
صحيفة القيــادة والريــادة

www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa

L    U    S    A    I    L

Issue No 1171 - Tuesday 16 July 2019العدد 1171 - الثالثاء 13 ذو القعدة 1440 هـ ــ 16 يوليو 2019 ثانـي بـن عبـداهلل آل ثـانيرئيس مجلس اإلدارة

2ريـــــال

الحصـــار
يومًا مــــــن  7 7 باٍق2

مــًامن الزمـــــــــــــــــــــــــن
يو

مونديال قطــــــر 2022

1 22 4
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رئيس الوزراء يشهد تجربة النقل األوتوماتيكي
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نائب األمير يعزي رئيس ورئيس وزراء الهند

رئيس الوزراء يعزي نظيره الهندي

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس التركي

رئيس الوزراء يعزي نظيره النيبالي رئيس الوزراء يعزي نظيره السويدي

رئيس الوزراء يعزي نظيرته البنغالديشية 
في وفاة الرئيس األسبق

األمير يعزي أمير الكويت

نائب األمير يعزي أمير الكويت

نائب األمير يهنئ الرئيس التركي

نائب األمير يعزي رئيسة نيبال

نائب األمير يعزي رئيس ورئيسة وزراء بنغالديش 
في وفاة الرئيس األسبق

نائب األمير يعزي ملك السويد

األمير يعزي ملك السويداألمير يهنئ الرئيس التركي

رئيس الوزراء يعزي أمير الكويت

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية إلى كل من فخامة الرئيس رام 

ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، ودولة السيد ناريندرا 
مــودي رئيس الـــوزراء، أعــرب فيهما عن تعازيه ومواساته 
في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة واليات بشمال 

وشرق الهند، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
ببرقية لكل من فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس 

نــاريــنــدرا مــودي رئيس  السيد  الهند، ودولـــة  جمهورية 
الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا 
التي اجتاحت عــدة واليــات بشمال وشرق  الفيضانات 

الهند، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل 
ثاني رئيس مجلس الــوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى 

نــاريــنــدرا مـــودي رئــيــس وزراء جمهورية  الــســيــد  دولـــة 
الــهــنــد أعـــرب فيها عــن تــعــازيــه ومــواســاتــه فــي ضحايا 
التي اجتاحت عــدة واليــات بشمال وشرق  الفيضانات 

الهند، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بــن نــاصــر بــن خليفة 
ــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة،  آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـ

بــبــرقــيــة تــهــنــئــة، إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس رجــــب طيب 
أردوغـــــــان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــشــقــيــقــة، 
بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية 

لبالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة، بــبــرقــيــة إلــى 

دولة السيد كي بي شارما أولي رئيس وزراء جمهورية 
نيبال الديمقراطية االتــحــاديــة، أعــرب فيها عن تعازيه 
ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة 

مقاطعات، متمنيا الشفاء العاجل للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة 
السويد  ــــوزراء بمملكة  ال لــوفــني رئــيــس  السيد ستيفان 
ضمنها تعازيه في ضحايا تحطم طائرة شمال السويد.

الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة  بعث معالي 
الداخلية،  الــــوزراء ووزيـــر  آل ثاني رئيس مجلس 

الــســيــدة شيخة حسينة  إلــى دولـــة  ببرقية تعزية 
بــنــغــاديــش  ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــة وزراء جـ ــيـــسـ واجـــــــد رئـ
ــاة رئــيــس الــجــمــهــوريــة األســبــق  الــشــعــبــيــة، فـــي وفــ

حسني محمد إرشاد.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، ببرقية تعزية، 

إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
ــة الــكــويــت الشقيقة،  الــجــابــر الــصــبــاح أمــيــر دولــ
ــادل الـــحـــمـــود الـــجـــراح  ــ ــمـــود عــ بــــوفــــاة الـــشـــيـــخ حـ

الصباح.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

ببرقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 
الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخ 

حمود عادل الحمود الجراح الصباح.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

أردوغــان  الرئيس رجب طيب  إلى فخامة  ببرقية تهنئة 
رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة ذكرى يوم 

الديمقراطية والوحدة الوطنية لباده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
بــبــرقــيــة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــســة بــيــديــا ديــفــي بــهــانــداري 

الديمقراطية االتحادية، أعرب  رئيسة جمهورية نيبال 
الفيضانات  فيها عــن تعازيه ومــواســاتــه فــي ضحايا 
الشفاء  التي اجتاحت عــدة مقاطعات، متمنيا سموه 

العاجل للمصابني.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 
األمير، ببرقية تعزية إلى كل من فخامة الرئيس 

محمد عبدالحميد رئيس جمهورية بنغالديش 
الــســيــدة شيخة حسينة واجــد  ــة  الشعبية، ودولـ
رئــيــســة الــــــــوزراء فـــي وفـــــاة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

األسبق حسني محمد إرشاد.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 

ببرقية إلى جالة امللك كارل غوستاف السادس عشر 
السويد ضمنها تعازيه في ضحايا تحطم طائرة  ملك 

شمال السويد.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، ببرقية تهنئة 

إلــى أخــيــه فخامة الــرئــيــس رجــب طيب أردوغـــان 
رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة 
ــــدة الــوطــنــيــة  ــــوحـ ــــوم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ ــرى يـ ــ ذكــ

لبالده.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حمد 
ــدى، بــبــرقــيــة إلــــى فــخــامــة  ــفــ آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــالد املــ

الــرئــيــســة بــيــديــا ديــفــي بــهــانــداري رئــيــســة جمهورية 
نيبال الديمقراطية االتحادية، أعرب فيها عن تعازيه 
ومواساته في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة 

مقاطعات، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى، ببرقية تعزية إلى كل من 

فخامة الرئيس محمد عبدالحميد رئيس جمهورية 
بنغالديش الشعبية، ودولــة السيدة شيخة حسينة 
ــاة رئــيــس الــجــمــهــوريــة  واجــــد رئــيــســة الــــــوزراء فــي وفــ

األسبق حسني محمد إرشاد.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى بــبــرقــيــة تــعــزيــة إلــى 
ــارل غــوســتــاف الــســادس عــشــر ملك  جــاللــة املــلــك كـ
السويد في ضحايا تحطم طائرة شمال السويد.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
الداخلية،  الـــوزراء ووزيــر  آل ثاني رئيس مجلس 

ــة، إلـــــى صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  ــزيـ ــعـ بــبــرقــيــة تـ
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت 
الــشــقــيــقــة، بـــوفـــاة الــشــيــخ حــمــود عــــادل الــحــمــود 

الجراح الصباح.
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الدوحة - قنا

نائب األمير يستقبل سفير تونس

رئيس الوزراء يستقبل السفير التونسي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 
األمــيــر، في مكتبه بالديوان األمــيــري صباح أمس، 
سعادة السيد صالح الصالحي سفير الجمهورية 
التونسية الشقيقة لدى الدولة، وذلــك للسالم على 

سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد.
ــر، ســفــيــر تـــونـــس وســـام  ــيــ ومـــنـــح ســمــو نـــائـــب األمــ

ــدوره فـــي املــســاهــمــة فـــي تعزيز  ــ الــوجــبــة، تــقــديــرا لـ
العالقات الثنائية، متمنيا له التوفيق فيما سيعهد 
إليه من مهام في املستقبل، ولعالقات البلدين دوام 

التطور واالرتقاء.
من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره 
لسمو األمير وسمو نائب األمير، وللمسؤولني في 
الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في نجاح عمله 

بالبالد.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
ــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة،  آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـ
صباح أمس، سعادة السيد صالح الصالحي سفير 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة الــشــقــيــقــة، وذلـــك بمناسبة 
انــتــهــاء فــتــرة عمله بــالــبــالد. وتــمــنــى معاليه خــالل 

املقابلة لــســعــادة السفير التونسي التوفيق فيما 
لــه مــن مهام فــي املستقبل وللعالقات بني  سيعهد 

البلدين املزيد من التقدم والرقي.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــســفــيــر الــتــونــســي عـــن شــكــره 
ــر  وتـــقـــديـــره ملــعــالــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــ
الداخلية وللمسؤولني في الدولة على ما لقيه من 

تعاون أثناء فترة عمله.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

األمير يعزي رئيس ورئيس وزراء الهند في ضحايا الفيضانات

األمير يعزي رئيسة نيبال في ضحايا الفيضانات األمير يعزي رئيس ورئيسة وزراء بنغالديش في وفاة الرئيس األسبق
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جائزة خزينة البنك األسرع نموًا
في قطر للعام ٢٠١٩ من

 "جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو"

وجائرة التميز في خدمات
القروض الشخصية والتجارية

من "اإلتحاد الدولي  للمصرفيين العرب"

البنك األهلي ...معكم

نشكر عمالء البنك األهلي على ثقتهم التي نعتز بها والتي أهلتنا للحصول على:
• جـائزة "خزينة البنك األسرع نموًا في قطر للعام ٢٠١٩" من مجلة "جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو"

• جائرة "التميز في خدمات القروض الشخصية والتجارية" من اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب 

البنك األهلي يحصد جائزتين:

قطر تشارك في اجتماعات الدورة
الـ »93« للجنة الدائمة لإلعالم العربي

انخفاض مؤشر أسعار العقارات في الربع الثاني

شــاركــت دولــة قطر فــي اجتماعات اللجنة الدائمة 
)93(، والتي  لإلعالم العربي في دورتها العادية الـــ
ــدأت أمـــس بــمــقــر األمـــانـــة الــعــامــة لــجــامــعــة الـــدول  بــ

العربية.
ــر فـــي  ــ ــطـ ــ تـــــــــــرأس وفـــــــــد دولـــــــــــة قـ
أعــــــــمــــــــال االجـــــــتـــــــمـــــــاع ســـــعـــــادة 
السفير إبراهيم بن عبد العزيز 
ــــة قطر  الـــســـهـــالوي مـــنـــدوب دولـ
الـــــــدائـــــــم لــــــــدى جــــامــــعــــة الــــــــدول 

العربية.
ــن جـــــــــــــــدول أعــــــمــــــال  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ويــ
ــدًا، تــمــهــيــدا  ــ ــنـ ــ بـ االجــــتــــمــــاع 18 
لعرضها اليوم /الثالثاء/ على 
)11( للمكتب التنفيذي  الدورة الـ
الـــعـــرب،  ــالم  ــ ملــجــلــس وزراء اإلعــ
ــا إلـــــى الــــــــدورة الــــــ )50(  ــهـ ــعـ ورفـ

ملجلس وزراء اإلعالم العرب األربعاء املقبل.
وتــأتــي فــي مقدمتها القضية الفلسطينية كونها 
الــقــضــيــة املــركــزيــة لــأمــة الــعــربــيــة خــاصــة فـــي ظل 
تعنت الجانب اإلسرائيلي، باإلضافة إلى مناقشة 
عدة موضوعات من بينها الخطة اإلعالمية الدولية 
لــلــتــصــدي لــلــقــرار األمـــريـــكـــي األحــــــادي بــاالعــتــراف 

بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي.
كما يأتي في صــدارة أولويات هذه الــدورة اعتماد 
الــشــرف اإلعــالمــي العربي  النسخة املحدثة مليثاق 

الــــذي يــرســخ الــقــيــم واملـــبـــادئ املــهــنــيــة واألخــالقــيــة 
ــتــــجــــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــــب املــــســ ــواكــ ــ ــيــــن، ويــ لــــإلعــــالمــ

والدولية.
ويتضمن جـــدول األعــمــال خــالل هــذه الـــدورة عــددًا 
من البنود الهامة األخرى من بينها اإلستراتيجية 
الــعــربــيــة، والخريطة  اإلعــالمــيــة 
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ـــيــ ـــالمـ اإلعـ
املستدامة، ودور اإلعالم العربي 
فــي الــتــصــدي لــظــاهــرة اإلرهـــاب، 
والــــلــــجــــنــــة الــــعــــربــــيــــة لــــإلعــــالم 
اإللــكــتــرونــي، وعــاصــمــة اإلعـــالم 
الــــعــــربــــي.. كـــمـــا تـــشـــهـــد الـــــــدورة 
بـ »إدراج  استحداث بند يتعلق 
مــــادة الــتــربــيــة اإلعــالمــيــة ضمن 
املــنــاهــج الـــدراســـيـــة« بــاعــتــبــاره 
مــجــاال جـــديـــدا لــلــدراســة بــهــدف 
الـــحـــمـــايـــة مــــن اآلثــــــــار الــســلــبــيــة 
للرسائل اإلعالمية ومضامينها 
املختلفة فــي ظــل الــتــطــور الــهــائــل لــوســائــل اإلعــالم 
ــة إلــــى مــوضــوعــات  ــافـ وتـــعـــدد مـــصـــادرهـــا، بـــاإلضـ

أخرى.
ومن املقرر أن تعمل اللجنة على وضع أفكار جديدة 
الــخــارج، بما  لخطة التحرك اإلعــالمــي العربي فــي 
يمكنها من الــدور املنوط بها، وبما يخدم املحاور 
الــتــي تعمل على تدعيمها وهـــي: القضية  الــثــالثــة 
الفلسطينية، واإلرهـــاب، وتصحيح صــورة العرب 

واملسلمن.

أنــهــى مــؤشــر أســعــار الــعــقــارات الــصــادر عــن مصرف 
قــطــر املـــركـــزي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري عند 
بــنــهــايــة شــهــر يونيو  نــقــطــة وذلــــك  مــســتــوى 238.94 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. وقــــد أظــهــر املـــؤشـــر تــراجــعــا في 
أســعــار الــعــقــارات فــي الــدولــة خــالل الــربــع الــثــانــي من 
الــجــاري مقارنة بالربع األول مــن نفس العام،  الــعــام 
حــيــث كـــان املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 251.73 فــي نهاية 

شهر مارس من العام الجاري. في حن سجل تقريبا 
نفس املستوى الذي تم تسجيله في يونيو من العام 

املاضي، حيث كان املؤشر عند مستوى 235.26.
ــام بــإنــشــاء مؤشر  وكــــان مــصــرف قــطــر املـــركـــزي قــد قـ
أسعار العقارات للمرة األولى في دولة قطر وذلك بناء 
على البيانات التي تصدرها وزارة العدل. كما يمكن 
االطــــالع عــلــى وصـــف تفصيلي ومنهجية احتساب 
املــؤشــر فــي تقرير االســتــقــرار املــالــي الــثــالــث )صفحة 
85 - 86(، في املوقع اإللكتروني ملصرف قطر املركزي.

األمين العام للخارجية يجتمع مع األمين العام 
لمنظمة الباجواش الدولية

قانون المدينة اإلعالمية مستقل عن »المناطق الحرة«

قطر تدين تفجيرا بجنوب أفغانستان

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 
األمــن العام لــوزارة الخارجية، أمــس، مع سعادة 
الــبــروفــيــســور بــاوكــوتــا رامــوســيــنــو األمـــن الــعــام 

ملنظمة الــبــاجــواش الــدولــيــة، الــــذي يــــزور الــبــالد 
حاليًا. 

جرى خالل االجتماع استعراض عالقات التعاون 
بـــن دولـــــة قــطــر ومــنــظــمــة الـــبـــاجـــواش الـــدولـــيـــة، 

باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

أوضحت هيئة املناطق الحرة أن املناطق الحرة في دولة قطر 
تشمل كال من املنطقة الحرة في بوفنطاس واملنطقة الحرة 
في أم الحول، كما أن مجلس الوزراء املوقر قد قرر من حيث 

املبدأ إنشاء منطقة حرة بمدينة مشيرب.
وحــــول الــتــقــاريــر الصحفية الــتــي أشــــارت مــؤخــرا إلـــى أن 
الــحــرة ستشمل منطقة حــرة جــديــدة فــي منطقة  املــنــاطــق 
مشيرب والتي ستكون مقرا للمدينة اإلعالمية، قالت الهيئة 
قــانــون املناطق  املــديــنــة اإلعــالمــيــة مستقل عــن  قــانــون  إن 
الحرة، وقد أناط القانون بمجلس الوزراء املوقر تحديد مقر 

املدينة اإلعالمية وهو القرار الذي لم يصدر حتى اآلن.

ــقــانــون رقــم  وتــأســســت املــنــاطــق الـــحـــرة قــطــر بمقتضى ال
بــقــانــون رقـــم )21(  بــاملــرســوم  املــعــدل  )34( لسنة 2005، 
اللوائح  الهيئة على وضــع كافة  لسنة 2017، حيث تعكف 
الــحــرة في  املــنــاطــق  الـــالزمـــة وتــطــويــر وتــنــظــيــم  التنظيمية 
الدولية لتشجيع وجــذب  املعايير  دولــة قطر وفقا ألفضل 
االستثمارات في العديد من املجاالت واألنشطة االقتصادية 
والتجارية والصناعية والتكنولوجيا وفقا إلستراتيجية 
وتوجه الدولة في جذب االستثمارات األجنبية وتشجيعها 
للعمل مع القطاع الخاص لدعم متطلبات التنمية املستدامة 
مع توفير الضمانات الالزمة للحفاظ على رؤوس األموال 
وتدفقها بصورة تتوافق مع األصول واملبادئ املعتمدة في 

مجاالت التجارة الدولية.

ــة قــطــر عــن إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا الــشــديــديــن  ــ أعــربــت دول
ــذي اســتــهــدف شــاحــنــة تــقــل مــدنــيــن بــإقــلــيــم  ــ لــلــتــفــجــيــر الـ
ــــى ســـقـــوط قتلى  إل أفــغــانــســتــان، وأدى  قــنــدهــار جــنــوبــي 

وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف 
الثابت من رفــض العنف واإلرهـــاب مهما كانت  دولــة قطر 
الــدوافــع واألســبــاب. وعــبــرت الـــوزارة عــن تــعــازي دولــة قطر 
أفغانستان، وتمنياتها  لــذوي الضحايا ولحكومة وشعب 

للجرحى بالشفاء العاجل.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

القاهرة - قنا

السفير إبراهيم بن عبد العزيز السهالوي

هيئة المناطق الحرة:

الدوحة -
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307 ركاب السعة و70 كيلو                  متـــرا فــي الساعـــة السرعـــة

رئيس الوزراء يشهد تجربة نظام         »النقـل السريـع األوتومـاتيكي«

تستخدم الوسيلة أنظمة اتصاالت 
ذكية ومتطورة تتفاعل مع إشارات 
ــة في  ــويــ ــرور بــمــا يــعــطــيــهــا األولــ ــ املــ
ــة إلـــــــى أجــــهــــزة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ املــــســــيــــر، بـ
استشعار مختلفة تساعد سائقيها 
عــلــى اتــبــاع املــســار االفــتــراضــي لها 
عـــلـــى الــــطــــريــــق، ويـــبـــلـــغ طـــــول هـــذه 
الوسيلة التي تتكون من 3 عربات 
قـــرابـــة 32 مـــتـــرا وبـــعـــرض الــحــافــلــة 

العادية.
وبهذه املناسبة، قال سعادة السيد 
جـــاســـم بـــن ســيــف الــســلــيــطــي وزيـــر 
املـــــواصـــــات واالتــــــصــــــاالت: »تـــأتـــي 
ــذا الـــنـــظـــام ألول  تــجــربــة تــشــغــيــل هــ
ــوزارة  ــ مـــرة فـــي الــعــالــم، وســتــقــوم الـ
بتقييم هــذه التجربة التي تستمر 
لفترة زمنية محددة، للتأكد من أن 
نظام الشحن الكهربائي للبطاريات 
واألنظمة امليكانيكية والكهربائية 
ــرى لــوســيــلــة الـــنـــقـــل الــخــاصــة  ــ ــ األخـ
ــام تــــنــــاســــب الــــظــــروف  ــظــ ــنــ بــــهــــذا الــ
الــبــدء في  لــدولــة قطر قبل  املناخية 

تنفيذها«.
ــاف ســعــادتــه: »وســيــلــة النقل  ــ وأضـ
ــال  ــذا الــــنــــظــــام فــــي حـ ــهــ الــــخــــاصــــة بــ
نجاح تجربتها ستدعم تنّوع قطاع 
ــــات عــــن طـــريـــق اســـتـــخـــدام  ــواصـ ــ املـ
أحــدث أنظمة النقل في العالم ذات 

التكنولوجيا املتطورة، بما يساهم 
فـــي تــحــقــيــق الــــتــــوازن االقـــتـــصـــادي 
ــع الـــبـــنـــيـــة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ والــــبــــيــــئــــي فــــــي مـ
التحتية لقطاع املواصات، وكذلك 
ستوفر تجربة نقل مميزة وفريدة 
خــال الفعاليات التي تستضيفها 
ــة كــــأس  الـــــــدولـــــــة، وخـــــاصـــــة بــــطــــولــ
العالم 2022، حيث ستكون تجربة 

اســتــثــنــائــيــة لــلــمــشــجــعــن والـــــــزوار 
ــات عـــاملـــيـــة املــســتــوى  ــدمــ ــدم خــ ــقــ وتــ
سّهل من انتقالهم بن االستادات 

ُ
ت

وأماكن اإلقامة واملواقع السياحية«.
وأشار سعادته إلى أن هذه الوسيلة 
الـــــتـــــي تــــجــــمــــع مــــــزايــــــا الـــــقـــــطـــــارات 
ــافــــات والـــــتـــــرام، وتــســتــخــدم  والــــحــ
بطاريات الشحن السريع ستساهم 

بتوفير التكلفة املادية.
ــوة فـــــي إطـــــار  ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ ــ وتـــــأتـــــي هـ
حــــرص الـــــــوزارة عــلــى تــوفــيــر نــظــام 
الــوســائــط ذي  نقل متكامل متعدد 
مــســتــوى عـــاملـــي يـــربـــط كـــل مــنــاطــق 
ــعـــض، ويـــخـــدم  ــبـ قـــطـــر بــبــعــضــهــا الـ
الجمهور للوصول إلى كافة املرافق 
ــــات آمـــنـــة  ــــدمـ ــــدم خـ ــقـ ــ الــــحــــيــــويــــة، ويـ

ــا، بـــمـــا يــتــمــاشــى مــع  ــهـ ومــــوثــــوق بـ
تحقيق ركــائــز رؤيـــة قطر الوطنية 
2030، فــضــا عـــن تــطــويــر وســائــل 
النقل وفــق أحــدث األنظمة العاملية 
الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة 
البديلة والنظيفة فــي مجال النقل 
واملــــواصــــات عــلــى الــنــحــو األمـــثـــل، 

للحد من االنبعاثات الضارة.

قــــــــال ســــــعــــــادة الــــســــيــــد جـــــاســـــم بــــــن ســيــف 
السليطي، وزير املواصات واالتصاالت، إنه 
من املتوقع أن يتم التشغيل الفعلي لنظام 
النقل السريع األوتوماتيكي خال 16 شهرًا.
وأضــاف سعادته، في تصريحات صحفية 
عــلــى هـــامـــش تـــدشـــن تــجــربــة نـــظـــام الــنــقــل 

السريع األوتوماتيكي: 
»ســيــتــم تــســلــيــم الــنــظــام 
لـــــــشـــــــركـــــــة مــــــــواصــــــــات 
ــاء بــعــض  ــهــ )كــــــــروه( إلنــ
الــــتــــجــــارب والـــحـــصـــول 
على أفــضــل الــعــقــود من 
املـــســـتـــخـــدمـــن فــــي هـــذا 
ــال، وذلـــــــــك ضــمــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ املـ
الــكــامــلــة للنقل  الــخــطــة 
العام والتوزيع بالدولة 
الــتــي تــكــلــف 3 مــلــيــارات 
ــن اآلن وحـــتـــى  ــ ريــــــــال مـ
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ــوزارة ليست  وتــابــع: »الــ
ــلـــة مـــــن أمــــرهــــا  فـــــي عـــجـ
بـــخـــصـــوص الــتــشــغــيــل 
ــذا الـــنـــظـــام  ــهــ ــلـــي لــ الـــفـــعـ
فـــهـــي تــمــتــلــك إمــكــانــيــة 

التشغيل فــي الــوقــت الــحــالــي، لــكــن ذلـــك لن 
يـــؤدي الــغــرض الـــذي جلبت مــن أجــلــه هــذه 
التقنية فهي تتطلب كثافة سكانية كبيرة، 
وتــــم اخـــتـــيـــار تـــاريـــخ مــعــن لــيــتــم إطــاقــهــا 
فيه وستكون تجربة مثالية لكأس العالم 
وتــشــكــل إرثــــا حــقــيــقــيــا بــعــد هـــذه الــبــطــولــة، 

للمناطق التي لن يصلها الترام أو املترو«.
ــه فــــي ظــــل تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة  ــ ــح أنـ ــ ــ وأوضـ
الحكيمة بــأن تحتل دولــة قطر مراتب عليا 
في قطاع النقل العام واستخدام السيارات 
الصديقة للبيئة، والخطط الطموحة لوزارة 
املواصات واالتصاالت، فإنه من اآلن وقبل 

انطاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
ستكون نسبة 25 % من وسائل النقل العام 
في دولة قطر صديقة للبيئة تعمل بالطاقة 
النظيفة وتتمتع بأفضل معايير السامة 

وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة.
وأكــد وزيــر املــواصــات واالتــصــاالت حرص 
الوزارة واهتمامها بكل 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــعــمــلــيــات 
األمـــن والــســامــة، قائا: 
»أي مشروع خاصة في 
قــطــاع الــنــقــل الــعــام يمر 
قبل إطاقه بعدة مراحل 
قوية جدا أهمها التأكد 
من سامة وأمن الركاب، 
حـــــــيـــــــث ســـــــتـــــــم إجـــــــــــــراء 
ــن الـــتـــجـــارب  ــ الـــكـــثـــيـــر مـ
واالخــتــبــارات على مدد 
زمنية مختلفة لضمان 
ــة واألمـــــــــن بــمــا  ــســــامــ الــ
يضمن ريادة دولة قطر 
في التصنيفات املتعلقة 

باألمن والسامة«.
وأضـــــــــــــــــاف ســــــعــــــادتــــــه: 
»هناك صرامة في قسم 
ــــواصـــــات  املـ ــــي وزارة  فـ األمـــــــن والــــســــامــــة 
واالتـــــصـــــاالت بـــهـــذا املــــجــــال، وال يـــتـــم مــنــح 
املــرور  تصريح لاستخدام الفعلي إال بعد 
بجميع مــراحــل التدقيق للسامة والتأكد 
مــن أن املنظومة التي تــم إطاقها منظومة 
سليمة تواكب التطور وتحافظ على البيئة، 
شريطة أن تحافظ في املقام األول على أمن 

وسامة املستخدم«.
إلــى أن منظومة النقل  وأشــار »السليطي«، 
ــة قــطــر قــطــعــت شــوطــا كبيرا  الـــعـــام فـــي دولــ
وحــقــقــت قــفــزات نــوعــيــة تــؤهــلــهــا ألن تكون 

ضمن أكفأ املنظومات عامليًا.

رحـــب مــواطــنــون بــتــوجــه الـــدولـــة نــحــو اعــتــمــاد 
نظام النقل السريع األوتوماتيكي عقب التجربة 
التي قامت بها وزارة املــواصــات واالتــصــاالت 

أمس، على طريق الخور السريع.
وقال السيد طارق املالكي، إن تطبيق ذلك النظام 
عقب اتباع ومراعاة كافة املتطلبات واإلجراءات 
الــفــنــيــة مــن شــأنــه خــدمــة خــطــط الـــدولـــة الــرامــيــة 
لتحقيق التنوع في وسائل النقل واملواصات 

العامة في مختلف أنحاء الدولة.
»لوسيل«، أن توجه الدولة الستحداث  وأضاف لـ
مثل هــذه األنــظــمــة الحديثة واملــتــطــورة يعكس 

ــيـــادة الــحــكــيــمــة بــتــوفــيــر مــنــظــومــة  ــقـ اهـــتـــمـــام الـ
متكاملة لقطاع املواصات تواكب أحدث أنظمة 

النقل في العالم ذات التكنولوجيا املتطورة.
وأوضـــــح أن هــــذا الــنــظــام الــجــديــد يــأتــي ضمن 
الخطط الهادفة لخدمة مشاريع البنية التحتية 
الــتــوازن البيئي  لقطاع املــواصــات والتي تدعم 
ــدة خـــال  ــ ــريــ ــ ـــر تـــجـــربـــة نـــقـــل مـــمـــيـــزة وفــ ــوفــ ــ وتـ
الــدولــة مستقبا  الــتــي تستضيفها  الفعاليات 

خاصة بطولة كأس العالم 2022.
ــــك الـــنـــظـــام الــجــديــد  ــــى أن اعـــتـــمـــاد ذلـ ـــار إلـ ــ وأشــ
الـــصـــديـــق لــلــبــيــئــة ضــمــن مــنــظــومــة املـــواصـــات 

الـــعـــامـــة فـــي دولـــــة قــطــر يـــعـــزز جـــهـــود الـــدولـــة 
فيما يتعلق بخطط توظيف الطاقة البديلة 
والنظيفة فــي مــجــال النقل واملــواصــات على 
النحو األمــثــل، للحد من االنبعاثات الضارة، 
بــمــا يــتــمــاشــى مـــع تــحــقــيــق ركـــائـــز رؤيــــة قطر 

الوطنية 2030.
بــدوره، قال املهندس أحمد الجولو، إن توجه 
الدولة العتماد هذا النظام يأتي تماشيًا مع 
الــتــوجــهــات الــعــاملــيــة فــي هـــذا الــصــدد، خاصة 
املتعلق منها بتطبيق املــشــروعــات واألنظمة 
صــديــقــة الــبــيــئــة عــبــر آلــيــات ووســـائـــل حديثة 

تتائم مع املعايير واملتطلبات العاملية.
»لـــوســـيـــل«: »الــجــمــيــع  ــــاف »الـــجـــولـــو«، لــــ وأضــ
املــدن الذكية  حاليًا يتجه إلى إنشاء وتطوير 
والـــتـــي يـــأتـــي مـــن ضــمــن مــتــطــلــبــاتــهــا تــوفــيــر 
أنظمة نقل ذكية صديقة للبيئة، ومن املتوقع 
أن تكون تلك الوسيلة الجديدة داعمة لخطط 
الدولة الرامية لتوفير نقل مريح وآمن وذكي 
الــقــادمــن من  الـــزوار  للمواطن واملقيم وكــذلــك 
الــــخــــارج، فـــي إطـــــار تــنــفــيــذ رؤيـــــة قــطــر 2030 
الــتــي تــعــد االســتــدامــة البيئية أحـــد ركــائــزهــا 

األساسية«.

قنا - محمد عبدالعال

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية تجربة نظام النقل السريع األوتوماتيكي التي قامت بها وزارة 
املواصالت واالتصاالت أمس، على طريق الخور السريع، بحضور عدد من 

الوزراء واملسؤولني.
ويستخدم نظام النقل السريع األوتوماتيكي وسيلة نقل مبتكرة وعصرية 
وصديقة للبيئة، تحتوي على نظام تحكم ذكــي، وتجمع بــني األنظمة 
الكهربائية وامليكانيكية، وتتوافر بها مزايا القطارات والحافالت والترام 
وتستخدم بطاريات الشحن السريع وتسير على العجالت بما يعطي مرونة 

أوسع لحركة الوسيلة ومقدرة باملسير في الطرق العادية.
وتتميز هذه الوسيلة بتصميم داخلي وخارجي عصري يراعي متطلبات ذوي 
اإلعاقة، وقيادتها مزدوجة باالتجاهني، وتبلغ القدرة االستيعابية لها 307 
ركاب، وتسير بسرعة 70 كيلو مترا في الساعة، وتستغرق عملية الشحن 
السريع للبطارية الخاصة بها 10 دقائق تكفي ملسيرة 25 كيلومترا، وشحن 

3 ساعات تكفي مسير 70 كيلومترا..

2022 3 مليارات ريال تكلفة خطة النقل العام حتى 

»السليطي«: التشغيل الفعلي لـ»السريع 

16 شهرًا األوتوماتيكي« خالل 

مواطنـــون: النظـام داعـم             للتنوع والحفاظ على البيئة

■ طارق المالكي ■ م. احمد الجولو
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الــعــالــي ملــديــري ومــديــرات  أصــــدرت وزارة التعليم والــتــعــلــيــم 
املدارس الحكومية واملدارس الخاصة تعميمني بشأن اإلعالن 
الــدور الثاني وجــداول االختبارات  عن مقار مراكز اختبارات 
للعام األكاديمي 2018 / 2019، حيث تضمن التعميم األول 
املــوزعــة على مناطق الدوحة  أسماء مــدارس البنني والبنات 
املختلفة، والتعميم الثاني تضمن جــداول اختبارات )الــدور 
ــــدارس )الـــنـــهـــاري + تــعــلــيــم الــكــبــار( للعام  الــثــانــي( لــطــلــبــة املــ
الــحــلــقــة األولـــى  الــتــالــيــة:  لــلــصــفــوف  الـــدراســـي 2018 / 2019 
والــحــلــقــة الــثــانــيــة )تــعــلــيــم الــكــبــار(، وصــفــوف األول والــثــانــي 
والــثــالــث والـــرابـــع والــخــامــس والـــســـادس والــســابــع والــثــامــن 

والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.
وتــؤكــد وزارة التعليم على أولــيــاء األمـــور بــضــرورة مراجعة 
املــراكــز التي سيتم فيها  املــراكــز املعنية للتعرف على مــواقــع 
ــام الــجــلــوس وجـــداول  ــراء اخــتــبــارات أبنائهم واســتــالم أرقـ إجـ
االختبارات للدور الثاني للعام األكاديمي 2018 / 2019، وذلك 

بشكل يومي اعتبارًا من يوم أمس، وحتى بداية االختبارات.

قدمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية مساعدات 
اجتماعية مالية وعينية ودعما ملشاريع تعليمية وتربوية 
ــادرات صــحــيــة بــلــغــت قــيــمــتــهــا تــســعــة مـــاليـــني و500  ــ ــبــ ــ ومــ
ألــــف ريــــال خــــالل شــهــر يــونــيــو املـــاضـــي، وذلــــك انــطــالقــا من 
مسؤولياتها املجتمعية وتحقيقا لرؤيتها )صحة وتعليم 

لحياة أفضل(.
وتــضــمــنــت املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة ســــداد رســــوم دراســيــة 
املــراحــل التعليمية وحتى  الــقــادريــن بمختلف  للطالب غير 
املرحلة الجامعية، باإلضافة إلى مساعدات مالية للمرضى 
وأســرهــم، وتوزيع مبالغ نقدية ومساعدات عينية وقسائم 
شرائية على األسر املتعففة واملحتاجة. وسداد ديون غارمني 

إضافة إلى رعاية ودعم أنشطة تعليمية وتربوية وثقافية.
واشتمل مبلغ املساعدات املالية لشهر يونيو املاضي على 
القادرين باملدارس وعدد  سداد رسوم دراسية للطالب غير 
مــن الــكــلــيــات والــجــامــعــات بقيمة تـــجـــاوزت 500 ألـــف ريـــال، 
إضـــافـــة إلـــى مــســاعــدات مــالــيــة وعــيــنــيــة مــقــطــوعــة وشــهــريــة 
وقسائم شرائية لألسر املتعففة واملحتاجة بلغت قيمتها 
حـــوالـــي 3 مـــاليـــني ريــــــال. وكـــذلـــك تــقــديــم مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
ألــف ريـــال. فضال عــن ســداد  للمرضى بقيمة تــجــاوزت 100 

ديون غارمني بقيمة تجاوزت مليوني ريال.
وكـــذلـــك دعــــم أنــشــطــة ثــقــافــيــة وتـــربـــويـــة وتــعــلــيــمــيــة بقيمة 
تــجــاوزت 800 ألــف ريـــال. وتــولــي مؤسسة جاسم وحمد بن 
جــاســم الــخــيــريــة املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة لــألســر املتعففة 
واملحتاجة اهتماما كبيرًا ضمن خارطة مشاريعها الداخلية 
حيث تقوم إدارة العمليات الخيرية باملؤسسة بإجراء دراسة 
متكاملة وشاملة للحاالت عبر إجراء البحوث امليدانية التي 
يقوم بها نخبة من الباحثني االجتماعيني املؤهلني في هذا 
املجال والذين يقومون بجمع املعلومات عن الحاالت ودراسة 
الــحــاالت التي  الــجــوانــب املالية واالجتماعية لكل حــالــة مــن 
تتقدم لطلب الــدعــم املــالــي. وذلـــك بــهــدف وصـــول املساعدات 

املالية إلى مستحقيها.

»التعليم« تعلن عن مقار 
وجداول اختبارات الدور الثاني

مليون ريال   9.5
مساعدات اجتماعية
 من »جاسم وحمد 
بن جاسم الخيرية«

الدوحة -  

الدوحة -  

أعلن معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، 
ــلـــيـــفـــة، عــن  ــــن خـ ــابــــع لـــجـــامـــعـــة حـــمـــد بـ ــتــ الــ
»الــدعــوة لتقديم أوراق بحثية« للمشاركة 
في مؤتمره العاملي املقبل لعالقة الترابط 
بــني الطاقة واملــيــاه والبيئة املستدامة في 
املــزمــع عقده  املــنــاخــات الصحراوية 2019، 
الــوطــنــي للمؤتمرات خالل  فــي مــركــز قطر 

الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر املقبل.
وسوف يجتمع أكثر من 400 باحث وعالم 
ومهندس وجهة معنية بهدف التوصل إلى 
فهم أفضل عن عالقات الترابط بني الطاقة 
ما في  واملــيــاه والبيئة املــســتــدامــة، وال سيِّ
املــنــاخــات الــصــحــراويــة، وتــطــويــر املــجــاالت 
الرئيسية ذات األولــويــة للتنمية البشرية 
واالستدامة البيئية. كما سيشهد املؤتمر، 
الــــذي ُيـــقـــام بــدعــم مـــن الـــصـــنـــدوق الــقــطــري 
لرعاية البحث العلمي، عقد معرض مهني 
تستعرض فيه الشركات الوطنية والدولية 

منتجاتها وتقنياتها في هذا املجال.
ــارك فـــيـــرمـــيـــرش، املـــديـــر  ــ ــال الـــدكـــتـــور مــ ــ وقــ
ــبـــحـــوث الــبــيــئــة  ــر لـ الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــعـــهـــد قـــطـ
والطاقة: »ســوف يجمع املؤتمر في دورته 
املــقــبــلــة مـــا بـــني أفــضــل الــعــقــول فـــي جميع 
القطاعات ذات الصلة ملناقشة املوضوعات 
ــقـــاب تغير  أعـ فـــي  ــزايـــدة  ــتـ املـ ذات األهـــمـــيـــة 
ــنـــاخ والـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي يــفــرضــهــا على  املـ
املــنــطــقــة. ومـــن خـــالل االجـــتـــمـــاع، نــأمــل في 
صــيــاغــة حــلــول مــســتــدامــة بــشــكــل جماعي 
آثــار األحـــداث البيئية  تمكننا من تخفيف 

ــل املــعــهــد في  ســريــعــة الــتــغــيــيــر«. وقــــد دخــ
شــراكــة مــع مجلة سبرنجر نيتشر تنص 
ُمــَحــَكــمــة مختارة  على نشر أوراق بحثية 
ــَدمــة خــالل املؤتمر في عدد 

َ
ــق

ُ
امل من األوراق 

خــاص من مجلة سبرنجر نيتشر للعلوم 
التطبيقية مخصصة للمناخات القاحلة 
ُمــَعــِرف أكاديمي رقمي لكل  على أن ُيمنح 

ورقة بحثية.
الــدكــتــورة فيرونيكا برموديز،  وأوضــحــت 
ــاث أول فــي  ــر أبــــحــ ــديــ ــر ومــ ــمـ ــؤتـ رئـــيـــس املـ
الــطــاقــة بمعهد قطر لبحوث البيئة  مــركــز 
والطاقة، أن املؤتمر سيوفر منصة للحوار 
فــــي تـــخـــصـــصـــات مـــتـــعـــددة بــــني الـــعـــلـــمـــاء، 
والــبــاحــثــني، والــشــركــاء املــهــنــيــني، وصــنــاع 
السياسات، حيث قالت: »يلتزم معهد قطر 

لــبــحــوث البيئة والــطــاقــة بــدعــم دولـــة قطر 
فــي الــتــحــديــات الــكــبــرى املــرتــبــطــة بالطاقة 
ــيـــاه والــبــيــئــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيـــة  واملـ
قطر الوطنية 2030 وأهــداف األمم املتحدة 
ــــت: »نــحــن  ــافـ ــ لــلــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة«. وأضـ
نــهــدف، مــن خــالل هــذا املــؤتــمــر، إلــى تبادل 
األفكار واملعرفة، وتقديم معلومات ُمَحدثة 
عن حالة التطور التكنولوجي في املعهد، 
والــتــعــلــم مــن الــخــبــراء الــرائــديــن فــي جميع 
ــاء الـــعـــالـــم. وتــتــمــيــز الــتــحــديــات الــتــي  أنـــحـ
تواجه دولة قطر واملناطق الحارة القاحلة 
األخــــرى بــتــفــردهــا، ونــأمــل فــي استكشاف 
الحلول املحتملة للقضايا ذات الصلة في 
الــبــحــوث املهمة فــي مــجــال الطاقة  تطبيق 

واملياه والبيئة«.

انطالق مؤتمر الطاقة والمياه والبيئة 
المستدامة ديسمبر المقبل

معهد بحوث البيئة والطاقة يفتح باب التقديم للمشاركة

¶  يناقش المؤتمر موضوعات ذات أهمية متزايدة

الدوحة -  

لــلــمــرور،  الــعــامــة  دشـــنـــت اإلدارة 
ممثلة بإدارة شؤون التراخيص، 
الــعــامــة  وبـــالـــتـــعـــاون مـــع اإلدارة 
لــــنــــظــــم املــــــعــــــلــــــومــــــات، خـــدمـــتـــني 
جديدتني للجمهور عبر تطبيق 
ــــى  الـــخـــدمـــة األولــ ــراش 2«،  ــ ــطـ ــ »مـ
تتعلق بإمكانية االعتراض على 
املـــخـــالـــفـــات املـــــروريـــــة، والـــخـــدمـــة 
الــثــانــيــة لـــإبـــالغ عـــن املــخــالــفــات 
املرورية من خالل نافذة »تواصل 

معنا«.
ــال املـــــالزم أول مــحــمــد ربــيــعــة  ــ وقـ
الــكــواري ضــابــط قسم املخالفات 
ــــرور، إن  ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــامــ ــعــ بـــــــــــــاإلدارة الــ
خدمة االعتراض على املخالفات 
املــــــــروريــــــــة عــــــن طـــــريـــــق تــطــبــيــق 
تــتــيــح للمعترض  ــراش 2«،  ــطـ »مـ
)مــن وقــعــت عليه املخالفة ســواء 
كــانــت يــدويــة أو بـــالـــرادار أو عن 
ــرات األمـــنـــيـــة( أن  ــيـ ــامـ ــكـ ــق الـ ــريـ طـ
يتقدم باالعتراض على املخالفة 
ــررة ضــــــــده، عــبــر  ــ ــحــ ــ املــــــروريــــــة املــ
رسالة موجهة لقسم املخالفات، 
خالل مدة ال تتجاوز أربعة عشر 

يوما من تاريخ تسجيل املخالفة، 
لــيــتــســلــم ردا عــــن طـــريـــق رســـالـــة 
نـــصـــيـــة، يــفــيــد بــصــحــة املــخــالــفــة 
من عدمها خــالل مــدة ال تتجاوز 
ثــالثــني يــومــا مــن تــاريــخ تسجيل 
ــانـــت  ــفــــي حـــــــال كـ االعــــــــتــــــــراض، فــ
املخالفة صحيحة فإنها تستمر 
اتــهــا املــعــتــادة، وفـــي حــال  بــإجــراء
كانت املخالفة غير صحيحة يتم 
حفظها وال يترتب عليها أي أثر.

وتــابــع املــــالزم الـــكـــواري الحديث 
عـــن الـــخـــدمـــة الـــثـــانـــيـــة، الــخــاصــة 
املــروريــة  بــاإلبــالغ عــن املخالفات 

عبر نافذة »تواصل معنا«، فقال 
إنها تعطي ألي شخص الحق في 
اإلبــــالغ عــن املــخــالــفــات املـــروريـــة، 
ــر الـــطـــريـــق  ــهـ ــانــــت فــــي نـ ســـــــواء كــ
ــر، عــبــر تــصــويــر  ــ أو أي مـــكـــان آخـ
السيارة املخالفة صورة واضحة، 
مع تحديد مكان وزمان املخالفة، 
وإرسالها عبر تطبيق »مطراش 
الــتــدقــيــق عليها  يــتــم  2«، حــيــث 
مــن قبل قسم املخالفات لتحرير 

املخالفة.
ــــالزم  ــوه املــ ــ ــة أخـــــــرى نــ ــيـ مــــن نـــاحـ
الـــــهـــــاجـــــري،  ــد  ــمــ ــــد مــــحــ ــيـ ــ أول عـ

ضابط املكتب اإلعالمي بــاإلدارة 
الــعــامــة لــلــمــرور، بــالــخــدمــة الــتــي 
لــلــتــواصــل مع  أطــلــقــتــهــا اإلدارة، 
الــجــمــهــور عــبــر خــدمــة الـــرد اآللــي 
على املــكــاملــات الــــواردة على مــدار 
الــســاعــة، مـــن خـــالل رقـــم بــدالــتــهــا 
)2344444(، واملــتــابــعــة باختيار 
نــــوع الــخــدمــة املـــــراد االســتــفــســار 
عـــنـــهـــا، تــيــســيــرا عـــلـــى الــجــمــهــور 

وتوفيرا لوقت طالب الخدمة.
ــــي  ــتـ ــ الـ الــــــــخــــــــدمــــــــات  وقـــــــــــــــال إن 
لــلــمــرور  الــعــامــة  تــقــدمــهــا اإلدارة 
لــلــمــتــواصــلــني مــعــهــا عــبــر خــدمــة 
ــي، تــعــمــل عــلــى تــحــويــل  ــ ــرد اآللــ ــ الـ
املتصل، من خالل تتبعه للرسائل 
اآللـــــيـــــة، إلــــــى مـــخـــتـــص بـــــــــاإلدارة 
صــاحــبــة الـــعـــالقـــة بــاســتــفــســاره، 
وتشمل الخدمة االستفسار عن: 
قــيــادة، مركبات  مخالفة، رخصة 
ولـــــوحـــــات، فـــحـــص فــــنــــي، خــدمــة 
ــة،  ــ ــــروريـ تـــوعـــيـــة مـ ذوي إعـــــاقـــــة، 
دوريــــات وتــحــقــيــقــات، التحريات 
وحــــــجــــــز املـــــــركـــــــبـــــــات، الــــســــالمــــة 
املـــــــروريـــــــة، كــــمــــا خـــصـــصـــت رقــــم 
2344443 للرد باللغة اإلنجليزية، 

لغير الناطقني بالعربية.

»المرور« تدشن خدمتين جديدتين بتطبيق »مطراش 2«

¶  المالزم أول عيد محمد الهاجري ¶  المالزم أول محمد ربيعة الكواري

 

خالل يونيو الماضي

ضــمــن مــشــاريــع الــهــالل األحــمــر القطري 
ــالــــســــودان، انــتــهــت بــعــثــتــه الــتــمــثــيــلــيــة  بــ
ــيـــث مـــركـــز بــيــر  ــأثـ هـــنـــاك مــــن تـــأهـــيـــل وتـ
ســلــيــبــة الــصــحــي الــتــابــع ملــحــلــيــة ســربــا 
بوالية غرب دارفــور، من أجل االستمرار 
فـــي تــقــديــم خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
األولية لسكان املنطقة، بتكلفة إجمالية 
قدرها 73,991 دوالرًا أمريكيا )أي حوالي 

270,000 ريال (. 
فقد تم االنتهاء من أعمال الصيانة ملبنى 
ــتـــراحـــة واالنـــتـــظـــار،  املـــركـــز ومــظــلــة االسـ
وتزويد املركز بمولد كهربائي، كما تم 
شراء وتوريد األدوية العالجية واملعدات 

ــز.  ــركـ ــمـ ــلـ الــــطــــبــــيــــة واألثـــــــــــــاث املــــكــــتــــبــــي لـ
وبــالــتــنــســيــق مــع وزارة الــصــحــة بــواليــة 
ــتــــالم مـــواصـــفـــات  ــم اســ غـــــرب دارفـــــــــور، تــ

األجــهــزة واملـــعـــدات، بــحــضــور مــديــر عــام 
وزارة الصحة بالوالية ولجنة من وزارة 
ــاء الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة،  ـــضـــ الـــصـــحـــة وأعــ

لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى األجـــــــهـــــــزة واملــــــعــــــدات 
ــوزارة بــمــوقــع  ــلــ واألدويــــــــة وتــســلــيــمــهــا لــ
الـــوزارة  املــركــز الصحي. وســـوف تتولى 
استكمال إجــراءات تعيني الطاقم الطبي 
املــنــاســب لتشغيل املــركــز.  وكـــان الهالل 
األحمر القطري قد أنشأ املركز الصحي 
ــام 2013، بــهــدف  ملــنــطــقــة بــيــر ســلــيــبــة عــ
الــتــخــفــيــف مـــن مـــعـــانـــاة أهـــالـــي املــنــطــقــة 
والعائدين من النزوح بسبب النزاعات، 
حيث يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 
29,000 نسمة. كما أعلنت بعثة الهالل 
األحــمــر القطري عــن استمرار أنشطتها 
ــة فــــي واليــــــــات دارفــــــــــور، عــبــر  ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
دعـــم الــخــدمــات الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
وغيرها من الخدمات اإلنسانية املقدمة 

لألهالي في املناطق املستهدفة.  وشهد 
املشروع تعاونا مشتركا من قبل وزارة 
الـــصـــحـــة واملـــجـــتـــمـــع املـــحـــلـــى بــاملــنــطــقــة 
ــر الـــــســـــودانـــــي، الـــذيـــن  ــ ــمـ ــ ــــالل األحـ ــهــ ــ والــ
أظـــهـــروا رضـــا وتــقــديــرًا كــبــيــريــن للهالل 
األحمر القطري لجهوده من أجل إعادة 
 
ً
االســتــقــرار، وتــقــديــم الــخــدمــات وخــاصــة
ــلـــعـــائـــديـــن، ودعـــــــم الــتــنــمــيــة  الـــصـــحـــيـــة لـ
بـــاملـــنـــطـــقـــة. يــــذكــــر أن تــكــلــفــة املـــشـــاريـــع 
الــهــالل األحــمــر القطري في  الــتــي نفذها 
الــســودان خــالل األعــوام األربعة املاضية 
تقدر بحوالي 36.5 مليون ريال، وشملت 
عــــدة مـــشـــاريـــع إنــســانــيــة وتــنــمــويــة في 
ــرف  ــاعــــات الـــصـــحـــة واملـــــيـــــاه والــــصــ قــــطــ

الصحي واإلغاثة والتعليم.

الهالل األحمر: تأهيل مركز بير سليبة الصحي بوالية غرب دارفور
29,000 نسمة من األهالي والعائدين لخدمة ما يزيد على 

¶  مساعدات الهالل األحمر القطري

الدوحة -  
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53 إصابة في قطر

تــزامــنــا مــع شهر التوعية بــســرطــان الكبد 
فـــي قـــطـــر، نــظــمــت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة 
حــمــلــة تــوعــويــة لــلــتــعــريــف بــطــرق الــوقــايــة 
ــــن اإلصـــــابـــــة بــــســــرطــــان الـــكـــبـــد وأهـــمـــيـــة  مـ
الــكــشــف املــبــّكــر عـــن اإلصـــابـــة بــهــذا املـــرض 
ــام  ــ ــة أمـ ــاحــ ــتــ وبــــالــــخــــيــــارات الـــعـــاجـــيـــة املــ
املــرضــى الــذيــن يــصــابــون بـــه. وتــشــيــر آخــر 
اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة 
العاملية إلى أن عدد حاالت الوفاة الناجمة 
عن سرطان الكبد قد بلغ 53 حالة في دولة 

قطر خال عام 2017.

طرق الوقاية 

ينشأ ســرطــان الكبد فــي خايا الكبد وقد 
يـــكـــون الحـــقـــا لـــإصـــابـــة بـــالـــتـــهـــاب الــكــبــد 
الوبائي )ب( أو التهاب الكبد الوبائي )ج(، 
ويعتبر خامس أكثر األمــراض السرطانية 
شيوعا بــن الــذكــور وثــانــي أكثر األمــراض 
السرطانية املسببة للوفاة على مستوى 
العالم، حيث يــودي هــذا املــرض بحياة ما 

يزيد على 600 ألف شخص سنويا.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن مــعــظــم األمـــــراض 
السرطانية للكبد يمكن منعها أو الوقاية 
منها وذلك من خال التطعيم ضد التهاب 
الــتــهــاب  الـــوبـــائـــي )ب( ومـــعـــالـــجـــة  الـــكـــبـــد 
ــم أن اإلصـــابـــة  ــ ــائـــي )ج(، ورغــ ــوبـ الـ الـــكـــبـــد 
بالتهاب الكبد الوبائي )ب( و)ج( تعتبر 
مــن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة املــســبــبــة لسرطان 
الكبد إال أن هناك عوامل أخرى تسهم إلى 
حد كبير في اإلصابة بسرطان الكبد منها 
اإلفــــراط فــي تــنــاول املــشــروبــات الكحولية، 
ــمـــرض الــســكــري  ــة بـ ــ ــابـ ــ والــــتــــدخــــن، واإلصـ
مــن الــفــئــة الــثــانــيــة، واســتــخــدام املنشطات 
الستيرويدية، ونمط الحياة غير الصحي 

ــــدام الــنــشــاطــات  ــعـ ــ املـــرتـــبـــط بـــالـــخـــمـــول وانـ
البدنية والرياضية.

ــور/ كـــاكـــيـــل عـــبـــدالـــرســـول -  ــتــ ــدكــ يـــؤكـــد الــ
الــوطــنــي  املـــركـــز  فـــي  اســتــشــاري أول أورام 
التابع ملؤسسة  الــســرطــان  لعاج وأبــحــاث 
حــمــد الــطــبــيــة عــلــى أهــمــيــة الــكــشــف املــبــكــر 
: »يتعّن 

ً
عن اإلصابة بسرطان الكبد قائا

على األشخاص الذين تتوفر لديهم عوامل 
ــة بــســرطــان الــكــبــد الــقــيــام  ــابـ مــخــاطــر اإلصـ
بـــــإجـــــراء فـــحـــوصـــات دوريــــــــة وذلـــــــك نــظــرًا 
لــم يتم  الــكــبــد إذا  لصعوبة عـــاج ســرطــان 
اكتشافه مبكرًا، ويوَصى عادة بعاج أورام 
الكبد جراحيا إذا كان حجم الجزء املتأثر 
من الكبد صغيرًا ولم ينتشر لبقية أعضاء 
الــجــســم وكــــان الــوضــع الــصــحــي للمريض 
جــيــدًا بشكل عـــام، وتــتــم مــعــالــجــة ســرطــان 
الــكــبــد طــبــيــا إمــــا بـــواســـطـــة األدويـــــــة الــتــي 
يــتــنــاولــهــا املــريــض عــن طــريــق الــفــم أو عن 
طريق الوريد، حيث تستهدف هذه األدوية 
الخايا السرطانية، ومن الطرق العاجية 
األخرى التي يتّم اتباعها في عاج حاالت 
محددة من سرطان الكبد العاج بتجميد 
الــخــايــا الــســرطــانــيــة، واجـــتـــثـــاث الــخــايــا 
الــســرطــانــيــة عـــن طـــريـــق تــــــرددات مــوجــات 

الراديو، والعاج اإلشعاعي«.

فقدان الوزن 

ومــــن األعـــــــراض الـــتـــي تــــدل عــلــى اإلصـــابـــة 
ــوزن غــيــر املــبــّرر،  بــســرطــان الــكــبــد فــقــدان الــ
وفــقــدان الشهية لــأكــل، والتعب، وتضخم 
الكبد )ويكون على شكل كتلة بارزة تحت 
األضـــاع على الجهة اليمنى مــن البطن(، 
وتضخم الطحال )ويكون على شكل كتلة 
بــارزة تحت األضــاع على الجهة اليسرى 
من البطن(، والشعور بامتاء البطن حتى 
بــعــد الــوجــبــات الــصــغــيــرة، اصـــفـــرار الجلد 
والــعــيــنــن )الــيــرقــان(، تــجــّمــع الــســوائــل في 
منطقة البطن، الشعور بالغثيان والقيئ، 

وألم في البطن. 
الــتــي تستخدم فــي تشخيص  واألســالــيــب 
ــّدة مـــن أهــمــهــا الــفــحــص  ــ ــان الــكــبــد عـ ســـرطـ
بــــاألمــــواج فــــوق الــصــوتــيــة، وتــحــلــيــل الـــدم 
للكشف عن مستويات ألفا فيتو بروتن، 
وفــحــص املــســح الــطــمــوغــرافــي )املــقــطــعــي(، 

والتصوير بالرنن املغناطيسي.
ويـــتـــابـــع الـــدكـــتـــور/ عـــبـــدالـــرســـول حــديــثــه 
: »ال يكون التكّهن بــحــاالت اإلصابة 

ً
قــائــا

بسرطان الكبد دائــمــا دقيقا إال أن العاج 
قــــد يــعــمــل عـــلـــى تـــأخـــيـــر انـــتـــشـــار الــخــايــا 
ــجــــري حــالــيــا  ــد، ويــ ــبـ ــكـ ــي الـ الـــســـرطـــانـــيـــة فــ
تطوير أدوية جديدة لعاج هذه األمراض 
ــول أن يــــكــــون لــــهــــذه األدويــــــــة  ــ ــأمــ ــ ــن املــ ــ ــ ومـ
الجديدة أثر في تحسن النتائج العاجية 

ملرضى سرطان الكبد«.
ــتـــور/ عـــبـــدالـــرســـول حــديــثــه  ــدكـ واخـــتـــتـــم الـ
: »إن اســتــخــدامــنــا لــأجــهــزة الطبية 

ً
قـــائـــا

املـــتـــطـــورة، وتــطــبــيــق األســالــيــب الــعــاجــيــة 
من ِقبل كــوادرنــا املؤهلة واملــدربــة والعمل 
إلــى جنب مــع شركائنا فــي مضمار  جنبا 
الرعاية الصحية يمكننا من خفض أعداد 
اإلصابات الجديدة بسرطان الكبد وزيادة 

عدد الناجن من هذا املرض«.

■  د. كاكيل عبدالرسول

حمد الطبية تنظم حملة توعوية للكشف عن سرطان الكبد
الدوحة -

ضمن فعاليات برنامج الصندوق الوطني العتماد الشركات المزكية

»الزكاة« يثمن جهود »زاد القابضة« 
في إخراج زكاة المساهمين

زار وفـــد مــن إدارة صــنــدوق الــزكــاة بـــوزارة 
األوقــــــاف والــــشــــؤون اإلســـامـــيـــة شــركــة زاد 
ــامـــج الـــصـــنـــدوق  ــرنـ ــة، فــــي إطــــــار بـ ــابـــضـ ــقـ الـ
ــات  ــركـ الــــوطــــنــــي العــــتــــمــــاد وتـــصـــنـــيـــف الـــشـ
املزكية الذي ينظمه بالتعاون مع غرفة قطر، 
والعمل على تعزيز التواصل والتعاون مع 

املؤسسات الوطنية في هذا الصدد.
ل الصندوق محمد جابر البريدي رئيس 

ّ
مث

قسم خدمات الزكاة. ورّحــب سعادة الشيخ 
منصور بن محمد بن جبر آل ثاني عضو 
الــقــابــضــة بــوفــد  مــجــلــس إدارة شـــركـــة زاد 
صــنــدوق الــزكــاة، وأثــنــى على الـــدور الفاعل 
ــة شـــرائـــح  ــدمــ ــاة وخــ ــ ــزكـ ــ الـ ــنــــدوق  إلدارة صــ
ــي املـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث تـــعـــد إدارة  مـــتـــعـــددة فــ
صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند 
إلــيــهــا الــقــانــون االخــتــصــاص بــجــمــع أمـــوال 
إلـــى مستحقيها ممن  الـــزكـــاة، وإخـــراجـــهـــا 

تنطبق عليهم شروط املصارف الشرعية.
ــادة الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور آل  ــعــ واســـتـــعـــرض ســ
ثــانــي تجربة شــركــة زاد القابضة الخاصة 
ــتـــي تــتــمــثــل فـــي دعـــوة  ــاة؛ والـ ــزكــ بـــإخـــراج الــ
املساهمن بأن تتولى إدارة الشركة إخراج 
الـــزكـــوات املــتــعــيــنــة عــلــى أســهــمــهــم ســنــويــا، 
وذلـــك بالتنسيق مــع صــنــدوق الــزكــاة الــذي 

ــا فــي  ــهــ ــوم بـــحـــســـاب زكـــواتـــهـــم وإخــــراجــ ــقـ يـ
ــا مــخــتــلــف الــشــركــات  ــيـ الـــوقـــت املــتــعــن، داعـ
املــســاهــمــة إلــــى االســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة زاد 
القابضة الناجحة في هذا املجال، ال سيما 
أن مــســاهــمــي الــشــركــة عـــبـــروا فـــي أكــثــر من 
مناسبة عــن شــعــورهــم بــاالرتــيــاح مــن هذه 

املبادرة.
وقــدم محمد جابر البريدي الشكر لسعادة 
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة زاد وأعــضــاء 
املــجــلــس وثــمــن هـــذه املـــبـــادرة الــتــي سهلت 

على املساهمن إخراج زكوات أموالهم، كما 
الــشــركــة ســنــويــا بالتنسيق  بــالــتــزام  ــاد  أشــ
مع إدارة الصندوق لحساب زكــاة أسهمها 

وإخراجها في وقتها.
وفي ختام الزيارة قام رئيس قسم خدمات 
ــاة بــتــســلــيــم ســـعـــادة الــشــيــخ مــنــصــور  ــزكــ الــ
ثــانــي درعـــا تذكارية  بــن محمد بــن جبر آل 
املــزكــيــة، متمنيا للشركة  الــشــركــة  وشــهــادة 
مزيدًا من التقدم واالزدهـــار واملساهمة في 

خدمة الوطن.

■  البريدي يسلم درع الصندوق للشيخ منصور آل ثاني

الدوحة -

بسبب حدوث خلل بمقفل باب السائق

»التجارة والصناعة« تستدعي 
2019 مركبات هيونداي فيلوستر 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون 
ــايـــايـــن لـــلـــســـيـــارات وكــيــل  ــكـ مــــع شــــركــــة سـ
ســـيـــارات هــيــونــداي عــن اســتــدعــاء ملــركــبــات 
ــونـــداي فــيــلــوســتــر ســنــة الــصــنــع 2018  ــيـ هـ
ــك بــســبــب حــــدوث خــلــل بمقفل  – 2019 وذلــ

بــاب الــســائــق. ويــأتــي هــذا اإلجـــراء فــي إطــار 
الــتــنــســيــق واملــتــابــعــة املــســتــمــرة مـــن وزارة 
التجارة والصناعة للتأكد من مــدى التزام 
ــــاء الـــســـيـــارات بــمــتــابــعــة عــيــوب  وتــقــيــد وكـ
الـــســـيـــارات وتــصــحــيــحــهــا لــحــمــايــة حــقــوق 
املــســتــهــلــكــن. وأكـــــــدت الــــــــــوزارة أنـــــه ســيــتــم 
التنسيق مع وكيل الشركة ملتابعة عمليات 

الصيانة والتصليح والتواصل مع العماء 
لــلــتــأكــد مـــن تــنــفــيــذ اإلجــــــــراءات وتــصــحــيــح 
الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها 
العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة 
جميع املستهلكن باإلباغ عن أي تجاوزات 
بــالــتــواصــل مــع إدارة حماية  أو مــخــالــفــات 

املستهلك.

في حملة بخليفة الشمالية والجنوبية

102 سيارة مهملة إزالة 

قام قسم الرقابة العامة التابع إلدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة 
بـــوزارة  بالتعاون مــع إدارة األعــتــدة امليكانيكية والــجــهــات املختصة 
الــســيــارات املهملة فــي منطقتي مدينة  الــداخــلــيــة بتنفيذ حملة على 
خليفة الشمالية والجنوبية. وأسفرت الحملة التي بدأت اعتبارًا من 
7 يوليو الجاري عن رصد وإزالــة عدد )102( سيارة مهملة. من جهة 
أخــرى قامت إدارة الحماية والحياة الفطرية )قسم الحماية البرية( 
بــالــبــلــديــة والــبــيــئــة بــضــبــط مــخــالــفــة رمـــي مــخــلــفــات فـــي غــيــر األمــاكــن 
املخصصة لذلك، واتخذت اإلجراءات القانونية الازمة تجاه املخالفن 

حفاظا على بيئة دولة قطر.

الدوحة -

الدوحة -

م فريق برنامج الكشف املبكر لحياة صحية أكثر من 21 جلسة تدريبية في 
ّ
نظ

10 مراكز صحية حضرها 172 طبيبا بني شهري فبراير ويونيو 2019.
ر 

ّ
ويواصل برنامج الكشف املبكر لحياة صحية، املبادرة الوطنية للكشف املبك

الرعاية الصحية األولية،  الثدي واألمــعــاء والتي أطلقتها مؤسسة  عن سرطان 
املراكز  العاملني في مختلف  الراسخ بتشجيع وتدريب وتوجيه األطباء  التزامه 
إلى  األولــيــة على إحالة مراجعيهم  الرعاية الصحية  التابعة ملؤسسة  الصحية 
التي يبذلها  الجهود  إطــار  الثدي واألمعاء، في  املبكر لسرطان  الكشف  برنامج 
الكشف  للتوعية بأهمية  املبكر لحياة صحية  الكشف  القائمون على برنامج 

املبكر عن السرطان.
املاس،  الدكتورة مريم  التدريبي، قالت  للبرنامج  النجاح املستمر  وتعليقًا على 
رئيسة برامج الكشف املبكر )التخطيط والتنفيذ( في مؤسسة الرعاية الصحية 
الثدي  املبكر عن سرطان  التدريبي للكشف  البرنامج  األولــيــة: »نجحنا ضمن 
واألمعاء، في التواصل مع أطباء في مختلف أنحاء دولة قطر ومنحهم الخبرات 

التي تمكنهم من توجيه مراجعيهم نحو الكشف عن السرطان«.
’الــكــشــف املبكر لحياة  بــرنــامــج  املـــاس: »قمنا منذ إطـــاق  الــدكــتــورة  وأضــافــت 
ل بإحالة األطباء 

ّ
 كبيرًا، تمث

ً
صحية‘، بتدريب مئات األطــبــاء وشهدنا تفاعا

نــظــام إحالة  املــبــكــر، مستفيدين مــن  الكشف  إلــى مــراكــز  املــرضــى  للعديد مــن 
النظام  العملية. ويمكن لألطباء استخدام هذا  الذي يسّرع  اإللكتروني  املرضى 
في أي مركز صحي في مختلف أنحاء دولة قطر، ما يسمح لهم بإحالة املرضى 

إلجراء الكشف املبكر بمنتهى السهولة«.
املناسبة  التدريبي بتزويد أطباء األســرة باملهارات واملعارف  البرنامج  وساهم 
ملساعدة املراجعني على إدراك أهمية الكشف املبكر عن السرطان. باإلضافة إلى 

معالجة األفكار والتوجهات الثقافية املغلوطة بخصوص الكشف املبكر.
وحـــرص بــرنــامــج ’الــكــشــف املــبــكــر لــحــيــاة صــحــيــة‘، مــنــذ إطـــاقـــه، عــلــى توعية 
املواطنني بمختلف السبل حول أهمية الكشف املبكر عن سرطان الثدي واألمعاء. 
الوحدة  املــحــاضــرات والفعاليات وإطـــاق  مــبــادرات متنوعة، مثل تنظيم  وقـــّدم 
املتنقلة للكشف املبكر عن سرطان الثدي التي تقدم خدمات التصوير الشعاعي 
الــشــراكــات املؤسسية، وكــل ذلــك حقق  العديد مــن  للثدي )مــامــوجــرام( وإبـــرام 
نتائج مبهرة في تشجيع الناس على الكشف املبكر عن السرطان. وتسهم هذه 
األنشطة التوعوية في تحقيق رسالة برنامج ’الكشف املبكر لحياة صحية‘ في 

تعزيز مستويات الصحة في قطر تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

172 طبيبا للكشف  تدريب 
المبكر عن سرطان الثدي واألمعاء
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ــويـــات والــتــســهــيــات  ــمـ ــتـ بـــلـــغ حـــجـــم الـ
ــن قـــبـــل الــبــنــوك  ــدمـــة مــ االئـــتـــمـــانـــيـــة املـــقـ
واملــــــصــــــارف اإلســــامــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ــة لــفــائــدة جــمــهــور الــعــمــاء تحت  الـــدولـ
قـــروض ســيــارات نحو 2.68 مليار  بند 
يـــعـــادل نــحــو 736.4 مــلــيــون  ريـــــال بــمــا 
دوالر وذلك بنهاية شهر مايو من العام 
ــقـــروض  ــذه الـ ــ ـــلـــت هـ

َّ
ــاري، حـــيـــث مـــث ــ ــجـ ــ الـ

والــتــمــويــات والــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة 
ما نسبته 2.05% من إجمالي القروض 
والــتــســهــيــات االســتــهــاكــيــة االئتمانية 
املـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك واملــــصــــارف 
اإلسامية املقدمة لفائدة العماء والتي 
بــلــغــت فــي نــهــايــة شــهــر مــايــو مــن الــعــام 
ــــال بما  الـــجـــاري نــحــو 130.2 مــلــيــار ريـ
يعادل نحو 35.76 مليار دوالر أمريكي.

وفــي ذات اإلطــار، فــإن إجمالي القروض 
والــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة االستهاكية 
املـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الـــبـــنـــوك واملــــصــــارف 
الــدولــة يعد هو  اإلســامــيــة العاملة فــي 
األعــلــى مستوى خــال الخمس سنوات 
املــاضــيــة، مسجلة نسبة تغير تــســاوي 
لــلــمــيــزانــيــة املــجــمــعــة  24.23%، ووفـــقـــا 
ــــن مــــصــــرف قــطــر  لـــلـــبـــنـــوك الــــــصــــــادرة عـ
املركزي الخاصة بشهر مايو والصادرة 
ــقــــروض  ــــت تـــلـــك الــ ــــوزعـ ــا، فـــقـــد تـ ــثــ حــــديــ
ــة إلــــــى نــحــو  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــات االئـ ــهـ ــتـــسـ والـ
115 مليار ريـــال تسهيات للمواطنني 
القطريني بما يعادل نحو 31.59 مليار 
نـــحـــو 2.3  أمـــريـــكـــي، وتــضــمــنــت  دوالر 
مليار ريــال قــروض سيارات بما يعادل 
نـــحـــو 631.8 مـــلـــيـــون دوالر أمـــريـــكـــي 
ونحو 500 مليون ريــال قــروض تأثيث 
يـــعـــادل نــحــو 137.3 مــلــيــون دوالر  بــمــا 
أمريكي، ونحو 58.5 مليار ريال قروضا 
شخصية بما يعادل نحو 16.08 مليار 
دوالر أمريكي، ونحو 54.2 مليار ريال 

تــســهــيــات وقـــروضـــا أخـــرى بــمــا يــعــادل 
نـــحـــو 15.89 مـــلـــيـــار دوالر أمـــريـــكـــي. 
فـــي املــقــابــل بــلــغــت تــســهــيــات وقــــروض 
نــحــو 15.2 مــلــيــار ريـــــال بما  املــقــيــمــني 
يعادل نحو 4.17 مليار دوالر أمريكي، 
منها نحو 401 مليون ريــال بما يعادل 
نــحــو 110.1 مــلــيــون دوالر أمــريــكــي في 
شكل قروض سيارات ونحو 12.3 مليار 
ريال تسهيات وقروضا شخصية بما 

يعادل نحو 3.37 مليار دوالر أمريكي.
إلى ذلك، فقد ارتفعت نسبة األشخاص 

الذين أبدوا رغبة في شراء سيارات معدة 
لــنــقــل األشـــخـــاص خـــال الــفــتــرة املقبلة، 
وذلـــك وفــقــا ملــا كشف عنه تقرير صــادر 
عــن جهاز التخطيط واإلحــصــاء والــذي 
املــســتــهــلــكــني  إلــــى أن 14.3% مـــن  أشـــــار 
يعتبرون أن الوقت الحالي وعلى امتداد 
12 شهرا املقبلة، مناسبا لشراء سيارة 
خــفــيــفــة أو ســـيـــارة فــــان أو ســـيـــارة دفــع 
ربــاعــي أو غــيــرهــا مــن الــســيــارات، وذلــك 
وفــقــا ملــؤشــر ثــقــة املــســتــهــلــكــني. وجـــاءت 
هذه النسبة مرتفعة بنحو 0.4% مقارنة 

ــرة مــــن الــــعــــام املـــاضـــي  ــ ــيـ ــ بـــالـــفـــتـــرة األخـ
تـــقـــدر بــنــحــو 13.9%. في  كـــانـــت  حــيــث 
السياق ذاته اعتبر 34% من املستهلكني 
اآلخرين أن شراء السيارات خال الفترة 
الـــحـــالـــيـــة يـــتـــوقـــف عـــلـــى حـــســـب أهــمــيــة 
الـــســـيـــارة ونــوعــيــتــهــا وبــشــكــل أســاســي 
مــدى الحاجة إلــى الــشــراء. ويــرى خبراء 
»لوسيل« أن ســوق السيارات  لـ تحدثوا 
سيسجل خــال العام الجاري انتعاشة 
ملحوظة مقارنة بالعام املاضي نتيجة 

لعدة عوامل مختلفة. 

:» 2019..                      خبراء لـ» نمو متوقع في 

2.6 مليار ريال حجم        التمويالت بسوق السيارات           

¶  موديالت 2020 تساهم في تحريك السوق

¶  معرض السيارات إحدى المناسبات لتنشيط السوق

¶  انتعاشة كبيرة سجلها السوق في شهر رمضان

أحمد فضلي

يــشــهــد ســـوق الــســيــارات فــي قــطــر نــشــاطــا كــبــيــرا خــاصــة فــي فــتــرات 
الذروة، وتحديدا في الفترة بني شهري يناير ومارس إلى جانب الفترة 
إلى  املــتــراوحــة بــني شهري سبتمبر ونوفمبر مــن كــل عــام، باإلضافة 
املواطنني واملقيمني  إقباال كبيرا من قبل  شهر رمضان والــذي يشهد 
على اقتناء السيارات الجديدة والحديثة والفارهة على وجه الخصوص، 
خاصة أن هذا الشهر يشهد تنظيم العديد من العروض الترويجية في 
قطاع السيارات والتي تقوم بها شركات ووكاالت السيارات، باإلضافة 
البنوك واملــصــارف اإلسالمية  التي تقوم بها  الترويجية  العروض  إلــى 
العاملة في الدولة وشركات التمويل املختصة، وذلك في إطار عروض 
مــصــرفــيــة تــهــدف إلـــى مــنــح قــــروض وتــســهــيــالت ائــتــمــانــيــة وتــمــويــالت 
مصرفية لفائدة جمهور العمالء بما يمكنهم من شراء سيارات جديدة 
سواء في شكل سيارات خاصة بهم أو سيارات لفائدة عائالتهم هذا 
الــراغــبــني فــي شـــراء ســيــارات خاصة  للمواطنني، وللمقيمني  بالنسبة 

وتصديرها إلى دولهم األصلية.
ثــالث مجموعات سلعية مستوردة  أهــم  الــســيــارات واحـــدة مــن  وتــعــد 
نحو دولة قطر، إلى جانب مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات 
العمودية ومجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى 

وأجزاؤها.
السيارات وغيرها  ويبلغ إجمالي مستوردات دولــة قطر من مجموعة 
من العربات السيارة املصممة أساسا لنقل األشخاص خالل الخمسة 
الــجــاري نحو 1.726 مليار ريـــال بما يعادل  الــعــام  أشــهــر األولـــى مــن 
نــحــو 345 مليون  إلـــى  أمــريــكــي، وتــوزعــت  نــحــو 474.1 مــلــيــون دوالر 
ريال بما يعادل نحو 94.78 مليون دوالر خالل شهر يناير من العام 
الجاري، وبلغت قيمة مستوردات قطر من السيارات والعربات املصممة 
خصيصا لنقل األشخاص كذلك خالل شهر فبراير من العام الجاري 
نحو 345 مليون ريــال بما يعادل نحو 94.78 مليون دوالر أمريكي، 
وارتــفــعــت قيمة مــســتــوردات دولـــة قطر خــالل شهر مـــارس مــن العام 
الجاري إلى نحو 354 مليون ريال بما يعادل نحو 97.25 مليون دوالر 
إلى مستوى 356 مليون  أبريل  ارتفاعها في شهر  لتواصل  أمريكي، 
ريال بما يعادل نحو 97.80 مليون دوالر أمريكي، قبل أن تنخفض مع 
نهاية شهر مايو من العام الجاري إلى مستوى 326 مليون ريال بما 

يعادل نحو 89.56 مليون دوالر أمريكي.
كما كشفت اإلحصائيات عن إجمالي املركبات الخصوصية املسجلة 
بالثلث األول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي تلك املركبات 15606 
مركبات، من إجمالي 22569 عربة مختلفة تم تسجيلها خالل األربعة 
أشهر األولى من العام الجاري بما تمثل نسبته %69.14 من اإلجمالي.

يشير خبراء ومختصون اقتصاديون إلى أن 
سوق السيارات في دولة قطر حافظ على نموه 
املتغيرات  املاضية، رغم  املعتاد خالل األشهر 
الحاصلة على املستويني اإلقليمي والعاملي، 
الفترة  الفترة املاضية وخاصة  أن  موضحني 
ــــالل شــهــر  ــتـــي ســبــقــت شـــهـــر رمــــضــــان وخــ الـ
رمضان املعظم شهدت حركة جيدة ومتميزة 
الحالية  السيارات مقارنة بالفترة  على شــراء 
التي تشهد هدوءا ملحوظا في عمليات الشراء 
»لوسيل«  وبيع السيارات. وأكدوا في حديثهم لـ
املقبلة عــودة  الفترة  أنهم يتوقعون أن تشهد 
الحركة إلى السوق مع اقتراب دخول موديالت 

2020 إلى السوق.
ــم أبــــو حـــــالوة مــديــر  ــيـ ــراهـ إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول إبـ
العطية  الــســيــارات املستعملة لشركة  معرض 
وكيل كيا في قطر: إن سوق السيارات شهدت 
في الفترة التي سبقت شهر رمضان الفضيل 
حـــركـــة نــشــطــة، قــبــل أن تــرتــفــع خــــالل شهر 
رمــضــان نتيجة لــلــعــروض الــتــجــاريــة الــتــي تم 
التجارية  الوكاالت  طرحها وتقديمها من قبل 
للسيارات، مشيرا إلى أن في األشهر املاضية 
شهد السوق شبه استقرار في حركة مبيعات 
بالعام املاضي.  السيارات بشكل عام، مقارنة 
وأوضـــح مــديــر مــعــرض الــســيــارات املستعملة 
الحالية  الــفــتــرة  أن  كــيــا  العطية وكــيــل  لــشــركــة 
ــوق الـــســـيـــارات  تــشــهــد هــــــدوءا نــســبــيــا فـــي ســ
نتيجة انشغال الجميع باإلعداد لفترة إجازات 
الصيف وغيرها. وتابع قائال: »على غرار باقي 

الفترة  السلع، فإن سوق السيارات يشهد في 
الــحــالــيــة حــركــة هــــدوء نــســبــي مــقــارنــة بباقي 
الــفــتــرات املــاضــيــة مــن الــعــام الــجــاري ومقارنة 
التي سبقت شهر رمــضــان وخالله،  بالفترة 
حيث كــانــت هــنــاك حــركــة نشطة فــي مبيعات 

السيارات«.
ــو حــــــــالوة فـــــي حـــديـــثـــه  ــ ــ ــم أبـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وتـــــوقـــــع إبـ
»لـــوســـيـــل« أن تـــعـــود ســــوق الـــســـيـــارات إلــى  لــــ
الــنــشــاط مــع اقــتــراب طــرح املــوديــالت الجديدة 
فـــي األســــــواق، أي املـــوديـــالت املــتــعــلــقــة بــالــعــام 
2020، وهــو مــا سيعد مــن أهــم املــؤثــرات التي 
ــة أن كــافــة  ــة الــــســــوق، خـــاصـ ســتــنــشــط حـــركـ
ــذت فـــي االســتــعــداد  ــــوكــــاالت أخــ الــشــركــات وال
إقباال ملحوظا على  الــذي يشهد  لهذا املوسم 

شراء السيارات واملوديالت الجديدة والحديثة. 
الــســوق الصيني قال  وعــن انخفاض مبيعات 
إبراهيم أبو حــالوة إن الصني كانت أحد أبرز 
السيارات  العالم على مبيعات  املنافسني فــي 
ــن الــتــســهــيــالت  ــد مــ ــديـ ــعـ ــن خـــــالل تـــقـــديـــم الـ مــ
السيارات املختلفة،  املنخفضة على  واألسعار 
ــدة فــي  ــديــ ــاب جــ ــطــ ــوم أمــــــام ظـــهـــور أقــ ــيــ ــ أمـــــا ال
اليابان وكوريا  السيارات على غــرار  صناعة 
والـــواليـــات املــتــحــدة ومـــع تــقــديــم هـــذه األســـواق 
لتخفيضات وتــســهــيــالت وأســـعـــار تنافسية 
الجديدة  العميل يفضل تلك األســــواق  أصــبــح 
الصاعدة، مشيرا في ذات اإلطار إلى املؤثرات 
العالم في  الــتــي شهدها  االقــتــصــاديــة األخـــرى 
الــعــامــني األخــيــريــن وأبــرزهــا الــحــرب التجارية 

بــني الــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــصــني من 
الجمركية  التعريفات  الــزيــادة في  إقــرار  خــالل 
األمر الذي أثر على املبيعات الصناعية بشكل 
ــواء املــتــعــلــقــة بــالــســيــارات أو غــيــر ذلــك  ــام ســ عـ
مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة األخـــــرى، حــتــى أن 
ــرت كــذلــك عــلــى قــطــاع تصنيع  تــلــك الـــحـــرب أثــ

السيارات في منطقة االتحاد األوروبي.
ــو الــعــال  مـــن جــهــتــه، تــوقــع مــصــطــفــى فــهــمــي أبـ
التنفيذي لالستثمار وإدارة األصول  الرئيس 
ــتـــصـــادي  بـــشـــركـــة فـــورتـــريـــس والـــخـــبـــيـــر االقـ
واملحلل املالي أن تكون األرقام املسجلة بشأن 
الــجــاري أفضل  الــعــام  الــســيــارات فــي  مبيعات 
الــعــام املــاضــي، مضيفا فــي حديثه  بقليل مــن 
»لــوســيــل« أن قــطــاع الــســيــارات يــعــد مــن أهــم  لـــ
ــقــطــاعــات فـــي مـــؤشـــر األســـعـــار بــعــد الــســلــع  ال
ــنـــاك عــــدة عــوامــل  األســـاســـيـــة، مــضــيــفــا أن هـ
الـــتـــي تـــحـــدد إقـــبـــال املستهلك  ومــــؤثــــرات هـــي 
على الشراء من عدمه ومنها الحرب التجارية 
والــتــأثــيــرات الــحــاصــلــة عــلــى املــســتــوى العاملي 
الجيوسياسية والجيواقتصادية  واملتغيرات 
ــابـــع قــائــال:  املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة، وتـ
»نــتــوقــع أن تــكــون األرقــــام خـــالل الــعــام 2019 
ــانـــت عــلــيــه فــــي 2018، ولــكــن  ــل مـــمـــا كـ أفـــضـ
هــنــاك جــزئــيــة مــهــمــة البـــد مـــن اإلشـــــارة إليها 
ــرات الـــتـــي تحكم  ــؤثــ ــدد مـــن املــ ــود عــ ــ وهــــي وجـ
الـــشـــراء من  نــحــو  تــوجــهــات املستهلكني  عــلــى 
العام  عدمها، أولها نظرته لالقتصاد والوضع 
إلى جانب السعر ومدى حاجته لتلك السلعة، 

التي تؤثر على  الخارجية  املؤثرات  إلى جانب 
قرار املستهلك ومنها املؤثرات الجيوسياسية 

والجيواقتصادية على مستوى املنطقة.
وعــن تأثر دولــة قطر بما يحدث فــي األســواق 
التنفيذي لالستثمار  الرئيس  العاملية، أوضــح 
السوق  أن  وإدارة األصــول بشركة فورتريس 
العاملية،  القطري ليس في معزل عن األســواق 
لكنه يتأثر بشكل كبير، وتابع قائال »من أهم 
األسواق العاملية في إنتاج ومبيعات السيارات 
التي تنتج من 28 مليون سيارة  نجد الصني 
إلــى 29 مليون سيارة ورغــم ذلــك فقد تكبدت 
ــعــــات مــهــمــة نــتــيــجــة الـــحـــرب  خـــســـائـــر وتــــراجــ
التجارية بينها وبني أمريكا وانعكاسات ذلك 
ارتــفــاع  الــســيــارات نتيجة  قــطــاع تصنيع  على 
ــا بــالــنــســبــة للسوق  الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة، أمـ
األوروبــــي فقد تأثر بحدثني أســاســيــني، األول 
ــات الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــــني الــصــني  ــعـ ــبـ هــــو تـ
البريكسيت  الــثــانــي هــو  السبب  أمــا  وأمــريــكــا، 
الـــــذي كــبــد بــريــطــانــيــا خــســائــر ضــخــمــة دفــع 
بالعديد من املصانع إلى إعادة الهيكلة وإغالق 
بعض املصانع في االتحاد األوروبي وإعادتها 
نحو بريطانيا. أما السوق األخرى هي أمريكا 
الــتــي تــأثــرت كــذلــك بتبعات الــحــرب الــتــجــاريــة، 
وتــابــع قــائــال: قــطــاع مبيعات الــســيــارات يواجه 
تحديا رغــم انخفاض األســعــار وتقديم حزم 
ــك يـــوجـــد قــلــق في  ــ ــم ذل ــ مـــن الــتــســهــيــالت ورغـ
األســـواق من أن يحجم املستهلك عن اإلنفاق 

على السلع.

1.726 مليار ريال قيمة 
السيارات المستوردة
 في خمسة أشهر 

الموديالت الجديدة تنعش السوق المحلي 

تعيش املنطقة األوروبية على وقع تباطؤ 
فــي الــنــمــو مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
املاضي تقريبا إلى جانب خروج بريطانيا 
ــاد األوروبـــــــي األمــــر الـــذي  ــحـ مـــن مــظــلــة االتـ
أثــر بشكل أو بآخر على معظم القطاعات 
ــــي أوروبـــــــــــا، ومــــــن ضــمــنــهــا  الـــصـــنـــاعـــيـــة فـ
قــطــاع تــصــنــيــع الـــســـيـــارات وبــيــعــهــا، حيث 
ســجــل هــــذا الــقــطــاع تــراجــعــا فـــي مبيعات 
السيارات خال نهاية شهر أبريل ومطلع 
ــايــــو، لـــيـــكـــون االنـــخـــفـــاض لــلــشــهــر  شـــهـــر مــ
الثامن على التوالي، في ظل تراجع الطلب 
فـــي بــريــطــانــيــا. وذكــــــرت رابـــطـــة مصنعي 
أمـــــــس أن حــجــم  الـــــســـــيـــــارات األوروبــــــــيــــــــة 
املبيعات الشهرية انخفض بنسبة 1 باملئة 
إلــى 1.22 مليون ســيــارة، حيث انخفضت 
مـــعـــدالت تــســجــيــل الـــســـيـــارات فـــي أوروبـــــا 

بنسبة %2.9.
وتـــكـــشـــف اإلحــــصــــائــــيــــات األوروبـــــــيـــــــة أن 
قطاع السيارات يوفر 13.8 مليون وظيفة 
مباشرة وغير مباشرة وهو ما يمثل %6.1 
من إجمالي العمالة في االتحاد األوروبــي 
وأكثر من 11% من جميع وظائف التصنيع 
في االتحاد األوروبي، حيث يعمل أكثر من 
3.5 مليون في صناعة السيارات. وتتصدر 
أملانيا تلك الوظائف بنحو 870 ألف وظيفة 
وفرنسا 223 ألف وظيفة وبولندا 203 آالف 
وظــيــفــة واملــمــلــكــة املــتــحــدة نــحــو 186 ألــف 
ألــف وظيفة.  وظيفة ورومانيا بنحو 185 
وتــم خــال العام املاضي إنتاج نحو 16.5 
مــلــيــون ســـيـــارة ركـــــاب بــمــا تــمــثــل نسبته 
21% من اإلنتاج العاملي للسيارات وأكثر 
من 2.6 مليون سيارة تجارية في االتحاد 
األوروبي وتم إنتاج 19.2 مليون سيارة تم 
تصنيعها العام املاضي في 229 مصنعا 
لتجميع وإنتاج السيارات في جميع أنحاء 
االتــحــاد األوروبــــي. وتــم تصدير نحو 6.1 
مليون سيارة في العام املاضي، مما حقق 
فــائــضــا تــجــاريــا بــنــحــو 84.4 مــلــيــار يــورو 

لاتحاد األوروبي.

ويــوجــد فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي نــحــو 308 
مايني سيارة في الطرقات داخــل االتحاد 
ــلــــيــــون ســــيــــارة  مــ ــنـــهـــا 268  األوروبــــــــــــــي، مـ
خــاصــة، وتــقــدر قيمة الــضــرائــب عــلــى هــذه 
املركبات بـ 428 مليار يورو سنوًيا في دول 
االتــحــاد األوروبـــي الـــ 15 وحــدهــا، أي أكثر 
مـــن مــرتــني ونــصــف مـــن إجــمــالــي مــيــزانــيــة 
ــتـــوازي مـــع ذلـــك،  ــالـ ــاد األوروبـــــــي. وبـ االتـــحـ
ســجــلــت الـــصـــني انـــخـــفـــاضـــا فــــي مــبــيــعــات 
السيارات في العالم، حيث انخفض حجم 
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــن الــ ــل مــ ــريــ الـــطـــلـــب خـــــال أبــ
بنسبة 16.6% ليعزز أســوأ موجة تراجع 
لــلــمــبــيــعــات تــشــهــدهــا الــــصــــني، أمــــــام هـــذه 
االنــخــفــاضــات فـــإن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
ــعــــروض مـــن الـــســـيـــارات  أنــــه أمـــــام وفـــــرة املــ
وضعف الطلب والشراء، ينتظر أن تسجل 

ــن االتـــحـــاد  ــارات املــــصــــدرة مـ ــيـ ــسـ ــار الـ ــعـ أسـ
الــفــتــرة القليلة  األوروبــــــي والـــصـــني خـــال 
املقبلة انخفاضا، بعد أن شهدت انخفاضا 
ــــو مــــا يــعــتــبــر مــــن بــــني أحـــد  مـــلـــحـــوظـــا، وهـ
األسباب التي تفسر انخفاض قيمة واردات 
دولـــــة قــطــر مـــن الـــســـيـــارات مـــن نــحــو 356 
مليون ريال بما يعادل نحو 85.44 مليون 
يورو خال شهر أبريل من العام الجاري، 
إلــى نحو 326 مليون ريــال في شهر مايو 
مــن الــعــام الــجــاري بما يــعــادل نحو 78.24 
مليون يورو، بقيمة تغير تساوي نحو 30 
مــلــيــون ريـــال بــمــا بــعــادل نــحــو 7.2 مليون 
يـــــورو، وبــالــتــالــي مـــن املــتــوقــع أن تــواصــل 
قيمة الــواردات انخفاضها نتيجة تغيرات 
العملة إلى جانب تواصل الركود في سوق 

السيارات في أوروبا والصني.

مــن املنتظر أن تنخفض تكلفة اســتــيــراد 
الـــســـيـــارات إلــــى دولــــة قــطــر بــحــلــول الــعــام 
2025، حــيــث يــتــم الــعــمــل عــلــى إطـــاق أول 
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيــ ــتــــاج الــــســ مــصــنــع إلنــ
فـــي قــطــر بــالــتــعــاون مـــع كــبــرى الــشــركــات 
الــــيــــابــــانــــيــــة املـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي صـــنـــاعـــة 
السيارات الكهربائية، حيث من املرتقب أن 
تصل الطاقة اإلنتاجية لهذا املصنع إلى 
نحو 500 ألــف ســيــارة، على أن يتضاعف 
اإلنـــتـــاج بــحــلــول الــعــام 2035 إلـــى نــحــو 1 
مــلــيــون ســيــارة كــمــعــدل ســنــوي. وبــدخــول 
املــــصــــنــــع الـــتـــشـــغـــيـــل وبــــــــدء تـــــرويـــــج هــــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــســـيـــارات مــحــلــيــا إلــــى جــانــب 
الــتــصــديــر، فــإنــه مـــن املـــؤمـــل أن تنخفض 
الــســيــارات التي يتم استيرادها من  كمية 
دول االتــحــاد األوروبــــي والــصــني وغيرها 
ــنـــوع من  ــذا الـ ــع الــعــلــم أن هــ ــدول، مـ ــ ــ مـــن الـ
ــــو صــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة، حــيــث  ــارات هـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ستعمل تلك السيارات على تقليل نسبة 

انــبــعــاث غــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون بما 
يــســاهــم فــي املــحــافــظــة عــلــى البيئة بشكل 
عــام خاصة أن دولــة قطر وضعت العديد 
مـــــن الــــخــــطــــط اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــــن أجــــل 
الــعــمــل عــلــى جــعــل املــحــافــظــة عــلــى البيئة 
هــدفــا إســتــراتــيــجــيــا وهـــو مـــا يــتــجــلــى في 
املبالغ التي رصدتها دولــة قطر مــن أجل 
إنشاء الحدائق الخضراء كحديقة البدع 
وغيرها مــن الحدائق العامة، التي يصل 
عـــددهـــا إلـــى نــحــو 98 حــديــقــة، مـــن بينها 
43 حــديــقــة بــمــســاحــة نــحــو 250 ألـــف متر 
املــربــع منها إلى  مــربــع، وتصل كلفة املتر 
1292 رياال بكلفة إجمالية تصل إلى 350 
مليون ريال بما يعادل نحو 96.15 مليون 
دوالر. كما رصــدت الــدولــة في هــذا املجال 
نــحــو 700 مــلــيــون ريــــال بــمــا يــعــادل نحو 
192.3 مليون دوالر أمريكي من أجل تزيني 
شوارع وطرق الدوحة باألزهار واألشجار 

الخضراء وتعشيب األرصفة.

تقلص واردات قطر من السيارات بحلول 2025 
تنويعا لالقتصاد ومحافظة على البيئة 

تباطؤ النمو في أوروبا والحرب التجارية 
يخفضان األسعار عالميا 

¶  إبراهيم أبو حالوة¶  مصطفى أبو العال

سوق السيارات 
سيسجل خالل العام 

الجاري انتعاشة 
ملحوظة مقارنة 

بالعام الماضي
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الــريــان عــن نتائجــه املاليــة  أعـلن مصرف 
للنصف األول من عام 2019 املنتهي في30 
يــونــيــو 2019، حــيــث حــقــق ربــحــا صــافــيــا 
قـــدره 1.078 مليار ريـــال بــزيــادة نسبتها 
املــســجــلــة فــي  بـــأربـــاحـــه  ــة  ــارنـ ــقـ 1.15% مـ
الــذي سبقه، كما  الفترة املقابلة من العام 
حقق نموًا في موجودات البنك نسبته 2.1 
%، لتصل إلى 102.5 مليار ريال، لتواصل 
ــا الــقــوي  ــ محفظة مـــوجـــودات الــبــنــك أداءهـ
عــلــى املــســتــويــن املــحــلــي واإلقــلــيــمــي، مع 
املحافظة على نسبة منخفضة للتمويل 
املتعثر )NPF( بلغت 0.74 % التي تعتبر 
مــن أفضل النسب على املستوى العاملي، 
بينما يــواصــل مــصــرف الــريــان تربعه في 
الــبــنــوك املحلية بأفضل  املــركــز األول بــن 
ــاءة تـــشـــغـــيـــلـــيـــة، حـــيـــث بــلــغــت  ــ ــفـ ــ نـــســـبـــة كـ
نسبتها 23.47%. وعلى صعيد مؤشرات 
الــربــحــيــة، واصـــل مــصــرف الــريــان الحفاظ 
على مكانته الرائدة مع عائد على متوسط 
املــوجــودات بلغت نسبته 2.16 %، وعائد 
عــلــى مــتــوســط حــقــوق املــســاهــمــن بنسبة 
ــفــــاع  بــــالــــرغــــم مــــن ارتــ قــــدرهــــا 16.50 %، 
حصة ودائـــع العمالء مــن األربـــاح بنسبة 

ــودائــــع  الــ أربـــــــاح  ــــاع  ــفـ ــ ارتـ بــســبــب   %16.7
عــلــى املــســتــويــن املــحــلــي والـــعـــاملـــي. وقــد 
الله »رئيس  علق سعادة د. حسن العبد 
املــنــتــدب« على  مــجــلــس اإلدارة والــعــضــو 
إلــى أن نتائج النصف  الــنــتــائــج، إذ أشـــار 
األول لعام 2019 لم تسجل قفزة باملقارنة 
مــع مــا حــقــقــه الــبــنــك خـــالل الــنــصــف األول 
مـــن الـــعـــام الـــفـــائـــت، وجــــــاءت الــــزيــــادة في 
األربــاح متواضعة نتيجة ارتفاع تكاليف 

االقتراض وودائع العمالء. 
إال أن ســعــادة د. الــعــبــدالــلــه قــد أعــــرب عن 

تفاؤله بشكل عــام بــأن يستمر البنك في 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج جـــيـــدة ونـــمـــو إيـــجـــابـــي، 
مدفوعا بدعم من االقتصاد القوي لدولة 
قطر، حيث تعمل الدولة جاهدة على خلق 
مشاريع جديدة منتجة توسع من قاعدة 
إلــى مداخيل  االســتــثــمــار، وتشكل إضــافــة 
الدولة مما يؤمن استمرارية دوران عجلة 

النمو. 
أمــا عــادل مصطفوي »الرئيس التنفيذي 
للمجموعة« فقد أبــدى ارتياحه للنتائج 
الــتــي تحققت والــتــي تــبــرهــن عــلــى نجاح 

السياسة الحذرة التي ينتهجها مصرف 
الــريــان فــي االبتعاد عــن املخاطر العالية، 
والعمل على تنمية األصــول ذات الجودة 
العالية مع االستمرار في تطوير الخدمات 
لــلــعــمــالء وتـــحـــســـن األداء، هـــذا  ــة  ــقـــدمـ املـ
باإلضافة إلى التركيز على ريادة مصرف 
الريان على الصعيدين املحلي واإلقليمي 

وتقوية مركز عالمته التجارية. 
كما استعرض مصطفوي البيانات املالية 
للنصف األول من عــام 2019 والتي تثبت 
األداء املتميز للبنك، بلغ صــافــي األربـــاح 
عن الفترة 1,078 مليون ريال مقابل 1,066 
مـــلـــيـــون ريــــــال حــقــقــهــا الـــبـــنـــك فــــي الــفــتــرة 
بـــزيـــادة نسبتها  املــقــابــلــة مـــن عـــام 2018، 
1.15 %.وبلغ مجموع املوجودات 102,543 
 بـ 100,455 مليون ريال 

ً
مليون ريال مقارنة

كما فــي 30 يونيو 2018، أي بنسبة نمو 
بلغت حوالي 2.1 %.  وزادت ذمم األنشطة 
التمويلية ليبلغ مجموعها 74,800 مليون 
ريال باملقارنة مع 73,088 مليون ريال كما 
في 30 يونيو 2018، وبنمو بلغت نسبته 
ــل حــجــم االســتــثــمــارات إلــى  2.3 %. ووصــ
20,496 مليون ريـال مقارنة بـ 19,902 ريال 
كما فــي 30 يونيو 2018، أي بنسبة نمو 
بــلــغــت حـــوالـــي 3.0 %.  وارتـــفـــع مــجــمــوع 

إلــى 64,412 مليون  ودائــع العمالء ليصل 
بـــ 62,701 مليون ريـــال كما  ريـــال مــقــارنــة 
فــي نهاية يونيو 2018، بــزيــادة نسبتها 
2.7 %. ووصل مجموع حقوق املساهمن 
 مع 12,267 

ً
إلى 12,859 مليون ريال مقارنة

ــادة  ــزيـ بـ يـــونـــيـــو 2018،  نـــهـــايـــة  فــــى  ريــــــال 
نسبتها 4.8 %. وافضت نسبة العائد على 
متوسط املوجودات على مركز متقدم في 
السوق املالي، حيث بلغت النسبة %2.16 
ــلـــى مــتــوســط  ووصــــلــــت نـــســـبـــة الـــعـــائـــد عـ
حقوق مساهمي البنك إلى 16.50 % وبلغ 
ــال قــطــري  ــ الــعــائــد عــلــى الــســهــم 0.144 ريـ
مقارنة مع 0.142 ريال كما في 30 يونيو 
2018. وبلغت القيمة الدفترية للسهم1.71 
ريـــــال مـــقـــارنـــة بــــ 1.64 ريـــــال كــمــا فـــي 30 
يــونــيــو 2018 وبــلــغــت نــســبــة كــفــايــة رأس 
املال نسبة 19.45 % حسب معايير بازل 3 
املــركــزي، مقارنة  ومتطلبات مصرف قطر 
فـــي نــهــايــة يونيو  بــنــســبــة 18.75 % كــمــا 
كـــفـــاءة التشغيل  2018. وحــافــظــت نــســبــة 
)املـــصـــروفـــات إلـــى اإليـــــــرادات( عــلــى نسبة 
الــتــمــويــل املتعثر  23.47%. وتــبــقــى نسبة 
NPF عند مستوى متدٍن حيث تبلغ 0.74 
%، مــمــا يعكس أداء قــويــا إلدارة مخاطر 
االئتمان والسياسات واإلجراءات املتبعة.

ــيـــف الـــتـــابـــع  ــتـــوظـ ــلــــق مـــكـــتـــب مـــعـــايـــيـــر الـ أطــ
ملــركــز قــطــر لــلــمــال تــقــريــره الــســنــوي األول، 
ملــحــة شــامــلــة عــن إستراتيجية  يــقــدم  الـــذي 
املــكــتــب، وكــافــة املــبــادرات واإلنـــجـــازات التي 

تم تحقيقها ما بني عامي 2016 و2018.
فــمــن خـــال مــهــمــتــه الــرامــيــة إلـــى »تــحــســني 
العمل«، وإستراتيجيته  العاقات في مكان 
الوطنية 2030،  مــن رؤيــة قطر  املستوحاة 
ــتــــوظــــيــــف إلــــى  ــ ــعـــايـــيـــر ال ــتـــب مـ ــكـ يــــهــــدف مـ
النمو  املنتجة، وتعزيز  العمل  تحفيز سوق 
الوطنية  اإلستراتيجية  االقــتــصــادي ودعــم 

االقتصادي. للتنويع 
املــكــتــب  ــدم  ــ قـ ــام 2015،  ــ عـ ــه  ــائـ إنـــشـ ومـــنـــذ 

مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الـــخـــدمـــات املــهــنــيــة 
التي استفاد منها مجتمع مركز  املجانية 
قطر للمال، حيث تم تقديم أكثر من 1000 
خــدمــة اســتــشــاريــة، ومــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
والتدريب،  التوعية  العمل وجلسات  ورش 
ــا أجـــــريـــــت الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  ــمــ كــ
ــــى أمــاكــن  وعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش املــيــدانــيــة إل
الــعــمــل، بــهــدف مــراقــبــة مــســتــوى االمــتــثــال 
أطلق  عــام 2017،  وفــي  الــتــوظــيــف.  ملعايير 
مــنــصــة  أول  الـــتـــوظـــيـــف  ــيـــر  ــايـ ــعـ مـ مـــكـــتـــب 
املجتمعي، ضمن سلسلة جلسات  للحوار 
لــلــمــوظــفــني  تـــتـــيـــح  ــــتــــي  ال  ،»Think-Lab«
ــاب الــعــمــل واملـــؤســـســـات الــفــرصــة  وأصــــحــ
اآلراء حـــول  ــادل  ــبــ تــ أجـــــل  ــن  مــ لـــاجـــتـــمـــاع 
تشريعات العمل، ومناقشة إمكانية إدخال 

احتياجات  تتاءم مع  معايير عمل جديدة 
العمل املتطورة بمركز قطر للمال.  

إنجياني، مسؤولة معايير  لويجيا  وقالت 
ــلــمــال: »يــلــتــزم  الــتــوظــيــف فـــي مــركــز قــطــر ل
مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى بــيــئــة 
عـــمـــل مـــســـتـــدامـــة لــــأعــــمــــال، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
اإلستراتيجية  املــبــادرة  يتجزأ من  جــزءا ال 
الــدولــة وتنويعه.  اقتصاد  لتطوير  القطرية 
وبـــاالرتـــكـــاز إلـــى الــقــيــم الــتــي يــقــوم عليها 
الــنــزاهــة والشغف  لــلــمــال، وهــي  مــركــز قطر 
والــتــمــيــز والــديــنــامــيــكــيــة وخـــدمـــة الــعــمــاء، 
الثقة بني أصحاب  نواصل العمل على بناء 
الــعــمــل واملــوظــفــني ومــؤســســات مــركــز قطر 
املناخ  تعزيز  أيضًا على  نعمل  فيما  للمال، 

االستثماري وتحقيق النمو االقتصادي«.

أعلن هاني دبــش مدير إدارة العقارات 
الــقــابــضــة عــن إطــالق  بمجموعة إزدان 
الــعــقــاريــة« عــن حملة ترويجية  »إزدان 
ــا  ــهـ ــداتـ ــة لـــوحـ ــوقـ ــبـ ــسـ ــلــــة وغــــيــــر مـ مــــذهــ
الـــتـــجـــاريـــة املـــتـــنـــوعـــة فــــي واحــــــة إزدان 
ــي تـــســـتـــهـــدف جـــذب  ــتــ ــيــــر، والــ ــي الــــوكــ فــ
املــتــوســطــة والــصــغــيــرة،  رواد األعـــمـــال 
مـــن أصـــحـــاب الـــحـــرف واملـــهـــن والــتــجــار 
واملــــســــتــــثــــمــــريــــن والـــــــشـــــــركـــــــات، حـــيـــث 
ــدد خـــالل  ــجــ ســيــحــصــل املـــتـــعـــاقـــدون الــ
فترة »عرض الصيف املذهل«، تبدأ من 
21 يوليو وتستمر لغاية 30 سبتمبر 
على أشهر مجانية تصل إلى 15 شهرًا، 
ــــن 500 مـــنـــفـــذ تـــجـــاري  ــر مـ ــثــ لـــشـــغـــل أكــ
تــتــراوح مساحاتها مــا بــن 60  متنوع 
قــابــلــة للضم  أمـــتـــار مـــربـــعـــة،  إلــــى 104 
والتعديل وفق احتياجات املستأجرين 
من التجار، مما يتيح إمكانية استغالل 
أكـــثـــر مـــن مــســاحــة الســـتـــخـــدام تــجــاري 
واحـــــد، عــلــمــا بــــأن الــــوحــــدات الــتــجــاريــة 
ــل  ــ ــع مــــتــــمــــيــــزة داخــ ــ ــواقــ ــ ــي مــ ــ ــة فــ ــ ــوزعــ ــ مــ
»الــــــواحــــــة« الــــتــــي تـــمـــتـــد عـــلـــى مــســاحــة 
مليون متر مربع، ويتوقع أن تحتضن 
أكــثــر مــن 35 ألـــف ســاكــن لــنــحــو 9 آالف 
ــــدة ســكــنــيــة، إلــــى جـــانـــب مــدرســتــن  وحـ
ومــجــمــع الــلــولــو هــايــبــر مـــاركـــت، وبــاقــة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــخـــدمـــات واملــــرافــــق الــتــي 
ــامـــل لـــتـــشـــكـــل بـــيـــئـــة ســـكـــن وعـــمـــل  ــكـ ــتـ تـ

مثالية. 
ــرًا  ــؤخــ ــم مــ ــ ــــضـ وأشـــــــــــار دبــــــــش الـــــــــذي انـ

ملجموعة إزدان القابضة، إلى أن الحملة 
الترويجية للوحدات التجارية املتنوعة 
في »واحة إزدان«، تأتي في إطار مرحلة 
جديدة من مراحل التأجير في الواحة، 
وأنها تركز هذه املرة بشكل خاص على 
ــاء اإليــــجــــارات على  ــبـ الــتــخــفــيــف مـــن أعـ
الــجــدد وتشجيعهم على  املستثمرين 
الــشــاغــرة في  الــوحــدات التجارية  شغل 
»الواحة« التي تتسع ألكثر من 35 ألف 
الــتــجــار ورواد  ســاكــن، حيث سيحصل 
ــــالل عـــرض  األعــــمــــال واملـــســـتـــثـــمـــرون خـ
الــخــاص واالستثنائي على 3  الصيف 
أشهر تجهيز مجانية، زائد سنة كاملة 
مجانا، وبذلك فــإن كل مستأجر جديد 
يتعاقد خــالل الفترة مــا بــن 21 يوليو 
و30 سبتمبر 2019، سيحصل على 15 
شهرًا مجانيا، تدعم أعماله واستقرار 
تــجــارتــه لفترة طــويــلــة، والــتــي ستخدم 
ــة إزدان« وســكــان  ــ فـــي »واحــ الــقــاطــنــن 

املــجــاورة، بما  منطقة الوكير واملناطق 
يعود بالنفع على منطقة الوكير كلها، 
واملـــســـاهـــمـــة فـــي إنـــعـــاش هــــذه املــنــطــقــة 

سكنيا وتجاريا واقتصاديا.
وأكــــــــد دبـــــــش الــــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــمــســيــرة 
ــعــــة ومـــتـــنـــوعـــة فــــي مــجــال  مــهــنــيــة واســ
الـــعـــقـــاري،  ــرويـــج  ــتـ ــارات والـ ــقـ ــعـ الـ إدارة 
على أولوية التواصل مع املستأجرين، 
ة الــتــشــغــيــلــيــة، من  ــاء بـــالـــكـــفـــاء ــ ــقـ ــ واالرتـ
ــلـــول خـــدمـــيـــة مــتــعــددة  ــــالل بــــلــــورة حـ خـ
تلبي احتياجات وتطلعات املستفيدين 
ــــي قــــرى  ــــن وحـــــداتـــــهـــــا فــ الــــنــــهــــائــــيــــن مــ
الــســكــنــيــة، والـــوحـــدات  وعـــمـــارات إزدان 
اإلداريـــــــة ومــجــمــعــاتــهــا الــتــجــاريــة، إلــى 

جانب الفندقية وغيرها التي تتوزع في 
الدوحة وباقي املناطق من حولها.

الـــصـــيـــف  ــلــــة  وأوضــــــــــــح دبــــــــش أن حــــمــ
املــذهــلــة عــلــى الــــوحــــدات الــتــجــاريــة في 
»واحة إزدان« تنسجم مع استراتيجية 
الـــتـــي  ــة،  ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ الـ ــة إزدان  ــمــــوعــ مــــجــ
ــا تــطــلــعــات  ــهـ ــاتـ ــويـ تـــضـــع فــــي رأس أولـ
ــائــــي مــن  ــهــ ــنــ ــد الــ ــيـ ــفـ ــتـ ــسـ ومـــصـــلـــحـــة املـ
منتجاتها العقارية املتنوعة في كافة 
مـــشـــاريـــعـــهـــا، مـــعـــتـــبـــرًا مـــســـألـــة تــقــريــب 
املــســافــة بـــن الــتــجــار وأصـــحـــاب املــهــن 
والــحــرف املختلفة مــن جــهــة، والسكان 
في »واحــة إزدان« واحــدة من الخدمات 
ــتــــي ســتــفــيــد  ــيـــالت املــــهــــمــــة، الــ ــهـ ــتـــسـ والـ

الـــتـــجـــار واملــســتــهــلــكــن، مـــمـــا ســيــحــول 
»واحـــة إزدان« إلــى واحــة سكن وأعمال 
متكاملة وحقيقية، ومكانا استثنائيا 
متميزًا في كل شيء تقريبا، ســواء كان 
من حيث مساحته وتصميمه وموقعه 
ــرة لـــلـــســـكـــان فــيــه  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ والـــــخـــــدمـــــات املـ
واملناطق املجاورة له، حيث روعي بأن 
الــوحــدات التجارية وأن تتوزع  تصمم 
داخل »الواحة« بالطريقة التي تمكنها 
تقديم أنشطة متنوعة، وأن تتوفر فيها 
كافة اشتراطات السالمة للمتاجر داخل 

املجمعات السكنية.
ــرة  ــوكــ ــع بــــــأن تـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق الــ ــ ــوقـ ــ وتـ
والوكير نموًا متزايدًا في عدد السكان، 
وتـــطـــورًا فـــي حــجــم األعـــمـــال الــتــجــاريــة 
ــال: إن مــشــروعــات  ــ واالســـتـــثـــمـــاريـــة، وقــ
الــطــرق والــبــنــيــة التحتية التي  تــطــويــر 
يجري تنفيذها حاليا في مدينة الوكرة 
والــوكــيــر، بــالــتــوازي مــع مــشــروع املترو 
»الـــريـــل«، ومــشــروعــات الــطــرق الــتــي تم 
افتتاحها أمام الحركة املرورية لخدمة 
ــرة والــــوكــــيــــر واملــــشــــاف  ــ ــوكــ ــ مـــنـــاطـــق الــ
وربطها بباقي مناطق الدولة، كمشروع 
الــطــريــق املــــــداري وطـــريـــق مــيــنــاء حمد 
والــــطــــريــــق الـــــدائـــــري الـــســـابـــع والــــجــــزء 
الــجــنــوبــي مــن طــريــق الـــدوحـــة الــســريــع، 
ســـتـــســـاهـــم بـــــزيـــــادة الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي 
فـــي تــلــك املــنــاطــق، كــمــا ســتــعــزز الطلب 
ــلـــى الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة املــخــتــلــفــة،  عـ
ــمــــار وخـــاصـــة  ــثــ ــتــ وتـــشـــجـــع عـــلـــى االســ
للمشاريع التجارية واألعمال الصغيرة 

واملتوسطة.

30 سبتمبر إزدان تطلق حملة ترويجية غير مسبوقة حتى 

15 شهرًا مجانيًا على وحدات »واحة إزدان« التجارية 

¶  هاني دبش

¶  أكثر من 500 منفذ تجاري متنوع وسط 35 ألف ساكن في »واحة إزدان«

¶ عادل مصطفوي ¶ د. حسين العبد الله 

الدوحة -  

1.078 مليار ريال أرباح مصرف الريان

»معايير التوظيف« بمركز قطر للمال يطلق تقريره السنوي

2019 في النصف األول لعام 

يستعرض إستراتيجية المكتب ومبادراته وإنجازاته خالل عامين

الدوحة -  

الدوحة -  
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ــــت مـــجـــمـــوعـــة Ooredoo حــصــد  ــلـ ــ واصـ
الــجــوائــز الــعــاملــيــة تــقــديــرًا إلســهــامــاتــهــا 
ــي تــمــكــن الــتــحــول  ــاعـــل فــ ــفـ ودورهـــــــــا الـ
الرقمي في الدول التي تتواجد بها حول 
العالم. ففي حفل جوائز 5G World الذي 
أقيم مؤخرًا في لندن وتم خالله عرض 
أحدث االبتكارات في مجال االتصاالت، 
ــائـــزة  ــة Ooredoo بـــجـ ــمـــوعـ فــــــــازت مـــجـ
»أفـــضـــل مـــشـــروع تـــحـــول رقـــمـــي لــشــركــة 

اتصاالت«.
لـــريـــادة Ooredoo وابــتــكــارهــا  وتــقــديــرًا 
فــــي مـــجـــال تــقــنــيــات وشـــبـــكـــات 5G، تــم 
الــقــائــمــة  اخــتــيــار Ooredoo قــطــر ضــمــن 
النهائية املرشحة للفوز لكل من جائزة 
 »5G أفــضــل إطـــالق تــجــاري فــي مــجــال«
ضمن حفل جوائز 5G World، وجائزة 
»استراتيجية 5G األكثر ابتكارًا« ضمن 

 .Leading Lights حفل جوائز
وتــســعــى شـــركـــات االتــــصــــاالت للتحول 
الــرقــمــي فــي عملياتها وتــحــفــيــز النمو 
من خالل االعتماد على مصادر إيرادات 
ــح فـــهـــم املـــنـــظـــومـــة  ــبــ جـــــديـــــدة. كـــمـــا أصــ
الــرقــمــيــة واالتــــجــــاهــــات الــنــاشــئــة فيها 
أمـــــًرا مــهــمــا لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــشــركــات 
ــى الــنــجــاح  ــاالت الـــتـــي تــتــطــلــع إلــ االتــــصــ
واالستفادة من الفرص الرقمية املتاحة. 
ــــم خــطــط  وحــــرصــــت Ooredoo عـــلـــى دعـ
أعــمــالــهــا الــرقــمــيــة داخـــلـــًيـــا وخـــارجـــًيـــا. 
فمن بــن الــعــوامــل الــتــي أدت إلــى نجاح 
Ooredoo كــان تضافر الجهود املبذولة 
فـــي الــشــركــة ســعــيــا ألن تــصــبــح شــريــًكــا 
، بــاإلضــافــة إلـــى تعزيز 

ً
رقــمــًيــا مــفــضــال

املهارات الرقمية لدى املوظفن وتطوير 
ــال  ــقــ ــتــ ــدة، واالنــ ــ ــديــ ــ ــات رقـــمـــيـــة جــ ــدمـــ خـــ
االنـــســـيـــابـــي نـــحـــو اســـتـــخـــدام الـــقـــنـــوات 
ــمـــالء. وقـــد  ــعـ الـــرقـــمـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـ
أســهــمــت هــــذه الــتــغــيــيــرات فـــي وصـــول 
Ooredoo إلــــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن تــوفــيــر 
ــة،  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــات الـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــات والــ ــجــ ــتــ ــنــ املــ
ــلــــى االرتـــــقـــــاء  وســــــاعــــــدت Ooredoo عــ
بـــأعـــمـــالـــهـــا لــتــصــبــح مــشــغــل اتـــصـــاالت 

رقمي مفضل لدى العمالء.

وقد حصدت Ooredoo الجوائز وحظيت 
بـــالـــتـــكـــريـــم إلســـهـــامـــاتـــهـــا فــــي مـــجـــاالت 
الــتــحــول الــرقــمــي فــي الــعــديــد مــن الـــدول 

التي تعمل بها الشركة حول العالم. 
ــلـــت Ooredoo عــلــى  ــــر، حـــصـ ــــطـ قـ ــفــــي  فــ
»جـــائـــزة الــتــحــول الــرقــمــي« ضــمــن حفل 
جوائز مايكروسوفت للتحول الرقمي، 
 ذكــيــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز 

ً
إلطــالقــهــا حــــال

مـــشـــاركـــة الــجــمــاهــيــر وتــفــاعــلــهــم أثــنــاء 
حضورهم لألحداث الرياضية املختلفة، 
وذلك من خالل استخدام تقنيات الذكاء 

االصطناعي.
ــازت إنـــدوســـات Ooredoo مــؤخــًرا  كــمــا فـ
ــة ملــنــطــقــة  ــيــ ــبــ ــذهــ ــفـــي الــ ــيـ ــتـ ــــزة سـ ــائـ ــ ــــجـ بـ
آســـيـــا واملــحــيــط الـــهـــادئ عـــن »االبــتــكــار 
ــا – ضــمــن  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ فـــــي تــــطــــويــــر الـ
ــاالت«، والـــتـــي حصلت  قــطــاعــات االتــــصــ
عــلــيــهــا الـــشـــركـــة تـــقـــديـــرًا لــجــهــودهــا في 
املــتــزايــد على استخدام  مــواكــبــة الطلب 
الــبــيــانــات فــي إنــدونــيــســيــا واالســتــثــمــار 
في بناء شبكة متطورة تلبي تطلعات 
ــا عــلــى صعيد  إنــدونــيــســيــا الــرقــمــيــة. أمـ
 Ooredoo الريادة في االبتكار، فقد فازت
ُعـــمـــان بــجــائــزة »أفـــضـــل حــمــلــة للعالمة 
التجارية الرقمية لعام 2019« في ُعمان 
عـــن حــمــلــتــهــا »انــطــلــق رقـــمـــيـــا«، وفــــازت 
Ooredoo املالديف بجائزة »أفضل حملة 
رقمية لعام 2019« في املالديف، وهو ما 
يــبــرهــن عــلــى الــتــزام Ooredoo بــالــريــادة 

الــرقــمــي  الــشــريــك  وتطلعها ألن تــصــبــح 
املفضل. 

ـــا عـــلـــى هـــــذه اإلنــــــجــــــازات، قـــال 
ً
وتـــعـــلـــيـــق

ــن نــــاصــــر آل ثـــانـــي،  ــ الـــشـــيـــخ ســــعــــود بـ
 :Ooredoo الرئيس التنفيذي ملجموعة
»إنــــــه ملــــن دواعـــــــي ســــرورنــــا أن يــحــظــى 
برنامجنا للتحول الرقمي على مستوى 
املجموعة )Get Digital( بــهــذا التقدير 
الــعــاملــي مـــن خــــالل فـــوزنـــا بــالــعــديــد من 
الـــجـــوائـــز أو اخــتــيــارنــا ضــمــن الــقــوائــم 
 Ooredoo لــلــفــوز. إن النهائية املــرشــحــة 
الــيــوم تسعى ألن تــكــون العــبــا رئيسيا 
ــمـــي  ــرقـ ــكـــن الــــتــــحــــول الـ ــمـ فـــــي مــــجــــال تـ
لــــدى الــعــمــالء واملــجــتــمــعــات فـــي جميع 
األســــواق الــتــي نعمل بــهــا حـــول الــعــالــم. 
ونـــحـــن نـــتـــعـــاون جــمــيــعــا لــلــعــمــل ضمن 
استراتيجية واضحة تنتقل بنا إلى ما 
هو أبعد من توفير املنتجات وخدمات 
االتصاالت التقليدية، وتتيح لنا تقديم 
أحـــدث الــخــدمــات الــرقــمــيــة لــلــعــمــالء. وال 
ا من 

ً
شك أن هذا التحول لن يكون ممكن

غير توفر الدافع الذي يحفزنا لالبتكار 
على الصعيد الداخلي. وقد ساعدنا ذلك 
في تقديم مجموعة جديدة من الخدمات 
الرقمية لعمالئنا وأحدث محتوى رقمي 
ــرام أفــضــل شــراكــات رقمية مــع أبــرز  وإبــ
الشركات العاملية في مجال تكنولوجيا 
ــلــــومــــات واالتـــــــصـــــــاالت واملـــحـــتـــوى  املــــعــ

الرقمي.« 

قـــــال فــــرانــــك جــيــلــيــه ســـفـــيـــر الــجــمــهــوريــة 
الــفــرنــســيــة لـــدى الـــدوحـــة إن بــــالده تشعر 
بالفخر بالتعاون مع قطر بمجال تحقيق 
االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي عــبــر تــنــويــع االقــتــصــاد 

وانفتاح املواهب القطرية.
ــال الــســفــيــر جــيــلــيــه، فــي حــفــل الــســفــارة  وقــ
ان الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة تــعــمــل شــريــكــة 
لــنــظــيــرتــهــا الــقــطــريــة خــاصــة فـــي مــجــاالت 
ــر لــلــبــتــرول  ــيـــث اكـــتـــشـــفـــت قـــطـ الــــطــــاقــــة حـ
ــقـــول الـــنـــفـــط فــــي الــعــالــم  ــبـــر حـ ــوتــــال أكـ وتــ
بـــافـــريـــقـــيـــا، وكــــذلــــك تـــقـــديـــم خـــبـــراتـــهـــا فــي 
مجال املترو. واحتفلت السفارة الفرنسية 
باليوم الوطني لفرنسا بحضور سعادة 
السيد صالح بن غانم ناصر العلي، وزير 
الثقافة والرياضة، وسعادة السيد جاسم 
بن سيف أحمد السليطي وزير املواصالت 
واالتصاالت، وسعادة الفريق الركن حمد 
بــن عــلــي الــعــطــيــة، مــســتــشــار ســمــو األمــيــر 
لشؤون الدفاع, وسعادة السفير إبراهيم 
فــخــرو مــديــر املـــراســـم بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ورؤســـاء البعثات الدبلوماسية في قطر. 
ــه مــنــذ  ــ وأضــــــــاف الـــســـفـــيـــر فــــي كـــلـــمـــتـــه، إنــ
اســـتـــالم مــنــصــبــه ســفــيــرًا بــقــطــر بــعــد ستة 
الــجــمــهــوريــة  فـــخـــامـــة رئــــيــــس  أشــــهــــر زار 
الدوحة، وكان وقتها رئيس الدولة الغربي 
الوحيد الذي أبدى من خالل زيارته بصفة 
مــلــمــوســة تــعــاطــفــه مــــع قـــطـــر فــــي ظــــروف 

صعبة كانت تواجهها.
وقال السفير في كلمته، فرنسا من جهتها 
بقيت عند التزامها خصوصا أنها تدرك 
تــمــامــا الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا قطر 
)صديقتها وشريكتها وحليفتها( منذ 
سنتن، وفي ظروف معقدة كهذه، ال يمكن 
لفرنسا أن تتصرف بطريقة مختلفة عن 
قطر التي على نحو صائب تعتزم الحفاظ 

تـــوجـــهـــاتـــهـــا مــــن خـــــالل مــنــح  عـــلـــى إدارة 
نفسها كــل سبل استقالليتها، فــي حقبة 
اقليمية مثيرة للقلق ومتقلبة، وفرنسا 
تعي ذلك على أفضل وجه قياسا إلى أنها 

تطبق هذه القاعدة على نفسها. 

التنويع االقتصادي

وشدد السفير الفرنسي ان بالده سعيدة 
دائــــمــــا بـــمـــرافـــقـــة قـــطـــر فــــي طــريــقــهــا نــحــو 
تـــحـــقـــيـــق االكــــتــــفــــاء الـــــذاتـــــي والـــــــــذي يــمــر 
تــحــديــدًا عــبــر تــنــويــع االقــتــصــاد وانــفــتــاح 

املواهب القطرية على كل التخصصات.
ونوه إلى أن هناك تقدما كبيرًا منذ زيارة 

حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بن 
ــر الــــبــــالد املــــفــــدى إلـــى  ــيـ ــانـــي أمـ حـــمـــد آل ثـ
باريس، ومــن ثم استقبال الدوحة ملعالي 
الــســيــد ادوارد فيليب في  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
ــارس املـــاضـــي،  ــ ــارة رســـمـــيـــة، فــــي 28 مــ ــ ــ زيـ
وشــهــدت زيــارتــه توقيع سبعة اتفاقيات 
ــيـــة تـــشـــمـــل األمــــن  فــــي مــــجــــاالت ذات أهـــمـ
والثقافة والصحة ودعــم وتحضير كأس 
الــتــي نريدها أن تكون  الــقــدم  لــكــرة  العالم 

على غرار القطرين، متألقة النجاح.
الـــــوزراء الفرنسي  وقــــال إن زيــــارة رئــيــس 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــتــــوى مــ ــســ ــا إطـــــــــالق مــ ــهـ ــقـ ــبـ سـ
الـــســـيـــاســـي بــــن الـــبـــلـــديـــن والـــــــذي نــصــفــه 
حاليا بالحوار االستراتيجي، بن وزيري 

البلدين على مرتن خــالل السنة، ليحدد 
خارطة طريق أعمالنا املشتركة ويبحث 
تنفيذها، باالضافة للزيارات املتبادلة بن 

وزيري الدفاع في البلدين.
وأشـــــار الــســفــيــر الــفــرنــســي لــلــتــعــاون بن 
البلدين في مجال الطاقة، وقال »مثال على 
ما حققنا معا فإن مؤسستينا الوطنيتن 
الــهــيــدروكــربــونــيــة قــطــر للبترول  لــلــمــواد 
وتـــوتـــال اكــتــشــفــتــا مــعــا وســتــســغــالن معا 
أحـــد أكــبــر حــقــول الــنــفــط فــي الــعــالــم، قبال 
ــة. وقــــام  ــيــ ــقــ ــنــــوب- األفــــريــ ــجــ ــل الــ ــواحــ ــســ الــ
املهندس املعماري الفرنسي الشهير جون 
نوفال بتصميم أحد أجمل املتاحف التي 
قــام بتصميمها على اإلطــالق في الحقبة 

ــو مــتــحــف قـــطـــر الــوطــنــي  ــعــــاصــــرة، وهـــ املــ
وكذلك تدشن املترو االوتوماتيكي االكثر 
حداثة في العالم الذي قدمت له املؤسسات 

الفرنسية االكثر كفاءة خبرتها املميزة.

طائرات العاديات

ونوه السفير إلى أن فرنسا فخورة بتوفير 
)الـــعـــاديـــات( لصديقتها  ــال  ــرافـ الـ طـــائـــرات 
ــن بــاملــنــطــقــة الـــذي  ــراهــ قــطــر فـــي الـــوقـــت الــ
الـــرافـــال تعد  بــالــحــرج، مضيفا ان  وصــفــه 
أفضل طــائــرة مــن جيلها كسالح ردع ألي 
من كان يرمى للتشكيك في استقالل قطر 
ووسيلة مثلى لحمايتها. وقال إن فرنسا 
ستواصل على نفس املنوال عالقة التعاون 
املـــعـــهـــودة لــلــتــأكــد مـــن أن صــديــقــتــهــا قطر 
دائــمــة الـــتـــزود بــاإلمــكــانــيــات الــتــي تضمن 
ســيــادتــهــا. واضــــــاف: فـــي نــفــس الـــوقـــت لم 
بـــاألدوات  تتوقف فرنسا بــتــزويــد نفسها 
الــرائــد فــي التجديد  الــبــلــد  الــالزمــة لتبقي 
واملبادرات، وبوسعها دائما أن تقدم للعالم 
حــلــواًل فــعــالــة وذات مــصــداقــيــة. وفـــي نظر 
أغلبية الفرنسين هناك قناعة فعلية بأن 
روح النشاط والتغييرات مثمرة ضد حالة 
الجمود. وعلى سبيل املثال فرضت فرنسا 
عــلــى نــفــســهــا فـــي 2018 كـــــأول وجـــهـــة في 
أوروبــــا الســتــثــمــارات الصناعة والبحوث 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وهـــــــذا لـــيـــس مـــحـــض صـــدفـــة 
فإنتاجية عمالها هى األعلى على املستوى 
ــــي، ونــظــام الــضــرائــب لديها يــزداد  األوروبـ
جــاذبــيــة بــاســتــمــرار. وقــــال إن خــيــار قطر 
باالستثمار فــي فرنسا ألنها دائــمــا ترنو 
إلـــى كــل مــا هــو أرقـــى وأفــضــل لــذلــك تمنح 
لــفــرنــســا. بــاالضــافــة للتقارب  قــطــر ثقتها 
الــذي سيتضح جليا خالل السنة  الثقافي 
أكــثــر من  املقبلة، ونشعر بالفخر بــوجــود 

5500 فرنسي مقيمن في قطر.

باريس تتعاون مع قطر لتحقيق االكتفاء الذاتي وتنويع االقتصاد
7 اتفاقيات خالل زيارة رئيس الوزراء.. السفير الفرنسي:

¶ السليطي والعلي والعطية مع السفير الفرنسي خالل الحفل 

¶ جانب من حفل تسليم الجوائز    

شوقي مهدي

»Ooredoo« وشركاتها تواصل حصد الجوائز
تقديرًا إلسهاماتها في مجاالت التحول الرقمي عالميًا

الدوحة -  

الدوحة -  

آل ثاني، رئيس مجلس  املياسة بنت حمد بن خليفة  الشيخة  تحت رعاية سعادة 
أمناء متاحف قطر، افتتحت متاحف قطر أمس، معرض اإلقامة الفنية الرابع بفضاء 

كراج جاليري بمطافئ: مقر الفنانني.
ويأتي املعرض، الذي يستمر حتى 1 سبتمبر 2019 تحت عنوان »أبعاد المتناهية« 
ا   فنيا، تتويًجا لبرنامج اإلقامة الفنية الذي ُيعقد سنوًيّ

ً
وسيضم أكثر من 55 عمال

ملدة 9 أشهر بمشاركة عدد من املواهب الفنية الصاعدة في قطر.
الفن  الفرصة الكتشاف واستكشاف  لــلــزوار  »أبــعــاد المتناهية«  سُيتيح معرض 
املعاصر املحلي، من خالل عرض مجموعة من األعمال واملمارسات والوسائط الفنية 
- ومن بينها أعمال النحت والرسم والفيديو والصوت، تم تشجيع الفنانني املشاركني 
ية 2018-2019 على دراسة واستكشاف مسألة املفاهيمية 

ّ
في برنامج اإلقامة الفن

ي للمعرض كل من الدكتور بهاء أبو 
ّ
في املمارسات الفنية. أشرف على التقييم الفن

ية 
ّ
ية متخصص في الفن املعاصر( وسعيدة الخليفي )قّيمة فن

ّ
دية )أمني معارض فن

مشاركة ومنسقة برنامج املعارض واإلقامة(.
 معرض »أبعاد المتناهية« 

ُ
ل

ّ
قال خليفة العبيدلي، مدير مطافئ: مقر الفنانني: »ُيمث

شهادة على امتالكنا ملواهب فنية من طــراز عاملي رفيع في قطر، وهــو دليل على 
الفنية في صقل مهارات فنانينا وتنمية مهاراتهم. من بني  تأثير برنامج اإلقامة 
ية، هو تشجيع فّن 

ّ
الفن الوسائط  أسباب استقبالنا ملشاركة مجموعة واسعة من 

شامل ومتعدد التخصصات، وهما العنصران اللذان يتصف بهما معرض هذا العام، 
أنا فخور اليوم باإلعالن عن ختام نسخة أخرى مبهرة من برنامج اإلقامة الفنية، 
وأتطلع لرؤية األعمال التي سيبدعها فنانو البرنامج في املستقبل، وكلي ثقة من أنها 

 بديعة«. 
ً

ستكون أعماال
ق بالقول: »أبعاد المتناهية« معرض استثنائي للغاية 

ّ
أما الدكتور بهاء أبو دية فقد عل

وغير اعتيادي في املشهد الفني املحلي، ألنه يستكشف واحــًدا من أكثر املواضيع 
الفنية املعاصرة تعقيًدا وإشكالية - مسألة املفاهيمية. هو بالفعل ثمرة نقاش نقدي 

اء بني القّيمني والفنانني في مطافئ«.
ّ
وبن

ِنــتــاٌج عملية  »أبــعــاد المتناهية« هــو  الخليفي: »مــعــرض  مــن جانبها، قالت سعيدة 
الفنانني. كما يعكس املعرض تطور  العمل مع  ملــدة 9 أشهر من  امتدت  ديناميكية 
ي إلى تنفيذه، ومن 

ّ
ية. في قلب هذه العملية االنتقال من فكرة العمل الفن

ّ
أعمالهم الفن

ية واختالفها ويرجع ذلك الختالف 
ّ
بني أبرز سمات هذا املعرض تعّدد األعمال الفن

وتنّوع األفكار والوسائط والصوت والضوء.«
إلى ثالثة أقسام رئيسية وهــي: »أطياف ملموسة« و»عند تخوم  وينقسم املعرض 
 
ً
الفكر« و»آفاق بصرية«. سيصاحب معرض »أبعاد المتناهية« كتالوج يحوي مقاال
عن موضوع املفاهيمية للدكتور بهاء أبو دية، باإلضافة إلى السير الذاتية للفنانني 
املشاركني. جدير بالذكر أن برنامج اإلقامة الفنية بمطافئ بدأ في سبتمبر 2015، 
وُيتيح البرنامج للمشاركني فرصة الغوص في أعماق عالم الجمال واإلبــداع الفني، 
حيث ينتقلون إلى إحدى االستوديوهات ويتعاونون مع زمالئهم في التصميمات 

ويطورون أساليبهم الفنية الخاصة.

ُمتاح للجمهور بمطافئ
 بين 16 يوليو و1 سبتمبر 2019

»متاحف قطر« تدشن برنامج 
»اإلقامة الفنية 4«
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0.04 % انخفاضا

10595 نقطة  المؤشر يتراجع إلى مستوى 
100 مليون ريال والرسملة تكسب 

بلغت قيمة تداوالت قطاع البنوك والخدمات املالية خالل 
جلسة تداوالت أمس اإلثنني نحو 80.7 مليون ريال 
بما يعادل نحو 22.19 مليون دوالر أمريكي، حيث 
تم تداول كمية أسهم بنحو 17.2 مليون سهم، من 
ــداوالت األمــس  تـ خــالل تنفيذ 1352 صفقة ضمن 
الــتــي ســجــلــت انــتــعــاشــة مــقــارنــة بـــالـــتـــداوالت الــتــي تم 
تسجيلها خالل جلسة األحد من األسبوع الثالث للتداوالت 
القيمة  الــجــاري. وقــد استحوذ سهم QNB على  العام  ضمن شهر يوليو من 
املتداولة، بنحو 38.5 مليون ريــال بما يعادل نحو 10.57  السيولة  األكبر من 

مليون دوالر أمريكي.

80.7 مليون ريال تداوالت 
قطاع البنوك والخدمات المالية

لقطة

1.18 % ارتفاعا في النقل

ــهــــدت جـــلـــســـة تــــــــــداوالت أمـــس  شــ
اإلثنني تسجيل انتعاش في قيم 
وأحـــجـــام الـــتـــداوالت، األمـــر الــذي 
انعكس على املؤشرات القطاعية 
إلــى جــانــب املــؤشــرات الرئيسية، 
ــات  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــت اتـ ــ ــنــ ــ ــايــ ــ ــبــ ــ ــث تــ ــ ــ ــيـ ــ ــ حـ
املؤشرات بني الصعود في بعض 
الــقــطــاعــات الرئيسية والــقــيــاديــة 
مقابل انخفاض قطاعات أخــرى 
بضغط من القياديات ضمن تلك 
القطاعات. وقد سجلت املؤشرات 
الــرئــيــســيــة انـــخـــفـــاضـــات طــفــيــفــة 
ــقـــارنـــة بـــاملـــســـتـــويـــات املــســجــلــة  مـ
خـــال الــجــلــســات املــاضــيــة، حيث 
ــد  ــائـ ــعـ ــر الـ ــ ــــؤشـ ســــجــــل تـــــراجـــــع مـ
اإلجمالي بنسبة 0.04% بعد أن 
خسر ما قيمته 8.55 نقطة ليقفل 
املؤشر عند مستوى 19,496.71 
نـــقـــطـــة، فــــي حــــني تــــراجــــع مــؤشــر 
ــان اإلســامــي  ــريـ بـــورصـــة قــطــر الـ
الــســعــري بنسبة 0.06% بــعــد أن 
خسر ما قيمته 1.34 نقطة ليغلق 
عــنــد مــســتــوى 2,403.08 نــقــطــة. 
كــمــا أقـــفـــل مـــؤشـــر بـــورصـــة قطر 
الـــريـــان اإلســـامـــي عــنــد مستوى 
نــقــطــة مــحــقــقــا قــيــمــة   4,091.72
تراجع بقيمة تساوي 2.28 نقطة 
لينخفض املؤشر بنسبة تساوي 
0.06%. إلــى ذلـــك، فقد ارتــفــع من 
ــيـــع األســــهــــم  ــمـ ــتـــه مــــؤشــــر جـ ــهـ جـ
تـــســـاوي 0.03% ليغلق  بــنــســبــة 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 3,130.43 
نقطة مسجا قيمة تغير تساوي 

0.97 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، 
فــقــد ارتـــفـــع مــؤشــر جــمــيــع أســهــم 
البنوك والخدمات املالية بنسبة 
0.32% بــعــد أن كــســب مــا قيمته 
بــاملــؤشــر  لـــيـــدفـــع  نـــقـــطـــة،   13.20
إلــــى 4,103.69  إلــــى االنـــخـــفـــاض 
ــع مــــؤشــــر جــمــيــع  ــ ــراجـ ــ نـــقـــطـــة. وتـ
أســهــم قــطــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهاكية بما نسبته %0.09 

قــيــمــتــه 7.14  ــا  بـــعـــد أن خـــســـر مــ
نقطة ليغلق املؤشر عند مستوى 
نــــقــــطــــة. وانـــخـــفـــض   8,240.83
مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم الــصــنــاعــة 
بنسبة 0.45% بعد أن خسر ما 
قيمته 14.73 ليقفل عند مستوى 
3,228.73 نــقــطــة. وارتــفــع مؤشر 
ــاع الـــتـــأمـــني  ــ ــطـ ــ ــم قـ ــ ــهـ ــ جـــمـــيـــع أسـ
ــعـــد أن كــســب  بـ بــنــســبــة %0.17 
لــيــغــلــق  نـــقـــطـــة  قــيــمــتــه 5.26  مــــا 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 3,176.60 
ــع مــــؤشــــر جــمــيــع  ــ ــراجـ ــ نـــقـــطـــة. وتـ
أســـهـــم قـــطـــاع الــــعــــقــــارات بــنــســبــة 
0.54% بعد أن خسر فــي أعقاب 
تـــعـــامـــات األمـــــــس 8.41  جـــلـــســـة 
نــقــطــة لــيــدفــع بـــاملـــؤشـــر لــإغــاق 
عند مستوى 1,562.01. وتراجع 
مــؤشــر جميع أســهــم االتــصــاالت 
بما نسبته 1.17% بعد أن خسر 
لــيــدفــع  نــقــطــة  قــيــمــتــه 11.08  مــــا 
ــفــــاض إلـــى  ــــى االنــــخــ بـــاملـــؤشـــر إلــ
نــقــطــة. وسجل  مــســتــوى 936.07 
مؤشر جميع أسهم النقل ارتفاعا 

بما نسبته 1.18% بعد أن كسب 
لــيــدفــع  نــقــطــة  قــيــمــتــه 29.97  مــــا 
باملؤشر إلى مستوى اإلقفال عند 

مستوى إلى 2,574.14 نقطة.
إلــى ذلــك، فقد قــادت أسهم شركة 
السينما االرتفاعات، حيث ارتفع 
الــشــركــة بــمــا نسبته %10،  ســهــم 
يليها سهم شركة مخازن بنسبة 
ثـــم شــركــة  تـــســـاوي 3.90% ومــــن 
الــتــي ارتــفــعــت أسهمها  اإلجـــــارة 
الــدولــي  ثــم  ــن  بنسبة 2.53% ومـ
ــم شــركــة  ــهــ بــنــســبــة 1.87% وأســ
أمــا  مــزايــا قــطــر بــمــا نسبته %1. 
ــم الـــتـــي انــخــفــضــت خـــال  ــهــ األســ
ــــس اإلثـــنـــني  جــلــســة تـــعـــامـــات أمـ
فـــهـــي كــــانــــت أســــهــــم اإلســـامـــيـــة 
الـــقـــابـــضـــة بــنــســبــة 3.08% ومـــن 
ثم أسهم شركة الخليج الدولية 
بما نسبته 2.67% وأسهم شركة 
نـــســـبـــتـــه %1.84  بــــمــــا  ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
وأسهم البنك األهلي بما نسبته 
ــم شـــركـــة  ــهــ ــــم أســ ثـ 1.64% ومــــــن 

أوريدو بما نسبته %1.42.

3 ارتفاعات بالقطاعات مقابل 4 انخفاضات

السوق الحرة
تعرف السوق الحرة في علم االقتصاد على أنها محالت األســواق الحرة )أو املخازن( 
البعض أن  التي ال تطبق الضرائب املحلية والــرســوم. ويعتبر  البيع بالتجزئة  ومنافذ 
التسمية ســـوق حـــرة مــن الــرســوم هــو جـــزء مــن تسمية خــاطــئــة ألنـــه قــد ال يـــزال على 
املتسوقني دفع الرسوم في بالدهم بشأن السلع التي تم شراؤها من هذه املتاجر. غالبا 
ما تتواجد هذه املتاجر في املطارات الدولية واملوانئ البحرية أو على منت سفن الركاب. 
ولكن تكون عادة غير متوفرة للمسافرين على الطرق أو القطارات. بعض محالت السوق 
املنافذ األخــرى. ففي  أو  املــطــارات  املركزية بعيدا عن  التجارية  املناطق  الحرة تعمل في 
اليابان، على سبيل املثال، يمكن للزائر شراء سلع معفاة بشرط إبراز جواز سفره الذي 

يشير إلى أنه كان في البالد ألقل من ستة أشهر.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات

أقــفــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر جلسة تـــداوالت 
أمــــس اإلثـــنـــني عــلــى انـــخـــفـــاض طــفــيــف فـــي جلسة 
سجلت عـــودة انــتــعــاش الــتــداوالت ســـواء مــن حيث 
الكميات أو من حيث قيمة التداول إجماال مقارنة 

بجلسة يوم األحد.
وقــد استقر املــؤشــر فــي أعــقــاب تـــداوالت أمــس عند 
مستوى 10,595.55 نقطة بنسبة تــراجــع تساوي 
0.04% بعد أن خسر ما قيمته 4.56 نقطة، في حني 
بلغت رسملة السوق نحو 582.2 مليار ريــال، بعد 
أن كسب ما قيمته 0.1 مليار ريال مقارنة بتعامات 
يوم األحــد. أما السيولة فقد استقرت بدورها عند 
مستوى 162.5 مليون ريال، مرتفعة بذلك %104.6 
مــقــارنــة بجلسة األحــــد. إلـــى ذلـــك فــقــد بــلــغــت كمية 
األسهم املتداولة 52.2 مليون سهم في نهاية جلسة 
األمــس، كما بلغ عــدد العقود املنفذة 5075 صفقة، 

مسجا ارتفاعا بنسبة %52.58.
بــالــنــســبــة للمساهمني  الـــشـــراء  ــداوالت  ــ تــ وســجــلــت 
القطريني ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتعامات البيع، 
حيث بلغت نسبة الشراء 62.33% مقابل %60.17 
إجمالي نسبة البيع، حيث تم التداول بالشراء على 
44 شــركــة بكمية أســهــم تــقــارب 26.2 مــلــيــون سهم 

وبــقــيــمــة تــقــدر بــنــحــو 51.4 مــلــيــون ريــــال، فــي حني 
كانت قيمة صفقات بيع املساهمني القطريني 55.7 
مليون ريــال وبكمية أسهم 25.5 مليون سهم. أما 
املؤسسات القطرية املتمثلة في الشركات واملحافظ 
والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة فــاشــتــرت بقيمة تفوق 

49.8 مــلــيــون ريـــــال مـــن خــــال 7.09 مــلــيــون سهم 
ــتـــداول عــلــى 21 شــركــة مــقــابــل الـــتـــداول عــلــى 16  والـ
شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى نحو 5.4 مليون 
ــداول تــســاوي 42.02 مــلــيــون ريــال  ســهــم وبــقــيــمــة تــ

بيعا.

إلــى ذلـــك، فقد نشط األفـــراد الخليجيون شـــراء من 
خال التداول على 17 شركة بكمية أسهم متداولة 
تـــســـاوي 1.2 مــلــيــون ســهــم بــقــيــمــة تـــجـــاوزت 3.03 
الــتــداول على 20 شركة بالبيع  مليون ريــال مقابل 
ــال.  لــنــحــو 1.5 مــلــيــون ســهــم بقيمة 2.2 مــلــيــون ريـ
وعلى املؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها 
على عمليات الشراء بقيمة 6.1 مليون ريال مقابل 
الــتــداول شــراء  11.9 مليون ريـــال بيعا، حيث وقــع 
عــلــى 8 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 1.2 مليون 
سهم والبيع على 9 شركات بكمية أسهم تساوي 

2.29 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تــداول األفــراد األجانب شراء 
عــلــى 40 شــركــة بكمية أســهــم نــاهــزت 10.9 مليون 
سهم بقيمة 17.9 مليون ريال، في حني كانت شملت 
عــمــلــيــات الــبــيــع 38 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تــســاوي 
10.1 مــلــيــون ســهــم بقيمة 16.5 مــلــيــون ريــــال. أمــا 
بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة من الشركات 
واملحافظ والصناديق االستثمارية تم التداول على 
أســهــم 19 شــركــة شـــراء بكمية أســهــم تــجــاوزت 5.5 
مليون سهم وبقيمة إجمالية تساوي نحو 34.05 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــني كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع على 
أسهم 26 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 7.1 

مليون سهم وبقيمة 34.02 مليون ريال.

أحمد فضلي

مؤشرات الجلسة

3% 104.638.59.3% 10
قطاعات سجلت ارتفاعا 

بقيادة قطاع النقل
مليون ريال قيم تداوالت QNB  ارتفاعا في حجم السيولة املتداولة

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت إزدان 

متصدر الكميات
 نموا في سهم السينما 
متصدر األسهم املرتفعة

 بشروط وأحكام سندات برنامج الدين العاملي متوسط 
ً
 أعلنت شركة Ooredoo أنه عمال

األجل GMTN وشروطها النهائية، ستقوم شركة Ooredoo إنترناشيونال املالية املحدودة 
واململوكة كليًا لها بدفع مبلغ الفوائد لحملة سندات البرنامج بتاريخ 31 يوليو 2019. وأضاف 
البيان أنه بخصوص سندات قيمتها 500 مليون دوالر أمريكي بفائدة 4.5 باملائة بسندات 
مضمونة ومستحقة في تاريخ 31 يناير 2043، تعلن الجهة املصدرة للسندات واململوكة كليا 
لـ Ooredoo أنه عمال بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات والشروط النهائية ستقوم بدفع 
الفائدة واملوافق  السندات وذلك بتاريخ استحقاق  مبلغ 11.25 مليون دوالر أمريكي لحملة 
أمــريــكــي بفائدة  أمــا بخصوص ســنــدات بقيمة 500 مليون دوالر  لــيــوم 31 يوليو 2019. 
تساوي 3.875 باملائة سندات مضمونة ومستحقة في تاريخ 31 يناير 2028، تعلن الجهة 
املصدرة للسندات واململوكة كليا لـ Ooredoo أنه عمال بالشروط واألحكام الخاصة بالسندات 
السندات وذلك  النهائية ستقوم بدفع مبلغ 9.6875 مليون دوالر أمريكي لحملة  والشروط 

بتاريخ استحقاق الفائدة واملوافق ليوم 31 يوليو 2019.

 أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن عزمها اإلفصاح عن البيانات املالية للفترة 
املنتهية في تاريخ 31 يونيو من العام الجاري وذلك يوم األربعاء املوافق 31 يوليو 2019.
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الشركة القطاع
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مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري
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ــة ســـامـــســـونـــج الــخــلــيــج  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
ــاتـــف  لــــإلــــكــــتــــرونــــيــــات عــــــن إطــــــــــاق هـ
Galaxy A80 الجديد في قطر. وبفضل 
ــبــتــكــر«، 

ُ
ــا لــلــتــوزيــع امل ــنـ ــتـ شـــركـــة »دوحـ

ع »سامسونج« فــي قطر، سيكون 
ّ
مـــوز

الــهــاتــف الــجــديــد مــتــاحــا لجميع تــّجــار 
التجزئة في السوق. وتم تصميم هاتف 
ســامــســونــج الــجــديــد لــيــوفــر ابــتــكــارات 
ــلــــوب  ــع أســ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــتـــنـــاســـب مــ
الــحــيــاة الــعــصــريــة الـــذي نعيشه الــيــوم 
عبر منصة آمنة ومتقدمة ال سيما مع 
توجه املستهلكني نحو االعتماد على 
هواتفهم الذكية لتسجيل الفيديوهات 
والتفاعل والتقاط الصور ومشاركتها 
بشكل مــبــاشــر. ويــتــمــيــز الــهــاتــف بــأول 
ثـــوريـــة دوارة مـــن ســامــســونــج  كــامــيــرا 
الفائقة التي  وشاشة العرض الجديدة 

توفر تجارب مشاهدة غامرة.
ــاتــــف، قـــال  ــهــ ــلـــى إطـــــــاق الــ وتـــعـــلـــيـــقـــا عـ
طــارق صباغ رئيس قسم تكنولوجيا 
املعلومات واألجهزة املتحركة املتنقلة 

ــة ســـــامـــــســـــونـــــج الــــخــــلــــيــــج  ــ ــ ــركـ ــ ــ فــــــــي شـ
ــم تــصــمــيــم هــاتــف  ــ لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات: »تـ
الــجــديــد مــن سامسونج   Galaxy A80
ــتــــي نـــتـــواصـــل  خــصــيــصــا لـــلـــطـــريـــقـــة الــ
بــهــا فـــي عــصــر الــنــشــر املـــبـــاشـــر، حيث 
يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن االبــتــكــارات 
الــتــي تــســمــح لــك بــتــصــويــر الــعــالــم كما 
تـــراه، واالســتــمــتــاع بتجارب الوسائط 

املتعددة الرائعة، والبقاء على اتصال 
 Galaxy A80 لفترة أطــول. يوفر هاتف
أنــيــقــا وشــاشــة عـــرض كبيرة  تصميما 
ال مــتــنــاهــيــة وكــامــيــرا ثــاثــيــة محّسنة 
 واتصااًل سلسا، 

ً
وبطارية تدوم طويا

لــيــتــنــاســب مــــع جـــيـــل الـــــيـــــوم«. تـــحـــّدث 
ــا لــلــتــوزيــع  ــنـ ــتـ ــام شـــركـــة دوحـ ــ مـــديـــر عـ
ــران، بــقــدٍر  ــمــ ــبــتــكــر الــســيــد مــحــمــد عــ

ُ
امل

ــام عــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الــــحــــمــــاس واالهـ كـــبـــيـــٍر مـ
: »تــلــتــزم 

ً
ــذا املــــوديــــل الـــجـــديـــد قــــائــــا ــ هـ

ــا لـــلـــتـــوزيـــع املـــبـــتـــكـــر بــتــقــديــم  ــنــ ــتــ دوحــ
الــتــقــنــيــات والــحــلــول لعمائنا.  أحــــدث 
إلـــى إطــــاق طــــراٍز جديد  نتطلع دائــمــا 
مــن هــواتــف ســامــســونــج املــحــمــولــة في 
 هــاتــٍف جــديــد تطلقه العامة 

ُّ
قــطــر. كــل

ــة مـــــلـــــيٌء دائـــــمـــــا بـــاالبـــتـــكـــار  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
ــانـــات ويـــســـّرنـــا أن يــرتــبــط اســم  ــكـ واإلمـ
ــه. يــســعــدنــي، بــالــتــعــاون مع  شــركــتــنــا بـ
ســامــســونــج، إطــــاق Galaxy A80 في 
قطر«. تم تزويد Galaxy A80 بكاميرا 
لــلــمــرة  ثـــــوريـــــة دوارة وذلــــــــك  ثـــاثـــيـــة 
فــــي أجــــهــــزة Galaxy، وتـــوفـــر  األولــــــــى 
الـــكـــامـــيـــرا الـــجـــديـــدة مــســتــوى الـــجـــودة 
نــفــســه لــلــعــدســات األمــامــيــة والــخــلــفــيــة، 
مــمــا يــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــني االســتــمــتــاع 
بــفــيــديــوهــات وصـــــور مــذهــلــة وعــالــيــة 
ــرا الـــثـــاثـــيـــة  ــيــ ــامــ ــكــ ــنــــح الــ الــــــدقــــــة. وتــــمــ
الــدوارة املستخدم القدرة على تسجيل 
الـــفـــيـــديـــوهـــات بــشــكــل مــســتــمــر، بغض 
النظر عما إذا تــم تصويرها بواسطة 
الــكــامــيــرا األمــامــيــة أو الخلفية، بحيث 

يمكنك رؤية ذكرياتك في فيديو واحد.
ســـــواء كــنــت تــتــنــزه فـــي الـــجـــبـــال أثــنــاء 
النهار أو تستمتع بتناول الطعام في 
أحد األســواق الليلية، يسمح لك هاتف 
بــالــتــقــاط صـــور واضــحــة   Galaxy A80
ومشرقة بغض النظر عن بيئة اإلضاءة 
الــكــامــيــرا الرئيسية  وذلــــك بــاســتــخــدام 
التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل. ومع 
العدسات فائقة االتــســاع بــزاويــة رؤيــة 
الـــصـــور  الـــتـــقـــاط  123 درجــــــــة، يــمــكــنــك 
وتــســجــيــل الــفــيــديــوهــات ومــشــاهــدتــهــا 
ومشاركتها مباشرة بشكل سلس دون 

أي تعقيدات.
تتيح لك كاميرا العمق ثاثية األبعاد 
في هاتف Galaxy A80 التقاط صورك 
بمزيد من العمق، مما يتيح لك إنشاء 
ــــام لــلــحــظــاتــك  ــ فـــيـــديـــوهـــات تــشــبــه األفـ
وتــــجــــاربــــك املـــفـــضـــلـــة مــــع مــــيــــزات مــثــل 
وضعية التركيز املباشر فــي الفيديو، 
ــى ذلــــــك، تــعــمــل وضــعــيــة  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
الــتــصــويــر على  أثــنــاء  الــفــيــديــو  تثبيت 
تقليل االهتزازات لتمكني املستخدم من 

تسجيل فيديوهات احترافية.

سامسونج تطلق هاتف Galaxy A80 في األسواق القطرية
يوفر ابتكارات استثنائية تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية

أعلنت شــركــة »تيفاني آنــد كــو« افــتــتــاح مــعــرض جــديــد فــي شنغهاي 
 ،)Vision & Virtuosity( »الــرؤيــة والــبــراعــة« بالصني تحت عــنــوان 
اعتبارًا من 23 سبتمبر وحتى 10 نوفمبر وذلك احتفاًء بأعظم الروائع 

األسطورية واإلبداعية لدار املجوهرات.
وُينظر لهذا املعرض األول من نوعه لشركة تيفاني على أنه رحلة عبر 
التجارية،  العالمة  اتبعتها  التي  التاريخ، تستكشف األســس والقواعد 
وتعطي ملحة خاطفة عّما تترقبه في املستقبل. إنها نظرة غامرة على 
الدار املرموقة التي تكّرم ماضيها، بينما تدرك أهمية هذا التاريخ العريق 
الحاضر. وتعد شانغهاي وجهة مناسبة الستضافة معرض  للوقت 
من هذا املستوى، ال سيما وأنها عاصمة عاملية ذات تراث ثقافي غني 

وتتمتع بتأثير ملموس على الصعيد الدولي. 
آند كو«:  التنفيذي لشركة »تيفاني  الرئيس  أليساندرو بوليولو،  وقال 
»يكّرم معرض ’الرؤية والبراعة‘ شركة ’تيفاني آند كو‘، التي تمّسكت 
بــاملــهــارة الــحــرفــيــة والــتــصــمــيــم املبتكر مــنــذ أن أســـس تــشــارلــز لويس 
تيفاني شركته في مدينة نيويورك في العام 1837. إن هاتني الركيزتني 
آنــد كو‘  الــرؤيــة والــبــراعــة - تترسخان فــي قلب ’ تيفاني   - القّيمتني 

وُيجّسد هذا املعرض أفضل ما تمتاز به عالمتنا التجارية«.
وينطلق معرض »الرؤية والبراعة« بالزوار إلى عالم خيالي يستعرض 
ــضــفــي الــتــركــيــبــات الفنية في 

ُ
أهـــم اإلبـــداعـــات مــن أرشــيــف تــيــفــانــي. وت

التجارية، حيث  للعالمة  الــرائــدة  اللحظات  املــعــرض سياقا رائــعــا على 
ــى لــتــيــفــانــي« مــثــل خــاتــم الخطوبة  ــ ــق الــعــديــد مــن »الــتــصــامــيــم األول

ّ
تــوث

الفني األول لدى  املــســؤول  Tiffany® Setting. وقــال ريــد كــراكــوف، 
»تيفاني آنــد كـــو«: »هــنــاك الــعــديــد مــن اإلبــداعــات املــذهــلــة فــي ’أرشــيــف 
أفكارنا، ونجد باستمرار طرقا إلعــادة  تيفاني‘ حيث نستلهم منها 
ابتكارها وتصّورها ضمن تصاميمنا اليوم. ومن خالل هذا املعرض، 
تقـنة ال 

ُ
ظهر كيف أن جوانب الجمال والحرفية امل

ُ
فإننا نكّرم املاضي، ون

تتأثر بمرور الزمن، بل تبقى مناسبة دائما«.

»تيفاني آند كو« 
تفتتح معرض »الرؤية 

والبراعة« بالصين

»المرقاب مول«: افتتاحات جديدة وعروض الصيف المدهشة

تذوق نكهات الصيف األسترالي في »نسبريسو«

بداية يختتم مخيم »ريادة األعمال« الصيفي

تتضمن مجموعة من الفعاليات العائلية 

أحدث خلطتين للقهوة المثلجة

ــلــــق مـــجـــمـــع »املـــــرقـــــاب مـــــول«،  أطــ
وجــهــة الــتــســوق والــتــرفــيــه األكثر 
ــــي الـــــــدوحـــــــة، والـــــــذي  ــيـــة فــ ــبـ شـــعـ
ــانـــع  ــة »املـ ــركـ تــــديــــره وتــشــغــلــه شـ
مــولــز«، عــروضــه الــخــاصــة واعـــدًا 
ضــيــوفــه وزواره بــفــصــل صــيــٍف 
مــــمــــتــــٍع يـــتـــضـــمـــن افــــتــــتــــاح بـــاقـــة 
جــــديــــدة مــــن املـــتـــاجـــر واملـــطـــاعـــم 
الـــعـــاملـــيـــة، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة 
مـــن الــفــعــالــيــات الــعــائــلــيــة والــتــي 
ال تخلو مــن اللعب واملـــرح داخــل 
إلــى العروض  أروقــتــه، باإلضافة 
والــخــصــومــات املــذهــلــة، وكــل هذا 
ملساعدتهم للتغلب على الحرارة 

املرتفعة خال موسم الصيف.
ــتـــاجـــر  ــة املـ ــمـــوعـ ــنـــت مـــجـ ــمـ وتـــضـ
ــم افـــتـــتـــاحـــهـــا  ــ الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـ

الــعــمــاء مطعم  لتلبية تــطــلــعــات 
»بـــوســـابـــا« الـــتـــايـــانـــدي األشــهــر 
فــي بــريــطــانــيــا، واملــطــعــم الــتــركــي 
ــــروف فــي  ــعـ ــ »ســـلـــطـــان شـــيـــف« املـ
كــافــة دول الــخــلــيــج الــعــربــي. كما 
الــتــعــرف  الــســيــدات مــن  ستتمكن 

على الحلول الراقية التي يقدمها 
مـــركـــز الــتــجــمــيــل املــحــلــي »فــلــور 
ــيـــوفـــر لــهــن  ــيــــز« والــــــــذي سـ دي لــ
مجموعة متكاملة من الخدمات 
ــتــــي تـــشـــمـــل الــــحــــمــــام املـــغـــربـــي  الــ
الـــشـــهـــيـــر، واملـــــســـــاج، وتــصــفــيــف 

الشعر، وتقليم وترتيب األظافر، 
إلــى توفر غرفة لكبار  بــاإلضــافــة 
الــــــــــــزوار تــــقــــدم خـــــدمـــــات تــعــتــبــر 
ــك  ــل ذلــ ــ ــي فــــئــــتــــهــــا، كــ ــ ــل فــ ــ ــــضــ األفــ
ــة  ــعــ بــــاســــتــــخــــدام تـــشـــكـــيـــلـــة واســ
ــــال الــــتــــي  ــ ــحـ ــ ــ ــــات الـ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــن املـ ــ ــ مـ
يوفرها املركز لعمائه. وللزوار 
الصغار حصة أيضا في املرقاب 
مـــول، حــيــث يمكنهم االستمتاع 
بالخدمات التي يقدمها صالون 
»فيري تايل«، إذ يمكن للعائات 
ــق املــمــيــزة  ــرافــ االســــتــــفــــادة مــــن املــ
واملعايير املتقدمة التي يوفرها 
والـــتـــي تــتــضــمــن خـــدمـــات رائــــدة 
مــثــل »مــانــيــكــور لـــي وألمـــــي« مع 
ــة الـــحـــفـــات  ــافـ ــتـــضـ ــة اسـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
وأعــيــاد املــيــاد والــفــعــالــيــات مثل 
ــا يــجــعــلــه  ــمــ ــم الــــســــبــــا« مــ ــيــ »مــــخــ

الوجهة املفضلة للفتيات.

تــقــدم نسبريسو أحـــدث خلطتني للقهوة املثلجة، 
ــــراء نـــســـبـــريـــســـو بـــــإعـــــداد خــلــطــتــني  ــبـ ــ ــيـــث قــــــام خـ حـ
ــداد  جــديــدتــني مـــن الــقــهــوة ُصــمــمــتــا خــصــيــصــا إلعــ
وصــفــات الــقــهــوة املــثــلــجــة، لــتــأخــذكــم كــل رشــفــة في 

رحلة منعشة إلى الشواطئ األسترالية.
يمكنكم أن تختاروا بني خلطتني لذيذتني بإصدار 
الــقــهــوة املثلجة  جــديــد مــحــدود لتحضير وصــفــات 
ــذه الـــوصـــفـــات  ــ ــثـــاث خــــطــــوات بــســيــطــة، أي أن هـ بـ
الــصــيــف األســتــرالــي فــي لحظات  ستنقلكم ألجــــواء 

ــوقـــت الـــــذي ســتــقــضــونــه فـــي تحضير  ــن الـ أســـــرع مـ
إجراءات السفر.

جربوا لونغ باك أوفر آيس خال استراحة الغذاء 
أو بعد انقضاء يوم عمل شــاق، فهي وصفة تجمع 
بــني الــن الــقــادم مــن جنوب أمريكا وشــرق أفريقيا، 
ــعــرف بتوليفتها العطرية مــن األزهـــار والفاكهة 

ُ
وت

الطازجة بفضل التحميص بدرجة خفيفة لنحافظ 
ــروا القهوة 

ّ
على توليفتها العطرية الحيوية. حــض

أواًل ثــم أضــيــفــوهــا ملكعبات الــثــلــج واملــيــاه الــغــازيــة 
لتحصلوا على قهوة مثلجة بقوام متكامل ونكهة 

حموضة منعشة.

ــة« لـــريـــادة  ــدايــ اخــتــتــم مـــركـــز »بــ
األعــــــمــــــال والــــتــــطــــويــــر املـــهـــنـــي 
ــادرة املـــشـــتـــركـــة بــــني بــنــك  ــ ــبــ ــ )املــ
قطر للتنمية ومؤسسة صلتك( 
مخيم »ريادة األعمال« الصيفي 
األول، والــــــذي عــقــد عــلــى مــدى 
أسبوعني من 30 يونيو وحتى 
بـــمـــشـــاركـــة  يـــولـــيـــو 2019،   11
كــبــيــرة مـــن قــبــل الــفــئــة الــعــمــريــة 
والـــتـــي تـــراوحـــت أعـــمـــارهـــم من 
بـــأن  إلــــــى 24 ســــنــــة، عـــلـــمـــا   16
االستعدادات بدأت للمشتركني 
فـــي الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن املــخــيــم 
والــــذي ستنطلق فعالياته من 
يـــولـــيـــو وحـــتـــى 25 يــولــيــو   14

.2019

تضمن املخيم زيارات ملجموعة 
ــــع الــــتــــي يــمــلــكــهــا  ــاريـ ــ ــــشـ مـــــن املـ
رواد أعــمــال قــطــريــون، والعمل 
ــا ملـــعـــايـــشـــة تــجــربــة  ــ ــــدهـ ــــي أحـ فـ
رائــــــــــد األعــــــــمــــــــال، كــــمــــا عـــقـــدت 
ـــن ورش  ــ مــ مــــجــــمــــوعــــة  ــا  ــ ــــضــ أيــ
الــعــمــل ألبــــرز مــفــاهــيــم املــشــروع 

ــرة املــــشــــروع،  ــكـ الـــنـــاجـــح مـــثـــل فـ
وأســـــــس الـــتـــســـويـــق، ونــــمــــوذج 
العمل التجاري، وإدارة األمــور 
املـــالـــيـــة ومــتــطــلــبــات الــتــمــويــل، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــــــــــورش الـــتـــي 
أضافت للمنتسبني العديد من 
األمــور الواجب معرفتها للبدء 

واالســتــمــراريــة فــي مشاريعهم 
املستقبلية. وأتــيــحــت الفرصة 
أمــام املشاركني للتحاور وجها 
لـــوجـــه مـــع مــجــمــوعــة مـــن رواد 
ــن أبــــــدعــــــوا مــن  ــ ــذيــ ــ األعــــــمــــــال الــ
ــة  خـــــــال مـــشـــاريـــعـــهـــم الـــخـــاصـ
الـــتـــجـــاريـــة، كما  أو عــامــاتــهــم 
ــعــــديــــد  خــــــــاض املــــــشــــــاركــــــون الــ
ــن األنـــــشـــــطـــــة والــــفــــعــــالــــيــــات  ــ ــ مـ
والــــرحــــات الــتــرفــيــهــيــة والــتــي 
أثـــــــرت تـــجـــربـــتـــهـــم خــــــال فـــتـــرة 

املخيم.
وعمد املشاركون إلى التنافس 
ــا بـــيـــنـــهـــم لـــتـــقـــديـــم أفــــكــــار  ــمـ ــيـ فـ
ملشاريع مختلفة، والتي سيتم 
املــعــرض الختامي  عرضها فــي 
ــيــــم بــــدايــــة  ــهـــــاء مــــخــ ــتـــ عــــقــــب انـــ

الصيفي الثاني.
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ماركوس باكنجهام

»موقع أفريكا نيوز« 
* كاتب رأي في »أفريكا نيوز«

أفريقيا والحرب التجارية

الــقــارة فــي مجال االتــصــاالت  التي حققتها  املــنــجــزات  وكــذا 

أيضا.

ولــنــأخــذ أوغـــنـــدا مــثــاال عــلــى مــا نــقــول. فــمــنــذ الــعــام 2008، 

والــبــلــد الـــواقـــع فــي شــرقــي إفــريــقــيــا تــنــفــذ مــشــروع »الــبــنــيــة 

ــــى اآلن تــم تــركــيــب حــوالــي  الــتــحــتــيــة لــلــبــيــانــات الــوطــنــي« وإل

2.400 كيلو متر من األلياف البصرية، والتي تربط عشرات 

الــذي حصلت  بالقرض  مــدعــوم  واملــشــروع  املــدن ببعضها. 
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ماليني دوالر. ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن »هــواوي« هي 

الشركة املقاولة في هذا املشروع.
ــة نــامــيــة، تــشــعــر أوغــنــدا بــاهــتــمــام بــالــغ إزاء  وبــوصــفــهــا دولـ
ــتــرددي لــإنــتــرنــت مــن ساحل  خــفــض تكلفة نــقــل الــنــطــاق ال

شرقي إفريقيا، وكذا االتصال عالي السرعة.
»هــواوي«  إزاء  بواعث قلق شرعية  لديها  أمريكا  أن  وبرغم 
االتــصــاالت،  قــطــاع  فــي  التحتية  األخــيــرة  ببنية  يتعلق  فيما 
فــالــقــارة  ــال.  االتــــصــ بـــالـــغ إزاء  بــقــلــق  إفــريــقــيــا اآلن  تــشــعــر 

السمراء ترغب في الوصول إلى الشبكة العنكبوتية.
فدول مثل إثيوبيا وكينيا وروانــد، تشعر بما هو أكثر من 
مجرد سخط من العقوبات األمريكية على »هواوي« إذ إنها 

تتضامن معها في موقفها في تلك املعركة.
وفي إفريقيا قدمت الصني، البلد األكثر تعدادا للسكان في 
املتعلقة  املعقدة  للتحديات  فيها  الوثوق  العالم حلوال يمكن 

التحتية. بالبنية 

ــزاع الـــتـــجـــاري بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة والـــصـــني، الــقــوتــني  ــنـ الـ
قائما منذ بضعة  يزال  العالم، ال  األقــوى في  االقتصاديتني 
شهور. وفي الوقت الذي أظهر جانبا كبيرا من هذا الصراع 
الواقعة  إفريقيا  الجمركية، حددت  الرسوم  نفسه في شكل 
في قلب املعركة الجيوسياسية بني واشنطن وبكني، موقفها 

من تلك الحرب الشعواء، وفضلت الحيادية.
تــرامــب الشهر  الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد  ــدام إدارة  إقـ لكن 
ــقـــوبـــات عـــلـــى »هــــــــــواوي«، عــمــالقــة  ــــرض عـ املــــاضــــي عـــلـــى فـ
التكنولوجيا الصينية كان بمثابة »القشة التي قصمت ظهر 
ــواوي«، شــعــرت الــقــارة  ــ الــبــعــيــر«. فبسبب انــخــراطــهــا مــع »هـ
الــســمــراء، وإن لــم يـــرد ذكــرهــا مــن قــريــب أو مــن بــعــيــد في 
البحث األشهر في  التي أصدرها ترامب ملحرك  التوجيهات 
الشركة  إلــى  التكنولوجية  بإنهاء مبيعاته  العالم »جــوجــل« 

الصينية، بحالة من الضيق الشديد.
البنية لالتصاالت  مــن  الكثير جــدا  فــإن  وألســبــاب منطقية، 
بنى بواسطة »هواوي«. 

ُ
السلكية والالسلكية بنيت وال تزال ت

الصينية بسبب  التكنولوجيا  ــوض عمل عمالقة 
ُ
ق ما  وإذا 

إفريقيا،  فــي  التكنولوجيا  األمــريــكــيــة، ستعاني  الــعــقــوبــات 

رونالد كاتو

“ الموهبة عامل حاسم متعدد المهام، 
فكلما وضعت طاقتك واهتمامك إلى جانب موهبتك، 

يمكنك تحقيق ما يعجز عنه اآلخرون ”
elwali.mamdouh@gmail.com

الفحم ما زال المورد الثاني للطاقة
رغم ما يسببه استخدام الفحم من تلويث للبيئة وكونه أحد أكبر 
مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما زال يمثل املصدر الثاني 

بني موارد استهالك الطاقة بالعالم حتى العام املاضي.
حيث تصدر النفط بنصيب 33.6% من مجمل االستهالك للطاقة، 
والفحم 27.2% والغاز الطبيعي 23.9% والطاقة الكهرومائية %6.8، 
املتجددة بأنواعها شمسية ورياح  النووية 4.4% والطاقة  والطاقة 

ومخلفات وغيرها %4.
الــطــاقــة باختالف  مـــوارد  بــني  الفحم  كما تختلف نسبة مساهمة 
الــجــغــرافــيــة بــالــعــالــم، حــيــث بــلــغ نصيبه 47.5% فــي آسيا  املــنــاطــق 
بينما انخفض بأوروبا إلى 15% وأمريكا الشمالية 12% وأمريكا 
الوسطى والجنوبية 5% والشرق األوسط 1%، بسبب االعتماد على 

النفط والغاز الطبيعي باملنطقة.
وما زال الفحم يمثل املورد األول للطاقة بالعديد من البلدان، حيث 
أفريقيا و58% بالصني و56% بالهند  بلغ نصيبه 71% بجنوب 

و53% بكازاخستان و48% ببولندا.
كما أنه ما زال يمثل املورد الثاني للطاقة ببلدان عديدة منها: كوريا 
الجنوبية وأستراليا وتركيا واليونان وإندونيسيا والفلبني واملغرب 
وتايوان. وعلى الجانب اآلخر انخفض نصيبه من استهالك موارد 
أربعة باأللف  املتقدمة، حيث بلغ نصيبه  الــدول  بالعديد من  الطاقة 
بسويسرا و1% بسنغافورة و1.4% باألرجنتني، و1.7% بالنرويج 

و3.5% بفرنسا و4% بإنجلترا و4.2% بكندا.
إلــى استحواذ  الفحم  الــدول األكبر بكمية استهالك  وتشير قائمة 
الــدولــي، والهند  الصني وحدها على نسبة 50.5% من االستهالك 
الجنوبية %2،  املتحدة 8% واليابان 3% وكوريا  12% والــواليــات 
الدولي،  الخمس على نسبة 76% من االستهالك  الــدول  لتستحوذ 
ترتفع إلى 86% للدول العشر األولى باالستهالك، بإضافة روسيا 

وجنوب أفريقيا وأملانيا وإندونيسيا وبولندا.
وتشابهت قائمة األوائل بإنتاج الفحم بعض الشيء، بتصدر الصني 
بنسبة 47% من اإلنتاج الدولي، والواليات املتحدة 9% وإندونيسيا 
والهند وأستراليا بنسبة 8% لكل منهم، كما تضمنت قائمة العشر 
أفريقيا وكولومبيا وكازاخستان  ــل أيضا روســيــا وجــنــوب  األوائـ
ــدى كــبــار  ــ ــن الــفــحــم ل ــــذاتــــي مـ ــدد نــســب االكـــتـــفـــاء ال ــحـ ــدا. وتـ ــنـ ــولـ وبـ
املستهلكني حركة التجارة الدولية للفحم، حيث بلغت نسبة االكتفاء 
680% بأستراليا و525% بإندونيسيا و250% بروسيا، و%199 
بــكــازاخــســتــان و%115  أفريقيا و%124  بكندا و167% بجنوب 

بالواليات املتحدة مما جعلها بني كبار مصدري الفحم.
والذي تزعمته أستراليا بنصيب 29% من الصادرات الدولية للفحم، 
املتحدة 8%، وجنوب  وإندونيسيا 26% وروسيا 16% والواليات 

أفريقيا 6% وكولومبيا 5% ومنغوليا 3% وكندا %2.
الجانب اآلخــر كــان تدني نسب االكتفاء مــؤشــرا الستيراد  وعلى 
الفحم، حيث بلغت نسبة االكتفاء نصفا باملائة  كميات كبيرة من 
الجنوبية و40% بتركيا و%56  بــكــوريــا  بــاأللــف  بــالــيــابــان وســتــة 

بأملانيا و68% بالهند و96% بالصني.
الــعــالــم، والهند  الفحم بنصيب 17% مــن  لتتصدر الصني واردات 

16.5% واليابان 14% وكوريا الجنوبية %11.
وكان امليزان التجاري للفحم به عجز ضخم بمناطق آسيا وأوروبا 
الشمالية وروسيا  والــشــرق األوســـط، بيما حقق فائضا بأمريكا 

ودول الكومنولث وأفريقيا وأستراليا.

ممدوح الولي

اقتصادي - مصري

أمن المعلومات
»األمن السيبراني«

مــنــذ بــدايــة الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن صـــار الــعــالــم 
للتطورات  أكثر تقاربا وتالحما وتالصقًا نتيجة 
الحاصلة في مجاالت التكنولوجيا ونظم االتصاالت 
التكنولوجيا ووسائل  املعلومات فقد عملت  ونظم 
ــوقـــت  االتــــصــــال الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــجـــهـــد والـ
ــلـــت الـــعـــالـــم  ــعـ ــورة وجـ ــمــ ــعــ وقـــــاربـــــت بــــني أرجــــــــاء املــ
كــمــســاحــة ضــيــقــة جــــدًا. ولــلــتــكــنــولــوجــيــا إيــجــابــيــات 
وسلبيات مــتــعــددة ومــن إيجابياتها فقد ساعدت 
التكنولوجيا والحداثة في تطوير كل شــيء وظهر 
ذلـــك فــي مــجــاالت الــعــلــم واالقــتــصــاد واألمــــن ســواء 
الحديث  ــن بمفهومه  األمـ أو  الــعــام  ــن بمفهومه  األمـ
وخـــاصـــة امــــن املـــعـــلـــومـــات، ولـــكـــن هـــنـــاك ســلــبــيــات 
الحديثة وهي  التكنولوجية  الــتــطــورات  لتلك  ايــضــا 
املعلومات والحصول عليها وكان  إمكانية اختراق 
املعلومات من  العمل على حماية تلك  الــواجــب  مــن 
الــى مــا يؤمن  للتوصل  العالم  ولــذا توجه  االخــتــراق 
املعلومات والبيانات، وللمعلومات أهمية كبيرة  تلك 
وتتوجب حمايتها من االختراق وخاصة املعلومات 
الشركات والعمالء  األمنية والعسكرية وحسابات 
في البنوك واملؤسسات املالية وغيرها من املعلومات 

الهامة.
ــكــتــرونــيــة مـــن خــالل  وقــــد حـــدثـــت عــــدة هــجــمــات إل
ــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات  ــرز عـ ــ ــاكـ ــ قـــراصـــنـــة وهـ
الغرض منها  واملؤسسات والهيئات والـــدول وكــان 
الفيروسات اإللكترونية  االتــصــاالت وإرســـال  قطع 
التي تعمل على تدمير األجهزة واملعلومات والبيانات 
املــعــلــومــات ونقلها واالســتــفــادة  التجسس عــلــى  أو 
منها من خالل بيعها أو من خالل ابتزاز أصحابها.
اليوم  السيبرانية ليست ظــاهــرة ولــيــدة   والهجمات 
بل هناك حوادث وامثلة كثيرة كالهجوم السيبراني 
الــنــووي األمريكي ديفيد  املفاعل  الــذي أدى لتعطل 
بيس لتوليد الطاقة الكهربائية في اوهايو عام 2003 

السيطرة  نتيجة لهجمة سيبرانية عطلت شبكات 
والتحكم اإللكتروني في املفاعل مما أصاب املنطقة 
كلها بالعجز والشلل، وايضا ما تعرضت له أنظمة 
االتصال اإللكتروني التابعة لوزارة الدفاع االمريكية 
»البنتاجون« ووكالة الفضاء االمريكية ناسا ووكالة 
الذرية االمريكية من هجمات سيبرانية بني  الطاقة 
أعـــوام 1998-2000 وتــم خاللها االســتــحــواذ على 
آالف املــلــفــات واملــعــلــومــات عــالــيــة الــســريــة واتــهــمــت 
الواليات املتحدة االمريكية روسيا بالضلوع في تلك 

الهجمات وهو ما نفته روسيا في ذلك الوقت.
ومــــن خــــالل ذلــــك يــتــبــني ان مــفــهــوم االمـــــن الــقــديــم 
قــد تــغــيــر فــلــم يــعــد االمــــن مــن اخــتــصــاص الــشــرطــة 
والجيش ورجال االمن وتعقب املجرمني العاديني بل 
اصبح االمن معناه أوسع وأكبر ولم تعد االنتهاكات 
لـــالمـــن تــتــمــثــل فـــي الـــســـرقـــة والـــقـــتـــل والـــنـــصـــب بل 
املــجــرمــون الــجــدد اصــبــحــوا خــبــراء ومختصني في 
امــور فنية وعلمية ويستطيعون تعطيل نظم لدول 
من خالل فيروسات او هاكر واختراق النظم االمنية 
واالستيالء عليها حتى أنه حدثت في بعض الدول 
تحويالت من حسابات بعض العمالء الفراد آخرين 
اخـــرى وفــشــل فــي تتبعها نتيجة لوجود  فــي دول 
التحويالت.  التشويش ومنع تتبع  نظم تعمل على 
السيبراني بشكل كبير  بــاألمــن  وتهتم دولـــة قطر 
وتخطو خطوات جيدة للعمل على تأمني املعلومات 
او تدميرها باالستعانة باالجهزة  ومنع اختراقها 
املتقدمة في  الـــدول  الحديثة وبــالــتــعــاون مــع  والنظم 
ــدار الــقــانــون رقــم )14(  هــذا املــجــال ومــن خــالل إصـ
الــجــرائــم اإللكترونية  بــشــأن مكافحة  لسنة 2014 
فرض فيه عقوبات صارمة ملن يخالف أحكام هذا 
الحبس سنتني وغــرامــة مليون  الــى  الــقــانــون تصل 
ريــال بهدف منع والــحــد مــن ارتــكــاب هــذا الــنــوع من 

الجرائم الحديثة.

خليفة الكواري

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

khalifa@lawyeralkuwari.com

محام - قطر
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الجهة
رقم

 المناقصة / المزايدة
المواد أو األعمال أو الخدمات

 المطلوب التعاقد عليها
قيمة 

المستندات
قيمة التأمين 

المؤقت
تاريخ اإلقفالنظام الطرح

https://monaqasat.mof.gov.qa     ملزيد من التفاصيل: يرجى الرجوع للموقع املوحد للمشتريات الحكومية

مناقصات ومزايدات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم )٢٤( لسنة ٢٠١٥

وزارة الصحة 
العامة

مناقصة رقم
1196-2019

إعادة انشاء أعمال الالندسكيب ومسارات المركبات 
والشبكة الداخلية والخدمات االخرى المحيطة 

بالمبنى الرئيسي للقومسيون الطبي. 
www.MOPH.gov.qa :لمزيد من التفاصيل -

اإلعالنات

400,000.00
اربعمائة الف  لاير 

قطري ال غير

4000.00
أربعة آالف  لاير 

قطري ال غير

األحد 04 أغسطس   مظروفين
2019  قبل الساعة

ً  12:00 ظهرا

العدالة الضريبية على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع
يلتقي وزراء املالية من دول مجموعة 
الـــســـبـــع األربــــــعــــــاء والـــخـــمـــيـــس قـــرب 
بــاريــس وســط تــوتــر فرنسي أميركي 
ــــب عــلــى  ــرائـ ــ حــــــول مـــســـألـــة فــــــرض ضـ
شركات اإلنترنت الكبرى، إنما كذلك 
ــبـــوك إلطـــــاق  ــيـــسـ لـــبـــحـــث مـــــشـــــروع فـ

عملته االفتراضية.
ــــح مـــصـــدر فــرنــســي أن الــهــدف  وأوضــ
الرسمي لاجتماع الذي يعقده وزراء 
املالية في شانتيي إلى شمال باريس 
تحت عنوان »جعل الراسمالية أكثر 
عــــدال«، هــو »فــتــح الــطــريــق بــن الـــدول 
الــســبــع األقــــوى اقــتــصــاديــا فــي العالم 
في اتجاه الحد من التباين وتحقيق 

العدالة الضريبية«.
غــيــر أن هــــذا االجـــتـــمـــاع الــتــحــضــيــري 
لقمة رؤساء الدول السبع املقرر عقدها 
ــــرب فــرنــســا  فــــي بـــيـــاريـــتـــز بـــجـــنـــوب غـ
فــي نهاية أغسطس، سيتيح لحلفاء 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة أن يـــبـــحـــثـــوا فــي 
الكواليس مع إدارة الرئيس األميركي 
دونالد ترامب الحرب التجارية التي 
ــادي الـــعـــاملـــي،  ــتــــصــ تـــهـــدد الـــنـــمـــو االقــ
ومسألة فــرض ضــرائــب على شركات 

اإلنترنت.
وبــعــد أســبــوع عــلــى فــتــح تحقيق في 
ــدة حـــــول الــضــريــبــة  الـــــواليـــــات املـــتـــحـ
ــهـــا فـــرنـــســـا عـــلـــى عــمــالــقــة  الـــتـــي أقـــرتـ
اإلنــتــرنــت، يعقد وزيــر املــال الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر اجــتــمــاعــا ثــنــائــيــا مع 
الــخــزانــة ستيفن منوتشن بعد  وزيــر 

ــن شـــهـــر عـــلـــى لــقــائــهــمــا خـــال  أقـــــل مــ
قــمــة مجموعة الــعــشــريــن فــي أوســاكــا 

باليابان في نهاية يونيو.
وسيغتنم لومير هذه الفرصة ليذكر 
نظيره األميركي بــأن فرنسا تعهدت 
بإلغاء هذه الضريبة عند إقرار اتفاق 
دولــي حــول الــضــرائــب على الشركات 
ــار مــنــظــمــة الــتــعــاون  ــ الــرقــمــيــة فـــي إطـ
االقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة الــتــي حـــددت 

مهلة حتى 2020 لتحقيق ذلك.
وإن كــانــت املــصــادر الفرنسية تشدد 
على العاقات »الجيدة جدا واملنتظمة 
للغاية« بن الوزيرين، فإن مصدر في 
أفـــاد أن لومير سيؤكد  املــالــيــة  وزارة 

ملنتوتشن أن فرنسا »ستستمر في 
اتخاذ قراراتها سياديا بشأن النظام 

الضريبي للدولة الفرنسية«.
ــنـــدعـــو مــنــوتــشــن  وقــــــال املــــصــــدر »سـ
ــى تــســريــع الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــى  إلــ
ــام الـــضـــريـــبـــي لــلــقــرن  ــنــــظــ تـــحـــديـــد الــ
ــن بـــــدل تــهــديــدنــا  ــريـ ــعـــشـ ــد والـ ــ ــــواحـ الـ
الـــتـــجـــارة  قــــانــــون  بـــالـــفـــرع 301 )مـــــن 
األميركي( وبعقوبات وتدابير رد، ال 
تمثل بالضرورة أفضل سياسات بن 

حلفاء«.
ــــذي فــتــحــتــه واشــنــطــن  والــتــحــقــيــق الــ
ــــب الـــفـــرنـــســـيـــة عــلــى  ــرائـ ــ ــــضـ بــــشــــأن الـ
ــرنـــت عــمــا بـــمـــادة من  ــتـ شـــركـــات اإلنـ

»الــفــرع  قــانــونــهــا الـــتـــجـــاري تـــعـــرف بـــ
تــــدابــــيــــر رد  إلـــــــى  يــــــــؤدي  قـــــد   ،»301
أميركية، بحسب االستخاصات التي 

سيتوصل إليها.
ــا لــرئــاســتــهــا  ــدفــ ــا هــ ــرنـــسـ وحــــــــددت فـ
ملــجــمــوعــة الــســبــع هــــذه الــســنــة الــحــد 
مــن »الـــفـــارق بــن الـــواقـــع االقــتــصــادي 
ــبــــي« مــع  ــريــ ــع الــــضــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــي والـ ــاملــ ــعــ الــ
صــعــود شـــركـــات اإلنــتــرنــت الــعــمــاقــة 
املــعــروفــة بــمــجــمــوعــة »غـــافـــا« )غــوغــل 
ــبـــوك وآبــــــــل( خـــال  ــيـــسـ وأمـــــــــــازون وفـ

العقود املاضية.
وقــال املصدر »إننا بحاجة إلى نظام 
ضــريــبــي لــلــقــرن الــــواحــــد والــعــشــريــن 

الــنــمــوذج االقــتــصــادي للقرن  يناسب 
الواحد والعشرين«.

ــال وزراء  ــمــ كـــمـــا يــتــضــمــن جــــــدول أعــ
مالية القوى االقتصادية الكبرى ملفا 
شــائــكــا آخــــر هـــو مـــشـــروع مــجــمــوعــة 
فيسبوك إلطاق عملتها االفتراضية 
»ليبرا«، وهــو مشروع يثير مخاوف 
كــبــرى بــن الـــــوزراء وحــكــام املــصــارف 

املركزية.
ــال املـــصـــدر »نـــؤكـــد مـــجـــددا عزمنا  وقــ
على عــدم السماح ألي شركة خاصة 
ــائـــل تــمــنــحــهــا الــســيــادة  بـــحـــيـــازة وسـ
ــبـــق أن أعــــــرب لــومــيــر  ــة«. وسـ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
ــن مـــعـــارضـــتـــه لـــهـــذه الــعــمــلــة  عــلــنــا عــ

االفتراضية.
لـــومـــيـــر ونـــظـــيـــره  ــدر أن  ــ ــــصـ وأكــــــــد املـ
ــانــــي أوالف شــولــتــز »مــصــمــمــان  األملــ
على إحراز تقدم على صعيد تحقيق 
الــدعــم التام  نتائج ملموسة، ولدينا 
من الواليات املتحدة«، ولو أنه يبقى 
إلــى أي اتفاق  مــن املستبعد التوصل 
في شانتيي حــول حد أدنــى ضريبي 

للشركات يكبح التجنب الضريبي.
وحـــــذر املـــصـــدر بـــأنـــه »لــــن يـــكـــون من 
املمكن خال االجتماع تحديد نسبة. 
ــابــــق ألوانــــــــــه. املــــطــــلــــوب عــلــى  ــذا ســ هــــ

األرجح االتفاق على املبدأ«.
وسيبحث الــوزراء أيضا في شانتيي 
ــارد  خـــافـــة الــفــرنــســيــة كــريــســتــن الغــ
عــلــى رأس صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
بعد ترشيحها لتولي رئــاســة البنك 
ــم تــقــلــيــديــا  ــتـ املــــركــــزي األوروبــــــــــي. ويـ

تعين أوروبي في هذا املنصب.

يلتقون وسط توتر حول الضرائب على شركات اإلنترنت

باريس - أ ف ب

■  فرض ضرائب على شركات االنترنت جند اساسي الجتماع مجموعة السبع

مؤسسة »العطية« في تقريرها األسبوعي:

ارتفاع العقود اآلجلة للنفط مع 
استمرار الضغوط على السوق

الذهب يستقر بفعل بيانات صينية متباينة

ديون األسواق الناشئة ترتفع لمستوى قياسي

قــالــت مــؤســســة عــبــدالــلــه بـــن حــمــد العطية 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، في 
ــار الــعــقــود  ــعــ تـــقـــريـــرهـــا األســـبـــوعـــي إن أســ
ــام ارتـــفـــعـــت األســـبـــوع  ــخــ ــة لــلــنــفــط الــ ــلــ اآلجــ
ــر خــــــام بــرنــت  ــعـ ــيـــث ارتــــفــــع سـ املـــــاضـــــي، حـ
بنسبة 3.9٪ وخام غرب تكساس الوسيط 
بنسبة 4.7٪، لتعوض بذلك التراجع الذي 
شــهــدتــه فـــي األســـبـــوع الــســابــق، فـــي الــوقــت 
الــذي تستمر فيه الضغوطات التي يعاني 
ــــوق الـــنـــفـــط بــســبــب ضـــعـــف وضـــع  مــنــهــا سـ
االقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي والـــنـــمـــو الــكــبــيــر لــحــجــم 
ــارج مــنــظــمــة أوبـــــــك، مــمــا  ــ املــــعــــروض مــــن خــ
ــــى احـــتـــمـــال تــــراكــــم املـــخـــزونـــات  ســــيــــؤدي إلـ
خال األشهر املقبلة، وبالتالي يؤثر بشكل 
ســلــبــي عــلــى نــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط. ومــع 
ذلــــك، تــســبــب إنــقــطــاع اإلمــــــدادات فــي خليج 
املــكــســيــك، والــســحــوبــات مــن مــخــزون النفط 
الـــخـــام األمـــريـــكـــي، والــتــوتــر املــتــصــاعــد بن 
إيــران والغرب في دعــم السوق بشكل كافي 
لتحييد اآلثار الناجمة عن عوامل الضعف. 
وكـــانـــت الــعــاصــفــة االســتــوائــيــة »بـــــاري« قد 
تسببت يـــوم الــجــمــعــة فــي تــوقــف مــا يقرب 
مــن 60٪ مــن إنــتــاج خــام الــواليــات املتحدة 
من خليج املكسيك، أي ما يعادل 1.1 مليون 
برميل يوميًا. كما وصلت العاصفة »باري« 
إلى والية لويزيانا يوم السبت مما أدى إلى 

توقف 70٪ من اإلنــتــاج هناك، وقــد شهدت 
مخزونات الخام األمريكية انخفضًا بمقدار 
9.5 مليون برميل في األسبوع املنتهي في 
5 يوليو، أي أكثر من ثاثة أضعاف الكميات 

التي توقعها الخبراء.
وفي قطاع الغاز جاء في التقرير إن األسعار 
املــســال اآلســيــوي،  الــفــوريــة للغاز الطبيعي 
والتي ستسلم في شهر أغسطس، ارتفعت 
بــشــكــل طــفــيــف األســــبــــوع املــــاضــــي مــتــأثــرة 
بـــإرتـــفـــاع أســـعـــار الـــغـــاز األوروبـــــيـــــة، وســط 
استمرار ضعف األسواق اآلسيوية. ويعتبر 
الخبراء أن األسعار الفورية للغاز الطبيعي 
ــاع أســعــار  ــفـ املـــســـال تــتــلــقــى دعــمــًا جــــراء ارتـ
ــال املــرتــبــطــة  ــاز الــطــبــيــعــي املــــســ ــغــ عـــقـــود الــ
بالنفط. ومن ناحية الطلب على الغاز، فا 
ــدد املــشــتــريــن املــحــتــمــلــن مـــن شــمــال  ــزال عـ يــ
ــه مــــن غــيــر  ــ ــيـــا شــحــيــحــًا، حـــيـــث أنـ ــــرق آسـ شـ
املــحــتــمــل أن تــرتــفــع وتـــيـــرة تــخــزيــن الــغــاز 
لفصل الشتاء حتى نهاية شهر سبتمبر. 
ــتـــوقـــع أن تــعــيــد  عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــمـــن املـ
الــيــابــان تشغيل 18 محطة لتوليد الطاقة 
تعمل بالفحم، أي ما يعادل إنتاج أكثر من 
10 جــيــجــاوات مــن الــطــاقــة، خــال األسابيع 
الــطــلــب في  الــقــادمــة، لتغطي ذروة  القليلة 
تـــزال عـــروض البيع  مــوســم الصيف. كما ال 
لــلــغــاز الطبيعي املــســال مطروحة  الــفــوريــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وخـــصـــوصـــًا مــــن قـــبـــل مــصــر 

وبروناي وماليزيا وأنجوال وروسيا.

استقر الذهب أمس االثنن بعد أن أظهرت البيانات 
تباطؤ النمو االقتصادي الصيني إلى أضعف وتيرة 
لـــه فـــي حـــوالـــي 27 عـــامـــا فـــي حـــن كــبــحــت مــكــاســب 
األســــهــــم الــشــهــيــة لــلــمــعــدن مــــع تــعــلــق املــســتــثــمــريــن 
الــقــراءات اإليجابية مــن ثاني أكبر اقتصاد  ببعض 
في العالم. وانخفض نمو الناتج املحلي اإلجمالي 
السنوي للصن في الربع الثاني إلى أدنى مستوى 
ــه خــــال 27 عـــامـــا عــنــد 6.2 ٪ كــمــا كــــان مــتــوقــعــا،  لـ
لــكــن بــيــانــات الــنــمــو ربـــع الــســنــوي الــــذي بــلــغ 1.6 ٪ 
فــاقــت الــتــوقــعــات. وكــانــت تــقــاريــر يــونــيــو عــن إنــتــاج 
املصانع ومبيعات التجزئة واستثمارات املدن أعلى 
مــن الــتــوقــعــات.  وارتــفــع السعر الــفــوري للذهب 0.1 
إلــى 1416.29 دوالرا لألوقية ليعوض  باملئة ليصل 
البيانات.  بعض الخسائر التي تكبدها قبل صــدور 
وارتفعت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.4 ٪ إلى 

1418.10 دوالرا لألوقية.
 وقـــال لــوكــمــان أوتــونــوجــا املحلل فــي فــوركــس تايم 
»تتوقع األســواق أن ترتفع أسعار الذهب ألن النمو 

الصيني كــان األبــطــأ فيما يــقــرب مــن 30 عــامــا. ومع 
ــبــــر، فـــإنـــه مــــازال  ذلـــــك، إذا نـــظـــرت إلــــى الــــصــــورة األكــ
فــــوق مــســتــوى الــســتــة بـــاملـــئـــة... وبـــالـــتـــالـــي نــــرى رد 
الـــذهـــب«.  ويــراقــب الشركاء  الفعل املتباين هــذا مــع 
التجاريون للصن واألسواق املالية الوضع عن كثب 
مع استمرار الحرب التجارية بن الصن والواليات 

املتحدة، مما يزيد املخاوف من ركود عاملي.
 وارتفعت األسهم العاملية نحو أعلى مستوى لها في 

18 شهرا بعد البيانات الصينية.
 وارتفع الذهب 1.1 ٪ األسبوع املاضي على خلفية 
املــركــزي األمريكي  الــقــويــة لخفض البنك  الــتــوقــعــات 

سعر الفائدة وهو ما أثر أيضا على الدوالر.
 وقــال املحللون إن التوقعات بالنسبة للذهب تظل 
املــعــدن مدعوما  املــرجــح أن يظل  إيجابية حيث مــن 
الــفــائــدة واملــخــاوف من  وســط تكهنات خفض سعر 
تباطؤ النمو العاملي. وعلي صعيد املعادن النفيسة 
الــبــاديــوم 1 ٪ إلــى 1560.60 دوالرا  األخـــرى، صعد 
إلــى 15.34 دوالر  لــألوقــيــة، وارتــفــعــت الفضة 0.8 ٪ 
إلــى 842.09 دوالرا  لألوقية.  وتقدم الباتن 1.7 ٪ 

لألوقية مسجا أعلى مستوى له في أسبوع.

انــخــفــاض أسعار  الــدولــي إن  قــال معهد التمويل 
الفائدة أدى لطفرة إقــراض جديد في الربع األول 
مـــن 2019 لــتــرتــفــع ديــــون األســــــواق الــنــاشــئــة إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة ويــزيــد حــجــم الــديــن الــعــاملــي 
الــحــكــومــات  ــــون  3 تــريــلــيــونــات دوالر. وزادت ديـ
ــة واألســـــــــر فــي  ــيــ ــالــ ــات املــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــات واملـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
االقــتــصــادات الــنــاشــئــة إلـــى 69.1 تــريــلــيــون دوالر 
بما يعادل 216 ٪ من الناتج املحلي اإلجمالي من 
68.9 تريليون قبل عام.  وخلص املعهد إلى نسبة 

إلــى الناتج املحلي ارتفعت بــأســرع وتيرة  الــديــن 
فــي تشيلي وكــوريــا والــبــرازيــل وجــنــوب أفريقيا 
وباكستان والصن.  وأدت إمكانية استمرار تكلفة 
االقتراض الرخيصة إلى زيــادة الديون العاملية 3 
تريليونات دوالر إلى 246.65 تريليون أو 320 ٪ 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي وهــو مــا يقل بواقع  مــن 
تــريــلــيــونــي دوالر فــقــط عـــن أعـــلـــى مــســتــوى على 
االطاق املسجل في الربع األول من العام املاضي.

 وقفز إجمالي ديــن الــواليــات املتحدة 2.9 ٪ منذ 
الربع األول للعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى 

على االطاق متجاوزا 69 تريليون دوالر.

الدوحة -

رويترز

لندن - رويترز
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تستمر الــســلــطــات األمــنــيــة املــصــريــة في 
سياسة تكميم األفـــواه لحجب الحقيقة 
ــل مــصــر  ــعــ ــا جــ ــمــ عــــــن الـــــــــــرأي الـــــــعـــــــام، مــ
تحتل مــوقــعــًا متدنيًا فــي مــؤشــر حرية 
الصحافة على مستوى العالم، وتتجاوز 
مــســألــة الــحــجــب، الـــحـــريـــات الــصــحــفــيــة، 
إلــــى تـــضـــاؤل فــــرص الــعــمــل فـــي الــســوق 
الصحفي.. وفي تقرير لوكالة األناضول 
رصــــــــد حــــجــــب الـــــــواقـــــــع اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
الــعــام،  والــصــحــف وتــأثــيــره على املشهد 
تناول إغالق صحيفة »التحرير« في 23 
يــونــيــو املــاضــي حــيــث فــوجــئ العاملون 
بصحيفة »التحرير« املصرية الخاصة 
الــصــحــيــفــة إغـــــــالق مــقــر  بــــإعــــالن إدارة 
عــمــلــهــم خــــالل شــهــريــن؛ »بـــعـــد فــشــل كل 
املحاوالت في رفع الحجب عن إصدارها 

اإللكتروني«.
ووفـــقـــا لــبــيــان الــصــحــيــفــة، فــــإن إدارتـــهـــا 
طــرقــت كــل أبـــواب الــجــهــات الرسمية عن 
سبب الحجب ومعرفة الجهة التي تقف 
الــحــصــول عــلــى إجـــابـــة ما  وراءه، دون 
ا عن توقف طبعتها 

ً
دفعها لإلعالن أيض

الورقية واإلغالق، خالل شهرين.
وتـــــــــــزداد املــــــخــــــاوف مـــــن تـــقـــيـــيـــد حـــريـــة 
ــنـــوات  ــة واإلعــــــــــالم خــــــالل الـــسـ ــافـ الـــصـــحـ
األخيرة التي أعلنت فيها الدولة املصرية 

»الحرب على اإلرهاب«. ما أسمته بـ
 وفي هذا الصدد حذر »املرصد املصري 
للصحافة واإلعـــالم«، من اآلثــار املترتبة 
ــرار اإلغــــالق »املــرتــقــب« لصحيفة  عــلــى قـ

التحرير.
وأشـــــار فـــي بــيــان إلــــى أن أكــثــر مـــن 100 
ــــر«  ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــفــــي يــــعــــمــــلــــون فـــــــي »الـ ــحــ صــ

سيتحولون إلى صفوف العاطلني، بعد 
شهرين من اآلن، حال عدم حل املشكلة.

ــال سعد  ــر، قــ ــ مـــحـــذًرا مـــن تـــداعـــيـــات األمــ
عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، عـــضـــو مـــجـــلـــس نــقــابــة 
الـــصـــحـــافـــة  ــيـــني، إن »حـــــصـــــار  ــفـ ــحـ الـــصـ
ومــنــع تــقــديــم اإلجـــابـــات لــلــنــاس فـــي كل 
القضايا«، قد يدفع إلى »إغالق الصحف 

وتشريد الصحفيني«.
عــبــد الــحــفــيــظ، طــالــب فــي مــقــال مــؤخــًرا، 
»فـــك الـــحـــصـــار عـــن الـــصـــحـــافـــة، وفــتــح  بــــ
الــبــاب أمـــام تـــداول األخــبــار، وبـــدء حــوار 
جـــاد مــع مــؤســســات الـــدولـــة املــعــنــيــة عن 

دور الصحافة الحرة في االستقرار«.

ــع اإلخــــبــــاريــــة والـــحـــقـــوقـــيـــة  ــ ــواقـ ــ ــدد املـ ــ عــ
املــــحــــجــــوبــــة بــــمــــصــــر، بـــحـــســـب مــــراصــــد 
صحفية وحــقــوقــيــة تــجــاوز 500 مــوقــع، 
دون معرفة الجهة الرسمية التي تصدر 

تلك القرارات وعلى أي أساس.
ــاد إلـــى العمل  وهــــذه املـــواقـــع بــعــضــهــا عـ
بـــشـــكـــل طــبــيــعــي وبـــعـــضـــهـــا ُيــــرفــــع عــنــه 
الحجب ثــم يعود مــرة أخـــرى، وبعضها 

ما يزال محجوبا.
ــدمـــي  ــخـ ــتـ ــسـ ــات مـ ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ وتـــــشـــــيـــــر إحــ
اإلنترنت، بحسب تقديرات غير رسمية 
نقلتها صحيفة األهرام اململوكة للدولة 
إلــى أن عــدد املستخدمني  مـــارس 2018، 

بالبالد بلغ 50 مليونا )من إجمالي 104 
ماليني(.

الــدســتــور املــصــري، حظر أي  وفيما يقر 
ــه يـــفـــرض رقــــابــــة عـــلـــى الـــصـــحـــف أو  ــ وجـ
مــصــادرتــهــا أو وقــفــهــا بــاســتــثــنــاء زمــن 
الحرب، إال أن قانون »تنظيم الصحافة 
ــام املـــاضـــي  ــعــ واإلعـــــــــالم« الــــــذي صـــــدر الــ
وتــحــفــظــت عــلــيــه الــجــمــاعــة الــصــحــفــيــة، 
توسع في منح »املجلس األعلى لإلعالم« 

صالحيات الحجب واملنع واملصادرة.
قــرارات املجلس، وفــق مراقبني،  وتعتمد 
ــأويـــل  ــتـ ــفــــاضــــة« لـ ــيــــر فــــضــ ــايــ ــلــــى »مــــعــ عــ
الـــحـــجـــب اإللـــكـــتـــرونـــي أو مـــنـــع طــبــاعــة 

الــصــحــف، وتــرتــبــط بـــأمـــور مــثــل »األمـــن 
القومي واآلداب العامة ومخالفة القانون 

والدستور«.
ــامـــي الـــشـــريـــف،  األكــــاديــــمــــي املــــصــــري سـ
أســتــاذ اإلعــــالم الـــدولـــي، اســتــنــكــر توجه 
الـــدولـــة صــــوب حــجــب املـــواقـــع املــخــالــفــة 

لسياسات النظام.
وفــي حــديــث لــأنــاضــول، أشـــار الشريف 
إلـــى أن »كـــل دول الــعــالــم تــضــع ضــوابــط 
ومعايير للممارسة اإلعــالمــيــة املهنية، 
وعــــنــــدمــــا تــــخــــرج عـــنـــهـــا تـــتـــخـــذ ضــدهــا 
ــايــــة األمــــــــــن الــــقــــومــــي  ــمــ إجـــــــــــــــــراءات، لــــحــ

واالستقرار«.
ــتـــدرك بــالــقــول إن »اإلغــــالق  غــيــر أنــــه اسـ
أو الحجب ألســبــاب سياسية مرفوض، 
فــحــريــة الــــــرأي مــكــفــولــة لــلــجــمــيــع مـــا لم 
ــن لـــلـــخـــطـــر ومــــــا لــم  ــ ــــوطـ ــعــــرض أمــــــن الـ تــ

تتعرض لآلخرين بالسب والقذف«.
ــار إلــيــه الــشــريــف، يرتبط  وثــمــة أمـــر أشــ
ــتــــهــــا بــتــطــبــيــق  ــيــــة الــــحــــجــــب وعــــالقــ ــآلــ بــ
ــود  ــ ــي »عـــــــــدم وجــ ــ ــل فــ ــثـ ــمـ ــتـ ــون، تـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال

تشريعات نافذة ولو وجدت ال تطبق«.
ــــن دور املـــجـــالـــس الــصــحــفــيــة، أشــــار  وعـ
الشريف إلى أنه »ال وجود لها حتى اآلن، 

حيث إنها بال سلطة حقيقية«.
قــال إن الكثير من  الــحــجــب،  وعــن تأثير 
الــعــامــلــني بــاملــهــنــة ســيــعــانــون مـــن قطع 
األرزاق، ما يؤثر على صناعة الصحف 
بــمــصــر، مــطــالــًبــا بــالــلــجــوء إلـــى الــقــضــاء 

لتجاوز عقبات الحجب والتضييق.
وتــحــتــل مــصــر املــرتــبــة 163 عــلــى مؤشر 
حرية الصحافة من إجمالي 180 دولــة، 
عــن عـــام 2018 فــي تــراجــع عــن الــســنــوات 
السابقة، وفق تقرير ملنظمة »مراسلون 

بال حدود« في أبريل املاضي.

السلطات المصرية تواصل سياسة تكميم األفواه
500 موقع إخباري وحقوقي محجوب دون أسباب واضحة

¶  تزايد المخاوف من تقييد حرية الصحافة واإلعالم 

إسطنبول - وكاالت

عواصم - وكاالت

الــطــاقــة  قـــال املــتــحــدث بــاســم منظمة 
ــران  ــ ــــس إن إيــ الـــــذريـــــة اإليــــرانــــيــــة أمــ
يمكنها »الــعــودة إلــى الــوضــع« الذي 
كــان ســائــدا قــبــل إبـــرام اتــفــاق يوليو 

2015 بشأن برنامجها النووي. 
وقـــــــــــــال بــــــــهــــــــروز كــــــمــــــالــــــونــــــدي فـــي 
تـــصـــريـــح نــقــلــتــه الـــوكـــالـــة اإليـــرانـــيـــة 
يـــرغـــب  لـــــم  »إذا  )إرنـــــــــــا(  ــيــــة  الــــرســــمــ
األوروبيون واألميركيون في اإليفاء 
ــــا، ومـــن 

ً
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم، فــنــحــن أيــــض

الــتــزامــاتــنــا... سنعود  خـــالل خــفــض 
إلــى ما كــان عليه الوضع قبل أربعة 

أعوام«.
وأضاف »إن خفض ايران التزاماتها 
ــاب الــــعــــنــــاد،  ــ ــ ــة لــــيــــس مـــــن بـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
ــيـــة فــرصــة  ــلـــومـــاسـ بــــل إلعــــطــــاء الـــدبـ
ــود  ــعـ لــيــســتــيــقــظ الــــطــــرف االخـــــــر ويـ

لاللتزام بتعهداته«، بحسب إرنا.
ولـــــحـــــظ االتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي فــــوائــــد 
ــيــــف  ــفــ اقــــــتــــــصــــــاديــــــة اليــــــــــــــــران وتــــخــ
ــن الـــرئـــيـــس  ــكــ ــا. لــ ــهــ ــنــ الــــعــــقــــوبــــات عــ
ــرامـــب انــســحــب  األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـ
مـــن االتـــفـــاق فـــي مـــايـــو 2018 وأعــــاد 
ات عقابية مشددة على  فرض إجــراء

الجمهورية اإلسالمية.
ــيـــب  وعــــــــمــــــــدت ايـــــــــــــــران الــــــــــى تـــخـــصـ
ــيـــوم فــــوق املـــســـتـــوى املــتــفــق  ــيـــورانـ الـ
الــعــقــوبــات األميركية  عليه ردا على 
املشددة وفي ظل عجز شركائها في 

االتفاق عن تخفيفها عنها.
ويلتقي وزراء الخارجية األوروبيون 
أزمة  في بروكسل االثنني ملحادثات 

حول االتفاق.
واألحــد دعت األطــراف األوروبية في 
االتفاق -- بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
التوتر  الحوار وسط تصاعد  إلى   --

بني إيران والواليات املتحدة.
وعـــبـــرت هــــذه الــــــدول عـــن الــقــلــق مــن 

إيران  إن  االتفاق لكنها قالت  انهيار 
بيدها العمل على ضمان استمراره.

وهـــــــــــددت إيـــــــــــران مـــــــــــرارا بـــالـــتـــخـــلـــي 
ــم تــــقــــم األطــــــــراف  ــ ــا لـ ــ ــاق مـ ــ ــفــ ــ ــن االتــ ــ عـ
االتــفــاق بااللتفاف على  فــي  األخـــرى 
العقوبات األميركية وتنفيذ الوعود.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل قـــالـــت بــريــطــانــيــا 
ــه لــيــس هـــنـــاك مــتــســع كبير  أمــــس إنــ
ــاق الــنــووي  ــفـ مـــن الـــوقـــت إلنـــقـــاذ االتـ

اإليراني.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
جـــيـــريـــمـــي هـــنـــت لــلــصــحــفــيــني لـــدى 
ــتـــمـــاع  ـــي اجـ ــه لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ ــ ــولـ ــ وصـ
لــــوزراء خــارجــيــة االتــحــاد األوروبــــي 
في بروكسل »ال يزال أمام إيران عام 
على األقل إلنتاج قنبلة نووية... لكن 
الوقت إلبقاء  قــدر ضئيل من  يتبقى 

االتفاق على قيد الحياة«.
 وردا عــلــى إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
ــــي  ــتــ ــ األمــــــريــــــكــــــيــــــة الــــــــصــــــــارمــــــــة، والــ
ــــاص إيـــــــرادات  اســـتـــهـــدفـــت بــشــكــل خـ
ــيـــة إليــــــــــران، تــخــلــت  ــيـــسـ الـــنـــفـــط الـــرئـ
ــعـــــض الــــتــــزامــــاتــــهــــا  ــ ــن بـ ــ ــ ــران عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ طـ
ــــووي. ودفــــع  ــنــ ــ ــ ــمـــوجـــب االتـــــفـــــاق ال بـ
ذلــك األطــراف األوروبــيــة في االتفاق، 
وهــــي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأملــانــيــا، 
لــتــحــذيــرهــا مــن مــغــبــة عـــدم االمــتــثــال 

الكامل لبنود االتفاق.
ــة  ــيـ  وعــمــا إذا كــانــت الـــقـــوى األوروبـ
ســــتــــســــعــــى إلــــــــــى مـــــعـــــاقـــــبـــــة إيــــــــــران 
النــتــهــاكــهــا بـــنـــودا مـــن االتـــفـــاق، قــال 
إن األوروبيني سيسعون لعقد  هنت 
اجتماع لأطراف للتعامل مع األمر.

 وقــال »سنفعل وهناك شيء يسمى 
الــلــجــنــة املــشــتــركــة، وهـــي آلــيــة واردة 
فــي االتـــفـــاق، وهـــو مــا يــحــدث عندما 
يعتقد أحد األطراف أن الطرف اآلخر 

انتهكه، وهذا سيحدث قريبا جدا«.
 وتنفي إيران سعيها في أي وقت من 

األوقات المتالك سالح نووي.

إيران تهدد بالعودة إلى وضع
 ما قبل االتفاق النووي

جهود سعودية جديدة إلسكات 
المعارضين بالخارج

2030 بريطانيا تحذر من ضيق الوقت للحفاظ على االتفاق50 ألف طالب لجوء بحلول 

ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ تــــــــواصــــــــل الـــــســـــلـــــطـــــات الـ
مــســاعــيــهــا فـــي جــلــب املـــعـــارضـــني من 
الــخــارج، بعد جريمة مقتل الصحفي 
جمال خاشقجي، في محاولة لتقليل 
الضرر الذي يمثلونه على سمعة ولي 

العهد محمد بن سلمان. 
ويشير تقرير لصحيفة »فاينانشيال 
ــراء  ــ ــــى أن الـــغـــايـــة مــــن إغــ ــز«، إلــ ــمــ ــايــ تــ
ــنـــني الـــســـعـــوديـــني فـــي الـــخـــارج  املـــواطـ
الــخــشــيــة مـــن تعطيلهم  لــلــعــودة هـــي 
عــلــى خــطــاب »اإلصـــــالح« الــــذي يدعو 

إليه محمد بن سلمان.
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة إنــــه فـــي مــحــاولــة 
ــــني الــــذيــــن  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ جــــــديــــــدة ملــــنــــع الـ
ــارج مـــن مــواصــلــة  يــعــيــشــون فـــي الــــخــ
الــتــعــبــيــر عـــن قــلــقــهــم ونــقــدهــم لــقــيــادة 
ــــؤولـــــني اآلن  ــــسـ ــإن املـ ــ ــ ــد، فـ ــهــ ــعــ ــي الــ ــ ــ ولـ
يــحــاولــون إقــنــاع الــنــقــاد واملــعــارضــني 
بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى وطــــنــــهــــم مــــــن خــــالل 
إعــــطــــائــــهــــم تـــــأكـــــيـــــدات عــــلــــى أمـــنـــهـــم 

وسالمتهم في حال عودتهم. 
وينقل التقرير عن سعودي يقيم في 
بــالــعــودة، قوله:  املنفى، وصله عــرض 
»عـــــادة مـــا يــتــصــل بـــك شــخــص قــريــب 
من القيادة أو وسيط آخر ويقول لك: 
لدي رسالة شخصية من ولي العهد، 

يعدك بــأال يحصل لك ضــرر أو سجن 
لو قررت قبول عرضه«. 

ويلفت التقرير إلى أن محاوالت جلب 
املعارضني في الــخــارج ال تــزال قائمة 
حـــتـــى بـــعـــد جـــريـــمـــة قـــتـــل خــاشــقــجــي، 
ــان يــقــيــم فــي فــرجــيــنــيــا، وأدى  الــــذي كـ
ــام املــــاضــــي فــــي قــنــصــلــيــة  ــعــ مــقــتــلــه الــ
بـــالده فــي إســطــنــبــول، إلــى أســـوأ أزمــة 
دبلوماسية مع الواليات املتحدة منذ 

هجمات سبتمبر.
وتــكــشــف الــصــحــيــفــة عـــن أن انـــزعـــاج 
القيادة العليا من السعوديني املنفيني 
إلــى طلب إعــداد  أدى بالديوان امللكي 
ــوع، وذلــــك  ــ ــــوضـ ــذا املـ ــ ــول هـ ــ دراســـــــة حـ
بــحــســب شــخــصــني يــعــلــمــان بـــاألمـــر، 
مشيرة إلــى أنــه لــن يتم نشر الــدراســة 
الــتــي ال تـــزال تحت املــراجــعــة، إال أنها 
تقدر عدد طالبي اللجوء السعوديني 
ـــ50 ألــف شــخــص، وذلـــك بحلول عام  بـ
2030. وبحسب التقرير، فإن الدراسة 
أوصــــــت الـــحـــكـــومـــة بــتــبــنــي نـــهـــج لــني 
مع املعارضني، وتقديم محفزات لهم 
بــدال مــن الضغط عليهم، أو  لــلــعــودة، 

زيادة مقاومتهم للعودة.
وتفيد الصحيفة بأنه في الوقت الذي 
لم تعلق فيه الحكومة على املوضوع 
ــال  ــنـــشـ ــنـ ــايـ ــا طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا »فـ ــنــــدمــ عــ
تــايــمــز«، إال أن إحــصــائــيــات نشرتها 

مــفــوضــيــة الـــالجـــئـــني لـــأمـــم املــتــحــدة 
أظـــهـــرت أن هــنــاك مـــا ال يــقــل عـــن 815 
ســعــوديــا تــقــدمــوا بــطــلــبــات لــجــوء في 
عــام 2017، مــقــارنــة مــع 195 طلبا في 
الـــواليـــات  إلـــى أن  عـــام 2012، مــشــيــرة 
املتحدة وكندا وأملانيا تعد الوجهات 

املفضلة لطالبي اللجوء السعوديني.
ويشير التقرير إلى أن من بني هؤالء 
طــالبــا أرســلــتــهــم الــحــكــومــة لــلــدراســة 
في الخارج، لكنهم قرروا عدم العودة، 
بــاإلضــافــة إلـــى أن هــنــاك نــســاء فـــررن 
من نظام الوصاية، الذي يمنح الرجل 
السلطة على حياتهن، الفتا إلى أنه ال 
توجد منظمة أو مظلة تجمع املنفيني 
ــعـــوديـــني مـــعـــا، إال أن تــعــاونــهــم  الـــسـ
ــثـــل تــــحــــديــــا جــــديــــدا  ــمـ ــم يـ ــهــ ــالــ واتــــصــ
لــلــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تــحــاول 
الــبــحــث عــن طـــرق لــجــذب املستثمرين 
الخارجيني؛ بغرض دعــم خطط ولي 

العهد ورؤية 2030. 
وتذكر الصحيفة أن تقارير صحافية 
محلية سعودية في عام 2016 كشفت 
ــرات ومــــــخــــــاوف مــجــلــس  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ عـــــن تـ
الشورى، الذي يعني أعضاؤه من امللك، 
من وجود مليون سعودي في الخارج، 
»التحقيق في هذه  وطالب السلطات بـ
الظاهرة وأسبابها قبل أن تتحول إلى 

ورطة اجتماعية وسياسية«.

مواقع -  
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الــطــائــرة الشاطئية  الــقــطــري )1( للكرة  حقق املنتخب 
الرابع  املكون من شريف يونس وأحمد تيجان، املركز 
عــاملــيــا ألول مـــرة فــي تــاريــخــه وذلــــك حــســب التصنيف 
الصادر أمــس من قبل االتحاد الدولي للعبة، يذكر أن 

املنتخب في آخر تصنيف كان في املركز السادس.
الرابع برصيد 5120  وجاء املنتخب القطري في املركز 
نقطة حصل عليها من خــال مشاركته املتواصلة في 
الــدولــيــة ذات التصنيف العالي  الــبــطــوالت  الــعــديــد مــن 
الـــتـــي تــمــنــح  ــوم، وهـــــي  ــجــ ــن 5 و4 و3 نــ الـــلـــعـــبـــة مــ ــي  فــ
نقاطا تصنيفية عالية، ويتصدر التصنيف الثنائي 
النرويجي مــول وســيــروم برصيد 7600 نقطة، ويأتي 
فـــي الــتــرتــيــب قــبــل املــنــتــخــب الــقــطــري منتخبا روســيــا 

وبولندا الثاني والثالث تواليا.
وأكد السيد علي غانم الكواري رئيس االتحاد القطري 
للكرة الطائرة في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية 

»قـــنـــا« أن مـــا يــحــقــقــه املــنــتــخــب الــقــطــري فـــي الــبــطــوالت 
الــدولــيــة والــعــاملــيــة الــتــي يــشــارك فيها هــو نــتــاج لخطة 
االتحاد التي تهدف لتكوين منتخبات قطرية قوية في 
كــل الــفــئــات، كما أن اإلنـــجـــازات الــتــي تتحقق مــن خال 
منتخب الطائرة الشاطئية يحقق أيضا رؤيــة اللجنة 
األوملــبــيــة القطرية الــتــي ظلت تــدعــم دومـــا كــل األنشطة 

التي يقيمها االتحاد وتدعم املنتخبات القطرية.
وتقدم رئيس االتــحــاد القطري للكرة الطائرة بالشكر 
إلــــى ســعــاة الــشــيــخ جـــوعـــان بـــن حــمــد آل ثــانــي رئــيــس 
اللجنة األوملبية على دعمه املتواصل لكل املنتخبات 
القطرية في كل األلعاب، كما شكر سعادة السيد جاسم 
راشـــد البوعينن أمــن عــام اللجنة األوملــبــيــة القطرية 
على متابعته الدائمة لكل فعاليات االتحاد ومشاركات 

املنتخبات القطرية الخارجية.
وأشــار الكواري إلى أن االتحاد لديه خطة طموحة من 
أجـــل وصـــول املنتخب إلـــى أوملــبــيــاد طــوكــيــو 2020 في 

العام املقبل من خال التأهل املباشر.

تـــرأس ســعــادة الشيخ حمد بــن خليفة 
ــاد  ــحــ ــيــــس االتــ ــانــــي رئــ ــد آل ثــ ــمــ ــــن احــ بـ
الـــقـــطـــري لـــكـــرة الــــقــــدم ورئــــيــــس اتـــحـــاد 
كأس الخليج، اجتماع املكتب التنفيذي 
الـــذي عقد أمس  التــحــاد كــأس الخليج 

االثنن.
ورحــــب ســعــادتــه فــي الــبــدايــة بــأعــضــاء 
املكتب التنفيذي وبانضمام الدكتور 
ابــــراهــــيــــم االنـــــصـــــاري املـــمـــثـــل الــجــديــد 
الــقــدم باملكتب  لــكــرة  لاتحاد الكويتي 

التنفيذي.
وقـــد حــضــر االجــتــمــاع الــدكــتــور جاسم 
الشكيلي )عمان ( وطارق احمد )العراق 
( والــدكــتــور حميد الشيباني )اليمن( 
والدكتور ابراهيم االنصاري )الكويت ( 
الى جانب جاسم الرميحي االمن العام 

ــــن الــعــام  التـــحـــاد كــــأس الــخــلــيــج واألمــ
املساعد احمد النعيمي )البحرين(.

وناقش االجتماع عددا من املوضوعات 
الـــهـــامـــة فــــي مــقــدمــتــهــا اعـــتـــمـــاد مــوعــد 
إقـــامـــة بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج الــعــربــي 
ــــي نــســخــتــهــا الــــرابــــعــــة و الـــعـــشـــريـــن  فـ
»خــلــيــجــي24« فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الدوحة خــال الفترة من 27 نوفمبر و 

حتى 9 ديسمبر من العام الحالي.
كـــمـــا تـــمـــت مــنــاقــشــة الـــتـــعـــديـــات الــتــى 
رفــعــتــهــا لــجــنــة تـــعـــديـــل الــــلــــوائــــح وتـــم 
املــزيــد مــن دراستها  املوافقة عليها مــع 
ــا بــشــكــلــهــا  ــمـــادهـ ــتـ اإلضــــافــــيــــة لــيــتــم اعـ

النهائي.
وناقش االجتماع ترشيحات األعضاء 
للجان القضائية والتي تضم االنضباط 
واالســـتـــئـــنـــاف تــمــهــيــدا لــعــرضــهــا على 

الجمعية العمومية العتمادها.

الشيخ حمد بن خليفة يترأس اجتماعات »تنفيذي كأس الخليج«
9 ديسمبر 27 نوفمبر ويستمر حتى  24« بالدوحة  »خليجي 

¶ جانب من اجتماع »تنفيذي كأس الخليج«

الدوحة -  

ــالــــح الــعــطــيــة  واصـــــــل بــطــلــنــا نــــاصــــر بــــن صــ
ــر 2019 فــي  ــريـ الـــحـ ــرالــــي طـــريـــق  لــ ــه  ــ ــــدارتـ صـ
نسخته التاسعة واقترب من حسم اللقب بعد 
أن تألق أمس وسيطر على مجريات املرحلة 
الــتــاســعــة الــصــعــبــة وقــــدم أداء مــمــيــزا ونجح 
بــاملــركــز األول  فــي تــخــطــي منافسيه والـــفـــوز 
الــتــوالــي في  الــفــوز الثامن على  ويعتبر هــذا 
الرالي. وبهذا الفوز وسع العطية الفارق بينه 
الــســائــق الصيني وي  أقـــرب منافسيه  وبـــن 
هان مسجا زمنا وقدره )1 ساعة و10 دقائق 
و46 ثانية( وعند وصوله لخط النهاية كان 
في استقباله كبار املسؤولن يتقدمهم رئيس 
االتــحــاد الصيني وأعــضــاء االتــحــاد الــدولــي 
الــرالــي وهــنــأوه على الفوز  )FIA( ومنظمو 

باملرحلة.
ويعتبر رالـــي الــحــريــر ثــانــي أصــعــب وأطـــول 
رالــي بعد )دكـــار(، ويحظى بمشاركة كبيرة، 
حيث شارك فيه )55( سيارة في فئة السيارات 
بجانب )17( دراجة نارية، باإلضافة إلى )17( 
شاحنة، ويعد رالي طريق الحرير من أصعب 
الـــرالـــيـــات فـــي الـــعـــالـــم نـــظـــرا لـــطـــول مــســافــتــه 
التي تبلغ حوالي 5000 كلم تشتمل على 10 
مــراحــل خــاصــة بــالــســرعــة ويــمــتــد عــبــر ثاثة 

بلدان هي روسيا ومنغوليا والصن.
ــك بعد  ــ ــزز الــعــطــيــة صـــدارتـــه لــلــرالــي وذلـ ــ وعـ
فـــوزه باملرحلة التاسعة ويعتبر هــذا الفوز 
الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي وذلـــك بصحبة ماحه 

الــفــرنــســي مــاتــيــو بــومــيــل عــلــى مــن ســيــارتــه 
تويوتا هايلوكس مــن فــريــق تويوتا جــازو 
ريسينج جنوب أفريقيا ومن تحضير فريق 
أوفــر درايــف، وقطع مسافة املرحلة التاسعة 
الصعبة مسجا زمنا وقدره )3 ساعات و52 
دقيقة و17 ثــانــيــة(، وجـــاء فــي املــركــز الثاني 
السائق الصيني وي هــان ومــاحــه مواطنه 
لــيــو مـــن عــلــى مـــن ســيــارتــه جــيــلــي )بــاغــي( 
ــا وقـــــــدره )4 ســــاعــــات ودقــيــقــة  ــنـ مــســجــا زمـ
واحــدة و29 ثانية(، بينما كان املركز الثالث 
ــك فـــان  ــ مــــن نــصــيــب الـــســـائـــق الـــهـــولـــنـــدي أريــ
لــون بصحبة ماحه الفرنسي سيباستيان 

ديلوناي على من سيارته تويوتا هايلوكس 
من تحضير فريق أوفــردرايــف مسجا زمنا 
وقدره )4 ساعات ودقيقة واحدة و41 ثانية(.

ويختتم اليوم رالــي طريق الحرير 2019 في 
نسخته الــتــاســعــة بــإقــامــة الــجــولــة الــعــاشــرة 
واألخــيــرة والبالغ طــول مسافتها )255( كلم 
مــن إجــمــالــي املــســافــة )556,66( كلم تــبــدأ من 
جــيــاجــيــون إلـــى دون هــونــغ، ويــطــلــق عليها 
النمر األبــيــض وتتكون مساراتها مــن %70 
حصوية و20% صخرية و10% رملية وتمتد 
عــبــر كــثــبــان رمــلــيــة وأخـــاديـــد وقــيــعــان أنــهــار 

جافة.

العطية يقترب من حسم لقب رالي طريق الحرير
سيطر على مجريات المرحلة التاسعة الصعبة وقدم أداء مميزا

جيايو قوان - قنا

الــقــطــري للسباحة عــن أســمــاء السباحن  أعــلــن االتــحــاد 
القطرين املشاركن في الجوالت الثاث األولى من بطولة 

كأس العالم للسباحة 2019.
وسوف يشارك عبد العزيز العبيدلي وفــراس السعيدي 
فــي الجولة األولـــى التي ستقام فــي العاصمة اليابانية 
طــوكــيــو خـــال الــفــتــرة مــن 2 ولــغــايــة 4 أغــســطــس املقبل، 
وعمر أشرف وكريم سامة في الجولة الثانية في مدينة 
جينان بالصن من 8 إلى 10 أغسطس، بينما سيشارك 
يعقوب الخليفي ويوسف الخليفي في الجولة الثالثة 
التي ستقام في سنغافورة من 15 ولغاية 17 من الشهر 

نفسه.
الــعــام 7 جـــوالت،  الــعــالــم للسباحة هـــذا  وتتضمن كـــأس 
حيث تقام الجولة الرابعة في بودابست / 4 - 6 أكتوبر/، 
والجولة الخامسة في برلن / 11 - 13 أكتوبر/، والجولة 
السادسة في كــازان / 1 - 3 نوفمبر/، والجولة السابعة 
واألخيرة في الدوحة / 7 - 9 نوفمبر/. وتقام كل الجوالت 
هـــذا الـــعـــام فـــي املـــجـــرى الــطــويــل / 50 مـــتـــرا/، وســتــكــون 
لــدورة األلــعــاب األوملبية في طوكيو العام املقبل  مؤهلة 

.2020
يــشــار إلــى أن الــدوحــة تستضيف إحـــدى جـــوالت بطولة 
ــام 2012، كــمــا  ــ ــــأس الـــعـــالـــم لــلــســبــاحــة ســـنـــويـــا مـــنـــذ عـ كـ
اســتــضــافــت بــطــولــة الــعــالــم الــثــانــيــة عــشــرة للسباحة في 
املجرى القصير التي أقيمت عام 2014، على أن تستضيف 

أيضا بطولة العالم لأللعاب املائية املقررة عام /2023/.

مشاركة قطرية في 
الجوالت الثالث األولى 
لكأس العالم للسباحة

الدوحة -  

إكــــمــــال صــفــقــة  فــــي  الـــدحـــيـــل  نـــجـــحـــت ادارة 
التعاقد مع املوهبة العراقية واملهاجم املميز 
ــراقـــي مــهــنــد علي  ــعـ العــــب نـــــادي الـــشـــرطـــة الـ
املعروف وسط الجماهير باسم )ميمي( بعد 
اكتمال املفاوضات مع ادارة النادي العراقي 

بكل نجاح بعقد يمتد لخمس سنوات.
ويعد مهند احد املواهب العراقية التي لفتت 
االنظار اليها بقوة من خال التألق الواضح 
ــع املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي  ــ لـــاعـــب مــــع نــــاديــــه ومـ
ــارك الــاعــب مــع منتخب بــــاده في  حــيــث شــ
النسخة االخــيــرة مــن بطولة كــأس أمــم آسيا 
التي تــوج منتخبنا الوطني بلقبها ونجح 
ــراز هــدفــن فــي هــذه البطولة، وقبلها  فــي احـ
نجح في التألق مع ناديه في الدوري العراقي 
ــم صــغــر ســنــه حــيــث يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 19  رغــ
عــامــا ولــكــن مــوهــبــتــه جعلته احـــد العناصر 
االساسية التي تضع عليها جماهير الكرة 
العراقية اماال كبيرة في قدرته على املساهمة 

في انتصارات منتخب باده.
ووصل الاعب الى الدوحة حيث قام باكمال 
ــــراءات الــتــعــاقــد رســمــيــا وطـــار بــعــدهــا الــى  اجـ
الـــبـــرتـــغـــال لـــانـــضـــمـــام لـــزمـــائـــه الــــجــــدد فــي 
الــذي يخوضه الفريق  املعسكر التحضيري 

حاليا في مدينة بورتيماو.
ــــن ســــعــــادتــــه الـــكـــبـــيـــرة  ــلـــي عـ ــر مـــهـــنـــد عـ ــبــ وعــ
ــدة الـــتـــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ بـــمـــغـــامـــرتـــه االحـ
سيخوضها مــع نـــادي الــدحــيــل وعــزمــه على 

الظهور فيها بشكل مميز.
الــاعــب: انضمامي لفريق الدحيل هو  وقــال 
تحد جديد فــي مسيرتي االحترافية اتمنى 
فــيــه الــنــجــاح والـــقـــدرة عــلــى اســعــاد جماهير 
الـــنـــادي وتــحــقــيــق االلـــقـــاب مــع الــفــريــق الــذي 
يـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــــن نــــجــــوم الـــكـــرة 
القطرية وينافس بقوة في دوري ابطال آسيا 
وأعــد الجميع بأنني سأبذل أقصى مجهود 
لــكــي اكـــون عــلــى قـــدر ثــقــة ادارة الــنــادي التي 

استعانت بخدماتي.
ــائـــا: اعـــلـــم تــمــامــا  ــل مــيــمــي حــديــثــه قـ ــ وواصــ
باملهمة الكبيرة التي تنتظرني خاصة وان 
الــعــراقــيــة ستتابع مسيرتي  الــكــرة  جماهير 
الـــتـــي اتــمــنــى فــيــهــا الـــنـــجـــاح وان انـــجـــح في 

التتويج مع فريقي الجديد بالبطوالت.

العراقي مهند علي العبا بالدحيل

نادي قطر يضم الكونغولي كابانانجا

إنجاز جديد لمنتخب »الطائرة الشاطئية«
 في التصنيف العالمي

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة - قنا

تــعــاقــد نــــادي قــطــر مـــع الـــاعـــب الــكــونــغــولــي، جــونــيــور 
ــنــــن، ملــــدة مـــوســـمـــن. وســيــكــون  كــابــانــانــجــا امــــس االثــ
كابانانجا بذلك، املحترف األجنبي الثالث في صفوف 
قــطــر، إلـــى جــانــب املــغــربــي املــهــدي بــرحــمــة، واإلســبــانــي 

خمينا. وانتقل الاعب من آستانا الكازاخستاني، إلى 
صفوف قطر، في صفقة تمثل أهمية كبيرة للنادي، في 
ظل سعيه للظهور بصورة مختلفة خال املوسم املقبل.

ــادي قـــطـــر لــحــســم بــقــيــة الــصــفــقــات،  ــ وتــتــطــلــع إدارة نــ
خــال األيـــام الــقــادمــة، مــن أجــل دخــول الفريق معسكره 

الخارجي بصفوف مكتملة.
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ــع تـــأهـــل مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر إلــــى نــهــائــي  مـ
أمــم أفريقيا، وتألق »محاربي الصحراء« 
ــــات بــن  ــارنـ ــ ــقـ ــ ــثــــرت املـ خــــــال الــــبــــطــــولــــة، كــ
نجاح »الخضر« وفشل املنتخب املصري، 
مستضيف البطولة. ولكن ما هي األسباب 
الحقيقية لنجاح الجزائر وفشل مصر في 

العرس األفريقي؟
حـــافـــظ املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري عــلــى جميع 
ــلـــعـــب، فــظــهــر  الـــعـــوامـــل داخــــــل وخـــــــارج املـ
لــلــجــمــاهــيــر بــــصــــورة املــنــتــخــب املـــوهـــوب 
واملنضبط واملخلص لشعار يعني الكثير 

للباد.
أمـــــــا مــــصــــر، الــــتــــي طــــالــــبــــت جـــمـــاهـــيـــرهـــا 
باللقب الثامن، األول منذ 2010، ففشلت 
باإلقناع منذ املباراة األولى، وأخفقت فنيا 
و»أخاقيا«، خاصة بعد فضيحة الاعب 
عمرو وردة، وقــرار مسؤولي اتحاد الكرة 
بإبقائه مع البعثة ثم عودته للفريق، عقب 

اإلعان عن استبعاده نهائيا.

المدرب

املــدرب، فهو  بداية حل املشكات يبدأ من 
»الـــرئـــيـــس« املـــبـــاشـــر لـــاعـــبـــن، وصــاحــب 
ــل املـــلـــعـــب وخــــارجــــه،  ــ ــيــــر داخــ الــــقــــرار األخــ
ــدرب الــجــزائــر  ــ ــفـــرق بـــن مـ وهـــنـــا يــتــبــن الـ
جمال بلماضي، ومدرب مصر، املكسيكي 

خافيير أغيري.
ــل  ــوامــ ــعــ ــى الــ ــلــ ــرا عــ ــيــ ــثــ بــــلــــمــــاضــــي ركـــــــز كــ
ــاع خــلــق  ــطــ ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــة لــــاعــــبــــن، واســ
ــة مـــتـــجـــانـــســـة تــــمــــزج الـــاعـــبـــن  ــمـــوعـ مـــجـ
املـــغـــتـــربـــن، والـــاعـــبـــن املــحــلــيــن، وخــلــق 

بينهم جوا من األلفة واألخوة الحقيقية.
أما تكتيكيا، فقد نجح بلماضي بالدخول 
فــي كــل مــبــاراة بطريقة هجومية سلسلة، 
ــــط دفـــاعـــي  ــك عـــلـــى خـ ــذلــ ــع االعــــتــــمــــاد كــ ــ مـ
صلب، ليوازن بذكاء بن الهجوم والدفاع، 
ويـــروض جميع منتخبات أفريقيا التي 

واجهها.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، فـــشـــل أغــــيــــري بـــالـــوصـــول  ــ ومـ
لـــاعـــبـــن، وبـــــدا عــلــى مــســافــة بــعــيــدة من 
ــا عـــلـــى املـــســـتـــوى  ــ ــراغـ ــ ــا فـ ــ ــاركـ ــ الــــنــــجــــوم، تـ

الشخصي.
أمــا فنيا، فشل أغــيــري بإقناع الجماهير 
ــة، بـــالـــرغـــم مـــن تــحــقــيــقــه الــعــامــة  املـــصـــريـ

الكاملة في مبارياته الثاث األولى.
االنتقادات طالت املنتخب »الباهت« قبل 
الــخــروج« بوقت طويل، والسبب  »صدمة 
املستوى الهزيل الذي ظهر به »الفراعنة« 
لــم يقنع الفريق هجوميا، أو حتى  حيث 
دفــاعــيــا كــمــا كـــان الــحــال مــع األرجنتيني 
الـــذي قــاد املنتخب املصري  هكتور كــوبــر 

إلى املباراة النهائية للبطولة السابقة.

 الفضائح

ــــل املــنــتــخــب املــــصــــري خـــــال الــبــطــولــة  دخـ
بـــدوامـــة مـــن الــفــضــائــح، أبـــرزهـــا اتــهــامــات 
بــالــتــحــرش الحـــقـــت عـــمـــرو وردة، بــدأتــهــا 
ــــورا  ــشــــرت صـ ــة أزيـــــــــاء مـــصـــريـــة نــ ــ ــارضـ ــ عـ
للرسائل التي تلقتها من الاعب، لحقتها 
العديد من الصور املماثلة ومقطع فيديو 

فاضح.
ــة لــــــذلــــــك، أعـــــلـــــن اتــــــحــــــاد الــــكــــرة  ــيــــجــ ــتــ ونــ
املـــصـــري اســتــبــعــاد وردة )25 عـــامـــا( من 

املنتخب بشكل نــهــائــي، لكنه عــاد وأعلن 
خــفــض الــعــقــوبــة إلـــى االســتــبــعــاد مــن دور 
املجموعات فقط، مما أثار انتقادات كبيرة 

من الجمهور املصري.
ــب املـــــــصـــــــري، لــم  ــخــ ــتــ ــنــ وعـــــلـــــى عــــكــــس املــ
الــجــزائــري أي مشكات  املــنــتــخــب  يــواجــه 
ــون بــتــمــثــيــل  ــبــ ــاعــ شـــخـــصـــيـــة، والـــــتـــــزم الــ
املنتخب، والتركيز على البطولة، فجاءت 
أغلب األخــبــار إيجابية، خــال التغطيات 

اإلعامية ملنتخب »محاربي الصحراء«.

الضغوط

عانى املنتخب املصري كثيرا من الضغوط 
الكبيرة التي وضعت على عاتق العبيه، 
من قبل الجماهير، التي لم تقبل بأقل من 
اللقب الثامن، منذ لحظة إعان استضافة 

مصر للبطولة.
الــتــشــجــيــع الــكــبــيــر لــلــمــنــتــخــب انــقــلــب إلــى 
»ضغط ال يحتمل«، حتى جــاءت النتائج 
سلبية أمــام حشود املساندين في استاد 

القاهرة الدولي.
أما الجزائر، فدخلت من دون أي ضغوط، 

خــاصــة أن املــنــتــخــب فــشــل بــالــتــأهــل الــعــام 
املاضي ملونديال روسيا، مما أبعد صفة 

»املرشح« عن »الخضر.
الـــجـــزائـــري أن  املــنــتــخــب  وأدرك مــشــجــعــو 
مــنــتــخــب بــــادهــــم يـــدخـــل مـــرحـــلـــة إعـــــادة 
ــيــــل، تـــحـــت إشـــــــــراف بـــلـــمـــاضـــي، فــلــم  ــأهــ تــ
يطالبهم باللقب، وتمنوا فقط رؤية تمثيل 

مشرف.

التعلم من األخطاء

مــن أبـــرز عــامــات نــجــاح الــجــزائــر، التعلم 
من األخطاء السابقة، حيث بدا واضحا أن 
اتحاد الكرة في الجزائر تعلم من أخطاء 
تعين املــدربــن كبار الــســن، وتــوجــه نحو 
ــاب بـــلـــمـــاضـــي، الــــــذي يــحــمــل ســجــلــه  ــشــ الــ

نجاحات كبيرة بعقلية حديثة.
ــار تــعــيــن  ــتـ ــاخـ ــــري، فـ أمـــــا املـــنـــتـــخـــب املـــــصـ
أغــيــري، الــذي لــم يختلف كثيرا عــن سلفه 
الــذي ابتعد عن كــرة القدم  هيكتور كوبر، 

الجميلة، وأصبح عدوا للجماهير.
أغــيــري لــديــه ســجــل طــويــل فــي كـــرة الــقــدم، 
الــقــدم الحديثة،  أبــدا بكرة  لــم يعرف  لكنه 

كما سبق له الفشل قاريا مع اليابان في 
2015، لذا فتعيينه جاء خطوة »للوراء«.

المحترفون

نـــجـــح أبــــــرز مــحــتــرفــي مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
برفع مستوى »الخضر«، والظهور بأعلى 
مــســتــويــاتــهــم، وكــأنــهــم فـــي ذروة املــوســم 

األوروبي.
على رأس املحترفن ريـــاض مــحــرز، نجم 
مانشستر سيتي، وسفيان فيغولي، نجم 
الــذي نجحوا بقيادة كتيبة  غلطة ســراي، 

الجزائر مباراة تلو األخرى.
أمـــــا مـــصـــر، فـــتـــراجـــع مـــســـتـــوى نــجــومــهــا 
الــذي  كثيرا، وعلى رأســهــم محمد صــاح، 
املــتــألــق فــي ليفربول،  ظهر كشبح للنجم 
ورغم أنه حاول كثيرا فقد أخفق في تقديم 
ــعــــودت عــلــيــه جــمــاهــيــر  ــواه الــــــذي تــ ــتـ مـــسـ

ليفربول بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
الـــخـــروج »الـــصـــادم« ملنتخب مصر،  ومـــع 
سيتوجب على املــســؤولــن على املنتخب 
الــجــزائــري،  املــثــال  ــة  التوقف قليا، ودراسـ

ألنه سيقود حتما للقب الثامن.. يوما ما.

لماذا فشلت مصر ونجحت الجزائر؟
في العرس اإلفريقي

¶  فرحة العبي المنتخب الجزائري¶  ندم العبي المنتخب المصري

الدوحة -  

بعد نحو عام على تقديمها للعالم، ال تزال »تقنية الفيديو« محور النقاش األول 
في كرة القدم، والسؤال إذا ما كانت مفيدة للعبة الشعبية األولــى في العالم، أم 
مؤذية لها؟ لكن ما حدث في األسابيع املاضية بالتأكيد لم يساعد حجج مؤيدي 
الشهر، »وصمة عار«  التي اختتمت مطلع  أميركا  »الــفــار«. ومثلت بطولة كوبا 
للخبراء، وذلــك بسبب  التقنية بشكل كبير، وفقا  الفيديو، حيث فشلت  لتقنية 
الــقــرارات الصحيحة، واستهالكها وقتا  اتخاذ  الحكام على  فشلها بمساعدة 
طويال جدا. ومن أميركا الجنوبية إلى أفريقيا، حيث جاءت »الضربة القاضية« 
مــســاء األحـــد، وذلـــك خــالل مــبــاراة نصف نهائي كــأس أمــم أفريقيا بــن تونس 

والسنغال، الذي شهد »فضيحة« جديدة »للفار«.
بــامــالك تيسيما ركــلــة جــزاء  اإلثــيــوبــي  الحكم  الــقــاتــلــة، احتسب  اللحظات  وفــي 
الــذي كــان متأخرا بنتيجة 0-1، قبل أن يعود  التونسي،  للمنتخب  »منطقية« 
لتقنية الفيديو، ويغير قراره بشكل »غريب«، بالرغم من أن اإلعادة التلفزيونية 
أوضحت ملس الكرة الواضح ليد العب السنغال إدريسا غاييه. وجاءت »سقطة« 
الفار الجديدة مكملة لسقطاته املتعددة في كوبا أميركا، والتي وصفها أسطورة 
كرة القدم ليونيل ميسي بأنها »مخزية«، ليشتعل النقاش مجددا بشأن فائدة 
ــرز فــي قــوانــن كــرة الــقــدم منذ  الــرجــوع إلــى تلك التقنية الــتــي تمثل الــتــطــور األبـ
تقنينها قبل أكثر من 100 عام. وقبل فضائح كوبا أميركا وكأس أمم أفريقيا، 
الــقــارة األفريقية فضيحة »فــار« ضخمة، تمثلت بإلغاء حكم مواجهة  شهدت 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، هدفا صحيحا ال غبار عليه، لنادي الوداد املغربي، 
العمل  الفيديو عــن  التونسي، وذلــك فــي ظــل »تعطل« تقنية  الترجي  فــي مرمى 
»ألسباب تقنية«. قرار الحكم في ملعب رادس أثار حربا بن الالعبن واإلدارين 
الــوداد استكمال املباراة، ملا اعتبروه من »ظلم  على أرض امللعب، ورفــض نــادي 
فاضح«، ليتوج الترجي باللقب، وسط سخط جماهيري وإعالمي من األحداث 
قبل أن يتدخل االتحاد األفريقي ويقرر إعــادة املباراة بأكملها في وقت الحق. 
بداية تقنية الفيديو كانت جيدة جدا، وذلك خالل مونديال روسيا 2018، الذي 
ليهدئ مــن روع  املــونــديــال  الــحــكــام، وجـــاء  ــرارات  قــ فــي  شهد تحسنا ملحوظا 

املعترضن على الفكرة الجديدة.
لكن صيف 2019 جاء لينكأ الجروح، ويكشف كل ما تخوف منه محبو كرة 
القدم »التقليدية«، فما بن تأخير مبالغ فيه، وقرارات خاطئة، واستنزاف ملشاعر 
الالعبن والجماهير على حد ســواء، جاءت »الفار« لتثبت أنه ربما على صناع 
القرار التريث قبل استخدامها مجددا. وقد يكون نجاح تقنية »الفار« في بطوالت 
املــونــديــال ودوري أبــطــال أوروبـــا والــدوريــات األوروبــيــة، داللــة على أن تطبيقها 
الجنوبية وأفريقيا، قد  أميركا  املتطورة كــرويــا، ولكن دول  الـــدول  فــي  »نــاجــح« 
إلى  تــؤدي  لم تنجح، فسوف  التقنية بعد، والتي إن  ال تكون جاهزة الستخدام 
مشكالت أكبر بكثير من قرار تحكيمي سريع، اتخذه حكم بصافرته في لحظة.

الحكم اإلثيوبي 
»قتل« أحالم التوانسة

ــا الــتــي  ــيـ ــقـ ــم أفـــريـ ــ ــقـــه فــــي بـــطـــولـــة أمــ ــألـ بـــعـــد تـ
تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر، تـــبـــدو حـــظـــوظ الـــاعـــب 
السنغالي ساديو ماني قوية للمنافسة على 

جائزة الكرة الذهبية في نسختها املقبلة.
وتوقعت صحيفة »آس« اإلسبانية أن يكون 
مـــانـــي مــرشــحــا لــلــفــوز بـــالـــجـــائـــزة، ومــنــافــســا 
قــويــا لنجم برشلونة ليونيل ميسي والعــب 

ليفربول فيرجيل فان دايك.
وأرجـــعـــت الصحيفة ترشيحها ملــانــي للفوز 
إلــى دوره الكبير في بلوغ منتخب  بالجائزة 
بـــاده نهائي كــأس األمـــم األفــريــقــيــة، هــذا إلى 
جانب تألقه مع ليفربول، وإحــراز لقب دوري 

أبطال أوروبا.
وتمكن ماني من إحــراز 3 أهــداف في البطولة 
األفريقية معادال رقم الجزائري رياض محرز 
والزامبي سيدريك باكامبو، والجزائري اآلخر 

آدم وناس.

ماني يهدد فرص 
ميسي وفان دايك 

للفوز بالكرة الذهبية

ــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم / أعـــلـــن االتــــحــ
تــلــقــى 19.3 مليون  ــه  أنـ امــــس،  الــيــويــفــا/، 
طــلــب لــشــراء تــذاكــر مــبــاريــات كـــأس األمــم 
األوروبية /يورو 2020/ في أولى مراحل 

عملية بيع التذاكر.
وكشف /اليويفا/، في بيان له، أنه تلقى 
ــبـــاراة  ــر املـ 1.9 مــلــيــون طــلــب لـــشـــراء تـــذاكـ
النهائية املقررة في 12 يوليو عــام 2020 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، مشيرا 
ــود إقـــبـــال مــكــثــف مـــن الجماهير  إلـــى وجــ

لشراء تذاكر مباراتي الــدور قبل النهائي 
ــات دور  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــدن، ومـ ــ ــنـ ــ ــي لـ ــ املــــقــــررتــــن فـ
ــقــــررة فـــي مــديــنــة مــيــونــخ  املـــجـــمـــوعـــات املــ
األملانية وأمستردام الهولندية، باإلضافة 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــر لـــحـــضـــور املـ ــ ــذاكـ ــ إلــــــى طـــلـــبـــات تـ
االفتتاحية والتي ستقام في الثاني عشر 
من يونيو 2020 في العاصمة اإليطالية 

روما.
ــه تــلــقــى طلبات  كــمــا لــفــت االتـــحـــاد إلـــى أنـ
شراء التذاكر من 213 دولة مختلفة حول 
ــــى أن املــرحــلــة  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مـــشـــيـــرا إلـ
الــثــانــيــة مـــن عــمــلــيــة بــيــع الــتــذاكــر ستبدأ 

خــــال شــهــر ديــســمــبــر املــقــبــل بــعــد إجــــراء 
القرعة، وتحديد املنتخبات املشاركة في 

كل مجموعة من مجموعات البطولة.
الــتــي  بـــطـــولـــة /يـــــــورو 2020/،  يـــذكـــر أن 
ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة 24 مــنــتــخــبــا، ســتــقــام 
خال الصيف املقبل في 13 دولة أوروبية 
مختلفة، عــقــب إعـــان االتــحــاد األوروبــــي 
أنــحــاء  فــي مختلف  الــبــطــولــة  عــن تنظيم 

القارة بأكملها.
وســيــتــأهــل الــفــائــز بــالــبــطــولــة لــنــهــائــيــات 
كــأس الــقــارات 2021 التي ستقام في قطر 

مستضيفة كأس العالم لكرة القدم 2022.

»2020 19.3 مليون طلب لشراء تذاكر »يورو 
تلقاها االتحاد األوروبي لكرة القدم

الدوحة -  
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انطلقت فعاليات برنامج املراكز الصيفية التي تقيمها وزارة التعليم والتعليم 
ابتكار  الثقافة والرياضة وبالتعاون مع شركة  العالي بالشراكة مع وزارة 
التاسعة  الساعة  الــقــادم، مــن  الرقمية، وتستمر حتى 8 أغسطس  للحلول 
الواحدة ظهرًا بهدف استثمار اإلجــازة الصيفية في تنمية  صباحًا وحتى 
الطلبة وتوسيع مداركهم نحو ما ينفعهم ويفيدهم في استثمار  مهارات 
أوقاتهم ومساعدتهم على اكتشاف مواهبهم املخزونة، وصقلها ودعمها 
الثقافية  الفعالة فــي األنشطة  املــشــاركــة  وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على 
التعليم ووزارة  املراكز. وقد خصصت وزارة  التي تشهدها  والتكنولوجية 
الثقافة والرياضة بالتعاون مع مركز مدى ألول مرة هذا الصيف مركزين 

الغرافة  نــادي  الخاصة، وهما مركز  صيفيني الستقبال ذوي االحتياجات 
الرياضي للبنني، ومركز مدرسة الرسالة للبنات ليسهما وبصورة إيجابية 
الــبــرامــج الصيفية وبــصــورة  فــي  املــشــاركــة  الطلبة وتمكنهم مــن  فــي دمـــج 
إيجابية وهو من األهداف الرئيسية التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها 
حرصًا منها على تقديم كل الدعم والرعاية لهذه الشريحة من أفراد املجتمع. 
وتحت شعار )بنشاطي أرتقي( نظم مركز نادي الغرافة الرياضي، ومركز 
للبنات أنشطة تربوية مفيدة جاذبة وشاملة وذات جودة  الرسالة  مدرسة 
الطلبة وتصقل مهاراتهم، وتراعي مواهبهم، في بيئة  عالية، تثري خبرات 

مشجعة آمنة ليكونوا قادرين على املساهمة في رؤية قطر 2030.
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

1483 جولة تفتيشية ببلدية الظعاين

أرقام وحقائق

الثقافية بنادي  اللجنة  أقامت 
قطر الــريــاضــي بــالــتــعــاون مع 
ــة مـــحـــاضـــرة  ــ ــدوحــ ــ ــ شــــبــــاب ال
تــوعــويــة لــصــيــف بــا حـــوادث 
ــة 31  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ مـــــــــروريـــــــــة، 
مشاركا من الكوادر الشبابية 
ــاء الــنــشــاط  الـــصـــاعـــدة ألعـــضـ
املــحــاضــرات  بــقــاعــة  الصيفي 
ــلـــه بـــن سحيم  بــقــاعــة عــبــد الـ

بمقر النادي بالدفنة.
وقــــال الــســيــد مــحــمــد سلطان 
الثقافية  اللجنة  فخرو رئيس 
إدارة  الفعالية تحت رعاية  إن 
الــــشــــؤون الــشــبــابــيــة بــــــوزارة 
الثقافة والرياضة وبالتعاون 
املـــروريـــة  الــتــوعــيــة  إدارة  مـــع 
ــلــــمــــرور  ــ ــة ل ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــــــــــــاإلدارة الـ
ــن بــــرنــــامــــج الـــنـــشـــاط  ــ ــمـ ــ وضـ
لـــلـــمـــوســـم 2019.  الـــصـــيـــفـــي 
وقــدم املــازم أول عبد العزيز 
مــحــمــد الـــزمـــان ضــابــط قسم 
الــتــوعــيــة املــــروريــــة مــحــاضــرة 
تــوعــويــة تـــحـــدث خــالــهــا عن 
خــطــورة الــقــيــادة بــا رخصة 
والصندوق األصفر ومواقف 
الــخــاصــة  ذوي االحـــتـــيـــاجـــات 
والتجاوز من اليمني وتم طرح 
ــدة أســـئـــلـــة عـــلـــى مــنــتــســبــي  ــ عـ
النشاط ملعرفة قيمة املخالفة 
والعقوبة، وتم توجيه الشباب 
ألهمية وخطورة ارتكاب مثل 
هـــذ املـــخـــالـــفـــات مـــع نــقــل تلك 

املعلومات لألسرة.
الــحــمــلــة  أن  املـــحـــاضـــر  وأكــــــد 
املرورية »صيف با حوادث« 
لــلــعــام 2019 ســـوف تستمر 
ــتــــى األســــــبــــــوع األول مــن  حــ
املقبل بهدف  شهر أغسطس 
تــــوعــــيــــة قــــــائــــــدي املــــركــــبــــات 
بـــقـــواعـــد الـــســـامـــة املــــروريــــة 
ــادة اآلمــــنــــة، والــتــوعــيــة  ــيــ ــقــ ــ وال
املرورية  املخالفات  بحملة من 
بـــهـــدف الـــحـــد مــنــهــا. وبـــــدوره 
تــقــدم الــســيــد مــحــمــد سلطان 
الثقافية  اللجنة  فخرو رئيس 
بالشكر والتقدير للمحاضر 
ــى الــعــقــيــد مــحــمــد راضـــي  ــ وإلـ
ــة  ــيـ ــتـــوعـ ــر الـ ــ ــديـ ــ الـــــهـــــاجـــــري مـ
الكبير  املــروريــة على دورهـــم 
واملــــمــــيــــز لـــتـــوعـــيـــة الـــشـــبـــاب 

واملجتمع.

تتواصل فعاليات الورش الفنية بمطافئ – مقر 
الفنانني – والتي انطلقت 1 يوليو، وتستمر ملدة 
31 يومًا، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة برنامج 
التي تهدف إلى تشجيع  الفنية  اإلقامة الصيفية 
الــفــنــون وتطوير  الناشئة الستكشاف  املــواهــب 
الطاب  إلى توجيه  الفنية، كما تهدف  مهاراتها 
وإرشادهم من قبل مدربني وفنانني بارزين في 
الشباب لعرض  للفنانني  الفرصة  قــطــر، وتتيح 
الفنية من خال تنظيم معرض خاص  أعمالهم 

بإنتاجهم الفني خال فترة اإلقامة الصيفية.
وقال السيد خليفة العبيدلي مدير مطافئ »مقر 
البرنامج يتم بالشراكة  القطريني« إن  الفنانني 

بني متاحف قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي، 
حيث يتم من خاله اختيار الطاب املتميزين في 
الفنون البصرية«، وبناًء  الفني »مبدعو  املعرض 
عــلــى مــشــاركــتــهــم يــحــصــل الــطــاب عــلــى جرعة 
فنية مع فنان محترف في ممارسة فنية معينة، 
الطباعة والــرســم والــكــوالج والفوتوغرافيا  مثل 
ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبـ الــــــطــــــاب روح  عــــنــــد  يـــــعـــــزز  مــــمــــا 
املــزدهــر في  الفني  ومعايشتهم ألجـــواء املشهد 
ملــهــارات فنية مختلفة  قــطــر، وأيــضــًا اكتسابهم 
العبيدلي  خال فترة اإلقامة الصيفية. وأضــاف 
بأنه سيقوم في األسبوع الخامس بطرح ورشة 
ــيـــا«، ســيــتــعــلــم فيها  فــنــيــة بـــعـــنـــوان »فـــوتـــوغـــرافـ

ملــدة يومني،  التصوير الضوئي  الطاب مــهــارات 
بينما سيستمر املدربون في األيــام املتبقية من 
البرنامج بتوجيه األعمال الفنية للطلبة؛ استعدادًا 
لــعــرضــهــا فــي املــعــرض الــفــنــي الــخــاص بــأعــمــال 

الطلبة في مطافئ.
ويتضمن األســبــوع الــثــالــث مــن بــرنــامــج اإلقــامــة 
ــة بـــعـــنـــوان »مـــقـــدمـــة في  ــ الــصــيــفــيــة الــفــنــيــة ورشـ
بــول فالنتاين،  الفنان  القديمة« يقدمها  الطباعة 
حــيــث تــركــز الــورشــة عــلــى تعليم الــطــاب تقنية 
الحفر لصناعة صــورة على لوح خشبي؛ حيث 
 Linoleum سيقوم الطاب بالحفر على قطع من

ومن ثم طباعة الصورة األخيرة على الورق.

املــمــيــزة ملوسم  الــفــعــالــيــات  الترفيهية، إحـــدى  املــديــنــة  استقبلت 
الصيف في قطر لهذا العام، نحو 60 ألف زائر على مدى شهر 
تقريبًا نجحت خاله في إثراء موسم الصيف في قطر وتعزيز 
الـــزوار من  لــدى الصغار والــكــبــار واستقطاب  الترفيه  خــيــارات 
أبوابها  الــتــي فتحت  املــديــنــة  داخـــل قطر وخــارجــهــا. وتضّمنت 
للجمهور منذ 4 يونيو املاضي وحتى 13 يوليو الجاري، العديد 
التي تلبي تطلعات  العصرية  الترفيهية واأللــعــاب  من األنشطة 

جميع أفراد األسرة باختاف أعمارهم واهتماماتهم.
املفعمة  بــاألجــواء  العمرية  الفئات  واستمتع األطــفــال مــن شتى 
باإلثارة والعروض والفعاليات الترفيهية التي تضمنتها املدينة 

للقفز  بـــول« ومملكة كيوسبورتس  ــن  لعبة »أوشـ مثل أضــخــم 
والــنــطــاطــيــات ومـــدرســـة األطـــفـــال لتعليم الــقــيــادة والــتــرامــبــولــني 
وغيرها من األلعاب املسلية واملمتعة، كما خاض األطفال تجارب 
الجولف املصغر ودخلوا  الجليد وملعب  التزلج على  فريدة في 

عاملًا جديدًا مع األلعاب اإللكترونية ومدينة الواقع االفتراضي.
ـــاق مــتــابــعــة الـــبـــطـــوالت واملــنــافــســات الــريــاضــيــة فقد 

َّ
وأمــــا عـــش

استطاعوا مشاهدة نجومهم املفضلني عبر شاشات عماقة 
التي  للكريكيت  الــعــالــم  كـــأس  بــطــولــة  مــنــافــســات  تــابــعــوا عليها 

استضافتها إنجلترا مؤخرًا.
الترفيهية جزءًا من برنامج موسم الصيف في  املدينة  عتبر 

ُ
وت

قطر لهذا العام الذي يقدمه املجلس الوطني للسياحة بالتعاون 
مع أكثر من 30 شريكًا من القطاعني العام والخاص، والذي نجح 

حتى اآلن في خلق أجواء ترفيهية حافلة باملتعة واملرح.
الــفــعــالــيــات الترفيهية  الــبــرنــامــج بــاقــة مــتــنــوعــة مـــن  ويــتــضــمــن 
والحفات املوسيقية والغنائية والعروض الكوميدية واملخيمات 
الصيفية التي تقدم العديد من األنشطة الهادفة التي تمزج بني 
الــريــاضــيــة والــتــجــارب الصيفية،  الترفيه والتعليم، والــبــطــوالت 
ــــى الـــعـــروض الــتــرويــجــيــة الــتــي تــقــدمــهــا قــطــاعــات  بـــاإلضـــافـــة إل
الــضــيــافــة والــســفــر والــتــســوق والــتــي ســـوف تــتــواصــل حــتــى 16 

أغسطس.

60 ألف زائر للمدينة الترفيهية في »صيف 2019«

صيف بال حوادث 
مرورية بصيفي 

قطر

ذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين )1483( جولة تفتيشية على 
َّ
نف

النصف  للبلدية، خــال  التابعة  ــة  الــحــدود اإلداريــ الغذائية فــي  املنشآت 
األول من العام الجاري. وذلك للتأكد من توافر االشتراطات واملواصفات 

القياسية لضمان إعداد وتداول األغذية بشكل صحي وسليم.
وقد أسفرت الجوالت التفتيشية عن تحرير 32 محضر ضبط مخالفة 
للقانون رقم )8( لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة األغذية اآلدمية. كما 
تم سحب عدد 92 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمختبر املركزي، حيث 

تم إتاف 12 عينة غير صالحة لاستهاك اآلدمي. 

الطالب يتميزون في فعاليات اإلقامة الصيفية بمطافئ

مركزان لذوي االحتياجات الخاصة بالمراكز الصيفية

 165.66

 151.85

 144.95

 124.25

 96.63

د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

قــد تــحــاصــرنــا الــحــيــاة أحــيــانــًا وتستحكم الــحــدود 
وتــشــتــد الـــقـــيـــود وال يـــبـــدو فـــي األفـــــق الــكــثــيــر من 
الخيارات، واملعضلة الكبرى في هذا أن الحياة البد 
أن تستمر، فأنت ال تستطيع إيقافها وال تجميدها، 
فتستمر املعارك وتستمر الضربات املوجعة، وهنا 
البد من التفكير بطريقة مبتكرة مختلفة تماما عن 
املقال  القصة فــي مــوضــوع  الــحــيــاة، وأصـــل  نمطية 
نفق الحياة والــذي يفرض احترامه عامليًا، هو نفق 
الــحــيــاة الـــذي أقــامــه مسلمو مــديــنــة ســرايــيــفــو بعد 
أن تــم حــصــارهــم مــن كــل االتــجــاهــات مــع استمرار 
القصف املكثف على املدينة التي تتوسط الجبال في 
الهضاب والــوديــان، ولــم يكن هناك إال جهة واحــدة 
ال يتم قصف املدينة منها وهي منطقة املطار الذي 
املتحدة والتي بدورها وعلى  األمــم  يخضع لسلطة 
لسان أهل املدينة لم تقدم أي دعم من أي شكل، بل 
الجانب  العكس كانت تمنع مرور املدنيني إلى  على 
اآلخـــر. وهــذا الــوصــف للمدينة وهــي حالة فــي غاية 
الجدية يمكن أن يتم إسقاطه على كل أشكال الحياة، 
أو على  املنافسة والقوانني،  على شركة حاصرتها 
أو على أي كيان قائم  الفقر والبطالة  فرد حاصره 
يواجه تحديات مصيرية وال يجد لها مخرجا آمنا. 
املــحــاصــرة بحفر نفق  للمدينة  الفكرة  أتــت  أن  إلــى 
املعركة  طويل تحت األرض يمر من أسفل ساحة 
الحر،  العالم  إلى منطقة  املطار ليوصل  ومن أسفل 
املــؤن والطعام والــعــاج وباقي أسباب  حيث تتوفر 
الــحــيــاة. لــم تــكــن املــهــمــة سهلة عــنــد ســكــان املــديــنــة، 
فا معدات وال حالة هدنة واستقرار وال إمكانيات، 
ولكن كانت هناك اإلرادة الحرة، إرادة الحياة وإرادة 
البقاء والتطلع ملستقبل جديد يولد من رحم املعاناة، 
تم حفر النفق من وسط منزل سيدة عجوز ليكون 
املــديــنــة وآالف األرواح وتــعــديــل كفة  املــدخــل إلنــقــاذ 
أن  إلى  أن تعيش  السيدة  لتلك  امليزان، وكتب أيضًا 
ترى الحرية لوطنها ولشعبها. وشاهد القول هنا أن 
الحكمة الحقيقية واالنتصارات العظيمة ال تأتي إال 
من قلب املعركة، فإذا كانت تلك املدينة عادت للحياة 
من نفق املوت فاألجدر بكل من تواجهه محنة في 
حياته، مادية أو تعليمية أو صحية أو عنصرية أو 
تــزيــده املحنة إصـــرارا على  أن  أو غيرها،  تنافسية 
ــذ بــعــني االعــتــبــار  ــ الــنــجــاح ولــكــن مـــع الــتــأكــيــد واألخـ
تغيير طريقة التفكير وتغيير أسلوب العمل والنظر 
إلى آفــاق جديدة كان يعتقد سابقا أنه ال يمكن أن 

يعمل فيها.
الحياة ال تتوقف وإن طلبنا منها ذلــك، كما أن  إن 
لذلك  الحياة،  أهــم عناصر  املعاناة هــو أحــد  مركب 
الــتــعــامــل مــعــه وإمــــا أن نستمر  إمــــا أن تــتــقــن فـــن 
الــقــدرات  أننا مختلفو  أعــي  إنني  بتحمل معاناته. 
السابق يفترض تساوي  الطرح  واإلمكانيات وأن 
املقدرة عند الجميع وهذا غير عقاني، ولكن ليس 
هــذا مــا قصدت ولكن للتوضيح أنــا أؤمــن بــأن لله 
أن املصاعب تأتي على قــدر حجم  حكمة مفادها 
لــألفــراد واملؤسسات والـــدول واألمـــم، وكل  التحمل 
الرسول  على قدر حجمه. وأخيرا أستشهد بقول 
عليه الصاة والسام: »ما أصابك لم يكن ليخطئك 
أن  لم يكن ليصيبك«، فلنعمل جميعا  وما أخطأك 
الجانب  إلى  للحياة يوصلنا  نصنع ألنفسنا نفقًا 
املــضــيء مــن مسيرتنا فــي هــذه الــدنــيــا وعــلــى أمل 

اللقاء هذه تحية.

نفق الحياة

الصـالة
  الفـجـــر: 03:25

  الشروق: 04:53

  الظهـــر: 11:40

 العصـــر: 03:04

  المغرب: 06:29

  العشـاء: 07:59

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,415.6815.3266.6259.98

4.09743.644.59503.7205
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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