوه واملزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق 

التوتر.. هذه االدعاءات ال قيمة لها«.
وحـــثـــت بــريــطــانــيــا الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة على 
»تهدئة الوضع في املنطقة«، بعد االقتراب من 
ناقلة النفط العمالقة بريتيش هيريتدج التي 
تشغلها شركة بــي. بي وترفع علم جزيرة آيل 

اوف مان.
وقــال متحدث باسم الحكومة البريطانية في 
بــيــان »الــســفــيــنــة الــحــربــيــة مــونــتــروز اضــطــرت 
ــفـــن اإليــــرانــــيــــة وبــريــتــيــش  لـــلـــتـــمـــركـــز بــــن الـــسـ
هــيــريــتــدج ووجــهــت تــحــذيــرات شفهية للسفن 

اإليرانية التي ابتعدت حينها«.
وحدثت الواقعة بعد تحذير الرئيس األمريكي 
ــه زيـــــــادة الــعــقــوبــات  ــزمـ دونــــالــــد تــــرامــــب مــــن عـ
إيــران »بشكل كبير«  األمريكية املفروضة على 
ــهـــود لــحــمــل طــــهــــران عـــلـــى تــقــيــيــد  ــار جـ ــ فــــي إطــ

برنامجها النووي وتغير نهجها اإلقليمي.
واتخذت املواجهة املتصاعدة بن إيران والغرب 
منحى آخــر األســبــوع املاضي عندما احتجزت 
قوات مشاة البحرية امللكية البريطانية الناقلة 
اإليرانية )جريس 1( قبالة ساحل جبل طارق 
ــقــــوبــــات فــرضــهــا  ــا تــــخــــرق عــ ــهـ ــأنـ ــاه بـ ــبـ ــتـ لـــالشـ

االتحاد األوروبي بنقل نفط إلى سوريا.
ــــس إن  وقــــــال قـــائـــد عـــســـكـــري إيــــرانــــي كــبــيــر أمـ
املــتــحــدة ستندمان على  بريطانيا والـــواليـــات 
أيــام من  الناقلة اإليــرانــيــة، وذلــك بعد  احتجاز 
الــقــوات املسلحة بأن  تصريحات رئيس أركــان 

احتجاز السفينة لن يمر دون رد.
ونقلت وكالة فارس لأنباء عن وزير الخارجية 
اإليـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف رفــضــه للتقرير 
الـــواردة فيه بأنها  املــزاعــم  البريطاني ووصفه 

»ال قيمة لها«.
ــــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة  ــال بـــوب دادلـ وقــ
بـــي. بـــي، لـــدى ســؤالــه عــن الــوضــع فــي الخليج 
خالل نــدوة في تشاتام هــاوس في لندن مساء 
األربعاء »علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن 

سفننا«.
وقال متحدث باسم الشركة إنها لن تعلق على 
الــحــادث األخــيــر، لكنه أضــاف »نشكر البحرية 

امللكية لدعمها«.
ويمكن أن يــؤدي التصعيد فــي مضيق هرمز، 
الــذي يربط منتجي النفط في الشرق األوســط 
باألسواق في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية 

وغيرها، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
ــادر أمــنــيــة بــحــريــة إن بــريــطــانــيــا  ــالـــت مـــصـ وقـ

ســتــحــمــي خـــطـــوط املـــالحـــة لــكــن ال تـــوجـــد بعد 
سياسة رسمية تنص على مرافقة جميع سفن 
بريطانيا عبر املنطقة. وأضــافــوا أن السفينة 
الــحــربــيــة مــونــتــروز كــانــت فــي املنطقة لضمان 
املـــرور اآلمــن للسفن التي ترفع علم بريطانيا 

عند الضرورة.
ــانـــات ريــفــيــنــيــتــيــف إلـــــى وجــــــود 4  ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
ناقالت أخرى مسجلة في اململكة املتحدة حاليا 

في الخليج.
الــرئــيــس التنفيذي  وقـــال بـــوب سانجوينيتي 
لــرويــتــرز إن  لغرفة النقل البحري البريطانية 

املوقف متوتر ودعا الى وقف التصعيد.
وأضـــاف »أصــحــاب السفن فــي بريطانيا على 
اتصال دائم بالسلطات والوكاالت املعنية فيما 
يتعلق بالوضع األمني في املنطقة، ونحن على 
ثقة من أن البحرية امللكية ستوفر الدعم الالزم 

لسفنهم«.
الــتــوتــر املــتــزايــد بــن إيـــران والـــواليـــات املتحدة 
أثار املخاوف من تفاقم الصراع في الدول التي 
إيـــران وخصومها الخليجيون  تــخــوض فيها 
ــا  ــروبـ ــــن الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة حـ ــــون مـ ــــومـ ــــدعـ املـ

بالوكالة من أجل الهيمنة في الشرق األوسط.
وفــــي الــشــهــر املــــاضــــي، أســقــطــت إيــــــران طــائــرة 

أمــريــكــيــة مــســيــرة بــالــقــرب مـــن مــضــيــق هــرمــز، 
ــن ضــــربــــة عــســكــريــة  ــ ــن شـ ــ ــــب عـ ــرامـ ــ ــع تـ ــ ــراجــ ــ وتــ
انتقامية، قائال إنها كان من املمكن أن تسفر عن 
مقتل 150 شخصا. وأشار إلى أنه منفتح على 
إجراء محادثات مع طهران دون شروط مسبقة، 

وهو العرض الذي رفضته طهران.
وقــال رئيس هيئة األركــان األمريكية املشتركة 
ــوم الـــثـــالثـــاء إن  ــورد يــ ــفــ الـــجـــنـــرال جـــوزيـــف دانــ
ــات املــتــحــدة تــريــد أن يــنــضــم حــلــفــاء في  الـــواليـ
غـــضـــون أســبــوعــن أو نــحــو ذلــــك إلــــى تــحــالــف 
عــســكــري لــحــمــايــة املــيــاه االســتــراتــيــجــيــة قبالة 

إيران واليمن.
وسعت بريطانيا وفرنسا وأملانيا إلى تجنب 
الــتــعــرض لــعــقــوبــات أمــريــكــيــة، لكنها تــقــول إن 
على إيران العودة إلى االمتثال الكامل لالتفاق 

النووي.
ــدول حــتــى اآلن عــلــى تفعيل  ــ ولـــم تــقــدم هـــذه الـ
الـــواردة في االتــفــاق. وتقول  النزاعات  آلية حل 
إيــــران إنــهــا قــد تــقــدم عــلــى خــطــوات جــديــدة في 
الشهرين املقبلن، بما فــي ذلــك إعـــادة تشغيل 
أجهزة الطرد املركزي املعطلة وزيــادة مستوى 
تخصيب اليورانيوم إلى مستوى أعلى بكثير 

إذا لم ُيسمح لها باستئناف مبيعات النفط.

■  ناقلة النفط البريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز

عواصم - وكاالت

االتحاد اإلفريقي 
يأسف للتدخالت 
الخارجية في ليبيا

أعربت لجنة االتــحــاد اإلفريقي الخاصة بليبيا 
عن قلقها إزاء التدخالت الخارجية في هذا البلد 
وعرضت إرسال موفد خاص باسم األمم املتحدة 
واالتـــحـــاد اإلفـــريـــقـــي، بــحــســب مـــا جـــاء فـــي بــيــان 
صدر في ختام قمة لالتحاد اإلفريقي عقدت في 

نيامي.
وجــاء في بيان »عبرت اللجنة عن عميق قلقها 
إزاء التدخالت الخارجية املتواصلة في الشؤون 
الــتــي تحركها مصالح أنانية،  الداخلية لليبيا 
وإزاء مواصلة عرقلة الجهود التي تبذل للتوصل 
إلى وقف دائم وغير مشروط إلطالق النار كشرط 
ضروري للحوار وللتوصل إلى حل يكون ليبيا«.
مــن جــهــة أخـــرى عــرضــت اللجنة »تسمية موفد 
ــم  خــــاص مــشــتــرك بـــن االتــــحــــاد اإلفـــريـــقـــي واألمــ
املتحدة لتعزيز تنسيق جهود املنظمتن، على 
املــوفــد الخاص  أســاس خريطة طريق يقوم هــذا 
بإعدادها لتكون وسيلة لدعم جهود السالم التي 

يقوم بها الليبيون«.
وكانت اللجنة الخاصة بليبيا عقدت اجتماعا 
مغلقا في 7 يوليو، إال أنها لم تصدر بيانها إال 
األربــعــاء رغــم انعقاد قمة االتــحــاد اإلفريقي بن 

الرابع والثامن من الشهر الحالي.
وأفاد مصدر دبلوماسي في االتحاد االفريقي ان 

االجتماع كان »متوترا«.
كــمــا أفــــاد مــصــدر دبــلــومــاســي آخــــر أن الــرئــيــس 
الـــدوري  املــصــري عبد الفتاح السيسي الرئيس 
الحالي لالتحاد اإلفريقي لم يشارك في اجتماع 
اللجنة حول ليبيا وفضل إرسال وزير خارجيته 

سامح شكري.
ــان تــــداول فــكــرة تعين مــوفــد خـــاص مشترك  وكـ
لأمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي ملساعدة املوفد 
األممي الحالي في ليبيا غسان سالمة، بدأ قبل 

قمة نيامي األخيرة.

نيامى - أ ف ب

نوابه يؤكدون أنها إجراءات كيدية.. وزير المالية اللبناني:

العقوبات على حزب اهلل تؤثر سلبا
على وضعنا االقتصادي

اعتبر وزير املالية اللبناني املوازنة العامة 
للدولة محطة فاصلة ستنطلق منها بالده 
إلى تنفيذ املشروعات املتصلة بها، وأنها 
ستكون مقدمة ملشروع إصالحي أكبر في 

البالد.
ــر املــالــيــة الــلــبــنــانــي عــلــي حسن  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
إنــهــم في  الــعــربــي أمـــس،  خليل للتلفزيون 
لبنان محتاجون لقراءة متأنية للسياسات 
املالية، مشيرًا إلــى أن بــالده ليست مفلسة 

وأنهم قادرون على الصمود.
وقـــــال لــبــرنــامــج »حـــديـــث خــــــاص«: »نــحــن 
الــســيــاســة النقدية  بــحــاجــة إلعــــادة تقييم 
ملــصــرف لــبــنــان عــنــدمــا تستقر الـــظـــروف«، 
مــؤكــدًا أن عالقة وزارة املالية مــع املصرف 
الـــطـــرفـــن  تـــكـــامـــلـــيـــة وأن  ــة  املـــــركـــــزي عــــالقــ
يــعــمــالن بتنسيق دقــيــق لتحقيق أهـــداف 

املوازنة.
وحـــول الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة عــلــى أعــضــاء 
الــنــواب في البرملان، قــال الوزير  حــزب الله 
ــمـــل على  الــلــبــنــانــي إن لــهــا تــأثــيــرهــا األشـ
الــوضــع االقــتــصــادي واملــالــي، وال مصلحة 
ــا. وشـــــدد عــلــى أن  ــمـــرارهـ ــتـ لــلــبــنــان فـــي اسـ
الــقــرارات  اللبنانية ملتزمة بكل  املــصــارف 
واملــعــايــيــر الــقــانــونــيــة فــي ســيــاســات لبنان 
املالية، مؤكدًا أن اإلدارة املالية استطاعت 

أن تخفف كثيرًا من تأثير تلك العقوبات.
الــلــه البرملانية  أكـــدت كتلة حـــزب  إلـــى ذلـــك 
أمس أن العقوبات األمريكية التي طاولت 
اثــنــن مــن أعــضــائــهــا ومـــســـؤواًل رفــيــعــا في 
ــن رفـــضـــهـــا لــســيــاســة  ــن تــغــيــر مــ ــزب لــ ــحــ الــ
الواليات املتحدة، في موقف عشية إطاللة 
تــلــفــزيــونــيــة لـــأمـــن الـــعـــام لــلــحــزب حسن 

نصر الله.
ــتـــبـــرت الــكــتــلــة فـــي بـــيـــان تــــاله الــنــائــب  واعـ
املــقــداد، إثــر اجتماعها في مقرها في  علي 
 العقوبات 

ّ
الضاحية الجنوبية لبيروت، أن

»أمر مرفوض ومدان بكل املعايير السيادية 

واألخــالقــيــة، ولــن يغير شيئا فــي قناعتنا 
ــا لـــالحـــتـــالل  ــنـ ــتـ ــقـــاومـ ــا ومـ ــنـ وال فــــي رفـــضـ
ــيـــاســـات  ــلـــسـ ــــي ولـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واإلرهــــــــــــــاب اإلسـ

األمريكية الداعمة والراعية لهما«.
ــرار األمــريــكــي  ــقــ وأكــــــدت أن مـــا تــضــمــنــه الــ
»مـــن إجـــــراءات كــيــديــة إضــافــيــة.. هــو تــمــاٍد 
فــــي الـــــعـــــدوان عـــلـــى لـــبـــنـــان وعــــلــــى شــعــبــه 

وخياراته«.
ــثــــالثــــاء  وفـــــرضـــــت الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة الــ
ــيــــس كـــتـــلـــة حــــــزب الـــلـــه  ــقــــوبــــات عـــلـــى رئــ عــ
ــد والــنــائــب  الــبــرملــانــيــة الـــنـــائـــب مــحــمــد رعــ
»اســتــغــالل  أمــــن شــــري مــتــهــمــة إيـــاهـــمـــا بـــ
النظام السياسي واملالي« اللبناني لصالح 
حــزبــهــمــا وإيــــــــران الـــداعـــمـــة لـــــه. وطـــاولـــت 
الــعــقــوبــات أيــضــا مــســؤول وحـــدة االرتــبــاط 

والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وُيــمــثــل حــزب الــلــه فــي الــبــرملــان بـــ 13 نائبا 

وفي الحكومة بثالثة وزراء.
وتــعــّد هــذه املــرة األولـــى التي تفرض فيها 
واشنطن عقوبات على نواب من حزب الله، 
وإن كـــانـــت فـــرضـــت ســابــقــا وعـــلـــى دفــعــات 
عقوبات على مسؤولن آخرين في الحزب 

ــراد تــقــول إنــهــم يــســاهــمــون في  ــ أو عــلــى أفـ
تمويله.

ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــتــطــرق نــصــر الـــلـــه إلــى 
ــــالل مـــقـــابـــلـــة مــســاء  قـــضـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات خــ

الجمعة مع قناة املنار التابعة لحزبه.
وأعــــــرب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون 
األربعاء عن أسف بالده إزاء قرار واشنطن 
الله،  فرض عقوبات على نائبن من حزب 

حليفه السياسي األبرز.
بـــري، رئيس  الــبــرملــان نبيه  واعتبر رئــيــس 
ــزب الــلــه  ــل الــشــيــعــيــة وحــلــيــف حــ حـــركـــة أمــ
ــقـــوبـــات »اعـــــتـــــداء عــلــى  ــعـ ــيـــســـي، أن الـ ــرئـ الـ

املجلس النيابي وبالتأكيد على لبنان«.
ــال رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد  ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، قـ
الــحــريــري، وهــو مــن أبـــرز خــصــوم حــزب الله 
إنــهــا »كسائر العقوبات  سياسيا األربــعــاء، 
الـــســـاريـــة، ولــكــن ال شـــك أنــهــا أخــــذت منحى 
ــــالل فـــرضـــهـــا عـــلـــى نــــــواب فــي  جــــديــــدًا مــــن خـ
ــابــــي«. وتـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس  ــيــ ــنــ املـــجـــلـــس الــ
ــعـــام 2015 قـــانـــونـــا يــفــرض  األمـــريـــكـــي فـــي الـ
عــقــوبــات عــلــى املـــصـــارف الــتــي تــتــعــامــل مع 
حزب الله أو تقوم بتبييض أموال لصالحه.

وكاالت -

■ علي حسن خليل
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قائد عشائري يطالب الرياض وأبو ظبي بوقف التدخل في مناطقهم

السعودية تمول قيادات سابقة لداعش في سوريا
طالب رافــع عقلة الرجو، شيخ عشيرة الشعيطات - 
إحدى أكبر العشائر العربية في سوريا، »السعودية 
واإلمــــارات العربية املتحدة بوقف دعمهما ملنظمة 
»ي ب ك/ بــي كا كا« اإلرهابية، وتــرك سكان املنطقة 

يديرونها بأنفسهم«.
جـــاء ذلـــك فــي تــصــريــحــات خــاصــة أدلــــى بــهــا الــرجــو 
لألناضول، حيث تطرق للزيارة التي أجراها وزير 
الـــدولـــة الـــســـعـــودي لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســــــط، ثــامــر 
السبهان، مؤخرًا، ملناطق سيطرة منظمة »ي ب ك/  

بي كا كا« اإلرهابية.
وقــــال الــرجــو - الــــذي أكـــد أنـــه يــتــحــدث بــاســم جميع 
العشائر العربية في سوريا- »إن الشخصيات التي 
قـــوات سوريا  قابلها السبهان فــي مناطق سيطرة 
الديمقراطية »قسد« التي يهمني عليها تنظيم »ي 
ب ك/  بي كا كا«، ال يمثلون العشائر العربية حسب 
ادعــائــهــم، فــهــؤالء كــانــوا فــي الــســابــق ضمن صفوف 
تنظيم داعــــش اإلرهـــابـــي، واآلن هــم ضــمــن صفوف 

قوات سوريا الديمقراطية«.
ــــرض الـــرجـــو تــســجــيــا مـــصـــورا عــلــيــه شـــعـــار ما  وعـ
ــالـــة أعـــمـــاق« الــقــنــاة اإلعــامــيــة لتنظيم  يــســمــى »وكـ
داعش اإلرهابي، حيث لفت أن التسجيل الذي يعود 
لشهر 2016 ويظهر فيه ممثلي العشائر املزعومني 

الذين قابلهم السبهان.
وأشار أن أحد األشخاص الظاهرين في التسجيل 
هـــو »نـــاصـــر الـــطـــرامـــي« الـــــذي الــتــقــى الــســبــهــان، 
مضيفًا »األشــخــاص الــذيــن كــانــوا ضمن صفوف 
داعش سابقًا هم اآلن قادة في قسد، هؤالء الذين 
كــانــوا إلــى جانب أبــو بكر الــبــغــدادي، هــم اآلن في 

صفوف قوات سوريا الديمقرطية«.
واعتبر الرجو »أن السعودية من خال دعمها لـ »ي 
ب ك« وقــســد فــي ســوريــا، فهي تــدعــم اإلرهــــاب، ضد 

الشعب السوري وضد تركيا« وفق تعبيره.
ووفـــق الــرجــو »فـــإن السعودية سبق وزرعـــت هــؤالء 
الشخصيات في صفوف داعش واآلن وضعتهم في 
صــفــوف قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« وأكــــد الــرجــو 
»أن الـــوزيـــر الـــســـعـــودي اشـــتـــرى ذمــــم الــشــخــصــيــات 
املـــذكـــورة بــاملــال وذلــــك لــكــي يــكــونــوا ضــمــن صفوف 
قسد، بهدف تهدئة سكان املنطقة الغاضبني من »ي 

ب ك« ولدفعهم لدعم املنظمة اإلرهابية ضد الجيش 
السوري الحر وتركيا«.

الــتــقــاهــا السبهان  الــتــي  الــشــخــصــيــات  ــح »أن  وأوضــ
هم ناصر الطرامي من عشيرة الشعيطات، وحاجم 
البشير من قبيلة البكارة، وأحمد الثامر من عشيرة 
البو جامل، وأحمد حامد الخبيل، وأبو نعيم الكسار 
من عشيرة البكير، وجميل محمود الهفل، والشيخ 
جميل الرشيد الهفل، من قبيلة العكيدات، وحمود 
املنادي من عشيرة الكرعان« وبحسب الرجو »فإن 
السبهان أعطى جميل الرشيد الهفل 300 ألف دوالر، 

وحاجم البشير 250 ألف دوالر، وأعطى كل من ناصر 
الطرامي وأحمد الثامر 150 ألف دوالر«.

الــــســــعــــودي  الـــــــوزيـــــــر  الــــــرجــــــو أن »زيــــــــــــــارة  ولـــــفـــــت 
األخــيــرة الــتــي تمت بــرعــايــة أمــريــكــيــة، جـــاءت لوقف 
االحتجاجات الواسعة ضد »ي ب ك« والتي انطلقت 

مؤخرًا في املنطقة.
املــذكــورة  الــوزيــر السعودي مــن الشخصيات  وطلب 

دعم »ي ب ك« وقسد ضد تركيا، على حد تعبيره.
وذكر الرجو أن وفدا إماراتيا زار املنطقة في يونيو 
املاضي واشترى باملال ذمم بعض ضعاف النفوس، 
ــار أي ضــمــان الــدعــم للمنظمة  وذلـــك فــي نــفــس اإلطــ

اإلرهابية، حسب قوله.
ــاد الـــرجـــو أن الــعــشــائــر الــعــربــيــة لـــم تــقــبــل بــهــذا  ــ وأفـ
الــتــفــاهــم الـــقـــذر وأن الــعــشــائــر تــدعــم الــجــيــش الــحــر 
ــد الـــنـــظـــام الــــســــوري وروســـيـــا  وجــــاهــــزة لــلــقــتــال ضـ
وي ب ك وإيـــران، وكــرر الــرجــو مطالبته السعودية 
واإلمــــــارات بــكــف يــدهــا عــن مــنــاطــقــهــم، مــؤكــدًا أنهم 
بجانب تركيا وضــد أولــئــك الــذيــن جـــاءوا مــن جبل 
قنديل واحتلوا أراضينا، مشيرًا أنهم يحظون بدعم 
مــن كــافــة أطــيــاف املجتمع مــن مسيحيني وســريــان 
وعشائر كــرديــة، في حربهم ضد »بــي كا كــا« ودعا 
الــرجــو الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان إلــى 
إنــشــاء قــواعــد عسكرية تركية فــي محافظات الرقة 
وديـــــر الــــــزور والـــحـــســـكـــة، مـــؤكـــدًا أنـــهـــم مــســتــعــدون 
الــســوري  فــئــات املجتمع  ــال ممثلني عــن كــافــة  إلرســ
إلـــى أنــقــرة ملــنــاقــشــة هـــذا املـــوضـــوع. وتــطــرق الــرجــو 
ــال إنــهــا تــحــرق محاصيل  النــتــهــاكــات »ي ب ك« وقـ
املـــزارعـــني، وتــســرق الــنــفــط، وتــقــتــل الــشــبــاب وتثير 
الفتنة بني العشائر العربية، وتجوع سكان املنطقة 

إلخضاعهم لسلطتها.

■ السبهان أثناء زيارته إلى دير الزور

أنقرة - وكاالت

هانت: يجب مثول اآلمر بقتل 
»خاشقجي« أمام العدالة

شــــــّدد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، جــيــريــمــي 
هـــانـــت، عــلــى ضــــــرورة الـــتـــأكـــد مـــن مـــثـــول ُمــصــدر 
األمـــر بــارتــكــاب جريمة قتل الصحفي السعودي 

خاشقجي، أمام العدالة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لألناضول، على 
هامش املؤتمر العاملي لحرية اإلعام، الذي تنظمه 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي لــنــدن بــالــتــعــاون مع 

نظيرتها الكندية.
ورّد هــانــت عــلــى ســـؤال لــألنــاضــول حـــول طبيعة 
الــذي مارسته بريطانيا على السعودية  الضغط 
لضمان محاسبة املسؤولني عن قتل خاشقجي، 
والخطوات التي ستتخذها حــال عــدم حــدوث أي 

تطور.
وأجــــاب فــي هـــذا الــصــدد: »قــلــنــا بشكل صــريــح إن 
هذه الجريمة تتعارض تماًما مع قيم بلدنا. وقد 
أعــربــت شــخــصــًيــا عــن هـــذا األمــــر عــلــى مستويات 
عالية جًدا، سواء خال املباحثات مع امللك أو ولي 

العهد أو وزير الخارجية« في السعودية.
إلــى أن بــاده  وأشـــار وزيــر الخارجية البريطاني 
واضــــحــــة لـــلـــغـــايـــة بــــشــــأن ضــــمــــان إجــــــــراء عــمــلــيــة 

قضائية مناسبة حيال الجريمة.
وتــابــع: »هناك عملية مستمرة حاليا في اململكة 
العربية السعودية.. وهناك معتقلون على خلفية 

هذه الجريمة الفظيعة«.
واستطرد: »ننتظر ماذا سيحدث ولكن قلنا بشكل 
صريح إنه يجب علينا التأكد من مثول الشخص 

الذي أصدر األمر بارتكاب هذه الجريمة الفظيعة، 
أمام العدالة«.

وحول املؤتمر العاملي لحرية اإلعام، قال هانت إن 
الهدف من تنظيمه هو دعم مبدأ »اإلعام الحر هو 
جزء مهم جًدا من التطور الديمقراطي في كل بلد«.

ويـــشـــارك فــي املــؤتــمــر املـــذكـــور مــمــثــلــون رسميون 
من 100 دولــة، بينهم 60 وزيـــرا، إلــى جانب 1500 

صحفي.
وقـــتـــل خــاشــقــجــي فـــي 2 أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، داخـــل 
القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت 
الـــرأي الــعــام الــدولــي وأثـــارت استنكاًرا واســًعــا لم 

ينضب حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت املفوضية األممية لحقوق 
ــررة األمــــــم املــتــحــدة  ــقــ ــه مــ ــدتــ اإلنــــســــان تــــقــــريــــًرا أعــ
الخاصة بــاإلعــدام خـــارج نــطــاق الــقــضــاء، أغنيس 
كاالمار، من 101 صفحة، وحّملت فيه السعودية 

مسؤولية قتل خاشقجي عمًدا.
ــيــــة وجـــــــود أدلـــــــة مـــوثـــوقـــة  ــرر األمــــمــ ــ ــقـ ــ وأّكــــــــــدت املـ
تستوجب التحقيق مع مسؤولني سعوديني كبار، 

بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
ــر تــقــريــر كـــاالمـــار أن »مــقــتــل خــاشــقــجــي هو  ــ وذكـ
الــقــانــون، تتحمل مسؤوليته  ــدام خـــارج نــطــاق  إعـ

السعودية«.
كما أوضح أن العقوبات املتعلقة بمقتل خاشقجي 
يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته 
ــــاض إلـــى  ــريـ ــ الــشــخــصــيــة فــــي الـــــخـــــارج، داعــــيــــًا الـ
ــرأي الــعــام،  االعـــتـــذار مــن أســـرة خاشقجي أمـــام الــ

ودفع تعويضات للعائلة.

■ هانت مشاركا في مؤتمر حرية اإلعالم

حبس مدير صفحة »أنا آسف يا ريس«

تمديد حالة الطوارئ 

3 أشهر إضافية في مصر 

وافــق البرملان املصري، أمــس، على تمديد حالة 
الطوارئ املعلنة في جميع أنحاء الباد منذ أكثر 

من عامني ملدة 3 أشهر إضافية.
ــذا هـــو الــتــمــديــد الــتــاســع لـــقـــرار إعــــان حــالــة  وهــ
الـــطـــوارئ فـــي عــمــوم الـــبـــاد الـــصـــادر فـــي أبــريــل 
2017، لــتــتــجــاوز بــذلــك حــالــة الــــطــــوارئ عــامــهــا 

الثاني. 
وحــســب وكــالــة األنــبــاء الرسمية بمصر، »وافــق 
مجلس النواب في جلسته العامة أمس الخميس 
عــلــى مـــد حــالــة الــــطــــوارئ املــعــلــنــة بـــقـــرار رئــيــس 
الجمهورية في جميع أنحاء الباد ملدة 3 أشهر 
الــواحــدة )11:00 ت.غ( صباح  الــســاعــة  تــبــدأ مــن 

الخميس 25 يوليو الجاري«.
ويــنــص قـــرار تــمــديــد الـــطـــوارئ عــلــى أن »تتولى 
القوات املسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم 
ملواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله، بجانب حفظ 
الــبــاد وحماية املمتلكات  أنــحــاء  األمــن بجميع 

العامة والخاصة، وحفظ أرواح املواطنني«.
وفــي 10 أبريل 2017، وافــق البرملان  على إعان 
ــة أخـــطـــار  ــهـ ــواجـ ـــ »مـ ــــوارئ 3 أشـــهـــر لــ ــــطـ ــالـــة الـ حـ
اإلرهــاب وتمويله«، ردا على هجومني استهدفا 
كنيستني شمالي الباد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيا 

على األقل، وتبناهما تنظيم »داعش«. 
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة 
الصحف ووسائل االتصال واملصادرة، وتوسيع 
ــة إلــى  ــالــ صــاحــيــات الــجــيــش والـــشـــرطـــة، واإلحــ
محاكم استثنائية وإخاء مناطق وفرض حظر 
تجوال، وفــرض الحراسة القضائية، األمــر الذي 

أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها 
تنفذ القانون وتحترم الدستور.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق أمـــــرت الــســلــطــات املــصــريــة، 
بحبس مدير صفحة على موقع فيسبوك، هي 
األبرز في دعم الرئيس املصري املخلوع حسني 

مبارك، 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ــــق وكـــالـــة األنـــبـــاء الــرســمــيــة بــمــصــر، أمـــس،  ووفـ
ــة الــعــلــيــا حــبــس كــريــم  »قـــــررت نــيــابــة أمـــن الـــدولـ
حــســني، أدمـــن صفحة »أنـــا آســـف يــا ريــــس«، 15 
يوما على ذمــة التحقيقات، بتهمة نشر أخبار 

كاذبة من شأنها اإلضرار بمصالح الباد«.
الـــحـــقـــوقـــي مـــالـــك عـــدلـــي عــلــى  املـــحـــامـــي  ودون 
: »كــريــم حسني 

ً
حــســابــه بــمــوقــع فــيــســبــوك، قــائــا

أدمـــن صفحة )أنـــا آســف يــا ريـــس( تــم التحقيق 
ــن الــــدولــــة الــعــلــيــا ووجــــهــــت لــه  ــ مـــعـــه بــنــيــابــة أمـ
اتــهــامــات بــاالنــضــمــام لــجــمــاعــة إرهــابــيــة ونشر 

أخبار كاذبة«.
واألربـــعـــاء، قــالــت صفحة »أنـــا آســـف يــا ريـــس«، 
فـــي بـــيـــان، إن الــســلــطــات املــصــريــة أوقـــفـــت كــريــم 
حسني الستجوابه في بعض األمور التي تتعلق 

بالصفحة وما ينشر عليها.
وصفحة »أنا آسف يا ريس«، هي حملة أطلقها 
مؤيدو مبارك بعد احتجاجات 25 يناير 2011، 

للتعبير عن »أسفهم« ملا حدث له.
ــلــــى فــيــســبــوك  ــر الـــصـــفـــحـــة عــ ــنـــشـ وعــــــــــادة مـــــا تـ
ــبـــارك وتـــقـــارن  مـــنـــشـــورات مـــؤيـــدة لــســيــاســات مـ
ــــده وفـــــــي عــهــد  ــهـ ــ أحــــيــــانــــا بـــــني الـــــوضـــــع فـــــي عـ
الــفــتــاح السيسي، خاصة  الــحــالــي عبد  الــرئــيــس 
فـــي الــجــوانــب االقــتــصــاديــة ومــســتــوى املعيشة 

ومعدالت التضخم والغاء.

وكاالت -

لندن - وكاالت
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ــذل« لــلــنــجــمــن لــيــونــيــل ميسي  ــ ــ بــعــد الــــخــــروج »املـ
ومحمد صــاح مــن بطولتي كــوبــا أمــريــكــا وكــأس 
أمم أفريقيا، انفتح باب الترشيحات لجائزة الكرة 
الذهبية هذا العام على مصراعيه، وهو ما أثبتته 

مكاتب املراهنات.
ووفــقــا آلخـــر االحــتــمــاالت الــتــي وضــعــتــهــا مكاتب 
املـــراهـــنـــات، بــــات املــــدافــــع الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــل فــان 
دايــــك املـــرشـــح األول لــلــجــائــزة، وذلــــك بــعــد مــوســم 
لــيــفــربــول، حقق خــالــه »الــريــدز«  »استثنائي« مــع 

دوري أبطال أوروبا.
وكشف موقع »بيتاالند« للمراهنات، تراجع نسب 
ميسي )بــرشــلــونــة( وكريستيانو رونــالــدو )ريــال 
مــدريــد( ومــحــمــد صـــاح فــي »احــتــمــاالت التتويج 
بالكرة الذهبية«، بعد فشل كل منهم في عــدد من 

البطوالت.
ويــتــوقــع أن تــرتــفــع احــتــمــاالت تحقيق السنغالي 
ساديو ماني للجائزة، إذا ما توج منتخب »أسود 
التيرانغا« كأس األمم األفريقية مع منتخب باده، 
حيث قــاد ماني السنغال لنصف نهائي البطولة 

املقامة في مصر حاليا.

املــراهــنــات الرياضية مــن املصادر  وتعتبر مكاتب 
والـــــــدالالت الــواقــعــيــة عــلــى تــحــديــد املــرشــحــن في 
البطوالت والجوائز، فهي تعتمد على إحصاءات 
دقـــيـــقـــة وحــــســــابــــات ريـــاضـــيـــة مـــفـــصـــلـــة، لــتــحــديــد 

املرشحن في كل بطولة، أو جائزة.
وللمرة األولــى منذ أعــوام، ال تبدو مامح املرشح 
ــة، حــيــث  ــ ــــحـ ــرة الـــذهـــبـــيـــة واضـ ــكــ األبــــــــرز إلحــــــــراز الــ
يتنافس عدد كبير من الاعبن لتحقيق الجائزة 

الفردية األبرز في العالم.
وكـــان النجم األرجنتيني ليونيل ميسي املرشح 
ــه الـــافـــت  ــقـ ــألـ ــعـــد تـ ــذا املـــــوســـــم، وذلـــــــك بـ ــ األبــــــــرز هــ
ببطولتي الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا، 
قبل أن »ينهار« كل شيء، بهزيمة فريقه برشلونة 
التاريخية أمـــام ليفربول بنتيجة 0-4 فــي دوري 
األبطال في الدور نصف النهائي، ثم خروجه خالي 

الوفاض من كوبا أمريكا مع منتخب باده.
ومع تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبــا، برزت 
أســـمـــاء كــمــرشــحــن حــقــيــقــيــن لـــلـــجـــائـــزة، أبـــرزهـــم 
ــع الـــهـــولـــنـــدي فــيــرجــل فــــان دايـــــك واملــهــاجــم  ــدافــ املــ
ــع في  ــراجـ ــر تـ ــيـ املـــصـــري مــحــمــد صـــــاح، لــكــن األخـ
الترشيحات بعد خروج مصر من دور الـ 16 لكأس 

أمم أفريقيا.

فرص ميسي وصالح تتراجع أمام »نجم ليفربول«
في »احتماالت التتويج بالكرة الذهبية«

الدوحة -  

بازل - قنا

الدوحة -  

ــه  ــالـــح الــعــطــيــة صـــدارتـ ــــزز بــطــلــنــا نـــاصـــر بــــن صـ عـ
لرالي طريق الحرير »سيلكواي 2019« في نسخته 
فـــوزه باملرحلة الخامسة من  التاسعة، وذلـــك بعد 
الرالي التي أقيمت أمس، ليوسع الفارق بينه وبن 

أقرب منافسيه السائق الصيني كون لوي إلى )37 
دقيقة و25 ثانية(.

ــم صــعــوبــة املـــرحـــلـــة الــخــامــســة نــجــح الــعــطــيــة  ــ ورغـ
وماحه الفرنسي ماتيو بوميل على منت سيارته 
تويوتا هايلوكس من فريق تويوتا جازو ريسينج 
من جنوب إفريقيا ومن تحضير فريق أوفردرايف 

مــن تــصــدر املــرحــلــة بعد أن قطع املــســافــة الــتــي بلغ 
ـــا قـــدره 

ً
طـــول مــســافــتــهــا )346.59( كـــم مــســجــا زمـــن

)ساعتان و43 دقيقة و14 ثانية( بفارق )3 دقائق 
ــــوان(. ويــتــصــدر الــعــطــيــة رالـــي طــريــق الحرير  و7 ثـ
2019 بعد املرحلة الخامسة بزمن قدره )11 ساعة 
و47 دقــيــقــة و41 ثــانــيــة(، وحـــل فـــي املـــركـــز الــثــانــي 

السائق الصيني كــون لــوي يانغ وماحه مواطنه 
يان هانج يو على منت سيارته باغي هانوي بزمن 
)12 ساعة و24 دقيقة و6 ثوان(. بينما حل في املركز 
الثالث السائق الفرنسي جيروم بليشيه بصحبة 
ماحة باسكال أروك على منت سيارته أوبتيموس 

بزمن )12 ساعة و29 دقيقة و55 ثانية(.

العطية يواصل صدارة رالي طريق الحرير
منغوليا -قنا

ــــن شـــعـــار  ــد عـ ــيــ ــ ــرة ال ــكــ ــ ــقــــطــــري ل ــ كـــشـــف االتـــــحـــــاد ال
املؤهلة لدورة  اليد  للرجال لكرة  التصفيات اآلسيوية 
األلــعــاب األوملــبــيــة /طــوكــيــو 2020/ والــتــي ستقام في 
الدوحة خالل الفترة من 17 ولغاية 26 أكتوبر املقبل.

وسوف تستضيف قطر التصفيات للمرة الثانية على 
الــتــوالــي، حيث كــانــت قــد استضافت فــي عــام 2015 
تــصــفــيــات أوملــبــيــاد /ريــــو 2016/ والــتــي تــأهــل منها 
املنتخب القطري إلى دورة األلعاب األوملبية وذلك للمرة 

األولى في تاريخ كرة اليد القطرية.
وســـــوف يـــخـــوض مــنــتــخــبــنــا الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
لــلــرجــال لــكــرة الــيــد املــؤهــلــة لـــدورة األلــعــاب األوملــبــيــة /
إلــى جانب  طوكيو 2020/، ضمن املجموعة األولـــى 
منتخبات السعودية والهند وهونج كونج، بينما تضم 
املجموعة الثانية منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية 

وإيران والكويت.
التصفيات  املــركــز األول فــقــط فــي  ويــتــأهــل صــاحــب 
لدورة األلعاب األوملبية /طوكيو 2020/، بينما يخوص 

صاحب املركز الثاني ملحقا.
وســيــبــدأ املــنــتــخــب الــقــطــري تــدريــبــاتــه أواخــــر الشهر 
الجاري استعدادا للمشاركة في التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة لدورة األلعاب األوملبية.
ــا املـــــدرب اإلســـبـــانـــي فــالــيــرو ريــفــيــرا 18 العــبــا  ــ ودعـ
ــم: أحـــمـــد مــحــمــد مـــددي  لــالنــتــظــام فـــي الـــتـــدريـــبـــات هــ
ورفــائــيــل دي كوستا كابوتي وجــوفــان جيسيفيس 
ــديــن بــالــراشــد وبــيــرتــرانــد رونــــي /الــدحــيــل/،  وعــــالء ال
وحمدي النوري عياد وأمير نور الدين دنقير /السد/، 
وأمني موفق زكار /الريان/، ودانييل ساريتش ووجدي 
/العربي/،  الـــزواوي  إبراهيم سنان وأنيس عبدالرزاق 
وأحـــمـــد مــجــدي عــبــدالــرحــيــم ومــصــطــفــى أمــيــر هيبة 
ونــضــال الــهــادي عيسى ويــاســني بــن حــمــادي سامي 
وحسن عواض مبروك /الوكرة/، ومحمد أمني عبيدي 

ومروان علي ساسي /قطر/.

الكشف عن شعار 
التصفيات اآلسيوية 

للرجال لكرة اليد بالدوحة

المؤهلة ألولمبياد طوكيو 2020

ــلــــغــــت الـــــرومـــــانـــــيـــــة ســـيـــمـــونـــا  بــ
هاليب املباراة النهائية لبطولة 
ــة فــي  ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ ويــــمــــبــــلــــدون اإلنــ
الــتــنــس، ثــالــث الــبــطــوالت األربـــع 
الـــكـــبـــرى ضـــمـــن الـــغـــرانـــد ســــام، 
بــفــوزهــا على األوكــرانــيــة إيلينا 
ســفــيــتــولــيــنــا 6-1 و6-3، أمـــس 

الخميس.
وبـــاتـــت هــالــيــب )27 عـــامـــا( أول 
ــيـــة تــحــقــق هــــذا اإلنـــجـــاز،  رومـــانـ
وهــي ستخوض خامس نهائي 
كــبــيــر لـــهـــا، عــلــمــا بــأنــهــا تــوجــت 
لــروالن غــاروس الفرنسية  بطلة 

عام 2018.
وتـــلـــتـــقـــي هـــالـــيـــب فــــي الــنــهــائــي 
ــزة مــــــن مـــــبـــــاراة  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ األحــــــــــــد، ال
األمــريــكــيــة املــخــضــرمــة سيرينا 
ــاربـــورا  ولـــيـــامـــس والــتــشــيــكــيــة بـ

ستريكوفا.
وتسعى سيرينا للحصول على 
الــكــبــيــر رقـــم 24 ومــعــادلــة  لقبها 
الرقم القياسي لعدد األلقاب في 
الــبــطــوالت الــكــبــرى الـــذي تحمله 
األسترالية مارغريت كــورت )24 

لقبا(.
ــا فـــــي دور  ــنـ ــريـ ــيـ ــلـــتـــقـــي سـ وســـتـ
األربـــعـــة مـــع الــتــشــيــكــيــة بـــاربـــورا 
ــتـــي بــــــددت آمــــال  ســـتـــريـــكـــوفـــا، الـ
ــــي عـــلـــقـــوهـــا  ــتـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــن الـ
عــلــى جــوهــانــا كــونــتــا، وأطــاحــت 
بــالــاعــبــة الــبــريــطــانــيــة مـــن دور 

الثمانية.

أعلن االتــحــاد الــدولــي لكرة الــيــد، عــن نظام 
املــنــافــســات بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة 
الــســعــوديــة خال  املــقــرر إقامتها فــي   2019

شهر أغسطس املقبل.
ــي مــنــافــســات  ــارك فــ ــشــ ومـــــن املـــنـــتـــظـــر أن تــ
الــوحــدة السعودي  البطولة، 10 فــرق وهــي 
باعتباره املستضيف، برشلونة اإلسباني 

ــلـــقـــب، الـــدحـــيـــل الــقــطــري  ــل الـ ــامـ بــصــفــتــه حـ
بطل آسيا، وفــاردار املقدوني بطل أوروبــا، 

والزمالك املصري بطل إفريقيا.
ــــورك ســيــتــي  ــويــ ــ ــيــ ــ كــــمــــا يــــــشــــــارك فـــــريـــــق نــ
األمريكي بطل أمريكا الشمالية، وتاوباتي 
الــبــرازيــلــي بطل أمريكا الجنوبية، وفريق 
جامعة سيدني األسترالي بطل أستراليا.. 
باإلضافة إلى مشاركة فريقي كييل األملاني، 

ومضر السعودي عن طريق الدعوة.

ــروج املــــهــــزوم،  ــ ــقــــام الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام خــ وتــ
حــيــث سيلتقي فــي الــــدور الــتــمــهــيــدي يــوم 
27 أغسطس فريق سيدني األســتــرالــي مع 
نظيرة كييل األملــانــي، بينما يــواجــه فريق 
نــيــويــورك سيتي  الــســعــودي، نظيره  مضر 

األمريكي.
ويــنــضــم الــفــريــقــان الــفــائــزان فــي املــبــاراتــن 
إلـــى الــفــرق الــســتــة األخــــرى إلـــى الــــدور ربــع 

النهائي.

هاليب »أول رومانية« في نهائي ويمبلدون

االتحاد الدولي لليد يعلن نظام مونديال األندية
بمشاركة الدحيل
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يواجه منتخبنا )1( للكرة الطائرة الشاطئية 
املــكــون مــن الــثــنــائــي أحــمــد تــيــجــان وشــريــف 
ــة ثــــنــــائــــي مــنــتــخــب  ــعـ ــمـ ــجـ يــــونــــس الـــــيـــــوم الـ
الـ 16 من  التفيا مارتنز وتوكس ضمن دور 
منافسات بطولة جولة غشتاد العاملية ذات 
الـــ 5 نجوم املقامة بمدينة غشتاد  تصنيف 

السويسرية حاليا وتختتم غدا السبت.
ــــوم إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــيـ ــ ويـــســـعـــى مــنــتــخــبــنــا الـ
ــبـــطـــولـــة الــتــي  ــذه الـ ــ ــيـــد فــــي هــ مـــــشـــــواره الـــجـ
الــفــائــز بــمــركــزهــا األول عــلــى 1200  يــحــصــل 
نقطة تصنيفية فــي التصفيات التي تؤهل 
إلــى دورة األلعاب األوملبية املقبلة /طوكيو 

./2020
وتأهل منتخبنا إلى دور الـ 16 بعد تصدره 

منافسات املجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن فـــوزيـــن مــتــتــالــيــن، في 
املباراة األولى على الثنائي التشيلي ماركو، 
وإيــســتــبــان جريمالت بشوطن دون مقابل 
ــبـــاراة  املـ بـــواقـــع /21 16- و21 - 19/، وفــــي 
الــروســي سيمينوف،  الثانية على الثنائي 
ولــيــشــوكــوف بــشــوطــن مــقــابــل شـــوط واحـــد 

بواقع /23 - 21 و19 - 21 و15 - 13/.

الــجــزائــر مسيرته الناجحة  واصـــل منتخب 
في بطولة كــأس األمــم األفريقية لكرة القدم، 
املقامة حاليا في مصر، بعدما صعد للدور 
ــــوزه 4/ 3  قــبــل الــنــهــائــي لــلــمــســابــقــة، عــقــب فـ
بركات الترجيح على منتخب كوت ديفوار 
أمــس الخميس فــي دور الثمانية للمسابقة 
على ملعب السويس الجديد. وبادر منتخب 

ــــق نــجــمــه  ــريـ ــ ــر بـــالـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
املخضرم سفيان فيغولي في الدقيقة 20، قبل 
أن يضيع منتخب )محاربو الصحراء( فرصة 
ــدار نــجــمــه بــغــداد  ــ تــعــزيــز الــنــتــيــجــة، عــقــب إهـ

بونجاح ركلة جزاء في الدقيقة 48.
الـــتـــعـــادل في  وأدرك مــنــتــخــب كــــوت ديــــفــــوار 
ــان  ــاثـ ــونـ ــريــــق نـــجـــمـــه جـ ــــن طــ ــة 61 عـ ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
كــودجــيــا، لــكــن املــنــتــخــبــن عــجــزا عـــن تغيير 
نتيجة التعادل 1/ 1 خــال الوقتن األصلي 

إلـــى ركـــات الترجيح  ــافـــي، ليحتكما  واإلضـ
التي ابتسمت فــي النهاية ملصلحة منتخب 

الجزائر.
الفائز باللقب عام  وضــرب منتخب الجزائر، 
1990، موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة 
يوم األحد القادم بإستاد القاهرة مع منتخب 
الـــذي تغلب على نظيره الجنوب  نيجيريا، 
بــــدور  أمـــــس األول األربـــــعـــــاء  ــقـــي 2/ 1  أفـــريـ

الثمانية.

أعرب سعود الخاطر عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى 
بيته نـــادي الــوكــرة فــي املــوســم الــقــادم مــعــارا مــن نــادي 
 :»QSL« الــدحــيــل، وقـــال فــي تــصــريــحــات خــاصــة ملــوقــع
ــقــــديــــم، وعــــودتــــي أمـــر  ــلــــي والــ الــــوكــــرة هــــو بــيــتــي األصــ
أسعدني كثيرا باعتباره طبيعيا، وأود بهذه املناسبة 
أن أقدم الشكر إلدارة نادي الدحيل على موافقتها على 
انتقالي كإعارة للوكرة، كما أتقدم بالشكر أيضا إلدارة 
الطيبة طيلة  املعاملة  الـــذي لقيت فيه  السيلية  نـــادي 

املوسم املاضي الذي توليت حراسة مرمى فريقه.
أضاف الخاطر: بعد انتهاء إعارتي للسيلية في نهاية 
املوسم املاضي وعودتي لنادي الدحيل تلقيت عرضن 
اثــنــن مــن الــســيــلــيــة ومـــن الـــوكـــرة ووافـــقـــت عــلــى عــرض 
الــوكــرة الــذي كنت غــادرتــه منذ 6 مــواســم وكــنــت دائما 
أضــع فــي اعــتــبــاري عــودتــي إليه يوما مــا عندما تكون 
الظروف مواتية لذلك، ولم تكن العودة إال مسألة وقت 

فحسب.
وأشـــار ســعــود الــخــاطــر إلــى اعــتــزازه بــالــرغــبــة الكبيرة 
الـــتـــي أبـــداهـــا مــســؤولــو إدارة نــــادي الـــوكـــرة لــعــودتــي 
الشكر على جهودهم  أقــدم  أن  إال  للفريق، وال يسعني 
ومــنــهــم رئــيــس الــجــهــاز نــايــف الـــخـــاطـــر، وعــلــي رحــمــة 
الــلــذان كــان لهما دور فاعل في تحقيق  املــدرب  مساعد 
الــديــن لبيتي األول. وعــن طموحه  عــودتــي مــن أجــل رد 
القديم بعد  الجديد  الــوكــرة فريقه  الشخصي وطــمــوح 
الــعــودة إلــى دوري نــجــوم QNB قــال الــخــاطــر: الطموح 
إلــى عمل كبير وهو  الــوكــرة طموح كبير ويحتاج  فــي 
مــا يــحــدث بــالــفــعــل مــن جــانــب اإلدارة الــوكــراويــة التي 
تــعــمــل عــلــى عــقــد صــفــقــات جــيــدة مــن أجـــل تحقيق تلك 

الكبيرة. الطموحات 
استطرد قائا: أعتقد أن البقاء مع الكبار بدوري نجوم 
QNB هو الخطوة األولى في الطموح الكبير، وبعدها 
إلــى  الــدافــئــة، ثــم  إلــى املنطقة  الــتــقــدم  يــبــدأ التفكير فــي 

املربع الذهبي.
وتـــابـــع الـــخـــاطـــر: عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي أطـــمـــح أن 

أرى الـــوكـــرة فــي مــكــانــه الــطــبــيــعــي مــع الــكــبــار، وأعــتــقــد 
أن الـــدرجـــة الــثــانــيــة لــيــســت املــكــان الـــذي يــلــيــق بــتــاريــخ 
الوكرة الذي تخرج منه نجوم كبار إلى جميع األندية 

واملنتخبات ويستحق أن يكون بن أهل القمة.
وردا عــلــى ســــؤال حــــول إنـــجـــازه مـــع الــســيــلــيــة املــوســم 
ــال ســعــود  املــنــتــهــي بــالــحــصــول عــلــى املـــركـــز الـــثـــالـــث قــ
الــخــاطــر: ال شــك أن املــركــز الــثــالــث إنــجــاز كــبــيــر تحقق 
ا من عبد الله العيدة رئيس النادي  بجهود الجميع بدء
الطرابلسي وجميع املسؤولن  القدير سامي  واملــدرب 
ــا أن مـــوســـم الــســيــلــيــة كـــان  والــــاعــــبــــن، وال شــــك أيـــضـ
مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا ومـــن أفــضــل املــواســم الــتــي عرفها 
الــفــريــق، لــكــن مــثــلــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع الــكــرة اآلن تعيش 
الاعبن  الذهبي في عالم االحتراف ومسيرة  عصرها 
تــخــضــع ملــبــدأ الــعــرض والــطــلــب، وأنـــا أتــمــنــى للسيلية 
الذي  أبطال آسيا  التوفيق وسأكون خلفهم في دوري 
ــعــــودة لــبــيــتــي  تــمــنــيــت الـــلـــعـــب فـــيـــه لـــكـــن رغـــبـــتـــي فـــي الــ

وللوكرة حال دون استمراري مع الفريق.
وعـــــن انـــضـــمـــامـــه ألكــــثــــر مــــن نـــــاد حـــيـــث لـــعـــب لـــلـــوكـــرة 
لم  والجيش والــريــان والسيلية وانــضــم للدحيل لكنه 
الــخــاطــر: ربما يــرى البعض أنه  لــه إلــى اآلن قــال  يلعب 
أمر غير جيد االنتقال كل موسم من ناد إلى آخر، لكني 
أتعامل مع األمر بشكل إيجابي من خال استفادتي من 

اللعب لفرق مختلفة وكسب خبرات جديدة.
وحـــول ابــتــعــاده عــن املنتخب قــال الــحــارس الــوكــراوي: 
الحقيقة أن حراس منتخبنا الوطني لم يقصروا سواء 
ــري أو يـــوســـف حــســن ومــحــمــد الــبــكــري،  ــدوســ ســعــد الــ
املنتخب مثل  لــم يقصروا خــارج  وهــنــاك أيضا حــراس 
جاسم الهيل، لكن األمر في النهاية يعود للجهاز الفني 
نــظــره، وقد  األفــضــل مــن وجهة  الــذي يختار  للمنتخب 
نــلــت شــرف تمثيل الــعــنــابــي والــلــعــب أســاســيــا مــعــه في 
غــرب آســيــا الــتــي حققنا الــفــوز والــلــقــب هــنــا بــالــدوحــة، 
كــان مــن أسباب  اللعب لفترة  أن االبــتــعــاد عــن  وأعــتــقــد 
ابتعادي عن منتخبنا، لكني اآلن قدمت موسما طيبا 
مع السيلية وأتمنى االستمرار على نفس املستوى في 

الوكرة من أجل العودة ملنتخبنا الوطني.

الوكرة بيتي القديم وعودتي للموج األزرق أسعدتني كثيرا
قدمنا موسما استثنائيا في السيلية.. سعود الخاطر:

الدوحة -  

سويسرا - قنا

الدوحة -  

»الفيفا« من مدة  القدم  الدولي لكرة  ضاعف االتحاد 
»الحد األدنى« للحظر بسبب الحوادث العنصرية، إلى 
10 مــبــاريــات، وســوف يبدأ فــي دعــوة الالعبني الذين 
تــعــرضــوا لــلــعــنــصــريــة، لــتــقــديــم بــيــانــات فــي جلسات 

استماع.
العنصرية  التعامل األكثر صرامة مع مزاعم  ويمثل 
التأديبية  الــقــواعــد  والتمييز، مــوضــوعــا رئيسيا فــي 
أعــيــدت صياغتها والــتــي تبدأ سريانها  التي  للفيفا، 

األسبوع املقبل.
وفــي هــذا الصدد قــال الفيفا إنــه: »لــن يخذل ضحايا 
قــد تتم دعوتهم مــن قبل  الــذيــن  العنصري،  االنتهاك 
أو  لتقديم بيان شفهي  القضائي ذي الصلة  الكيان 
الــتــأثــيــر«، حسبما نقلت »األســوشــيــتــد  كــتــابــي حـــول 

برس«.
الكروية  الدولية  للمنظمة  التأديبي  ويشمل اإلصــالح 
خيار فرض حظر انتقاالت على النوادي التي تتعثر 
الفيفا  التي يعالجها  القضايا  في ســداد ديونها، في 

ومحكمة التحكيم الرياضية.
بــدء بعض  أمــام  األبـــواب  لفتح  الفيفا أيضا  ويستعد 
الــقــضــايــا الــقــضــائــيــة، وتــوفــيــر اســـتـــشـــارات قــانــونــيــة 
مــجــانــيــة لـــأطـــراف، ونــشــر املــزيــد مــن األحـــكـــام على 

اإلنترنت.

منتخبنا لـ»الطائرة الشاطئية« يواجه نظيره من التفيا

ركالت الترجيح تقود الجزائر لنصف نهائي أفريقيا

16 من بطولة غشتاد العالمية بدور الـ 

الدوحة -  

»الفيفا« يشدد 
العقوبات على 

الحوادث العنصرية



تـــتـــصـــدر أفـــــــام الـــتـــشـــويـــق صـــــــاالت عـــرض 
بالتزامن مــع عرضها  السينما هــذا األســبــوع 
فـــي مــخــتــلــف دور الـــعـــرض فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، 
الحركة والــرعــب واملوسيقى  أفــام  إلــى جانب 
تــقــوم ببطولتها  والـــتـــي  املــتــحــركــة،  والـــرســـوم 

مجموعة مميزة من نجوم السينما العاملية.
التشويق  الجديدة فيلم  األفـــام  وتضم قائمة 
اولــويــز ليفد ان ذا كاسل/ للمخرج  /وي هــاف 
ألكسندرا داداريـــو  بــاســون، وبطولة  ستاسي 
وتايسا فارميجا وباوال مالكومسون وستيفن 
ــات(  ــكـ ــريـ ــان. يــحــكــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة )مـ ــ ــــوجـ هـ
و)كــونــســتــانــس( وعــمــهــمــا )جـــولـــيـــان( الــذيــن 

يعيشون فــي عــزلــة بعد أن عــانــوا مــن مأساة 
ابن  عائلية قبل ســت ســنــوات، وعندما يصل 
عمهما )تشارلز( لسرقة ثروة العائلة، يهددهم 
ا بسر أسود كانوا يخبئونه. ومن ضمن 

ً
أيض

األفام املعروضة هذا األسبوع فيلم الحركة /
إسكيب بان/، الذي تبدأ قصته عندما تختفي 
ابنة أحد املسؤولني التنفيذيني في شركة هونج 
كونج للتكنولوجيا، وكان يبدو أن ذلك من أجل 
فدية، وبينما يتعمق )بريسلني( وطاقمه أكثر 
ابــن مختل  الــجــانــي هــو  فــأكــثــر، يكتشفون أن 
ا 

ً
ألحد خصومهم السابقني، والذي خطف أيض

صديقة )بريسلني( ويحتجزها داخل السجن 
الضخم املعروف باسم محطة الشيطان. الفيلم 
من إخراج جون هرزفيلد، وبطولة سيلفستر 

ستالون وماليس جو وديفون ساوا وجايمي 
كينج وهاري شوم جونيور.

الــســيــنــمــائــيــة فيلم  الـــعـــرض  كــمــا تــشــهــد دور 
الرعب /نايتمير سينما/ من إخراج كل من جو 
دانــتــي ومــيــك جــريــس وديــفــيــد سليد وريــهــاي 
كيتامورا وأليجاندرو بروجوز، وبطولة ميكي 
رورك وريتشارد تشامبرلني وموريس بينارد 
وآدم غودلي. وحول أفام التشويق سيعرض 
الفيلم /كرول/، الذي تدور أحداثه حول )هالي( 
ــر اإلخــــاء عــنــدمــا يضرب  الــتــي تــتــجــاهــل أوامــ
إعـــصـــار هــائــل مــســقــط رأســـهـــا فـــي فــلــوريــدا، 
حيث ذهبت للبحث عن والدها املفقود، وعندما 
عثرت عليه وجدته مصابا بجروح خطيرة في 
االثــنــان محاصرين  منزل عائلتهما، ليصبح 

الفيضان وســرعــة تدفقها، ومع  مــيــاه  بسبب 
نـــفـــاد الـــوقـــت لــلــهــروب مـــن الــعــاصــفــة الــقــويــة، 
تكتشف )هــالــي( ووالــدهــا أن ارتــفــاع منسوب 
املياه هو أقل مخاوفهما، أخرج الفلم ألكسندر 
أجــا، وقــام بالتمثيل مورفيد كــارك وخوسيه 
باملا وامــي ميتكالف وجـــورج سومنر وبــاري 

بيبر.
ويـــعـــرض كـــذلـــك فــيــلــم املــوســيــقــى الــصــيــنــي /

سيت اب: يير اوف ذا دانــس/ من بطولة جيد 
شــايــنــوويــث وجــــون يـــو وشــــون لــيــو وجــانــيــل 
جينيسترا وزاك روبرتس، وإخراج رون يوان.

للرقص  العاشق  الشباب  الفيلم قصة  يتناول 
الـــذي يجتمع مــن كــل حــدب وصـــوب مــن كافة 
أرجاء مدينة بكني الصينية في سبيل تشكيل 

أفضل فريق راقص في الصني بأكملها، ومع 
طـــول االنـــدمـــاج فــي تــدريــبــات الـــرقـــص، تتوثق 
العاقات بني الراقصني مشكلني عائلة كبيرة.

ــبـــة ألفــــــــام الــــــرســــــوم املـــتـــحـــركـــة  ــالـــنـــسـ ــا بـ ـــ أمــ
ــي / ــ ــانـ ــ واالنـــيـــمـــيـــشـــن ســـيـــعـــرض الـــفـــيـــلـــم األملـ
تــو ذا جنغل/  ان  ليتل دراجـــــون:  كــوكــونــت ذا 
ملــخــرجــه أنــثــونــي بــــاور، ومـــن بــطــولــة كــارولــني 
كيبيكوس وماكس فون دير جروبني وداسنت 
ســيــمــيــلــروج. يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة كــوكــونــت 
ــيـــر الــــــــذي يـــشـــعـــر بـــالـــحـــمـــاس  ــغـ الـــتـــنـــني الـــصـ
العطلة الصيفية مع أصدقائه  بفضل قضائه 
)أوســـكـــار( و)مــاتــيــلــدا( فــي أحـــد املــعــســكــرات، 
لكنه يكتشف أن هذه العطلة تتحول ملا هو أشد 
بسبب تنانني املاء البرية والنباتات آكلة اللحوم.

شــاركــت أربـــع مــن ســفــيــرات الــجــيــل املــبــهــر، برنامج 
املسؤولية املجتمعية في اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، في نشاط رياضي نظمته مؤسسة ستريت 
ــــد فـــي مــديــنــة لــيــون الــفــرنــســيــة، على  فــوتــبــول وورلـ
هــامــش بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم للسيدات 
2019، التي اختتمت منافساتها في وقت سابق من 

األسبوع الجاري.
ــــرة الــــقــــدم مــن  ــــادرات كـ ــبـ ــ ــاءت الــفــعــالــيــة ضـــمـــن مـ ــ جــ
أجــل التنمية التي يدعمها الجيل املبهر، وشهدت 
مشاركة سفيرات البرنامج في نشاط رياضي مع 
السيدة مونيكا ستاب، أسطورة التدريب األملانية، 
والـــســـيـــدة هـــنـــي ثــلــجــيــة الـــتـــي قــــــادت فــــي الــســابــق 
مــنــتــخــب فــلــســطــن لـــكـــرة الـــقـــدم لــلــســيــدات، وتــعــمــل 
حــالــيــا لــــدى االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، 
وذلـــك بــهــدف إكــســاب الفتيات الــعــديــد مــن املــهــارات 
ــات في  ــريـ الــتــي تــســاعــدهــن فـــي مــواصــلــة إلـــهـــام أخـ
مجتمعاتهن، وتعزيز شغفهن بالرياضة، واتباع 

نمط حياة صحي.
وقالت السيدة سابا الخو، من باكستان: »استفدت 
كثيرا من اللعب بجانب نجمتي كرة القدم مونيكا 
ستاب وهني ثلجية، وأتطلع اآلن إلى مواصلة العمل 
فــي مــبــادرات كــرة الــقــدم مــن أجــل التنمية فــي بلدي، 
واالســتــفــادة مــن الـــدروس التي تعلمتها خــال هذه 
املشاركة، حيث أعتزم توسيع أنشطة البرنامج في 

كراتشي، لتتاح الفرصة أمام مزيد من فتيات وطني 
ملمارسة كرة القدم، واكتساب مهارات وقيم حياتية 
تساعدهن في التأثير اإليجابي في مجتمعاتهن«. 
وأكـــدت سفيرة الجيل املبهر أن ممارسة كــرة القدم 
ــراد، مــشــيــرة إلـــى أن  ــ تــســاعــد فــي تنمية مــهــارات األفـ
ذلـــك قــد ســاعــدهــا كــثــيــرا عــلــى املــســتــوى الشخصي، 
الفــتــة إلـــى أنــهــا عملت ضــمــن أنــشــطــة الــجــيــل املبهر 
مع األطفال في املناطق املهمشة، حيث ساعدت هذه 
الــجــهــود األطـــفـــال فــي الــتــغــلــب عــلــى املــعــوقــات التي 

تحول بينهم وبن العودة إلى مقاعد الدراسة.
مــن جــانــبــهــا تــحــدثــت هــنــي ثلجية لــلــمــشــاركــات في 
الفعالية معربة عن سعادتها بالتواجد مع سفيرات 
الجيل املبهر، وبفرصة االلتقاء بفتيات من مختلف 
أنحاء العالم، وتحفيزهن عبر االستفادة من شعبية 
ــالــــت: »مــــن الــــرائــــع حــقــا أن أرى هــذا  ــقــــدم، وقــ كــــرة الــ
ــتـــزام مــن جــانــب الــفــتــيــات، ومـــا يبذلنه  الــشــغــف وااللـ
من جهد من أجــل مستقبل أفضل ملجتمعاتهن. وال 
شك أن مثل هذه الفرص التي يمنحها الجيل املبهر 
للفتيات تمثل منصة مثالية لتحقيق هذه األهداف، 
خاصة مع امتاك الفتيات إمكانات ومهارات واعدة، 
وكــل مــا يحتجنه هــو خلق الــفــرص الــتــي تتيح لهن 
وملـــايـــن الــشــبــاب فـــي املــجــتــمــعــات املــهــمــشــة إحـــداث 
الفارق اإليجابي في املجتمع عبر الرياضة، تناغما 
مع رسالة ورؤيــة الجيل املبهر، الــذي نجح إلــى اآلن 
في التأثير اإليجابي في حياة أكثر من نصف مليون 

شخص في سبع من دول املنطقة وآسيا«.

الرسمي عــن هاتفي سامسونغ  الكشف  اقــتــراب  مــع 
من طرازي غاالكسي »نوت 10« و»نوت 10 بلس« في 
الجنوبية بنيويورك،  الكورية  حــدث مرتقب للشركة 
عرض موقع »جي إس إم أرينا« مجموعة من »الصور 

املسربة« الخاصة بهذين الجهازين.
وبحسب الصور، سيأتي الهاتفان بلونني هما األسود 
الــفــاتــح، كــمــا ســيــدعــمــان قلما،  البنفسجي  واألزرق 
فضا عن كاميرا أمامية واحدة متواجدة ضمن فتحة 
في منتصف الشاشة، وإطــار أنحف من ذلك املعتمد 

في الطراز »نوت 9«.
وأظهرت الصور الخاصة بـ »نوت 10« ثاث كاميرات 

ــهــاتــف »نــــوت 10 بــلــس«  خــلــفــيــة، فـــي حـــني أضــــاف ال
.ToF مستشعرا من نوع

وسيأتي »نوت 10« بشاشة عرض قياس 6.28 إنش، 
النموذج اآلخــر  الشاشة مــع  فــي حــني سيكون قياس 

6.75 إنش، من الزجاج املنحني.
الهاتفني غياب زر  املتوفرة في  التعديات  أبــرز  ومــن 
املساعد الرقمي »بيكسبي« والذي تعرض النتقادات 

كثيرة منذ طرحه في الطراز »غاالكسي إس 8«.
ــور مــنــفــذ  ــــصــ ــن الـــهـــاتـــفـــني بــحــســب ال كـــذلـــك غـــــاب عــ
لسماعات الرأس أو ماسح ضوئي لبصمات األصابع، 

األمر الذي يرجح دمج املاسح تحت الشاشة.

كشفت دراسة علمية حديثة أن قشر البيض يمكن أن 
يساعد في عاج كسر العظام أو إعادة نموها.

ـــا لــصــحــيــفــة »ديـــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة، وجـــدت 
ً
ووفـــق

ونــوع من  املكسر  البيض  أن مزيجا من قشر  دراســة 
الهام يمكن أن يساعد خايا عظام الفئران على النمو 
اســتــخــدام  ويــمــكــن  تــجــربــة معملية،  فــي  أســـرع  بشكل 
هــــذا املـــزيـــج لــصــنــع قـــالـــب يــمــكــن فــيــه إضـــافـــة خــايــا 
النمو وإعادة  البشري ملساعدتها على  املريض  عظام 

وضعها إلصاح اإلصابة.
ويـــأمـــل الــعــلــمــاء أن تــســاعــد هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي عــاج 
بــأضــرار بسبب  الــذيــن أصــيــبــت عظامهم  األشــخــاص 

الشيخوخة أو املرض أو اإلصابة.
للبيئة  يــكــون وســيــلــة صــديــقــة  أن  أنــه يمكن  وأضــافــوا 
للقيام بذلك ألنه يستهلك ما يصل إلى مايني األطنان 
من النفايات الغذائية في هذه العملية، وتم تطوير هذه 
األمريكية  / ماساتشوستس/   التقنية من قبل جامعة 
 ،Camci-Unal الـــدكـــتـــور جـــولـــدن  بــقــيــادة  فــريــق  فـــي 

أستاذ مساعد في الهندسة الكيميائية.
ــة  ــ ــذه أول دراسـ ــ ــال الـــدكـــتـــور كـــامـــســـي أونــــــــال: »هــ ــ وقــ
ــيـــض فــــي مــصــفــوفــة  ــبـ ــر الـ ــشـ ــئــــات قـ تـــســـتـــخـــدم جــــزيــ
براءة  بالفعل  العظام، وقد قدمنا  هيدروجيل إلصاح 
اخـــتـــراع لـــذلـــك ونـــحـــن مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لــنــتــائــجــنــا، 
ونتوقع إمكانية تكييف العملية لاستخدام بعدة طرق 

مهمة«.

سفيرات الجيل المبهر يشاركن 
في نشاط بمونديال السيدات

صور مسربة تكشف مواصفات
 هاتفي »سامسونغ« القادمين

قشر البيض إلعادة نمو عظام المرضى

أفالم التشويق تتصدر صاالت السينما هذا األسبوع
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صحيفة القيــادة والريــادة

اليوم،  الجمعة  النعمة، سيكون خطيب  الشيخ عبدالله بن محمد  القطري  الداعية  أن  أعلنت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسامية 
بجامع اإلمام محمد بن عبد الوهاب، وستكون الخطبة بمشيئة الله بعنوان »السفر ترويح وآداب«.

ودعت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسامية جموع املصلني لاستفادة من الخطب املعاصرة التي يصدح بها كبار علماء األمة 
اإلسامية من أعلى منبر هذا الصرح اإلسامي الكبير بدولة قطر، بموقعه املتميز على ربوة عنيزة املطلة على أبرز معالم الدوحة 
الحديثة، وببنائه العصري املستمد من املعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع ألكثر من 30000 مصل، وبمواقف 

السيارات الفسيحة.

»السفر ترويح 
وآداب« محور 
خطبة اليوم 
بجامع اإلمام

إجازة سعيدةإجازة سعيدة
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الدوحة -  

الدوحة -
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