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تفقد مركز التحكم الوطني لـ »كهرماء«

رئيس الوزراء يطلع على جاهزية 
شبكتي الكهرباء والماء خالل الصيف

قـــام مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بن 
خــلــيــفــة آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، صـــبـــاح أمـــــس، بـــزيـــارة 
ــي الــتــابــع  ــنـ تـــفـــقـــديـــة ملـــركـــز الـــتـــحـــكـــم الـــوطـ
ــقـــطـــريـــة لــلــكــهــربــاء  لـــلـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الـ
ــثــــمــــامــــة.  ــقـــة الــ ــنـــطـ واملـــــــــــاء »كــــــهــــــرمــــــاء« بـــمـ
وخـــــال الــــزيــــارة، اطـــلـــع مــعــالــيــه عــلــى آلــيــة 
ســيــر الــعــمــل فـــي مـــواجـــهـــة فــصــل الــصــيــف 
وجاهزية شبكتي الكهرباء واملاء، وخطط 
الصيانة والطوارئ وقراءة مؤشرات غرفة 
الــتــحــكــم، إضـــافـــة إلــــى شــــرح مــفــصــل آللــيــة 
عــمــل املــنــظــومــة، وتــوقــعــات الــطــلــب ووقـــت 
االستجابة وإصاح األعطال، وجودة مياه 

الشرب والطلب على املياه.

كما تفقد معاليه سير العمل في املشاريع 
اإلستراتيجية التي تنفذها »كهرماء« في 
قطاعي الكهرباء واملــاء والطاقة الشمسية، 
وخدمات املشتركني واملشاريع التي تنفذها 

»كهرماء« لخدمة املشاريع الحيوية بالدولة 
ــــأس الـــعـــالـــم ومـــحـــطـــات  ــا مــــاعــــب كــ ــنـــهـ ومـ
الــريــل واملــنــاطــق االقــتــصــاديــة، والــعــديــد من 

الخدمات التي تقدمها املؤسسة.

الدوحة - قنا

قطر تدين تفجير بغداد

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
لــلــتــفــجــيــر الـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــجـــلـــس عـــــــزاء جــنــوبــي 
العاصمة العراقية بــغــداد، وأدى إلــى سقوط قتيلني 
وجــرحــى، وجـــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمــس، 
موقف دولــة قطر الثابت من رفــض العنف واإلرهــاب 
مــهــمــا كـــانـــت الــــدوافــــع واألســــبــــاب. وعـــبـــر الــبــيــان عن 
تعازي دولة قطر لذوي الضحيتني وحكومة وشعب 

العراق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

دوشنبه - قنا

روما - قنا

الدوحة: قصف مستشفى 
طرابلس انتهاك صارخ 

للقانون الدولي اإلنساني

ــة قـــطـــر بـــأشـــد الــــعــــبــــارات الـــقـــصـــف الــــجــــوي الــــذي  ــ ــــت دولــ ــ أدانـ
اســـتـــهـــدف مــســتــشــفــى مــيــدانــيــا جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، وأوقــع قتلى وجــرحــى، واعتبرت وزارة الخارجية، 
بــيــان أمـــس، أن قصف املستشفى يمثل انتهاكا صارخا  فــي 
لــلــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي الـــذي يــهــدف إلـــى ضــمــان سامة 
املرضى والطواقم الطبية العاملة في املستشفيات والحفاظ 

على املنشآت الصحية في أوقات الحروب.
الــبــيــان على أن قصف املستشفى يستوجب تحقيقا  وشـــدد 
دوليا عاجا يمهد لتقديم املعتدين إلى العدالة الدولية، داعيا 
الــدولــي إلــى تــحــرك عــاجــل لحماية األهـــداف املدنية.  املجتمع 
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر ألسر الضحايا وحكومة 

وشعب ليبيا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

رسالة من وزير الخارجية 
لنظيره في طاجيكستان

ــــن وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  ــــديـ ــر الـ ــهـ ــــن مـ ــــديـ ــــادة ســـــــراج الـ ــعـ ــ تـــســـلـــم سـ
جــمــهــوريــة طــاجــيــكــســتــان، رســالــة خــطــيــة، مــن ســعــادة الشيخ 
الـــوزراء  محمد بــن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس 
بــالــعــاقــات الثنائية وســبــل دعمها  الــخــارجــيــة، تتصل  وزيـــر 

وتطويرها.
قام بتسليم الرسالة سعادة إبراهيم بن محمد العبدالله سفير 
دولة قطر لدى جمهورية طاجيكستان، خال لقائه أمس، مع 
سعادة السيد سراج الدين ُمهر الدين وزير خارجية جمهورية 

طاجيكستان.

.. ويبعث برسالة 
إلى نظيره اإليطالي

ــيـــرو مــيــانــيــزي وزيـــــر خــارجــيــة  ــوافـ تــســلــم ســـعـــادة إيـــنـــزو مـ
جمهورية إيطاليا، رســالــة خطية، مــن ســعــادة الشيخ محمد 
ــــوزراء وزيــر  بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نــائــب رئــيــس مجلس الـ
ــبــــل دعــمــهــا  ــيــــة، تـــتـــصـــل بـــالـــعـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة وســ الــــخــــارجــ
وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة عبدالعزيز بن أحمد 
املالكي سفير دولــة قطر لدى جمهورية إيطاليا، خال لقائه 
أمـــس مـــع ســـعـــادة الــســيــدة إيــمــانــويــا ديـــل ريــيــه نــائــب وزيـــر 

خارجية جمهورية إيطاليا.

بحث تعزيز عالقات التعاون 
بين قطر وجورجيا

بــــعــــث ســــــعــــــادة الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
عــبــدالــرحــمــن آل ثـــانـــي نـــائـــب رئــيــس 
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــ مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـ
ــعــــادة ديــفــيــد  ــى ســ ــ ــالــــة خـــطـــيـــة، إلـ رســ
زالكالياني وزيــر خارجية جورجيا، 

تــتــصــل بــالــعــاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل 
ــا، قــــــام بــتــســلــيــم  ــرهــ ــويــ ــطــ دعـــمـــهـــا وتــ
الــرســالــة ســعــادة مــبــارك بــن نــاصــر آل 
خليفة سفير دولة قطر لدى جورجيا، 
خــال لقائه أمــس ســعــادة اليكساندر 
خفتيسياشفيلي نائب وزير خارجية 

جورجيا.

تبليسي - قنا

سانت بطرسبرغ - قنا

قائد القوات البحرية األميرية يلتقي نظيره الروسي

التقى ســعــادة الــلــواء الــركــن )بــحــري( عبدالله 
بـــن حــســن الــســلــيــطــي قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة 
ــادة األمـــــيـــــرال فــاديــمــيــر  ــعــ ــة، مــــع ســ ــريــ ــيــ األمــ
كـــورولـــوف قــائــد الـــقـــوات الــبــحــريــة الــروســيــة، 
ــــك عــلــى هـــامـــش املـــعـــرض الــبــحــري املــقــام  وذلـ
حاليًا في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. 
ــعـــراض الـــعـــاقـــات  ــتـ ــــال الـــلـــقـــاء اسـ ــــرى خـ وجــ
ــبـــل تــعــزيــزهــا  الــعــســكــريــة بــــني الـــبـــلـــديـــن، وسـ

وتطويرها.

»ثقافي المكفوفين« ينظم ندوة »عمليات تكميم المعدة«

نظم مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفني 
بــالــتــعــاون مـــع قــســم جـــراحـــة ومــعــالــجــة السمنة 
بــمــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة نــــدوة نــقــاشــيــة بــعــنــوان 
الفوائد واألضـــرار«.  بــني  املــعــدة  »عمليات تكميم 
الــدكــتــورة  النقاشية كــل مــن  الحلقة  حــاضــر فــي 
ســمــا عــســل، وخــبــيــرة الــتــغــذيــة ســحــر الــشــمــري، 

واألخصائية الرياضية هناء عابد.
الدكتورة  النقاشية تحدثت  الندوة  وفي مستهل 
سما عسل استشارية السمنة في مؤسسة حمد 
الــوزن جراحيا بني املخاطر والفوائد،  إدارة  عن 
الــدهــون في  السمنة هــي وجـــود  أن  حــيــث بينت 
الجسم بشكل أكبر عن حاجته، بحيث إن هناك 
الــدهــون فــي كــل مــن جسم  نسبة طبيعية لكمية 

املــــرأة، وذكـــرت نوعية العالجات  الــرجــل وجــســم 
املــتــوفــرة لــلــســمــنــة، كــمــا بــيــنــت أســـبـــاب الــســمــنــة، 

وكيفية حساب الوزن الطبيعي.
وأشارت إلى أنه من الضروري األخذ بالحسبان 
ــراء العملية  ــإجـ عــــددا مـــن الـــعـــوامـــل قــبــل الـــبـــدء بـ
كــمــعــرفــة الـــتـــاريـــخ الــصــحــي لــلــمــريــض ونــوعــيــة 
ــة الــتــي يــتــنــاولــهــا املـــريـــض، بــاإلضــافــة إلــى  ــ األدويـ
الجسم، بعدها  الــدهــون في  عمل تحليل كميات 
إلــى أخصائي تغذية وريــاضــة وفــي حالة  يحول 
عدم نزول الوزن خالل فترة مدتها 6 أشهر يتم 

تحويل املريض للعالج الطبي والجراحي.
التغذية سحر  وخــالل مداخلتها تحدثت خبيرة 
العملية،  الــغــذائــي قبل وبعد  الــدعــم  الشمري عــن 
ومراحل العملية ومضاعفاتها وعوامل نجاحها 
أو فشلها، باإلضافة إلى الحديث عن املتابعة بعد 

التي من املفترض على  العملية مثل كمية األكــل 
املريض تناولها، واألدويــة املساعدة بعد العملية، 
ومن ضمنها املكمالت واملدعمات الغذائية عالية 

البروتني والفيتامينات.
فــيــمــا أكــــدت األســــتــــاذة هــنــاء عــابــد األخــصــائــيــة 
الــريــاضــيــة عــلــى أهــمــيــة ودور الــنــشــاط الــبــدنــي، 
القيام بعملية  اتباعه من رياضة بعد  وما يجب 
التكميم، حيث أوضحت ضرورة أن يتبع املريض 
بعد العملية نظاما غذائيا صحيا، ونظام تمارين 
الــوزن،  للوقاية من زيــادة  رياضية بشكل ثابت، 
الفتة إلى أن الرياضة تساعد على حرق الدهون 
ــــؤدي لــلــشــعــور  مـــع الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة مــمــا يـ
بالتحسن على املدى الطويل، كما تعمل الرياضة 
القلب والــعــظــام، وتحسني  املنتظمة على تقوية 

نسبة السكر في الدم، وتعزيز نظام املناعة.

الدوحة - قنا
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الرائدة في مجال  الشركة  أعلنت شركة قطرغاز، 
الــغــاز الطبيعي املــســال، عــن إنــجــاز جديد  صناعة 
الــشــحــنــة رقـــم 3 آالف  قــيــامــهــا بتسليم  فــي  تمثل 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي الــقــطــري املــســال إلـــى الــيــابــان 
منذ توريد الشحنة األولــى إلى محطة »كاواغويه« 
الستالم الغاز الطبيعي املسال في 10 يناير 1997.

وتعليقا على هذا اإلنجاز، أعرب سعادة املهندس 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  ســعــد بــن شــريــده الــكــعــبــي، وزيــ
التنفيذي لقطر  املنتدب والرئيس  العضو  الطاقة، 
للبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة قطرغاز، عن 
االمتنان بهذا اإلنجاز املهم والذي تحقق خالل ما 
يزيد قليال على عقدين منذ تسليم الشحنة األولى 
إلى العمالء في اليابان والذين كانوا أول املتعاقدين 

لشراء الغاز القطري املسال.
وقـــال ســعــادتــه:« مــن خــالل الــتــزامــنــا بــإنــتــاج الغاز 

الطبيعي املسال بطريقة مستدامة ومسؤولة بيئيا 
وتسليم الشحنات بأمان وموثوقية لعمالئنا في 
شــتــى بــقــاع الــعــالــم، فــإنــه يــتــم تــعــزيــز مــكــانــة دولــة 

الطبيعي املسال  للغاز  قطر بوصفها أكبر منتج 
قـــطـــرغـــاز بتلبية  ــتــــزام  ــ ال أن  الــعــالــم..مــضــيــفــا  فـــي 
احتياجات اليابان من الطاقة هو اليوم أقوى من أي 

وقت مضى.. ونحن نعمل باستمرار مع عمالئنا 
وأصدقائنا في اليابان على تعزيز أواصر التعاون 

املشترك وعلى بناء عالقات متميزة«.
مــن جــانــبــه، قـــال ســعــادة الــشــيــخ خــالــد بــن خليفة 
آل ثــانــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة قــطــرغــاز :« 
بــهــا، فإننا  املــرنــة واملـــوثـــوق  بــاســتــخــدام عملياتنا 
الطبيعي  للغاز  املــتــواصــل  بــاإلمــداد  الــيــوم  نحتفل 
املــســال إلــى الــيــابــان مــع هــذه الشحنة رقــم 3000، 
والتي تعد معلما مهما يعكس مدى متانة العالقة 
اليابانيني  القائمة بــني شــركــة قطرغاز وعمالئنا 
التزام  الــكــرام، ويبرهن تسليم هــذه الشحنة على 
اليابان وجميع عمالئنا  قطرغاز بمواصلة تزويد 
في شتى بقاع العالم بمصدر آمن وموثوق للطاقة 

النظيفة«.
ــه قـــد تـــم تــحــمــيــل الــشــحــنــة رقــم  جـــديـــر بــالــذكــر أنــ
الناقلة  الطبيعي املسال على منت  الغاز  3000 من 
الطبيعي  لــلــغــاز  نــاقــلــة تقليدية  »الــجــســرة«، وهـــي 

املسال بسعة 135 ألف متر مكعب، وتم تسليمها 
إلــى شركة )JERA(، وهــي مــشــروع مشترك بني 
تشوبو إلكتريك )Chubu Electric( و طوكيو 
تـــم تسليم  إلــكــتــريــك )Tokyo Electric(، وقــــد 
الــشــحــنــة إلـــى مــحــطــة »كـــاواغـــويـــه« الســتــالم الــغــاز 
.)JERA( الطبيعي املسال، والتي تملكها وتشغلها
وثمة العديد من العقود آلجال مختلفة مبرمة بني 
شــركــة »قــطــرغــاز« ومشترين يابانيني رئيسيني 
 ، )JERA( لتوريد الغاز الطبيعي املسال، بمن فيهم
وتوهوكو إلكتريك )Tohoku Electric(، وكانساي 
إلكتريك )Kansai Electric(، وشوغوكو إلكتريك 
 Tokyo( وطــوكــيــو غـــاز ،)Chugoku Electric(
ــاز )Osaka Gas(، وتــوهــو  ــا غــ ــاكــ Gas(، وأوســ
 Shizuoka( وشــيــزوكــا غــاز ،)Toho Gas( غــاز
Gas(. كما تقوم قطرغاز بتوفير كميات كبيرة 
للغاز  الفورية  الشحنات  اليابان من  من متطلبات 

الطبيعي املسال بني حني وآخر.

3000 لليابان »قطرغاز« تسلم شحنة الغاز الطبيعي رقم 
تحميل الشحنة على متن الناقلة »الجسرة«

¶  الشيخ خالد بن خليفة¶  سعد الكعبي

الدوحة -  

»أشغال«: إغالق مؤقت 
لدوار الريان على »22 فبراير«

الــريــان على  لـــدوار  العامة »أشــغــال«عــن إغــالق مؤقت  أعلنت هيئة األشــغــال 
شارع 22 فبراير من جميع االتجاهات مع اإلبقاء على كافة الجسور مفتوحة 
بالتقاطع وكــذلــك الــحــركــة املــروريــة بــشــارع 22 فــبــرايــر، وذلـــك خــالل الفترة 
املسائية من اليوم األربعاء 17 يوليو 2019 وحتى السبت 20 يوليو 2019 
وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور بهدف إعادة تأهيل طبقات األسفلت 

وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية في الدوار.
سيتم إغالق الدوار اليوم األربعاء 17 يوليو 2019 من الساعة 11:30 مساء 
وحتى الساعة 5:00 صباح يوم الخميس ليعاد فتح الــدوار مرة أخرى أمام 
الـــدوار مــرة أخــرى مساء يــوم الخميس  الحركة املــروريــة، كما سيتم إغــالق 
الــســاعــة 11:00 صباح  الــســاعــة 11:30 مــســاء وحــتــى  18 يوليو 2019 مــن 
يوم الجمعة 19 يوليو 2019، ليعاد إغالق الدوار مرة أخرى يوم الجمعة من 

الساعة 11:30 مساء وحتى الساعة 11:00 صباح يوم السبت.
لتنبيه  الــالزمــة  الــلــوحــات اإلرشــاديــة  العامة بتركيب  ستقوم هيئة األشــغــال 

مستخدمي الطريق عن هذا اإلغالق الستخدام الطرق البديلة.
وناشدت الهيئة جميع مستخدمي الطريق لاللتزام بحدود السرعة املسموحة 

50 كم في الساعة واتباع اللوحات اإلرشادية حفاظًا على سالمتهم.

اللجنة الدائمة للسكان تعزز الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية

الــدائــمــة للسكان فــي دولـــة قطر  احتفلت اللجنة 
بالشراكة مع مكتبة قطر الوطنية باليوم العاملي 
الــوطــنــيــة، وهــدفــت  لــلــســكــان، بمبنى مكتبة قــطــر 
اإلحـــتـــفـــالـــيـــة إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة املــجــتــمــعــيــة 
بــالــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــالــســكــان وتــســلــيــط الــضــوء 
ــاواة بــن  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــلـــى قـــضـــايـــا تـــنـــظـــيـــم األســـــــــرة واملـ عـ
الـــجـــنـــســـن ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــقـــر وتـــحـــســـن صــحــة 

األمهات وحقوق اإلنسان.
ــوم الــــعــــاملــــي لـــلـــســـكـــان  ــ ــيــ ــ ــ ــات ال ــيــ ــالــ ــعــ وافــــتــــتــــح فــ
الــشــاوي، مدير املكتب الفني للجنة  عبدالهادي 
بـــدور املكتبة الوطنية  الــدائــمــة للسكان، مشيدا 
ــع املـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي لــكــل  ــ الــــهــــام فــــي تـــعـــزيـــز رفـ
فئات املجتمع القطري، معربًا عن خالص شكره 
لــهــذة  املــكــتــبــة إلســتــضــافــتــهــم  وتـــقـــديـــره إلدارة 
الــهــامــة، مبينًا للحضور عــن أهمية  اإلحــتــفــالــيــة 
اإلحــتــفــال بــالــيــوم الــعــاملــي لــلــســكــان، الـــذى يهدف 
فـــي املـــقـــام األول إلــــى تــذكــيــر كـــل فـــئـــات املــجــتــمــع 
بالقضايا السكانية وأهميتها، مستعرضًا دور 
اللجنة الدائمة للسكان بدولة قطر، القائم على 

مــتــابــعــة الــجــهــود الــوطــنــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى إنــجــاز 
ــراءات  ــ الــوثــيــقــة الــســكــانــيــة ومـــا يتضمنه مـــن إجـ
محددة تهدف إلى ضبط معدل النمو السكاني، 
والـــحـــد مـــن اخـــتـــال الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــلــدولــة 
وتـــداعـــيـــاتـــه، مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى دور 
األجهزة واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

ومساهمتها في التطبيق الفعال لبرنامج العمل 
الــذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة 

قطر 2022-2017. 
ــن الـــلـــجـــنـــة الـــدائـــمـــة  وتـــــم عـــــرض فــيــلــم قــصــيــر عــ
لــلــســكــان ودورهـــــا فـــي مــتــابــعــة وثــيــقــة الــســيــاســة 
ــيــــث غــايــتــهــا  ــيــــهــــا مـــــن حــ الـــســـكـــانـــيـــة املـــــشـــــار إلــ
الرئيسية، ومحاورها وأهدافها املتمثلة بضمان 
حياة أفضل لكل من يقيم على ثرى هذه األرض 
الــطــيــبــة. وألـــقـــى الــدكــتــور مــصــطــفــى خـــروفـــي من 
اللجنة الدائمة للسكان، نبذة موجزة عن تاريخ 
اإلعــــان عــن الــيــوم الــعــاملــي لــلــســكــان الـــصـــادر من 
ــم املـــتـــحـــدة مـــوضـــحـــًا لــلــحــضــور عــــن أهــمــيــة  ــ األمــ
وكيفية اإلحتفال باليوم العاملي للسكان ودوره 

في التذكير بالقضايا السكانية امللحة.
ــك عــــرض مـــقـــدم مـــن نــــوف عــبــدالــلــه  ــا بــعــد ذلــ وتــ
مبارك الكعبي، مدير إدارة السياسات واألبحاث 
الدائمة  التربوية بــوزارة التعليم وعضو اللجنة 
للسكان، واستعرضت من خاله أهمية »املعرفة« 
ودورها الهام والفعال في تقوية إرادة وثقة الفرد 
وتــأهــيــلــه لــإنــخــراط فــي مــنــظــومــة الــعــطــاء الــعــام 

واالرتقاء بالتنمية البشرية.

الدوحة - 

الدوحة - 

¶ عبدالهادي الشاوي



04Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019



05
Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019



07 محليات
Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019 محليات 06Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019

تــمــكــنــت املــؤســســة الــعــامــة الــقــطــريــة 
للكهرباء واملــاء »كهرماء« من تأمني 
املــاء والكهرباء  احتياجات قطر مــن 
من خالل إنشاء العديد من محطات 
إنتاج الكهرباء وتحلية املياه ملواكبة 
ــلـــب املـــتـــنـــامـــي فــــي االســـتـــهـــالك،  الـــطـ
وتــطــويــر قــدراتــهــا مــن خـــالل تنويع 
مصادر الطاقة بما في ذلك الطاقات 
ــتــــجــــددة مـــثـــل الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة  املــ

وإنتاج الطاقة من النفايات.
وتعد زيـــارة معالي الشيخ عبدالله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
ــر الــداخــلــيــة،  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــ
أمــس، ملركز التحكم الوطني التابع 
للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
الــثــمــامــة،  واملــــاء »كــهــرمــاء« بمنطقة 
تــأكــيــدا لــلــدور املــهــم لـــ »كــهــرمــاء« في 

تأمني احتياجات البالد من الطاقة.
واملتابع ملسيرة مؤسسة »كهرماء« 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــد أنــــــهــــــا حــــقــــقــــت الــ ــ ــجـ ــ يـ
ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ الــــــنــــــجــــــاحــــــات ونــــــــفــــــــذت مـ
إستراتيجية وحيوية وفقا للجدول 
ـــطــــط لـــــهـــــا، والــــــوفــــــاء  ــــي املــــخـ ــنـ ــ ــزمـ ــ الـ
بالتزامها باملحافظة على استدامة 
الخدمات وتحقيق األمن املائي وأمن 
الطاقة، دون أي تكلفة إضافية وذلك 
نظرًا لتبنيها الخطة اإلستراتيجية 
املبنية على إدارة املخاطر في جميع 
أعـــمـــالـــهـــا واعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ االبـــتـــكـــار 

االقتصادي.
وساهم البرنامج الوطني للترشيد 
وكفاءة الطاقة »ترشيد« في خفض 
استهالك الفرد من الكهرباء واملياه 
ــات الـــكـــربـــونـــيـــة  ــاثــ ــعــ ــبــ ــفــــض االنــ وخــ
الـــضـــارة، وحــقــق »تــرشــيــد« وفـــورات 
مــالــيــة كــبــيــرة لــلــدولــة تــقــدر بحوالي 
ــال فـــي 2018، وأدى  ــ 1.75 مــلــيــار ريـ
ــاء  ــ ــتـــهـــالك الـــكـــهـــربـــاء واملـ خـــفـــض اسـ
لــتــحــقــيــق وفــــر فـــي الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
بحوالي 60.642 مليون قــدم مكعبة 
ــات الـــكـــربـــونـــيـــة  ــاثــ ــعــ ــبــ ــفــــض االنــ وخــ
ــة مـــاليـــني  ــ ــــالثـ الـــــضـــــارة بــــحــــوالــــي )ثـ
وســتــمــائــة ألـــف طـــن(، وأن هـــذا األمــر 
جاء نتاجًا لبرامج ومبادرات عديدة 

قامت بها »كهرماء«.

أحدث التقنيات 

وتسعى مؤسسة »كهرماء« لتطوير 

وترقية شبكة االتصاالت باستخدام 
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات املــــتــــوفــــرة وربــــط 
جميع املواقع من محطات الكهرباء 
ــتــــحــــكــــم، وذلـــــك  واملــــــيــــــاه ومــــــراكــــــز الــ
استكمااًل للتحول لتقنية الشبكات 
ــات  ــاجــ ــيــ ــتــ ــــني احــ ــأمــ ــ ــع تــ ــ ــ الـــــذكـــــيـــــة مـ
التطبيقات املختلفة الحالية وترقية 
املــراكــز بــأحــدث التقنيات فــي مجال 
املراقبة والتحكم. وفي العام املاضي 
أنجزت »كهرماء« أكثر من %80 من 
مــحــطــات مــالعــب كـــأس الــعــالــم التي 
تــنــفــذهــا املـــؤســـســـة بــتــكــلــفــة حــوالــي 
800 مليون ريــال، وتعمل »كهرماء« 
على توفير أعلى معايير املوثوقية 
واالعتمادية في شبكتها الكهربائية 
وفـــق أعــلــى املــعــايــيــر الــعــاملــيــة ووفــق 
االشـــــتـــــراطـــــات املـــطـــلـــوبـــة ملـــشـــاريـــع 
املالعب وذلك بالتنسيق مع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث.

اكتمال االستعدادات 

وقــــالــــت املـــهـــنـــدســـة هـــيـــفـــاء عــبــدالــلــه 
املــرزوقــي، مهندس تحكم كهربائي 
في إدارة التحكم الكهربائي بشؤون 
شبكات الكهرباء فــي »كــهــرمــاء«، إن 
»كهرماء« أكملت كافة استعداداتها 
لـــفـــصـــل الــــصــــيــــف، ســـــــــواء كـــــــان مــن 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو اإلداريـــــــــة.  الـــنـــاحـــيـــة 
املــنــظــومــة الكهربائية  مــوضــحــة أن 
تــتــكــون مـــن 3 أقـــســـام وهـــي الــتــولــيــد 
ــــع ومـــن  ــــوزيـ ــتـ ــ ــبــــكــــات الـــنـــقـــل والـ وشــ
ــول الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــســتــهــلــك،  ــ ثــــم وصــ
الــفــنــيــة تـــم التنسيق  الــنــاحــيــة  ومـــن 
بـــني »كـــهـــرمـــاء« والـــشـــركـــات املنتجة 
واملولدة للكهرباء لتأمني احتياجات 

ــــن صــيــانــة  ــاء مـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــكــــهــــربــــاء واالنـ
املـــولـــدات والــتــوربــيــنــات الــتــي تــوفــر 
إمــدادات الكهرباء، وتم وضع جدول 
لـــصـــيـــانـــة املـــحـــطـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الــدولــة وهــذه تــم االنــتــهــاء منها قبل 

دخول فصل الصيف.
الــــتــــحــــكــــم فــي  ــز  ــ ــراكــ ــ مــ وحـــــــــول دور 
االســـتـــعـــداد لــفــصــل الـــصـــيـــف، قــالــت 
املـــهـــنـــدســـة املـــــرزوقـــــي فــــي حـــديـــث لـــ 
قـــطـــر«، إن غــرفــة التحكم  »تــلــفــزيــون 
ــي فـــــــي الــــــــدولــــــــة هـــــــي 3  ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
ــــرف بـــاخـــتـــالف أنـــواعـــهـــا وجــمــيــع  غـ
املــهــنــدســني مـــتـــواجـــدون عــلــى مـــدار 
الساعة بهذه الغرف ودورهم يعتبر 
الــدوريــة  املــحــرك الرئيسي للصيانة 
والوقائية في الشبكة، ويتأكدون من 
تنفيذ جدول الصيانة وفقًا للجدول 
الزمني املوضوع، باإلضافة إلى أننا 
نــتــابــع الــشــبــكــة لــنــتــأكــد مـــن الخطط 
الــبــديــلــة فــي حــالــة انــقــطــاع الكهرباء 

إلرجاعها في أسرع وقت ممكن.
وفــيــمــا يــخــص غـــرف الـــطـــوارئ قالت 
الــــدولــــة  املــــــــرزوقــــــــي، إن  ــنــــدســــة  املــــهــ
ــــرف طـــــــوارئ مـــوزعـــة  بـــهـــا نـــحـــو 9 غـ
ــاء الـــــدولـــــة وهــــــي مــهــيــأة  ــ ــــحـ ــلـــى أنـ عـ
ومجهزة بمهندسني وفنيني وكوادر 
بــاإلضــافــة لـــورش فــي حــالــة األعــطــال 

لتلبية الطلب في أسرع وقت ممكن.
ــاع فــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ وفــــــــي حـــــالـــــة حــــــــــدوث انـ
أي مـــنـــطـــقـــة بــــالــــدولــــة فــــــإن وظــيــفــة 
الــذي يأتيه إشعار  مهندس التحكم 
فــــي الـــشـــبـــكـــة بـــالـــعـــطـــل فــــي املــنــطــقــة 
أو املـــحـــطـــة املــتــعــطــلــة وواجـــبـــنـــا أن 
نـــقـــوم بــتــحــديــد املـــوقـــع ونــنــســق مع 
ــة  ــ ــــدراسـ ــنــــدســــني فـــــي املــــــواقــــــع لـ ــهــ املــ
حـــالـــة الــشــبــكــة وســـبـــب الــعــطــل وفــي 

نفس الــوقــت نــحــاول إرجـــاع الشبكة 
بطريقة أخــرى وبــأســرع وقــت ممكن 
بــعــد الــتــنــســيــق مـــع مــهــنــدســي غــرف 
الــطــوارئ لتحديد نــوع العطل، وإذا 
حدث العطل في املنزل على املستهلك 
االتصال بالرقم 991 وتزويد املوظف 
املــوجــود بــرقــم عـــداد الــكــهــربــاء ليتم 
تـــحـــويـــل الـــشـــكـــوى لــــــــإدارة املــعــنــيــة 
وبالتنسيق مع غرف التحكم سيتم 
إرجاع الكهرباء بأسرع فرصة خالل 
60 دقــيــقــة ولــهــذا الــســبــب تــم تــوزيــع 
ــة بــشــكــل  ــدولــ ــــرف الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــ غـ

يناسب سرعة االستجابة.

نمو االستهالك 

ــعــــدالت االســـتـــهـــالك  ــــاع مــ ــفـ ــ وعـــــن ارتـ
خــالل فترة الصيف، قالت املهندسة 
املــرزوقــي، إن مــوســم الصيف ترتفع 
ــــالك بــســبــب  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــه مـــــعـــــدالت االسـ فــ
ــاع درجــــــــة الــــــحــــــرارة وتــعــتــبــر  ــ ــفــ ــ ارتــ
املكيفات املستهلك الرئيسي للطاقة 
ــذلــــك وخــــــالل فــتــرة  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ولــ
االســـتـــعـــداد لــلــصــيــف قــمــنــا بــدراســة 
ــا فــي  ــنــ ــعــ اســــتــــهــــالك الــــطــــاقــــة وتــــوقــ
الــربــع األخــيــر مــن شهر أغسطس أن 
الــكــهــربــاء بنسبة  يــرتــفــع اســتــهــالك 
%8 وبــــنــــاء عـــلـــيـــه تــــم تــــدشــــني عـــدد 
مـــن املـــحـــطـــات الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 
يـــقـــارب 160 كلم  ومــــد كـــابـــالت بــمــا 
فــي الشبكة ليس كتوصيل مشترك 
وإنما لدعم الشبكة، لذلك تأكدنا أن 
الــشــبــكــة مــهــيــأة الســتــقــبــال االرتـــفـــاع 
فـــي درجــــــات الــــحــــرارة واالســـتـــهـــالك 
واســتــمــرار إمــــداد الــكــهــربــاء بــجــودة 

عالية للمستهلك.

نصائح للصيف 

وحـــــول الــنــصــائــح الـــتـــي يــجــب على 
ــــي فــصــل  ــا فــ ــهــ ــاعــ ــبــ ــلـــكـــني اتــ ــهـ ــتـ املـــسـ
الــصــيــف قــالــت املــهــنــدســة املـــرزوقـــي، 
إن الكهرباء نعمة يجب أال نهدرها 
لذلك إن لــم تكن تحتاج لــإضــاءة ال 
ــاء أجــهــزة  ــفـ تــســتــخــدمــهــا وكـــذلـــك إطـ
التكييف فــي حـــال لــم تــكــن مــوجــودًا 
ــــظ عـــلـــى  ــافـ ــ ــحـ ــ ــة وبـــــــذلـــــــك تـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ بـ
استهالك الطاقة والبيئة التي تعيش 
فيها، وهــي ثقافة وعــادة يجب على 
املــســتــهــلــكــني اتــبــاعــهــا حــفــاظــًا هــذه 

النعمة.

9 غرف طوارئ لعالج                    األعطال سريعا وخطط للصيانة               

»كهرماء« تتبنى خطة        لمواجهة فصل الصيف

قال املهندس عبدالعزيز القطابري رئيس قسم 
ــاه فـــي شـــؤون  ــيـ ــإدارة تــحــكــم املـ ــ ــ ــاه بـ ــيـ تــحــكــم املـ
شــبــكــات املــيــاه بـــ »كــهــرمــاء«، إن فــصــل الصيف 
يعتبر أحــد التحديات التي تواجه »كهرماء«، 
ــادة الــطــلــب عــلــى املــيــاه وكــثــرة  وذلـــك بسبب زيــ
األعطال الفنية مقارنة بفصل الشتاء. وأضاف: 
ولكن تم االستعداد بشكل جيد الستقبال فصل 
الصيف وتم االنتهاء من جميع أعمال الصيانة 
في محطات التحلية وتم اختبار جميع املعدات 
لــلــتــأكــد مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــلــبــيــة االحــتــيــاجــات 
املـــطـــلـــوبـــة. وأضــــــاف املـــهـــنـــدس الـــقـــطـــابـــري أنــه 
مــن ضمن االســتــعــدادات لفصل الصيف أيضًا 
إنهاء جميع أعمال الصيانة بشبكات التوزيع 
ومحطات الضخ والتخزين وزيــادة عدد الفرق 
الفنية في املناطق الخارجية بمراكز االتصال 

ومراكز الطوارئ.
ونــوه املهندس القطابري أن دخــول الخزانات 
الــكــبــرى لــلــمــيــاه قــبــل فــتــرة الــصــيــف ســاهــم في 
ــع املــخــزون  ــن املــائــي ورفـ تــعــزيــز واســتــقــرار األمـ
اإلســتــراتــيــجــي لــلــدولــة، وهـــذا كــلــه بسبب دعــم 
الــحــكــومــة الــرشــيــدة فـــي قــطــاع املـــيـــاه ألهميته 
ــة  ــدمـ ــخـ ــيــــر الـ وســــيــــاســــة »كـــــهـــــرمـــــاء« فـــــي تــــوفــ

للمستهلكني على مدار الساعة.

حاالت الطوارئ 

وعن حــاالت الــطــوارئ، قال املهندس القطابري 
ــاالت الـــطـــوارئ كــثــيــرة مــنــهــا عــلــى سبيل  إن حــ
ــروج مــحــطــة إنــــتــــاج عــــن الـــخـــدمـــة أو  ــ املــــثــــال خــ
تــوقــف مــحــطــة ضـــخ أو كــســر فـــي أحـــد خــطــوط 
النقل وغيرها، ولذلك لدينا خطط طوارئ يتم 
تفعيلها على حسب نوع الحالة وتتم متابعة 
الخطة حتى إعادة الوضع كما كان في السابق. 
وقبل فترة الصيف نقوم بعمل بعض التمارين 

الوهمية والتدرب عليها.
فــي شبكات  الــوطــنــي للتحكم  املــركــز  ــال إن  وقــ
املــنــظــومــة  فـــي إدارة  يــلــعــب دورًا هـــامـــًا  املـــيـــاه 
املائية لقطاع املياه الصالحة للشرب في الدولة 
ــور التشغيلية  وتــتــم عــبــره مــراقــبــة جميع األمــ
ــم فــــي جــمــيــع  ــكـ ــتـــحـ ــطـــات اإلنـــــتـــــاج والـ فــــي مـــحـ
ُبــعــد، كما يقوم  محطات الضخ والتخزين عــن 
الــتــوزيــع للتأكيد مــن وصــول  بمراقبة شبكات 
املــيــاه للمشترك على مـــدار الــســاعــة، وفــي حال 
تـــم اكـــتـــشـــاف ضــعــف ضــغــط بـــإحـــدى املــنــاطــق 

يتم رصــده من خــالل املركز ومعالجته قبل أن 
يتحول لشكوى من قبل املشترك.

الطاقة اإلنتاجية 

ــن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة واســتــهــالك املــيــاه في  وعـ
ــــال املـــهـــنـــدس الـــقـــطـــابـــري فــي  فـــصـــل الـــصـــيـــف قـ
حــديــثــه لــتــلــفــزيــون قــطــر، إن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة 
لــلــمــيــاه حــالــيــًا تــصــل إلـــى 477 مــلــيــون جــالــون 
ونتوقع أن يصل الطلب على املياه في الصيف 
ــالـــون فـــي الـــيـــوم. وأضــــاف  إلــــى 400 مــلــيــون جـ
املـــهـــنـــدس الـــقـــطـــابـــري أن مــؤســســة »كـــهـــرمـــاء« 
تــحــرص عــلــى أن تــكــون املــيــاه صــالــحــة للشرب 
ومطابقة ملواصفات الصحة العاملية وبناء على 
ذلك تتم مراقبة املياه بداية من مرحلة اإلنتاج 
مـــــرورًا بــالــنــقــل والــتــخــزيــن والـــتـــوزيـــع، بحيث 
تكون املراقبة على مدار الساعة من خالل مركز 
التحكم الوطني، باإلضافة إلى أن قسم املختبر 
يـــقـــوم بــعــمــل بــعــض الــفــحــوصــات الــكــيــمــيــائــيــة 
والــفــيــزيــائــيــة والــبــيــولــوجــيــة وتـــقـــوم مــحــطــات 
التحلية أيضًا بعمل فحوصات قبل ضخ املياه 
فــي الــشــبــكــة وكـــل هـــذه الــخــطــوات تــؤكــد جــودة 

املياه وصالحيتها قبل وصولها للمشترك.
وقــال املهندس القطابري إن »كهرماء« تمتلك 
الــتــلــوث اإلشــعــاعــي فــي مياه  منظومة مــراقــبــة 
البحر وهــي الــوحــيــدة فــي الــشــرق األوســـط عن 
طريق أجهزة اإلنـــذار املبكر، وتتم عن طريقها 
مــراقــبــة تــلــوث اإلشــعــاع مــثــل، ألــفــا وبــتــا وقــامــا 
وهذه إجراءات احترازية باعتبار أنه إذا كانت 
ــات نــــوويــــة وهـــــي تــكــنــولــوجــيــا  ــ ــــواصـ هــــنــــاك غـ

جديدة غير متوفرة في الشرق األوسط.

إنجازات »كهرماء«

وحول أبرز اإلنجازات قال املهندس القطابري 
الـــحـــول ضمن  إن تــوســعــة مـــشـــروع مــحــطــة أم 
اإلنجازات لرفع طاقتها اإلنتاجية الحالية من 
136 مليون جالون إلى 198 مليون جالون ومن 
املــتــوقــع االنــتــهــاء مــن هــذا املــشــروع قبل صيف 
2021 وهناك مشروع آخر إلنشاء محطة جديدة 
بــطــاقــة 60 مــلــيــون جـــالـــون ســيــبــدأ فـــي الــربــع 
األخير من العام املقبل ونتوقع أن تصل الطاقة 
اإلنــتــاجــيــة )بــعــد اكــتــمــال املــشــروعــني( إلــى 600 

مليون جالون في اليوم.

¶  مشروع الخزانات اإلستراتيجية الكبرى للمياه

¶  عبدالعزيز القطابري¶  هيفاء المرزوقي

¶  محطة أم الحول للطاقة

االنتهاء من أعمال الصيانة بشبكات التوزيع 

زيادة الطلب على المياه واألعطال 
الفنية أبرز تحديات فترة الصيف 

»ترشيد« وفر 1.75 
مليار ريال العام 

الماضي 

المرزوقي: 60 
دقيقة الحد 

األقصى لمعالجة 
حاالت انقطاع 

الكهرباء بالمنازل 

دخول الخزانات 
الكبرى للمياه قبل 
الصيف ساهم في 
تعزيز األمن المائي

477 مليون جالون 
إنتاج المياه و400 

مليون جالون 
الطلب عليها بفترة 

الصيف 

المهندس 
القطابري: قطر 
لديها منظومة 
مراقبة التلوث 
اإلشعاعي في 
البحر الوحيدة 
بالشرق األوسط

600 مليون جالون 
يوميًا إنتاج قطر 
من المياه خالل 

السنوات المقبلة 

شوقي مهدي
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ــلـــديـــة والــبــيــئــة  ــبـ الـ كـــثـــفـــت وزارة 
حــمــاتــهــا ضــــد املــــــــزارع املــخــالــفــة 
املستغلة في غير أغراضها وذلك 
ــة الــــدولــــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ تـــفـــعـــيـــا إلسـ
الـــغـــذائـــي والـــتـــي تتضمن  لـــأمـــن 
ــة  ــ ــدولــ ــ ــل مـــــــــــــزارع الــ ــ ــ ــار كـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــي،  ــذائــ ــغــ ــاج الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــــالـــــزراعـــــة واإلنـ
الـــوزارة  وفــي ذات السياق أهــابــت 
ــاب املــــــــــــــــزارع وبـــجـــمـــيـــع  ــ ــحــ ــ ــأصــ ــ بــ
الشركات بضرورة إخاء مواقعها 
ــا املــــخــــالــــفــــة تــجــنــبــا  ــهــ ــآتــ ــشــ ــنــ ومــ

لة القانونية. للمساء
ــت الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة أن  ــحــ وأوضــ
إزالــــــــــة املــــخــــالــــفــــات واإلجـــــــــــــراءات 
املـــتـــخـــذة حـــيـــال املـــــــزارع املــخــالــفــة 
تــتــضــمــن: تــحــريــر مــحــضــر ضبط 
بــاملــخــالــفــة، إنــــذار املــخــالــف بــإزالــة 
املــــخــــالــــفــــة وإخــــــــــــاء الــــســــكــــن مــن 
العمال، تنفيذ اإلزالـــة باستخدام 

الــقــوة الــجــبــريــة فــي حــالــة امــتــنــاع 
املــخــالــف عـــن اإلخـــــاء. وفـــي حــالــة 
رفـــــض املـــخـــالـــف الـــتـــصـــالـــح، تــتــم 
إحــــــالــــــة املــــحــــضــــر واإلجــــــــــــــــراءات 

املتخذة للجهات األمنية.
الـــبـــلـــديـــة والــبــيــئــة  وبـــــــدأت وزارة 
الــشــيــحــانــيــة أمــس  بــبــلــديــة  ممثلة 

الــنــظــافــة  ــع إدارة  وبـــالـــتـــعـــاون مــ
العامة وإدارة األعتدة امليكانيكية 
والجهات األمنية بالدولة، تنفيذ 
حملة إلزالــة جميع املخالفات في 
املــــــــزارع الـــواقـــعـــة ضـــمـــن الـــحـــدود 
الجغرافية للبلدية، وذلك تطبيقا 
ألحكام قانون أماك الدولة العامة 

والخاصة، وقانون تنظيم املباني، 
وتستمر الحملة في أعمالها حتى 
االنتهاء من إزالة جميع املخالفات 

قبل نهاية العام الجاري )2019(.
وقــــال جــابــر حــســن الــجــابــر مــديــر 
الــحــمــلــة  الـــشـــيـــحـــانـــيـــة إن  ــة  ــلـــديـ بـ
تــســتــهــدف إزالـــــة كــافــة املــخــالــفــات 
املوجودة في املزارع واملتمثلة في 
إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن 
ــا، بــاملــخــالــفــة  ــيــــرهــ وكـــــراجـــــات وغــ
الستخدام املزارع في غير أغراض 
النشاط الزراعي ومخالفة شهادة 
الـــــحـــــيـــــازة املــــمــــنــــوحــــة لـــصـــاحـــب 
املزرعة، منوها بقيام البلدية منذ 
بداية العام الجاري )يناير 2019( 
بـــاتـــخـــاذ اإلجــــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ــذه املـــخـــالـــفـــات  ــ ــيــــال هــ الـــــازمـــــة حــ
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات املــعــنــيــة 
ــارات  ــطـ ــع إخـ ــم تـــوزيـ ــة، وتــ ــالـــدولـ بـ
ــلـــى أصــــحــــاب املـــــــزارع  ــة عـ ــ ــاإلزالــ ــ بــ

والشركات والورش واملخازن.

املعنية في  التفتيش مــن قبل االجــهــزة  تواصلت حمالت 
وزارة البلدية والبيئة على مختلف املنشآت بالبلديات،حيث 
نفذ مفتشو قسم الرقابة الفنية التابع إلدارة الرقابة البلدية 
ببلدية الظعاين خالل النصف األول من العام الجاري عدد 
الدولة وسكن  املباني وأمــالك  1088 حملة تفتيشية علي 
ــعــمــال، تـــم خــاللــهــا تــحــريــر 244 مــخــالــفــة وبــلــغــت قيمة  ال
تــم الصلح عليها 263,840 ريــال قطري  التي  املخالفات 
القسم 90 شهادة نظافة موقع ملبان جديدة  كما أصــدر 
وشركات. وحرر قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان )135( 
إخطارًا، وتم تحويل )33( محضر ضبط للجهات األمنية، 
والصلح لـ )8( محاضر، كما تم إصدار )36( شهادة إتمام 
بناء »شهادة نظافة موقع«، وإصدار رخصتي مناسبات. 
كما حــررت وحــدة أمــالك الدولة )5( محاضر ضبط، وتم 

تحويل )5( محاضر ضبط للجهات األمنية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع 
الــعــقــاري  لـــدى إدارة التسجيل  املسجلة 
بــوزارة العدل خال شهر يونيو املاضي 
ألـــفـــا و749  مــلــيــارا و306 مـــايـــن و149 
ريــاال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية 
الــشــهــريــة تسجيل عـــدد 241  التحليلية 
صــفــقــة عـــقـــاريـــة خــــال الـــشـــهـــر، وشــمــلــت 
حــركــة الـــتـــداول عــمــارات وأراضــــي فضاء 

منها متعددة االستخدام ومساكن.
وتـــصـــدرت بــلــديــات أم صــــال، والـــريـــان، 
ــر نــشــاطــا  ــثــ و الـــــدوحـــــة، الـــــتـــــداوالت األكــ
ــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة املــــالــــيــــة، تـــلـــتـــهـــا فــي  مـ
ــلـــديـــات الــظــعــايــن،  ــام الـــصـــفـــقـــات بـ أحــــجــ
والــوكــرة، والــخــور والــذخــيــرة، والشمال، 
ــفــــاع مــؤشــر  والــشــيــحــانــيــة. ولـــوحـــظ ارتــ
املساحات املتداولة لشهر يونيو بنسبة 
ــع شـــهـــر مــايــو  ــة مـــقـــارنـــة مــ ــائــ ــي املــ 17 فــ
السابق. وبلغت القيمة املالية لتعامات 
بلدية أم صــال 393 مليونا و 123 ألفا 
و 139 ريـــاال، فيما بلغت القيمة املالية 
الــريــان 381 مليونا و  بــلــديــة  لــتــعــامــات 
الــقــيــمــة  ــال، وبــلــغــت  ــ ألـــفـــا و 880 ريــ  949
املـــالـــيـــة لــتــعــامــات بــلــديــة الــــدوحــــة 301 
مليون و501 ألف و 407 ريــاالت، وبلغت 
الــقــيــمــة املــالــيــة لــتــعــامــات الــظــعــايــن 134 
ألــفــا و 617 ريـــــال، فيما  مــلــيــونــا و 860 
ســجــلــت بــلــديــة الـــوكـــرة 64 مــلــيــونــا 635 
ألفا و 188 ريــال، وسجلت بلدية الخور 
بــقــيــمــة 22 مليونا  تــــــداوالت  والـــذخـــيـــرة 
ألــفــا و 370 ريـــاال، وسجلت بلدية  و399 
ــة 5 مـــايـــن  ــمـ ــيـ ــقـ ــال تـــــــــــــداوالت بـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
ألــفــا و 167 ريـــاال، وسجلت بلدية  و220 
تــــداوالت بقيمة مليونن و  الشيحانية 

459 ألفا و 981 ريال.
ومـــن حــيــث مــؤشــر املــســاحــات املــتــداولــة، 
ــة أم صـــال  ــلـــديـ بـ ــرات أن  ــ ــؤشــ ــ املــ تـــظـــهـــر 
سجلت أكثر البلديات نشاطا ملساحات 
الـــعـــقـــارات املـــتـــداولـــة خـــال شــهــر يونيو 
املــائــة، تلتها بلدية الريان  بنحو 48 في 
فــيــمــا سجلت  ــة،  ــائــ املــ فـــي  بــنــســبــة 23.1 

بلدية الــدوحــة 13.2 في املــائــة، ثم بلدية 
الظعاين بـ 6.9 في املائة، وبلدية الوكرة 
بنسبة 4.9 في املائة، والخور والذخيرة 
بنسبة 2.6 في املائة، وأخيرا الشيحانية 

بنسبة 0.3 في املائة.
ومــــــــن حــــيــــث مـــــؤشـــــر عــــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
ــارات املـــبـــاعـــة(، أظـــهـــرت مــؤشــرات  ــقـ ــعـ )الـ
ا خال 

ً
التداول بأن أكثر البلديات نشاط

شهر يونيو لعدد العقارات املباعة بلدية 
الريان بنسبة 41 في املائة، تلتها بلدية 
املـــائـــة، ثــم بلدية  الـــدوحـــة بنسبة 17فــــي 
املـــائـــة، تلتها  فـــي  الــظــعــايــن بــنــســبــة 14 
بلدية أم صــال بنسبة 11 في املــائــة، ثم 
الوكرة بنسبة 9 في املائة، وبلدية الخور 
املــائــة، ثم بلدية  والذخيرة بنسبة 5 في 
الشمال بنسبة 2 في املائة، و الشيحانية 

بــنــســبــة 1 فـــي املــــائــــة. وتـــــــراوح مــتــوســط 
أســعــار الــقــدم املــربــع لشهر مــايــو مــا بن 
الــدوحــة، و)262 - 430(  )361 - 776( فــي 
في الــوكــرة، و )382 - 434( في الــريــان، و 
)237 - 332( في أم صال، و)299 - 462( 
الــخــور  الــظــعــايــن، و)177 - 280( فــي  فــي 
والذخيرة، و )128( في الشمال. وكشف 
ــداول عـــن تــســجــيــل أعــلــى قيمة  ــتـ حــجــم الـ
عشر عقارات مباعة لشهر يونيو في كل 
الــريــان بمعدل أربعة عقارات،  من بلدية 
ــقـــارات فـــي كـــل مـــن بلدية  وعــــدد ثــاثــة عـ

الدوحة وبلدية أم صال.
ــداول الــرهــونــات  ــ وفــيــمــا يــخــص حــركــة تـ
الــتــي تــمــت خـــال شــهــر يــونــيــو املــاضــي، 
فقد بلغ حجم معامات الرهن التي تمت 
ــن، بقيمة  ــ الــشــهــر 79 مــعــامــلــة رهـ خــــال 

إجمالية بلغت مليارين و 653 مليونا 
ألفا و 831 ريــال. وسجلت بلدية  و 242 
الـــريـــان أعــلــى عـــدد فــي مــعــامــات الــرهــن 
بعدد 36، أي ما يعادل 45.6 في املائة من 
إجمالي عــدد الــعــقــارات املــرهــونــة، تلتها 
الــدوحــة بــعــدد 29 معاملة، أي ما  بلدية 
يــعــادل 36.7 فــي املــائــة مــن إجمالي عدد 
الــعــقــارات املــرهــونــة، ثــم بــلــديــة أم صــال 
بعدد 4 معاملة، وهــو ما يعادل 5.1 في 
املــائــة مــن إجــمــالــي الــعــقــارات املــرهــونــة، 
ثــم بلدية الــوكــرة بــعــدد 4 مــعــامــات، أي 
ــعـــادل 5.1 فـــي املــــائــــة، مـــن إجــمــالــي  ــا يـ مـ
عدد العقارات املرهونة، وأخيرا بلديات 
الــظــعــايــن و الـــخـــور والـــذخـــيـــرة بــعــدد 2 
عـــقـــارات مــرهــونــة لــكــل مــن الــبــلــديــات ما 

يعادل 2.5 في املائة.

وبتتبع حــركــة وحــجــم مــعــامــات الــرهــن 
الــتــي تــمــت خــــال شــهــر يــونــيــو نــجــد أن 
بــلــديــة الـــريـــان ســجــلــت أعـــلـــى 7 عـــقـــارات 
مـــرهـــونـــة، وبــلــغ حــجــم مــعــامــات الــرهــن 
ألعلى 10عقارات 75 في املائة من القيمة 
اإلجمالية لجميع معامات الرهن التي 

تمت خال شهر يونيو.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن 
مـــن خــــال دراســـــة نــســبــة عــــدد الــعــقــارات 
املرهونة إلى نسبة قيمتها املالية، نجد 
أن نــســبــة عـــدد الــعــقــارات املــرهــونــة أكبر 
مــن نسبة مبالغ مــعــامــات الــرهــن وذلــك 
في كافة البلديات التي شهدت معامات 
رهــن مــا عــدا بلديتي الــريــان وأم صــال، 
حــيــث نــجــد أن مــبــالــغ مــعــامــات الــرهــن 
حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد 

عمليات الرهن.
ــتــــداول بمنطقة  وفــيــمــا يــخــص حـــركـــة الــ
الـــلـــؤلـــؤة والـــقـــصـــار، فــقــد ســجــلــت خــال 
شهر يونيو استقرارا في حجم التداول 
مــقــارنــة بــشــهــر مــايــو الــفــائــت، حــيــث بلغ 
ــلـــوحـــدات  ــقـــات 36 صـــفـــقـــة لـ ــفـ ــدد الـــصـ ــ عــ
الــتــي شملتها عــمــلــيــات البيع  السكنية 
ــيـــة بـــلـــغـــت 75  ــالـ والــــــشــــــراء، بــقــيــمــة إجـــمـ
مليونا و 739 ألفا و 231 ريال. وياحظ 
انخفاض عدد أيام التداول بشهر يونيو 
مقارنة مع الشهر السابق حيث بلغ عدد 
األيام 14 يوما فقط بينما كان عدد األيام 

22 في الشهر السابق.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجماال 
خــــال شــهــر مـــايـــو، أن قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
ــــي مــخــتــلــف  ــشــــط فــ ــنــ ــوه الــ ــ ــمـ ــ ــل نـ ــ ــواصــ ــ يــ
ــة،  ــاريــ ــتــــجــ ــثــــمــــاريــــة والــ ــتــ ــه االســ ــاالتــ مــــجــ
ــه الـــقـــويـــة خــال  ــداولــ ــل حـــركـــة تــ ــواصــ ويــ
العام الجاري خاصة مع صدور القوانن 
الـــجـــديـــدة املتعلقة  الـــقـــوانـــن  ومـــشـــاريـــع 
بالتملك واالنتفاع العقاري، إلــى جانب 
ــقـــوانـــن الـــجـــاذبـــة لـــــرأس املـــــال املــحــلــي  الـ
ــذه الــبــيــانــات  ــ ــد هـ ــبــــي. كـــمـــا تـــؤكـ ــنــ واألجــ
قــــوة ومــتــانــة أســــس االقـــتـــصـــاد الــقــطــري 
واســتــمــرار نــمــو الــقــطــاع الــعــقــاري كأحد 

مكوناته الرئيسية.

1.306 مليار ريال حجم تداوالت العقارات في يونيو
أم صالل والريان والدوحة.. األكثر نشاطا

¶ نشاط ملحوظ في حركة تداول االراضي

الدوحة - قنا

ــائـــزة مــايــكــروســوفــت  ــازت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة عــلــى جـ ــ حـ
للتحول الرقمي خالل حفل خاص أقيم بهذه املناسبة لتكريم 
املــؤســســات املــتــمــيــزة واملــبــتــكــرة عــلــى مــســتــوى دولـــة قــطــر في 
الرقمي  التحول  الرقمي. وتقدم مايكروسوفت جائزة  التحول 

تــؤدي  التي  للمؤسسات والهيئات 
دورًا قياديًا في إنجاح املبادرات 
الرقمية التي تؤدي إلى مشاركة 
أفــضــل وتسهم  الــعــمــالء بشكل 
فـــي تــمــكــن املــوظــفــن وتــحــســن 
ــلــــيــــات وإعــــــــــــادة تــصــمــيــم  ــــعــــمــ ال

املنتجات والخدمات.
تــم مــنــح مــؤســســة حــمــد الطبية 
جائزة التحول الرقمي لتطبيقها 
ملــنــصــة ذكـــيـــة ألمــــن املــعــلــومــات 
ومــــــنــــــصــــــات أخــــــــــــرى لـــتـــمـــكـــن 
املوظفن وفرق الرعاية من إجراء 

املــــزيــــد مــــن الــعــمــلــيــات بــمــصــادر 
أقــل. وحــول هذه الجائزة قال ريتشارد ستوري- رئيس إدارة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الصحية بحمد الطبية: »بدأت 
مؤسسة حمد الطبية تحويل مكان العمل إلى بيئة حديثة وآمنة 
الــرعــايــة ليصبحوا أكثر  رقميًا بهدف تمكن املوظفن وفــرق 
الحديثة  الرقمية  العمل  أقــل. وتساهم بيئة  إنتاجية بخطوات 
التي تتميز بها مؤسسة حمد الطبية في تعزيز خبرات وتعاون 
املوظفن فيما بينهم وتزويدهم بمهارات ذكية وآمنة تتطلبها 
الحالي«. من جانبها قالت النا  السريعة في وقتنا  العمل  بيئة 
العام ملايكروسوفت قطر: إن حصول مؤسسة  املدير   - خلف 
الجائزة جاء نتيجة نجاح املؤسسة في  الطبية على تلك  حمد 
بذل جهود كبيرة خالل رحلة التحول الرقمي، كما أن رؤية قطر 
إلــى مجتمع متطور  الــبــالد  إلــى تحويل  الوطنية 2030 تهدف 
التطور وتوفير مستوى  دمًا في إحــداث 

ُ
ق ضي 

ُ
امل وقــادر على 

التكنولوجي جزءًا  التطور  لــذا يعتبر  الــرفــاه للشعب،  عــاٍل من 
الذين  الــعــمــالء  : إن 

ً
قــائــلــة الــجــهــود. وأضــافــت  رئيسيًا مــن تلك 

الرائعة  الجوائز هم بمثابة األمثلة  نحتفل بهم من خــالل تلك 
عــلــى كــيــفــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الــخــدمــات الــذكــيــة إليـــجـــاد حــلــول 

مبتكرة في بيئة تنافسية في العالم الرقمي.

»حمد الطبية« تحصد
 جائزة مايكروسوفت 

للتحول الرقمي

¶  ريتشارد ستوري

¶  حمالت ازالة واسعة لمخالفات المزارع

الدوحة -  

حملة إلزالة مخالفات المزارع ببلدية الشيحانية

1088 جولة تفتيشية على المباني بالظعاين خالل النصف األول
الدوحة -  
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القطرية املشاِركة  الخيرية األسر  كّرمت قطر 
في النسخة الثانية من برنامج »بيوت الخير« 
لــدعــم املــشــاريــع اإلنــســانــيــة، الــتــي انطلقت في 
ــبــــارك املـــاضـــي واخــتــتــمــت  ــان املــ شــهــر رمـــضـ

مؤخرًا.
وتم خالل الحفل الختامي اإلعالن عن أسماء 
األسر القطرية الفائزة في املراكز الثالثة األولى 
املتطوعات فــي برامج  مــن املسابقة، وتكريم 
الذي  الكبير  للدور  رمضان املختلفة، تقديرا 
اطلعن به من أجل تنفيذ هذا العمل اإلنساني 

النبيل.
وتقوم فكرة البرنامج على مبدأ ريادة األعمال 
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث يــتــم أوال اخــتــيــار األســـرة 
ملـــشـــروع مـــن دلـــيـــل مــشــاريــع قــطــر الــخــيــريــة، 
لتنفيذ هذا املشروع من  والسعي لجمع مبلغ 
خالل تصميم ركن خاص في املنزل، توضع 
 
ً
ــتــي تــالقــي إقــبــاال ــواد ال ــ فــيــه مــجــمــوعــة مـــن املـ

األلــعــاب والحلويات، إضافة  من األطــفــال مثل 
التي تعتبر ضرورية  إلى بعض االحتياجات 
ليتم بيعها والــتــبــرع بريعها لصالح  للكبار، 
املــشــروع املــحــدد الـــذي سينفذ بــاســم األســرة 

املشاِركة.
وفي بداية الحفل، رحبت بدرية الياقوت رئيس 

قــســم عـــالقـــات املــحــســنــات بــقــطــر الــخــيــريــة، 
بالحضور وقــالــت »إن هــذا يــوم أســري مميز 
يطبعه التكاتف ويظلله العطاء وقد هدفنا من 
ورائه إلى إشاعة روح البذل والعطاء ومساعدة 
إلى غرس قيم  املحتاجني، والتطلع من خالله 

نبيلة ومعان سامية في نفوس األبناء.«

ا ترويجًيا جديًدا ملدٍة محدودٍة، 
ً

أطلقت شركة فودافون قطر عرض
 ليكونوا من ضمن أوائل العمالء في 

ً
 مميزة

ً
يمنح العمالء فرصة

إنترنت عالية  الذين يستطيعون تزويد منازلهم بسرعة  العالم 
.5G ا مع عروض جيجاهوم

ً
مجان

ن جميع العمالء الجدد، الذين سيشتركون في العرض 
ّ
وسيتمك

ــيـــوم، من  الـ مـــن  اعـــتـــبـــاًرا   5G Classic لــجــيــجــاهــوم الــتــرويــجــي 
الحصول على إنترنت منزلي فائق السرعة، باإلضافة إلى اشتراك 
قــطــري. وسيحصل  ملـــدة شــهــريــن مــجــانــيــني بقيمة 700 ريــــال 
 إلى جهازي 

ً
ا على جهاز راوتر 5G مجاني، إضافة

ً
العمالء أيض

فــاي مضمونة في كل  ــران تغطية واي 
ّ
يــوف  Giga Wi-fi- Hub

املجانية  الترفيهية  العمالء باملزايا  املنزل. كما سيستمتع  غرف 
 ،ENTERTAINER ا في تطبيق فودافون

ً
التي تشمل اشتراك

 من القنوات 
ً
ر باقة

ّ
وآخر في خدمة WAVO من OSN، التي توف

التلفزيونية  البرامج  إلــى جانب  العالم،  أنحاء  ى 
ّ
املختلفة من شت

واألفــــالم حــســب الــطــلــب. ومـــا زالـــت شــركــة فـــودافـــون قــطــر تقود 
العام املاضي، حني  الخامس 5G منذ  الجيل  عملية نشر شبكة 
الجيل  البالد. وتعمل حالًيا شبكة  الخاصة في  أطلقت شبكتها 
السكنية في  املواقع  الخامس للشركة بشكل فعال في عشرات 
عموم البالد، من ضمنها منطقة الوعب، وأبو هامور، والعزيزية، 
واملــعــمــورة، والــرّيــان، وأم صــالل محمد والخريطيات. وستكون 
شبكة فودافون قطر 5G متوفرة في نهاية يوليو في املزيد من 

املناطق مثل الهالل، واملنتزه، ومريخ، والسد.

فودافون تطرح
 عرض جيجاهوم

 5G لإلنترنت المنزلي

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

عت الشركة املتحدة للتنمية، إحدى 
ّ
وق

ــة الـــعـــامـــة  ــمـ ــاهـ ــات املـــسـ ــركــ ــشــ ــبــــرى الــ كــ
الرائدة في دولة قطر واملطّور الرئيسي 
ــلــــؤلــــؤة-قــــطــــر وجــــيــــوان،  لـــجـــزيـــرتـــّي الــ
ــمـــال الــبــحــريــة في  اتــفــاقــيــة تــنــفــيــذ األعـ
جـــزيـــرة جـــيـــوان مـــع شـــركـــة أوربـــاكـــون 
لــلــتــجــارة واملـــقـــاوالت وشــركــة بــرومــار 

لألعمال البحرية.
وقام إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس 
التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة 
املتحدة للتنمية، والسّيد رامز الخّياط، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
لــشــركــة أوربـــاكـــون للتجارة  التنفيذي 
واملقاوالت والسّيدة جوليانا شمعون، 
رئيس مجلس اإلدارة والشريك اإلداري 
فــي شــركــة بــرومــار لــألعــمــال البحرية، 
بــالــتــوقــيــع عــلــى االتــفــاقــيــة خـــال حفل 
أقــــيــــم لــلــمــنــاســبــة فــــي مـــبـــنـــى املــــحــــارة 
ــر، وبـــحـــضـــور  ــطــ ــؤة-قــ ــؤلــ ــلــ بــــجــــزيــــرة الــ

ممثلني من جميع األطراف.
ــــذه املـــنـــاســـبـــة، أشــــار  وتــعــلــيــقــا عـــلـــى هـ
ــان، الــرئــيــس  ــمـ ــثـ ــعـ ــيــــم جـــاســـم الـ إبــــراهــ
التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة 
 إجمالي حجم 

ّ
املتحدة للتنمية إلى أن

االستثمار في جزيرة جيوان يبلغ ما 
يعادل 3 مليارات ريال قطري. وأضاف 

ــان »إن االتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة  ــمـ ــثـ ــعـ الـ
أورباكون للتجارة واملقاوالت وشركة 
ــظــهــر أن 

ُ
بـــرومـــار لــألعــمــال الــبــحــريــة ت

األعـــمـــال اإلنــشــائــيــة والــتــطــويــريــة في 
ـــا للخطط 

ً
ــق جـــزيـــرة جـــيـــوان تــســيــر وفـ

الســتــكــمــال أحــــدث مــشــاريــعــنــا الــرائــدة 
بــحــلــول املـــوعـــد الــنــهــائــي املــتــوقــع في 

العام 2022. وقد بدأنا بالفعل باألعمال 
التحضيرية في إنشاء الجزيرة، حيث 
سيتّم إكمال حاجز الكورنيش بحلول 

فبراير، 2020«.
أما رامز الخّياط، نائب رئيس مجلس 
لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  اإلدارة والـــرئـــيـــس 
ق 

ّ
أوربـــاكـــون لــلــتــجــارة واملـــقـــاوالت فعل

عـــلـــى تـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة بـــالـــقـــول: »إن 
املــتــحــدة للتنمية  الــشــركــة  الــعــمــل مـــع 
في مشروع جزيرة جيوان هو محطة 
هامة في أعمال شركتنا. ونحن نتطلع 
ــثـــمـــرة مــــع الـــشـــركـــة  إلرســــــــاء شــــراكــــة مـ
ــدة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث ســنــســعــى  ــتــــحــ املــ
لتحقيق أعلى معايير الجودة إلنجاز 

هذا املشروع«.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت جــولــيــانــا شمعون، 
رئيس مجلس اإلدارة والشريك اإلداري 
فــي شــركــة بــرومــار لــألعــمــال البحرية: 
»إن هــذا الــتــعــاون مــع الــشــركــة املتحدة 
ــتـــي تــعــتــبــر مــــن الـــشـــركـــات  لــلــتــنــمــيــة الـ
الـــرائـــدة فــي مــجــال الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
يــعــنــي الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لـــنـــا. ونــحــن 
ا مــــن هـــذه  ــكـــون جـــــــزًء ــأن نـ ــ فــــخــــورون بـ
املــــبــــادرة الــتــنــمــويــة الـــتـــي تــســعــى إلــى 

تحقيق مستقبل حديث ومتطّور«.
ــبــــحــــريــــة أعــــمــــال  وتــــشــــمــــل األعــــــمــــــال الــ
ــــاح وتـــوفـــيـــر  ــــصــ ــتــ ــ ــريــــف واالســ ــتــــجــ الــ
املــــواد األســاســيــة والعناصر  وتــركــيــب 
الــخــرســانــيــة وكـــذلـــك تـــوريـــد وتــركــيــب 
املواد الرملية والشاطئية.. وتقع جزيرة 
جيوان بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، 
وتـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 400,000 مــتــر 
مربع تقريبا. وعند اكتمال العمل بها، 
الـــجـــزيـــرة 3,500 ســاكــن،  ســتــســتــوعــب 
ــزّوار يــومــيــا. كما  ــ  مــن الـ

ً
وعــــددًا مــمــاثــا

الــجــزيــرة 712 وحـــدة سكنية،  ســتــضــّم 
ــي ذلــــــك 639 شــــقــــة، و41 فــيــا  ــ فـ بـــمـــا 
شاطئية )20 منها فلل مستقلة(، و26 
ة على البحر، و6 فلل واقعة 

ّ
فيا مطل

عـــلـــى جـــــزر مــســتــقــلــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
11,000 مــتــر مــربــع مـــن مــحــات البيع 

بالتجزئة وعدد من املباني السكنية.

»المتحدة للتنمية« تمنح »أورباكون« و»برومار« 
عقد تنفيذ األعمال البحرية في »جيوان«

مليارات ريال االستثمارات في الجزيرة  3

¶ العثمان والخياط والشركاء في لقطة جماعية

Ooredoo تطلق باقات شاملة 

للخدمات المنزلية
»قطر الخيرية« تكرم األسر المشاركة في »بيوت الخير«

 ONE إطـــــالق خـــدمـــة أعــلــنــت Ooredoo عـــن 
احــتــيــاجــات جميع  لتلبية  الــجــديــدة   Ooredoo
االتــصــاالت واإلنترنت  العائلة مــن حيث  أفـــراد 
 Ooredoo واملحتوى الترفيهي املنزلي، وتشمل
العمالء  التي يحتاجها  الخدمات  ONE جميع 
ــال أو  ــواء لــلــبــقــاء عــلــى اتـــصـ ــ فـــي مــنــازلــهــم، سـ
الــذي يبحثون  الترفيهي  االستمتاع باملحتوى 
عنه، وكل ذلك في باقة واحــدة تشمل اإلنترنت 
املــنــزلــي والــــــواي فــــاي الـــذكـــي والـــخـــط األرضــــي 
واملشاهدة التلفزيونية. فعند االشتراك بباقات 
بـــــــدءًا مــــن 150 مــيــغــابــت   Ooredoo ONE
بالثانية  بالباقات 500 ميغابت  بالثانية مــرورًا 
إلــى 10 غيغابت   

ً
بالثانية وصـــوال و1 غيغابت 

بــاقــات ترفيهية  الــخــدمــة  بــالــثــانــيــة، ستتضمن 
ــــات،  ــاريـ ــ ــبـ ــ تـــشـــمـــل األفـــــــــالم واملــــســــلــــســــالت واملـ

إلــــى خــدمــة STARZ PLAY، ما  بـــاإلضـــافـــة 
يضمن للعمالء الحصول على محتوى ترفيهي 
 Ooredoo بــاقــات مميز وشــامــل. كــمــا تشمل 
إنترنت فائقة وتغطية شاملة  ONE ســرعــات 
أنــحــاء قطر. ومع  لأللياف الضوئية فــي جميع 
خدمة الواي فاي الذكي، يمكن للعمالء مشاهدة 
املحتوى واالستمتاع بألعاب الفيديو عبر أكثر 
من 50 جهازًا في نفس الوقت، ما يمنح العمالء 
ــنـــزل ومــن  تــجــربــة رائـــعـــة فـــي جــمــيــع أرجـــــاء املـ
خالل نقطة اتصال واي فاي واحدة فقط. وعن 
قــالــت مــنــار خليفة املريخي،  الــجــديــدة،  الــخــدمــة 
مديرة إدارة العالقات العامة واتصاالت الشركة 
فــي Ooredoo: »سعيًا منا لتبسيط خدماتنا 
ــاء بــتــجــربــة عــمــالئــنــا، يــســرنــا أن نقدم  ــقـ واالرتـ
خدمة Ooredoo ONE لتلبية جميع احتياجات 
ــاالت والــتــرفــيــه  عــمــالئــنــا املــخــتــلــفــة مـــن االتــــصــ

املنزلي عبر باقة واحدة شاملة ومتكاملة«.

¶  جانب من حفل التكريم
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صنفت وزارة التنمية اإلداريــة والعمل 
والشؤون االجتماعية 114 مكتبًا فقط 
الــخــارج،  الستقدام وجلب العمالة مــن 
وذلــك مــن أصــل 350 مكتبًا لالستقدام 
ــة %67  ــرابـ قـ قـــطـــر، أي أن  فـــي   

ً
مــســجــال

مــن مــكــاتــب االســتــقــدام فــي قــطــر خــارج 
الــــوزارة بتقسيماته الثالثة،  تصنيف 
ما يثير حــول هــذه املكاتب انعدام ثقة 

العمالء.
الـــــــــوزارة مــمــثــلــة فــــي إدارة  وأصــــــــدرت 
االســـــــتـــــــخـــــــدام، الــــتــــصــــنــــيــــف الــــخــــاص 
بمكاتب االستقدام لسنة 2019، حيث 

شمل ثالث درجات.
وجاء 35 مكتبا في الدرجة األولــى في 
حني جاء 64 مكتبا في الدرجة الثانية 

و15 مكتبا في الثالثة.
ولم تنوه الوزارة إلى أن هذا التصنيف 
ــا  ــافـــذهـ ــنـ ــر مـ ــبــ تــــجــــريــــبــــي عــ أولـــــــــي أو 
الرسمية، فيما استدركت ذلك بإرسال 
رســـــائـــــل نـــصـــيـــة ألصـــــحـــــاب املـــكـــاتـــب، 
وجـــاء نــص الــرســالــة كــالــتــالــي: الــســادة 
أصحاب مكاتب االستقدام املحترمني. 
تم تعميم النسخة األولــيــة التجريبية 
لتقييم وتــصــنــيــف مــكــاتــب االســتــقــدام 
الثالثة  من الدرجة األولــى إلى الدرجة 
في القنوات اإلعالمية املختلفة، ملزيد 
لــتــعــديــل تصنيف  مـــن االســتــفــســار أو 
املــكــتــب يمكنكم مــراجــعــة قــســم مكاتب 

االستقدام.
ــالــــت رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة  وقــ
ــة  ــلـ ــامـ ــعـ الـــــعـــــمـــــادي لـــجـــلـــب األيـــــــــــدي الـ
الــــــدكــــــتــــــورة أمــــيــــنــــة الـــــعـــــمـــــادي إنـــهـــم 
بــالــقــرار عبر خــدمــة الرسائل  فــوجــئــوا 
الـــوزارة اليوم  القصيرة التي أرسلتها 
الــتــالــي لــصــدور التصنيف، مــؤكــدة أن 
الــتــنــســيــق مع  الــتــصــنــيــف صــــدر دون 

أصحاب مكاتب االستقدام.
لــــت د. الــــعــــمــــادي كـــيـــف يــمــكــن  وتــــســــاء
ــــب اســــــتــــــقــــــدام دون  ــاتـ ــ ــكـ ــ مـ ــيــــف  ــنــ تــــصــ

التنسيق معهم؟!.
الــــعــــمــــادي أن رســـالـــة  ــــت د.  ــحــ ــ وأوضــ
الـــوزارة التي تضمنت عبارات كـ »هذا 
التصنيف أولــي أو تجريبي«، و»ملزيد 
لــتــعــديــل تصنيف  مـــن االســتــفــســار أو 
املــكــتــب يمكنكم مــراجــعــة قــســم مكاتب 
االستقدام«، توحي بأن الوزارة ال تزال 

تعمل على أخذ آراء أصحاب املكاتب.
وأكــدت د. العمادي أن الرسالة وصلت 
لـــت الــعــمــادي  ــاء أمــــس الـــثـــالثـــاء، وتـــسـ
مندهشة: متى اجتمعوا مــع أصحاب 

املــكــاتــب ومــتــى صــنــفــوهــا؟!، وإذا كــان 
ــيــــا أو تــجــريــبــيــا،  ــذا الــتــصــنــيــف أولــ ــ هـ
كــمــا قــالــت الـــــــوزارة، ملــــاذا نــشــرتــه عبر 
موقعها اإللــكــتــرونــي وأعلنت عــن ذلك 
عبر حسابها على تويتر؟!. وأكــدت د. 
العمادي أن عــدم إدراج النسبة األكبر 
ـــ 67% من  ــتـــي تـــقـــدر بـ مـــن املـــكـــاتـــب والـ
مكاتب االستقدام في تصنيف الوزارة 
يـــمـــكـــن أن يــــؤثــــر عـــلـــى اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
ويــفــقــد عـــمـــالءهـــا الــثــقــة فـــي الــتــعــامــل 
معها، مطالبة وزارة التنمية اإلداريــة 
والعمل والشؤون االجتماعية بتقليل 
املــكــاتــب والعمل  الــفــجــوة بينها وبـــني 
على استشارتهم في مثل هــذه األمــور 

الهامة.

عدم ارتياح 

من جهته عبر مصدر آخر من أصحاب 
مــكــاتــب االســـتـــقـــدام عـــن عــــدم ارتــيــاحــه 
الــــوزارة  الــــذي أعــلــنــت عــنــه  للتصنيف 

دون أي إشعار للمكاتب.
ــــوزارة أبلغتهم فــي أحــد  الـ وأضــــاف أن 
ــرة أنــــــه ســيــتــم  ــتــ ــذ فــ ــنـ ــات مـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
عمل تقييم ملكاتب وشــركــات استقدام 

العمالة لكنها لم توضح لنا أسس هذا 
 عــلــى أي أســـاس تم 

ً
التقييم، مــتــســائــال

تقييم املكاتب؟!.
ــذي فــضــل عـــدم ذكــر  وتـــوقـــع املـــصـــدر الــ
اســـمـــه أال يـــرتـــبـــط هـــــذا الــتــقــيــيــم بـــأي 
مـــمـــيـــزات إضـــافـــيـــة يــمــكــن أن تــقــدمــهــا 

الوزارة ألصحاب املكاتب.
الــتــقــيــيــمــات على  واســتــبــعــد أن تـــؤثـــر 
املكاتب التي لم يتم تصنيفها أو تلك 
التي جاء تصنيفها متأخرا، مؤكدًا أن 
العمالء يكتسبون ثقتهم من التعامل 

مع املكاتب مباشرة ومن التجربة.

تفتيش مستمر 

في املقابل تقوم وزارة التنمية اإلدارية 
والــعــمــل والــشــؤون االجتماعية بعمل 
حمالت تفتيشية مستمرة على مكاتب 
االســتــقــدام، وفــي حــال رصــد مخالفات 
جسيمة، يتم سحب الترخيص نهائيا.
وبــحــســب الــــــــوزارة فــإنــهــا تــعــمــل على 
أفــضــل السبل لــجــودة املستقدمني في 
دولــة قطر، ليكون هناك شريك يسهم 
ــــي قـــطـــر،  ــــي تـــطـــويـــر ســــــوق الـــعـــمـــل فـ فـ
ــوزارة فــريــقــا مـــن ممثلي  ــ ــ واعـــتـــمـــدت الـ

أصحاب مكاتب االستقدام مكونا من 
عـــدد مــن أصــحــاب مــكــاتــب االســتــقــدام، 
الـــوزارة بالتنسيق معهم  بحيث تقوم 
كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية 
املــكــاتــب فيما يــخــص عملية اســتــقــدام 

العمالة من الخارج.
ووفقا ملعايير وزارة التنمية اإلداريــة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، فــإن 
درجات التقييم يتم وضعها على عدد 
ــــور املــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــتــواصــل  مـــن األمـ
مـــع الـــــــوزارة والـــشـــكـــاوى املــقــدمــة ضد 
املـــكـــاتـــب، وغـــيـــرهـــا مـــن األمــــــور املــهــمــة 
ــة  ــ ــارمـ ــ األخـــــــــــــــرى، وهـــــــنـــــــاك رقـــــــابـــــــة صـ
ــاذ كل  عــلــى مــكــاتــب االســـتـــقـــدام واتــــخــ
القانونية الفورية في حال  اإلجـــراءات 
ثـــبـــوت مــخــالــفــة الــبــعــض مـــن املــكــاتــب 
للقوانني والقواعد املنظمة، مع الوضع 
فــي االعــتــبــار أن هــنــاك اهــتــمــامــا كبيرا 
بـــرصـــد وتـــقـــيـــيـــم أداء جــمــيــع مــكــاتــب 
استقدام العمالة بالدولة طبقا للقانون 

الذي يحمي حقوق جميع األطراف.
الــفــتــرة الحالية  وعــلــمــت »لــوســيــل« أن 
تــشــهــد اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة يـــقـــوم بها 
فريق مكاتب االستقدام بالتعاون مع 
عدد من قيادات وزارة التنمية اإلدارية 

ــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــع  ــشـ ــ والـــعـــمـــل والـ
سفراء عدد من الدول املرسلة للعمالة، 
ــقــــدام الــعــمــالــة  ــتــ بـــهـــدف فـــتـــح بـــــاب اســ
ــدد جـــديـــد مــــن الــــــدول،  ــ املـــنـــزلـــيـــة مــــن عـ
الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة  خــــاصــــة أن وزارة 
والـــعـــمـــل نــجــحــت فـــي وقــــت ســـابـــق من 
خالل وفود أوفدتها في توقيع العديد 
مـــن االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تــتــيــح اســتــقــدام 
العمالة من تلك الدول للعمل داخل قطر 
خاصة العمالة املنزلية، وكــان العائق 
الوحيد الــذي يمنع عــودة تلك العمالة 
هـــو عــــدم وجــــود قـــانـــون يــنــظــم عملها 
داخل قطر. ولكن بصدور قانون تنظيم 
العمالة املنزلية، فإن السلطات املعنية 
الــدول املرسلة للعمالة  في العديد من 
لم يعد لديها أي مانع من التعاون مع 
شركات ومكاتب االستقدام لالتفاق مع 

املكاتب املماثلة لها الستقدام العمالة.

أصحاب مكاتب ينتقدون اإلعالن وغياب التنسيق

67 % من مكاتب االستقدام خارج تصنيف وزارة التنمية 

¶  مبنى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية

¶  إعالن الوزارة على تويتر

مصطفى شاهين

تقـــــــارير

بــاإلضــافــة إلـــى املــمــيــزات الــعــديــدة التي 
تــحــظــى بــهــا الــعــمــالــة املــنــزلــيــة فــي قطر 
ســــواء عــلــى الــجــانــب الــتــشــريــعــي، حيث 
صدر القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن 
املستخدمني باملنازل، ضمن العديد من 
ــار حفظ  اإلنـــجـــازات التشريعية فــي إطـ
الــوافــدة، يحرص أيضًا  حقوق العمالة 
املواطنون في قطر على حسن معاملة 

املستخدمني في املنازل وإكرامهم.
وقـــال املــواطــن حسن مــال الــلــه: يحرص 
املــواطــنــون الــقــطــريــون عــلــى أداء أجــور 
العمال في وقتها مباشرة، دون تأخير، 
وذلك من قبيل الوازع الديني، وإيمانهم 

بحقوق هذه العمالة.
وأضـــــــاف أن األســـــــرة الـــقـــطـــريـــة تــعــتــبــر 
الــعــامــلــة فــي املــنــزل واحــــدة مــن أسرتها 
وتـــقـــدم لــهــا كـــل ســبــل الــــراحــــة، مــرجــعــًا 
ظاهرة زيادة حاالت استرجاع العمالة 
املنزلية أثناء فترة الثالثة شهور األولى 
املــواطــنــني واملقيمني للمكاتب  مــن قبل 
إلــــى أنـــهـــا عــمــالــة غــيــر مــــاهــــرة، فيمكن 
استقدام عاملة على أساس أنها طباخة 
ماهرة ونكتشف أنها ال تجيد الطبخ، 
ــيـــادة، خـــاصـــة أن  ــقـ ــائـــق ال يــجــيــد الـ وسـ
بعض العمالة يكونون غاية في االلتزام 
بداية األشهر الثالثة ثم يتبدلون بعد 

ذلك، مطالبا بمد الفترة إلى 6 أشهر.
ــار اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة قــال  ــعـ وحـــــول أسـ

الله إنها ارتفعت بشكل كبير عن  مــال 
املـــاضـــي، فــقــبــل 13 ســنــة كــــان اســتــقــدام 
الــخــادمــة يكلف 2000 ريـــال وأصبحت 
ــل. وحـــول  ــ ــال عــلــى األقــ ــ اآلن 15 ألــــف ريـ
كيفية االســتــقــدام قــال مــال الــلــه: نفضل 
اســتــقــدام الــعــمــالــة املــنــزلــيــة مـــن مكاتب 
ــقــــدام ألنـــهـــا مــلــتــزمــة بـــالـــشـــروط  ــتــ االســ
والــضــوابــط الــتــي تــحــددهــا لــهــا جهات 
الــرقــابــة املــخــتــلــفــة، كــمــا أنــهــم يمتلكون 
بــيــانــات دقيقة حــول العمالة مــن حيث 
ــا وعـــمـــلـــهـــا الــــســــابــــق وفـــــــي أي  ــمــــرهــ عــ

أبـــرز مميزات قانون  دولـــة عملت. ومــن 
املستخدمني باملنازل عدم جواز تشغيل 
املــســتــخــدم إال بعقد اســتــخــدام مكتوب 
ومــصــدق عليه مــن اإلدارة املتخصصة 
ــمـــل  ــعـ ــيـــة اإلداريـــــــــــــة والـ ــنـــمـ ــتـ بـــــــــــوزارة الـ
والشؤون االجتماعية ومحرر من ثالث 
نسخ باللغة العربية ويجوز أن ترفق به 
إلــى لغة أخــرى ويكون النص  الترجمة 

العربي هو املعتمد.
وحــظــر الــقــانــون اســتــقــدام وتشغيل من 
الـــجـــنـــســـني مــــن تـــقـــل أعــــمــــارهــــم عــــن 18 

ســـنـــة أو تـــزيـــد عـــلـــى 60 ســـنـــة ويـــجـــوز 
لـــلـــوزيـــر أو مـــن يــنــوبــه االســـتـــثـــنـــاء من 
ألــزم القانون  الحد األقصى للسن، كما 
ــأداء اإليــجــار الشهري  بـ صــاحــب العمل 
املتفق عليه للمستقدم بالعملة القطرية 
بما ال يتجاوز اليوم الثالث من الشهر 
التالي وال تبرأ ذمــة صاحب العمل من 
أنــــه أودع  أثــبــت  املــســتــقــدم إال إذا  أجــــل 
نــقــدا  بــالــحــســاب املــصــرفــي أو تسليمه 
باليد بموجب مخالصة موقعة تفيد 

استالمه.

د. العمادي: التصنيف 
صدر دون التنسيق 

مع أصحاب المكاتب 

الوزارة لم تبلغ 
المكاتب بأسس 

التقييم 

التصنيف يثير انعدام 
الثقة للمكاتب غير 

المصنفة 

تباين وجهات النظر 
حول تأثير التصنيف 

على سمعة المكاتب

¶  أمينة العمادي

العمالة المنزلية في قطر تحظى برعاية كريمة 

¶  العمالة المنزلية تلقى معاملة جيدة
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9.2 % نموا في أرباحه

934 مليون ريال صافي أرباح مجموعة البنك التجاري
أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري »الــبــنــك« والــبــنــوك 
ــة الــبــنــك  ــمـــوعـ ــجـ ــة )»مـ ــلـ ــيـ ــزمـ الـــتـــابـــعـــة والـ
التجاري«( النتائج املالية للنصف األول 
املنتهي في 30 يونيو 2019 والتي حققت 
خاللها مجموعة البنك التجاري أرباحًا 
صــافــيــة بقيمة 934 مــلــيــون ريـــال مقارنة 
بنفس الفترة من عام 2018 والتي حققت 
فــيــهــا املــجــمــوعــة 855 مــلــيــون ريــــــال، أي 

ارتفاًعا في الربحية بنسبة %9.2.
وارتـــفـــعـــت األربــــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة بــنــســبــة 
ــــى 1,295 مـــلـــيـــون ريــــال  إلـ لــتــصــل   %6.8
إلــى الدخل %29.9  وبلغت نسبة التكلفة 
باملقارنة مع 33.9%، في حني بلغ صافي 
ا 

ً
املخصصات 428 مليون ريــال، منخفض

ــفــــضــــت نــســبــة  انــــخــ بـــنـــســـبـــة 1.7%، إذ 
الـــقـــروض املــتــعــثــرة مــن 5.4% إلـــى %4.9، 
وتحسنت نسبة التغطية من 84.2% إلى 
ــــول 141.3  96.2%، وبـــلـــغ إجــمــالــي األصــ
مـــلـــيـــار ريــــــال مــرتــفــعــا بــنــســبــة 1%. كــمــا 
املــال  ت الشريحة األولـــى مــن رأس 

ّ
تحسن

إلــى 11.0%، وتــحــّســن إجمالي  مــن %9.7 
إلــى  املــــال مـــن %14.5  نــســبــة كــفــايــة رأس 

.%16.3
وانــخــفــضــت قــــروض وســلــفــيــات الــعــمــالء 
ــــى 84.8 مــلــيــار  إلـ لــتــصــل  بــنــســبــة %2.7 
ــال. وكـــان الــنــمــو فــي الــقــروض املحلية  ريــ
ــداد الــتــســهــيــالت املــمــنــوحــة  بــاســتــثــنــاء ســ
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة بــشــكــل ســحــب على 
املكشوف وباستثناء تخفيض املخاطر. 
كــمــا بــلــغــت نــســبــة الـــقـــروض إلـــى الــودائــع 
110.3% بــاملــقــارنــة مـــع 116.1%. وتـــوج 
بــجــائــزة أفــضــل بــنــك فــي إدارة الــنــقــد في 

الثالثة على التوالي وأفضل  قطر للسنة 
خدمة للمعامالت املصرفّية في قطر من 
»آشــيــان بانكر« وكأفضل بنك للخدمات 
الثالثة  املصرفية لألفراد في قطر للسنة 
على التوالي، وجائزة االبتكار في مجال 
التكنولوجيا املصرفية لعام 2019، وذلك 
عـــن خــدمــة الــتــحــويــالت املــالــيــة خـــالل 60 
ثانية عبر اإلنترنت، واإلبتكارات الرقمية.
ــعـــادة الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن علي  وقـــــال سـ
بـــن جــبــر آل ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
البنك التجاري في تعليقه على النتائج 
ا 

ً
»لــقــد أحـــرزت دولـــة قطر تــقــدًمــا ملحوظ

فـــي مــســيــرة تــحــولــهــا االقــــتــــصــــادي، مما 
أســهــم فـــي تــعــزيــز أســـــواق رأس املــــال في 
ــة، وذلــــك مـــن خـــالل اتـــخـــاذ خــطــوات  ــدولـ الـ
هــامــة الســتــقــطــاب االســتــثــمــارات وتعزيز 
ــــن خـــالل  ــة قـــطـــر مـ ــ ــــورصـ ــــي بـ الـــســـيـــولـــة فـ
عملية تجزئة األسهم.. إنني فخور بدور 
 
ً
 مالية

ً
الــتــجــاري، بصفته مــؤســســة البنك 

ــة عبر  ــدولــ قــطــريــة رائـــــــدة، فـــي تــطــويــر الــ

تقديمه مجموعة متنوعة مــن الخدمات 
املصرفية واملالية املبتكرة لعمالئنا من 
املؤسسات الحكومية والشركات واألفراد. 
وقد كان لنا الشرف بأن نكون أول شركة 
ــم، ونتطلع  ــهـ تــطــبــق عــمــلــيــة تــجــزئــة األسـ
إلى دعم نمو االقتصاد القطري املستمر 

وازدهاره«.
مــن جــانــبــه قـــال حــســني إبــراهــيــم الــفــردان، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة »مـــازلـــنـــا 

نــشــهــد نــتــائــج إيــجــابــيــة بــفــضــل تطبيق 
خــطــتــنــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــخـــمـــســـيـــة؛ إذ 
ا قــوًيــا فــي دولـــة قطر، 

ً
حقق البنك امــتــيــاز

كــمــا أن الــبــنــك مــعــروف بتميزه مــن حيث 
تجربة العمالء وخدماته املبتكرة. والزلنا 
نــعــمــل عــلــى تــوســيــع إمــكــانــيــاتــنــا لتلبية 
احتياجات عمالئنا وتعزيز مكانتنا في 

السوق«.
وارتــــفــــع صـــافـــي اإليـــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة 
الــتــجــاري بنسبة %6.9  الــبــنــك  ملــجــمــوعــة 
إلـــــى 1,295 مـــلـــيـــون ريــــــال خـــالل  لــيــصــل 
النصف األول املنتهي في 30 يونيو 2019 
باملقارنة مع 1,212 مليون ريال في نفس 
الفترة من عام 2018. فيما انخفض صافي 
اإليـــــرادات املــتــأتــيــة مــن الــفــوائــد ملجموعة 
البنك التجاري بنسبة 8.3% ليصل إلى 
ــال خـــالل الــنــصــف األول  1,218 مــلــيــون ريـ
بــاملــقــارنــة  فـــي 30 يــونــيــو 2019  املــنــتــهــي 
مــع 1,328 مــلــيــون ريـــال فــي نــفــس الفترة 
مــن عــام 2018. وانــخــفــض صــافــي هامش 
الــنــصــف األول  الـــى 2.1% خـــالل  الــفــائــدة 
املنتهي فــي 30 يونيو 2019 مــقــارنــة مع 
2.3% في العام 2018. والسبب الرئيسي 
ــادة فــي  ــ ــ ــــى زيـ ــفـــاض يـــعـــود إلـ ــخـ لـــهـــذا اإلنـ
تكلفة التمويل في تركيا على الرغم من أن 
إدارة الهوامش قد تّمت من خالل عمليات 
الــقــروض القائمة وتنويع  إعـــادة تسعير 
مصادر السيولة لخفض تكلفة التمويل 
ــك، تحّسن  املــرتــفــعــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــ
ــدة خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــائــ ــفــ ــامــــش الــ ــافــــي هــ صــ
الفصلية من 2.0% في الربع األول من عام 
الــربــع الثاني  2019 ليصل إلــى 2.2% فــي 

من عام 2019.
انــخــفــض صـــافـــي مــخــصــصــات مــجــمــوعــة 

الــتــجــاري بنسبة 1.7% ليصل إلى  البنك 
ــال قـــطـــري خــــالل الــنــصــف  ــ 428 مــلــيــون ريـ
األول املنتهي في 30 يونيو 2019 مقارنة 
بنفس الفترة من عــام 2018 التي سجلت 
ما يعادل 436 مليون ريال، كما انخفضت 
نسبة القروض املتعثرة بنسبة 4.9% في 
النصف األول من عــام 2019 باملقارنة مع 
5.6% في ديسمبر 2018، كما زادت نسبة 
تــغــطــيــة الـــقـــروض إلــــى 97% فـــي الــنــصــف 
األول مــن عــام 2019 باملقارنة مــع %78.8 

في ديسمبر من عام 2018.
ارتـــفـــعـــت املـــيـــزانـــيـــة الــعــمــومــيــة ملــجــمــوعــة 
البنك التجاري بنسبة 4.6% في النصف 
األول املنتهي فــي 30 يونيو 2019، حيث 
بــلــغ إجــمــالــي األصــــول 141.3 مــلــيــار ريــال 
ــــع 135.1 مـــلـــيـــار ريـــــــال فــي  ــقــــارنــــة مـ بــــاملــ
ــاع  ــفــ ديــســمــبــر 2018. ويـــظـــهـــر هـــــذا اإلرتــ
بصورة أساسية الى القروض والسلفيات.

وقال جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي 
ــــاري »يــــســــّرنــــي  ــــجـ ــتـ ــ ــة الــــبــــنــــك الـ ــوعـ ــمـ ــجـ ملـ
اإلعالن عن تحقيق نتائج مالية إيجابية 
للنصف األول مــن عـــام 2019، كــمــا حقق 
تــنــفــيــذ خــطــتــنــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــتــائــج 
 من خــالل التركيز املستمر على 

ً
إيجابية

تــعــزيــز اإلنــتــاجــيــة عــبــر رقــمــنــة عملياتنا 
التشغيلية. لقد تمكنا من تحقيق زيــادة 
املـــوحـــدة بفضل  فــي األربـــــاح التشغيلية 
الــتــشــغــيــلــيــة بــعــنــايــة،  املـــصـــروفـــات  إدارة 
ــمــــات اإليـــجـــابـــيـــة مــــن الــــرســــوم  ــاهــ واملــــســ
وغيرها من مــوارد الــدخــل. وقــد تراجعت 
الــتــكــالــيــف التشغيلية بنسبة 11% مما 
ــــدل عـــلـــى الــتــحــكــم الـــدقـــيـــق بــالــتــكــالــيــف  يـ
ــن بــــرنــــامــــج االســـتـــعـــانـــة  ــ واملــــــــدخــــــــرات مــ

باملصادر الداخلية.

¶ حسين الفردان¶ الشيخ عبدالله بن علي

الدوحة - 

اتفاقية بين »كارنيجي ميلون« و»سدرة للطب« 
لتعزيز التعاون في التعليم

وقعت جامعة كارنيجي ميلون في قطر 
ــــدرة لــلــطــب، عــضــو مــؤســســة قــطــر،  وســ
مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي 
والــبــحــثــي بــيــنــهــمــا، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
األولويات الوطنية للبحث العلمي في 

قطر.
وبــمــوجــب االتــفــاقــيــة، ســيــتــبــادل علماء 
ــيـــجـــي مــيــلــون  وبـــاحـــثـــو جـــامـــعـــة كـــارنـ
ــدرة لــلــطــب الـــخـــبـــرات في  ــ فـــي قــطــر وســ
مــجــاالت الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة، وإدارة 
ــيــــاء الــحــاســوبــي،  األعــــمــــال، وعـــلـــم األحــ
وعلوم الحاسوب، وأنظمة املعلومات. 
كــمــا سيسعى الــطــرفــان، مــن خـــالل هــذا 
الــتــعــاون، إلــى تشجيع الــبــحــوث ونشر 
الـــوعـــي الــصــحــي مـــن خــــالل املــؤتــمــرات 

والندوات وورش العمل املتخصصة.
ق الدكتور مايكل 

ّ
وفــي هــذا الــصــدد، عل

ــلـــون فــي  ــيـ ــيـــجـــي مـ ــارنـ تــــريــــك، عـــمـــيـــد كـ
: »سدرة للطب هي مؤسسة 

ً
قطر، قائال

تـــقـــّدر عــالــيــًا الـــدقـــة الــعــلــمــيــة والــتــفــكــيــر 
ــداعـــي. وحــالــيــًا، يعمل خــريــجــو كل  اإلبـ
برنامج من البرامج الدراسية الرئيسية 

األربــعــة بجامعة كارنيجي ميلون في 
قطر فــي ســدرة للطب، وهــو مــا يساعد 
ــيــــف يـــمـــكـــن لـــــــــألدوات  ــار كــ ــ ــهــ ــ ــلــــى إظــ عــ
الــتــكــنــولــوجــيــة أن تــســاعــد فــي تحسني 
ــى، ونــــحــــن نــتــطــلــع إلـــى  ــ ــرضـ ــ رعــــايــــة املـ

سنوات أخرى من التعاون«.
مـــن جــهــتــه، عــّبــر الــبــروفــيــســور روبـــرت 
كرون، الرئيس التنفيذي املؤقت لسدرة 

للطب، عن سعادته لعقد هذه الشراكة 
مــع جامعة كارنيجي ميلون فــي قطر، 
ــم هـــذه  ــاهـ ــفـ ــتـ وقــــــــال: »تــــوفــــر مــــذكــــرة الـ
فرصة فريدة لطالب وخريجي جامعة 
كــارنــيــجــي مــيــلــون فـــي قــطــر الكــتــســاب 
ــــدث مـــجـــاالت  املـــعـــرفـــة الــعــمــلــيــة فــــي أحــ
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــبـــحـــث الــطــبــي، 
خـــاصـــة بــيــنــمــا تــتــجــه »ســــــدرة لــلــطــب« 

نــحــو مـــجـــال الـــطـــب الـــدقـــيـــق. وســتــوفــر 
هـــذه الــشــراكــة أيــضــًا الــفــرصــة للطالب 
للوصول إلى قادة الفكر واملبتكرين في 
الــذيــن يلعبون دورًا  لــلــطــب، مــن  ســـدرة 
أســاســيــًا فـــي تــعــزيــز مــهــمــتــنــا املتمثلة 
في توفير رعاية مرضية ذات مستوى 
عــاملــي وكــذلــك لــبــنــاء الــخــبــرات العلمية 

واملوارد في قطر«.
قــــال الـــدكـــتـــور روبـــــرت كـــــرون، الــرئــيــس 
ــة:  ــابــ ــــدرة لـــلـــطـــب بــــاإلنــ ــــسـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
ــعــــداء بـــالـــدخـــول فــــي شـــراكـــة  »نـــحـــن ســ
مــع جامعة كارنيجي ميلون فــي قطر. 
وســيــحــظــى طـــالب وخــريــجــو الجامعة 
بــمــوجــب هــــذا االتـــفـــاق بــفــرصــة مــمــيــزة 
لــلــوقــوف على املــســتــجــدات فــي الرعاية 
الصحية واألبحاث الطبية ومن بينها 
مــجــال الــطــب الــدقــيــق الـــذي قــطــع ســدرة 
ا هاًما في تطبيق ممارساته. كما 

ً
شوط

الــتــعــرف على  سيتيح االتــفــاق للطالب 
رواد الفكر واملبتكرين في سدرة للطب 
الذين يقومون بدور محوري في تعزيز 
رؤيتنا املتمثلة في تقديم رعاية عاملية 
قــــدرات قطر  املــســتــوى للمرضى وبــنــاء 

وخبراتها العلمية«.

¶ خالل التوقيع على مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون العلمي

¶  جانب من المشاركين في مؤتمر فقهاء القانون البيئي 

»حمد بن خليفة« تنظم مؤتمر فقهاء القانون البيئي بالمغرب

تــنــظــم كــلــيــة الــقــانــون بــجــامــعــة حــمــد بــن خليفة 
الشرق  البيئي بمنطقة  الــقــانــون  مؤتمر فقهاء 
الفترة  أفريقيا 2019، خــالل  األوســـط وشــمــال 
مـــن 4 – 5 نــوفــمــبــر 2019 فـــي مــديــنــة ســطــات 
الرامية  إلى رسالتها   في ذلك 

ً
املغربية، مستندة

الحيوية  القضايا والسياسات  التعامل مع  إلــى 
الكلية،  مــن منظور مــقــارن ودولـــي. وقــد فتحت 
املؤتمر،  للمشاركة في  التسجيل  بــاب  مــؤخــًرا، 
الــذي سيشهد حضور متخصصني وباحثني 
ــانـــون الــبــيــئــي وصــنــاع  ــقـ ــن فـــي مـــجـــال الـ ــديــ رائــ
الــســيــاســات الــبــيــئــيــة ملــنــاقــشــة قــضــيــة تــدريــس 
تغير املناخ في منطقة الشرق األوســط وشمال 
أفريقيا. وسُيَمِكن املؤتمر املشاركني من تقييم 
الفرص الراهنة، والتحديات، وأفضل املمارسات، 
واالبـــتـــكـــارات فــي تــدريــس الــقــانــون الــبــيــئــي، وال 

ما قانون وسياسات تغير املناخ بالجامعات  سيَّ
الــشــرق األوســـط وشمال  املنتشرة فــي منطقة 
املـــشـــاركـــون كــذلــك  أفــريــقــيــا. وســــوف يستفيد 
من معارفهم املتخصصة الستكشاف أفضل 
الــســبــل املــمــكــنــة لــتــطــويــر االســتــثــمــار فــي البنية 
التي يمكن أن تقلل من مخاطر  الذكية  التحتية 

تغير املناخ في املنطقة.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة ســـــوزان كـــارامـــانـــيـــان، عميد 
القانون بجامعة حمد بن خليفة وعضو  كلية 
املناخ من  للمؤتمر: »تغير  اللجنة االستشارية 
املــوضــوعــات الــتــي حـــازت مــوقــع الـــصـــدارة على 
األجــنــدة العاملية خــالل الــســنــوات األخــيــرة نظًرا 

ــــواســــع والــخــطــيــر لــــأحــــداث الــراهــنــة  لــلــتــأثــيــر ال
الــدول في منطقة  املتعلقة بالطقس. ومع سعي 
الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا لــلــتــصــدي 
املناخ، تواجه تلك  الناجمة عن تغير  للتحديات 
الدول طلًبا متنامًيا على الخبرات في هذا املجال، 
وهو ما يزيد من الحاجة إلدخال طرق التدريس 
املــســتــنــيــرة لــلــقــانــون الــبــيــئــي فـــي الــجــامــعــات«. 
الحالي بدعم من برنامج  العام  ويحظى مؤتمر 
األمم املتحدة للبيئة، وُيعقد بالتعاون مع جامعة 
الحسن األول بمدينة سطات املغربية، ومختبر 
املقارن في  الديمقراطي  االنتقال  األبحاث حول 
املتحدة  األمــم  املغرب، واملكتب اإلقليمي ملنظمة 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
ــــكــــزس نــكــســيــس الــــشــــرق األوســـــط  وشــــركــــة ل
القانون  أفريقيا، وجمعية محاضري  وشــمــال 
البيئي فــي جــامــعــات الــشــرق األوســــط وشــمــال 

أفريقيا.

»التجارة« 
تستد عي 
مركبات 

نيسان نافارا

الـــــتـــــجـــــارة  أعـــــلـــــنـــــت وزارة 
والـــصـــنـــاعـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شــركــة صــالــح الــحــمــد املــانــع 
ــارات نــيــســان عن  ــيــ وكـــيـــل ســ
ــات نــيــســان  ــبـ ــركـ اســــتــــدعــــاء ملـ
الـــصـــنـــع 2015  ــــارا ســـنـــة  ــافـ ــ نـ
-2016 وذلـــــــــك الحـــتـــمـــالـــيـــة 
وجـــــــــــــــود خــــــلــــــل فـــــــــي نـــــافـــــخ 
الــهــوائــيــة للسائق  ــادة  الـــوسـ
والــراكــب. ويأتي هذا االجــراء 
في إطــار التنسيق واملتابعة 
املستمرة مــن وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة للتأكد مــن مــدى 
التزام وتقيد وكالء السيارات 
بــمــتــابــعــة عـــيـــوب الـــســـيـــارات 
وتصحيحها لحماية حقوق 

املستهلكني.
وأكـــــــدت الــــــــــوزارة أنـــــه ســيــتــم 
الــتــنــســيــق مــع وكــيــل الــشــركــة 
ملــتــابــعــة عــمــلــيــات الــصــيــانــة 
والــتــصــلــيــح والـــتـــواصـــل مع 
الـــعـــمـــالء لــلــتــأكــد مــــن تــنــفــيــذ 
ــراءات وتصحيح الخلل  اإلجـ
والعيوب في السيارات التي 

تشملها العيوب.
الـــــتـــــجـــــارة  وتــــــحــــــث وزارة 
والصناعة جميع املستهلكني 
ــاإلبــــالغ عــــن أي تــــجــــاوزات  بــ
بـــالـــتـــواصـــل  ــات  ــفــ ــالــ أو مــــخــ
مـــع إدارة حــمــايــة املستهلك 

ومكافحة الغش التجاري.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

1.3 مليار ريال صافي 
اإليرادات التشغيلية 

للمجموعة



بورصة محلية 12Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019

% 0.05 صعود هامشي للمؤشر بنسبة 

4247 صفقة منفذة 166.5 مليون ريال سيولة من خالل 

أظهر املساهمون القطريون خالل 
الــتــوالــي  الــثــانــيــة عــلــى  الجلسة 
حركة شرائية ملحوظة تأتي 
ــنـــة مــــع تــــواصــــل إعــــالن  ــتـــزامـ مـ
النتائج املالية ونتائج األعمال 
ــة فـــي الــبــورصــة  لــلــشــركــات املـــدرجـ
الــقــطــريــة عــن الــفــتــرة الــخــاصــة بــالــنــصــف األول من 
العام الجاري، حيث قــادوا املشتريات خالل جلسة 
تعامالت أمس الثالثاء، إذ بلغ إجمالي نسبة الشراء 
مـــن قــبــل فــئــة األفـــــراد واملـــؤســـســـات املــكــونــة أســاســا 
مــن املحافظ والــشــركــات والصناديق االستثمارية 
66.51% مقابل 53.87% إجمالي نسبة البيع. وقد 
بلغ إجمالي مشتريات املساهمني القطريني خالل 
جلسة األمــس نحو 110.7 مليون ريــال بما يعادل 
نــحــو 30.4 مــلــيــون دوالر أمــريــكــي. فــي مــقــابــل ذلــك 
فقد بلغ إجمالي قيمة املبيعات من قبل املساهمني 
القطريني بفئتيهم األفـــراد واملــؤســســات نحو 89.7 
مــلــيــون ريــــال بــمــا يــعــادل نــحــو 24.6 مــلــيــون دوالر 
أمريكي، وبذلك يكون صافي االستثمار شراء خالل 
جلسة تعامالت أمس الثالثاء بالنسبة للمساهمني 
القطريني نحو 21.03 مليون ريال بما يعادل نحو 

5.7 مليون دوالر أمريكي.

المساهمون القطريون 
يقودون المشتريات

لقطة

 أخبار وإفصاحات
¶ أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها املالية 
املراجعة للفترة املنتهية فــي 30 يونيو مــن العام 
الـــربـــح 49.24 مليون  الـــجـــاري، حــيــث بــلــغ صــافــي 
ريال قطري مقابل صافي الربح 60.61 مليون ريال 

قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 
كما بلغ العائد على السهم 0,27 ريــال قطري في 
النصف األول من العام الجاري مقابل العائد على 
ــال قــطــري لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام  الــســهــم 0,34 ريـ

الذي سبقه.

الــعــام لبورصة قطر جلسة تــداوالت  أقفل املــؤشــر 
أمــــس الـــثـــالثـــاء عــلــى ارتـــفـــاع هــامــشــي فـــي جلسة 
تواصل فيها تحقيق هــدوء في الــتــداوالت نتيجة 
ــداوالت مع  ــتــ لــعــدة عـــوامـــل لــعــل أبـــرزهـــا تـــزامـــن الــ
مــوســم اإلجــــازات بــاإلضــافــة إلــى بعض املتغيرات 

الحاصلة على املستوى العاملي.
وقــد استقر املؤشر في أعقاب تــداوالت أمــس عند 
مستوى 10,600.98 نقطة بنسبة ارتفاع تساوي 
نــقــطــة، في  0.05% بــعــد أن كــســب مــا قيمته 5.43 
حني بلغت رسملة السوق نحو 581.6 مليار ريال، 
بــعــد أن خــســر مــا قيمته 0.6 مــلــيــار ريـــال مقارنة 
بتعامالت يوم اإلثنني. أما السيولة فقد استقرت 
بدورها عند مستوى 166.5 مليون ريال، مرتفعة 
بذلك 2.46% مقارنة بجلسة اإلثنني. إلى ذلك فقد 
بلغت كمية األسهم املتداولة 45.9 مليون سهم في 
نهاية جلسة األمــس، كما بلغ عدد العقود املنفذة 

4247 صفقة، مسجال تراجعا بنسبة %16.31.
الـــشـــراء بالنسبة للمساهمني  ــــداوالت  تـ وســجــلــت 
الــقــطــريــني ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا مــقــارنــة بــتــعــامــالت 
الــشــراء 66.51% مقابل  البيع، حيث بلغت نسبة 
الــتــداول  تــم  الــبــيــع، حيث  53.87% إجــمــالــي نسبة 

بالشراء على 42 شركة بكمية أسهم تقارب 22.06 
مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة تــقــدر بــنــحــو 51.1 مــلــيــون 
ريال، في حني كانت قيمة صفقات بيع املساهمني 
القطريني 50.2 مليون ريـــال وبكمية أســهــم 19.9 
مليون سهم. أما املؤسسات القطرية املتمثلة في 

الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
فاشترت بقيمة تفوق 59.6 مليون ريال من خالل 
8.2 مليون سهم والــتــداول على 20 شركة مقابل 
التداول على 21 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى 
نحو 6.1 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 39.4 

مليون ريال بيعا.
إلــى ذلــك، فقد نشط األفـــراد الخليجيون شــراء من 
خــالل الــتــداول على 14 شركة مقابل الــتــداول على 
ألـــف ســهــم بقيمة  16 شــركــة بالبيع لنحو 955.5 
2.7 مليون ريال. وعلى املؤسسات الخليجية التي 
الــشــراء بقيمة 6.1  نشطت بــدورهــا على عمليات 
مليون ريــال مقابل 12.9 مليون ريــال بيعا، حيث 
ــراء عــلــى 9 شــركــات بكمية أسهم  وقـــع الـــتـــداول شـ
تساوي 2.07 مليون سهم والبيع على 11 شركات 

بكمية أسهم تساوي 1.9 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تداول األفراد األجانب شراء 
عــلــى 38 شــركــة بكمية أســهــم نــاهــزت 7.9 مليون 
ســهــم بــقــيــمــة 15.9 مــلــيــون ريـــــال، فـــي حـــني كــانــت 
شــمــلــت عــمــلــيــات الــبــيــع 38 شـــركـــة بــكــمــيــة أســهــم 
تساوي 8.8 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون ريال. 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات األجــنــبــيــة املــكــونــة من 
الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
ــراء بكمية  ــ ــداول عــلــى أســـهـــم 19 شـــركـــة شـ ــتــ تـــم الــ
أسهم تجاوزت 4.7 مليون سهم وبقيمة إجمالية 
تــســاوي نــحــو 32.2 مــلــيــون ريــــال، فــي حــني كانت 
عمليات البيع على أسهم 20 شركة وبكمية أسهم 
تــجــاوزت سقف 8.06 مليون سهم وبقيمة 44.8 

مليون ريال.

أحمد فضلي 

مؤشرات الجلسة

4% 2.46 45.45.32.86
قطاعات سجلت ارتفاعا بقيادة 

التأمني.
مليون ريال تداوالت QNB  ارتفاعا في حجم السيولة املتداولة.

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت إزدان 

متصدر الكميات.
نموا في سهم فودافون متصدر 

األسهم املرتفعة.

 3 4 قطاعات مقابل انخفاض  صعود 
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ــــداوالت أمـــس الــثــالثــاء  شــهــدت جــلــســة تـ
ــيـــم وأحــــجــــام  تــســجــيــل انــــتــــعــــاش فــــي قـ
ــــذي انـــعـــكـــس عــلــى  ــر الــ ــ ــداوالت، األمــ ــ ــتــ ــ الــ
املـــــــــؤشـــــــــرات الــــقــــطــــاعــــيــــة إلـــــــــى جــــانــــب 
ــرات الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــبــايــنــت  ــ ــــؤشـ املـ
اتــجــاهــات املـــؤشـــرات بــني الــصــعــود في 
الــقــطــاعــات الرئيسية والقيادية  بعض 
مقابل انخفاض قطاعات أخرى بضغط 
من القياديات ضمن تلك القطاعات وقد 
ســجــلــت املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة بــدورهــا 
تباينا بني ارتفاع وحيد وانخفاضات 
بــاملــســتــويــات املسجلة  طــفــيــفــة مــقــارنــة 
خـــالل الــجــلــســات املــاضــيــة، حــيــث سجل 
ارتفاع مؤشر العائد اإلجمالي بنسبة 
قــيــمــتــه 9.98  0.05% بــعــد أن كــســب مـــا 
ــر عـــنـــد مــســتــوى  ــ ـــؤشـ نـــقـــطـــة لـــيـــقـــفـــل املــ
تـــراجـــع  ــــني  ــــي حـ فـ نـــقـــطـــة،   19,506.69
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان اإلســالمــي 
السعري بنسبة 0.31% بعد أن خسر ما 
قيمته 7.52 نقطة ليغلق عند مستوى 
أقــــفــــل مـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. كـــمـــا   2,395.56
بــــورصــــة قـــطـــر الــــريــــان اإلســــالمــــي عــنــد 
مستوى 4,078.91 نقطة محققا قيمة 
تــراجــع 12.81 نقطة لينخفض املؤشر 
بــنــســبــة 0.31%. إلــــى ذلــــك، فــقــد تــراجــع 

من جهته مؤشر جميع األسهم بنسبة 
املـــؤشـــر عــنــد مــســتــوى  لــيــغــلــق   %0.06
3,128.68 نقطة مسجال قيمة تغير 1.75 

نقطة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فقد 
ــم الـــبـــنـــوك  ــهــ ارتــــفــــع مــــؤشــــر جـــمـــيـــع أســ
املــالــيــة بنسبة 0.09% بعد  والــخــدمــات 
نــقــطــة، ليدفع  أن كــســب مــا قيمته 3.74 
إلــــى 4,107.43  ــفــــاع  إلــــى االرتــ بــاملــؤشــر 
ــر جــمــيــع أســهــم  نـــقـــطـــة. وتــــراجــــع مـــؤشـ
الــخــدمــات والــســلــع االستهالكية  قــطــاع 
بــمــا نــســبــتــه 1.44% بــعــد أن خــســر ما 
قيمته 119.00 نقطة ليغلق املؤشر عند 
نــقــطــة. وانــخــفــض  مــســتــوى 8,121.83 
مــؤشــر جــمــيــع أســهــم الــصــنــاعــة بنسبة 
0.74% بــعــد أن خــســر مــا قيمته 23.95 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى 3,204.78 نقطة. 
ــم قـــطـــاع  ــهــ ــر جـــمـــيـــع أســ وارتـــــفـــــع مــــؤشــ
الــتــأمــني بــنــســبــة 1.80% بــعــد أن كسب 
مــا قيمته 57.31 نــقــطــة ليغلق املــؤشــر 
عند مستوى 3,233.91 نقطة. وتراجع 
مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
بنسبة 0.36% بعد أن خسر في أعقاب 
نــقــطــة  ــامـــالت األمــــــس 5.57  ــعـ تـ جــلــســة 
لــيــدفــع بــاملــؤشــر لــإغــالق عــنــد مستوى 

1,556.44. وارتــفــع مؤشر جميع أسهم 
االتــصــاالت بما نسبته 1.11% بعد أن 
لــيــدفــع  نــقــطــة  قــيــمــتــه 10.37  كــســب مـــا 
ــى مــســتــوى  ــ ــاع إلـ ــ ــفـ ــ ــى االرتـ ــ بـــاملـــؤشـــر إلـ
946.44 نــقــطــة. وســـجـــل مـــؤشـــر جميع 
أسهم النقل ارتفاعا بما نسبته %1.15 
قــيــمــتــه 29.70 نقطة  بــعــد أن كــســب مـــا 
ليدفع باملؤشر إلى مستوى اإلقفال عند 

مستوى 2,603.84 نقطة.
ــم شـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــد قـــــــــادت أسـ ــقــ إلـــــــى ذلـــــــــك، فــ
فــودافــون قطر االرتــفــاعــات حيث ارتفع 
نـــســـبـــتـــه %2.86،  بـــمـــا  ــة  ــركــ ــشــ الــ ســـهـــم 
يليها سهم شركة قطر للتأمني بنسبة 
تــســاوي 2.21% ومــن ثــم شــركــة ناقالت 
الــتــي ارتــفــعــت أسهمها بنسبة %2.15 
ــن ثم  بــنــســبــة 0.53% ومــ والــتــحــويــلــيــة 
أسهم مصرف الريان بما نسبته %0.52. 
أما األسهم التي انخفضت خالل جلسة 
تــعــامــالت أمـــس الــثــالثــاء فــكــانــت أسهم 
شركة السينما بنسبة 4.76% ومــن ثم 
أســهــم شــركــة ودام بــمــا نسبته %3.69 
ــا نــســبــتــه  ــة بـــمـ ــايــ ــرعــ وأســــهــــم شــــركــــة الــ
2.62% وأســهــم شركة املستثمرين بما 
نسبته 1.65% وأســهــم شــركــة الخليج 

التكافلي بما نسبته %1.62.

قطاعا التأمين واالتصاالت يرفعان مكاسبهما
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بن سلمان حولها لخزانة أموال مفتوحة لترامب

مواطنون يتذمرون من زيادات الوقود األخيرة في السعودية

انتقد مراقبون ومواطنون سعوديون 
زيـــــادة أســـعـــار الـــوقـــود لــلــمــرة الــثــالــثــة 
خـــال 18 شــهــرا، حــيــث بلغت الــزيــادة 
ــيــــرة، الـــتـــي دخـــلـــت حيز  ــــرة األخــ فـــي املـ
الــتــنــفــيــذ فــي 14 يــولــيــو الـــجـــاري، %6. 
ورغــم أن الــزيــادة األخــيــرة لــم تكن هي 
األولــــى، إال أنــهــا كــانــت األكــبــر واألكــثــر 
قــســوة عــلــى املــواطــن الــســعــودي، الــذي 
بــــات عــلــى قــنــاعــة بـــأنـــه يـــدفـــع فـــاتـــورة 
تــورط السعودية فــي عــدد مــن امللفات 
ــة بــمــنــطــقــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
ــط،  ــ الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والــــشــــرق األوســ
ــع الـــســـعـــودي«  ــ ــواقـ ــ بــحــســب مـــوقـــع »الـ

اإللكتروني.
وسخر السعوديون من كونهم الدولة 
األكــبــر فــي إنــتــاج النفط على مستوى 
الــعــالــم، ومــع ذلــك تتقافز فيها أسعار 
الوقود بشكل سريع، في ظل إجراءات 
ــرى اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة،  ــ تــقــشــفــيــة أخـ
أدت محصلتها لتضييق الخناق على 

املواطن بحجة اإلصاح االقتصادي.
الــغــاضــبــة للسعوديني  ردود األفـــعـــال 
الــتــواصــل االجتماعي من  على مــواقــع 
ــود، كــشــفــت عــن  ــ ــوقـ ــ ــار الـ ــعــ ارتــــفــــاع أســ
أزمة حقيقية تعيشها اململكة على يد 
بــن ســلــمــان، وقـــال بــعــض رواد مــواقــع 
بـــن سلمان  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إن 
جـــعـــل الــــبــــاد بـــمـــثـــابـــة خــــزانــــة أمـــــوال 
مفتوحة للرئيس األمريكي يأخذ منها 
مــا يشاء وفــي أي وقــت يــريــد، مــن أجل 

ضمان وصوله ملقعد امللك.
ورفــــــــــــض اقــــــتــــــصــــــاديــــــون تـــــبـــــريـــــرات 

املــســؤولــني الــســعــوديــني بــأنــهــا خطوة 
مــطــلــوبــة لتصحيح أســـعـــار منتجات 
ــــود، وتــقــلــيــص الـــنـــمـــو املـــتـــســـارع  ــــوقـ الـ
ــان  ــمــ ــــي، وضــ ــلـ ــ ــــحـ فــــــي االســـــتـــــهـــــاك املـ
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية 
الوطنية وتعزيز استدامتها، مؤكدين 
أن السبب األساسي وراء القرار األخير، 
هـــــو رغــــبــــة الـــحـــكـــومـــة فـــــي الــــحــــد مــن 
النزيف املالي للمملكة، في ظل زيــادة 
اإلنــفــاق الحكومي، خاصة العسكري، 
وضــخــامــة كلفة حـــرب الــيــمــن وتــراجــع 
ــرة  ــتـ ــفـ ــيـــة خـــــــال الـ ــفـــطـ ــنـ اإليـــــــــــــــرادات الـ

األخيرة مع انخفاض أسعار النفط.

ــد مـــــن الـــتـــحـــلـــيـــات  ــديــ ــعــ ــدثــــت الــ ــحــ وتــ
الــغــاء األخــيــر  الصحفية، عــن أن هـــذا 
فـــي الــــوقــــود، يـــأتـــي فـــي وقــــت تــراكــمــت 
املــواطــنــني واملقيمني  فيه األعــبــاء على 
باململكة، بسبب اإلجـــراءات التقشفية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لــوقــف عجز 
ــرادات  ــ املـــوازنـــة وتــعــويــض تــراجــع اإليـ
النفطية في السنوات األربــع املاضية، 
مـــع انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط مــقــارنــة 

بمنتصف عام 2014.
وتتوقع السعودية أن يبلغ العجز في 
ميزانية العام الجاري 131 مليار ريال 
)35 مليار دوالر(، بما يعادل 4.2% من 

أنــه من  الناتج املحلي اإلجــمــالــي، كما 
املتوقع أن يزيد الــديــن الــعــام إلــى 678 
مــلــيــار ريـــال )نــحــو 180 مــلــيــار دوالر( 

في 2019.
ورغــــم أن الــســعــوديــة تــعــد هـــي األكــبــر 
مــن حــيــث إنــتــاج الــنــفــط عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم، إال أنـــهـــا أيـــضـــا تـــعـــد األكـــبـــر 
اقــتــراضــا لــلــديــون بــني الـــدول العربية، 
بحسب وكــالــة »ســتــانــدرد آنـــد بـــورز« 

العاملية للتصنيف االئتماني.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن الــســعــوديــة 
ستكون أكبر مقترض في العام الحالي 
بما قيمته 29 مليار دوالر، أو ما يعادل 

22% من إجمالي االقــتــراض التجاري 
الطويل األجل في املنطقة كلها.

وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة »وول ســـتـــريـــت 
جــورنــال« تحدثت فــي دراســـة مفصلة 
عـــن االقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي فـــي مـــارس 
املــاضــي، وقــالــت بــأن السحب الــســوداء 
ــــدأت تــتــراكــم فـــي ســمــائــه، وأن خطة  بـ
بـــدأت تتحول  بــن سلمان اإلصــاحــيــة 
إلـــى كــابــوس حقيقي يــقــض مضاجع 
ــات  ــ ــركـ ــ املـــــواطـــــنـــــني الــــســــعــــوديــــني وشـ
القطاع الخاص، التي سجلت أرباحها 

نتائج مخيبة لآلمال عام 2018.
ووفـــــــــق الــــصــــحــــيــــفــــة، فـــــــإن الـــبـــيـــانـــات 
ــى أن  ــ الـــرســـمـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــشــيــر إلـ
غاء املعيشة وضعف املرتبات وضعا 
الكثير من مواطني اململكة تحت نيران 
الـــفـــقـــر والـــــغـــــاء، حـــيـــث هـــنـــالـــك قـــرابـــة 
مليون سعودي مسجلون في الضمان 
االجـــتـــمـــاعـــي، تــــتــــراوح مــخــصــصــاتــهــم 
بني 850 إلى ألفي ريال، وأكثر من ربع 
مليون سعودي في التقاعد ال تتجاوز 

مخصصاتهم الشهرية 4 آالف ريال.
ورغم الجهود الذي يبذلها بن سلمان 
في تحسني صورته، إال أن التحليات 
الــســيــاســيــة واالقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى حــد 
سواء، أكدت أن ما يقوم به ولي العهد 
يأتي فــي إطــار محاوالته للفت أنظار 
املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــــن الــــحــــرب الــتــي 
تديرها بــاده باليمن، واألخـــرى التي 
كــانــت تــحــاول إدخــــال منطقة الخليج 
العربي والشرق األوســط فيها بسبب 
إيـــــران، وثــالــثــا اإلغـــــداق غــيــر املــحــدود 
على الثورات املضادة للربيع العربي، 

وخاصة في مصر والسودان واليمن.

مواقع - 

المفوضة األوروبية تحذر من أزمة 
عميقة داخل منظمة التجارة

الصين تستنكر ربط اتفاق التجارة بتباطؤ اقتصادها

رأت املفوضة األوروبية للتجارة 
ــاملــــســــتــــروم أمــــس  ســـيـــســـيـــلـــيـــا مــ
ــتـــجـــارة  الـ ــاء أن مــنــظــمــة  ــثــــاثــ الــ
العاملية تشهد »أزمة عميقة« قد 
الــخــاص بتسوية   جهازها 

ّ
تشل

النزاعات بحلول نهاية السنة.
وقــالــت مــاملــســتــروم خــال نقاش 
نــظــم فـــي بــنــك فــرنــســا بمناسبة 
مــــــرور 75 عـــامـــا عـــلـــى اتـــفـــاقـــات 
الـــــتـــــي أرســــــت  ــــون وودز  ــتـ ــ ــريـ ــ بـ
نــظــامــا مــالــيــا جــديــدا فــي العالم 
بعد الحرب العاملية الثانية، إن 
ــة عــمــيــقــة،  ــ ــه أزمـ »املــنــظــمــة تـــواجـ

البّد لنا من اإلقرار بذلك«.
لــوزراء  وأضــافــت عشية اجتماع 
مــالــيــة دول مــجــمــوعــة العشرين 
ــا »إذا  ــســ ــرنــ ــفــ بــ ــي  ــيــ ــتــ ــانــ ــي شــ ــ ــ فـ
أصــيــبــت آلــيــة تــســويــة الــنــزاعــات 
بــشــلــل، وهـــو مــا سيحصل على 
األرجــــح فــي ديــســمــبــر، لــن تعود 

لـــنـــا رقـــــابـــــة« عـــلـــى االتـــفـــاقـــيـــات 
التجارية.

ــا  ــنـ ــديـ لـ تــــعــــد  لــــــم  وقــــــالــــــت »إذا 
قــواعــد، عندها سيكون بإمكان 
ــا يــحــلــو  ــ يـــفـــعـــل مـ أي طــــــرف أن 
ــدا،  ــكـــون هـــــذا ســيــئــا جــ ــيـ ــه وسـ لــ
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدول  وخــــصــــوصــ
ــيـــة«،  ــامـ ــنـ ــيـــرة والــــــــــدول الـ ــغـ الـــصـ

مجددة دعوتها إلصاح منظمة 
التجارة.

وتــرفــض الــواليــات املــتــحــدة منذ 
ــر املــــصــــادقــــة عـــلـــى تــعــيــني  ــهــ أشــ
ــة تــســويــة  ــيــ ــــي آلــ ــاة جــــــدد فـ قــــضــ
ــتــــي تــــعــــرف غــالــبــا  الــــنــــزاعــــات الــ
ــة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــجــارة  ــمـ ــكـ بـــــ »املـــحـ
الــعــاملــيــة«، مـــا يــهــدد بتعطيلها 

تماما في ديسمبر، الشهر الذي 
سيغادر خاله عدد من القضاة 
مناصبهم، مــا يعني أن الهيئة 
لن تملك عددا كافيا من القضاة 

ملواصلة عملها.
ــة بـــالـــبـــت  ــئــ ــيــ ــهــ وتــــــقــــــوم هــــــــذه الــ
ــنــــزاعــــات الـــتـــجـــاريـــة حـــول  فــــي الــ
قضايا مختلفة تتسبب بالحد 
ــة أو  ــ ــ ــول دولـ ــ ــ مــــن إمـــكـــانـــيـــة وصـ
عـــدة دول أعــضــاء إلـــى األســــواق. 
ويــمــكــنــهــا بــالــتــالــي الــنــظــر على 
ســبــيــل املـــثـــال فـــي دعــــم حــكــومــي 
غير نزيه أو قيود تنظيمية غير 

مبررة.
ويــــــشــــــن الــــــرئــــــيــــــس األمـــــريـــــكـــــي 
دونـــالـــد تــرامــب حملة انــتــقــادات 
حــــــادة عـــلـــى جــمــيــع املـــؤســـســـات 
تــقــريــبــا ومــــن ضمنها  الـــدولـــيـــة 
منظمة التجارة العاملية، معطيا 
لــلــمــبــاحــثــات الثنائية  ــة  ــويـ األولـ
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــى املـــــــفـــــــاوضـــــــات املـ ــلـ ــ عـ

األطراف.

ــاء  ــثــــاثــ ــكــــني أمـــــــس الــ ــــت بــ ــــضـ رفـ
تلميح الرئيس األمريكي دونالد 
بـــكـــني تــحــتــاج  إلــــــى أن  تـــــرامـــــب 
إلـــــــى إبــــــــــرام اتـــــفـــــاق تـــــجـــــارة مــع 
الــواليــات املتحدة بسبب تباطؤ 
اقتصادها، قائلة إن هذا »مضلل 
تــمــامــا« وإن كــا الــبــلــديــن يرغب 

في التوصل إلى اتفاق.
وغرد ترامب اإلثنني بأن تباطؤ 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي الــصــني 
يـــقـــدم الـــدلـــيـــل عــلــى أن لــلــرســوم 
الجمركية األمريكية »أثرا كبيرا« 
وحذر من أن واشنطن قد تكثف 

الضغط أكثر.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة يــوم 
اإلثــــنــــني أن الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 

إلــــى 6.2% في  الــصــيــنــي تــبــاطــأ 
ــثـــانـــي مــــن الــــعــــام وهـــي  الــــربــــع الـ
أضعف وتــيــرة نمو على أســاس 
ــنـــوي مـــنـــذ مــــا ال يـــقـــل عــــن 27  سـ
عاما، في ظل ضغط تجاري من 

الــواليــات املتحدة. وفــي النصف 
الــســنــة، نما االقتصاد  األول مــن 
6.3% مــقــارنــة مــع مــســتــواه قبل 
عــام. وقــال قنغ شــوانــغ املتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 

ــنـــي  ــيـ الـــصـ ــو  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ الـ إن وتـــــــيـــــــرة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف األول مـــــن  فـــــي 
بــالــنــظــر  »لـــيـــســـت أداء ســـيـــئـــا« 
ـــى الـــضـــبـــابـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــ إل
عــاملــيــا وتــبــاطــؤ الــنــمــو الــعــاملــي، 
وإنـــهـــا تــتــمــاشــى مـــع الــتــوقــعــات 

الخارجية.
وقـــال قــنــغ خـــال إفــــادة صحفية 
الـــنـــمـــو  ــة إن اســــــتــــــقــــــرار  ــ ــيـ ــ ــــومـ يـ
ــر جــــيــــد لــلــعــالــم  ــ ــ فـــــي الــــصــــني أمـ

والقتصاد الواليات املتحدة.
وأضــــــاف »بــالــنــســبــة ملـــا زعــمــتــه 
الواليات املتحدة من ‘أنه بسبب 
تــــبــــاطــــؤ اقــــتــــصــــاد الــــصــــني فــــإن 
الـــصـــني تـــأمـــل بــشــكــل عـــاجـــل في 
اتــفــاق مــع الجانب  إلــى  التوصل 
ــر مــضــلــل  ــ ــ األمـــــريـــــكـــــي’ فــــهــــذا أمـ

تماما«.

باريس - أ ف ب

بكين - رويترز

الصراع في الخليج سيدفع 
أسعار النفط للتقلب

مليار دوالر االحتياطي   5.4
األجنبي لتونس

البداية  النفط ستقفز في  قالت رابــيــدان األمريكية لالستشارات إن أسعار 
بني 15 و20 دوالرا للبرميل إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، لكنها ستتراجع 
على الفور حاملا تتدخل القوات األمريكية، وذلك في إطار تحليلها لتصورات 
محتملة تنطوي على توقف تدفق النفط بعد صراع. وقالت رابيدان إنرجي 
جروب إن رد فعل سعر النفط سيكون على شكل الحرف )M( مما يشير 
إلى عمليات بيع أولية قد تكون متسرعة ستسبق طفرة ثانية إلى مستويات 
أعلى.  وقالت رابيدان إن حدوث اضطراب في املضيق سيستمر على األرجح 
لفترة أطول مما تعتقد السوق، إذ تملك إيران الوسائل لشن هجمات متقطعة 
لكن مستمرة على املالحة في الخليج بما قد يعرقل نقل النفط »لعدة أسابيع 
إن لم يكن أكثر«.  وقالت شركة استشارات الطاقة إن توقف تدفقات النفط 
لسبعة أيــام في الخليج قد يدفع أسعار برنت لالرتفاع إلى ما بني 80 و90 
دوالرا للبرميل، و»إلى رقم من ثالث خانات« إذا استمرت املواجهة لشهر أو 

أكثر. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 66.50 دوالر.
ــظــهــر الـــدراســـة أنـــه فـــور انــتــهــاء الـــصـــراع، فـــإن األســـعـــار ســتــنــزل بوتيرة 

ُ
 وت

متواضعة لكن مع استمرار عالوة ال تقل عن 5 دوالرات بفعل املخاوف من 
حدوث اضطراب آخر. وتقول الدراسة إن حدوث صراع عنيف ربما يحمل 
طهران وواشنطن على التفاوض، وفي تلك الحالة قد تتراجع األسعار ملا دون 
البراميل من  مستويات ما قبل االضطرابات بسبب احتمال عــودة ماليني 

النفط اإليراني الخاضعة للعقوبات إلى السوق.

البنك املركزي التونسي، أمس، ارتفاع احتياطي  أظهرت بيانات صادرة عن 
البالد من النقد األجنبي إلى 87 يوم توريد.

بـ 15.59 مليار دينار  فــإن قيمة االحتياطي قــدرت  البيانات نفسها،  ووفــق 
)5.43 مليار دوالر(. والسبت، بلغ احتياطي العملة األجنبية بحسب املركزي 

التونسي، 14.3 مليار دينار )5.1 مليار دوالر( ما يعادل 80 يوم توريد.
واألربعاء، قالت وزارة املالية إن الحكومة باعت سندات مقومة باليورو ألجل 

سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ %6.37.
وأضافت أن 182 مستثمرا قدموا عروضا لالكتتاب قيمتها اإلجمالية 2.2 
يـــورو. وفــي أكتوبر 2018، باعت تونس ســنــدات دولــيــة ألجــل خمس  مليار 

سنوات بقيمة 500 مليون يورو مع سعر فائدة %6.75.
الظروف  العباسي، اإلثنني،  التونسي مــروان  البنك املركزي  ووصف محافظ 

النقدية واملالية الحالية في بالده بـ »الجيدة واالستثنائية«.
وقال العباسي، خالل جلسة استماع في مجلس نواب الشعب )البرملان(، إن 
»الوضع املالي الحالي استثنائي.. السياسة املعتمدة بدأت تعطي ثمارها، من 

خالل تحقيق استقرار في سعر صرف الدينار التونسي«.
إلى  اإلثــنــني،  الـــدوالر األمريكي فــي تعامالت  أمــام  التونسي  الدينار  وصعد 

متوسط 2.86، مقابل 3 دنانير/ دوالر مطلع يونيو املاضي.
بــالده »قــرارات  اتخاذ  إلــى  النقدي،  الوضع  العباسي، االستقرار في  وأرجــع 
جــريــئــة عــبــر تــعــزيــز الــشــفــافــيــة ومــقــاومــة الــســوق املـــوازيـــة، وغــســل األمــــوال 
ومكافحة اإلرهاب«.وسّجل الدينار التونسي خالل األشهر املاضية تراجعا 
حاّدا أمام اليورو والدوالر، وهو ما تسبب في مضاعفة الدين العام الخارجي.

لندن - رويترز

تونس - وكاالت
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ماركوس باكنجهام

»مجلة اوزي اإللكترونية األمريكية« 
* كاتب رأي في مجلة »اوزي«

باراجواي األمل االقتصادي الجديد 

الــصــادرة عــن الــبــنــك الــدولــي 2017، وهــو مــا يــقــل بكثير 

عــن األرقــــام الــخــاصــة بمثيله فــي جــارتــهــا الــبــرازيــل على 

الذين يعيشون في فقر  سبيل املثال، لكن نسبة السكان 

القرن  األولــى من  السنوات  تراجعا حــادا منذ  قد سجلت 

الحالي.

وتاريخيا فإن التنمية في باراجواي قد واجهت انتكاسة 

بحربني مدمرتني، واحدة في ستينيات وسبعينيات القرن 

القرن  مــن  الثالثينيات  فــي عقد  واألخـــرى  التاسع عشر، 

العشرين، مع دولتني جارتني. واقتصاد الباراجواني ترنح 

عــبــر الــســنــوات الــــ 35 تــحــت حــكــم الــديــكــتــاتــوري الــجــنــرال 
ألفريدو ستروسنر، الذي تمت اإلطاحة به في العام 1989.

ومــع تمتع الــبــالد بـــ 39 عــامــا مــن الــديــمــقــراطــيــة مــنــذ ذلــك 
الـــذي يــطــرح نفسه اآلن يتمحور  الــســؤال  يـــزال  الــحــني، ال 
حــول مــا إذا كــان أداء بــاراجــواي االقــتــصــادي قــادرا على 
ــدال أن  ــا ســلــمــنــا جــ ــــص إذا مـ ــة، وعـــلـــى األخـ ــراريـ ــمـ ــتـ االسـ
باراجواي من بني أفقر الدول في عموم أمريكا الالتينية.

والــبــلــد يـــواجـــه تــحــديــا هـــو األصـــعـــب ويــتــمــثــل فـــي جعل 
قطاعه العام أكثر شفافية وكفاءة. في غضون ذلك يمثل 
قطاعها غير الرسمي الذي يضم من الباعة غير املراقبني 
ثبث  العيش،  لقمة  يبحثون عن  والحرفيني وغيرهم ممن 
االقتصاد الوطني على األقل. كما أن أكثر من ثلثي القوة 
األدنــى  الحد  أقــل من  بــاراجــواي تحصل على  العاملة في 

لألجور شهريا والبالغ قيمته 330 دوالرا.

ربــمــا كــان مــن السهل جــدا على األجــانــب الــذيــن يــزورون 
بـــاراجـــواي فــي بــدايــة الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن تجاهل 
الحرب  بــتــاريــخ  ذلــك  فــي  الــســاحــلــي، متخوفني  البلد غير 
وإذا ما عاد  الضبابي.  واآلفــاق  والفساد،  والديكتاتورية 
لــكــان مــن الصعب  بـــاراجـــواي اآلن،  إلـــى  هــــؤالء األجـــانـــب 

عليها، إن لم يكن بالكاد، التعرف على املكان هناك.
فناطحات تنتشر في أرجاء العاصمة أسونسيون، خالل 
النمو  ملــعــدالت  بمثابة شــهــادة  يعتبر  مــا  املــاضــي،  الــعــقــد 
والــتــي أصبحت موضع  الالتيني،  البلد  فــي  االقــتــصــادي 

حسد من قبل باقي الدول في أمريكا الالتينية.
وعلى مدار السنوات الخمسة عشر املاضية، سجل النمو 
االقتصادي في باراجواي ما نسبته 4.5% في املتوسط، 
الالتيني زاد من حوالي 7  للبلد  والناتج املحلي اإلجمالي 
مليارات دوالر في العام 2003 إلى زهاء 40 مليار دوالر 
الحجم  املتوسطة هناك من حيث  الطبقة  زادت  اآلن، كما 

إلى الضعف.
ــواي بالنسبة  ــاراجـ وقــفــز الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي بـ
للفرد إلى أعلى من 5.800 دوالر سنويا، بحسب األرقام 

بينيديكت ماندر

“ الوقت الذي تقضيه في تحقيق أقصى ما لديك، 
سوف يكون الوقت األكثر إنتاجية لموهبتك ”

lgh@sodetel.net.lb

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

ترامب واالحتياطي الفيدرالي
يبدو أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب يكرس جهده 
»البنك  الفيدرالي  الحالي النتقاد االحتياطي  الوقت  في 
املركزي األمريكي«، حيث وصفه بأنه »املشكلة األكثر 
األمريكية،  املتحدة  الــواليــات  تواجهها  الــتــي  صعوبة« 
أيضا  املستقلة  الحيوية  املؤسسة  تلك  انتقد  أنــه  كما 

لقيامها برفع أسعار الفائدة.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي على 
التوظيف  »تقرير  »تويتر«:  املصغرة  التدوينات  موقع 
القوي والتضخم املنخفض والدول األخرى حول العالم 
التي تفعل أي شيء من أجل استغالل الواليات املتحدة 
األمريكية ملعرفتها أن االحتياطي الفيدرالي لدينا ليس 
لديه أي دليل! لقد رفعوا األسعار منذ وقت قريب جدا، 
وفي كثير من األحيان ضيقوا، في حني فعل اآلخرون 

عكس ذلك«.
وأضاف: »أعتقد أن االحتياطي الفيدرالي يرتكب غلطة 
أن  وأعتقد  للغاية  كبيرة، ألنه يتصرف بشكل صــارم 

االحتياطي الفيدرالي فقد عقله«.
تـــغـــريـــدة تـــرامـــب تـــجـــيء بـــعـــد يــــوم واحـــــد مـــن تــقــريــر 
الــصــادر فــي يونيو  الــجــيــد، بعكس املــتــوقــع،  الــوظــائــف 
املاضي، والذي ذكر أن االقتصاد األقوى في العالم قد 

أضاف 224 ألف فرصة عمل في ذاك الشهر.
وبالفعل سارع ترامب إلى االحتفاء بالتقرير واألرقام 
ــان بــمــقــدوره أن  ــواردة فــيــه، زاعـــمـــا أن االقــتــصــاد كـ ــ ــ ال
االحتياطي  امتثل  مــا  إذا  السابقة  املــنــحــدرات  يتجاوز 

الفيدرالي لرغبته، وخفض أسعار الفائدة.
وقــــال قــطــب الـــعـــقـــارات إنــــه يــنــبــغــي أن يــخــفــض الــبــنــك 
املركزي األمريكي أسعار الفائدة كي يحفز االقتصاد، 
ــعـــارك الــتــجــاريــة مع  ومــســاعــدة نــفــســه عــلــى حــســم املـ

اإلبقاء على التضخم عند مستويات منخفضة.
ولطاملا انتقد ترامب جيرومي باول رئيس االحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي، واتــهــمــه بــعــرقــلــة الــنــمــو االقـــتـــصـــادي عبر 

تمسكه برفع أسعار الفائدة.
9 مرات  الفائدة  أسعار  األمريكي  املركزي  البنك  ورفع 
منذ العام 2015 و7 مرات منذ العام 2017، وأربع مرات 
في عهد باول، الذي تولى رئاسة االحتياطي في العام 

2018 بترشيح من ترامب نفسه.
ومع ذلك ال يستطيع ترامب إقالة باول، حيث إن قانون 
االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي يــنــص عــلــى أن مــن يشغل هــذا 

املنصب ال يمكن عزله من منصبه إال بـ »سبب«.
أمريكي  اقتصاد  أن وجــود  اليقني  تــرامــب علم  ويعلم 
قــوي هــو كلمة الــســر فــي إعـــادة انــتــخــابــه لــفــتــرة ثانية 
العام  في االنتخابات الرئاسية املقررة في نوفمبر من 

املقبل.

جيسيكا كامبيسي

»صحيفة ذا هيل األمريكية« 
* كاتبة رأي في »ذا هيل«

االنتخابات اليونانية مهمة

ــادت إلــى  ــ انــتــخــابــات الــيــونــان مــهــمــة جـــدا ألنــهــا أعـ
ــيــمــني الـــوســـط املــتــعــلــق بـــأوروبـــا  الــســلــطــة حــكــم ال
ــزاب املــتــطــرفــة، كــانــت هــنــالــك نقمة  ــ وأســقــطــت األحـ
عــاملــيــة عــلــى الــرأســمــالــيــة أوصــلــت أحــزابــا يسارية 
ويمينية متطرفة إلى الحكم، حصل هذا يسارا في 
اليونان ويمينا في إيطاليا وغيرهما. ملاذا حصلت 
هذه النقمة على الرأسمالية؟ ال شك أن السياسات 
النقدية السابقة املرتكزة على »االنفالش« أي فوائد 
منخفضة شجعت على املضاربات واملغامرات في 
السوق محدثة فقاعات مالية أنتجت أزمات كبيرة. 

سببت الفوائد املنخفضة تهورا في االستثمارات.
العقدين األخــيــريــن على  فــي  الحر  االقــتــصــاد  بني 
الغنى واملنافع  ــادة  الــرغــبــة فــي زيـ الجشع أي على 
التي  املواطن كاملاكينة  التكلفة، أصبح  مهما كانت 
املـــال دون أن  التحرك لجني  يجب أن تستمر فــي 
إنفاق ما جناه. هنالك هدف  يشعر اإلنسان بلذة 
مـــادي طــغــى عــلــى األهــــداف األخــــرى مــنــع اإلنــســان 
من تذوق لذة الحياة فأحس دائما بالغضب وعدم 
الــرضــا، طــرحــت الــتــطــورات فــي االقــتــصــاد الــدولــي 
ــيـــة أســـئـــلـــة مــهــمــة ســتــحــدد  ــــالل الـــعـــقـــود املـــاضـ خـ
الرأسمالي املستقبلي. ما هي عالقة  النظام  هوية 
ــور  اإلنـــســـان بــالــعــمــل مـــن نـــواحـــي الـــشـــروط واألجــ
احــتــرام شروط  املطلوب  الواجبات؟  والحقوق كما 
الـــعـــمـــل واألوقـــــــــات كـــــأن تـــكـــون األجـــــــور مــنــاســبــة 
اإلنتاجية  الــبــلــد االجــتــمــاعــيــة. كــي تبقى  ــاع  ألوضــ
مقبولة بل ترتفع، يجب على العامل أو املوظف أن 
يعيش بكرامة ويلبي حاجاته الشخصية والعائلية 

األساسية.
اإلنــســان بالتكنولوجيا؟ أي ليس  مــا هــي عــالقــة 
للجميع القدرة على متابعة التطور التكنولوجي. هل 

يملك كل إنسان القدرة االستيعابية للتكنولوجيا؟ 
هل يملك الــقــدرة لــقــراءة وفهم وتطبيق املــقــاالت أو 
االكتشافات العلمية األساسية؟. هنالك شعور عند 

اإلنسان بالتقصير تجاه التقدم العلمي.
ما هي عالقة اإلنسان بالوقت؟، أي أنه ثمني وتجب 
االستفادة منه مما يخلق شعورا دائما بالتقصير. 
الربح  الوقت خطأ بل ربما خطيئة ويجب  إضاعة 
في السباق املهني املرتكز عليه، إهمال الوقت مضر 
والبـــد مــن تــوزيــعــه بــذكــاء على كــافــة االحتياجات 
بحيث ال يكون هنالك هدر. ما هي عالقة اإلنسان 
بالطبيعة وهذا ما أهمله اإلنسان في العقود الطويلة 
الطبيعة وما  التعويض؟. إهمال  املاضية ويحاول 
أثــر سلبا على صحة  يتبعه مــن سخونة وتــلــوث 
إلى  الــرجــوع  اإلنــســان وإنتاجيته ومــن املستحيل 
الحقيقية. يحاول  البيئية  إلــى السالمة  الـــوراء، أي 
ــرار لــكــن مــا وقــع  ــ ــيــوم الــتــنــبــه إلـــى األضـ اإلنـــســـان ال
التنمية االقتصادية على  قد وقــع. اإلنسان فضل 
نــنــكــر أن االخـــتـــيـــار صعب  الــبــيــئــيــة، وال  الــنــوعــيــة 

والطريق الوسطى غير واضحة.
بعد كل األزمات، كان هنالك وعي لضرورة التغيير 
ــــداف االجــتــمــاعــيــة كالفقر  عــبــر الــتــركــيــز عــلــى األهـ
وتوزع الدخل والثروة حتى تتحسن شروط الحياة 
ونوعيتها. حصلت انتخابات في دول عدة سابقا 
اعــتــرض على نتائج املاضي.  فــاز بها عموما مــن 
لم  الجديدة  الحكومات  أن  لكن املشكلة تكمن في 
اليوم عودة  املتوقعة، وبالتالي هنالك  النتائج  تعط 
إلى أحزاب السابق املعتدلة كما حصل في اليونان 
إلــى دول أخــرى. االنتخابات  ومــن املتوقع أن يمتد 
اليونانية مؤشر أساسي ملا يمكن أن يحصل في 

دول أخرى.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي لبناني

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تجمع المهنيين يرفض الحصانة المطلقة ألعضاء »السيادي«

أوروبا تؤكد دعمها الوساطة اإلثيوبية لحل األزمة السودانية
لكن قوى التغيير أعلنت تحفظها على نقاط وصفتها 
بـ »الجوهرية«، وطلبت تأجيل الجلسة إلى وقت الحق، 
ملــزيــد مـــن الــتــشــاور بـــن مــكــونــات قـــوى الــتــغــيــيــر، الــتــي 

تطالب بتسليم السلطة إلى املدنين.
ــي يــدعــم الوساطة  وقـــال هافستو إن »االتــحــاد األوروبــ
اإلثـــيـــوبـــيـــة وكـــافـــة الـــوســـائـــل الـــتـــي تــصــل إلــــى حـــل في 

السودان«.
ــاف: »نــتــابــع عــن كــثــب الــتــطــورات، ونتمنى نجاح  وأضــ
ــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر واملــجــلــس  ــ ــفــــاوضــــات بــــن قـ املــ

االنتقالي الحاكم في السودان«.
مـــن جــانــبــه أعــلــن تــجــمــع املــهــنــيــن الــســودانــيــن، أمـــس، 
رفضه لبعض البنود التي أوردهـــا املجلس العسكري 
في وثيقة اإلعالن الدستوري، في مقدمتها »الحصانات 

املطلقة« ألعضاء املجلس السيادي.
الــخــرطــوم،  جــاء ذلــك فــي مؤتمر صحفي فــي العاصمة 
ــقـــيـــادي بــالــتــجــمــع الـــــذي يـــقـــود االحــتــجــاجــات  عـــقـــده الـ
بالبالد ضمن قوى إعــالن الحرية والتغيير، إسماعيل 

التاج.
وقال التاج: رفضنا الحصانات املطلقة ألعضاء املجلس 

ــيـــادي، مـــن املـــالحـــقـــات الــجــنــائــيــة، وتــعــيــن رئــيــس  الـــسـ
القضاء والنائب العام، من قبل املجلس ذاته.

الــتــي طلبها املجلس  وأضـــاف أن »الــحــصــانــات املطلقة 
العسكري، ستهزم الوثيقة الدستورية«.

وكان املجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة 
إفــريــقــيــة إثــيــوبــيــة، عــلــى إقــامــة مــجــلــس ســـيـــادي، يقود 
املرحلة االنتقالية ملــدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 
5 عسكرين و5 مدنين باإلضافة لعضو مدني يتوافق 

عليه الطرفان ليصبح املجموع 11 عضوا.
ودعا التاج، املجلس العسكري إلى التراجع عن املرسوم 
الجمهوري الــذي أصــدره في 9 يوليو الجاري، بتمديد 

حالة الطوارئ 3 أشهر في البالد.
ــافـــى مـــــع حــق  ــنـ ــتـ د عـــلـــى أن تـــلـــك اإلجــــــــــــــراءات تـ وشـــــــــدَّ
الـــســـودانـــيـــن فـــي الــحــريــة والــتــعــبــيــر، وتـــعـــد »انــتــهــاكــا 

للحريات«.
ولفت إلى أن تجمع املهنين السودانين، لن يوقع على 
اتــفــاق ال يرضي الــثــوار، وال يحترم دمــاء الــشــهــداء، وال 

يحقق الدولة املدنية الديمقراطية.
ويتولى املجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة 
الجيش، في 11 أبريل املاضي، عمر البشير من الرئاسة 
تـــحـــت وطــــــأة احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة،   ،)2019 - 1989(
بــــدأت أواخــــر الــعــام املـــاضـــي، تــنــديــًدا بــتــردي األوضــــاع 

االقتصادية.
ــراًرا عــن اعــتــزامــه تسليم  ــ وأعــــرب املــجــلــس الــعــســكــري مـ
لــدى قــوى التغيير مخاوف  إلــى املدنين، لكن  السلطة 
مــتــصــاعــدة مــن احــتــمــال الــتــفــاف الــجــيــش عــلــى مطالب 
الحراك الشعبي لالحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول 

عربية أخرى.

أعلن املبعوث األوروبي للسودان، وزير خارجية فنلندا، بيكا 
هافستو، أمس الثالثاء، أن االتحاد األوروبي يدعم الوساطة 

اإلثيوبية، بهدف التوصل إلى حل ينهي النزاع بني الفرقاء في 
الخرطوم.

 من: وزير 
ً

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي في القاهرة، جمع كال
الخارجية املصري، سامح شكري، وهافستو، الذي يجري زيارة 
ملصر غير معلنة املدة. في تلك األثناء أعلن تجمع املهنيني 

السودانيني، رفضه لبعض البنود التي أوردها املجلس 
العسكري في وثيقة اإلعالن الدستوري.

وكان مقرًرا أن يصادق املجلس العسكري االنتقالي الحاكم 
في السودان و»قوى إعالن الحرية والتغيير«، قائدة الحراك 

الشعبي، السبت، على مسودة اتفاق بشأن تقاسم إدارة املرحلة 
االنتقالية، برعاية الوساطة املشتركة من االتحاد اإلفريقي 

وإثيوبيا.

الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس 
العسكري ستهزم الوثيقة الدستورية

إيران تواصل الحد من 
تعهداتها بشأن »النووي«

حــــذر املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــجــمــهــوريــة 
اإلســالمــيــة اإليــرانــيــة علي خامنئي 
أمس الثالثاء من أن إيران »ستواصل 
حتمًا« الحد من تعهداتها بموجب 
ــدولــــي حــــول بــرنــامــجــهــا  ــاق الــ ــفــ االتــ
الــنــووي الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه في 

.2015
وقــــال خــامــنــئــي »هــــذه لــيــســت ســوى 
ــّد مــــن تــعــهــداتــنــا،  الـــبـــدايـــة فــــي الــــحــ
ــذه اآللــــيــــة ســـتـــتـــواصـــل حــتــمــا«  ــ ــ وهـ
متهما األوروبين بعدم اإليفاء بأي 
مــن تــعــهــداتــهــم، وفـــق مقتطفات من 

خطاب بثها التلفزيون الرسمي.
وردًا على القرار األمريكي االنسحاب 
بــشــكــل أحـــــادي فـــي مــايــو 2018 من 
االتفاق حول النووي اإليراني املبرم 
في فيينا في 14 يوليو 2015، بدأت 
إيـــران بــتــجــاوز تدريجيًا منذ مايو 
ــام  الـــفـــائـــت بــعــض الــتــزامــاتــهــا إلرغــ
ــتــــصــــّرف إلنـــقـــاذ  شـــركـــائـــهـــا عـــلـــى الــ

االتفاق.
يــنــّص االتـــفـــاق الــــذي تــوصــلــت إلــيــه 
ــدول الــعــظــمــى الــســّت  ــ طـــهـــران مـــع الــ
)الصن والواليات املتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروســيــا وأملــانــيــا( بعد 
ــنــــوات مــــن الـــجـــهـــود، عـــلـــى الـــحـــّد  ســ
مـــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــــنــــــووي مـــقـــابـــل 
رفــــع تــدريــجــي لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة 

املفروضة عليها.
الــــعــــقــــوبــــات  فــــــــرض  إال أن إعـــــــــــادة 
األمريكية على طهران بعد انسحاب 
واشنطن يهّدد االتفاق ويحرم إيران 
مـــن املـــنـــافـــع االقـــتـــصـــاديـــة املــتــوقــعــة 

منه.
ــران من  ومــنــذ أشــهــر عـــدة، تطلب إيــ
الدول التي ال تزال أطرافًا في االتفاق 
السيما من الدول األوروبية الثالث، 

ــي االلـــــتـــــفـــــاف عــلــى  ــ مــــســــاعــــدتــــهــــا فــ
الـــعـــقـــوبـــات لــلــتــمــكــن خــصــوصــًا من 
بيع نفطها وإخـــراج نظامها املالي 
ــفـــروضـــة عــلــيــه جـــراء  مـــن الـــعـــزلـــة املـ

العقوبات األمريكية.
لكن هذه الدول أثبتت حتى الساعة 
أنها غير قــادرة على تلبية املطالب 
ــران تــتــهــمــهــا بــأنــهــا  ــهـ اإليـــرانـــيـــة وطـ

ليست لديها نية الوفاء بوعودها.
ــا يــــخــــّص  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــي »فـ ــئــ ــنــ ــامــ وقـــــــــــال خــ
ــا وبــــن  ــنـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــقــ ــالــ ــعــ ــا الــ ــايــ ــقــــضــ الــ
بـــقـــاء  الــــســــبــــب وراء  األوروبــــــــيــــــــن، 

املشاكل على حالها هو تكبرهم«.
وتــطــّرق املــرشــد األعــلــى مــجــددًا إلــى 
قضية ناقلة النفط »غريس 1« التي 
احتجزتها السلطات البريطانية في 

4 يوليو في مياه جبل طارق.
ــنــــئــــي مــــتــــحــــدثــــا عــن  وصـــــــــــّرح خــــامــ
ــيــــن »أصــــــبــــــح خــبــثــهــم  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
مــكــشــوفــًا لــلــجــمــيــع فـــقـــد اخــتــطــفــوا 
ناقلتنا النفطية بقرصنة بحرية إال 
أنهم يسعون إلضفاء صفة قانونية 

على ذلك«.
ــــالده لـــن تــــدع ذلــــك »يــمــّر  ــد أن بـ ــ وأكـ
ــرّد عــلــى ذلــــك في  ــتـ مـــن دون رّد وسـ

الفرصة واملكان املناسبن«.
ــارق، فقد  وبحسب سلطات جبل طـ
ــيـــاه  تــــم اعـــــتـــــراض الـــســـفـــيـــنـــة فــــي املـ
 
ّ
اإلقــلــيــمــيــة الــبــريــطــانــيــة، عــلــمــًا بـــأن
تـــؤّكـــد أحــقــّيــتــهــا بمنطقة  إســبــانــيــا 
الــتــي تعتبرها جـــزءًا ال  جبل طـــارق 

أ من أراضيها.
ّ
يتجز

 
ّ
ــارق بـــأن ــ وتــشــتــبــه حــكــومــة جــبــل طـ

حـــمـــولـــة الـــســـفـــيـــنـــة كــــانــــت مـــوّجـــهـــة 
ــا، فـــي مـــا يـــعـــّد »خـــرقـــًا«  إلــــى ســــوريــ
ـــــي على  ــاد األوروبــ ــحـ لــعــقــوبــات االتـ
 السفينة 

ّ
دمــشــق. وأّكـــدت طــهــران أن

محّملة بنفط إيراني لكنها لم تكن 
متوجهة إلى سوريا.

تونس - أ ف ب

الصحة الفلسطينية تطالب بالتحقيق 
في وفاة معتقل بالسجون اإلسرائيلية

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية أمس 
ــــي لــلــتــحــقــيــق في  الـــثـــاثـــاء بــتــدخــل دولـ
ظروف وفاة معتقل فلسطيني في أحد 
السجون اإلسرائيلية بعد مرور أقل من 

شهر على اعتقاله.
وقـــالـــت وزيــــــرة الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــي الــكــيــلــة فـــي بـــيـــان »نـــطـــالـــب جميع 
الدولية بالتدخل والتحقيق  املؤسسات 
في ظروف استشهاد األسير طقاطقة 
ــرار هـــــذه الـــجـــرائـــم وحــمــايــة  ــكــ لـــعـــدم تــ

أسرانا«.
ــــت مـــصـــلـــحـــة الـــســـجـــون  ــال بــــــدورهــــــا، قــ
اإلســرائــيــلــيــة إنــهــا عــثــرت عــلــى نصار 
طــقــاطــقــة )31 عـــامـــا( مــيــتــا فـــي وحـــدة 

ــا ملــصــلــحــة  ــ ــقـ ــ ــة. ووفـ ــلـ ــقـ ــنـ ــتـ الـــعـــنـــايـــة املـ
السجون فإن طقاطقة خضع للفحص 
الطبي في املستشفى »دون وجــود أي 
نتائج غير عادية«، كما أعلنت أن الشاب 
اعــتــقــل بسبب قــيــامــه بــنــشــاط »عــدائــي 

ضد أمن إسرائيل«.
ــرة الصحة  وجـــاء أيــضــا فــي بــيــان وزيــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أن الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة 
اعتقلت نصار طقاطقة في 19 يونيو 
املـــاضـــي. وقـــالـــت فـــي بــيــانــهــا »اعــتــقــلــت 
الشهيد وهي تعلم  القوات اإلسرائيلية 
أنـــه يــعــانــي مــن عـــدة أمــــراض ولـــم تقدم 
لـــه الـــعـــاج الــــــازم بــعــد اعــتــقــالــه وذلـــك 
الطبي ما  اســتــمــرارا لسياسة اإلهــمــال 
ــح نــادي  أدى إلـــى اســتــشــهــاده«. وأوضــ
األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي لـــفـــرانـــس بــرس 

أنـــه خضع  نــقــا عــن مــحــامــي طقاطقة 
ــن مـــركـــز مــنــذ  ــي أكـــثـــر مــ لــلــتــحــقــيــق فــ
النادي  اعتقاله. وقــالــت متحدثة باسم 
أن طقاطقة احتجز في زنزانة انفرادية 
إليه خال  ولــم يلتق محاميه، ووجهت 
الــتــحــقــيــق تــهــمــة »الــتــخــطــيــط واالنــتــمــاء 

لتنظيم حماس املحظور«.
وفــــي اتـــصـــال مـــع فـــرانـــس بـــــرس، أكــد 
ــارب املــتــوفــى،  شــريــف طقاطقة أحـــد أقــ
ــان فــي حــالــة صــحــيــة جــيــدة عند  ــه كـ أنـ

اعتقاله.
املعتقلني  وبــوفــاة طقاطقة يرتفع عــدد 
الفلسطينيني الذين توفوا في املعتقات 
إلــى 220  العام 1967  اإلسرائيلية منذ 
أفــاد نــادي األسير  معتقا بحسب مــا 

الفلسطيني.

أكدت الرد على احتجاز سفينتها في جبل طارق

رام اهلل - أ ف ب

جرحى باستهداف مستشفى ميداني جنوب طرابلس

تـــعـــرض مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي تـــابـــع لـــقـــوات 
ــاق الــلــيــبــيــة جـــنـــوب الــعــاصــمــة  ــوفــ ــ حــكــومــة ال
طرابلس أمس، لقصف جوي تسبب بإصابة 
4 أشخاص، بحسب ما أفاد األمني الهاشمي 
فـــي حكومة  الــصــحــة  بــاســم وزارة  مــتــحــدثــا 

الوفاق.
وقـــــال الــهــاشــمــي لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس إن 
»املــســتــشــفــى املـــيـــدانـــي فـــي مــديــنــة الــســوانــي 
ــعــــرض لـــقـــصـــف جـــــــوي، تـــســـبـــب بـــإصـــابـــة  تــ
ــيـــارات إســـعـــاف ومسعف  ثــاثــة ســائــقــي سـ

واحــد«، إضافة إلى تدمير جزئي في معداته 
وتجهيزاته الطبية.

وهي املرة الثانية يتعرض املستشفى امليداني 
لــلــقــصــف مـــنـــذ انـــــــدالع املــــعــــارك فــــي جــنــوب 
طــرابــلــس بــني قــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق وقـــوات 

املشير خليفة حفتر، بحسب الهاشمي.
وتـــبـــعـــد مــنــطــقــة الـــســـوانـــي 25 كـــلـــم جــنــوب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس وتــســيــطــر عــلــيــهــا قـــوات 

حكومة الوفاق.
ــات املـــــيـــــدانـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتــــــتــــــعــــــرض املـ
القريبة  الليبية  العاصمة  واملستشفيات في 
مــــن مــــواقــــع االشــــتــــبــــاكــــات، لـــقـــصـــف جـــوي 

مــتــكــرر تــحــمــل حــكــومــة الـــوفـــاق مــســؤولــيــتــه 
قــوات حفتر. ودعــت منظمة الصحة  لطيران 
الطواقم  إلى تجنب استهداف  العاملية تكرارا 
الطبية التي تقدم خدمات اإلسعاف لضحايا 
املــعــارك. وتــواصــل قــوات حفتر منذ 4 أبريل 
هجومها في محاولة للسيطرة على طرابلس، 
املعترف  الوطني  الــوفــاق  حيث مقّر حكومة 

بها من األمم املتحدة.
وتــســّبــبــت املـــعـــارك مــنــذ انـــدالعـــهـــا بــســقــوط 
1093 قتيا وإصــابــة 5,752 بجروح بينهم 
مدنيون، فيما تخطى عدد النازحني 100 ألف 

شخص، بحسب وكاالت األمم املتحدة.

طرابلس - أ ف ب

عواصم - وكاالت
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صادق على مشروعي قرار متعلقين بخاشقجي وحقوق اإلنسان

الكونجرس األمريكي يضيق الخناق على السعودية

صــادق مجلس النواب األمريكي، مساء 
اإلثنني، بأغلبية ساحقة على مشروعي 
قـــــرار مــتــعــلــقــني بـــالـــســـعـــوديـــة، أحــدهــمــا 
يطالب بفرض عقوبات على املسؤولني 

عن قتل الصحفي »جمال خاشقجي«.
وصّوت لصالح مشروعي القرار »حقوق 
ــــون  ــانـ ــ ــة« و«قـ ــوديــ ــعــ ــســ ــــي الــ اإلنـــــســـــان فـ
ــة«، 405 أشـــــخـــــاص مـــقـــابـــل  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــــحـ املـ

تصويت 7 أشخاص ضده.
ــا عـــضـــو  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــدمـ مــــــشــــــروعــــــا الـــــــــقـــــــــرار قـ
الكونغرس تــوم مالينوسكي، ويطالب 
أحدهما بفرض عقوبات على الضالعني 
ــقـــجـــي، فـــيـــمـــا يــــديــــن اآلخــــر  بـــقـــتـــل خـــاشـ
ــهــــاك حـــقـــوق  ــتــ ــال وانــ ــقــ ــتــ ــمـــــات االعــ ــ »حـ

الناشطات« في السعودية.
ــــرار -الـــلـــذيـــن  ــقـ ــ ــروعـــي الـ ــمـــوجـــب مـــشـ وبـ
قدمهما عضو الكونجرس الديمقراطي 
ــوم مــالــيــنــوســكــي- يــتــطــلــب مـــن جــهــاز  تــ
االستخبارات الوطنية أن يحدد عانية 
األشخاص الضالعني في قتل خاشقجي 

وفرض عقوبات سفر عليهم.
ودعا النائب مالينوسكي إلى التعجيل 
بالكشف عما وصفه بمدبر جريمة قتل 
خــاشــقــجــي قــبــل أن يــعــتــلــي ولـــي العهد 
ــن ســـلـــمـــان عـــــرش الـــســـعـــوديـــة  مــحــمــد بــ

مؤكدا أن ال أحد فوق القانون.
ــا نـــخـــاطـــر بــتــعــزيــز  ــنــ ــائـــب »إنــ ــنـ وقــــــال الـ
ــأن قتل  كـــذبـــة ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي بــ
خاشقجي كان من فعل مارقني« مشيرا 
ــع الــــريــــاض مــهــمــة،  ــى أن الـــعـــاقـــات مـ إلــ
ــكــــذب مــــن أجـــل  ــد الــ ولـــكـــن لـــيـــس إلـــــى حــ
السعوديني أو السماح لهم باإلفات من 

العقاب على الجريمة.
وأضــــــــاف: لـــقـــد حـــــان الــــوقــــت ألن نــقــول 
بوضوح إن السلوك الطائش -سواء أكان 
بقتل مواطن مقيم بالواليات املتحدة أو 
لــبــنــان أو حــصــار  خــطــف رئــيــس وزراء 
قــطــر- لـــه ثــمــن بــحــيــث إن الـــرجـــل، الـــذي 
يــحــكــم الــســعــوديــة الـــتـــي تــعــتــمــد علينا 
نهاية املــطــاف أكثر مما نعتمد عليها، 
يجب أن تــأخــذ كــل املــصــالــح والــقــيــم في 
الحسبان بدال من أن تعتمد علينا دائما 

في التغطية على ما تقوم به.
كــمــا ُيــطــلــب مــن وزيـــر الــخــارجــيــة، مايك 
ــا اإلبـــاغ عــن مــدى تــورط 

ً
بومبيو، أيــض

ــعـــودي فــي  ــن والـــجـــيـــش الـــسـ ــ ــــوات األمــ قــ
انتهاكات حقوق اإلنسان.

ويرى مراقبون أنه رغم مرور اإلجراءات 
ــة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ضـــــــد الــ

فــإنــه مــن الصعب أن يتخطى  بسهولة، 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي يــســيــطــر عليه 

الجمهوريون.
وقتل خاشقجي فــي 2 أكتوبر املاضي، 
داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، 
فـــي قــضــيــة هــــزت الــــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي 
وأثــــــارت اســـتـــنـــكـــاًرا واســـًعـــا لـــم ينضب 

حتى اليوم.
وقبل أسابيع، نشرت املفوضية األممية 
لــحــقــوق اإلنـــســـان تــقــريــًرا أعــدتــه مــقــررة 
األمــم املتحدة الخاصة بــاإلعــدام خــارج 
نطاق القضاء، أغنيس كاالمار، من 101 
صفحة، حّملت فيه السعودية مسؤولية 

قتل خاشقجي عمًدا.
ــة  ــ ــيــــة وجــــــــود أدلـ ــمــ ــرر األمــ ــ ــقـ ــ وأّكــــــــــدت املـ
ــتــــوجــــب الــــتــــحــــقــــيــــق مــع  مـــــوثـــــوقـــــة تــــســ
مسؤولني سعوديني كــبــار، بينهم ولي 

العهد محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كاالمار أن »مقتل خاشقجي 
هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل 

مسؤوليته السعودية«.
كما أوضح أن العقوبات املتعلقة بمقتل 
خاشقجي يــجــب أن تشمل ولـــي العهد 
الــســعــودي ومــمــتــلــكــاتــه الــشــخــصــيــة في 
الخارج، داعيًا الرياض إلى االعتذار من 
أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع 

تعويضات للعائلة.
أيــــضــــا وفـــــــي ســــيــــاق حــــقــــوق اإلنــــســــان 
بــالــســعــوديــة، دان مــشــروع الــقــرار اآلخــر 
ــاك حـــقـــوق  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــال وانـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات االعـ ــمـ ــ حـ

الناشطات في السعودية.
ووفـــق مــشــروع الــقــرار، ُيطلب مــن وزيــر 
الخارجية مايك بومبيو اإلباغ عن مدى 
تورط قوات األمن والجيش السعوديني 

في انتهاكات حقوق اإلنسان.
ووقع أكثر من عشرين عضوا جمهوريا 
وديمقراطيا بالكونجرس على رسالة 
شـــديـــدة الــلــهــجــة لــبــومــبــيــو يــطــالــبــونــه 
فــيــهــا بــالــضــغــط عــلــى املــمــلــكــة الحـــتـــرام 
حــقــوق اإلنـــســـان والـــحـــريـــات األســاســيــة 
ملواطنيها، واإلفــراج الفوري عن نشطاء 

حقوق املرأة.
ــالـــة أن مــنــظــمــة فـــريـــدوم  ــالـــرسـ وجــــــاء بـ
هاوس وغيرها من املنظمات الحقوقية 
»صــنــفــت الــســعــوديــة عــلــى أنــهــا واحـــدة 
الــحــقــوق السياسية  مــن أســـوأ منتهكي 
والــحــريــات املــدنــيــة فــي الــعــالــم، وأحـــدث 
ــو اغـــتـــيـــال  ــ مــــثــــال صــــــــارخ عـــلـــى ذلــــــك هـ
ــن بــــوســــت  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ الــــصــــحــــفــــي لـــــــــدى واشــ

)خاشقجي( في أكتوبر 2018.
وأضــــاف أعــضــاء الــكــونــغــرس الــعــشــرون 
اعـــتـــقـــلـــت  الـــــــريـــــــاض  الـــــرســـــالـــــة أن  فــــــي 
ــقــــوق املــــــرأة  ــال حــ ــجــ ــــي مــ الــــنــــاشــــطــــات فـ
بالسعودية، ثم زجــت في السجون عام 
2019 بـــاألفـــراد الـــذيـــن تــربــطــهــم صــات 
بــالــنــشــطــاء املــســجــونــني حــالــًيــا والــذيــن 

يدعمون اإلصاحات االجتماعية.
املــوقــعــون بيانهم بــأن انتهاكات  وختم 
الــســعــوديــة املستمرة لحقوق  الحكومة 
ــدد الــــشــــراكــــة األمـــيـــركـــيـــة  ــهــ ــان تــ ــ ــســ ــ اإلنــ
الـــســـعـــوديـــة، وتـــعـــرقـــل الـــعـــمـــل املــشــتــرك 
الحاسم ملواجهة العديد من التحديات 
ــارة  اإلقــلــيــمــيــة، داعــــني بــومــبــيــو إلـــى »إثــ
قضية الناشطني السعوديني في مجال 
ا وسًرا على املستويات 

ً
حقوق املرأة علن

ــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، والـــضـــغـــط  ــكــــومــ ــالــــحــ بــ
الــفــوري وغير املــشــروط حتى  إلطاقهم 

يصبحوا جميًعا أحرارا«.

وكاالت - 

بومبيو يبدي قلقه من أوضاع 
السجون بمصر

أبــدى وزيــر الخارجية األمــريــكــي، مايك بومبيو، 
 إن 

ً
قلقه إزاء األوضــاع في السجون بمصر، قائا

واشنطن ستواصل العمل مع السلطات املصرية 
بشأن ذلك.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة 
العمل الخاصة بمصر، ونقلها املوقع اإللكتروني 
لـــ »مــؤســســة كــارنــيــغــي لــلــســام الـــدولـــي« )مقرها 

واشنطن(.
إنــه يشاطر املجموعة  وقــال بومبيو في الرسالة 
الـــســـجـــون  فــــي  املـــــزريـــــة  قــلــقــهــا »إزاء األوضــــــــــاع 
املـــصـــريـــة«، مــعــرًبــا عـــن اعـــتـــراضـــه ألي شــكــل من 
أشكال االعتقال التعسفي أو املعاملة السيئة ضد 

أي شخص مهما كانت جنسيته.
ــه بحثت بشكل  ــ الـــوزيـــر األمــريــكــي أن إدارتـ وأكـــد 
مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون 

 إنه يؤيد تلك التقارير.
ً

في مصر، قائا
واختتم رسالته بالتأكيد أنهم سيواصلون العمل 

مع السلطات املصرية على أعلى املستويات بشأن 
تلك القضايا.

وتــأتــي رســالــة بــومــبــيــو رًدا عــلــى الــخــطــاب الــذي 
الــخــاصــة بمصر والــتــي  الــعــمــل  بعثته مــجــمــوعــة 
تضم عـــدًدا مــن خــبــراء الــشــأن املــصــري فــي مراكز 
األبحاث األمريكية، بعد وفاة محمد مرسي، أول 

رئيس مدني منتخب في الباد.
وتــحــدثــت املــجــمــوعــة فــي الــخــطــاب عــن األوضــــاع 
املــصــريــة، ومــا  الــســجــون  فـــي  املـــزريـــة للمعتقلني 
يعانونه مــن انــتــهــاكــات ألبــســط حــقــوق اإلنــســان، 
ومن تعذيب وحجز انفرادي وإهمال طبي متعمد.
وتــوفــي مــرســي، خــال إحـــدى جلسات محاكمته 
فــي قضية »التخابر مــع حــمــاس«، فــي 17 يونيو 

املاضي، بعد إصابته بحالة إغماء.
وزادت طبيعة وفـــاة مــرســي مــن وتــيــرة اتهامات 
للسلطات املصرية بحرمان املعتقلني واملحكومني 
من حقوقهم، وال سيما العاجية منها، وهو ما 
تنفيه القاهرة واعتادت التأكيد أنها تقدم الرعاية 

الصحية لجميع السجناء. 

واشنطن ترى أن إيران وراء الحادثة واستخباراتها تحقق

غموض يكتنف مصير 
ناقلة نفط إماراتية

ذكـــرت وكــالــة أسوشييتد بـــرس، الــثــاثــاء، أن 
ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومني عندما 
كانت تبحر عبر مضيق »هــرمــز« قبل فقدان 
االتصال بها، وسط مخاوف بشأن مصيرها.

وقالت الوكالة األمريكية، إن بيانات صادرة 
عن شركة لتتبع السفن، تظهر جنوح ناقلة 
نفط إماراتية كانت تعبر املضيق نحو املياه 
اإليرانية، قبل أن تتوقف عن بث موقعها في 

وقت متأخر السبت.
وأوضحت الوكالة أن ناقلة النفط كانت ترفع 
علم بنما واسمها »ريهان«، ولم يتضح بعد 
مـــا هـــو مــصــيــرهــا، مـــا يــثــيــر املـــخـــاوف وســط 
ــات  ــ ــــواليـ تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات بــــني إيــــــــران والـ

املتحدة.
وبحسب أسوشييتد برس، فإن املوقع األخير 
لــلــســفــيــنــة يــظــهــر أنــهــا كــانــت مــتــجــهــة صــوب 

إيران.
الـــوكـــالـــة األمـــريـــكـــيـــة قـــالـــت إن مـــصـــدر الــقــلــق 
الناقلة يأتي من حقيقة مواصلة إيران  حول 
حملة الضغط بشأن برنامجها النووي بعد 
انسحاب واشنطن أحادي الجانب من االتفاق 

النووي العام املاضي.
بــدوره قــال الكابنت رانجيث راجــا، من شركة 
أكــبــر مـــزودي البيانات  )ريفينيتيف( إحـــدى 
والبنى التحتية لألسواق املالية في العالم، 
الثاثاء، ألسوشييتد بــرس، إن ناقلة النفط 
لــم تغلق خــاصــيــة تتبع مسارها  اإلمــاراتــيــة 
خــــال ثــاثــة أشــهــر مـــن الـــرحـــات فـــي جميع 

أنحاء اإلمارات.
ــبــــارات  ــتــــخــ وأشـــــــــــارت مـــعـــلـــومـــات لــــــدى االســ
ــى أن قــــــوات الــــحــــرس الـــثـــوري  ــ األمـــريـــكـــيـــة إلـ
اإليـــرانـــي قــامــت بــإجــبــار الــنــاقــلــة عــلــى دخــول 
املياه اإلقليمية اإليرانية، قبل أن يتم سحبها 

نحو جزيرة قشم التابعة إليران.
ورغـــم الكشف عــن هــذه املــعــلــومــات، إال أن ما 
حــــدث مـــع الــنــاقــلــة يــبــقــى مــحــل نــقــاش داخـــل 
أروقـــــة املـــخـــابـــرات األمـــريـــكـــيـــة، وفـــقـــا ملـــا قــالــه 

املسؤولون، بحسب ما نقلت »سي إن إن«.
وحصلت واشنطن على تقارير مــن مصادر 

إمـــاراتـــيـــة، قــالــت إن الــنــاقــلــة تــعــرضــت لعطل 
إيـــران، من  ميكانيكي، وقــد تــم سحبها نحو 

أجل إجراء عمليات تصليح.
ــة إن  ــيــ ــكــ ــريــ ــرغ األمــ ــيـ ــبـ ــومـ ــلـ وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة بـ
مسؤولي االســتــخــبــارات األمريكية يبحثون 
حاليا، حادثة يقولون إنها حدثت، قبل أيام، 
في مضيق هرمز بمياه الخليج العربي، حيث 

اختفت ناقلة نفط إماراتية.
ــبــــارات  ــتــــخــ وأشـــــــــــارت مـــعـــلـــومـــات لــــــدى االســ
ــى أن قــــــوات الــــحــــرس الـــثـــوري  ــ األمـــريـــكـــيـــة إلـ
اإليـــرانـــي قــامــت بــإجــبــار الــنــاقــلــة عــلــى دخــول 
املياه اإلقليمية اإليرانية، قبل أن يتم سحبها 

نحو جزيرة قشم التابعة إليران.
ورغـــم الكشف عــن هــذه املــعــلــومــات، إال أن ما 
حــــدث مـــع الــنــاقــلــة يــبــقــى مــحــل نــقــاش داخـــل 
أروقـــــة املـــخـــابـــرات األمـــريـــكـــيـــة، وفـــقـــا ملـــا قــالــه 

املسؤولون، بحسب ما نقلت »سي إن إن«.
ــارات، لكن  ولــم يصدر تعليق رسمي مــن اإلمــ
جميع املسؤولني األمريكيني نوهوا إلى عدم 
وجود أي نوع من التواصل بني طاقم الناقلة 
أو مــاكــهــا أو أي مـــن الــحــكــومــتــني، وهــــو ما 
يجب أن يحدث في حــال تعلق األمــر بعملية 

تصليح روتينية.
ويتم تحليل نظرية داخل أروقة االستخبارات 
األمريكية، تقول إن هذا الفعل من إيران يأتي 
أنــهــا ستواصل سحب  كــرد على إعـــان بنما 
أعــامــهــا عـــن الــســفــن الــتــي تــخــرق الــعــقــوبــات 

األمريكية تجاه إيران.
وتـــأتـــي تــلــك الــحــادثــة بــعــد احــتــجــاز الجيش 
الــبــريــطــانــي، نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة فــي منطقة 
أثــار  الــجــاري، مما  جبل طـــارق، مطلع الشهر 
غــضــبــا إيــرانــيــا، اســتــدعــت عــلــى إثــــره طــهــران 
السفير البريطاني لديها عــدة مـــرات، وهــدد 
ــــوري  ــثـ ــ ــلــــى الـــــحـــــرس الـ قـــــــــادة مـــحـــســـوبـــني عــ

باالنتقام.
ومنذ أيــام، قالت واشنطن إن قــوارب إيرانية 
حــــاولــــت الـــتـــحـــرش بــنــاقــلــة نـــفـــط بــريــطــانــيــة 
والسيطرة عليها، ردا على خطوة بريطانيا، 
فـــرقـــاطـــة حـــربـــيـــة بــريــطــانــيــة  ــد  ــواجــ تــ إال أن 
الناقلة حــال دون األمـــر، بعد أن  بــالــقــرب مــن 

حذرت الفرقاطة اإليرانيني بحزم.

وكاالت
وكاالت - 



رياضــــــــــة 18Issue No 1172 - Wednesday 17 July 2019

العدد 1172
األربعاء 14 ذو القعدة 1440 هـ ــ 17 يوليو 2019

إقامة بطولة كأس  قــررت مؤسسة دوري نجوم قطر 
القادم وذلــك بمشاركة  قطر 2020 خالل شهر يناير 
 QNB أنهت بطولة دوري نجوم التي  األربــعــة  األنــديــة 
للموسم املاضي 2018 - 2019 في املربع الذهبي وهي 

أندية )السد - الدحيل – السيلية – الريان(.
ــرار بــعــد الــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات املعنية  ــقـ جــــاء هــــذا الـ
الخــتــيــار وقـــت مــنــاســب إلقــامــة الــبــطــولــة وبــعــد دراســـة 
رزنامة املوسم الجديد والذي سيكون استثنائيًا أيضًا 
مــن حــيــث ضــغــط املــبــاريــات ســـواء املــحــلــيــة أو الــدولــيــة 
الوطنية واألندية  للمنتخبات  الرسمية  واالستحقاقات 
القطرية، بــاإلضــافــة إلــى مــراعــاة األنــديــة املــشــاركــة في 

بطولة دوري أبطال آسيا 2020.
البطولة مساحة  املوعد إلعطاء  كما جــاء اختيار هــذا 
أكــبــر مــن الــنــاحــيــة الــتــســويــقــيــة والــتــرويــجــيــة وضــمــان 

تغطيتها إعالميا بشكل مميز.
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار الــبــطــولــة بــنــفــس نظامها 
املــربــع الذهبي في  أنــديــة  السابق ومــن خــالل مشاركة 

الدور نصف النهائي ثم املباراة النهائية.

أحرز السباح القطري محمد محمود امليدالية الفضية 
تــونــس للسباحة  لسباق 200 متر متنوع فــي بطولة 
للناشئني والشباب مع رقم قياسي قطري جديد قدره 

2.13.39 دقيقة.
كما سجل كريم صالح رقما قطريا جديدا في سباق 
لفئة /13 - 14/ سنة وقــدره 8.55.34  800 متر حــرة 
القطري للسباحة فــي بطولة  املنتخب  دقيقة. ويمثل 
ــم: عــبــد الـــعـــزيـــز الــعــبــيــدلــي  ــة ســبــاحــني هــ ــعـ تـــونـــس أربـ
ــــراس الــســعــيــدي ومــحــمــد مــحــمــود وكـــريـــم صـــالح.  وفـ
ويسعى االتحاد القطري للسباحة من خالل املشاركة 
ــى إعــــــداد الــســبــاحــني الــقــطــريــني  ــ ــة تـــونـــس إل ــي بــطــول فـ
لالستحقاقات العاملية والدولية املقبلة، حيث سيشارك 
فراس السعيدي في بطولة العالم لأللعاب املائية 2019 
الجنوبية  املقامة حاليا في مدينة /غوانغجو/ بكوريا 
وتستمر حتى 28 يوليو الجاري. كما سيشارك فراس 
السعيدي وعبد العزيز العبيدلي في الجولة األولى من 
الــتــي ستقام في  العالم للسباحة 2019  بطولة كــأس 
العاصمة اليابانية /طوكيو/ خالل الفترة من 2 ولغاية 
4 أغسطس املــقــبــل، وعــمــر أشـــرف وكــريــم صــالح في 
إلى  الثانية في مدينة /جينان/ بالصني من 8  الجولة 
10 أغسطس، ويعقوب الخليفي ويوسف الخليفي في 
الجولة الثالثة التي ستقام في سنغافورة من 15 ولغاية 

17 من الشهر نفسه.

ــبــريــطــانــي فــيــلــيــب هـــامـــونـــد كــبــار  طـــالـــب وزيـــــر الـــخـــزانـــة ال
ــقـــوق بــث  ــؤولـــني بـــالـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــصـــدي لـــســـرقـــة حـ املـــسـ
الفعاليات الرياضية. وخالل زيارة إلى السعودية في وقت 
ســابــق مــن يوليو الــجــاري، تــحــدث هــامــونــد والــوفــد املــرافــق 
لـــه، بــشــكــل مــتــكــرر، بــشــأن الــبــث غــيــر الــقــانــونــي لفعاليات 
رياضية تقام باململكة املتحدة وتحظى بمتابعة عاملية، مثل 
املمتاز لكرة  للتنس والــدوري اإلنجليزي  بطولة ويمبلدون 
أنباء  الــقــدم. جــاء ذلــك طبقا ملــا كشف عنه مــصــدر لوكالة 
»بــلــومــبــرج«، وقــد طلب عــدم اإلعـــالن عــن هويته نــظــرا ألن 
السعودية قد  الحكومة  االجتماعات كانت ســريــة. وكــانــت 
التلفزيونية،  لها بقناة »بي.أوت.كيو«  نفت وجــود أي صلة 
بـــارزة  فــعــالــيــات وبــطــوالت ريــاضــيــة  بــث  املتهمة بقرصنة 
للمشاهدين في مختلف أنحاء الشرق األوسط. وتستخدم 
»بـــــي.أوت.كـــــيـــــو«، شــبــكــة املـــؤســـســـة الــعــربــيــة لــالتــصــاالت 
السعودية  العاصمة  الفضائية )عــرب ســات(، ومقرها في 
الشبكة  فــي  أكــبــر مساهم  الــســعــوديــة  الــريــاض، حيث تعد 
وذلــك بنسبة 7ر36%. وتمتلك شبكة »بــي.إن.ســبــورتــس« 
حقوق بث العديد من الفعاليات الرياضية التي تبثها »بي.
البث محاولة متعمدة إللحاق  أوت.كــيــو«، وتعتبر قرصنة 
الضرر بأعمالها، وقد لوحت باالنسحاب من بث عدد من 
البطوالت الرياضية الكبرى في حالة عدم اتخاذ مزيد من 

الخطوات األكثر فاعلية في التصدي للقرصنة.

كأس قطر في يناير 
بمشاركة أندية 
المربع الذهبي

فضية للقطري محمد 
محمود في بطولة 

تونس للسباحة

وزير الخزانة البريطاني 
يطالب السعودية 
بالتصدي لسرقة 

حقوق البث الرياضي

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

تونس -  
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وقــعــت مــجــمــوعــة beIN اإلعــامــيــة، 
الــرائــدة  الــريــاضــة والترفيه  منصة 
فــــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــــشــــــــرق األوســـــــــــط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، شــراكــة مــع »قطر 
ســبــورتــســتــك«، حــاضــنــة الــشــركــات 
الــــنــــاشــــئــــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــريــــاضــــة 
ومقرها الدوحة، وذلــك بهدف دعم 
أفــضــل املــشــاريــع الناشئة املبتكرة 

في قطاع الرياضات العاملية.
ــتــــعــــمــــل مــــجــــمــــوعــــة beIN مــع  وســ
»قــــــطــــــر ســـــبـــــورتـــــســـــتـــــك« لـــتـــلـــبـــيـــة 
ــم  مــتــطــلــبــات قـــطـــاع الــــريــــاضــــة دائــ
التطور، وتزويد الشركات الناشئة 
ــراف والــتــمــويــل  ــ ــاإلشـ ــ ــة بـ ــيــ اإلبــــداعــ
وفـــــــــــرص الــــــتــــــعــــــارف والـــتـــشـــبـــيـــك 
الــــضــــروريــــة لـــنـــمـــوهـــا ووصـــولـــهـــا 
إلــــى املــرحــلــة الــتــالــيــة مـــن الــتــطــور. 
وســـتـــنـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة beIN فــي 
ــركــــاء »قــطــر  ذلـــــك إلـــــى عـــــدد مــــن شــ
سبورتستك« البارزين ومن بينهم 
بنك قطر للتنمية، واللجنة العليا 
لــلــمــشــاريــع واإلرث، ومــــركــــز قــطــر 
للمال، ووزارة التجارة والصناعة، 
ومــؤســســة أســبــايــر زون. ويــرتــبــط 
ــع شــبــكــة  ــ »قــــطــــر ســـبـــورتـــســـتـــك« مـ
»ستارتاب بوتكامب«، أكبر شبكة 
الــبــرامــج املبتكرة والــتــي قامت  مــن 
أكــثــر مــن 700 شركة  بتسريع نمو 

ناشئة في أنحاء العالم.
وستمنح الشراكة الجديدة برنامج 
»قـــــطـــــر ســــبــــورتــــســــتــــك« إمـــكـــانـــيـــة 
الوصول إلى شبكة beIN في أنحاء 
الــعــالــم، حــيــث إن املــجــمــوعــة تعمل 
ــارات و43 بلدا.  قـ حاليًا فــي خمس 
وفي املقابل فإن استثمار beIN في 
هذا البرنامج سيتيح لها إمكانية 

الـــــوصـــــول إلــــــى أحــــــــدث املـــنـــتـــجـــات 
واألفكار املبتكرة في عالم الرياضة.
وبــــــهــــــذه املــــنــــاســــبــــة أكــــــــد يـــوســـف 
الـــعـــبـــيـــدلـــي الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الـــتـــزام  ملــجــمــوعــة beIN اإلعـــامـــيـــة 
املــجــمــوعــة بــتــوفــيــر أفــضــل تــجــربــة 
لــعــمــائــهــا. وقـــال:  مــشــاهــدة ممكنة 
ــا نـــســـعـــى  ــ ــنـ ــ ــإنـ ــ ــيــــق ذلـــــــــك فـ ــقــ ــتــــحــ »لــ
بـــاســـتـــمـــرار ألن نـــكـــون فــــي مــقــدمــة 
ــكــــــارات  ــتــــ ــيــــات واالبــــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
الــنــاشــئــة. وقــطــر ســبــورتــســتــك هو 
مــــــبــــــادرة رائـــــعـــــة تــــقــــدم ألصــــحــــاب 
األفـــكـــار املــبــتــكــرة املــســاحــة والــدعــم 
الــازمــن لنمو مشاريعهم، ونحن 
ــــرورون لــلــغــايــة ونــتــطــلــع إلـــى  ــــسـ مـ
الــــــفــــــرص الـــــتـــــي ســــتــــوفــــرهــــا هــــذه 
ــــات الــــنــــاشــــئــــة  ــركـ ــ ــــشـ ــلـ ــ الــــــشــــــراكــــــة لـ
ــم، وكــــذلــــك ملــجــمــوعــتــنــا  ــالــ ــعــ فــــي الــ

وعمائنا في أرجاء العالم«.
ويقوم برنامج »قطر سبورتستك« 
بــاخــتــيــار 10 شـــركـــات نــاشــئــة كل 

تــســعــة أشـــهـــر )دورة واحــــــــدة( مــن 
خال برنامج مكثف يستمر ثاثة 
أشــهــر يــحــظــى بــفــضــلــه املــشــاركــون 
على تــدريــب خـــاص، ولوجستيات 
يومية، وفرصة التواصل مع شبكة 
ـــن املــســتــثــمــريــن  ــة رفـــيـــعـــة مــ ــ ــيـ ــ دولـ
والشركات الشريكة في كافة أنحاء 

قطاع الرياضة.
وبـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مـــن الــتــســريــع 
والتطوير املكثف في أسباير زون 
في الــدوحــة، تنتهي الـــدورة األولــى 
فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن مــــايــــو بــفــعــالــيــة 
»يــــوم الـــعـــرض« فــي إســتــاد خليفة 
الــدولــي. واستقطب بــرنــامــج »قطر 
ــًا دولـــــيـــــة مــن  ــ ــرقـ ــ ــتــــك« فـ ــبــــورتــــســ ســ
ســبــع جــنــســيــات حــقــقــت نــمــوًا على 
الــدولــي، وعــرضــت حلواًل  املستوى 
ـــاء  ــيــ ــ ــــت األشـ ــرنـ ــ ــتـ ــ ـــن إنـ ــ ــراوح بـ ــتـــــ تـــــ
ــة واألجـــــهـــــزة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ فـــــي قــــطــــاع الـ
املــــلــــبــــوســــة واملـــــــــعـــــــــدات، وتــــعــــزيــــز 
تجربة املشجعن، الرعاية الطبية 

الرياضية، والرياضة اإللكترونية، 
والـــثـــقـــافـــة الـــريـــاضـــيـــة، والــســيــاحــة 
الــفــرق،  الــريــاضــيــة، وأداء وتحاليل 
وتحسن تسيير املنشآت وإدارتها.

ــال مــديــر الـــعـــام لــبــرنــامــج »قــطــر  وقــ
سبورتستك« كوين بوسما: »نحن 
ــســــرور بــشــراكــتــنــا مــع  ــايـــة الــ فــــي غـ
الــرائــدة  مجموعة beIN اإلعــامــيــة، 
عامليا في اإلعــام الرياضي والتي 
تمتلك شبكة عــاملــيــة ال مثيل لها. 
ــذه املــجــمــوعــة  ــ ــة مــــع هــ ــراكــ إن الــــشــ
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـــــن أفــــضــــل جـــهـــات 
الــــبــــث الــــريــــاضــــي املـــبـــتـــكـــر، يـــعـــزز 
مــــوقــــع قـــطـــر ســـبـــورتـــســـتـــك الـــقـــوي 
ــة. وبـــدعـــم  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ عـــلـــى الــــســــاحــ
الــريــاضــة  لــشــركــات  beIN ســنــوفــر 
الــنــاشــئــة املـــشـــاركـــة فـــي الــبــرنــامــج 
أفضل الخبرات العاملية والشبكات 
الــريــاضــة والترفيه  ــراف فــي  ــ واإلشـ
الـــدوحـــة كعاصمة  وتــعــزيــز مــكــانــة 

رائدة في قطاع الرياضة«.

توج بطلنا العاملي ناصر صالح العطية بلقب 
ــي نــســخــتــه الـــتـــاســـعـــة،  رالــــــي طـــريـــق الـــحـــريـــر فــ
وذلــك بعد أن سجل وبصحبة ماحه الفرنسي 
مــاثــيــو بــومــيــل الــزمــن األســــرع خـــال منافسات 
الـــيـــوم األخـــيـــر مـــن الــســبــاق وصــــوال إلـــى مدينة 
دونــهــوانــغ الصينية، على مــن ســيــارة تويوتا 
ــر درايـــف  هــايــلــوكــس، وبتحضير مــن فــريــق أوفـ
البلجيكي، ليرفع زمنه اإلجمالي إلى 24.25.29 
ساعة بفارق 1.25.04 ساعة عن أقرب ماحقيه 
الصيني هان وي صاحب املركز الثاني، بينما 
جاء الفرنسي جيروم بيليشيه في املركز الثالث 

بفارق 1.43.39 ساعة عن العطية.
ويعتبر رالي الحرير ثاني أصعب وأطــول رالي 
بــعــد )دكــــــار(، ويــحــظــى بــمــشــاركــة كــبــيــرة حيث 
شارك فيه )55( سيارة في فئة السيارات بجانب 

)17( دراجــة نارية، باإلضافة إلى )17( شاحنة، 
الراليات  ويعد رالــي طريق الحرير مــن أصعب 
في العالم نظرا لطول مسافته التي تبلغ حوالي 
)5000( كــلــم تشتمل عــلــى )10( مــراحــل خاصة 
بــالــســرعــة ويــمــتــد عــبــر ثــــاث دول هـــي روســيــا 

ومنغوليا والصن.
وسطر العطية بذلك فصا جــديــدا مــن سلسلة 
إنجازاته التاريخية محققا لقبه األول في هذا 
السباق خال مسيرته، حيث شارك في نسختن 
سابقتن عــامــي 2010 و2018 وأحـــرز خالهما 

املركز الثاني.
ــرب الــعــطــيــة عـــقـــب الـــتـــتـــويـــج عــــن ســعــادتــه  ــ ــ وأعـ
ــرالــــي وتــحــقــيــق هــذا  الـــغـــامـــرة بـــالـــفـــوز بــلــقــب الــ
اإلنــجــاز الــتــاريــخــي والــفــوز بــكــل مــراحــل الــرالــي 
وهـــذا يــحــدث للمرة األولـــى فــي تــاريــخ الراليات 
ــراحـــل، مشيرا  الــصــحــراويــة وهـــو الــفــوز بــكــل املـ
ــي كـــانـــت صــعــبــة جـــدا  ــرالــ ــــى أن تـــضـــاريـــس الــ إلـ

وخاصة في صحراء غوبي، حيث كانت الكثبان 
الرملية الصعبة والعشب والــوديــان واألراضــي 
الحصوية، كما صادفتنا مجموعة من )الهجن(، 
وكانت أيامه طويلة وتمكنا من تخطيها بفضل 

اإلرادة والعزيمة واإلصرار.
ووصـــف الــســائــق الــقــطــري الــفــوز بسباق طريق 
الــحــريــر بــأنــه »نــتــيــجــة ال تـــصـــدق«، مـــؤكـــدًا أنــه 
ــــى، رغــم  سيطر عــلــى الــوضــع مــنــذ املــرحــلــة األولـ

وجود الكثير من املنافسن الجيدين.
وأضــاف موضحًا: »لقد كان لدينا سباق كبير، 
فــبــدأنــا فــي روســيــا وعــبــرنــا منغوليا وسافرنا 
ــذا كــان  ــ عــبــر الــكــثــبــان الــرمــلــيــة فـــي الـــصـــن، وهـ

رائعًا«.
ــــي نــســخــتــن  ــار إلــــــى أن الـــعـــطـــيـــة شـــــــارك فـ ــشــ يــ
الــرالــي، عامي 2010 و2018، أحرز  سابقتن من 
خالهما املركز الثاني، قبل أن يتمكن من الظفر 

باللقب هذا العام بأداء وأرقام مثيرة لإلعجاب.

مجموعة beIN اإلعالمية تعقد شراكة 
مع برنامج »قطر سبورتستك«

ناصر العطية يتوج بلقب رالي طريق الحرير

لتعزيز االبتكار في الرياضة واإلعالم

فاز في جميع مراحل الرالي الطويل
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قرر االتحاد األفريقي لكرة القدم، تعيني الحكم الجنوب أفريقي 
فيكتور جوميز، إلدارة املباراة النهائية لكأس األمم األفريقية، 
الــتــي ستجمع املــنــتــخــب الــجــزائــري بــنــظــيــره الــســنــغــالــي، يــوم 

الجمعة املقبل.
الحكم البالغ من العمر 37 سنة أدار مباراتني فقط في مسابقة 
كأس أمم أفريقيا الحالية، وتحديدا مواجهة مصر والكونغو 
الـــدور األول، ثــم لقاء تونس وغــانــا فــي ثمن  الديمقراطية، فــي 
النهائي، وأشــهــر فيهما 10 بطاقات صــفــراء. ويعتبر جوميز 
من بني أفضل الحكام في أفريقيا نظرا للخبرة الكبيرة التي 

يمتلكها، حيث حصل على الشارة الدولية منذ 2011.
ويواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب السنغال في املباراة 
لــكــأس أمــم أفريقيا 2019، بعد تخطيهم منتخبي  النهائية، 
نيجيريا وتــونــس فــي دور نصف النهائي مــن البطولة، التي 

تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.
يلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في املباراة النهائية لكأس 
أمم أفريقيا 2019، في التاسعة من مساء، يوم الجمعة املقبل 

على ملعب »القاهرة«.
وفقا ملوقع »ترانسفير ماركت« فإن القيمة التسويقية ملنتخب 
بـــ 385 مليون يــورو ويعد ســاديــو ماني العب  السنغال تقدر 
ليفربول اإلنجليزي أغلى العب بقيمة 120 مليون يورو، بينما 
تقدر قيمة منتخب الجزائر بـ 198 مليون يــورو ويعد رياض 
مــحــرز العــب مانشستر سيتي اإلنجليزي األغــلــى فــي الفريق 
بقيمة 60 مليون يـــورو. وتــأهــل منتخب الــجــزائــر إلــى املــبــاراة 
النهائية ألمم أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، واملرة األولى 
منذ نسخة 1990، على حساب منتخب نيجيريا، بالفوز عليه 
بنتيجة 2 – 1، سجل ثنائية منتخب محاربي الصحراء وليام 
إيكونج مدافع نيجيريا في مرماه ورياض محرز في الدقيقتني 
40 و95، بينما سجل هدف النسور الخضراء الوحيد أوديون 
إيجالو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء. في املقابل تأهل منتخب 
السنغال إلى نهائي الكان 2019، بعد فوزه على منتخب تونس 
بهدف وحيد، جاء عن طريق ديالن برون مدافع نسور قرطاج 

بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 101 من زمن اللقاء.

الجنوب أفريقي فيكتور 
جوميز يدير نهائي أفريقيا

يخوض منتخب نيجيريا اليوم األربعاء 
مواجهة صعبة أمام نظيره التونسي في 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع في 

بطولة كأس األمم األفريقية.
الــحــصــول على املركز  وســبــق لنيجيريا، 
الثالث من قبل في الكان، والبداية كانت 
فـــي 1978 الــتــي أقــيــمــت فـــي غــانــا عــنــدمــا 
واجــه تونس في مــبــاراة تحديد املركزين 

الثالث والرابع.
ــانــــت فــــي نـــســـخـــة 1992  ــة كــ ــيـ ــانـ ــثـ املـــــــرة الـ

ــنــــســــور مــنــتــخــب  بـــالـــســـنـــغـــال، وواجـــــــــه الــ
الكاميرون وفازت نيجيريا 2 - 1.

أمـــا املــــرة الــثــالــثــة فــكــانــت فـــي 2002 الــتــي 
أقيمت بمالي ولعبت نيجيريا مع صاحبة 
األرض وفازت بهدف نظيف، وكانت املرة 
الرابعة في 2004 بتونس ولعبت نيجيريا 

مع مالي وفازت بهدفني مقابل هدف.
ــاءت املــــرة الــخــامــســة فـــي مــصــر 2006  ــ وجـ
والتقت نيجيريا مع السنغال وفــازت 1 - 
0، أما املرة السادسة واألخيرة فكانت في 
أنــجــوال 2010 وواجــهــت الــجــزائــر، وفـــازت 

بذات النتيجة.

ــانــــت نــيــجــيــريــا حــصــلــت عـــلـــى املـــركـــز  وكــ
الــثــالــث ببطولة 1976 ولــكــن دون مــبــاراة 
املــركــز بعد اللجوء  لتحديد صاحب هــذا 
لنظام الدوري لتحديد ترتيب املنتخبات، 

وتوج املنتخب املغربي وقتها باللقب.
فـــي املـــقـــابـــل حــصــد املــنــتــخــب الــتــونــســي، 
املــركــز الــثــالــث مـــرة وحــيــدة، عــنــدمــا واجــه 
ــاز 2 - 1، وخــســر  ــ ــام 1962، وفـ أوغـــنـــدا عــ
في نسخة 1978 أمــام نيجيريا بالقرعة، 
وفـــي 2000 أمـــام جــنــوب أفــريــقــيــا بــركــالت 
الترجيح بعد التعادل في الوقت األصلي 
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أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي 
امــــس، عـــن تــعــاقــده مـــع املـــدافـــع الــفــرنــســي 
الـــشـــاب عــبــدو ديـــالـــو قـــادمـــا مـــن صــفــوف 
بوروسيا دورتموند األملاني، وذلك بعقد 
لخمسة أعوام يمتد حتى 30 يونيو 2024.

وجـــاء تعاقد ســان جــيــرمــان الـــذي يشرف 
عليه مـــدرب دورتــمــونــد الــســابــق توماس 
تــوخــل، مــع ديــالــو بعد األداء املميز الــذي 
قدمه األخــيــر فــي الـــدوري األملــانــي املوسم 
املاضي حيث شارك في 28 مباراة، إضافة 
ــا فــي  ــه ســـبـــع مـــبـــاريـــات أيـــضـ ــــى خـــوضـ إلـ

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
 ولم يكن اإلعــالن عن ضم املدافع السابق 
ملــونــاكــو ومــايــنــتــس األملـــانـــي مــفــاجــئــا، إذ 
لـــم يـــرد اســمــه فـــي الــتــشــكــيــلــة الــتــي ســافــر 
ــنــــني  أمـــــــس االول اإلثــ ــا دورتـــــمـــــونـــــد  ــهــ بــ
ــدة لـــخـــوض جــولــة  ــحـ ــتـ إلـــــى الـــــواليـــــات املـ

تحضيرية للموسم املقبل.
وبــانــضــمــام ديــالــو إلـــى نــــادي الــعــاصــمــة، 
أصـــبـــح بــتــصــرف تـــوخـــل خــمــســة العــبــني 
قــــادريــــن عـــلـــى شـــغـــل مـــركـــز قـــلـــب الـــدفـــاع 
ــيــــاغــــو ســيــلــفــا  ــيــــني تــ ــلــ ــرازيــ ــبــ بـــــوجـــــود الــ
ومـــاركـــيـــنـــيـــوس، واألملــــانــــي ثــيــلــو كــيــهــرر 

والفرنسي برنسل كيمبيبي.
وأصبح ديالو خامس العب يضمه سان 
جيرمان هذا الصيف بعد العبي الوسط 
اإلسبانيني بابلو سارابيا وأندر هيريرا، 
الــهــولــنــدي الــشــاب ميتشل باكر  واملــدافــع 
ــارس الــبــولــنــدي الــشــاب  )19 عـــامـــا( والـــحـ

أيضا مارسني بولكا )19 عاما(.

تونس ونيجيريا.. لقاء الجريحين لتحديد الثالث والرابع

باريس سان جرمان يعلن تعاقده مع الفرنسي عبدو ديالو

في بطولة كأس األمم األفريقية

الدوحة -  

الدوحة -  

يشهد مقر االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة القدم 
فــي العاصمة املاليزية كــواالملــبــور، اليوم 
األربـــعـــاء، ســحــب قــرعــة الــــدور الــثــانــي من 
التصفيات اآلسيوية لكأس العالم 2022 

في قطر وكأس آسيا 2023 في الصني.
 ويشهد الدور الثاني مشاركة 40 منتخبا، 
مــن بينها 34 منتخبا حــجــزت مقاعدها 
إلـــى جــانــب 6 منتخبات  تــلــقــائــي،  بــشــكــل 

تأهلت من خالل الدور األول.
املــشــاركــة في   وســيــتــم تــوزيــع املنتخبات 
الــدور الثاني على 8 مجموعات، وبحيث 
تـــضـــم كــــل مــجــمــوعــة خــمــســة مــنــتــخــبــات، 
ــزأ مــن  ــ ــجــ ــ ــام الــــــــــــدوري املــ ــظــ ــنــ تـــتـــنـــافـــس بــ
ــام مــنــافــســات هــــذا الــــدور  ــقـ مــرحــلــتــني، وتـ
خــالل الفترة من 5 سبتمبر 2019 ولغاية 
9 يــونــيــو 2020.  ويــتــأهــل صــاحــب املــركــز 
األول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات 
املــركــز الثاني )املــجــمــوع 12  حاصلة على 
فــريــقــا( إلــــى نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا 2023 
الثالث مــن تصفيات كــأس العالم  والـــدور 
2022 في قطر. في املقابل فــإن املنتخبات 
التالية تتنقل للمنافسة إلى املرحلة  الـ24 
التالية من تصفيات كأس آسيا، للمنافسة 
عــلــى املــقــاعــد املتبقية فــي نــهــائــيــات كــأس 

آسيا 2023 في الصني.
 وكـــــانـــــت قــــــــارة آســــيــــا تـــمـــثـــلـــت بــخــمــســة 
ــيــــات كـــــــأس آســـيـــا  ــائــ ــبـــات فـــــي نــــهــ ــتـــخـ ــنـ مـ

2018 فــي روســيــا، وهــي أستراليا وإيــران 
واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، 
وهي ستكون إلى جانب قطر بطلة كأس 
آسيا 2019 في اإلمـــارات، ضمن املستوى 
الــنــســخــة  الــــقــــرعــــة. وشـــــهـــــدت  مـــــن  األول 
ــن نـــهـــائـــيـــات كـــــأس آســـيـــا فــي  ــــرة مــ ــيـ ــ األخـ
الــهــنــد والــيــمــن  اإلمــــــارات تــأهــل منتخبي 
ضمن املنتخبات الصاعدة. وتأمل العديد 
ــن املــنــتــخــبــات الـــصـــاعـــدة فـــي مــضــاهــاة  مـ

هـــــذا اإلنـــــجـــــاز، مـــثـــل املـــنـــتـــخـــب املــنــغــولــي 
الــــذي يـــشـــارك لــلــمــرة األولـــــى فـــي تــاريــخــه 
بــــالــــدور الـــثـــانـــي مـــن الــتــصــفــيــات، وكــذلــك 
ــال بــالــنــســبــة ملــنــتــخــبــات ســريــالنــكــا  ــحــ الــ
وإنــدونــيــســيــا ونــيــبــال الــتــي تــعــود لــلــدور 

الثاني من التصفيات بعد غياب.
ــــني عـــام  ــون أمـ ــ  وقــــــال داتــــــو ويـــنـــدســـور جـ
االتــحــاد اآلســيــوي لكرة الــقــدم إن النسخة 
املـــاضـــيـــة مـــن الــتــصــفــيــات حــقــقــت نــجــاحــا 

ــفــــارق بـــني الــــدول  كـــبـــيـــرًا، عــبــر تــقــلــيــص الــ
املــتــقــدمــة واملـــتـــطـــورة والـــصـــاعـــدة، وكــذلــك 
ــقـــاء بــمــســتــوى كـــرة الــقــدم اآلســيــويــة،  االرتـ
ــيـــويـــة تعتبر  الــتــصــفــيــات اآلسـ ومــضــيــفــا 
أكثر شمولية، وتمنح املنتخبات الوطنية 
ــل مــعــايــشــة املــنــافــســة  فـــرصـــا أكـــثـــر مـــن أجــ
ــلــــى مـــســـتـــوى. وأكـــــــد أن األمـــــــر ال  ــلـــى أعــ عـ
يــقــتــصــر فــقــط عــلــى نـــجـــاح أفـــضـــل خمسة 
ــيـــويـــة فــــي صـــنـــع الـــتـــاريـــخ  مــنــتــخــبــات آسـ

خـــالل كـــأس الــعــالــم 2018 فــي روســيــا عبر 
الــنــتــائــج املــمــيــزة خـــالل دور املــجــمــوعــات، 
ــا 2019 فــي  ــيـ ــــأس آسـ ــهـــدت كـ ــذلـــك شـ بــــل كـ
 لـــلـــدول الــصــاعــدة 

ً
اإلمــــــارات تـــطـــورًا هـــائـــال

وفي استقطاب الجمهور واإلعالم الرقمي 
ــلـــفـــزيـــونـــي. وتــــابــــع قــائــال  والــــحــــضــــور الـــتـ
ــي الـــســـنـــوات  ــدم فــ ــقــ »تـــركـــيـــز عـــالـــم كـــــرة الــ
الــقــادة سيكون منصبا على قــارة  القليلة 
آسيا، وأثق أن فرقنا سوف تقدم من جديد 
عــروضــا مثيرة وال تنسى«. وجـــاء توزيع 
املنتخبات على املستويات الخمسة وفق 
التالي، باالعتماد على التصنيف الدولي 
الصادر بتاريخ 14 يونيو وضم املستوى 
األول املنتخب القطري بجانب منتخبات 
ــان، وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ إيـــــــــران، والـ
ــة،  ــعـــوديـ ــا، و اإلمـــــــــــارات، والـــسـ ــيــ ــتــــرالــ وأســ
ــــني، وفـــــي املـــســـتـــوى الـــثـــانـــي تــأتــي  ــــصـ والـ
منتخبات العراق، وأوزبكستان،و سوريا، 
وعــمــان، ولبنان، وقرغيزستان، وفيتنام، 
واألردن. وفــي املستوى الثالث منتخبات 
فــلــســطــني، والــهــنــد، والــبــحــريــن، وتــايــالنــد، 
وطاجيكستان، وكوريا الشمالية، والصني 
تــايــبــيــه، والــفــلــبــني، وفـــي املــســتــوى الــرابــع 
مـــنـــتـــخـــبـــات تـــركـــمـــانـــســـتـــان، ومـــيـــانـــمـــار، 
وهــــونــــغ كــــونــــغ، والـــيـــمـــن، وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــا، وفـــي  ــزيـ ــيـ ــالـ ــكــــويــــت، ومـ واملــــالــــديــــف، والــ
املستوى الخامس منتخبات إندونيسيا، 
ــال، وكــــمــــبــــوديــــا،  ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــورة، ونــ ــ ــافــ ــ ــغــ ــ ــنــ ــ وســ
وبنغالدش، ومنغوليا، وغوام، وسريالنكا.

اليوم قرعة الدور الثاني من التصفيات اآلسيوية 
2022 وكأس آسيا لمونديال 

8 مجموعات المنتخبات المشاركة في الدور الثاني سيتم توزيعها على 

¶  مقر االتحاد االسيوي

كوااللمبور - قنا
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التصنيف  الــحــصــول على  فــي  القطرية  الــشــبــاب  بــيــوت  نجحت 
تاريخها،  الشباب ألول مرة في  لبيوت  الدولي  الفضي لالتحاد 
ــــدوري الـــذي قــام بــه االتــحــاد الــدولــي  ويــأتــي ذلــك بــعــد التقييم ال
والــذيــن  بــاالتــحــاد  األعــضــاء  الــشــبــاب  بــيــوت  لتصنيف مختلف 

يمثلون 64 دولة.
أهــداف  الــبــيــوت مــن  بــنــاء على مــا تحققه هــذه  التصنيف  يــأتــي 
 - الشباب 2018  لبيوت  اإلستراتيجية  الخطة  مشتركة ضمن 
الثاني  الــدولــي  املؤتمر  فــي  املــصــادقــة عليها  والــتــي تمت   2021

والخمسني لالتحاد بأيسلندا.

وتــعــتــبــر بــيــوت الــشــبــاب الــقــطــريــة مــن الــقــالئــل الــذيــن نــالــوا هــذا 
التصنيف.

حيث تمكنت من تحقيق 9 نقاط من مجموع 16 نقطة في وقت 
قياسي بتضافر جهود فريق العمل وأعضاء املجلس التنفيذي، 
النقاط خالل  باقي  لتحقيق  العمل  اإلدارة على  وتسعى حاليا 

القادمة. الفترة 
وتــعــمــل بــيــوت الــشــبــاب الــقــطــريــة عــلــى تنفيذ بــرامــج وفــعــالــيــات 
الثقافة  الدولي ورؤيــة وزارة  االتحاد  تتوافق مع خطط  متنوعة 

والرياضة.
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أنشطة متنوعة في »صيفي فتيات الظعاين«

أرقام وحقائق

الحفر  إلــى  الباحثني  يتجه بعض 
للقمر، ألجل  التربة الصخرية  في 
كــشــف ألـــغـــاز عـــن كــوكــب األرض 
بــعــدمــا اســتــعــصــت عــلــى الــعــلــمــاء 
الـــفـــضـــاء على  ــبـــوط رواد  مــنــذ هـ
القمر، ألول مــرة، قبل أكثر  سطح 
مــــن نـــصـــف قــــــــرن.  وتــــأتــــي هـــذه 
الخطوة العلمية فيما تواصل دول 
وشركات خطواتها الحثيثة ألجل 
ــة بــنــيــة تــحــتــيــة عـــلـــى ســطــح  ــامــ إقــ
ــقــمــر. وتـــقـــول نــظــريــات الــعــلــمــاء  ال
ــــذي يــبــلــغ حــجــمــه ربــع  إن الــقــمــر ال
حجم األرض ووزنـــه أقــل 80 مرة 
تـــشـــكـــل مــنــذ  مــــن وزن األرض، 
حــوالــي 4.5 مليار سنة مــن بقايا 
تصادم وقع لكوكب األرض األول 
وجـــســـم كــوكــبــي فـــي مــثــل حجم 
كوكب املريخ. ودارت بقايا الجسم 
قــبــل أن  الــكــوكــبــي حــــول األرض 
تندمج في القمر الذي نعرفه اليوم.

الـــطـــيـــران والــفــضــاء  إدارة  نــشــرت 
األمريكية /ناسا/ صــورة مدهشة 
ملــــرور املــحــطــة الــفــضــائــيــة الــدولــيــة 
أمـــام الــشــمــس. وقــالــت »نـــاســـا« إن 
هـــذه لــيــســت بــقــعــة شــمــســيــة، إنــهــا 
 )ISS( الـــدولـــيـــة ــاء  ــفـــضـ الـ مــحــطــة 
الــتــي تـــم رصـــدهـــا وهـــي تــمــر أمـــام 
الــشــمــس، فالبقع الشمسية لديها 
ظلمة مركزية داكــنــة، وأخــف وزنــا 
بــهــا  تــــوجــــد  ــا، وال  ــهـ ــيـــطـ مـــحـ فـــــي 
ألــــواح شمسية كــالــتــي ظــهــرت في 
ــورة. وأضـــــافـــــت »إن عــبــور  ــ ــــصــ ــ ال
ــر الـــغـــريـــب  ــ ــاألمـ ــ الـــشـــمـــس لـــيـــس بـ
الــدولــيــة،  الــفــضــاء  بالنسبة ملحطة 
الــتــي تــــدور حــــول األرض كـــل 90 
دقــــيــــقــــة، ولــــكــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
التوقيت واملعدات املناسبة لصورة 
رائعة أمر نادر الحدوث«. وبجانب 
ــيــة، ال تظهر  الــدول الــفــضــاء  محطة 
الصورة أي بقع شمسية، وهي بقع 
داكــنــة على سطح الشمس ناتجة 
املغناطيسي  املـــجـــال  عـــن خــطــوط 

القوية القادمة من داخل الشمس.

الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  ــراف وزارة  ــ ــ تـــحـــت إشـ
الــعــالــي، وبــدعــم مــن شركة إكــســون موبيل 
للعلوم  - قطر، يواصل طلبة مدرسة قطر 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــثــانــويــة لــلــبــنــني الــبــرنــامــج 
التعليمي الصيفي املقام بالواليات املتحدة 
التحق 15 طالبًا بمخيم  األمــريــكــيــة، حيث 
ملــدة ثالثة أســابــيــع، يتعلم  صيفي يستمر 
الطلبة مــهــارات متقدمة فــي برمجة  خالله 
الحيوية ومهارات  الــروبــوت والتكنولوجيا 

االبتكار وريادة األعمال.
ويــركــز األســبــوع األول مــن الــبــرنــامــج على 
ــروبــــوت وبــرمــجــتــه بــاســتــخــدام  ــ هــنــدســة ال
الـــبـــرمـــجـــة املـــتـــقـــدمـــة مـــثـــل C++ و ــــغــــات  ل
الطلبة مبادئ  Java وHTML، كما يتعلم 
البرمجة  الــروبــوتــات وعــمــلــيــات  ميكانيكا 
ــارات الــقــرن  ــهــ املـــتـــقـــدمـــة، كــمــا يــطــبــقــون مــ
الفرق والعمل  الواحد والعشرين مثل بناء 
الــجــمــاعــي والــتــشــاركــي ومـــهـــارات الــعــرض 
والــتــقــديــم. يــذكــر أن مــدرســة قــطــر للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــثــانــويــة لــلــبــنــني، هـــي أحــد 
التعليم فــي وزارة  الــرائــدة لقطاع  املشاريع 
يــتــم فيها  الــعــالــي والــتــي  والــتــعــلــيــم  التعليم 
تــقــديــم تــعــلــيــم نـــوعـــي عـــالـــي الـــجـــودة قــائــم 
ــتــكــامــل بـــني مـــــواد الــعــلــوم  عــلــى تــحــقــيــق ال
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فيما 

يعرف بمنحى STEM التعليمي.

نــظــم الـــنـــشـــاط الــصــيــفــي بـــالـــنـــادي الــعــربــي 
الــريــاضــي ومــركــز شــبــاب الــوكــرة زيــارتــني 
مليدان التدريب بنادي الرماية التابع لالتحاد 
القطري للرماية والقوس والسهم، وذلك في 
البرامج واألنشطة،  العمل على تنويع  إطــار 
بــرامــج نوعية مختارة تساهم في  وتنفيذ 
تنمية قدرات املشاركني وتطوير مهارتهم، 
 
ً
 وتــفــاعــال

ً
ــارات قــبــوال ــزيـ حــيــث القـــت هـــذه الـ

ملحوظني سواء من قبل املنتسبني للنشاط 
ــيــاء األمــــور عــمــال بــاملــأثــور مــن الــقــول  أو أول
الرماية والسباحة وركوب  »علموا أوالدكــم 
ــــالل هــاتــني  ــة خــ ــايــ ــرمــ ــ ــل«. وكــــانــــت ال ــيــ ــخــ ــ ال
الثابتة مع اختالف  الزيارتني على األهــداف 
املعتمد بنادي  املـــدرب  املــســافــات بحضور 
للمشاركني،  لــإشــراف والــتــوجــيــه  الــرمــايــة 
والـــتـــأكـــد مــــن تــطــبــيــق إجـــــــــراءات الــســالمــة 
 
ً
لــلــحــفــاظ عــلــى ســـالمـــة الــجــمــيــع وتــســهــيــال
لهواة هذه الرياضة من زوار امليدان للتعرف 
على قوانني هذه الرياضة وكيفية املمارسة 
الــصــحــيــحــة لــهــا ملــخــتــلــف الــفــئــات الــعــمــريــة، 
ــاركــــني عــلــى  حـــيـــث أكـــــد الـــعـــديـــد مــــن املــــشــ
سعادتهم بممارسة هذه الرياضة الجميلة.

بالبرنامج عن سعادتهم  وعبر املشاركون 
باملشاركة في هذه الزيارة، حيث أكدوا على 
تميز هذه الزيارة والنشاط املمارس خاللها، 
التجربة مرة  بــإعــادة  وأكـــدوا على رغبتهم 
أخــرى خــالل فترة الصيف حيث ساهمت 
الرياضة وتنمية  التعريف بهذه  الزيارة في 
وصقل املواهب، مع التدريبات التي نفذوها 
بمقر نادي الرماية، حيث شارك بتدريبات 
الــرمــايــة مــن الــنــادي الــعــربــي ومــركــز شباب 
الـــوكـــرة 55 مــشــاركــًا مـــن الــفــئــات الــعــمــريــة 

لطالب املرحلتني اإلعدادية والثانوية.

الــفــنــون الــجــمــيــلــة النسخة  انــطــلــقــت فــعــالــيــات 
ــــوق واقــــف  بـــمـــركـــز سـ لـــلـــعـــام 2019،  الـــثـــالـــثـــة 
الثامن مــن أغسطس  للفنون، وتستمر حتى 

املقبل.
إلــى تعريف  املركز  وتهدف فعاليات وأنشطة 
املشاركني واملشاركات بأنماط الفنون وصقل 
إلــى اكتشاف  املــركــز  مهاراتهم، حيث يسعى 
ــدة والــــحــــرص عــلــى مــتــابــعــتــهــا  ــواعــ ــ املــــواهــــب ال
ورعــايــتــهــا مـــن خـــالل اســتــمــراريــة الــتــواصــل، 

وتوفير األدوات لتشجيعها وتنمية قدراتها.
وتتضمن الفعاليات ورشا فنية متنوعة تتوزع 
فــي ثــالثــة أقــســام، / الــنــحــت/  يــركــز على تعليم 
املـــتـــدربـــني عــلــى كــيــفــيــة نــحــت مــجــســمــات في 
/ الــخــزف/  مــن خالل  / مواضيع مختلفة/  وأمــا 
/ املــهــارات  عمل جــداريــات خزفية تراثية وأمـــا 

اليدوية/  عمل معلقات بخيوط الصوف.
ــــورش اســتــكــمــاال لـــورش قدمها  وتــأتــي هـــذه ال
املركز على مرحلتني سابقتني، بعنوان »فنون 

التي  الفعاليات  جميلة 1 و2«، وتــســاهــم تلك 
إثــراء  للفنون فــي  ينظمها مركز ســوق واقــف 

الثقافة البصرية لدى الكبار والصغار.
وتشكل فــرصــة لتطوير مــهــاراتــهــم بمختلف 
الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، خــاصــة أن املــركــز يوفر 
الـــورش، ســواء من  كافة متطلبات نجاح هــذه 
مـــواد أولــيــة ومــدربــني، وكــذلــك دعــم املشاركني 
عبر تقديم أعمالهم في معارض فنية تعقب 

تلك الورش.

االفتتاحية  العمل  الدوحة لألفالم ورشــة  تنظم مؤسسة 
للكتابة اإلبداعية باللغة العربية، »ورشة كتابة السيناريو 

للمبتدئني«، من 24 إلى 28 أغسطس 2019. 
ــام  ــ ــة أيـ ــدف ورشــــــــة الـــعـــمـــل الــــتــــي تـــســـتـــمـــر خـــمـــسـ ــ ــهـ ــ وتـ
القطري فهد محمد  الفني  واملــخــرج  الكاتب  باستضافة 
العملية  الطموحني على  املخرجني  إلــى تعريف  الــكــواري 
اإلبــداعــيــة لــكــتــابــة الــســيــنــاريــوهــات املــــراد عــرضــهــا على 

الشاشة. 
القصص  الــحــوار وروايـــة  أساليب  وستركز على تطوير 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كــمــا ســيــتــم تــقــديــم نــســخــة مــنــهــا باللغة 
اإلنجليزية لغير املتحدثني باللغة العربية خالل الفترة من 

3 إلى 7 أغسطس 2019.

ــع مـــن املـــشـــاركـــني فـــي هــــذه الـــورشـــة أن يــكــونــوا  ـ
ّ
ــوق ــتـ ـ

ُ
وامل

للسيناريو  األقــل  واحــد على  قــادريــن على كتابة مشهد 
بات املسار. ويمكن 

ّ
الذي يعملون عليه مع إتمامهم ملتطل

إتمام  بعد  التطوير  مــع فريق  العمل  فــي  االســتــمــرار  لهم 
بأن  أخــرى، علمًا  للتقديم بورش ومنٍح  والسعي  الورشة 
الورشة هو  إلى  االنضمام  لتقديم طلبات  النهائي  املوعد 

20 يوليو 2019.
لكل ورشة،  ا 

ً
اختيار ما بني ثمانية و12 مشارك وسيتم 

الــورشــة  الــواحــد وتعتبر  للشخص  ريـــال  وبتكلفة 500 
تقدمها  التي  القائمة  السيناريو  بــرامــج كتابة  مــن  جــزءًا 
املــؤســســة، وســتــشــكــل نــقــطــة انـــطـــالق لــتــوجــيــه إبـــداعـــات 

املبتدئني في املبادئ األساسية لسرد القصص.

وقالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي ملؤسسة 
الدوحة لألفالم: »تعتبر كتابة السيناريو أهم عنصر من 
إنشاء محتوى أصلي وجــذاب، و»ورشــة كتابة  عناصر 
املشاركني  االفتتاحية ستساعد  للمبتدئني«  السيناريو 
فــي تــعــلــم عملية ســـرد وتــطــويــر مــفــهــوم الــقــصــة وكــتــابــة 

السيناريو.
العربية. نحن سعداء باستضافة مخرج  باللغة  وخاصة 
سينمائي قطري كفهد للورشة، حيث سيشارك تجربته 
الــقــادم من  الجيل  لتوجيه  فــي قطر  األفـــالم  فــي صناعة 
األولــى  الخطوة  هــذه  الطموحني. وستكون  األفــالم  كتاب 
مــهــارات تطوير قصة  لتعلم  الــصــاعــدة  الشابة  للمواهب 

جيدة وإنشاء محتوى جذاب تتفاعل معه الجماهير«.

»الدوحة لألفالم« تنظم ورشة كتابة السيناريو للمبتدئين

البحث عن أصل 
األرض تحت 
سطح القمر

»ناسا« تلتقط صورة 
مرور »الفضائية 
الدولية« أمام 

الشمس

استمرار المخيم 
الصيفي لطلبة قطر 

للعلوم

صيفي »العربي« 
و»شباب الوكرة« 

بميدان الرماية

الظعاين واملستمرة  النشاط الصيفي بملتقى فتيات  تتواصل فعاليات 
البرامج  املــقــبــل، متضمنًا عـــددا مــن  الــســابــع مــن شهر أغسطس  حتى 
الطبخ  الــرســم ومــهــارات  للفتيات واألمــهــات منها تعليم فنون  املتنوعة 

وأنشطة رياضية وأعمال يدوية مختلفة وعدد من األنشطة الترفيهية.
ــدت مــهــا محمد الــحــمــيــدي - مــســؤولــة أنــشــطــة ملتقى الــفــتــيــات، أن  وأكــ
 منهن، 

ً
الفعاليات واألنشطة القت ترحيبًا من الفتيات واألمهات وإقباال

التي  الجميلة«  املميزة ورشـــة عمل »لغتي  الثقافية  بــني األنشطة  ومــن 
تهدف إلى تأسيس الفتيات في القراءة وتشجيعهن عليها.

فعاليات الفنون الجميلة 3 بسوق واقف للفنون

التصنيف الفضي لبيوت الشباب القطرية
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