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األمير يعزي ملك المغرب

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية إلى أخيه امللك محمد السادس ملك 
اململكة املغربية الشقيقة، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا 

انقالب حافلة في إقليم الرشيدية جنوب شرق املغرب.

الدوحة - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية إلى امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة، أعرب فيها عن تعازيه في 

ضحايا انقالب حافلة في إقليم الرشيدية جنوب شرق املغرب.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي رئــيــس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة الدكتور سعد الدين 
العثماني رئيس الحكومة باململكة املغربية الشقيقة، أعرب فيها عن 
انــقــالب حافلة فــي إقليم الرشيدية جنوب شرق  تعازيه فــي ضحايا 

املغرب.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

جنيف - قنا

الدوحة -قنا

نائب األمير يعزي ملك المغرب

رئيس الوزراء يعزي نظيره المغربي

الدولة ورجـالهـا

رئيس غامبيا يصل إلى الدوحة في زيارة رسمية

وصــل الرئيس آدامـــا بــارو رئيس 
جــمــهــوريــة غــامــبــيــا إلــــى الـــدوحـــة 
صــبــاح أمــــس، فـــي زيـــــارة رســمــيــة 

للبالد، تستغرق ثالثة أيام.
وكـــان فــي استقبال فخامته لدى 
وصـــــولـــــه مــــطــــار حــــمــــد الـــــدولـــــي، 
ســعــادة الــســيــد عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز بــن تــركــي السبيعي وزيــر 
البلدية والبيئة، وفيصل بن فهد 
ــة قطر  عــبــدالــلــه املـــانـــع ســفــيــر دولــ
ــادة الــســيــد  ــ ــعـ ــ لـــــدى غـــامـــبـــيـــا، وسـ
فوداي موالنق سفير غامبيا لدى 

الدولة.

قطر تعرب عن قلقها 
لالنتهاكات بحق 

الشعب اليمني

ــربـــت دولـــــة قـــطـــر، عـــن بــالــغ  أعـ
القلق حيال انتهاكات حقوق 
اإلنــســان الجسيمة والــجــرائــم 
ــتـــي ارتـــكـــبـــت بـــحـــق الــشــعــب  الـ
ــل جـــمـــيـــع  ــ ــبــ ــ ــي مــــــــن قــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
األطـــــــراف املــعــنــيــة بـــالـــصـــراع، 
فضال عن عدم التزام األطراف 
املــتــحــاربــة بــالــقــانــون الــدولــي 
اإلنساني مما تسبب بسقوط 
الــقــتــلــى  ــــن  ــــرات اآلالف مـ ــــشـ عـ
والــجــرحــى، مــن ضمنهم آالف 

األطفال والنساء.
جـــاء ذلـــك فــي كلمة دولـــة قطر 
ألــقــاهــا ســـعـــادة السفير  الــتــي 
عـــــلـــــي خـــــلـــــفـــــان املـــــنـــــصـــــوري 
ــة قــطــر  املــــنــــدوب الــــدائــــم لــــدولــ
ــتـــحـــدة  ــتـــب األمــــــــم املـ ــكـ لـــــــدى مـ

واملــنــظــمــات الــدولــيــة األخـــرى، 
الــحــوار التفاعلي حول  خــالل 
تقرير املفوضة السامية بشأن 
حالة أوضـــاع حقوق اإلنسان 
في اليمن ضمن أعمال الدورة 
ــــن ملــجــلــس  ــعــ ــ ــيـــة واألربــ ــانـ ــثـ الـ
ــان فــــي بــنــدهــا  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق اإلنـ
ــنــــــدوب  الــــــثــــــانــــــي. ورحـــــــــــب املــــ
الــدائــم لــدولــة قطر لــدى مكتب 
ــات  ــمـ ــظـ ــنـ األمــــــــم املــــتــــحــــدة واملـ
الـــدولـــيـــة األخــــــــرى، بــالــتــقــريــر 
الــــــــذي أعــــــــده فــــريــــق الـــخـــبـــراء 
الــبــارزيــن املستقلن  الــدولــيــن 
املعني باليمن، ودعا إلى رفع 
جميع الصعوبات وتقييدات 
ــى الــــيــــمــــن الـــتـــي  ــ ــ الــــــوصــــــول إلـ
أمـــامـــهـــم، لتمكينهم  وضـــعـــت 
من إنجاز الوالية املنوطة بهم 

على أفضل وجه.

مدير األمن العام يستقبل 
سفير الصومال الفيدرالية

استقبل ســعــادة الــلــواء الــركــن سعد بــن جــاســم الخليفي مــديــر األمــن 
ــارح عــلــي سفير  الـــعـــام، أمـــس الـــثـــالثـــاء، ســـعـــادة الــســيــد عـــبـــدالـــرزاق فــ
جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدولة، جرى خالل املقابلة بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها.

رئيس وزراء ماليزيا 
يستقبل النائب العام

ــقــــبــــل مــــهــــاتــــيــــر مـــحـــمـــد،  ــتــ اســ
رئيس مجلس الوزراء بمملكة 
ماليزيا، سعادة الدكتور علي 
بن فطيس املري النائب العام.

ــــالل  ــث الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان، خــ ــ ــحــ ــ بــ
املــقــابــلــة، عـــددا مــن املــواضــيــع 

ــكــــم الــــقــــانــــون  ــلــــقــــة بــــحــ املــــتــــعــ
ومــكــافــحــة الــفــســاد والــتــعــاون 
الـــقـــضـــائـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 
الــقــضــايــا الجنائية  ــدد مـــن  عـ
والــــعــــمــــل املــــشــــتــــرك فـــــي هــــذا 
املــــجــــال. حــضــر املــقــابــلــة فهد 
محمد كافود سفير دولة قطر 

لدى ماليزيا.

كوااللمبور - 
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صاحب السمو يترأس االجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

األمير يطلع على الخطة التشغيلية واألمنية 
الستضافة بطولتي األندية وكأس العالم

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، االجتماع 
الثاني ملجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع 
الـــديـــوان  فـــي  ــــذي عــقــد  الـ لـــعـــام 2019  واإلرث، 

األميري صباح أمــس. حضر االجتماع، سمو 
الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني املمثل 
الشخصي لألمير نائب رئيس مجلس اإلدارة.
كما حضره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

ــلــــس، وبــقــيــة  ــلــــيــــة عـــضـــو املــــجــ ووزيـــــــــر الــــداخــ
األعضاء. جرى خال االجتماع، عرض الخطة 
التشغيلية واألمنية الستضافة كل من بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــألنـــديـــة فـــي قــطــر خــــال شهر 
 FIFA ديسمبر املــقــبــل، وبــطــولــة كـــأس الــعــالــم

قطر 2022.

الدوحة - قنا

القاهرة - قنا

قطر تؤكد أن مواجهة التحديات الحالية بالمنطقة تتطلب عمال جماعيا

أكــد ســعــادة السيد سلطان بــن سعد املريخي 
ــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، أن أمتنا  وزيــــر الـــدولـ
ــذا الـــظـــرف الــــراهــــن على  الــعــربــيــة تــقــف فـــي هــ
مفترق طرق خطير يموج بكثير من التحديات 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واألمــــنــــيــــة، تــهــدد 
حــاضــرهــا ومستقبلها، وتتطلب مواجهتها 
عما جماعيا ال فرديا، تضامنا ال فرقة، عزما 

وإرادة ال إحباطا وتراجعا.
وقـــال ســعــادتــه، فــي كلمته أمـــام أعــمــال الـــدورة 
الــدول العربية  العادية )152( ملجلس جامعة 
على املستوى الــــوزاري أمـــس، إنــه وفــي وسط 
ــــذه الـــتـــحـــديـــات واألخـــــطـــــار، نـــجـــد قــضــيــتــنــا  هـ
ــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــواجـــه  ــة، الـــقـــضـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
بمحاوالت تستهدف تصفيتها عبر االلتفاف 
عــلــى أســســهــا ومــرجــعــيــاتــهــا وثــوابــتــهــا الــتــي 
ظــلــت مــحــل إجـــمـــاع دولــــي عــلــى مـــدى الــعــقــود 

املاضية.
وجــدد تأكيد دولــة قطر على موقفها الثابت 
من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، في 
دولة مستقلة تكون عاصمتها القدس الشريف 
وحــــق الـــاجـــئـــن فـــي الــــعــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم، 
وتعد كل خروج عن هذه الثوابت خروجا على 
القانون الدولي، لتعيد التذكير على أن حقوق 
الــتــاريــخــيــة والــقــانــونــيــة  الــشــعــب الفلسطيني 

واإلنــســانــيــة ليست مــجــاال للمساومة، وليس 
ــراف الــتــنــازل عنها  مــن حــق أي طـــرف مــن األطــ

تحت أي حجة أو ذريعة.
وبخصوص الوضع في سوريا، أكد سعادته، 
ــدة املـــــجـــــازر الـــتـــي  ــشــ ـــن بــ ــديـ أن دولــــــــة قـــطـــر تــ
ارتــكــبــتــهــا قــــوات الــنــظــام الـــســـوري مــؤخــرا في 
ريف إدلب والتي راح ضحيتها أطفال ونساء، 
ــــذي لــحــق بــالــعــديــد من  ــراب الـ ــخــ ــار والــ ــدمــ والــ
املــدن والقرى باملنطقة جــراء القصف املستمر 
هـــنـــاك، وهــــو مـــا يــعــد خـــرقـــا واضـــحـــا التــفــاق 
آستانة لوقف إطــاق النار في مناطق خفض 

التصعيد في إدلب.
وفي الشأن اليمني، قال سعادته، إن دولة قطر 
تــتــابــع بكثير مــن األســــى والـــحـــزن الــتــطــورات 
الــعــســكــريــة واملـــواجـــهـــات الــدمــويــة فـــي كـــل من 
عــدن وأبـــن، فقد طــال أمــد الــحــرب على اليمن 
الشقيق، وتعمقت املأساة اإلنسانية فيه إلى 
حــد ال يــمــكــن الــتــغــاضــي عــنــه، ومـــا الــتــطــورات 
ــيـــل ســـاطـــع عـــلـــى عــبــثــيــة هـــذه  ــيــــرة إال دلـ األخــ
الـــحـــرب، وعــلــى اســتــمــرار الــعــبــث فـــي مــقــدرات 
الشعب اليمني، داعــيــا كــافــة األطـــراف املعنية 
لوقف الحرب وتجنيب الشعب اليمني مزيدا 

من املعاناة اإلنسانية.
وأكد موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد 
حــــل ســـلـــمـــي ســـيـــاســـي لــــهــــذه األزمـــــــــة، يــحــفــظ 
ــيـــه،  ــدة الــيــمــن واســتــقــالــه وســـامـــة أراضـ ــ وحـ

وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الوطني فــي اليمن يناير 2014 وإعـــان مايو 

2015، وقرار مجلس األمن 2216. 
فــي ليبيا  املــتــوتــر واملــتــصــاعــد  الــوضــع  وإزاء 
ــادتــــه دعــــــم دولــــــــة قــطــر  ــعــ ــقـــة، جــــــدد ســ ــيـ ــقـ الـــشـ
ملساعي البعثة األممية إليجاد حل الستعادة 
الشرعية، ودعوتها جميع األطــراف إلى وقف 
أي أعمال عسكرية من شأنها عرقلة العملية 
الــقــوى اإلقليمية واملجتمع  السياسية، وحــث 
ـــل حـــقـــن الـــدمـــاء  الــــدولــــي عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجــ

والسعي نحو تحقيق الحل السلمي.
وبــخــصــوص تـــطـــورات الـــوضـــع فـــي الـــســـودان 

ــعــــــادة الـــــــوزيـــــــر الـــتـــهـــنـــئـــة  ــق، قــــــــدم ســــ ــيــ ــقــ ــشــ الــ
ــــودان والـــشـــعـــب الـــســـودانـــي  ــسـ ــ لــجــمــهــوريــة الـ
الشقيق بالتوقيع على الوثيقة الدستورية 
وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور 
عــبــدالــلــه حــمــدوك، والــتــي جـــاءت ثــمــرة لكفاح 
وتــضــحــيــات الــشــعــب الــســودانــي بــكــل أطــيــافــه، 
مــعــتــبــرا أن هــــذه الـــخـــطـــوات مــهــمــة فـــي اتــجــاه 
تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية 
والــــســــام والـــعـــدالـــة وبـــنـــاء دولـــــة املــؤســســات 

والقانون.
وبــالــنــســبــة لــلــصــومــال، قـــال ســعــادتــه إن دولــة 
قطر تعيد التأكيد على احترام سيادة ووحدة 

ــه الـــســـيـــاســـي وســـامـــة  ــقـــالـ ــتـ الــــصــــومــــال واسـ

أراضيه، واستمرار دعمها لحكومة الصومال 

والـــشـــعـــب الــصــومــالــي الــشــقــيــق، وتـــدعـــو إلــى 

ــل لـــــقـــــرارات مــجــلــس  ــامـ ــكـ ضـــــــرورة الــتــنــفــيــذ الـ

الــجــامــعــة الـــخـــاصـــة بـــدعـــم الـــصـــومـــال، ســـواء 

على مستوى القمة أو على املستوى الــوزاري 

آمــالــه وتــطــلــعــاتــه وضــمــان مستقبل  لتحقيق 

مزدهر لألجيال القادمة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، اجــتــمــع املــريــخــي أمـــس، 
ــفــــوض  ــبــــول املــ ــنــ ــر كــــريــ ــيـ ــيـ مـــــع ســـــعـــــادة بـ
ــام لـــوكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــعـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »األونـــــــــروا«، عــلــى هــامــش 
الــدول  الـــدورة 152 ملجلس جامعة  أعــمــال 
العربية على املستوى الوزاري، وتم خال 
االجتماع استعراض عاقات التعاون بن 
دولة قطر واألونروا واألمور ذات االهتمام 

املشترك.
ــبـــول، أن دولــــتــــي قــطــر  ــنـ ــريـ وأكــــــد بــيــيــر كـ
والكويت قدمتا ضمن دول أخرى، تبرعات 
سخية لــألونــروا فــي عــام 2018، بما مكن 
الوكالة من الحفاظ على مخيماتها الـ 58 
مــفــتــوحــة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، ودعـــا 

ملواصلة هذا »السخاء والكرم«.

¶ المريخي خالل اجتماعه مع أعضاء »األونروا«
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الخبير المستقل لألمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان والتضامن الدولي:

قطر اتخذت خطوات جيدة لحماية حقوق العمالة الوافدة 

قــــال أوبـــيـــرا اوكــــافــــور الــخــبــيــر املستقل 
لألمم املتحدة في مجال حقوق اإلنسان 
ــــي، إن قـــطـــر لــديــهــا  ــدولــ ــ والـــتـــضـــامـــن الــ
إسهامات كبيرة في أعمال األمم املتحدة 
مــشــددا عــلــى دعــمــهــا للتضامن الــدولــي 
بــاســتــضــافــتــهــا لــلــعــديــد مـــن املــؤتــمــرات 
املـــهـــمـــة ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــا الــتــطــوعــيــة فــي 

صناديق األمم املتحدة.
وشــــــدد أوكـــــافـــــور فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
أمس بمقر مركز األمم املتحدة للتدريب 
ــة، عــلــى أن زيـــارتـــه  ــالـــدوحـ والــتــوثــيــق بـ
للدوحة كانت مثمرة ولها نتائج كبيرة 
موضحا أنها نتائج أولية للتقرير الذي 
سيقدم نسخته الشاملة واملفصلة مع 
التوصيات إلى مجلس حقوق اإلنسان 

باألمم املتحدة يونيو 2020.

حصار قطر 

وردا عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول ادعـــــــــاء دول 
الحصار بــأن اإلجـــراءات التي اتخذتها 
ضــد قــطــر تقتصر عــلــى قــطــع الــعــاقــات 
الدبلوماسية دون تأثير على الشعوب، 
شــــدد الــخــبــيــر املــســتــقــل لــألمــم املــتــحــدة 
فــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان والــتــضــامــن 

الـــدولـــي عــلــى أن الــنــتــائــج الــتــي توصل 
إليها بعد بحث مستفيض واستقصاء 
ــه  ــارتــ ــر قـــبـــل زيــ ــهــ ــدة أشــ ــعــ لـــلـــحـــقـــائـــق لــ
ــد لــــقــــاءات مـــتـــعـــددة مــع  ــعـ لـــلـــدوحـــة، وبـ
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــر حـ ــ ــيــ ــ ــات حــــكــــومــــيــــة وغــ ــ ــهــ ــ جــ
املــدنــي وممثلني  ومــنــظــمــات للمجتمع 
للعمالة الوافدة، تؤكد النتائج أن هذه 
اإلجــــــــــراءات أثــــــرت عـــلـــى بـــعـــض حــقــوق 
ــبـــادة  ــعـ ــا الــــحــــق فــــي الـ ــهـ ــنـ اإلنـــــســـــان ومـ
والحق في التعليم للقطريني كما أثرت 

على حياة األسر والعائات.
تــلــعــب دورا مــهــمــا فــي  قـــطـــر  وقــــــال إن 
الــنــزاعــات بــني مختلف  الوساطة لفض 
األطـــراف في أفريقيا والــشــرق األوســط. 
وأضـــاف قــائــا: نشجع على هــذا الــدور 
ــــي املــهــم  ــــدولـ الــــــذي يـــعـــزز الـــتـــضـــامـــن الـ

لحماية حقوق اإلنسان حول العالم.

حقوق العمالة 

ثمن الخبير املستقل لألمم املتحدة في 
مجال حقوق اإلنسان والتضامن الدولي 
اتــخــاذ قطر خــطــوات وصفها بالجيدة 
لــتــعــزيــز حـــقـــوق الــعــمــالــة الــــوافــــدة مثل 
قانون الحد األدنى لألجور وشدد على 
ضـــــرورة تــشــجــيــع مــثــل هـــذه املـــبـــادرات. 
ونـــوه بما وصــفــه بتحسينات إضافية 
فــي قــطــاع حــقــوق الــعــمــالــة بتخصيص 
لجنة لفض املنازعات العمالية للتأكد 
من عــدم تعرض العمال للضرر وأيضا 
ــنـــدوق الــعــمــالــة لــتــعــويــض  تــأســيــس صـ
العمال عن رواتبهم لحني فض النزاعات 

في املحاكم.

الحق في التعليم

أشاد الخبير املستقل لألمم املتحدة في 
مجال حقوق اإلنسان والتضامن الدولي 
بجهود قطر في دعم الحق في التعليم 
عــاملــيــا عــبــر مــــبــــادرات صـــاحـــب الــســمــو 
ــفـــدى وصـــاحـــبـــة الــســمــو  ــبـــاد املـ أمـــيـــر الـ
الشيخة موزا بنت ناصر، قائا إنه منذ 
عــام 2008 طـــورت قطر البنية التحتية 
املــبــادرات  للتعليم ودشــنــت العديد مــن 
الــدولــيــة مثل مــبــادرة علم  على الساحة 
طــفــا الــتــابــعــة ملــؤســســة الــتــعــلــيــم فــوق 
الجميع فضا عن مساهماتها الكبيرة 
فــــي مــنــظــمــة األمـــــــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
)يونيسيف( وأيضا مساهمات صندوق 
قطر للتنمية واللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث ومؤسسة صلتك وكلها نماذج 
ــح تـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن  ــالــ ــــي صــ تـــصـــب فـ

الدولي.

قضايا الهجرة 

أكــــد الــخــبــيــر املــســتــقــل لــألمــم املــتــحــدة 
في مجال حقوق اإلنسان والتضامن 
الــدولــي أن قطر قامت بتمويل برامج 
لــرعــايــة املــهــاجــريــن بــصــورة مــبــاشــرة 

الـــدول التي  أو عبر األمـــم املتحدة فــي 
تــشــهــد نــــزاعــــات فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا. 
والــتــزمــت قــطــر بتوقيع اتــفــاقــيــات مع 
الــدولــيــة وســـن العديد  الــعــمــل  منظمة 
من القوانني لدعم التزام قطر بحقوق 
اإلنــســان مــثــل حــق الــلــجــوء السياسي 
وقـــــــانـــــــون تـــنـــظـــيـــم دخــــــــــول وخــــــــروج 
الــوافــديــن واالنــتــخــابــات فــي النقابات 
الــعــمــالــيــة، كــمــا تـــم إلـــغـــاء الــكــفــالــة في 
العديد من الشركات والقطاعات وهو 

تحسن ملموس.

اختفاء قطريين قسريا

قـــال الــخــبــيــر املــســتــقــل لــألمــم املــتــحــدة 
في مجال حقوق اإلنسان والتضامن 
ــــي إنـــــه الـــتـــقـــى بـــمـــســـؤولـــني فــي  ــــدولـ الـ
الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــحــقــوق 
اإلنـــــســـــان. وحــــــول مــتــابــعــتــه لــقــضــيــة 
ــريـــني قــســريــا  اخــــتــــفــــاء مــــواطــــنــــني قـــطـ
فــي الــســعــوديــة، أكـــد أن فــريــقــه املــكــون 
ــن 15 عـــضـــوا الســـتـــقـــصـــاء أوضـــــاع  مــ
حــقــوق اإلنـــســـان فــي قــطــر يــتــابــع هــذه 
لـــديَّ معلومات  القضية، قــائــا: ليس 
تفصيلية أو حديثة عن القضية لكن 
هــنــاك أعــضــاء بفريقي يتابعون هذه 

القضية.

¶ أوبيرا اوكافور

الدوحة - 

فريق من 15 عضوًا 
لمتابعة قضية اختفاء 

قطريين قسريا في 
السعودية

بقاء التدابير القسرية التمييزية دون محاسبة يعزز من ثقافة اإلفالت من العقاب

قطر تؤكد أن استمرار الحصار دون محاسبة يخلف 
آثارا بعيدة المدى على أوضاع حقوق اإلنسان

أكــدت دولــة قطر أن استمرار الحصار 
القسرية  املـــفـــروض عليها والــتــدابــيــر 
الــتــمــيــيــزيــة دون محاسبة  االنـــفـــراديـــة 
ــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز مــن  ــة، مــ ــ ــاءل ــســ ومــ
ثــقــافــة اإلفـــــات مـــن الــعــقــاب ملــرتــكــبــي 
آثـــارا بعيدة  هــذه االنتهاكات، ويخلف 
املدى على أوضاع حقوق اإلنسان في 
املنطقة يصعب تداركها في املستقبل.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها 
ــــس، ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان  أمـ
املــنــصــوري املــنــدوب الــدائــم لــدولــة قطر 
املــتــحــدة واملنظمات  األمـــم  لـــدى مكتب 
ــرى، خــال الــنــقــاش العام  الــدولــيــة األخــ
تــحــت الــبــنــد الــثــانــي مــن جــــدول أعــمــال 
البيان  اإلنــســان حـــول  مجلس حــقــوق 
الــســامــيــة لحقوق  لــلــمــفــوضــة  ــّدث  املـــحـ

اإلنسان.
وقـــال املـــنـــدوب الـــدائـــم لــدولــة قــطــر لــدى 
مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
األخرى، إنه بعد مرور أكثر من عامني 
على هــذا الــحــصــار، مــا زالـــت تداعياته 
انتهاكات حقوق اإلنسان  املتمثلة في 
قـــائـــمـــة، و»مـــــا زلـــنـــا نـــأمـــل أن يــتــحــرك 
للعمل على  الــســامــي  املــفــوض  مــكــتــب 
وقــــف هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي وثــقــهــا 
الــدوحــة  الـــذي زار  الفني  تقرير فريقه 

في نوفمبر 2017«.
السفير عــلــي خلفان  وأعــــرب ســعــادة 
ــــن شـــكـــر دولــــــــة قــطــر  ــــوري، عـ ــــصـ ــنـ ــ املـ
لــلــمــفــوضــة الــســامــيــة عــلــى تــحــديــثــهــا 
ــدم لــلــمــجــلــس فــــي هـــذه  ــقــ ــفـــوي املــ الـــشـ
ــــدورة، مــؤكــدا على تــعــاون دولــة قطر  ال
مــعــهــا ومــــع أعـــضـــاء مــكــتــبــهــا املـــوقـــر، 

ومـــشـــاركـــة املــفــوضــة الــســامــيــة رأيــهــا 
املترتبة  للمخاطر  التصدي  في أهمية 
على حقوق اإلنسان جراء تغير املناخ 

واألنشطة البشرية املتسببة في ذلك.
ــة قـــطـــر بــهــذا  ــ ــ ــد عـــلـــى اهـــتـــمـــام دول ــ وأكــ
املــوضــوع، مــذكــرا فــي هــذا الخصوص 
ــة املـــشـــتـــركـــة ولــكــن  ــيـ ــؤولـ ــسـ بـــمـــبـــدأ املـ
ــي  ــدولـ ــة الـــتـــعـــاون الـ ــيـ ــمـ املـــتـــبـــايـــنـــة، وأهـ
الــقــدرات  التكنولوجيا وبــنــاء  فــي نقل 

للتصدي لهذه املخاطر.
وشــدد على أن األخــذ بمنظور حقوق 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ اإلنــــســــان فـــي تــنــفــيــذ أهــ
املـــســـتـــدامـــة، الســيــمــا الـــهـــدف رقــــم 7، 
الـــصـــلـــة، من  واألهــــــــداف األخــــــرى ذات 
شأنه أن يحد من اآلثار السلبية لتغير 
املــنــاخ ويعمل على االســتــخــدام األمثل 

للموارد.
ــــرب ســعــادة  ــــســــوري، أعـ ــي املـــلـــف ال وفــ
املــنــصــوري، عن  السفير علي خلفان 
للقوات  العسكري  التصعيد  القلق من 
لــهــا فـــي محافظة  الـــســـوريـــة واملـــوالـــيـــة 
ــر الـــذي تسبب بــمــوت آالف  إدلــــب، األمـ
مــئــات اآلالف، مبينا  املــدنــيــني، ونــــزوح 
أنه بات من الواضح أن القوات السورية 
تــواصــل إستراتيجيتها  لها  واملــوالــيــة 
ــبــــدأ بـــاســـتـــهـــداف  ــتــــي تــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة ال
املرافق املدنية كاملستشفيات واملدارس 
السكنية، ومــن بعدها تقوم  واملــنــاطــق 
ــــذي ال  بــتــنــفــيــذ خــيــارهــا الــعــســكــري الـ
الخسائر  تفهم غيره، وال تأبه بحجم 
البشرية واملأساة اإلنسانية التي تنتج 
ــدولـــي للتدخل  الـ عــنــه. ودعــــا املــجــتــمــع 
العاجل ملنع تفاقم هذا الوضع، والعمل 
على فرض ضغوط لوقف هذه الحملة 
اإلجـــرامـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف املــدنــيــني 

بالدرجة األولى.
ــدوب  ــنـ ــد املـ ــ ــانــــي، أكـ ــغــ ــلـــف األفــ ــي املـ ــ وفـ
ــــدى مــكــتــب األمـــم  ــة قــطــر ل الـــدائـــم لـــدولـ
ــيــة األخــــرى،  املــتــحــدة واملــنــظــمــات الــدول
أن دولـــة قطر تــؤمــن بــعــدم وجـــود حل 
عــســكــري لـــلـــصـــراع فـــي أفــغــانــســتــان، 
والبــد من إيجاد حل سلمي، مضيفا 
»وفي هذا الصدد ستواصل جهودها 
ومــســاعــيــهــا الــحــمــيــدة لــلــتــقــريــب بني 
وجهات نظر األطراف األفغانية، فضا 
عن دعم جوالت املباحثات بني الواليات 
أمله في  املتحدة وطــالــبــان، معربا عــن 
أن تكلل هذه الجهود بتحقيق السام 
الــــدائــــم وإنــــهــــاء الـــعـــقـــود الـــطـــويـــلـــة مــن 

الحروب واملعاناة«.
وفــــــــي املـــــلـــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أعــــــرب 
ــوري عـــــن إدانــــــــــة دولـــــــــة قــطــر  ــ ــــصـ ــنـ ــ املـ
الشديدة الستمرار بناء املستوطنات 
اإلسرائيلية غير الشرعية وانتهاكها 
الــذي  الفلسطينيني، والــعــنــف  لــحــقــوق 
يــرتــكــبــه الـــكـــيـــان اإلســـرائـــيـــلـــي )الـــقـــوة 
ــتـــال(، واملــســتــوطــنــون  الــقــائــمــة بـــاالحـ
ــد الــشــعــب  اإلســـرائـــيـــلـــيـــون، يــومــيــا ضـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وســــيــــاســــات الــســلــب 
ومصادرة األراضي، والترهيب والهدم 
والتشريد وفــرض حصار جائر على 
قطاع غزة، في انتهاك جسيم للقرارات 

واملعاهدات الدولية ذات الصلة.
وشــــدد ســعــادة الــســفــيــر عــلــي خلفان 
املنصوري، في ختام كلمة دولة قطر، 
على أهمية إنهاء سياسة اإلفــات من 
الــعــقــاب، ومــســاءلــة جــمــيــع املــســؤولــني 
اإلســرائــيــلــيــني عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الفلسطينية  فـــي األراضــــــي  ــان  اإلنـــسـ

املحتلة.

وفد قطري يشارك في اجتماع 
وكالء وزارات العدل بدول »التعاون«

تــــرأس ســعــادة الــســيــد ســلــطــان بــن عبدالله 
السويدي، وكيل وزارة العدل، وفد دولة قطر 
املــشــارك فــي االجــتــمــاع الــحــادي والعشرين 
ألصــحــاب املعالي والــســعــادة وكــاء وزارات 
العدل بــدول مجلس التعاون لــدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، الـــــذي عــقــد فـــي مــســقــط بسلطنة 
الــفــتــرة مـــن 10 - 11 سبتمبر  عــمــان خــــال 

.2019
الــــعــــدل فــي  ــيــــل وزارة  وأشــــــــار ســــعــــادة وكــ

ــاء الـــقـــطـــريـــة بـــأن  ــ ــبــ ــ ــة األنــ ــالــ ــوكــ تـــصـــريـــح لــ
االجـــتـــمـــاع الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن ألصــحــاب 
املعالي والسعادة وكاء وزارات العدل بدول 
املــجــلــس يــأتــي اســتــمــرارًا لــلــجــهــود الكبيرة 
ــتـــي ُبــــذلــــت فــــي االجـــتـــمـــاعـــات  واملـــخـــلـــصـــة الـ
ــاء أســــس ودعـــائـــم الــنــهــضــة  ــ الــســابــقــة إلرســ
القانونية والقضائية الخليجية املشتركة، 
ــر  ــثــ ــم واملــــــــبــــــــادئ األكــ ــظــ ــنــ واســـــتـــــخـــــاص الــ
ماءمة لواقع مجتمعنا الخليجي وصــواًل 
إلــــى االرتــــقــــاء بــمــســتــوى أداء مــؤســســاتــنــا 

القانونية والقضائية.

¶ وكاء وزارات العدل

»الوكرة« و»الكوبي« و»حزم مبيريك« 
تنضم لخدمة توصيل التقارير الطبية

ــدء خـــدمـــة الــتــوصــيــل  أعــلــنــت مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة بــ
املــتــمــيــزة لــلــتــقــاريــر الــطــبــيــة لــلــمــرضــى فــي مــنــازلــهــم عن 
طريق بريد قطر في مستشفيات الوكرة وحزم مبيريك 
الــعــام واملــســتــشــفــى الــكــوبــي، كــجــزء مــن هـــذه الــخــدمــات 
املــؤســســة. وكــانــت مؤسسة  للمرضى مــن قبل  املقدمة 
حمد الطبية قد طبقت هذه الخدمات املتميزة بنجاح في 
مستشفيات حمد العام والرميلة والقلب واملركز الوطني 
النعيمي،  السيد ناصر  السرطان. وقــال  لعاج وأبحاث 
الجودة ومدير معهد حمد لجودة  الرئيس لقطاع  نائب 
الرعاية الصحية باملؤسسة إنها تلقت العديد من اآلراء 

اإليجابية من املرضى حول سهولة هذه الخدمة الجديدة 
الخدمة، يكفي  أنه للحصول على هذه  ودقتها، مضيفا 
التقرير  أن يــزور املريض املستشفى مــرة واحــدة لطلب 
الطبي لتقوم مؤسسة حمد الطبية بعد ذلك بالتعاون مع 
بريد قطر، باستكمال اإلجراءات الازمة إليصال التقرير 
التابعة  العماء  للمريض. وأوضــح أن موظفًا في خدمة 
لــبــريــد قــطــر ســيــقــوم بــالــتــواصــل مــع املــريــض قــبــل الــيــوم 
املحدد للتوصيل لتأكيد موعد ومكان استام التقرير، 
ومن ثم دفع مبلغ 50 رياال نقدًا مقابل الخدمة، كاشفا 
النظام سيطبق في كافة املستشفيات األخــرى  أن هــذا 
الــتــابــعــة ملــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة خـــال األشــهــر الــقــادمــة 

لتحقيق مزيد من املنفعة للمرضى.

جنيف-قنا

الدوحة - 

قطر تدين بأشد العبارات إعالن نتنياهو بشأن غور األردن وشمال البحر الميت

ــــت دولــــة قــطــر بــأشــد الــعــبــارات  أدانـ
إعان رئيس وزراء حكومة االحتال 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــني نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــرائــ اإلســ
فـــرض الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة على 
منطقة غــور األردن وشــمــال البحر 

املــيــت فــي الضفة الغربية فــي حال 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه فــــي 17 ســبــتــمــبــر 

الحالي.
بــيــان  فـــي  الــخــارجــيــة،  ورأت وزارة 
امـــــتـــــداد  أمـــــــــس، أن هــــــــذا اإلعـــــــــــان 
لــســيــاســة االحــــتــــال الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
انتهاك القوانني الدولية وممارسة 

كـــافـــة األســـالـــيـــب الــدنــيــئــة لــتــشــريــد 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــشـــقـــيـــق،  الــــشــ
وسلب حقوقه دون وازع من أخاق 

أو ضمير.
وأكـــــــــد الــــبــــيــــان رفـــــــض دولـــــــــة قــطــر 
الــتــام الــتــعــدي عــلــى حــقــوق الشعب 
ــيـــق لــتــحــقــيــق  ــقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــشـ

مـــكـــاســـب انـــتـــخـــابـــيـــة، وشــــــدد عــلــى 
فـــي ازدراء  ــتــــال  أن اســـتـــمـــرار االحــ
ــيـــة وفـــــرض منطق  ــقـــوانـــني الـــدولـ الـ
ــع، ســيــقــضــي  ــ ــواقــ ــ الــــقــــوة واألمــــــــر الــ

تماما على فرص السام املنشود.
ــة مـــوقـــف  ــيــ ــارجــ ــخــ وجــــــــدد بــــيــــان الــ
دولــة قطر الثابت والــدائــم فــي دعم 

ــمـــود  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وصـ
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــشـــقـــيـــق،  الــــشــ
ــد إلـــــــى قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  ــنـ ــتـ ــسـ املـ
الدولية وحل الدولتني بما يضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
على حــدود عــام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.

الدوحة - قنا

 قنا
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10 % من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي المسال توفر 

»قطر للبترول« تحتفل وشركاؤها بمرور

 10 أعوام على بدء عمليات »أدرياتيك« 

قد حضر االحتفال كل من حاكم منطقة 
روفــيــغــو الــســيــدة مــاديــلــيــنــا دي لــوكــا، 
الـــطـــاقـــة  وعــــضــــو مـــجـــلـــس إدارة هـــيـــئـــة 
الـــســـيـــد ســـتـــيـــفـــانـــو ســـاغـــلـــيـــا، وعـــضـــو 
بلدية مدينة فينيسيا لشؤون التطوير 
االقـــتـــصـــادي والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســيــد 
ســيــمــون فــيــنــتــوريــنــي، وعــــدد مـــن كــبــار 

املسؤولني في قطر للبترول وقطر غاز.
وتقع محطة »أدرياتيك« للغاز الطبيعي 
ــكـــي، على  ــيـ ــاتـ ــال فـــي الــبــحــر األدريـ املـــسـ
بعد 14 كيلو مترًا قبالة سواحل مدينة 
ــر املــحــطــة  ــديــ فــيــنــيــســيــا اإليـــطـــالـــيـــة. وتــ

شركة أدرياتيك للغاز الطبيعي املسال 
ــة بــني  ــراكــ ــي شــ ــ »Adriatic LNG«، وهـ
قــطــر لــلــبــتــرول وشــركــة إكــســون موبيل 
ــة ســـنـــام اإليــطــالــيــة.  ــركـ األمـــريـــكـــيـــة، وشـ
بـــدأت املــحــطــة عملها عـــام 2009، حيث 
ــــن 10٪ مــن  ــر مـ ــثــ ـــــــــرت إليـــطـــالـــيـــا أكــ

ّ
وف

احتياجاتها من الغاز. وجــاء إنشاؤها 
بعد اتفاق بيع وشــراء طويل األمــد عام 
بـــني راس غـــاز وشـــركـــة إديــســون   2001

لتوريد 4.6 مليون طن سنوًيا من الغاز 
الطبيعي املسال ملدة 25 عامًا.

استمرار األعمال 

وعبر سعادة املهندس سعد بن شريده 

الكعبي عن اعتزازه بالعالقات الثنائية 

بــني قطر وإيطاليا والــتــي تغطي طيفًا 

واسعًا من املجاالت والنشاطات. وقال 

ــه: »تـــشـــكـــل مـــحـــطـــة أدريـــاتـــيـــك  ــادتــ ــعــ ســ

ــااًل هــامــًا  ــثــ ــال مــ لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــــســ

الــدول لضمان تلبية  على التعاون بني 

احتياجات الناس اليومية من الطاقة، 

واستمرار األعمال بال عوائق، ودوران 

عجلة الصناعة دون توقف«.

وأضــــــــاف ســــعــــادة املـــهـــنـــدس الــكــعــبــي: 

ــك لــلــغــاز  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــبــــحــــت مـــحـــطـــة أدريـ »أصــ

الطبيعي املسال نقطة الدخول الرئيسية 

لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال إلـــى إيــطــالــيــا، 

لـــعـــبـــت دورًا إســـتـــراتـــيـــجـــيـــًا فــي  ــيـــث  حـ

تنويع مصادر الطاقة اإليطالية. ونحن 

ــــورون بـــمـــا حــقــقــتــه املـــحـــطـــة خـــالل  ــــخـ فـ

األعــــــوام الــعــشــرة املــاضــيــة لــجــمــهــوريــة 

ــا وبـــكـــونـــهـــا جـــــزءًا  ــهـ ــبـ ــعـ إيـــطـــالـــيـــا وشـ

أّمــا  مهمًا مــن نظام الطاقة فــي أوروبــــا. 

بالنسبة لنا في قطر، فنحن ملتزمون 

أنــحــاء  بالعمل مــع عمالئنا فــي جميع 

الـــعـــالـــم لــضــمــان أمــــن إمــــــــدادات الــطــاقــة 

واستدامة النمو«.

واخــــتــــتــــم ســــعــــادتــــه كـــلـــمـــتـــه بـــتـــوجـــيـــه 

الشكر للحكومة اإليطالية وللحكومة 

املحلية والشركات واملجتمعات املحلية 

إضـــافـــة إلـــى شـــركـــاء قــطــر لــلــبــتــرول في 

املـــحـــطـــة، إكــــســــون مـــوبـــيـــل وإيـــديـــســـون 

وسنام وقطر غــاز، على جهودهم التي 

أســهــمــت بــنــجــاح هــــذا املــــشــــروع. وقــــال: 

»نحن نحتفل بهذا اإلنجاز الذي يمثل 

جسرًا قويا يربط بني بلدينا وشعبينا، 

لــم يكن ليتحقق بــدون تفانيكم  والـــذي 

والتزامكم«.

ــلـــغـــاز  ــر مــــحــــطــــة أدريــــــاتــــــيــــــك لـ ــبــ ــتــ ــعــ وتــ

الطبيعي املــســال إحـــدى أصـــول البنية 

الـــتـــحـــتـــيـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إليـــطـــالـــيـــا 

وســاهــمــت فـــي تــنــويــع مـــصـــادر الــطــاقــة 

ــبــــالد. وقــــد عــمــلــت املــحــطــة خــالل  فـــي الــ

ــنــــوات الـــعـــشـــر املـــاضـــيـــة بـــطـــاقـــة 8  الــــســ

مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب فـــي الــســنــة، وهــو 

مــا يــعــادل نصف اســتــيــراد إيطاليا من 

الغاز الطبيعي املسال، ويوفر 10٪ من 

احتياجات إيطاليا من الغاز.

احتفلت محطة »أدرياتيك« للغاز الطبيعي املسال بمرور عشرة أعوام على بدء عملياتها وذلك في 
احتفال أقيم في مدينة فينيسيا اإليطالية برعاية سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة 

لشؤون الطاقة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول.

الدوحة - 

م. الكعبي: نموذج 
للتعاون بين الدول 

واستمرار عجلة الصناعة 
بال توقف

مؤسسة العطية تناقش انبعاثات 
الكربون الناتجة عن الصناعات الثقيلة

تستضيف مؤسسة عبد الله بن حمد 
الــعــطــيــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة والــتــنــمــيــة 
ــدوري الثالث  املــســتــدامــة، االجــتــمــاع الــ
ُربـــــع الـــســـنـــوي لــلــعــام الــــجــــاري ضمن 
ســلــســلــة لــــقــــاءات املــــائــــدة املــســتــديــرة 
ــذيـــني وذلـــــــــك يــــوم  ــاء الـــتـــنـــفـــيـ ــ ــرؤسـ ــ ــلـ ــ لـ
غـــد تــحــت عـــنـــوان »تــقــلــيــل انــبــعــاثــات 
ثـــانـــي أكــســيــد الـــكـــربـــون الــنــاتــجــة عن 

الصناعات الثقيلة«.
وقال سعادة عبد الله بن حمد العطية، 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية: 
»في الوقت الذي يستجيب فيه العالم 
إلجـــــــرءات الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي وفــــي ظل 
تــــصــــدر مــــوضــــوع خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات 
الــغــازات الدفيئة جـــدول أعــمــال معظم 
املعنيني، فإنه يتعني على الصناعات 
ذات الكثافة االستهالكية في استخدام 
الــطــاقــة الــحــد مــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
لتحقيق أهداف اتفاق باريس. متطلعًا 
إلـــــى اســـتـــضـــافـــة ضـــيـــوفـــنـــا املــمــيــزيــن 
واالســتــفــادة مــن خبراتهم فــي الكشف 
عن التحديات والفرص التي يواجهها 

هذا القطاع«.
ويــســتــأثــر الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي بشكل 
عــــام بــأكــبــر كــمــيــة مـــن الـــطـــاقـــة مـــن أي 
قطاعات صناعية أخــرى، والتي تمثل 
ــوالـــي 54٪ مـــن إجـــمـــالـــي اســتــهــالك  حـ
الطاقة في العالم. وفيما يلي تسمية 

للصناعات الكثيفة فــي استخدامها 
املـــواد الغذائية والــورق  للطاقة وهــي: 
واملواد الكيميائية األساسية والتكرير 
ــلــــب واملــــــعــــــادن غــيــر  ــديــــد والــــصــ ــحــ والــ

الحديدية واملعادن غير املعدنية.
ونــتــيــجــة لــذلــك، ينتج عــن الــصــنــاعــات 
تــقــدر بحوالي  الــذكــر انبعاثات  اآلنــفــة 
15 جــيــجــا طـــن مـــن غــــاز ثــانــي أكــســيــد 
الكربون سنويًا. وبما أن الطلب على 
الطاقة في تزايد مستمر نظرًا الرتفاع 
النمو السكاني والــحــضــري، فــإن ذلك 
ُيضيف عبئًا إضــافــًيــا على الصناعة 
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــع االســ ــعــــرض مــ لــتــلــبــيــة الــ

خفض االنبعاثات.
وُيــشــارك فــي هــذا االجــتــمــاع نخبة من 
ــبــــارزيــــن الـــذيـــن  الـــخـــبـــراء الـــعـــاملـــيـــني الــ
ــم مــــــن قــــبــــل مـــؤســـســـة  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تــــــم اخـ
ــة بــــشــــكــــل خــــــــــاص يـــمـــثـــلـــون  ــ ــيـ ــ ــــطـ ــعـ ــ الـ
قـــطـــاعـــات صــنــاعــة الـــحـــديـــد والــصــلــب 
ــنـــت وهـــــم: الــســيــد  ــمـ واألملـــنـــيـــوم واألسـ
جــون دريكشاج، استشاري في مجال 
الطاقة واالستخراج في البنك الدولي، 
الـــســـيـــدة لـــيـــف راتــــيــــه، مــــديــــرة شــــؤون 
املـــنـــاخ لــلــشــركــات، فـــي شــركــة نــورســك 
هــيــدرو، السيد ماثيو بيتسون، كبير 
مــســؤولــي الــبــيــئــة وشـــــؤون الــشــركــات 
في شركة ريو تينتو، الدكتور باتريك 
لينك، بروفيسور ببرنامج الهندسة 
الــكــيــمــيــائــيــة فــي جــامــعــة تــكــســاس إيــه 

آند إم -قطر.

»أكثر المقاعد راحة« و»أفضل خدمات الضيافة« و»أفضل أطعمة ومشروبات«

3 جوائز في حفل خيارات  »القطرية« تحصد 
2020 المسافرين بلوس أنجلوس 

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن 
ــز عـــاملـــيـــة خـــالل  ــوائــ ــا بـــثـــالث جــ فــــوزهــ
حفل توزيع جوائز خيارات املسافرين 
)أبــيــكــس( 2020 الــــذي أقــيــم فـــي لــوس 

أنجلوس اإلثنني 9 سبتمبر 2019.
ونـــالـــت الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة لـــدولـــة قطر 
«، و»أفضل 

ً
جائزة »أكثر املقاعد راحـــة

خــدمــات الــضــيــافــة«، و»أفـــضـــل أطعمة 
ومـــشـــروبـــات«. كــمــا حــصــدت الــقــطــريــة 
لـــقـــب »شــــركــــة الـــطـــيـــران الـــعـــاملـــيـــة ذات 
تــصــنــيــف خــمــس نــجــوم لــعــام 2020«. 
ــز أبـــيـــكـــس عـــلـــى آراء  ــ ــوائـ ــ ــكــــز جـ وتــــرتــ
املــســافــريــن حــــول مــخــتــلــف الــخــدمــات، 
ــم جــمــع آراء املـــســـافـــريـــن مـــن خــالل  وتــ

.®TripIt تطبيق السفر الشهير
ــازت بــأربــع  وكــانــت الــنــاقــلــة الــقــطــريــة فـ
مــــن بــــني ســــت جــــوائــــز إقــلــيــمــيــة خـــالل 
حفل توزيع جوائز خيارات املسافرين 
يـــونـــيـــو  فـــــي شــــهــــر  ــكـــــس( 2019  ــ ــيـ ــ )أبـ
املاضي، وهو رقم قياسي من الجوائز 
تـــحـــقـــقـــه إحــــــــــدى شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط. ونــالــت 
ــة الـــقـــطـــريـــة جـــوائـــز  ــويـ الـــخـــطـــوط الـــجـ
»أفضل شركة طيران شاملة في الشرق 
األوســـط«، و»أفــضــل خــدمــات الضيافة 
في الشرق األوســط«، و»أفضل أطعمة 
ومــــشــــروبــــات فــــي الــــشــــرق األوســــــــط«، 
 فـــــي الـــشـــرق 

ً
ــد راحـــــــــة ــاعــ ــقــ ــر املــ ــ ــثــ ــ و»أكــ

األوسط«.
وقـــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد أكــــبــــر الـــبـــاكـــر، 

الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط 
الجوية القطرية: »ال شــك بأنه إنجاز 
كــبــيــر بـــــأن نــبــنــي عـــلـــى نـــجـــاحـــنـــا فــي 
جــوائــز خـــيـــارات املــســافــريــن )أبــيــكــس( 
اإلقليمية للفوز بثالث جوائز جديدة 
ــز خـــــيـــــارات املـــســـافـــريـــن  ــ ــوائـ ــ ضـــمـــن جـ
)أبـــيـــكـــس( الـــعـــاملـــيـــة. ويــــعــــود الــفــضــل 
إلــى مسافرينا  الــجــوائــز  بالفوز بهذه 
مــن شتى أنــحــاء الــعــالــم. إن هــذا األمــر 
 على املعايير التي تطبقها 

ً
يعد دليال

الــجــويــة القطرية فــي تقديم  الــخــطــوط 
ــر الـــذي  ــ خــدمــاتــهــا االســتــثــنــائــيــة، األمـ
قـــــادنـــــا أيــــضــــًا لـــحـــصـــد لــــقــــب »شــــركــــة 
الطيران العاملية ذات تصنيف خمس 
نجوم لعام 2020« ضمن حفل توزيع 

الجوائز«.

الدوحة - 

الدوحة - 

قائد الحرس األميري يجتمع مع القائد العام 
لقوات الدرك اإليطالي

اللواء الركن هــزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس  اجتمع 
األمـــيـــري، أمـــس، مــع الــجــنــرال جــوفــانــي نــســتــري الــقــائــد الــعــام 
ــدرك اإليــطــالــي /الــكــارابــنــيــري/، وذلـــك خــالل  لــقــوات ســـالح الــ
الزيارة الرسمية التي يجريها قائد الحرس األميري للعاصمة 
اإليطالية روما. جرى خالل االجتماع مناقشة املواضيع ذات 

االهتمام املشترك.

وزير خارجية مملكة تايالند يجتمع مع سفير قطر

اجتمع ســعــادة السيد دون بــرامــوت ويــنــاي وزيـــر خــارجــيــة مملكة 
ثــانــي سفير  تايالند مــع ســعــادة الشيخ جــاســم بــن عبدالرحمن آل 
دولــــة قــطــر لــــدى تــايــالنــد بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه. تـــم خــالل 
االجتماع استعراض العالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. 
الــتــايــالنــدي عــن تمنياته لسعادة  وأعـــرب ســعــادة وزيـــر الخارجية 

السفير بالتوفيق والنجاح فيما يوكل إليه من مهام في املستقبل.

روما - قنا

بانكوك - قنا
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ــار الـــقـــطـــري  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــدى االسـ ــتــ ــنــ ــط مــ ــلــ ســ
الــشــراكــات  الــضــوء على فــرص  الصيني 
ــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــدة بــــــن الــ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــ
الــحــرة، والــذي  والقطرية داخــل املناطق 
انعقد أمــس األول على هــامــش معرض 
الـــصـــن الـــدولـــي لــاســتــثــمــار والــتــجــارة 
لعام 2019 في مدينة شيامن بمقاطعة 
فوجيان، جنوب شرق الصن. وشاركت 
هيئة املناطق الحرة باستضافة امللتقى 
الــتــجــارة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع إدارة مــنــطــقــة 
ــة،  ــيـ ــنـ ــيـ الــــــحــــــرة ملـــنـــطـــقـــة شــــيــــامــــن الـــصـ
ــلـــس الــصــيــنــي لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة  واملـــجـ
الـــدولـــيـــة فــــي مــنــطــقــة شـــيـــامـــن، والـــوفـــد 
الــقــطــري الــــذي يــضــم وزارة الــخــارجــيــة، 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، ومــصــرف  ووزارة 

قطر املركزي وغرفة قطر.
الــوفــد القطري  وحــضــر امللتقى أعــضــاء 
الــرســمــي املـــشـــارك فــي املــعــرض الــدولــي، 
برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد 
ــيـــس مجلس  ــر الـــدولـــة ورئـ ــ الــســيــد، وزيـ
إدارة هــيــئــة املــنــاطــق الـــحـــرة، ومــشــاركــة 
ــــد بـــــن طـــــوار  ــمـ ــ ــد بـــــن أحـ ــمـ ســـــعـــــادة مـــحـ
الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة 
قــطــر، ومينج كـــوان، نــائــب رئــيــس بلدية 
شــيــامــن، ولـــيـــون وانـــــج، رئــيــس مجلس 
إدارة شركة »كابيتال ناتس«، وممثلون 
الــتــجــارة  الـــخـــارجـــيـــة، وزارة  عـــن وزارة 
ــئـــة املــــنــــاطــــق الــــحــــرة،  ــيـ والــــصــــنــــاعــــة، هـ

مصرف قطر املركزي، وغرفة قطر.
وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن 
طوار الكواري »ساهم امللتقى في تسليط 
الــضــوء عــلــى فـــرص الــشــراكــات الــعــديــدة 
بن الشركات الصينية والقطرية داخل 
املناطق الحرة، بما يدعم أهدافنا الرامية 
الــقــطــري ويشجع  إلــى تعزيز االقــتــصــاد 
املــزيــد مــن املستثمرين الصينين على 

االستثمار في دولة قطر«.
ــلـــتـــقـــى، وقــــعــــت هــيــئــة  ــلــــى هــــامــــش املـ وعــ
املناطق الحرة القطرية مذكرة تفاهم مع 
شركة »كابيتال نــاتــس«، وهــو صندوق 
مالي فــي الصن يستثمر فــي الشركات 
الــنــاشــئــة ويــتــخــصــص فـــي اســتــثــمــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــا عــبــر اإلنـــتـــرنـــت املــوجــهــة 
املــذكــرة من  نحو املستهلك. وتــم توقيع 
الــرئــيــس التنفيذي  لــيــم مينج وي،  قــبــل 

ــج،  ــ ــيــــون وانـ ــنـــاطـــق الــــحــــرة ولــ لــهــيــئــة املـ
رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة »كــابــيــتــال 
نـــاتـــس«، شــهــد الــتــوقــيــع ســعــادة السيد 
محمد بن أحمد السيد وسعادة السيد 
مــحــمــد بــــن أحـــمـــد بــــن طــــــوار الــــكــــواري، 

ومينغ كيان عمدة مدينة شيامن.
وقــال ليم مينج وي »إن كابيتال ناتس 
ــدة فـــي مــجــال رأس املـــال  ــ هـــي شــركــة رائـ
االســتــثــمــاري فـــي الــصــن والعــــب عــاملــي 
ــيــــة،  ــتــــرونــ ــكــ ــارة اإللــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فـــــي تــــمــــويــــل الـ
ونــحــن مــهــتــمــون بــإقــامــة شـــراكـــة معهم 
الســتــكــشــاف مــجــاالت تــعــاون أكــبــر عبر 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، أحــــد الــقــطــاعــات 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــيــهــا الــهــيــئــة إلــــى جــانــب 
قطاعات االستيراد والتصدير، التجارة 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، الــــشــــركــــات الــكــيــمــيــائــيــة 
والــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا«. مــن جــهــتــه، أكــد 
ليون وانج أن شركته ترغب في أن تلعب 
الــخــبــرات ومشاريع  دورًا مهمًا فــي نقل 
التكنولوجيا واملشاريع ذات الصلة إلى 
دولـــة قــطــر. كــمــا وقــعــت الهيئة فــي وقــت 
الحق بمدينة شنزن على مذكرة تفاهم 
إستراتيجية مع جمعية شنزن للتجارة 
اإللكترونية عبر الحدود، وهي جمعية 
غــيــر حــكــومــيــة تــركــز عــلــى دعـــم الــتــجــارة 
الــصــن. ويضم  اإللكترونية عبر حــدود 
ــات رائـــــــدة فــي  ــركــ ــاء الــجــمــعــيــة شــ أعــــضــ
التجارة اإللكترونية مثل شركة دي إتش 
أكــبــريــس، وشهد  إل، جــي دي، وإس إف 
تــوقــيــع االتــفــاقــيــة ســعــادة الــســيــد أحمد 
الــدولــة ورئيس  بــن محمد السيد وزيـــر 

مجلس إدارة هيئة املناطق الحرة.
وبــمــوجــب مــذكــرة الــتــفــاهــم، ســتــقــوم كل 
من هيئة املناطق الحرة وجمعية شنزن 
ــبـــر الــــحــــدود  ــتـــجـــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـ ــلـ لـ
لــلــتــعــاون من  بــوضــع مــبــادئ توجيهية 
أجــل تعزيز قطاع التجارة اإللكترونية 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، مـــــن خــــال 
تسليط الضوء على توافر موارد الهيئة 
والعاقات التجارية الواسعة للجمعية. 
ومن خال الدعم اللوجستي الذي تقدمه 

الهيئة، تخطط الجمعية إلى إنشاء فرع 
ــرة. كــمــا سيبحث  ــحـ لــهــا فـــي املــنــاطــق الـ
الــطــرفــان إمــكــانــيــة تـــبـــادل الــخــبــرات في 
مشاريع البحث واالستشارة، الخدمات 
الــلــوجــســتــيــة، واالبــــتــــكــــار فــــي الـــتـــجـــارة 
اإللكترونية بما يدعم العاقات الثنائية 
وتحقيق التنمية االقتصادية املشتركة. 
وقــال ليم مينج وي: تمثل شراكتنا مع 
جمعية شنزن للتجارة اإللكترونية عبر 
 ثابتًا على إستراتيجية 

ً
الــحــدود دلــيــا

األعــمــال الشاملة للهيئة، والــتــي تهدف 
ــات الـــدولـــيـــة بــمــا  ــراكــ إلـــــى تــســهــيــل الــــشــ
يــدعــم تــحــقــيــق الــتــنــوع االقـــتـــصـــادي في 
الـــدولـــة ونـــجـــاح الــشــركــات الــتــي تسعى 
ــقــــطــــري.  ــــوق الــ ــســ ــ ــــي الــ إلـــــــى الــــتــــوســــع فــ
وصرحت وانج شن، الرئيس التنفيذي 
لــلــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة  لجمعية شــنــزن 
ــا مــــذكــــرة تــفــاهــم  ــنـ ــعـ ــدود: وقـ ــ ــحــ ــ ــر الــ ــبـ عـ
لــتــعــزيــز الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة الــدولــيــة 
عــبــر الـــحـــدود، واالســتــثــمــار الــصــنــاعــي، 
ــة الـــحـــديـــثـــة،  ــيـ ــتـ ــلـــوجـــسـ والـــــخـــــدمـــــات الـ
وبـــرامـــج تـــدريـــب املـــواهـــب وغــيــرهــا من 
ــر الــــذي  ــ ــ ــاالت بــــن الـــجـــانـــبـــن، األمـ ــ ــجـ ــ املـ
سيساعد الشركات الصينية على دخول 
ــــط والــتــوســع إلــى  مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ

األسواق األوروبية واألمريكية.

»المناطق الحرة« توقع مذكرات تفاهم مع جهات صينية بارزة

»الملتقى القطري الصيني« يسلط الضوء على الفرص االستثمارية 

¶  السيد وبن طوار يشهدان توقيع مذكرات التفاهم

تستعرض مميزات البيئة 
االستثمارية والقوانين 
والتشريعات المحفزة 

»التجارة والصناعة« 
تشارك في معرض 

الصين الدولي 
لالستثمار والتجارة 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة  تـــشـــارك وزارة 
ضمن جناح دولــة قطر فــي معرض 
الصن الدولي لاستثمار والتجارة، 
ــاتـــه األحــــــد،  ــيـ ــالـ ــعـ ــلـــقـــت فـ الــــــــذي انـــطـ
ويــســتــمــر حــتــى 11 سبتمبر 2019، 
في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان 
جــــنــــوب شـــــــرق جــــمــــهــــوريــــة الـــصـــن 

الشعبية.
ــارة  ــجـ ــتـ الـ ــــي مــــشــــاركــــة وزارة  ــأتـ ــ وتـ
ــة فـــــي املـــــعـــــرض حـــرصـــا  ــاعــ ــنــ والــــصــ
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز أواصـــــــــــــر الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
الـــتـــجـــاري واالســـتـــثـــمـــاري، وتــنــمــيــة 
الــدولــة  الــتــجــارة البينية بــن  حــجــم 
ومختلف دول العالم، واإلسهام في 
الــرامــيــة إلــى تفعيل  إنــجــاح الجهود 
إسهامات فعاليات القطاع الخاص 
الــقــطــري فــي بــنــاء شــراكــة فــاعــلــة مع 

نظرائهم في دول العالم.
وتـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض الـــــــــــــــــــــــــوزارة خـــــــال 
ــــرض مــــمــــيــــزات  ــعـ ــ ــاملـ ــ ــا بـ ــهــ ــتــ ــاركــ مــــشــ
ــة  ــ ــــي دولــ الــــبــــيــــئــــة االســــتــــثــــمــــاريــــة فــ
ــط الــــــضــــــوء عــلــى  ــلــ ــســ ــ

ُ
ــا ت ــمــ قـــــطـــــر، كــ

القوانن والتشريعات التي أقرتها 
الـــدولـــة لتحفيز االســتــثــمــار املحلي 
واألجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم 
اســتــثــمــار رأس املـــــال غــيــر الــقــطــري 
فــي النشاط االقــتــصــادي، باإلضافة 
إلــى اســتــعــراض الــحــوافــز واملــمــيــزات 
التي تم تقديمها للمستثمرين مثل 
املــال األجنبي املستثمر  إعــفــاء رأس 
مـــن ضــريــبــة الـــدخـــل ملــــدة تــصــل إلــى 
عـــشـــر ســــنــــوات بــالــنــســبــة ملـــشـــاريـــع 
اســتــثــمــاريــة مــحــددة فــي الــعــديــد من 
ــفـــاء من  الــقــطــاعــات عــــاوة عــلــى اإلعـ
الــضــرائــب الجمركية والــرســوم عند 
اســـتـــيـــراد املــــعــــدات واملــــــــواد الـــخـــام، 
إضـــافـــة إلــــى عــــرض الـــخـــدمـــات الــتــي 
تــــــقــــــّدم لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مــــــن حــيــث 
ــقــــديــــم طـــلـــبـــات  ة تــ ــهــــولــــة وكــــــفــــــاء ســ
االســــتــــثــــمــــار، وتـــأســـيـــس الـــشـــركـــات 

وإنجاز املعامات.

الهيئة توقع مذكرتي 
تفاهم مع »كابيتال 

ناتس« وجمعية »شنزن« 
للتجارة اإللكترونية

الدوحة -  

نوهت شركة »جست ريل استايت« للتطوير العقاري بأنه تم ذكر اسم »بنك قطر الوطني« في أحد اإلعانات الترويجية 
والخبر الصحفي الخاص بأحد مشاريع التطوير العقاري بتركيا، وقالت الشركة إنها تود التوضيح بأنه كان املقصود 
عبارة »املطور الوطني« وليس »بنك قطر الوطني« وعليه تم حذف اإلعــان في وسائل اإلعــام املطبوعة ومواقع التواصل 

االجتماعي الرقمية.

تصحيح 
وتنويه

ــى الـــحـــاجـــة  ــلــ ــر عــ ــطــ أكـــــــــدت دولـــــــــة قــ
ــلـــزم  ــــك دولـــــــــي مـ لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى صــ
ــات،  ــومــ ــلــ ــعــ ــى أمــــــــن املــ ــلــ ــلــــحــــفــــاظ عــ لــ
ــتـــخـــدام  ــيـــر وقـــــواعـــــد فــــي اسـ ــايـ ومـــعـ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بغية الــحــد مــن املــخــاطــر الــتــي تهدد 
ـــســــام واألمــــــــن واالســــتــــقــــرار عــلــى  الـ
الــصــعــيــد الـــدولـــي، وشــــددت عــلــى أن 
ــة مــيــثــاق  ــي، وخـــاصـ ــدولــ الـــقـــانـــون الــ
األمم املتحدة، ينطبق على استخدام 
ــلـــومـــات  ــعـ الـــــــــدول لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املـ

واالتصاالت.
جـــاء هـــذا فــي بــيــان أدلـــت بــه ســعــادة 
الــســفــيــرة الــشــيــخــة عــلــيــاء أحــمــد بن 
سيف آل ثاني، املندوب الدائم لدولة 
قطر لدى األمم املتحدة في »اجتماع 
الــفــريــق الــعــامــل املــفــتــوح الــعــضــويــة 
ــدان  ــيــ ــي بـــــالـــــتـــــطـــــورات فــــــي مــ ــنــ ــعــ املــ
املعلومات السلكية والاسلكية في 
سياق األمن الدولي«، وذلك في دورة 
الـــفـــريـــق املـــوضـــوعـــيـــة األولـــــــى، الــتــي 
ــدأت أعــمــالــهــا أمـــس فـــي مــقــر األمـــم  بــ

املتحدة بنيويورك.
وأفــــــــــــــادت ســـــعـــــادتـــــهـــــا، بــــــــأن دولــــــة 
قـــطـــر، اتــــخــــذت إجــــــــــراءات لــتــســخــيــر 
أحـــدث الــتــقــنــيــات وعــلــى املــســتــويــات 
التشريعية والتنظيمية والتنفيذية 
ــات،  ــومــ ــلــ ــعــ ــى أمــــــــن املــ ــلــ ــلــــحــــفــــاظ عــ لــ
وقــالــت »إن دولـــة قطر اتبعت نهجا 
شاما يسترشد باملبادرات الدولية 
ــن األصــــول  ذات الــصــلــة ويــــراعــــي أمــ
املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وأمــــــن األفــــــــراد الـــذيـــن 

يستخدمونها«.
وأشـــارت سعادتها فــي هــذا السياق 
إلى أن اإلستراتيجية الوطنية التي 
اعــتــمــدتــهــا دولـــة قــطــر ألمـــن الفضاء 
عنى بحماية الهياكل 

ُ
اإللكتروني ت

األســـاســـيـــة الـــحـــيـــويـــة لــلــمــعــلــومــات 
ــدي لـــلـــهـــجـــمـــات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ ــة، وال ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــ ال
السيبرانية والتعافي منها، وإنشاء 
ــار قـــانـــونـــي وتــنــظــيــمــي لــتــمــكــن  ــ إطــ
الفضاء السيبراني اآلمن والحيوي، 
وتـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة األمــــــن الــســيــبــرانــي 
لتشجيع االســتــخــدام اآلمــن واملائم 
لـــلـــفـــضـــاء اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، وتـــطـــويـــر 

القدرات الوطنية.

وفـــي هـــذا اإلطـــــار أوضـــحـــت ســعــادة 
الــســفــيــرة، أن قــطــر قــد أنــشــأت لجنة 
وطــنــيــة ألمـــن الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي، 
ــة  ــهـ ــواجـ ــــق ملـ ــريـ ــ وقـــــامـــــت بــــإنــــشــــاء فـ
الـــطـــوارئ الــحــاســوبــيــة تــابــع لـــوزارة 
املـــواصـــات واالتــــصــــاالت يــعــمــل مع 
ــة ومـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــكـــومـ الـــهـــيـــئـــات الـــحـ
القطاعن العام والخاص واملواطنن 
لضمان رصــد التهديدات واألخطار 
اإللــكــتــرونــيــة واحــتــوائــهــا والــتــدريــب 

والتوعية.
ــدم الــــكــــبــــيــــر فـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ونــــــــّوهــــــــت بـ
التكنولوجيا الحديثة للمعلومات 
واالتـــصـــاالت الـــذي لــه فــوائــد عــديــدة 
ويساهم في تحقيق الرفاه والتنمية 
املستدامة، ولفتت إلى أن هذا التقدم 
املـــتـــســـارع يــخــلــق فـــي الـــوقـــت نفسه 
فـــجـــوات فـــي مـــجـــال أمــــن املــعــلــومــات 
ــاالت وتـــحـــديـــات ومــخــاطــر  ــ ــــصـ واالتـ
إلــى مختلف القطاعات عاوة  تمتد 

على األمن الدولي.
وأشارت في هذا اإلطار إلى »األعمال 
الــعــدائــيــة« الــتــي تــعــرضــت لــهــا دولــة 
ــال بــغــيــر  ــ ــمـ ــ ــة تـــلـــك األعـ ــفــ قـــطـــر، واصــ

ــة، وتــــقــــف وراءهـــــــــا جــهــات  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
حكومية مــن دول أخـــرى استهدفت 
بث معلومات مغرضة وكاذبة وكان 
ــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى األمــــن  ــيـ ــداعـ لـــهـــا تـ

القومي واإلقليمي.
ــذا الــســيــاق، دعـــت سعادتها  وفـــي هـ
إلى ضرورة مواصلة تقييم األخطار 
والتحديات املحتملة التي تصاحب 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فـــي مــيــدان 
ــك  ــ ــا فـــــــي ذلـ ــ ــمـ ــ ــات، بـ ــ ــومــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ أمـــــــــن املــ
التهديدات اإلرهابية. وشــددت على 
أهمية دراســـة مــا يمكن اتــخــاذه من 
تدابير وإستراتيجيات على مختلف 
املستويات للتصدي لهذه األخطار، 
ــم املــــعــــلــــومــــات  ــ ــظـ ــ وتـــــعـــــزيـــــز أمـــــــــن نـ

واالتصاالت.
ــة لـــوضـــع  ــاجــ كـــمـــا أكــــــــدت عـــلـــى الــــحــ
إستراتيجيات وطنية في مجال أمن 
الفضاء اإللكتروني تكون متوائمة 
مع مبادئ التعاون الدولي وتشمل 
حماية الهياكل األساسية الحيوية 
أفــرقــة تعنى  للمعلومات، وتشكيل 
بــمــواجــهــة الــــحــــوادث الــحــاســوبــيــة، 
طر قانونية دولية متسقة، 

ُ
وتطوير أ

ــع مــنــاهــج دراســـيـــة  ــة إلــــى وضــ ــيـ داعـ
لــبــنــاء الـــقـــدرات والــتــوعــيــة، ال سيما 
برامج لتوعية األطفال والشباب في 
مجال السامة على شبكة اإلنترنت، 
كـــمـــا شــــــددت عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــشــجــيــع 
الـــحـــوار والـــتـــعـــاون الـــدولـــي وتــبــادل 
الــخــبــرات وأفــضــل املــمــارســات وبناء 

القدرات.
وفي ختام بيانها، أفادت سعادتها، 
بأن قطر تقوم بالتنسيق والتعاون 
على املستوين اإلقليمي والدولي في 
األمـــور ذات الصلة بأمن املعلومات 

والتي تسمح بها القوانن املحلية.
كما لفتت سعادة السفيرة الشيخة 
علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إلى 
حـــرص دولــــة قــطــر عــلــى الــعــمــل على 
املــســتــوى الـــدولـــي وتــدعــم املـــبـــادرات 
تـــحـــت مــظــلــة  الـــصـــلـــة ال ســيــمــا  ذات 
ــــت  ــاركـ ــ ــــث شـ ــيـ ــ األمـــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة، حـ
ــــات فـــــريـــــق الــــخــــبــــراء  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي اجـ
الـــحـــكـــومـــيـــن املـــعـــنـــي بـــالـــتـــطـــورات 
فــي مــيــدان املــعــلــومــات واالتـــصـــاالت 
السلكية والاسلكية في سياق األمن 

الدولي في عام 2010.

قطر تؤكد ضرورة التوصل إلى صك دولي 
ملزم للحفاظ على أمن المعلومات

نيويورك - قنا
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ــي لــلــســيــاحــة  ــنــ ــوطــ أعــــلــــن املــــجــــلــــس الــ
أمس، عن انطالق النسخة الثانية من 
معرض /ذا بج 5 كونستراكشن قطر/ 
لقطاع البناء واإلنشاءات خالل الفترة 
الـــجـــاري في  إلـــى 25 سبتمبر  مـــن 23 

مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات.
يتيح املعرض للخبراء واملتخصصني 
فــي عالم البناء إمكانية االطـــالع على 
الفرص التي يوفرها قطاع البناء في 
ظل مواصلة قطر تطوير بنية تحتية 
حــديــثــة ومـــتـــطـــورة لــخــدمــة املــواطــنــني 

واملقيمني والزوار.
ــذا الــعــام  وتــحــظــى نــســخــة املـــعـــرض هــ
بشراكة إستراتيجية بــني شركة »دي 
إيــفــنــتــس«، املنظمة لفعاليات  إم جــي 
املعرض واملجلس الوطني للسياحة. 
ويــأتــي هــذا الــدعــم إثــر النجاح الكبير 
ــنـــســـخـــة األولـــــــــى مــن  الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه الـ
املعرض في 2018 والتي قال منظموها 
إنها ساهمت في تيسير فرص األعمال 
واالســتــثــمــارات الــدولــيــة فــي مــشــاريــع 
ــقــــدر قــيــمــتــهــا  ــاءات والـــبـــنـــاء املــ ــ ــشــ ــ اإلنــ

بحوالي 75 مليار دوالر.
ــفــــي عــــقــــد أمــــس  وفــــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــ
ــــرض أكـــــــد الـــســـيـــد  ــعــ ــ ــن املــ ــ ــــالن عــ ــــإعــ لــ
أحمد العبيدلي، من املجلس الوطني 
للسياحة أن قطاع املعارض يعد ركيزة 
مــهــمــة وأســــاســــيــــة فــــي إســتــراتــيــجــيــة 
املــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة لــتــعــزيــز 

السياحة فــي قطر، معربا عــن تقديره 
ملـــســـاهـــمـــة الــــشــــركــــات املـــنـــظـــمـــة لـــهـــذه 
املــعــارض والفعاليات، ومنها »دي إم 
الــدوحــة، في استقطاب  جي إيفنتس« 
شــركــات األعــمــال اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

إلى قطر.
وأبــدى ترحيبه بالخبراء واملختصني 
فــي مــجــال الــبــنــاء مــن حـــول الــعــالــم في 
نــســخــة هـــذا الـــعـــام مـــن املـــعـــرض حيث 
سيطلعون على الفرص التي يوفرها 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء فـــي ظـــل مـــواصـــلـــة قطر 
تطوير بنية تحتية حديثة ومتطورة 

لخدمة املواطنني واملقيمني والزوار.
ــاد العبيدلي أن املــجــلــس الوطني  وأفــ
لــلــســيــاحــة يــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الـــرؤى 
وتنسيق الجهود بني مختلف الشركاء 
املعنيني بتطوير صناعة السياحة في 
قــطــر وتــعــزيــز الــتــعــاون بــني القطاعني 
الحكومي والخاص من خــالل تطبيق 
ســيــاســات داعــمــة لالستثمار وتوفير 
ودعــــم الــشــركــات املــحــلــيــة فــي مختلف 
املــجــاالت، مضيفا أن مــن هــذا املنطلق 
ــم تــأســيــس شـــركـــة /قـــطـــر لــفــعــالــيــات  تـ
األعــمــال/ والتي تتولى عملية تنظيم 
املـــرافـــق  الــفــعــالــيــات وتــشــغــيــل  وإدارة 
ــــي قـــطـــر،  ــة بـــاســـتـــضـــافـــتـــهـــا فـ الــــخــــاصــ
بــاإلضــافــة إلــى املــشــاركــة فــي املــعــارض 
واملؤتمرات اإلقليمية والدولية بهدف 
ــة رائــــــدة  ــهـ ــر كـــوجـ ــطـ ــة قـ ــانـ ــكـ ــز مـ ــزيـ ــعـ تـ

لفعاليات األعمال.
وأكد على أن املجلس الوطني للسياحة 

يولي اهتماما خاصا بتطوير قطاع 
فعاليات األعمال والــذي أصبح ضمن 
أهم القطاعات السياحية ذات األولوية 
الــــزوار سنويا  والــتــي تستقطب آالف 
إلـــى قــطــر حــيــث اســتــضــافــت قــطــر 137 

مؤتمرا ومعرضا في عام 2018.
وقـــال مــات دنــتــون، رئــيــس شــركــة »دي 
ام جي إيفنتس« املنظمة للمعرض إن 
/ذا بج 5 كونستراكشن قطر/ يهدف 
ــــى تـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــقـــطـــاعـــات الــبــنــاء  إلـ
والنقل والبنية التحتية ونفتخر بأن 
يخدم األهـــداف اإلستراتيجية للرؤية 

الوطنية 2030.
ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ويـــــشـــــارك فــــي الـــنـــســـخـــة الـ
املــعــرض أكــثــر مــن 150 عــارضــا مــن 20 
دولـــــــة، حـــيـــث يــمــكــن لـــشـــركـــات الــبــنــاء 
االطالع على أحدث املنتجات والتعرف 
على آخر الحلول التي تلبي متطلبات 
املـــشـــاريـــع الــحــالــيــة واملــســتــقــبــلــيــة في 
قطر. كما يشكل الحدث منصة مهمة 
للشركات اإلقليمية والدولية الرئيسية 
املــعــارف والــخــبــرات، مما يقدم  لتبادل 
فرصا قيمة لكسب املعلومات والتعلم 
أكــثــر مــن 35 جلسة  مــن خـــالل تنظيم 

وورشة تعليمية معتمدة.
يــذكــر أن ورش العمل الــتــي عــقــدت في 
املعرض خــالل نسخته األولــى شهدت 
مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن 5000 مـــشـــارك من 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء وتــــم مــنــحــهــم شـــهـــادات 
حــــضــــور مـــعـــتـــمـــدة، بـــيـــنـــمـــا اســتــقــبــل 

املعرض أكثر من 12,000 زائر.

ــتــــركــــة لــــطــــوارئ  بــــــــدأت الـــلـــجـــنـــة املــــشــ
األمطار استعداداتها الالزمة ملواجهة 
موسم األمطار، من خالل اجتماعاتها 
الــتــحــضــيــريــة بــرئــاســة الــســيــد/  سفر 
ــافــــي الــــوكــــيــــل املـــســـاعـــد  مــــبــــارك آل شــ
ــات الـــعـــامـــة بـــــــوزارة  ــدمــ لــــشــــؤون الــــخــ
الــبــلــديــة والــبــيــئــة وعــضــويــة عـــدد من 
الجهات املعنية بالدولة، ملناقشة كافة 
التجهيزات واآللــيــات واملــعــدات وفــرق 
الــالزمــة للتعامل مــع تجمعات  العمل 
ــات وبــــالغــــات  ــبــ ــلــ ــار وطــ ــ ــطــ ــ مــــيــــاه األمــ

الجمهور.

النقاط السوداء 

ــاط  ــقـ ــنـ ونــــاقــــشــــت الـــلـــجـــنـــة مـــــواقـــــع الـ
ــيـــاه األمـــطـــار  الـــســـاخـــنـــة لــتــجــمــعــات مـ
)النقاط السوداء( خالل موسم أمطار 
الــعــام املــاضــي ومقارنتها بالسنوات 
ــلـــى إمــكــانــيــة  ــة، والـــتـــركـــيـــز عـ ــيــ املــــاضــ
مــضــاعــفــة الــجــهــود خـــالل هـــذه السنة 
وتــوفــيــر جــمــيــع اإلمـــكـــانـــيـــات الـــالزمـــة 
ــاه  ــ ــيـ ــ ــات املـ ــعــ ــمــ ــجــ ــــب تــ ــــحـ ــــان سـ ــمـ ــ ــــضـ لـ

بالسرعة املمكنة.
ــة اإلمــــكــــانــــيــــات  ــنـ ــلـــجـ كــــمــــا نــــاقــــشــــت الـ
ــة مـــشـــاركـــة  ــهــ ــل جــ ــ املـــــتـــــوفـــــرة لـــــــدى كــ
ووضــــــع خـــطـــة لـــلـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
وسرعة االستجابة لطلبات الجمهور 
ــة  ــرفـ والــــــبــــــالغــــــات الـــــتـــــي تــــــــرد إلــــــــى غـ

الـــعـــمـــلـــيـــات. وكــــــــان تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
ــتـــركـــة لـــــطـــــوارئ األمـــــطـــــار قــــد تــم  املـــشـ
قــــــــرار وزاري، وتــــضــــم فــي  بـــمـــوجـــب 
 
ً
عـــضـــويـــتـــهـــا مــــن داخـــــــل الـــــــــــوزارة كـــال
مــن: مــديــري إدارات شـــؤون الخدمات 
بالبلديات، مدير إدارة النظافة العامة، 
الـــعـــامـــة  ــات  ــعــــالقــ الــ مـــمـــثـــل عــــن إدارة 
وممثل عن إدارة األعتدة امليكانيكية، 
 
ً
ــــن خـــــــارج الــــــــــــوزارة كـــال كـــمـــا تـــضـــم مـ
مـــــن: مــــديــــر إدارة تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة 
شــــبــــكــــات الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي بــهــيــئــة 
األشــغــال الــعــامــة، ممثلني عــن كــل من: 
وزارة الــداخــلــيــة، قـــوة األمـــن الــداخــلــي 

)لــخــويــا(، الـــقـــوات املــســلــحــة الــقــطــريــة، 
قطر للبترول. وتتولى اللجنة حسب 
ــرار الــــــوزاري وضـــع آلــيــة لــطــوارئ  ــقـ الـ
األمطار، إعداد الخطط اإلستراتيجية 
ملواجهة األمطار، التنسيق والتعاون 
الــعــالقــة في  الــجــهــات املعنية ذات  مــع 
الــدولــة، وجــاهــزيــة البلديات واإلدارة 
املختصة واســتــعــدادهــا للتعامل مع 

طوارئ األمطار.

أمطار الوسمي 

ــاد فـــإن أكــتــوبــر  ــ ووفــــق بــيــانــات األرصـ

الـــــخـــــريـــــف«، تــنــخــفــض  »أول أشــــهــــر 
درجـــات الــحــرارة والــرطــوبــة النسبية. 
كــمــيــة الـــســـحـــب فــــي زيــــــــاده وأحـــيـــانـــا 
ــــي(، الــــريــــاح  ــمـ ــ ــــوسـ تـــســـقـــط أمــــطــــار )الـ
الـــســـائـــدة الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة بنسبة 
17.7%، تمثل فيها السرعات املنتظمة، 
الــنــشــطــة والــقــويــة بالنسب  املــعــتــدلــة، 
7.1%، 3.8%، 0.6% و0.2% عــلــى 
ــــات تـــكـــون  ــــرعـ ــــسـ الــــتــــرتــــيــــب وبــــقــــيــــة الـ

خفيفة.
أمـــــا ثـــانـــي أشـــهـــر الــــخــــريــــف، درجـــــات 
الـــحـــرارة تستمر بــاالنــخــفــاض، زيـــادة 
فــي كمية السحب مــع بعض األمــطــار. 
ــر بــشــكــل  ــبــــحــ ــر والــ ــبــ يـــظـــهـــر نـــســـيـــم الــ
ــريــــاح الـــســـائـــدة الــشــمــالــيــة  واضــــــح، الــ
فــيــهــا  تــمــثــل  بــنــســبــة %28.  الـــغـــربـــيـــة 
السرعات املنتظمة، املعتدلة، النشطة 
والقوية بالنسب %10.7، %8.9، %1.6 
و0.3% على الترتيب وبقية السرعات 
خفيفة، وتنخفض درجة حرارة البحر 

بثبات.
وتــشــيــر بـــيـــانـــات الــلــجــنــة أن الــبــلــديــة 
والــبــيــئــة تــوفــر أكــثــر مـــن 450 ســيــارة 
املـــيـــاه و85 مــضــخــة محمولة  لــســحــب 
عــلــى ســيــارات لــدعــم املــنــاطــق وسحب 
املياه من أماكن تجمعها ونقلها إلى 

األماكن املخصصة.
وفــــي الـــعـــام املـــاضـــي وصـــلـــت كــمــيــات 
األمــطــار فــي أكــثــر املــنــاطــق إلــى 86 مم 
في حني أنها ال تزيد في الــعــادة على 

30 مم.

مناقشة مضاعفة الجهود الحتواء النقاط السوداء

استعدادات مبكرة للجنة المشتركة لطوارئ األمطار

¶  سفر آل شافي مترئسا االجتماع

¶  جانب من المؤتمر الصحفي

450 سيارة و85 مضخة 
محمولة جاهزة
 لسحب المياه 

توقعات بهطول أمطار 
الوسمي في أكتوبر

الدوحة -  

»الوطني للسياحة« يعلن انطالق 
23 سبتمبر معرض البناء واإلنشاءات 

الدوحة - قنا

الرابع من مــارس 2020  إلــى  الثاني  يعقد من 
بــمــركــز قــطــر الـــوطـــنـــي لــلــمــؤتــمــرات مــعــرض 
ــذي يــتــوجــه بــشــكــل أســاســي  ــ »ابــــن بــيــتــك« والـ
الــقــطــريــن ويــهــدف إلـــى تعريفهم  لــلــمــواطــنــن 
الحديثة والطرق املستدامة  التكنولوجيا  على 
البناء وكــل ما يتعلق به من أنشطة  في عالم 
كــالــهــنــدســة املـــعـــمـــارّيـــة والــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
وغيرها، وفقا لبيان صادر عن الجهة املنظمة. 
الذين  أولئك  ويخاطب املعرض بشكل خــاص 
يــخــطــطــون لــبــنــاء بــيــوتــهــم أو اإلضـــافـــة عليها 
وتحسينها بتصاميم ومــواصــفــات جــديــدة 
وسيضم املعرض املئات من املنتجات الذكية، 
والحديثة واملنافسة من حيث التكلفة، سيجمع 
املقاولن واالستشارين واملصممن  املعرض 
ومزودي الخدمات واملواد وكل الشركات التي 
البناء واإلنــشــاء واملنتجات  قــطــاع  تنشط فــي 
الدولة تحت سقف  املتعلقة به في  والخدمات 

واحد في أكبر وأول فعالية من هذا النوع.
مون حــضــور مــا يــقــارب 7000 

ّ
ــع املنظ

ّ
ويــتــوق

زائر إلى املعرض ستتاح لهم فرصة حضور 
ــر الــتــوجــهــات  ــول آخــ ــدوات وورش عــمــل حــ ــ ــ ن
ــيــــه فــــي مــــجــــال تــجــديــد  ــ ومـــــا تــــم الـــتـــوصـــل إل
التعاقد،  بــدءًا مــن عملية  املــنــازل وتحسينها، 
والقروض، واملنازل ذاتية اإلدارة وغيرها من 
املـــواضـــيـــع. وهــــذا بــحــضــور خـــبـــراء يــقــومــون 
ــم وأفــــكــــارهــــم  ــهـ ــراتـ ــبـ ــعــــرض ومــــشــــاركــــة خـ بــ
ونــصــائــحــهــم ملـــســـاعـــدة الـــــــزوار الــحــاضــريــن 
الشركات على تحقيق مشاريعهم  وأصحاب 

وأهدافهم من الزيارة واملشاركة.

املتجر االفتراضي  أن  أعلنت Ooredoo أمس 
الــذي أطلقته مؤخرًا هو األول من نوعه على 
مستوى شركات االتصاالت في العالم واألول 
املتجر االفتراضي  من نوعه في قطر. ويتيح 
تــجــربــة تــســوق إلــكــتــرونــي فــريــدة مــن نوعها 
 3D لــلــعــمــاء أيــنــمــا كــانــوا بــاســتــخــدام تقنية
ثاثية األبعاد. وقد حقق املتجر نجاحًا كبيرًا 
القليلة  حتى اآلن، فقد زاره خــال األســابــيــع 
أكثر من 10,000 عميل.  انطاقه  األولــى من 
 Plug and تــعــاونــت مـــع  Ooredoo وكـــانـــت
Play إلنشاء املتجر االفتراضي الجديد الذي 
لــاطــاع على منتجات  للعماء فرصة  يوفر 
وخدمات Ooredoo واختيار شرائها كما لو 
كانوا بالفعل يزورون متجرًا على أرض الواقع، 
إضــافــة إلــى توفير أحــدث األجــهــزة والهواتف 
املتجر االفتراضي  الذكية. ويتميز  والساعات 
تــقــنــيــات تفاعلية رائــعــة بما  بــوجــود  الــجــديــد 
بــزاويــة 360 درجــة، وهو  العرض  فيها تقنية 
املتاجر  يــتــوافــق بشكل كــامــل مــع خصائص 
اإللــكــتــرونــيــة، حــيــث يــمــكــن لــلــعــمــاء الــتــعــرف 

على مزايا املنتجات والخدمات املفضلة لديهم 
إلكترونيًا.  ومــن ثم اختيارها وطلب شرائها 
الرقمي  للتحول  وتماشيًا مع إستراتيجيتها 
إلـــى  الــــوصــــول   Ooredoo ــاحــــت أتــ الـــكـــامـــل، 
ــن أي مـــكـــان عــبــر  ــي مــ ــراضــ ــتــ مـــتـــجـــرهـــا االفــ
اإلنترنت باستخدام أجهزة الجوال، أو األجهزة 
الــكــمــبــيــوتــر الشخصي  أجـــهـــزة  أو  ــلــوحــيــة،  ال
واملكتبي. وقال وليد السيد، الرئيس التنفيذي 
بــإطــاقــنــا ملتجر  »نــعــتــز  قـــطـــر:   Ooredoo لــــ
يــعــد األول من  الــــذي  االفــتــراضــي   Ooredoo
نــوعــه على مستوى شــركــات االتــصــاالت في 
الــعــالــم، إلـــى جــانــب كــونــه األول مــن نــوعــه في 
قـــطـــر. وال شـــك أن تــحــقــيــق الــتــحــول الــرقــمــي 
الكامل يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لنا ضمن 
إطار إستراتيجية شركتنا، وكذلك هو الحال 
للتقدم والــريــادة في  الــدائــم  بالنسبة لسعينا 
قــطــاع االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات. 
متجرنا االفتراضي الجديد يمثل نقلة نوعية 
في مجال التسوق اإللكتروني، ونحن سعداء 
ــبـــال الــكــبــيــر مـــن عــمــائــنــا عــلــى زيــــارة  بـــاإلقـ
الخدمات  املزيد من  إلى طرح  املتجر، ونتطلع 

واملنتجات في املستقبل القريب«.

»ابن بيتك« أول معرض يضم 
المقاولين واالستشاريين والمصممين

متجر Ooredoo االفتراضي األول
 من نوعه في العالم

2020 ينطلق مارس 

الدوحة -  

الدوحة -  
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2019 2.8 % نموا في الربع الثاني من 

البنوك تحقق أعلى نسبة إيرادات فائدة في المنطقة
نجحت البنوك واملصارف اإلسالمية 

العاملة في قطر خالل الربع الثاني 
من العام الجاري في تحقيق أعلى 

صافي نمو في إيرادات الفائدة بنسبة 
بلغت 2.8%، لتتصدر بذلك البنوك 

واملصارف اإلسالمية الخليجية 
وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة 

كامكو لالستثمار، والتي أكدت في 
تقريرها عن أداء البنوك واملصارف 
اإلسالمية أن باقي البنوك في الدول 
األخرى سجلت نموا هامشيا مقارنة 

بقطر التي سجلت أعلى معدالت في 
صافي إيرادات الفائدة.

وحقق قطاع البنوك والخدمات املالية 
واملــــدرجــــة ضــمــنــه الـــبـــنـــوك واملـــصـــارف 
الــدولــة 12.249  اإلســامــيــة العاملة فــي 
مـــلـــيـــار ريــــــــال )3.365 مـــلـــيـــار دوالر( 
ــانـــي مــن  ــثـ أربــــاحــــا بــنــهــايــة الـــنـــصـــف الـ
الـــعـــام الــــجــــاري، شــكــلــت أربـــــاح الــبــنــوك 
واملــصــارف اإلسامية التسعة املدرجة 
ضمن بورصة قطر ما نسبته %99.96 
مـــــن إجــــمــــالــــي أربــــــــــاح الــــقــــطــــاع كـــامـــا 
متضمنا باقي الشركات املالية األخرى 
الــوســاطــة  واملتمثلة أســاســا فــي شــركــة 

املالية واالستثمارية.
وأوضــــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الـــــــصـــــــادر مــطــلــع 
بـــنـــوك  أبـــــــرز 4  الـــــجـــــاري أن  األســـــبـــــوع 
عاملة فــي قطر سجلت نموا وارتفاعا 
مــلــحــوظــا فـــي صــافــي إيــــــرادات الــفــائــدة 
خال الربع الثاني من العام، والنصف 
األول مــن الــعــام الــجــاري مــقــارنــة ببقية 

الــبــنــوك واملــصــارف اإلســامــيــة العاملة 
في الدولة، وفي مقدمة تلك البنوك التي 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا فـــي صــافــي 
إيــــــرادات الــفــوائــد خـــال الـــربـــع الــثــانــي، 
مــجــمــوعــة بــنــك قــطــر الــوطــنــي املــعــروف 
بـــ »مجموعة QNB« بنسبة تصل إلى 
4.3%، يليها البنك التجاري الذي حقق 
كــذلــك نــســبــة نــمــو قــويــة خـــال النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري حــيــث بلغت 
نسبة النمو 9.7%، يليهم بنك الخليج 
بــالــبــنــك الخليجي  ــعـــروف  املـ الــتــجــاري 
والذي قال التقرير إنه حقق نسبة نمو 
قوية بدوره خال الربع الثاني من العام 

الجاري بنسبة تصل إلى %5.9.
ــك الــنــمــو  ــ ــلـــى أن ذلــ ــقـــريـــر عـ ــتـ وشـــــــدد الـ
املـــســـجـــل واالرتــــــفــــــاعــــــات خــــاصــــة لـــدى 
عــدد مــن البنوك واملــصــارف اإلسامية 
العاملة في الدولة كان كافيا لتعويض 
ــات الــــهــــامــــشــــيــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ ــعــــض الـ بــ
إجمالي صــافــي إيــــرادات الــفــائــدة خال 
ــع لـــــدى بـــنـــوك ســجــلــت تـــراجـــعـــات  ــربــ الــ
هامشية على مستوى اإليـــرادات خال 

الربع الثاني من العام الجاري.
وأشاد التقرير بمواصلة قطر وتحديدا 
البنوك واملصارف العاملة فيها حديثا 
االحــتــفــاظ بــأكــثــر الــنــمــاذج فــعــالــيــة من 
حيث التكاليف إلى الدخل، حيث بلغت 
نسبة التكاليف إلى الدخل 31.4% خال 
الربع الثاني من العام الجاري مقارنة 
بالنسبة املسجلة خال الربع األول من 
الــجــاري والــتــي بلغت فيه نسبة  الــعــام 
الــدخــل مــســتــوى %31.5  إلـــى  التكاليف 
إلــى التأكيد على  بــل إن التقرير مضى 
ــــال الـــربـــع  نـــجـــاح الـــبـــنـــوك الـــقـــطـــريـــة خـ
الثاني مــن الــعــام الــجــاري فــي تخفيض 
نــســبــة الــتــكــالــيــف إلــــى الـــدخـــل مــقــارنــة 
الثاني من العام املاضي والذي  بالربع 

كــانــت تــقــدر فــيــه الــنــســبــة عــنــد مستوى 
.%34.1

إلــى ذلــك فــإن نسبة التكلفة إلــى الدخل 
تعتبر أحد البنود املالية الرئيسية في 
املـــراكـــز املــالــيــة لــلــشــركــات واملــؤســســات 
ســواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في 
البورصة، وهي مهمة بشكل خاص في 
تقييم أداء البنوك واملصارف اإلسامية 
في مختلف االقتصادات العاملية. ويبني 
تــكــالــيــف الـــبـــنـــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــدخــلــه 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــســبــة، ويــتــم تقسيم 
)الــتــكــالــيــف اإلداريــــة  تكاليف التشغيل 
والــثــابــتــة، مــثــل الـــرواتـــب واملــصــروفــات 
الــديــون املعدومة  العقارية، ولكن ليس 
ــــال الـــدخـــل  الــــتــــي تــــم شـــطـــبـــهـــا( مــــن خــ

التشغيلي.
إلــى ذلــك، فــإن نسبة التكلفة إلــى الدخل 
تشكل مؤشرا مهما للمستثمرين، حيث 

إنــهــا تعكس نــظــرة واضــحــة حــول مدى 
كفاءة تشغيل البنك أو املصرف، فكلما 
كانت النسبة أقل من املتوسط املسجل 
في السوق كلما كــان البنك أو املصرف 
أكــثــر ربــحــيــة. كــمــا يمكن للتغيرات في 
النسبة أن تــبــرز املــشــاكــل املحتملة إذا 
ارتــفــعــت الــنــســبــة مـــن فــتــرة إلـــى أخـــرى، 
وذلك يعني أن التكاليف ارتفعت بمعدل 
أعلى من الدخل املسجل، مما قد يوحي 
بأن البنك أو املصرف أو الشركة بشكل 
عـــام قــد انــطــلــقــت فــي الــعــمــل عــلــى جــذب 

املزيد من األعمال.
وفـــي مــتــابــعــة »لــوســيــل« أكــــدت مــصــادر 
مصرفية أن العمل مستمر على تحسني 
الــدخــل، بما يساهم  إلــى  نسبة التكلفة 
فـــي تــعــزيــز ربــحــيــة الــبــنــوك واملـــصـــارف 
اإلســامــيــة الــعــامــلــة فــي الـــدولـــة، خاصة 
الــدخــل  إلـــى  أن مــتــوســط نــســبــة التكلفة 

ــكـــون عــنــد  ــــى أن يـ املـــســـتـــهـــدف يــطــمــع إلـ
مستويات 27% بالنسبة لكافة البنوك 
واملصارف اإلسامية العاملة في الدولة.

وفيما يتعلق بمستويات اإلقراض، قال 
التقرير إن القروض إلى الودائع بلغت 
الثاني  الــربــع  نحو 90.4% وذلـــك خــال 
من العام الجاري، حيث تواصل البنوك 
واملصارف اإلسامية العاملة في الدولة 
تمويل العديد من األنشطة والقطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة ســــــواء املـــنـــضـــويـــة تــحــت 
الــعــام أو املنضوية ضمن  الــقــطــاع  رايـــة 
مكونات القطاع الخاص، وذلك في ظل 
ــفــــاق الـــتـــي تــقــوم  تـــواصـــل عــمــلــيــات اإلنــ
بها دولـــة قطر على املــشــاريــع املتعلقة 
بالبنية التحتية وغيرها من املشاريع 
الــتــي تتعلق إمــا باستضافة  الضخمة 
كأس العالم قطر 2022 أو في إطار رؤية 

قطر 2030.

أحمد فضلي

561 مخزنا و118 ورشة للصناعات الخفيفة
بروة تنهي أعمال تنفيذ مشروع 

ورش ومخازن في بروة البراحة

ــــروة الـــعـــقـــاريـــة، كــبــرى  أعــلــنــت مــجــمــوعــة بـ
الشركات العقارية واالستثمارية الرائدة 
في قطر واملنطقة، عن انتهاء أعمال تشييد 
وبناء مخازن وورش بروة البراحة وسوف 
يتم البدء بتأجيرها اعتبارًا من منتصف 

شهر سبتمبر 2019.
ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي مــســاحــة أرض املـــشـــروع 
684.134 مترا مربعا وتقع ضمن مشروع 
ــة الــعــمــالــيــة  ــنـ ــديـ بــــــروة الــــبــــراحــــة خـــلـــف املـ
الــصــنــاعــيــة )رقــــم 91(. ويبلغ  املــنــطــقــة  فــي 
ــيـــة حـــوالـــي  ــائـ ــنـ ــبـ ــالــــي مـــســـاحـــتـــهـــا الـ ــمــ إجــ
193,000 متر مربع وتتضمن 561 مخزنا 
بمساحة 300 متر مربع لكل مخزن وأيضًا 
118 ورشة عمل بمساحة 144 مترا مربعا 
لــكــل ورشـــة بــاإلضــافــة إلـــى تــطــويــر البنية 
التحتية وكافة الخدمات الازمة للمشروع 
والــتــي تتضمن بــنــاء غــرفــة مــراقــبــة أمنية 
للكاميرات ومحطتي كهرباء فرعية وطرقا 
داخــلــيــة وشــبــكــات ملــيــاه الــشــرب والــحــريــق 
ومــيــاه األمــطــار والــصــرف الصحي ويأتي 
املــشــروع في سياق جهود مجموعة بروة 
العقارية الرامية إلى توفير بيئة صناعية 
منتظمة للصناعات الخفيفة بمساحات 

ــع مــتــطــلــبــات  ــزيـــن تــتــمــاشــى مــ عـــمـــل وتـــخـ
العاملني بها. وسوف يكون للمشروع دور 
حــيــوي وإيــجــابــي فــي التنمية العمرانية 
للمنطقة من خال جذب نشاطات تجارية 
ــد  ــ ــي مــــكــــان واحـ ــ وصـــنـــاعـــيـــة مـــتـــمـــركـــزة فـ
 مبتكرًا برؤية جديدة تكاملية 

ً
ليكون حا

مـــن حــيــث تــوفــيــر كــافــة الــخــدمــات الــازمــة 
واملساندة.

ــاد عــيــســى بـــن مــحــمــد املــهــنــدي نــائــب  ــ وأشـ
رئــيــس مــجــلــس اإلدارة والــعــضــو املــنــتــدب 
ملجموعة بـــروة الــعــقــاريــة بــاملــشــروع الــذي 
ــأتـــي فـــي إطـــار  يـــخـــدم الـــســـوق الـــقـــطـــري ويـ
دعـــم رواد األعـــمـــال وأصـــحـــاب املــؤســســات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة والـــتـــي لــهــا مكانة 
مهمة وإستراتيجية في منظومة االقتصاد 
الوطني وتشكل أحــد أهــم القطاعات التي 
الــســوق القطري فــي تحقيق  يــراهــن عليها 
الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي، فـــهـــذه املــؤســســات 
تساهم وبنسبة جيدة في الناتج الوطني.

الــعــقــاريــة تعمل  ــروة  ــ ــال املـــهـــنـــدي إن بـ ــ وقـ
دائما على دراســة املشروعات التي تخدم 
الــعــمــرانــيــة واالقــتــصــاديــة  وتــدعــم التنمية 
للدولة من خال توفير مساحات بأسعار 
ــار  ــعــ ــفــــض أســ ــلــــى خــ تـــنـــافـــســـيـــة تـــعـــمـــل عــ

اإليجارات بالسوق املحلي.

إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن منطقة ريادة األعمال في »كيتكوم 2019«

»المواصالت واالتصاالت« تفتح باب 
المشاركة من »اعقد صفقتك«

أعلنت وزارة املواصات واالتصاالت 
عن فتح الباب لتلقي طلبات املشاركة 
في النسخة الثالثة من برنامج »اعقد 
صــفــقــتــك« لــلــشــركــات الــنــاشــئــة ورواد 
األعـــمـــال، حــتــى مــوعــد غــايــتــه 15 من 
تــتــم عملية  املـــقـــبـــل، عــلــى أن  أكـــتـــوبـــر 
فرز الطلبات وتوجيه اإلرشــاد الازم 
ــلـــبـــات حـــتـــى 20  ألصــــحــــاب هـــــذه الـــطـ

أكتوبر املقبل.
ــقــــد صــفــقــتــك«  ــامـــج »اعــ ــرنـ وُيـــعـــتـــبـــر بـ
ــال  ــ ــمــ ــ ــة األعــ ــ ــنـ ــ ــــاضـ الـــــــــــذي تــــنــــظــــمــــه حـ
الــرقــمــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة املــواصــات 
واالتـــــــــصـــــــــاالت، إحـــــــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات 
الرئيسية التي ستقام ضمن منطقة 
ريــــادة األعـــمـــال فــي مــؤتــمــر ومــعــرض 
قــطــر لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات لــهــذا 
املــقــرر إقامته  الــعــام )كــيــتــكــوم 2019( 
خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 29 أكـــتـــوبـــر إلــــى 1 
نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات.
ــقــــد صــفــقــتــك«،  ويــــهــــدف بـــرنـــامـــج »اعــ
ــط بـــني  ــ ــربـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــذي يــــمــــثــــل فــــــرصــــــة لـ
الشركات التكنولوجية الناشئة وبني 
املــســتــثــمــريــن املــحــلــيــني واإلقــلــيــمــيــني 
والـــدولـــيـــني، إلـــى تــعــزيــز ُمــنــاخ ريـــادة 
األعمال واالستثمار من خــال إتاحة 
ــرواد األعــــمــــال والـــشـــركـــات  ــ الـــفـــرصـــة لــ
الــنــاشــئــة لــتــقــديــم حــلــول واقــعــيــة في 
ــاالت مــتــعــلــقــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــجـ ــ مـ
ــاء االصــطــنــاعــي  ــذكــ الـــنـــاشـــئـــة مـــثـــل الــ
وإنترنت األشياء وتقنية املنزل الذكي 
ــن  ــعـــزز واألمــ ــتـــراضـــي املـ ــع االفـ ــواقــ والــ

السيبراني والبيانات الضخمة.
ومــــن املـــقـــرر أن يــتــيــح الـــبـــرنـــامـــج في 
لــلــشــركــات الناشئة  الــثــالــثــة،  نسخته 
ورواد األعــمــال فــرصــة املنافسة على 
أفــكــار مشروعاتهم وأعمالهم  عــرض 
ــــال فــعــالــيــات  ــلـــى املـــســـتـــثـــمـــريـــن خــ عـ

»كيتكوم 2019«.
إلــى املرحلة النهائية  الــوصــول  وقبل 
ــي فـــعـــالـــيـــة »اعـــقـــد  ــار فــ ــ ــكـ ــ لـــعـــرض األفـ
تاح لجميع املشاركني 

ُ
صفقتك«، ست

الـــذيـــن وقــــع عــلــيــهــم االخـــتـــيـــار فــرصــة 
تــلــقــي اإلرشــــــاد الـــــازم كـــل عــلــى حــدة 
ِمـــن ِقــبــل خــبــراء عــاملــيــني حـــول كيفية 
عــرض أفكارهم ودعوتهم للمشاركة 
فــي فــعــالــيــة تــعــارف تــســبــق االنــطــاق 
الــفــعــلــي لـــلـــبـــرنـــامـــج، وســـيـــتـــم تــقــديــم 
ــار أمــــــام  ــ ــكـ ــ ــأفـ ــ الــــــعــــــرض الــــنــــهــــائــــي لـ
املستثمرين على مسرح اإلبداع خال 
ــتـــكـــوم 2019«، حـــيـــث ســيــحــظــى  ــيـ »كـ
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ الـــــفـــــائـــــزون بـــصـــفـــقـــات اسـ
ــان ملـــشـــروعـــاتـــهـــم  ــتــــضــ وعـــــــــروض احــ

وشركاتهم.
ـــص مــؤتــمــر »كــيــتــكــوم 2019«،  وخـــصَّ
الذي ُيقام في نسخته الخامسة تحت 
 
ً
ــة«، مــنــطــقــة ــيــ ــدن آمـــنـــة وذكــ ــ شـــعـــار »مـ

الــعــاقــة بني  لــريــادة األعــمــال لتعزيز 
ــركــــات الــنــاشــئــة،  املــســتــثــمــريــن والــــشــ
املـــبـــتـــكـــريـــن ورواد األعـــمـــال  ودعــــــــوة 
ــتــــمــــني بـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  واملــــهــ
ــلــــى ريـــــــادة  املــــعــــلــــومــــات لـــلـــتـــعـــرف عــ

األعمال الرقمية.
ومن املتوقع أن تشهد أنشطة منطقة 

ريادة األعمال هذا العام مشاركة نحو 
ــــى جــانــب  إلـ ــال،  ــ ــمـ ــ 300 مــــن رواد األعـ
100 شــركــة ناشئة محلية وإقليمية 
ودولية تعرض منتجاتها وخدماتها 
عــبــر 5 فــعــالــيــات رئــيــســيــة هـــي: اعــقــد 
صــفــقــتــك، ومــخــيــم األفـــكـــار اإلبــداعــيــة، 
ــة(،  ــرمــــجــ ــبــ ــم الــ ــيــ ــــب )مــــخــ ــامـ ــ وكـــــــــود كـ
ومنطقة الشركات الناشئة، ومسرح 

اإلبداع.
وقالت سعادة السيدة ريم املنصوري، 
الــوزارة املساعد لشؤون تنمية  وكيل 
ــــوزارة املــواصــات  املــجــتــمــع الــرقــمــي بـ
واالتـــصـــاالت: »ُيــســعــدنــا أن نعلن عن 
بـــدء تلقي الــطــلــبــات مــن الــراغــبــني في 
املشاركة في برنامج )اعقد صفقتك( 
لـــهـــذا الــــعــــام، لـــقـــد أصـــبـــح الــبــرنــامــج 
يــمــثــل فـــرصـــة رائـــعـــة لــــــرواد األعـــمـــال 
للقاء املستثمرين وبناء شبكة عاملية 
مــن الــعــاقــات وتــطــويــر األعـــمـــال، كما 
أنــــه يــنــشــئ صــلــة بـــني رواد األعـــمـــال 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة واملــســتــثــمــريــن 
قبل العرض النهائي لأفكار وفرصة 
ــــازم  ــالــــي الـ ــيـــدة إليــــجــــاد الــــدعــــم املــ جـ
لــلــرواد وأصــحــاب الــشــركــات الناشئة 
ــم عــــلــــى أرض  ــهــ ــعــ ــاريــ ــيـــل مــــشــ ــعـ ــفـ ــتـ لـ

الواقع«.

¶ جانب من فعاليات نسخة السنة الماضية
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كــشــف املــهــنــدس جـــمـــال عــلــي الــخــلــف 
الــحــول  أم  الــتــنــفــيــذي ملحطة  الــرئــيــس 
لــلــطــاقــة، عـــن دخـــــول 8 بـــنـــوك عــاملــيــة 
فـــي عــمــلــيــة تــمــويــل مـــشـــروع تــوســعــة 
الحول للطاقة، والتي تقدر  أم  محطة 
بحوالي 1.6 مليار ريال )444 مليون 

دوالر(.
ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــحــطــة أم  ــ وقـ
»لــوســيــل« في  الـــحـــول خـــال جــولــة لـــ
الجديدة باملحطة،  التوسعة  مشروع 
الــشــركــات املــحــلــيــة تــســاهــم بشكل  إن 
كــبــيــر فــي عــمــلــيــات الــتــوســعــة بنسبة 
إجـــمـــالـــي  ــن  ــ مـ ــوالــــي %30  بــــحــ تــــقــــدر 
مـــــــقـــــــاوالت املــــــــشــــــــروع، مــــوضــــحــــا أن 
املــشــروع حـــرص عــلــى اخــتــيــار أفضل 

الشركات العاملية واملقاولني.
وكـــشـــف املـــهـــنـــدس الــخــلــف عـــن خــطــة 
بـــالـــشـــركـــة لـــــزيـــــادة نـــســـبـــة الــتــقــطــيــر 
ــاملـــشـــروع لـــلـــوصـــول لـــحـــوالـــي %25  بـ
السنوات  البشرية خــال  الــكــوادر  مــن 

املقبلة. الخمسة 
وقـــــال املـــهـــنـــدس جـــمـــال عــلــي الــخــلــف 
الــحــول  أم  الــتــنــفــيــذي ملحطة  الــرئــيــس 
لــلــطــاقــة، إن مــراحــل تــطــويــر املــشــروع 
ــازًا كـــبـــيـــرًا فـــي عــــرف مــن  ــجــ تــعــتــبــر إنــ
يــعــمــلــون فـــي هــــذا املـــجـــال ألنــــه ومــنــذ 
إنـــتـــاج  ــــروع وحـــتـــى أول  ــــشـ املـ ــة  ــدايــ بــ
استغرق ما بني 13 أو 14 شهرًا، وهو 
وقــــت قــيــاســي، خــاصــة إذا عــلــمــنــا أن 
ــنـــازل تــســتــمــر أحــيــانــا  عــمــلــيــة بـــنـــاء مـ
إنــجــاز املحطة بهذه  لسنتني، بينما 
السرعة يتم فقط في الدول الصناعية 
الكبرى التي تتوفر فيها بنية تحتية 
جــيــدة وجــمــيــع املــــواد الــخــام والــطــرق 

وغيرها.
الــتــزامــا علينا بأن  وأضـــاف: وضعنا 
أي تأخير يحدث يجب أن يكون هناك 
ات، خــاصــة وأن الـــشـــروط الــتــي  جـــــزاء
عــالــيــة جـــدًا بالتالي  الـــدولـــة  تضعها 
حــاولــنــا إنـــجـــاز املـــشـــروع فـــي الــوقــت 
ــقـــوبـــات الــتــي  ــنـــاســـب وتـــجـــنـــب الـــعـ املـ

تفرض بسبب تأخير املشروع.
وأوضــــح املــهــنــدس جــمــال الــخــلــف أن 
أحـــد أســبــاب نــجــاح أعــمــال املــقــاوالت 
فــي املـــشـــروع هــو الــتــعــاون الـــذي كــان 
البداية  قائما بيننا واملــقــاول، ومــنــذ 
ــدة فــي  ــ ــيــ ــ ــم بـــرغـــبـــتـــنـــا األكــ ــاهــ ــرنــ ــبــ أخــ
املشاريع  التعاون، ألنــه في مثل هــذه 
يــتــرك املـــقـــاولـــون لــاســتــشــاريــني مما 
يــضــع الــطــرفــني تــحــت الــضــغــط ولــكــن 
املــقــاول خــطــوة بخطوة  نحن كنا مــع 

ونحاول إيجاد حلول ملشاكله.

مقترح التوسعة 

انتهاء  الخلف »بعد  املهندس  وتابع 
ــثـــاثـــة أشــــهــــر اتــــصــــل بــي  ــروع بـ ــ ــشـ ــ املـ
رئــــيــــس املـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 
ــاء واملــــــــــــاء مــــســــتــــفــــســــرًا عــن  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ لــ
إمكانية التوسع في املحطة وأخبرته 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــور بــــاإليــــجــــاب وإمـ ــ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
ــي املـــــشـــــروع، وطـــلـــب مــنــا  الـــتـــوســـع فــ
اقتراحا بتوسعة املشروع«. وأضاف: 
كـــان هــنــاك اقـــتـــراح فـــي الــعــقــد األولـــي 
بالتوسعة إلى 15 و20 مليون جالون 
فـــي الـــيـــوم مـــن املـــيـــاه وبـــعـــد الـــدراســـة 
ــوا  ــتـــرحـ ــة اقـ مــــع الــــشــــبــــاب فــــي املـــحـــطـ
بــــأن يــتــوســع املـــشـــروع إلنـــتـــاج طــاقــة 
61.5 مليون  بــحــوالــي  تــقــدر  إضــافــيــة 
جالون في اليوم حتى نوفر املخزون 
ــاه، ومــــن ثــم  ــيــ الـــكـــافـــي لـــلـــدولـــة مـــن املــ
الفني والتكلفة  النقاش  بدأت مرحلة 
املوافقة على  املالية للمشروع وتمت 

التوسعة بعد مناقشة الدراسة.

تمويل المشروع 

ــوه إلـــى أنـــه بــعــد انــتــهــاء الـــدراســـة  ونــ
ــة لــلــتــمــويــل واخــتــرنــا  قــدمــنــا الــــدراســ
ــامـــت بــتــمــويــل  ــتـــي قـ نـــفـــس الـــبـــنـــوك الـ
مــحــطــة أم الــحــول فــي الــبــدايــة لتكون 
هـــــي الــــبــــنــــوك الــــتــــي تــــمــــول تـــوســـعـــة 
ــة، كـــمـــا وقـــعـــنـــا عـــلـــى اتــفــاقــيــة  ــطـ املـــحـ
بيع وشــراء املياه في حضور سعادة 

املـــهـــنـــدس ســعــد بـــن شـــريـــدة الــكــعــبــي 
لــشــؤون الطاقة والسيد  الــدولــة  وزيــر 
املهندي رئيس مجلس  فهد بن حمد 
إدارة شركة أم الحول للطاقة، ومن ثم 
بــدأنــا عــلــى الــفــور الــعــمــل فــي مــشــروع 
 61.5 إجـــمـــالـــيـــة  بـــســـعـــة  ــة،  ــعــ ــتــــوســ الــ

مليون جالون من املياه يوميا.
ــال الــخــلــف إن الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة  وقــ
لــتــوســعــة املــحــطــة بــلــغــت 444 مــلــيــون 
دوالر بما يعادل 1.6 مليار ريال، وتم 
الــتــمــويــل مــن خـــال 7 بــنــوك يــابــانــيــة 
وبنك أملاني ومن أهم هذه املؤسسات 
هـــو بــنــك الــتــعــاون الـــدولـــي الــيــابــانــي 
والــبــنــك الـــزراعـــي الــيــابــانــي. وحــالــيــا 
البيئية  املــوافــقــات  انــتــظــار  فــي  نــحــن 
البلدية والبيئة للموافقة  مــن وزارة 
البيئي  الخاص باألثر  التصور  على 
ــا بــــــدأنــــــا بــعــض  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ لــــلــــمــــحــــطــــة، وحـ
األعمال الهندسية في موقع املشروع 
منذ شهر يونيو املاضي وخال هذه 
الــعــقــود ألغلب  الــفــتــرة قمنا بترسية 
املـــــــواد الـــرئـــيـــســـيـــة مــنــهــا املـــرشـــحـــات 
ــة واألجــــــهــــــزة  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ واألعــــــــمــــــــال الـ
الــكــهــربــائــيــة واملـــحـــوالت الــكــهــربــائــيــة 
بـــمـــا يــــعــــادل حــــوالــــي 95% مــــن مــــواد 

املشروع تمت ترسيتها.

مقاولون عالميون 

وحــــول تــنــوع املــقــاولــني فـــي املــشــروع 
ــلـــف إن مـــقـــاولـــي  الـــخـ ــال املــــهــــنــــدس  ــ قــ
املـــــرشـــــحـــــات مــــــن أملـــــانـــــيـــــا، وتـــقـــنـــيـــة 
التناضح العكسي يابانية واملحوالت 
كــوريــة والـــهـــدف مــن هـــذا الــتــنــوع هو 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــجــــودة فــــي اخــتــيــار 
املــقــاولــني بــمــخــتــلــف املـــجـــاالت، وذلـــك 
السنني  ألننا بصدد محطة لعشرات 
ــة مـــمـــا يــحــتــم عــلــيــنــا اخــتــيــار  ــادمـ ــقـ الـ
ــواق الـــعـــاملـــيـــة مــن  ــ ــاألســ ــ ــل مــــا بــ أفــــضــ
تــكــنــولــوجــيــا حــتــى ال يـــواجـــه الــجــيــل 

تـــحـــديـــات  أي  ــا  ــدنــ ــعــ بــ ــي  ــ ــأتـ ــ يـ الـــــــــذي 
ــروع  ــشــ املــ هــــــذا  إدارة  ــــي  فـ ــاكــــل  ومــــشــ

اإلستراتيجي.

أعمال هندسية 

الهندسية،  األعــمــال  أمــا فيما يخص 
ــلـــب  أغـ إن  ــلــــف  الــــخــ املــــهــــنــــدس  ــال  ــ ــقـ ــ فـ
األعــمــال الــهــنــدســيــة ســتــكــون لصالح 
الشركات واملقاولني املحليني وهناك 
ــــت قـــيـــمـــتـــهـــا لـــحـــوالـــي  ــلـ ــ أعـــــمـــــال وصـ
600 مــلــيــون ريــــــال، كــمــا تـــشـــارك فــي 
املـــشـــروع شـــركـــات أخــــرى مــثــل شــركــة 
الــخــلــيــج لــلــمــشــاريــع وحــمــد بــن خالد 
ــاريـــع بــــاإلضــــافــــة إلــــــى شـــركـــة  ــمـــشـ ــلـ لـ
ديـــبـــاج لــلــهــنــدســة، كــمــا تـــقـــوم شــركــة 
التحويلية بأعمال  قطر للصناعات 
األنابيب واأللياف الزجاجية وغيرها 

من الشركات املحلية األخرى.
وبـــاملـــحـــصـــلـــة فـــــــإن إجــــمــــالــــي عـــقـــود 
الشركات املحلية في توسعة محطة 
مــن  ــي %30  ــوالــ بـــلـــغـــت حــ ــول  ــحــ الــ أم 
ــروع، والـــهـــدف  ــ ــشـ ــ ــالـــي عـــقـــود املـ ــمـ إجـ
الــشــركــات للمشروع  مــن دخـــول هـــذه 
ــتـــح الــــبــــاب أمـــامـــهـــا الكـــتـــســـاب  هــــو فـ
ـــاريــــع  ــي املــــشـ ــ ــرة واملــــســــاهــــمــــة فــ ــ ــبـ ــ خـ
اإلســتــراتــيــجــيــة، وهـــنـــاك الــعــديــد من 
املقاوالت  الكبرى في قطاع  الشركات 
فــــي قـــطـــر ولــكــنــهــا لـــديـــهـــا خـــبـــرة فــي 
العقارات واآلن بعد  قطاع معني مثل 
تنفيذ مــشــروع املحطة أصبح لديها 
ــال واســـتـــمـــرت  ــ ــــجـ ــــي هــــــذا املـ ــرة فـ ــبــ خــ
مــعــنــا حــالــيــا فـــي الــتــوســعــة، وحــالــيــا 
حــتــى املــقــاول الــرئــيــســي بـــدأ يــثــق في 
ــن نـــدعـــم  ــحــ ــقــــطــــريــــة. ونــ الــــشــــركــــات الــ
الـــتـــوجـــه الـــعـــام ونــفــتــح املـــجـــال أمـــام 
فــي بناء  الــخــاص للمشاركة  الــقــطــاع 
الكبرى ولتلعب دورًا مهما  املشاريع 
بما ال يخل بشروطنا ومواصفاتنا 

ومعاييرنا في هذه املشاريع.

املــهــنــدس خــالــد عبيد الصديقي  قـــال 
ــروع الـــتـــوســـعـــة الـــجـــديـــدة  ــشــ مـــديـــر مــ
أم الحول للطاقة إن مشروع  بمحطة 
التوسعة تم بناء على دراسة مسبقة 
املياه  الــزيــادة في إنتاج  ملعرفة حجم 
خـــال ســنــتــني، وقــدمــنــا هـــذه الــدراســة 
التي توضح إمكانية توسعة املشروع 
لينتج مياه إضافية تقدر بحوالي 61 
الله  اليوم، وبحمد  مليون جالون في 
فـــي التنفيذ  املـــشـــروع وبـــدأنـــا  أخـــذنـــا 

وحاليا نحن في مرحلة البناء.
ــة  ــعــ ــتــــوســ وقـــــــــــال مــــــديــــــر مـــــــشـــــــروع الــ
ـــ«لـــوســـيـــل« إن نــســبــة تــنــفــيــذ خــطــط  لـ
ــلــــت حــالــيــا  ــــول وصــ ــحـ ــ الـ تـــوســـعـــة أم 
20% من تنفيذ املــشــروع خــال أشهر 
مـــعـــدودة، تــم خــالــهــا تجهيز أســاس 

املحطة.
وبــني املهندس الصديقي أن املشروع 
يتكون من مرحلتني، ستنتهي املرحلة 
األولى إلنتاج املياه في 1 فبراير 2021 
بـــقـــدرة إنــتــاجــيــة 30 مــلــيــون جــالــون 
املياه  الثانية إلنتاج  يوميا واملرحلة 
إنــتــاجــيــة  بـــقـــدرة  أبـــريـــل 2021   1 فـــي 
يــومــيــا. مشيرًا  مــلــيــون جــالــون   31.45
إلـــى أن نــســبــة الــتــقــدم بــاملــشــروع %7. 
وبــانــتــهــاء مــشــروع الــتــوســعــة نتوقع 
الى  أن تساهم املحطة بحوالي %35 

40% من حاجة الدولة للمياه.
اكــــــتــــــســــــب هـــــــــــذا املــــــــــشــــــــــروع أهــــمــــيــــة 
خـــاصـــة تــكــمــن مــــن خـــــال إنــتــاجــيــتــه 
وخـــصـــائـــصـــه، حـــيـــث يــتــمــيــز بــإنــتــاج 
ــقـــة الـــتـــنـــاضـــح  ــــاة بـــطـــريـ ــحـ ــ ــاه املـ ــ ــيـ ــ املـ
العكسي، من خال إنتاج املياه بمعزل 
عــن إنــتــاج الــكــهــربــاء. مــمــا يـــؤدي إلــى 
تقليل استهاك الوقود إلى مستويات 
تـــــقـــــارب أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف الـــكـــمـــيـــات 
الـــتـــي يــتــم اســتــهــاكــهــا فـــي املــحــطــات 

واملشاريع األخرى.

البيئة البحرية 

ــح املـــهـــنـــدس خـــالـــد الــصــديــقــي  ــ وأوضــ
ــروع يــتــبــنــى املـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــشــ أن املــ
ــريــــة وذلـــــك  ــبــــحــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـــبـــيـــئـــة والـ
وفــقــا لـــدراســـات قــدمــت بــالــتــعــاون مع 
ــهــــات املـــخـــتـــصـــة وتــــــم تــقــديــمــهــا  الــــجــ
البلدية والبيئة وحاليا قمنا  لــوزارة 
لـــــوزارة  بــتــســلــيــم أول دراســــــة بــيــئــيــة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة وفـــي انــتــظــار ردهــم 
على الدراسة. وإحدى دالئل محافظة 
املحطة على البيئة هو أنها ال تحتوي 
عــلــى أي انــبــعــاثــات غــازيــة وإنــمــا يتم 

إنــتــاج املــيــاه عــن طــريــق الــكــهــربــاء من 
ــة، وأضــــــــاف مــــديــــر املــــشــــروع:  ــكـ ــبـ الـــشـ
تــقــوم باستخدام  كــأنــك  هــذه الطريقة 
فلتر مياه ولكن بشكل أكبر فقط عن 
املــضــخــات بالكهرباء  طــريــق تشغيل 
وعــبــر الــفــاتــر يــتــم إنــتــاج املــيــاه وهــي 
العكسي، وهي  التناضح  تكنولوجيا 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــــدارجــــة فـــي الــخــلــيــج 

بشكل عام.
وأضــــاف أن إحـــدى مــمــيــزات املــشــروع 
أنــه ال يحتاج لــخــزانــات إضــافــيــة، ألن 
 لــديــهــا خــزانــات ويمكن 

ً
الــدولــة أصـــا

ضخ املياه في الشبكة وتخزينها في 
الخزانات اإلستراتيجية لدى كهرماء 
وهـــــــذا بــــــــدوره يـــســـاعـــد بـــشـــكـــل كــبــيــر 
فــي تقليل الــتــكــلــفــة، وهـــذه الــخــزانــات 
تستطيع استيعاب اإلنتاج اإلضافي 
ــة والــــــــذي يـــبـــلـــغ 61.5  ــعـ ــتـــوسـ الـ ــد  ــعـ بـ

مليون جالون من املياه في اليوم.

مقاولون قطريون 

أكـــد املــهــنــدس الــصــديــقــي أن تــوســعــة 
الـــفـــرصـــة  ــــول فـــتـــحـــت  ــــحـ الـ مـــحـــطـــة أم 
أمـــــام املـــقـــاولـــني املــحــلــيــني لــلــمــشــاركــة 
فـــي إنـــجـــاز هـــذا املـــشـــروع مــثــل شــركــة 
الــخــلــيــج لــلــمــشــاريــع وحــمــد بــن خــالــد 

للمشاريع باإلضافة إلى شركة ديباج 
لـــلـــهـــنـــدســـة. مـــنـــوهـــا إلـــــى أن مـــشـــروع 
مـــواد محلية في  الــتــوســعــة يستخدم 
أعــمــال اإلنـــشـــاءات بنسبة 100% ولم 
ج ألن يقوم باستيراد مــواد بناء 

َ
يحت

من الخارج. والسوق املحلي قادر على 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات أعـــمـــال الــبــنــاء في 

مشروع التوسعة.
وحــول الخبرات املوجودة باملشروع، 
ــي أن  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ ــــدس الـ ــنــ ــ ــهــ ــ أضـــــــــــاف املــ
املــــهــــنــــدســــني الــــعــــامــــلــــني بــــاملــــشــــروع 
ــبــــرات إضــافــيــة  اكـــتـــســـبـــوا بــالــفــعــل خــ
مــنــذ بــدايــة مــشــروع محطة أم الــحــول 
وهـــم الــذيــن نــفــذوا املــحــطــة ويــقــومــون 
الــتــوســعــة فــي املحطة  حــالــيــا بتنفيذ 
وأصــبــحــت لــديــهــم املــعــرفــة والــخــبــرة 
الــكــافــيــة، كــمــا نــحــاول حــالــيــا توظيف 

الــــكــــوادر الــقــطــريــة حــتــى نــســاهــم في 
تــطــويــر الـــكـــوادر املــحــلــيــة. ويــلــزم عقد 
املـــحـــطـــة  مـــشـــغـــل  ــوم  ــ ــقـ ــ يـ أن  ــة  ــطــ ــحــ املــ
بــتــوظــيــف كـــــوادر قــطــريــة فـــي مــرحــلــة 
ــاء  ــ ــشـ ــ ــة اإلنـ ــلــ ــرحــ الــــتــــشــــغــــيــــل، وفـــــــي مــ
حــالــيــا يــعــمــل الــعــديــد مـــن املــهــنــدســني 

القطريني.
املـــــشـــــروع أن هـــنـــاك  ــر  ــديــ وأوضـــــــــح مــ
ــن أوجــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون مـــع  ــ ــ الـــــعـــــديـــــد مـ
التي من خالها  القطرية  املؤسسات 
يوفر املشروع فرصا لتدريب للكوادر 
ــاون وثـــيـــق مع  ــعـ الـــقـــطـــريـــة. ولـــديـــنـــا تـ
جـــامـــعـــة قـــطـــر ونـــســـاعـــدهـــم فــــي عــمــل 
ــنــــاك تــــدريــــب لــلــطــاب  الـــــدراســـــات وهــ
ــب  ــدريــ ــة تــ ــنــ ــي آخـــــــر ســ ــ ــم فــ ــ ــن هــ ــ ــذيــ ــ ــ ال
ــوادر  مـــيـــدانـــي، بـــاإلضـــافـــة لـــتـــدريـــب كــ
الــقــطــريــة للكهرباء  الــعــامــة  املــؤســســة 

ــدارس يــأتــون  واملــــاء وبــعــض طـــاب املــ
للتدريب في فترة الصيف.

إجراءات السالمة

 وقال مدير املشروع إن عدد العاملني 
إلــى 1,103 موظفني  بــاملــشــروع وصــل 
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحقيق 
717,203 ســاعــات عمل دون إصابات 
أو وقت ضائع بدافع اإلصابة. ونحن 
نعتبر أن سامة املوظف هي أولوية 
قبل كل شيء، ونتبع معايير صارمة 
الــســامــة، علما  ات  ــراء ــ فــي تطبيق إجـ
بـــأن تــوســعــة أم الــحــول عــلــى مساحة 
160000 متر مربع من خال تمويل 7 
بنوك يابانية وبنك أملاني. وقد بلغت 

تكلفة التوسعة 444 مليون دوالر.
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــم  وحــــــول الـ
خال توسعة املشروع يقول املهندس 
التحديات  الصديقي، إن هناك بعض 
فــــي املــــشــــروع مــتــمــثــلــة فــــي مـــوافـــقـــات 
تــم  املـــــــشـــــــروع  بـــيـــئـــيـــة خـــــاصـــــة وأن 
بــواســطــة مــؤســســات مــالــيــة أجــنــبــيــة، 
وكان التحدي بسبب التوقيت الزمني 
ــذي يــمــكــن أن يـــؤثـــر عــلــى املـــشـــروع  ــ الـ
ولكن الحمد لله وجدنا تعاونا كبيرًا.

« بمشروع                       التوسعة في أم الحول.. م. الخلف:              خالل جولة »

8 بنوك عالمية تمول مشروع       توسعة محطة أم الحول        

¶  اختيار أفضل المقاولين بالمشروع من ألمانيا وكوريا واليابان¶  دعم مشاركة الشركات القطرية بالمشاريع الكبرى بما يتوافق مع معاييرنا

¶  م. خالد عبيد الصديقي

¶  انتهاء المرحلة األولى في فبراير 2021 بسعة إنتاجية 30 مليون جالون يوميًا 

ــنـــدس جـــمـــال عـــلـــي الــخــلــف  ــهـ قـــــال املـ
الــرئــيــس التنفيذي ملحطة أم الحول 
مـــــــشـــــــروع مــــحــــطــــة أم  لــــلــــطــــاقــــة إن 
الــــحــــول لــلــطــاقــة كـــــان بــمــثــابــة تــحــدٍّ 
ــا بــفــريــق  كــبــيــر بــالــنــســبــة لــنــا وبــــدأنــ
صغير جــدًا وحرصنا على استفادة 
الخبرات املحلية من املشروع وحتى 
في فعالية تدشني املشروع حرصنا 
عـــلـــى حـــضـــور املـــهـــنـــدســـني الــشــبــاب 

لتدشني املحطة.
وبعد أن تمت املوافقة على مشروع 
الـــتـــوســـعـــة قـــمـــت بــتــســلــيــم املـــشـــروع 
قـــطـــريـــني إلدارة  لـــشـــبـــاب مــهــنــدســني 
املــشــروع وكــســب املــزيــد مــن الخبرات 
في هذا املشروع، ونحن نقف خلفهم 

وندعمهم.
الـــحـــول منذ  وحـــــول أداء مــحــطــة أم 
افــتــتــاحــهــا قـــال املــهــنــدس الــخــلــف إن 
املحطة اآلن في بداية تشغيلها )في 
فــتــرة الــضــمــان ملـــدة ســنــتــني( وخــال 
هــذه الفترة نحاول تشغيل املشروع 
بأقصى طاقة حتى نكتشف إن كان 
 
ً
هناك أي مشاكل لتفاديها مستقبا
بعد فترة الضمان وحاليا ال توجد 

مشاكل كبيرة في املشروع.
وأضـــاف الرئيس التنفيذي أن فترة 
الصيف الحالية تشهد طلبا كبيرا 
عــلــى الــطــاقــة فـــي قـــطـــر، ووفـــقـــا آلخــر 
ــــوم اإلثــــنــــني 2  اإلحـــــصـــــاءات ســـجـــل يـ
سبتمبر أعــلــى مــعــدل حمل فــي قطر 

هــذا الصيف والــذي وصــل إلــى 8475 
ميجاواط.

ــوه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــحــطــة أم  ونــ
ــول أن املـــحـــطـــة تــســعــى لـــزيـــادة  ــحــ الــ
الــخــبــرات القطرية العاملة باملحطة 
ــــال الـــســـنـــوات املــقــبــلــة عـــبـــر خــطــة  خـ
تــوطــني تستهدف 25% مــن إجمالي 
ــــال الـــســـنـــوات  ــــوادر الـــبـــشـــريـــة خـ ــكـ ــ الـ

الخمس املقبلة.
ــن وجــــــــود لـــجـــنـــة تــقــطــيــر  ــ وكــــشــــف عـ
رئيسية تتبع لكل املحطات في قطر 
بــرئــاســة الــســيــد فــهــد حــمــد املــهــنــدي، 
رئيس مجلس اإلدارة وخال الخمس 
ســنــوات املقبلة سيتم تطبيق خطة 
التوطني من 2020 الى 2025 بحوالي 

.%25
وقال إن املحطة حاليا تستخدم أحدث 
تــكــنــولــوجــيــا مــــوجــــودة فــــي الـــســـوق 
وهي أحدث محطة في الخليج حاليا 
ونــســتــخــدم تــكــنــولــوجــيــا الــتــنــاضــح 
الــعــكــســي، وهـــي نــفــس التكنولوجيا 
التي تستخدم في مشروع التوسعة. 
ــتـــج املـــــيـــــاه عــن  ــنـ كــــمــــا أن املــــحــــطــــة تـ
طــريــق اســتــخــدام نــوعــني مــن التقنية 
الــحــراريــة والتناضح  وهـــي التقنية 
 في 

ً
العكسي، فإذا كان هناك خلل مثا

إمدادات الغاز لتوليد املياه ألي سبب 
املــيــاه بواسطة  إنــتــاج  كــان نستطيع 
الطريقة الحرارية أو الطريقة الهجني 

وهذا بدوره يوفر الطاقة.

مهندسون قطريون شباب
 يديرون مشروع توسعة المحطة 

خفض استهالك الوقود بالمحطة باستخدام تقنيات حديثة.. م. الصديقي:

100 % من مواد البناء المستخدمة بالتوسعة محلية  

شوقي مهدي

»لوسيل«                                                     تصوير: عمرو دياب ¶  المهندس الخلف متحدثا لـ

% 14
 نسبة االنتهاء من 
المشروع واكتمال 
المشروع أبريل 2021

 717
ألف ساعة 

عمل دون إصابات
 أو وقت ضائع

 1.1
ألف موظف

 بالمشروع على 
مساحة 160 ألف متر 

 1.6
مليار ريال إجمالي
 تكلفة التوسعة

% 30
 من إجمالي

 مقاوالت المشروع تقوم 
بها شركات محلية 

 61.5
مليون جالون 

من المياه يوميًا حجم
 إنتاج التوسعة 

 % 25
من الكوادر البشرية القطرية 

بالمحطة خالل 5 سنوات 
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نقطة  10375.7 أغلق عند مستوى 

مؤشر البورصة يواصل الصعود للجلسة الثالثة

أعلن بنك قطر األول عــن قبول استقالة السيد عبدالله 
فهد غــراب املــري نائب رئيس مجلس إدارة البنك من 

عضوية مجلس إدارة البنك.
ــلـــن عــــن تـــأجـــيـــل اجــتــمــاع  ــان بـــنـــك قـــطـــر األول أعـ ــ وكــ
الجمعية الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة الـــذي كـــان مــن املــقــرر 
عقده في 28 أغسطس املاضي لعدم اكتمال النصاب 
القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور 31.48% وسيتم 
عقد االجتماع املؤجل في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم اإلثنني املوافق 
16 سبتمبر الجاري بالقاعة الرئيسية، الدور األرضي، املقر الرئيسي للبنك 

بـــشـــارع ســحــيــم بـــن حــمــد. وتــنــاقــش الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــبــنــك تــخــفــيــض رأســــمــــال الــبــنــك 
لــيــصــبــح 700 مــلــيــون ريـــــال، مع  بــنــســبــة %65 
الخضوع ملوافقة الجهات الرقابية، مع تعديل 
النظام األســاســي للبنك، وذلــك بإضافة بعض 

املواد فيما يتعلق بتخفيض رأس املال، ومتطلبات الجهات الرقابية. ويبلغ 
رأسمال قطر األول ملياري ريــال، موزعًا على ملياري سهم، بقيمة اسمية 

ريال للسهم الواحد.
كما ستناقش العمومية اعتماد استثناء برزان القابضة، وشركة جينيرك 
الهندسية من السقف املعتمد فيما يتعلق بمعامالت البنك مع األطراف ذات 
العالقة بأعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019، وذلــك بشكل مباشر/ أو غير 
مباشر، وتصدر بنك قطر األول قائمة الكميات في جلسة أمــس بنحو 39 

مليون سهم مرتفعًا 9.8 % .

»قطر األول« يتصدر القائمة 
% 9.8 الخضراء مرتفعًا 

لقطة

أسهم الخزينة
هي األسهم التي تقوم الشركة املصدرة لألسهم بإعادة شرائها من السوق عن طريق 
عملية شراء من خالل بورصة األوراق املالية وأسهم الخزينة ال يحق لها توزيعات 
أو حــق التصويت خــالل فــتــرة ملكية الــشــركــة لــهــا. تلك األســهــم الــتــي تــقــوم الشركة 
باقتنائها )من أسهمها املصدرة( وتفصح عن قيمتها )بتكلفة االقتناء( في جانب 
حــقــوق امللكية وتعتبر مــن حــســابــات حــقــوق امللكية املقابلة ألنــهــا تخفض حقوق 
امللكية وهذا التخفيض تمكن تسميته تخفيضا مؤقتا لرأس املال ولكن غير فاعل. 
وأسهم الخزينة ال يحق لها توزيعات أو حق التصويت خالل فترة ملكية الشركة 

لها.
ــادة الــتــزامــاتــهــا وفـــي املقابل  ويــــؤدي ذلـــك إلـــى تخفيض أصـــول الــشــركــة أو إلـــى زيــ
إلــى شــراء أسهم الخزينة على أنه  انخفاض في حقوق امللكية وبذلك يمكن النظر 
تخفيض لحقوق املساهمني، وليس حصواًل على أصل جديد للشركة. ولــذا تنص 
معايير املحاسبة الدولية على إظهار بند أسهم الخزينة كبند منفصل في حقوق 
املساهمني، كما أن املعايير الدولية تنص على عدم استفادة أسهم الخزينة من أي 
توزيعات خالل تملك الشركة لهذه األسهم. وغالبًا ما يتم إعدام أسهم الخزينة من 
أجل تخفيض عدد األسهم الحرة في السوق وزيادة أسعارها وبالتالي زيادة ربحية 

األسهم وكذلك زيادة نسبة التوزيعات.

دليل المستثمر

قــفــز املـــؤشـــر الـــعـــام لــبــورصــة قــطــر بــنــســبــة %0.65 
بنهاية جلسة أمــس عند مستوى 10375.7 نقطة 
لــيــواصــل سلسلة مــن اإلغـــالق  نــقــطــة،  رابــحــًا 66.6 
الثالثة، وســط تقلص  باملنطقة الخضراء للجلسة 
ــــداوالت  ــتـ ــ ــام الـ ــ ــــجـ طــفــيــف عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــيـــم وأحـ
وتحقيق رسملة السوق مكاسب جيدة بلغت 3.2 

مليار ريال لتصل إلى مستوى 572.7 مليار ريال.
وارتفعت أسعار النفط خالل تداوالت أمس الثالثاء 
بيل بيانات مخزونات الخام األمريكية واجتماع 

ُ
ق

ــذا األســــبــــوع لــبــحــث تـــطـــورات  ــ ــاء »أوبــــــــك« هـ أعــــضــ
اتــفــاقــيــة خــفــض اإلنـــتـــاج، وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لخام »نايمكس« األمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 
1.07% إلى 58.47 دوالر للبرميل، وصعدت العقود 
اآلجـــلـــة لـــخـــام »بـــرنـــت« الــقــيــاســي تــســلــيــم نــوفــمــبــر 
بنسبة 0.96% إلى 63.19 دوالر للبرميل، كما ارتفع 
مؤشر الدوالر – الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
أمــام سلة من العمالت الرئيسية – بنسبة %0.10 

إلى 98.38 نقطة.
ــــداوالت جلسة أمـــس فــقــد شهدت  وبــالــعــودة إلـــى تـ
التعامالت ارتفاع مؤشرات 4 قطاعات وهي التأمني 
واالتـــصـــاالت والــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة والــنــقــل، 
بينما تــراجــع الـــعـــقـــارات، والــصــنــاعــة، والــخــدمــات 

والسلع االستهالكية.

كما سجل مؤشر العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 
إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.65   122.61
بــــورصــــة قــطــر  ــر  نـــقـــطـــة، وســـجـــل مـــؤشـ  19092.10

الـــريـــان اإلســـالمـــي الــســعــري ارتــفــاعــا بــمــقــدار 3.09 
إلــى 2336.00  نقطة، أي مــا نسبته 0.13% ليصل 
نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي 

ارتــفــاعــا بمقدار 5.27 نقطة، أي مــا نسبته %0.13 
إلــى 3977.51 نقطة، وســجــل مــؤشــر جميع  ليصل 
األسهم املتداولة ارتفاعا بمقدار 18.23 نقطة، أي ما 

نسبته 0.60% ليصل إلى 3047.54 نقطة.
ــعــــت أســــهــــم 21 شـــركـــة  ــلـــســـة أمــــــــس، ارتــــفــ وفـــــــي جـ
وانخفضت أســعــار 17 شركة وحافظت 6 شركات 
على سعر إغالقها السابق، وتصدر سهم بنك قطر 
األول القائمة الخضراء مرتفعًا بالنسبة القصوى 
ارتــفــع سهم  إلــى مستوى 0.324 ريــال للسهم، كما 
إلــى مستوى 4.57  الــتــجــاري بنسبة %2.93  البنك 
ريــال، وتــاله سهم قطر للتأمني بنسبة 2.91% إلى 
مــســتــوى 3.18 ريــــال لــلــســهــم، بــيــنــمــا تــصــدر سهم 
إلــى  الـــتـــراجـــعـــات بــنــســبــة %3.75  الـــرعـــايـــة قــائــمــة 
مستوى 7.45 ريال للسهم، وتاله سهم زاد القابضة 

بنسبة 3.6% إلى مستوى 13.39 ريال للسهم.
وبــشــأن أنــشــط الــــتــــداوالت، تــصــدر بــنــك قــطــر األول 
قائمة الكميات بنحو 39 مليون ســهــم، فيما جاء 
QNB على رأس قائمة السيولة بنحو 46.4 مليون 
ريال، مرتفعًا 1.21% إلى مستوى 19.3 ريال للسهم.

وشهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات األجنبية 
أعلى صافي شــراء وبلغت قيمته 33 مليون ريــال 
مـــقـــارنـــة بــصــافــي بــيــع بــقــيــمــة 21.8 مــلــيــون ريـــال 
خالل جلسة أول أمس اإلثنني، بينما سجل األفراد 
الـــقـــطـــريـــون أعـــلـــى صـــافـــي بــيــع وبــلــغــت قــيــمــتــه 20 

مليون ريال.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

4 3.2 46.439% 9.83
قطاعات سجلت ارتفاعًا بقيادة 

البنوك والتأمني
مليار ريال مكاسب رسملة السوق 

بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »قطر األول« 

متصدر الكميات
 نمو »قطر األول« متصدر 

األسهم املرتفعة

7841 صفقة منفذة في جلسة

ت
عا

طا
لق

ء ا
دا

أ

تـــراجـــعـــت الــــــتــــــداوالت هــامــشــيــا 
خالل جلسة أمس، مع انخفاض 
إلــــى  بـــنـــســـبـــة %9.7  ــة  ــولــ ــيــ الــــســ
298.4 مليون ريال، كما تراجعت 
أحـــجـــام الــــتــــداول بــنــســبــة %2.3 
عند 120.48 مليون سهم، علمًا 
بأنها كانت تبلغ 133.58 مليون 
ســــهــــم فـــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، 
وتــراجــع الصفقات بنحو %0.3 

إلى 7841 صفقة.
وذكــــــــــــــــرت الــــــنــــــشــــــرة الــــيــــومــــيــــة 
الـــبـــنـــوك  ــاع  ــ ــطـ ــ قـ ــة أن  ــبــــورصــ ــلــ لــ
والـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، الــــذي شهد 
ألــفــا  تــــــــداول 62 مـــلـــيـــونـــا و339 
و342 سهما بقيمة 164 مليونا 
و166 ألفا و392.582 ريال نتيجة 
تـــنـــفـــيـــذ 2232 صــــفــــقــــة، ســجــل 
ارتفاعا بمقدار 44.19 نقطة، أي 
إلــى 4  مــا نسبته 1.11% ليصل 

آالف و038.83 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات 
والسلع االستهالكية، الذي شهد 
تــداول مليونني و443 ألفا و531 

سهما بقيمة 19 مــلــيــونــا و559 
ــفــــا و766.631 ريـــــــال نــتــيــجــة  ألــ
تنفيذ 507 صــفــقــات، انخفاضا 
نــــقــــطــــة، أي مــا  ــدار 6.88  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
نسبته 0.08% ليصل إلى 8 آالف 

و442.61 نقطة.
بــيــنــمــا ســجــل قـــطـــاع الــصــنــاعــة، 
ــــذي شـــهـــد تـــــــداول 17 مــلــيــونــا  الــ
ألــفــا و042 ســهــمــا بقيمة  و228 
39 مليونا و908 آالف و441.033 
ريال نتيجة تنفيذ 1849 صفقة، 
انخفاضا بمقدار 6.58 نقطة، أي 
إلــى 3  مــا نسبته 0.21% ليصل 

آالف و088.03 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمني، 
ــد تـــــــــــداول مـــلـــيـــونـــني  ــهــ الـــــــــذي شــ
ألــفــا و987 ســهــمــا بقيمة  و191 
ألــفــا و498.550  6 مــاليــني و153 
ريـــال نتيجة تنفيذ 263 صفقة، 
ارتفاعا بمقدار 66.39 نقطة، أي 
إلـــى  لــيــصــل  مــــا نــســبــتــه %2.40 

ألفني و834.98 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، 

ــــذي شـــهـــد تـــــــداول 23 مــلــيــونــا  الــ
ألــفــا و244 ســهــمــا بقيمة  و113 
21 مليونا و149 ألفا و503.847 
ريال نتيجة تنفيذ 804 صفقات، 
انخفاضا بمقدار 6.92 نقطة، أي 
ما نسبته 0.48% ليصل إلى ألف 

و443.13 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، 
ــهــــد تــــــــــداول 7 مـــاليـــني  الـــــــــذي شــ
ألــفــا و496 ســهــمــا بقيمة  و175 
27 مليونا و494 ألفا و767.780 
ريال نتيجة تنفيذ 1855 صفقة، 
ارتفاعا بمقدار 11.70 نقطة، أي 
ما نسبته 1.25% ليصل 949.81 

نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي 
شهد تــداول 5 ماليني و977 ألفا 
و399 سهما بقيمة 19 مليونا 
و950 ألفا و245.530 ريال نتيجة 
ارتــــفــــاعــــا  ــفــــقــــة،  تـــنـــفـــيـــذ 331 صــ
بمقدار 6.38 نقطة، أي ما نسبته 
0.25% ليصل إلى ألفني و533.20 

نقطة.

298 مليون ريال التداوالت 
مليون سهم  120.5 على 

■ أداء مؤشر قطاع البنوك خالل جلسة امس



13 بورصة محلية
Issue No 1228 - Wednesday 11 September 2019

العدد 1228
األربعاء 12 المحرم 1441 هـ ــ 11 سبتمبر 2019

الشركة القطاع
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األسهم »ريال«
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نشرة التداوالت اليومية ٢٠١٩-10-09

مؤشرات القطاعات 
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«الصغيرة واملتو صفحة متخصصة تصدرها »

بالتعاون مع بنك قطر للتنمية

: 44627575 -  بنك قطر للتنمية: 44300000 للتواصل: 
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يعكف بنك قطر للتنمية على دراســة 
املشروعات التي تقدم بها رواد األعمال 
املتنافسون على الفوز بخمس جوائز 
في مسابقة »جائزة رواد« في نسختها 

الثانية.
إلــى مرحلة التصفية  تخضع الطلبات 
الــبــيــانــات املقدمة  ــى للتحقق مــن  األولــ
ومــراجــعــتــهــا بـــدقـــة، وتــصــفــيــة طــلــبــات 
ــن قـــبـــل لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم  ــ الـــتـــرشـــيـــح مـ
واختيار الفائزين بالجائزة، وسيعقد 
بنك قطر للتنمية العديد من الجلسات 
مــع أصــحــاب املــشــاريــع املــرشــحــة للفوز 
بـــالـــجـــوائـــز الـــخـــمـــس، لـــيـــتـــوج بــعــدهــا 

الفائزون في حفل التتويج.
وكــــان بــنــك قــطــر للتنمية قــد أعــلــن عن 
انطالق املسابقة تحت الرعاية الكريمة 
لحضرة صــاحــب السمو الشيخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، 
ــلــــه ورعــــــــــاه، فـــيـــمـــا اســـتـــمـــرت  حـــفـــظـــه الــ
عـــمـــلـــيـــة اســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات املـــشـــاركـــة 
املــاضــي. ومــن املنتظر  حتى 20 يونيو 
أن يـــتـــم اإلعــــــــالن عــــن خـــمـــســـة فـــائـــزيـــن 
فـــي خــمــس فـــئـــات مــخــتــلــفــة هـــي أفــضــل 
مــــشــــروع مـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر، وجــــائــــزة 
االكتفاء الذاتي، وأفضل شركة صغيرة 
ــزة  ــائـ ــة إلــــــى جـ ــافــ ــاإلضــ ومـــتـــوســـطـــة، بــ
االبــتــكــار وكــذلــك أفــضــل شــركــة صغيرة 

ومتوسطة مصدرة.

أهداف الجائزة 

وتــهــدف جــائــزة رواد قــطــر إلـــى تعزيز 
ثـــقـــافـــة ريــــــادة  ــر  ــشــ روح االبــــتــــكــــار ونــ
ــم تــطــور  ــ ــة قـــطـــر ودعــ ــ ــال فــــي دولــ ــمــ األعــ
القطاع الخاص والروح التنافسية بني 

الشركات الصغيرة واملتوسطة.
ويــســعــى بــنــك قــطــر للتنمية مــن خــالل 
ــادرة إلـــى تــطــويــر قــطــاع رواد  ــبـ ــذه املـ هـ
األعــمــال وأصــحــاب املــشــاريــع املبتكرة، 
لــتــوســيــع مــعــارفــهــم وصــقــل مــهــاراتــهــم 

فيما يتعلق بريادة األعمال.
فـــي تمكني  الــبــنــك دورًا كــبــيــرًا  ويــلــعــب 

أصـــحـــاب املـــشـــاريـــع وتــشــجــيــعــهــم على 
التوسع في أعمالهم، األمر الذي يؤدي 
املــوارد االقتصادية املحلية  إلى تنمية 

وبناء اقتصاد متني ومتنوع.

قيمة الجائزة 

وتـــــــتـــــــراوح قـــيـــمـــة الـــــجـــــوائـــــز املـــقـــدمـــة 
لـــلـــفـــائـــزيـــن فــــي الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
ألــف  جــائــزة رواد قــطــر بــني 250 و350 
ريــــــال. وال يــمــكــن لــلــفــائــز فـــي الــنــســخــة 
األولى من املسابقة املشاركة هذا العام، 
الــفــرصــة للشركات التي  وذلـــك إلعــطــاء 
الــحــظ للتواجد فــي السنة  لــم يسعفها 
ــيـــة، وذلـــــك لــتــحــقــيــق الـــهـــدف من  املـــاضـ
ــادة  ــم ريـ ــادرة وهـــو دعـ ــبـ إطــــالق هـــذه املـ
األعمال والــروح التنافسية، باإلضافة 
إلى تشجيع االبتكار وتقدير الشركات 

الصغيرة واملتوسطة. يذكر أن معايير 
التأهل للمسابقة هي أن يكون املشارك 
قطري الجنسية، وأن يطابق مشروعه 
املعايير املحددة وفق التعريف املوحد 
ــلـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة،  لـ
باإلضافة إلى وجــوب تقديمه للتقرير 
ــــدل عــلــى  املــــالــــي املــــدقــــق لـــلـــشـــركـــة، مــــا يـ
وضعها املالي في فترة ال تقل عن سنة 
واحـــــدة، فــيــمــا يــتــوجــب عــلــى املــشــاريــع 
الــحــلــول املبتكرة  التكنولوجية وذات 
إظهار ما يدل على التأثير االجتماعي 

أو االقتصادي أو البيئي لها.

انتعاش القطاع 

ــال فـــي قطر  ــمـ يــشــهــد قــطــاع ريـــــادة األعـ
ــتــــعــــاشــــا كــــبــــيــــرا، مــــدفــــوعــــا بــــزيــــادة  انــ
ــة لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة  ــدولــ دعــــم الــ

واملتوسطة، وتسليط مزيد من الضوء 
عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 
ــادي والــــعــــمــــل عــــلــــى تــســهــيــلــهــا،  الـــــــريـــــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى دعــــم املــنــتــج الــوطــنــي. 
ويــعــتــمــد مــفــهــوم ريـــــادة األعـــمـــال على 
ــة  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــكــــرة وإبـ ــتــ ــبــ تــــقــــديــــم حـــــلـــــول مــ
لــلــمــشــاكــل الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مجتمع 
األعـــمـــال، بــهــدف إيــجــاد حــلــول لــهــا من 
خـــالل إنــشــاء شــركــات نــاشــئــة صغيرة 
أو مــتــوســطــة تــتــرجــم هـــذه األفـــكـــار إلــى 
واقع عملي وتوفر فرص عمل لصاحب 

الفكرة وملن يلتحقون بالشركة.
ــقــــوم مــخــطــطــات الــتــنــمــيــة فــــي عـــدد  وتــ
من الــدول على تشجيع ريــادة األعمال 
لــخــلــق فــــرص عــمــل وتــحــقــيــق االكــتــفــاء 
ــرة  ــيـ ــغـ الـــــــذاتـــــــي عــــبــــر الـــــشـــــركـــــات الـــصـ
واملــتــوســطــة، فــضــال عـــن مـــجـــاالت عمل 

الشركات الكبرى.

اإلثــنــن قبل  للتنمية ورشـــة »إرشــــاد«،  نظم بنك قطر 
املـــاضـــي، بــفــنــدق ســانــت ريــجــيــس، والــتــي تــهــدف إلــى 
تـــزويـــد الــحــضــور بــاملــعــرفــة األســاســيــة الـــازمـــة لــبــدء 
الجلسات  نشاط تجاري في دولــة قطر. كما تساعد 
اإلرشادية ألصحاب املشاريع املشاركن في البرنامج 

في التعرف على خدمات بنك قطر للتنمية من خال 
والـــلـــقـــاءات املصممة  الــتــعــريــف  سلسلة مــن جــلــســات 
لتلبية احتياجات رواد األعمال، بحيث يمكنهم إنشاء 
شــركــاتــهــم الــخــاصــة الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات الــســوق 

املحلي في يوم واحد.

رواد األعمال يتنافسون على الفوز بجائزة »رواد قطر«

»قطر للتنمية« يتوج الفائزين نوفمبر المقبل

ورشة لتوضيح الخطوات األولى لبداية المشروع 

¶  مبنى بنك قطر للتنمية

خدمات استشارية مصطفى شاهين

خدمات مالية 

برنامج عيادة 

صــــّمــــمــــت عــــــيــــــادة ملـــــســـــاعـــــدة املــــشــــاريــــع 
ــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــن  ــطـ ــتـــوسـ الـــصـــغـــيـــرة واملـ
أو مشاكل بسبب  املبيعات  انــخــفــاض فــي 
إلــى  التشغيلّية. وتــهــدف عــيــادة  تكاليفها 
الشركات ودعمها  تعزيز استمرارّية هــذه 
لتشخيص وعــاج كل ما يؤثر سلبًا على 

ربحّية الشركة وازدهارها.
ــر عــيــادة خــدمــات استشارّية تختص 

ّ
وتــوف

ق بمرحلتن، األولــى 
ّ
الهيكلة، تتعل بــإعــادة 

ــذ وهـــي  ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ وضــــــع خـــطـــط الــــتــــحــــّول والـ
التصحيحّية مع  مجموعة مــن اإلجـــــراءات 
الــنــجــاح،  للتنفيذ ومــقــايــيــس  مـــحـــّدد  إطــــار 

والثانية تطبيق خطة التنفيذ.
ــــى %50  ويــســاهــم الــبــنــك بــنــســبــة تــصــل إل
ــلــقــطــريــن  ــة الــــتــــي تــــقــــدم ل ــدمــ ــخــ تـــكـــلـــفـــة الــ

والقطريات.

االستثمار )1 - 3( 

الــرأســمــالــي للشركات  بــرنــامــج االســتــثــمــار 
الصغيرة واملتوسطة، يعمل على دعم التنوع 
االقـــتـــصـــادي عـــن طــريــق تــوفــيــر اســتــثــمــار 
رأس مالي لرواد األعمال القطرين أصحاب 
الشركات الصغيرة االبتكارية والشركات 

املتوسطة النامية.
ــى تـــوفـــيـــر رأس املــــال  ــ ــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج إلـ يـ
للشركات الصغيرة االبتكارية واملتوسطة 
املواطنن  اململوكة واملـــدارة من قبل  النامية 
القطاعات املختلفة، توليد  القطرين ضمن 
االبــتــكــار والــتــشــجــيــع عــلــى إقــامــة مشاريع 
جديدة في قطر للمساهمة في بناء اقتصاد 
ــــى بــنــاء  مــبــنــي عــلــى املـــعـــرفـــة، بـــاإلضـــافـــة إل
الــقــدرات وشبكة معرفة لتسريع وتسهيل 
وصول الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى 
ــع احتمالية  الــعــاملــيــة ورفـ مــســتــوى املــعــايــيــر 
التي  الــعــوائــد  التنمية، وتــولــيــد قيمة  نــجــاح 
ــتــــثــــمــــارهــــا فـــــي بــــرامــــج  ــمـــكـــن إعــــــــــادة اســ تـ

استثمارية مستقبلية.

عين الكاميراع السـريع

تعديل مداخل ومخارج مواقف أسواق الفرجان 
أعلن بنك قطر للتنمية عن انتهاء مرحلة تعديل مداخل ومخارج مواقف أسواق الفرجان الحالية، وذلك 
القائمة بإجمالي عــدد 17 سوقا في  املــواقــف  املناطق. وتــتــوّزع هــذه  أهالي  إلــى شكاوى  بعد االستماع 
أم سنيم والعب.  املعراض،  أقديم،  الحمامة، جريان نجيمة، روضــة  عدة مناطق منها، لقطيفية، روضــة 
 
ً
الفرجان وتسهيا املــرور في مواقف أســواق  انسيابية  إلــى ضمان  للتنمية  مــبــادرة بنك قطر  وتهدف 
الحكومية املختصة ذات  الدوائر  املواطنن واملقيمن. وبالتنسيق مع  لحركة مرتادي هذه األســواق من 
الصلة، تم األخذ بعن االعتبار جميع التعديات واملاحظات التي طرحها األهالي، باإلضافة إلى أن كافة 
املاحظات قد تم عكسها بالفعل على تصاميم أسواق املراحل املقبلة بما يتناسب مع مساحات األراضي 

املخصصة لكل سوق على حدة.

أعــلــنــت شــركــة »ســبــل« عــن جــاهــزيــة مــنــتــج »صــمــام« 
كــاشــف تــســريــب الــغــاز الــذكــي وتـــم تركيبه لــعــدد من 
الــعــمــاء، فيما ســيــكــون مــتــوفــرا حــصــريــا فــي أواخـــر 
الشهر الحالي على منصة »نولوجي ستور«. جاء ذلك 
السنة بدءا  بعد عمل جاد استمر 4 سنوات ونصف 
الفكرة إلى منتج في السوق«، بالشراكة مع بنك  »من 

املنتج، وذلــك في إطــار دعم  للتنمية في تصنيع  قطر 
رواد األعمال. وحصل صالح السفران مبتكر الفكرة 
للتنمية لتصنيع  على فرصة استثمار من بنك قطر 
100 قطعة وطرحها باألسواق. وتكمن أهمية مشروع 
»صمام« في حل إشكالية الحرائق الناتجة عن تسريب 

الغاز، حيث يعد االبتكار الحل األنسب لهذه املشكلة.

فكرة ومشروع
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جالورج إليوت

 شاعر وفيلسوف اجتماعي
»موقع نيوز 24 الجنوب إفريقي« 

االقتصاد ليس أكبر مشكالت جنوب أفريقيا

النمو واالستقرار االقتصادي مهمينا، من  وفيما يعتبر 
وجــهــة نــظــري، فــإنــهــمــا مــخــرجــات ملجتمع نــاجــح، وليس 

مدخالت له.
وإذا ما كنا نرغب في بناء اقتصاد مزدهر، فإننا بحاجة 
التركيز على مــا يتعني علينا فعله مــن أجــل تحقيق  إلــى 
هــذا الــهــدف. والــســؤال الــذي يطرح نفسه اآلن: كيف نبني 
ــذا؟ وأعــتــقــد أنـــه يــبــدأ  مجتمعا نــاجــحــا، وكــيــف نــقــيــس هــ

برفاهية فردية.
النيوزيلندية  الـــــوزراء  آرديــــن رئــيــســة  وأعــربــت جــاســيــنــدا 
ــــك خـــالل مــنــاقــشــة في  عــن شـــيء مــمــا أود نــقــلــه لــكــم، وذل
منتدى دافوس االقتصادي العاملي حملت اسم »أكثر من 
نــاتــج محلي إجــمــالــي« حينما قــالــت إن بــالدهــا - بخالف 
إلــى تحديد كيف تحقق تقدما  دول أخــرى عديدة، تتطلع 
مـــن خــــالل مــجــمــوعــة مـــن املــعــايــيــر، ولـــيـــس فــقــط املــعــيــار 

االقتصادي.
أن تعتبر نفسها  لــبــالدهــا  آرديـــن كيف يمكن  وتــســاءلــت 
دولة مزدهرة، في الوقت الذي تواجه فيه أزمات في الصحة 
الــذهــنــيــة وتــلــك املــتــعــلــقــة بـــاإلســـكـــان، بــرغــم تــحــقــيــق البلد 
األوروبي لنمو اقتصادي يجعلها موضع حسد من كثير 

من الدول األخرى.
لدولتنا،  الرفاهية املجتمعية  إلــى مواجهة  وقالت: »نحتاج 

وليس فقط الرفاهية االقتصادية«.

تمتلك جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا مــاضــيــا »مــهــشــمــا« ال 
إنــكــاره، وانــقــســامــات ستظل دومـــا وأبــدا  يمكننا جميعا 
جزءا من الحياة هنا في هذا البلد األفريقي. لكن في هذه 

األيام، تهدد اختالفاتنا بتمزيقنا جميعا.
األيــولــوجــيــة،  املــاضــي بسبب  فــي  انقساماتنا  ــإذا كــانــت  فـ
فــإنــنــي ســأقــول الــيــوم إن االنــقــســامــات واالنــشــقــاقــات في 
بالدنا قائمة على الخالفات املادية التي يتم التعبير عنها 
املــســاواة  أيــديــولــوجــي. فالفقر والبطالة وعــدم  مــن منظور 
والتي هي بمثابة تذكار يومي لالنقسامات القديمة، ال تزال 
قائمة، فيما تبدو األحزاب السياسية اآلن وكأنها تقرأ من 

نفس ورق السيناريو.
واألحــزاب السياسية في جنوب أفريقيا تشترك في عدد 
قليل من الخصائص املميزة، وأوجه الشبه في السياسة، 
ولــعــل أحــد أبـــرز نــقــاط الشبه تلك هــي أن كــل السياسيني 
لدينا تقريبا يركزون على ما يبدو على امللف االقتصادي- 
فــي ظــل وجـــود مــعــدالت بطالة وتــراجــع فــي الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي، وغــيــرهــا مـــن مـــؤشـــرات االقــتــصــاد املــتــبــاطــئــة 

الباعثة على القلق.

أثول ويليامز

“ البد أن يتعامل القائد الجيد مع مبدأ المكافأة 
على أنه مهمة في حد ذاته ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن

»بريكسيت« سيؤثر سلبا 
على االقتصاد البريطاني

الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــالــتــأثــيــر االقـــتـــصـــادي املــصــاحــب 
املعروف  االتــحــاد األوروبـــي  البريطاني مــن  لالنسحاب 
اصــطــالحــيــا بـــ »بــريــكــســيــت« دون اتــفــاقــيــة، تــتــدرج من 
إلــى »عــدم وجــود صفقة«. وحقا فإن  »الشيء املخيف« 
بعض الخبراء االقتصاديني قد اقترحوا حتى أن خروج 
اتفاقية وهــو ما  االتــحــاد األوروبــــي دون  بريطانيا مــن 
بـ »بريكسيت الصلب« Hard Brexit سيعطي  ُيعرف 
الـــذي ال  الــوقــت  البريطاني. وفــي  دفــعــة قــويــة لالقتصاد 
الـــرأي، ثمة  يوجد فيه تحليل ذات مصداقية يدعم ذلــك 

عدم يقني كبير- السيما على املدى القصير.
ــاد لــيــس لـــديـــه أي  ــتـــصـ لــكــن هــــذا ال يــعــنــي أن عــلــم االقـ
شــيء نــافــع ليقوله، أو أنــه ال يــوجــد إجــمــاع بــني الخبراء 
االقتصاديني الذين يتمتعون باملصداقية بشأن النتائج 
املحتملة. وكما ُيظهر تقريرنا حول التأثيرات والتداعيات 
املــحــتــمــلــة لـــ »بــريــكــســيــت الــصــلــب«، فـــإن وضـــع حــواجــز 
جمركية وغير جمركية بني اململكة املتحدة وأكبر شريك 
لها – االتحاد األوروبي- سيحدث هزة كبيرة لالقتصاد 

في اململكة املتحدة.
السيارات،  العوامل- صناعة  ونستطيع أيضا أن نحدد 
الــزراعــة وهكذا-  ــة واملـــواد الكيماوية والــغــذاء من  واألدويـ
أننا  التأثير على األرجـــح، برغم  أكبر  وكــل هــذا سيناله 
ال نستطيع توقع مدة خطورة االضطرابات والتأخيرات 

التي تحدث في املوانئ الرئيسية.
التأثيرات  وقد وجدنا من خالل دراســات بحثية حللت 
طويلة اآلجل للتجارة مع االتحاد األوروبي وفقا للقواعد 
املــقــررة مــن منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة، أنـــه وبــعــد عشرة 
أعــوام، سيؤدي الخروج البريطاني من منظمة التجارية 
العاملية إلى تقليل دخل الفرد في اململكة املتحدة بنسبة 

تتراوح من 3.5% و %8.7.
والتوقعات غير أكيدة- وهنا وباإلضافة إلى عدم اليقني 
الطبيعي املتواجد في النمذجة االقتصادية طويلة األجل، 
الــســيــاســة املستقبلية.  تــكــتــنــف  ثــمــة شــكــوك إضــافــيــة 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال أظـــهـــرت حــكــومــتــا املــمــلــكــة املــتــحــدة 
اتفاقية  التفاوض حول  املتحدة نواياهما في  والواليات 
تجارية سريعة. لكن- وحتى وإذا ما نحينا الصعوبات 
الــســيــاســيــة جــانــبــا- مــن املــرجــح أن أي فــوائــد ستكون 

صغيرة نسبيا.
واالتحاد األوروبي يمثل قرابة نصف التجارة في اململكة 
املتحدة، أي ما يزيد بواقع ثالث مرات عما تمثله أمريكا 

للمملكة املتحدة.
ومن ثم فإن »بريكسيت الصلب« سيخلق مشكلة كبيرة 

للنمو االقتصاد البريطاني لسنوات مقبلة.

جوناثان بورتس

أستاذ االقتصاد والسياسة العامة 
في جامعة »كينجز كوليدج لندن«
»صحيفة إندبندنت البريطانية«

خصائص االستهالك 
الحديث

العالقات االجتماعية في الدول العربية مهمة جدا 
وتوجه االستهالك، املواطن يقلد اآلخر في طريقة 
معيشته وهنالك ما يعرف بالغيرة وهي محاولة 
نسخ استهالك الغير أي األغنى في العيش. الحسد 
الحسد  أما  التقدم،  اإليجابي مفيد ويساعد على 
السلبي فمدمر وال يعطي النتائج املطلوبة. ما هي 
الوقائع الوطنية والدولية التي سمحت لالستهالك 
بــأن يتطور ويــزدهــر ويقرب املسافات؟ إن توافر 
ــدا مــن  ــ ــــراض لـــالســـتـــهـــالك مـــهـــم جـ ــتـ ــ وســــائــــل االقـ
املــحــال التجارية وخــاصــة مــن املــصــارف مباشرة 
الــيــوم وادفـــع غدا  أو عبر بطاقات االئــتــمــان. اشتر 
مع جوائز وحوافز ونقاط، فمن يستطيع الصمود 
املدهشة؟ االدخــار  السلع والخدمات  أمــام جاذبية 
فــي أمــريــكــا انــخــفــض مــثــال ألن االقـــتـــراض أصبح 
للتوفير في املصارف.  للمواطن  أسهل وال حاجة 
الــدخــل على استهالك  األمــريــكــيــون ينفقون ثلث 
املعمرة  الــفــارق على غير  املــعــمــرة ومعظم  السلع 
من غذاء ومالبس وغيرها. أصبحت الحياة أطول 
وأفضل ليس فقط لألمريكيني وإنما ملعظم البشر، 
كــمــا أن الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة أصــبــحــت 
متوافرة أكثر بفضل االهتمام الداخلي والنشاطات 

الدولية غير الحكومية.
تغيرت معالم الحياة وطرق االستهالك وأصبحت 
الشباب واعــيــة ملصالحها.  األجــيــال كلها خاصة 
أذواق املواطن متغيرة بسرعة وبالتالي االستهالك 
الترفيه  الحياة وطــرق  أكثر. نوعية  أســرع ومتنوع 
تـــغـــيـــرت كـــثـــيـــرا وتـــتـــأثـــر بـــمـــا يـــعـــرض عــلــيــهــا بــل 
التغيرات. تتأثر األجيال كثيرا  توجه أحيانا هذه 
بــبــعــضــهــا الــبــعــض وتـــؤثـــر عــلــى تــطــور األســـــواق، 
السعر  املــواطــن أحيانا عــن مقارنة  بحيث يعجز 

والنوعية ويشتري ما يراه.
ــوم أوعــــــى تـــجـــاه الــنــوعــيــة  ــيــ ــ ــــن ال ــــواطـ أصـــبـــح املـ

ومـــنـــهـــا صـــالحـــيـــة الــســلــعــة الـــغـــذائـــيـــة خـــاصـــة. 
تــداخــلــت املــصــالــح االســتــهــالكــيــة بـــاألخـــالق إذ 
لــم يــعــد مــقــبــوال الــغــش بــل يــعــاقــب فــي الــقــوانــني. 
ــهـــزة ملـــراقـــبـــة نــوعــيــة  ــدول وضـــعـــت أجـ ــ ــ جــمــيــع ال
السلع والخدمات. ترابط  الغذاء واألدويــة وكافة 
أقــوى من أي وقت  االستهالك باألخالق أصبح 

مضى.
بالبيئة فــي صــلــب املجتمعات  دخـــل االهــتــمــام 
االســتــهــالكــيــة، لــم يــعــد كــافــيــا تــعــزيــز الوضعية 
االستهالكية بل تجب معرفة ما يحصل ببقايا 
هذه السلع أو عندما تصبح غير صالحة. كيف 
يتم التخلص منها وما هي اآلليات التي تسمح 
املهترئة. كيف يتم  السلع  أو  النفايات  بمعالجة 
التصرف مثال بالسيارات املنتهية االستعمال؟ 
هــل تــحــرق وكــيــف يــتــم الــتــخــلــص مــنــهــا؟ كذلك 
ــر بــالــنــســبــة لــلــغــذاء املــنــتــهــي الــصــالحــيــة أو  األمــ
املنزلي واملؤسساتي؟ تداخل  بقايا االستهالك 
أكثر  املــواطــن واعــيــا  بالبيئة جــعــل  االســتــهــالك 
التي  الحياة. فاملجتمعات  البيئة ونوعية  لنظافة 
ال تهتم بالبيئة تتكاثر فيها األمراض كما تتدنى 

فيها نوعية الحياة.
أخيرا ظهرت قوة املستهلكني حديثا عبر وقف 
إنــتــاج طــائــرة A380 مــن قــبــل شــركــة إيــربــاص 
األوروبية. إنتاج طائرة الـ 600 مسافر اعتمدت 
الواحد تكون  على فكرة أن تكلفة نقل املسافر 
منخفضة عندما يرتفع العدد وذلك اعتمادا على 
مبدأ »وفورات الحجم«. لكن ركائز النقل الجوي 
السفر  اليوم  إذ إن املسافر يطلب  تغيرت كليا، 
املتكرر املرن عبر وسائل نقل صغيرة سريعة 
تهبط بسهولة في كل املطارات. كما أن املنافسة 
القوية وتحرير األسعار في األسواق األساسية 

جعل من طائرة بهذا الحجم غير مربحة.

د. لويس حبيقة

اقتصاد دولي -  لبنان

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تواصل إضراب طياري بريتش إيرويز

يـــواصـــل طـــيـــارو شــركــة »بــريــتــش إيـــرويـــز« 
أمـــس إضــرابــهــم لــلــيــوم الــثــانــي مــا يتسبب 
بمزيد من الفوضى في قطاع السفر، فيما 
ال يبدو أن ثمة حال في األفق للخالف حول 
األجـــور. وقـــررت الشركة إلــغــاء كــل رحالتها 
تقريبا في اململكة املتحدة في اليوم الثاني 
ــا أعـــلـــنـــت فــــي بــيــان  مــــن اإلضــــــــــراب، وفـــــق مــ
مماثل لبيان اإلثنني. وأعلنت الشركة التي 
تملكها مجموعة الخطوط الجوية الدولية 
)إنــتــرنــاشــونــال ايــراليــنــز غـــروب( واملــدرجــة 
في بورصة لندن، أنها ألغت نحو 100 باملئة 
من 850 رحلة يومية، ما يؤثر على أكثر من 
نــقــابــة الطيارين  ألـــف مــســافــر. غــيــر أن   100
تــتــمــســك بــمــطــالــب زيــــــادة األجــــــور وتــقــديــم 

امتيازات.
وأثر إضراب الطيارين، وهو األول في تاريخ 
بريتش إيرويز في تاريخها املمتد 100 عام، 
عــلــى إلــغــاء رحـــالت نــحــو 200 ألـــف مسافر، 
غــالــبــيــتــهــا مـــن مـــطـــاري هــيــثــرو وغــاتــويــك 
ــز على  ــرويـ فـــي لـــنـــدن. وعـــرضـــت بــريــتــش ايـ
املــســافــريــن إعـــادة ثمن الــبــطــاقــات أو تأمني 
حجوزات في رحالت الحقة، أو رحالت على 
مــن خطوط أخـــرى. ويــأتــي إضـــراب أعضاء 
نقابة الطيارين البريطانيني )بــالــبــا( بعد 
ــن مـــحـــادثـــات انــتــهــت  نــحــو تــســعــة أشـــهـــر مـ

بالفشل.
ومــع عــدم تحديد موعد ملحادثات جديدة، 

سينظم الــطــيــارون إضــرابــا ليوم واحــد في 
27 ســبــتــمــبــر. وقــــال رئــيــس الــنــقــابــة بــرايــن 
ســتــراتــن فــي بــيــان مقتضب إن »الــطــيــاريــن 
مــتــمــســكــون )بــمــطــالــبــهــم( وأظــــهــــروا مــقــدار 
تصميمهم«. وأضــاف »يتعني على بريتش 
إيـــرويـــز أن تــبــدأ بــاإلصــغــاء لــطــيــاريــهــا وأن 

تتوصل إلى سبل لحل هذا الخالف«.
واقترحت بريتش إيرويز زيادة في األجور 
بنسبة 11,5 باملئة على مدى ثالث سنوات، 

وقــالــت إن ذلــك يمكن أن يرفع أجــور بعض 
ألـــف جــنــيــه إسترليني  إلـــى 200  الــطــيــاريــن 
سنويا )246 ألف دوالر، أو 220 ألف يورو(. 
غير أن النقابة رفضت االقــتــراح الــذي طرح 
فـــي يــولــيــو، وقـــالـــت إن أعــضــاءهــا يــريــدون 
حصة أكبر من أرباح الشركة. وتقدر النقابة 
كــلــفــة اإلضـــــراب لــيــومــني، بــنــحــو 80 مليون 
لــم تعلن أي  جنيه، غير أن بريتش إيــرويــز 

رقم بعد.

المخاوف االقتصادية تدفع 
شعبية ترامب للتراجع

سجلت شعبية الرئيس األمريكي دونالد ترامب تراجعا بحسب استطالع 
لــلــرأي أجــرتــه صحيفة »واشنطن بــوســت« وشبكة »إيــه بــي ســي« ونشر 
اآلفــاق  لــدى األمريكيني حيال  املتزايد  القلق  الــضــوء على  أمــس، مــا يلقي 
االقــتــصــاديــة فــي الـــبـــالد. والـــوضـــع الــجــيــد لــالقــتــصــاد األمــريــكــي هــو أحــد 
الــذي سيترشح لوالية  لترامب  الحملة االنتخابية  الرئيسية في  املواضيع 
أربــع سنوات نهاية 2020. وقــال في شريط فيديو نشر نهاية  ثانية من 
األسبوع املاضي على تويتر »إن اقتصادنا قوي وبالدنا قوية، لم نكن أبدا 

في وضع أفضل«.
وأظهر آخــر استطالع أجرته واشنطن بوست و»إيــه بي ســي« أن هامش 
شعبية ترامب لدى األمريكيني في سن التصويت بلغ 38 مقابل 44% في 
يونيو. ورغم أن 56% من األمريكيني اعتبروا أن وضع االقتصاد »ممتاز« 
الرقم يشهد تراجعا كبيرا مقارنة بما كان عليه قبل  أو »جيد« فإن هذا 

سنة )%65(.
من جانب آخــر، اعتبر 6 أمريكيني من أصل 10 أنه »من املرجح جــدا« أو 
أمــا رأي األمريكيني بالطريقة  املقبلة.  السنة  انكماش  »املــرجــح« حصول 
التي يدير بها ترامب املفاوضات التجارية مع الصني فجاء قاسيا أيضا 
أدائــه  إنهم يوافقون على  آراؤهـــم  الذين استطلعت  قــال 35% فقط من  إذ 
أيــضــا بالنسبة  للقلق  املــثــيــر  والــرقــم  يــعــارضــونــه.  إنــهــم  قـــال %56  فيما 
الذين شملهم االستطالع  للرئيس األمريكي هو أن 43% من األشخاص 
التجارية واالقتصادية زادت من فــرص حصول  يعتبرون أن سياساته 
أبعدت  انها  العكس  املقبلة )مقابل 16% يعتقدون على  السنة  انكماش 

شبح االنكماش(.
وعبر ستة أمريكيني من أصــل عشرة من جانب آخــر عن قلقهم من أن 
إلــى زيـــادة أســعــار منتجات االستهالك  التجارية مــع بكني  الــحــرب  تــؤدي 
القلق حيال  أن  التأكيد منذ عــدة أسابيع  إدارة ترامب  لعائالتهم. وتكرر 
ــر الــخــزانــة األمــريــكــي ستيف  ــال وزيــ ــاس لـــه. وقــ وضـــع االقــتــصــاد ال أســ
منوتشني اإلثنني »ال أرى إمكان حصول انكماش على اإلطالق« مؤكدا أن 
الحرب التجارية الذي يخوضها ترامب مع الصني »لم تؤثر« على اقتصاد 
أكبر قوة في العالم. وأجري االستطالع عبر الهاتف بني 2 و5 سبتمبر على 

عينة تمثيلية شملت 1003 أشخاص.

مخاوف من فوضى بالسوق في حالة الخروج

البطالة والعملة أكبر تحديات تواجه بريطانيا بعد بريكست

أظــهــرت بيانات رسمية أمــس أن معدل 
إلــى أدنــى  البطالة فــي بريطانيا وصــل 
مستوى له منذ 45 عاما، إال أن االقتصاد 
البريطاني ال يزال يواجه خطر الدخول 
فـــي ركــــود عــمــيــق بــســبــب االضـــطـــرابـــات 
التي يتسبب بها بريكست. فيما يأتي 
ــى أيـــن يــتــجــه في  تــقــيــيــم لــالقــتــصــاد وإلــ
وقــــت تــســتــعــد بــريــطــانــيــا إلــــى مـــغـــادرة 
االتــحــاد األوروبـــي في 31 أكتوبر سواء 
ــه، كــمــا تــعــهــد رئــيــس  بـــاتـــفـــاق أو بــــدونــ

الوزراء بوريس جونسون.

هل بيانات البطالة 
إيجابية؟ 

تراجع معدل البطالة في بريطانيا في 
بـــ 3,9% في  إلــى 3,8% مــقــارنــة  يوليو 
ــو أعــلــى مــعــدل مــنــذ 1974،  يــونــيــو وهـ
وارتفع معدل األجور السنوية بنسبة 
4% وهو أعلى ارتفاع منذ 2008 لكنه 

تأثر باملكافآت.
ــانــــات  ــيــ ــبــ وظــــــاهــــــريــــــا، تـــــبـــــدو هــــــــذه الــ
ــــن انــــخــــفــــاض مـــعـــدل  ــكـ ــ إيــــجــــابــــيــــة، ولـ
ــا ال يـــعـــزز  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ الــــبــــطــــالــــة فــــــي بــ
اإلنــــتــــاجــــيــــة. فـــالـــعـــديـــد مــــن الــعــامــلــني 
يعملون في وظائف بدوام جزئي أو بـ 
»عقود بدون ساعات« والتي ال تضمن 
ــات الــعــمــل،  ــاعـ لــهــم عـــــددا أدنـــــى مـــن سـ

بحسب محللني.
اتــشــر كبير املستشارين  وقـــال هـــاورد 
االقــتــصــاديــني لــنــادي »ايــرنــســت يونغ 

ايتم كلوب« إن »التوظيف ارتفع بشكل 
متوقع ولكن النمو ال يزال فاترا. ولذلك 
فــإن اإلنــتــاج لكل ساعة عمل ينخفض 
ــــاف »ربـــمـــا قــامــت  فـــي الــحــقــيــقــة«. وأضـ
الــعــامــلــني مــؤخــرا  الــشــركــات بتوظيف 
ــن الــحــصــول  خـــوفـــا مــــن أال تــتــمــكــن مــ
عــلــى مــوظــفــني مــهــرة ســتــحــتــاج إليهم 
مستقبال بسبب قلة عدد العاملني في 
سوق العمل وبريكست«. وتابع »رغم 
أن نــمــو الـــعـــائـــدات ارتـــفـــع خـــالل الــعــام 
تــوظــيــف األشـــخـــاص  املــــاضــــي، إال أن 
ــورة مــن  ــ ــطـ ــ ال يــــــــزال أرخــــــــص وأقــــــــل خـ
االستثمار في هــذه البيئة املضطربة. 
ــه مــــن األســــهــــل الـــتـــخـــلـــص مــن  ــ ــا أنــ كـــمـ
الزائدة بدال من وقف مشروع  العمالة 

استثماري في حال تدهور الوضع«.

أين يقف االقتصاد 
البريطاني بشكل عام؟ 

ــلــــيــــل صـــــحـــــة االقـــــتـــــصـــــاد  يــــمــــكــــن لــــتــــحــ
البريطاني أن يتغير بسرعة، فاألسبوع 
الــخــبــراء أن تتجه البالد  املــاضــي تــوقــع 
إلى الركود هذا العام حتى قبل بريكست 
وســط تباطؤ االقــتــصــاد الــعــاملــي، إال أن 
التوقعات تغيرت بالنسبة للبعض بعد 
أن أظهرت البيانات الرسمية االثنني أن 
االقتصاد البريطاني سجل نموًا أفضل 
مـــن املــتــوقــع فـــي يــولــيــو بــلــغ 0,3%. وال 
ــزال خــبــراء الــســوق يــتــوقــعــون تــدهــورا  يـ
ــــالد مــن  ــبـ ــ ــرجــــت الـ ــــي حــــــال خــ ــدا فـ ــ ــديـ ــ شـ
االتحاد األوروبي بشكل فوضوي. وقال 

كريس بوتشام كبير محللي السوق في 
»آي جــي« إن »االقــتــصــاد البريطاني ال 
يــزال فــي وضــع قــوي ويتحدى توقعات 
الـــركـــود« بــعــد تــحــديــث إجــمــالــي الناتج 
املحلي وبعد بيانات الوظائف األخيرة 

»القوية«.

ماذا عن تأثير ضعف 
الجنيه اإلسترليني؟ 

ال يــــــزال الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي يــعــانــي 
مـــــن حــــالــــة االضـــــــطـــــــراب الــــنــــاجــــمــــة عــن 
بـــريـــكـــســـت، ويـــعـــتـــبـــر الـــجـــنـــيـــه مـــؤشـــرًا 
على صحة االقــتــصــاد البريطاني أكثر 
مـــن بـــورصـــة لـــنـــدن املــلــيــئــة بــالــشــركــات 

املــتــعــددة الجنسية، وانــخــفــض الجنيه 
إلــى أقل  املــاضــي  اإلسترليني األســبــوع 
مــن 1,20 دوالر للمرة األولـــى منذ نحو 
ثـــالث ســـنـــوات، بحيث وصـــل إلـــى أدنــى 

مستوى له منذ 1985.
ومـــن أكــبــر تــأثــيــرات ضــعــف الجنيه هو 
ــاع تــكــلــفــة الـــــــواردات مـــا سيتسبب  ــفـ ارتـ
بــدوره بارتفاع التضخم في بريطانيا. 
ورغـــم أن الــبــنــك املـــركـــزي يلجأ فــي مثل 
ــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة  ــــى رفـ ــــذه الــــحــــال إلـ هـ
لوقف ارتفاع التضخم، إال أن بريكست 
منعه مــن الــقــيــام بــذلــك. وســعــت محالت 
ــــى تــجــنــب  ــا إلــ ــ ــدورهـ ــ الــــســــوبــــرمــــاركــــت بـ
رفــع األســعــار بالتالي على املستهلكني 
بــســبــب قـــوة املــنــافــســة فــي الــقــطــاع، لكن 
املـــتـــاجـــر الـــصـــغـــيـــرة تـــجـــد صـــعـــوبـــة فــي 
ــالـــشـــيء ذاتـــــــه، بــيــنــمــا يــعــانــي  ــام بـ ــيـ ــقـ الـ
ــــن يــــســــافــــرون فــي  ــــذيـ ــيـــون الـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
إجــــــــــــــازات إلــــــــى الـــــــخـــــــارج مــــــن ارتـــــفـــــاع 

التكاليف.

اتفاق أو ال اتفاق؟ 

يـــمـــكـــن أن تــتــجــنــب  ــا  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ رغــــــم أن 
الــدخــول فــي ركــود فــي حــال توصلها إلى 
اتفاق خروج مع االتحاد األوروبي، يتوقع 
الخبراء تباطؤا دراماتيكيا في حال عدم 
التوصل إلى اتفاق، وأشارت آخر توقعات 
إلــى انخفاض  املــركــزي البريطاني  البنك 
إجمالي الناتج املحلي بنسبة 5,5% في 
حال حصل بريكست بدون اتفاق. ويتوقع 
أن ترتفع نسبة البطالة فــي هــذه الحالة 
إلــى 7% بينما سيرتفع مــعــدل التضخم 
إلــى 5,25% مقارنة مــع مستواه  السنوي 

الحالي وهو %2,1.

لندن - أ ف ب

تراجع حاد ألسعار األسهم السعودية

انخفضت البورصة السعودية انخفاضا 
ــم الـــبـــنـــوك  ــهــ ــــع أســ ــــراجـ ــــع تـ حـــــــادا أمــــــس مـ
ــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، وتــــراجــــع  ــ ــركـ ــ وشـ
املـــؤشـــر الــســعــودي الــرئــيــســي 1.1 بــاملــئــة. 
ــــي اثـــنـــني  ــــحـ ــــراجـ ونــــــــزل ســــهــــم مــــصــــرف الـ
بــاملــئــة وهـــبـــط ســهــم الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
لــلــصــنــاعــات األســاســيــة )ســـابـــك( املنتجة 
للبتروكيماويات 2.8 باملئة. وخسر سهم 

الــتــعــاونــي 4.9  الــســعــوديــة للتأمني  عناية 
بــاملــئــة بــعــد أن بلغت الــخــســائــر املــتــراكــمــة 

للشركة 40 باملئة من رأسمالها.
وانخفض سهما شركة الرياض للتعمير 
ــتـــي تــديــر  الـــعـــقـــاريـــة ولــــجــــام لـــلـــريـــاضـــة الـ
شبكة صــاالت رياضية 3.3 باملئة واثنني 
ــداول  ــتـ بــاملــئــة عــلــى الـــتـــرتـــيـــب، إذ جــــرى الـ
عــلــى أســهــمــهــمــا بــعــد انـــقـــضـــاء الـــحـــق في 
توزيعات األربــاح. وتسببت خسائر أمس 
فـــي تــقــلــيــص مــكــاســب املـــؤشـــر مــنــذ بــدايــة 

الــعــام إلـــى 1.5 بــاملــئــة. وقــفــز املــؤشــر نحو 
بــقــيــادة املستثمرين  بــاملــئــة فــي مــايــو،   20
األجـــانـــب الــذيــن اشـــتـــروا أكــثــر مــمــا بــاعــوا 
في كل شهر منذ بداية العام، مع انضمام 
أســهــم ســعــوديــة ملـــؤشـــري إم.إس.ســــــــي.آي 
وفــوتــســي راســــل لـــأســـواق الــنــاشــئــة. ومــا 
زالــــت الـــســـوق تــتــعــرض لــضــغــوط فـــي ظل 
ــمــــاش الـــــــذي يــــهــــدد اقـــتـــصـــاد  ــكــ خـــطـــر االنــ
اململكة واعتزام صناديق الشرق األوسط 

تقليص االستثمار في السعودية.

الرياض - رويترز

لندن - أ ف ب

واشنطن - أ ف ب
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انتقدت مجلة فورين بوليسي األمريكية 
ســـيـــاســـة اإلمــــــــــارات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
األوسط، مشيرة إلى أن الدولة الخليجية 
ــــررت أنـــهـــا ســتــكــون رائـــــدة فـــي تشكيل  قـ
ــــط، لكنها أخـــذت منعطفا  الــشــرق األوسـ
ــون  ــيــ ــاراتــ ــا، وتـــحـــت عــــنــــوان »اإلمــ ــ ــيـ ــ درامـ
أقــحــمــوا أنــفــســهــم فــيــمــا ال طــاقــة لــهــم به 
وقضموا أكثر مما يستطيعون مضغه« 
الــكــاتــب حسن حسن مــديــر برنامج  ذكــر 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة فــي 
البيئات الهشة بمركز السياسة العاملية، 
ــالــــه بـــمـــجـــلـــة فـــــوريـــــن بــولــيــســي  ــقــ فـــــي مــ
األمــريــكــيــة قــائــا، إنـــه قــبــل ســت ســنــوات 
بدأت اإلمــارات تؤكد نفسها كقوة فاعلة 
عــســكــريــة وســيــاســيــة بــالــشــرق األوســــط، 
الــــنــــاجــــح ضـــــد جـــمـــاعـــة  وأن االنــــــقــــــاب 
اإلخوان املسلمني بمصر في يوليو 2013 
أتـــــاح لــهــا الـــفـــرصـــة ألخــــذ زمـــــام مـــبـــادرة 
حــاســمــة فـــي تــشــكــيــل األحـــــــداث بجميع 
أنحاء املنطقة، وهي فرصة كانت سعيدة 

الستغالها.
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــــب أن إسـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ــيــــف  ويــــضــ
اإلماراتيني اصطدمت في يوليو املاضي 
الــدولــة عن  بــجــدار فــاصــل عندما أعلنت 
الــحــرب على اليمن التي  انسحابها مــن 
ــع الـــســـعـــوديـــة عــام  شــنــتــهــا بـــالـــتـــعـــاون مـ
2015 لــتــركــز حــصــريــا عــلــى مـــا أســمــتــه 
االســــتــــقــــرار ومـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب. وبــــدأ 
املـــســـؤولـــون اإلمــــاراتــــيــــون أيـــضـــا -يــقــول 
الـــكـــاتـــب- فـــي إطــــاق نــغــمــات تصالحية 
تــجــاه إيـــــران، وتــوقــفــت أبـــو ظــبــي بشكل 

ــران بـــالـــوقـــوف  ــ ــهـ ــ ــام طـ ــ ــهـ ــ ــن اتـ ــ واضـــــــح عـ
نـــاقـــات قبالة  ــع  أربــ الــهــجــوم عــلــى  وراء 
ساحل اإلمــارات، بالرغم من تصريحات 
للواليات املتحدة والسعودية التي تلوم 

طهران على الهجمات.
ــارات وإيــــران اجتماعات  كما عــقــدت اإلمــ
نـــادرة رفيعة املــســتــوى ملناقشة ترسيم 
الحدود البحرية. وكل هذا حدث في وقت 
كــانــت فــيــه واشــنــطــن تــضــاعــف الضغط 
عــلــى طـــهـــران وتــجــمــع حــلــفــاءهــا للقيام 
بالشيء نفسه. وأشار الكاتب إلى أن هذه 
التغييرات تتعارض أيضا مع أولويات 

أقــــرب حــلــيــف ألبـــو ظــبــي وهـــي الــريــاض 
ركت وحدها تقاتل في حرب ليس 

ُ
التي ت

لديها القدرة على الفوز فيها بمفردها، 
ولم تقدم اإلمــارات تفسيرا واضحا لهذا 

املنعطفات الجيوسياسية املفاجئة.
ــيــــم  ــيــ ــقــ ورجـــــــــــــــــح أنـــــــــهـــــــــا تــــــنــــــبــــــع مــــــــــن تــ
إســتــراتــيــجــيــتــهــا عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الست املاضية التي لخصها في أمرين: 
األول أن تأكيد اإلمـــارات لنفسها كــان له 
تــأثــيــر فــي تقليص مكانتها السياسية 
وســمــعــتــهــا بـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة. ثــانــيــا 
ــا الـــخـــاصـــة كــانــت  ــتـــى بـــشـــروطـــهـ ــه حـ ــ أنــ

اإلستراتيجية أصعب بكثير في التنفيذ 
مما تخيله اإلماراتيون.

وبــحــســب الــكــاتــب فـــإن هـــذا الــتــحــول في 
الــســيــاســة كـــان ســبــبــه تــصــويــت مجلس 
ــتـــورط في  الــشــيــوخ األمـــريـــكـــي إلنـــهـــاء الـ
ــيــــع. وقـــــد تــعــزز  حـــــرب الـــيـــمـــن هـــــذا الــــربــ
هـــذا الــتــحــول أكــثــر فــي أبـــو ظــبــي بسبب 
ــد مـــــن االنــــتــــكــــاســــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  ــديــ ــعــ الــ
ــارات  ــ األخـــيـــرة لــــإمــــارات. وتـــحـــاول اإلمــ
اآلن اســـتـــعـــادة ســمــعــتــهــا فـــي واشــنــطــن 
ــرى بتصوير  ــ الــغــربــيــة األخـ والـــعـــواصـــم 
نفسها كدولة صغيرة تسعى لاستقرار 

ــــال الــــقــــوة الــنــاعــمــة  واالزدهــــــــــــار مــــن خــ
واملــشــاركــة االقــتــصــاديــة، والــتــي تعارض 
بالتالي الحروب من كل األنواع بالشرق 
األوســـــــط. لــكــن هــــذا - كــمــا يــــرى الــكــاتــب 
- يــتــنــاقــض مـــع تــصــرفــاتــهــا عــلــى مـــدار 
 - السنوات الست املاضية حيث حاولت 
آثــار الربيع العربي  وفشلت - فــي عكس 

بأي وسيلة ممكنة.
وبـــــهـــــذا املــــعــــنــــى، فـــــــإن تــــحــــول ســـيـــاســـة 
اإلمــــــارات لــيــس مــدفــوعــا فــقــط بــمــحــاولــة 
استعادة سمعتها بل يغذيه أيضا فشل 
الــســيــاســات الــتــي أضـــرت بــهــا. ويــبــدو أن 
اإلمــاراتــيــني يــشــعــرون بــاإلحــبــاط بسبب 
ــنـــاجـــح  عــــجــــزهــــم عـــــن تـــــكـــــرار دعــــمــــهــــم الـ
)الــراحــل  الــذي أطــاح بالرئيس  لانقاب 
محمد مــرســي( املنتخب ديمقراطيا في 

مصر عام 2013.
الـــجـــديـــد  الــــــوضــــــع  ــــب أن  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ويـــــــــرى 
ــارات قـــد ال يــنــهــي دعــمــهــا لــلــوكــاء  لــــإمــ
بـــاملـــنـــطـــقـــة، لـــكـــنـــه قــــد يـــغـــيـــر ديـــنـــامـــيـــات 
عاقتها مع السعودية. فقد اعتقدا معا 
أنهما قادرتان على إنشاء نظام إقليمي 
جديد على شاكلتهما االستبدادية، لكن 
يــبــدو أن هـــذا الــحــلــم قــد تــبــخــر. ويختتم 
بالقول إن الــريــاض وأبــو ظبي ال تــزاالن 
ــة الــخــافــات بينهما  ــ عــازمــتــني عــلــى إزالـ
ــالـــي، لـــكـــن قــــد ال يـــكـــون ذلـــك  ــحـ الــــوقــــت الـ
ممكنا باليمن حيث إن انسحاب األخيرة 
ــى بتبني ســيــاســات أكثر  قــد يقنع األولــ
عدوانية ومخالفة للمصالح اإلماراتية، 
وأن حــرب اليمن التي قربتهما أكثر من 
أي قضية أخــرى باملنطقة قــد تجبرهما 

على االنفصال.

فورين بوليسي: اإلمارات فشلت في خطة »تشكيل الشرق األوسط«
الدوحة -  

ــوزراء الـــســـودانـــي أمــس  ــ ــ عــقــد مــجــلــس الـ
أول جلسة رسمية له إيذانا ببدء أعماله 
برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس 
الـــــوزراء، حــيــث نــاقــش االجــتــمــاع جــدول 
ــة الـــعـــمـــل وأولــــــويــــــات املـــرحـــلـــة  ــ ــارطـ ــ وخـ
األولـــــى وفـــي مــقــدمــتــهــا عــمــلــيــة الــســام. 
وقـــــــال فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صــــالــــح الـــنـــاطـــق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
وزيـــر الثقافة واإلعــــام، فــي تصريح له 
عــقــب االجـــتـــمـــاع، إن املــجــلــس أمـــن على 
بــأن يتم  الــدســتــوريــة  أولــويــات الوثيقة 
الـــفـــتـــرة  ــن  ــ ــزء األول مـ ــ ــجـ ــ الـ تـــخـــصـــيـــص 
االنــتــقــالــيــة املــقــدر بــســتــة أشــهــر لصالح 
وقــــف الـــحـــرب وإحـــــال الـــســـام الــشــامــل 
ــع كـــافـــة الــتــدابــيــر املــتــعــلــقــة بــذلــك  ــ ووضـ
وتــوفــيــر املعينات واملــطــلــوبــات فــي هذا 

الخصوص.
ــاع تـــنـــاول الــخــطــة  ــمـ ــتـ وأوضــــــح أن االجـ
االقتصادية العاجلة لتحسني األوضاع 
االقتصادية بجانب سياسات اإلصاح 
االقـــتـــصـــادي ملــجــمــل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة 
والبرامج الخاصة بها مع التأكيد على 
بــرنــامــج العمل املتفق عليه. ولــفــت إلى 
ــــات الــحــكــومــة  ــــويـ ــــدد أولـ أن املـــجـــلـــس حـ
االنتقالية فــي 10 نقاط ستعمل عليها 
الحكومة بوزاراتها وأجهزتها املختلفة 
حيث تــم تخصيص الـــ 200 يــوم األولــى 
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة لتنفيذها  مـــن عــمــر 
ــم االنــــتــــقــــال ملــرحــلــة  وتــقــيــيــمــهــا ومـــــن ثــ
أخرى بجداول زمنية معلومة وتتضمن 

ــاء الــــقــــوانــــني املـــقـــيـــدة  ــ ــغـ ــ األولـــــــويـــــــات إلـ
لــلــحــريــات وضـــمـــان اســـتـــقـــال الــقــضــاء 
وتــحــقــيــق الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة وتشكيل 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق املــســتــقــلــة الـــتـــي أعــلــن 
الــدســتــوريــة  الــوثــيــقــة  عنها ووردت فــي 
لــلــتــحــقــيــق فـــي الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــت 
القيادة  بما فيها جريمة فض اعتصام 
الـــعـــامـــة بـــالـــقـــوة فــــي الـــثـــالـــث مــــن شــهــر 
يــونــيــو املــاضــي، بــجــانــب تــعــزيــز حقوق 
النساء وإصاح أجهزة الدولة ومراجعة 
هياكل الحكم املقترحة ووضع سياسة 
خــارجــيــة مــتــوازنــة قــوامــهــا استقالية 
ــاة املــصــالــح  ــ ــــراعـ ــرار الــــســــودانــــي ومـ ــقــ الــ
املشتركة والتركيز على قضايا الرعاية 
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــعـــزيـــز دور 
ــراءات عملية وفــعــالــة  ــ الــشــبــاب عــبــر إجــ

والتحضير واالســتــعــداد لعقد املؤتمر 
الدستوري قبل انتهاء الفترة االنتقالية 
وتــفــعــيــل عــمــلــيــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 

ومكافحة الفساد.
وأضـــــــاف أن املـــجـــلـــس أصــــــدر تــوجــيــهــا 
عاجا الستئناف العام الدراسي لكافة 
ــل مـــن خــــال املـــتـــابـــعـــات لــإيــفــاء  ــراحــ املــ
ــــات الــــتــــي تـــمـــكـــن مــــن أن يــتــم  ــــويـ ــــاألولـ بـ
ذلـــك فــي أقــــرب فــرصــة ممكنة مــن خــال 
الــتــنــســيــق بـــني الـــــــــوزارات واملـــؤســـســـات 
ذات الصلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى 
الــبــنــي التحتية  أمـــر تسمية وزيــــري  أن 
والثروة الحيوانية ما زال قيد التشاور 
ــم يــحــســم بـــعـــد. وكـــشـــف أن  والـــبـــحـــث ولــ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ومــــعــــه 4 مــن 
الـــوزراء سيقوم بــأول زيــارة خارجية له 
لـــدولـــة جــنــوب الـــســـودان غـــدا الخميس 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الـــعـــاقـــة الـــخـــاصـــة بــني 

البلدين وملف السام.
ــى أن هـــيـــاكـــل ســلــطــة املــرحــلــة  ــ يـــشـــار إلـ
االنــتــقــالــيــة ســتــكــتــمــل بـــإعـــان املــجــلــس 
فــتــرة أقــصــاهــا 90 يوما  التشريعي فــي 
منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية 
فــي 17 أغسطس املــاضــي، وبـــدأت أولــى 
ــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ خـــــطـــــوات ســـــــام املــــرحــــلــــة االنـ
بزيارة وفد عسكري ومدني من مجلس 
الــــســــيــــادة ملـــديـــنـــة جــــوبــــا لــــبــــدء جـــولـــة 
مفاوضات مع الحركات املسلحة برعاية 
الــســودان سلفاكير  رئيس دولــة جنوب 
مــيــارديــت، ومــن املتوقع أن يتم تشكيل 
مــفــوضــيــة الـــســـام الـــتـــي ســتــتــولــى هــذا 

امللف خال فترة وجيزة.

قــال وزيــر الخارجية الباكستاني شاه 
مــحــمــود قــرشــي ملجلس األمـــم املتحدة 
ــتـــال  لــحــقــوق اإلنـــســـان أمــــس إن »االحـ
الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الــــقــــانــــونــــي« إلقــلــيــم 
املـــســـلـــمـــة مــن  ــبــــيــــة  ــلــ كـــشـــمـــيـــر ذي األغــ
جانب الهند يثير شبح حــدوث »إبــادة 
جــمــاعــيــة«، وألــغــت الهند فــي الخامس 
من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي 
كــــان يــحــظــى بـــه اإلقـــلـــيـــم الـــــذي يقطنه 
ــد أســبــاب  ثمانية مــايــني شــخــص وأحـ
الــنــزاع بــني البلدين املــتــجــاوريــن. وقــال 
قرشي أمام املجلس »البلدات والجبال 
والسهول والــوديــان الحزينة املكلومة 

في جامو وكشمير املحتلة تردد اليوم 
صدى يعيد لألذهان الذكريات املروعة 
لــــروانــــدا وســربــرنــيــتــشــا والــروهــيــنــجــا 
ومذبحة جــوجــارات«. وأضــاف »سكان 
جــامــو وكــشــمــيــر الــتــي تــحــتــلــهــا الــهــنــد 
يتعرضون اليوم ألسوأ.. أتردد في ذكر 
كلمة إبــادة جماعية هنا، لكن يجب أن 
أفعل.. يواجه سكان كشمير في املنطقة 
املــحــتــلــة تـــهـــديـــدات خــطــيــرة ألرواحـــهـــم 
وأســـلـــوب معيشتهم ومـــصـــادر رزقــهــم 
كــجــمــاعــة عــرقــيــة وقــومــيــة وديــنــيــة من 
نــــظــــام قــــاتــــل مــــصــــاب بــــرهــــاب الـــنـــســـاء 

واألجانب«.
ولم ترد الهند حتى اآلن داخل املجلس. 
وتسيطر كل من الهند وباكستان على 

ــــزء مــــن إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر وتـــطـــالـــب كــل  جـ
منهما بالسيادة الكاملة عليه. وأرسلت 
إلـــى وادي كشمير  الــقــوات  الــهــنــد آالف 
وفــرضــت قــيــودا عــلــى الــحــركــة وقطعت 
االتــــــــصــــــــاالت بــــعــــدمــــا ســــحــــب رئـــيـــس 
ــــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي فــي الخامس  الـ
من أغسطس الحقوق الخاصة لإقليم. 
ــات الـــهـــاتـــف واإلنـــتـــرنـــت  ــدمــ وظـــلـــت خــ
مقطوعة منذ ذلــك الحني. وقــال قرشي 
فــــي جــنــيــف »ال أرى فــي  لــلــصــحــفــيــني 
ــال إلجـــــراء  ــمـ ــتـ الـــبـــيـــئـــة الــــراهــــنــــة أي احـ
مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة مـــع الـــهـــنـــد«. وحــث 
أنطونيو جوتيريش األمني العام لألمم 
املتحدة ومجلس األمــن على املساعدة 

في نزع فتيل التوترات.

مجلس وزراء الحكومة االنتقالية يعقد أولى جلساته

باكستان تحذر من »إبادة جماعية« في كشمير

ناقش وقف الحرب وتحسين األوضاع االقتصادية في السودان

¶  عبدالله حمدوك

الخرطوم - قنا

جنيف - رويترز

قالت كتائب عز الدين القسام الذراع 
ــمــــاس، إنــهــا  الــعــســكــريــة لـــحـــركـــة حــ
ــــس عـــلـــى طـــائـــرة  ســـيـــطـــرت فـــجـــر أمـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــســـيـــرة شـــرقـــي رفـــح 
ــان الــجــيــش  ــ ــزة، وكـ ــ جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
ــــرف صـــبـــاح  ــتـ ــ ــد اعـ ــ ــي قـ ــلــ ــيــ ــ ــرائ اإلســ
تابعة  أمــس بسقوط طائرة مسيرة 
لـــه. وأضـــافـــت كــتــائــب الــقــســام - في 
أن   - اإللكتروني  بيان على موقعها 
ــة« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــســيــرة  ــوامــ ــحــ ــ »ال
ــة داخــــل  ــة خــــاصــ ــمـ ــهـ ــانــــت فــــي »مـ كــ
قطاع غزة وتحمل كاميرات حرارية 
ونهارية وجهازا معدا لتنفيذ املهمة، 
حــيــث تــم الــتــعــرف عــلــى نــوايــا الــعــدو 

وإحباطها«.
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن فــصــائــل  ــ وقـ
املــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غـــزة إن 
ـــاصـــة« 

ّ
ــي »ســــــاح الـــقـــن ــاومـــن فــ ــقـ مـ

ــن الــقــســام  ــديـ ــز الـ الـــتـــابـــع لــكــتــائــب عـ
الطائرة  هم من تمكنوا من إسقاط 
ــّيـــرة الـــتـــي كــانــت  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـــسـ
ــتــــوى مــنــخــفــض  ــلــــى مــــســ ــلـــق عــ ــحـ تـ
شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 
وأضــــــاف املـــصـــدر - مــفــضــا عــدم 
الكشف عن هويته - أن املقاومن في 
اصة« يمتلكون 

ّ
القن وحــدات »ســاح 

ــة مــــــزودة  ــقــ ــيــ ــة ودقــ ــاصــ أســـلـــحـــة خــ
للتعامل مع  الليلية  للرؤية  بمعدات 
ــداف املــعــاديــة، ومــنــهــا الــطــائــرات  األهــ
ــد نــجــحــوا فــي إســقــاط  املــســّيــرة، وقـ
هذه الطائرة بإطاق النار عليها فور 

اختراقها أجواء القطاع.
اصة ترابط 

ّ
القن أن وحــدات  وأوضــح 

ــد  ــلـــى مـــــــدار الــــســــاعــــة فــــي مـــراصـ عـ
املحيط  األمــنــي  السياج  امــتــداد  على 
الشرقية، لرصد  الجهة  بالقطاع من 
االحــــتــــال  ــيـــش  لـــجـ مــــــحــــــاوالت  أي 
الخــتــراق حــدود القطاع بــرا أو جــوا. 
وذكر املصدر أن لدى هذه الوحدات 
أوامر بالتعامل املباشر مع الطائرات 
اإلســرائــيــلــيــة املــســّيــرة الــتــي تخترق 
أجـــواء قطاع غــزة، وقــد نجحت غير 
مــرة فــي اآلونـــة األخــيــرة بإسقاطها 
ــال املــصــدر  ــ والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. وقـ
الطائرة  املقاومن سيطروا على  إن 
بعد إسقاطها، كــي يتم إخضاعها 
بعد ذلك للفحص والدراسة من قبل 

مهندسن وفنين مختصن، بهدف 
االستفادة منها والحصول على أي 
املقاومة في معركة  معلومات تفيد 

»صراع األدمغة« مع االحتال.
ــاح املـــقـــاومـــة  ــجـ ووصــــــف املــــصــــدر نـ
ــقــــاط هـــذه  ــإســ ــي غــــــزة بــ ــ ــكــــرر فـ ــتــ املــ
بــأنــه »إنــجــاز  الــطــائــرات  النوعية مــن 
ــم قــلــة اإلمــكــانــيــات، وقــد  كــبــيــر«، رغـ
يــفــيــدهــا فــي تــطــويــر مــا تمتلكه من 
طـــائـــرات مــســّيــرة بــســيــطــة، نجحت 
اآلونـــة األخيرة  فــي  فــي استخدامها 
في عمليات تصوير قوات االحتال 
ومــواقــعــهــا خــلــف الـــســـيـــاج األمـــنـــي، 

واستهداف آلياته.
ــاح أمــــس  ــ ــبـ ــ وأقــــــــــرت إســـــرائـــــيـــــل صـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ بــــإســــقــــاط املــ
ــراز »كـــواد  لــلــطــائــرة املــســّيــرة مـــن طــ
كــابــتــر«، جـــراء اســتــهــدافــهــا بــإطــاق 
الـــطـــائـــرة  ــت إن  ــ ــال قــ لـــكـــنـــهـــا  الـــــنـــــار، 
»بسيطة جدا، وال تخوف من تسرب 
معلومات«. وقال الجيش اإلسرائيلي 
إنه يجري تحقيقا ملعرفة مابسات 
ــرة. واعــــتــــرف جيش  ــائـ ــطـ ــاط الـ ــقـ إسـ
االحتال بأن الطائرة سقطت جنوب 
نار تجاهها، بمعنى  القطاع بإطاق 
أنها لم تسقط جراء خلل فني وإنما 
كـــان إســقــاطــهــا متعمدا ومــقــصــودا 

بنيران املقاومة الفلسطينية.
الــــطــــائــــرة ضــمــن  ــــدرج هــــــذه  ــنـ ــ تـ وال 
ــرات املـــســـيـــرة كــبــيــرة الــحــجــم  ــائـ ــطـ الـ
الــــــــقــــــــادرة عــــلــــى حــــمــــل صـــــواريـــــخ 
ــة،  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــاء املـ ــطــ ــشــ ــداف نــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
تــم  ــي  ــ ــتـ ــ الـ الـــــطـــــائـــــرة  أن  ــا  ــحــ ــوضــ مــ
الــــذي تتمكن  الـــنـــوع  إســقــاطــهــا مـــن 
ــه بــشــكــل  ــدافــ ــهــ ــتــ ــن اســ ــ املــــقــــاومــــة مـ
مــتــكــرر، وهــنــاك مــآخــذ عــلــى جيش 
ــن حــزب 

ّ
إســرائــيــل، خــاصــة مــع تــمــك

الفلسطينية  اللبناني واملقاومة  الله 
ــرات إســرائــيــلــيــة  ــ ــائـ ــ ــاط طـ ــقــ ــن إســ مــ
ــرة. ُيــذكــر  ــيـ مــســيــرة فـــي اآلونــــة األخـ
األول  أمـــــس  أســـقـــط  الـــلـــه  أن حـــــزب 
طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب 
الجيش اإلسرائيلي  لبنان، واعترف 
ــا. ويــــســــتــــخــــدم جــيــش  ــهــ ــقــــوطــ بــــســ
االحــتــال هــذه األنـــواع مــن الطائرات 
املـــســـيـــرة لـــلـــتـــصـــويـــر والـــتـــجـــســـس، 
ــال  ــيــ ــتــ ــي عـــمـــلـــيـــات االغــ ــ ــا فــ ــ ــــضــ وأيــ
والتفجير داخل املناطق الفلسطينية 

وأيضا بالدول العربية املجاورة.

»القسام« تسيطر على طائرة 
إسرائيلية مسيرة

غزة - وكاالت
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الــفــارســان القطريان الشيخ علي  يــشــارك 
بن خالد آل ثاني، وباسم حسن محمد في 
الجولة السابعة عشر من جوالت لونجني 
ــز الــــحــــواجــــز الـــتـــي  ــفـ ــال قـ ــ ــــطـ ــة ألبـ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
تستضيفها »سانت تروبيه« إحدى مدن 
الريفيرا الفرنسية الساحرة خالل الفترة 
الــجــاري بمشاركة  مــن 12 – 14 سبتمبر 
الــفــرســان النخب مــن 18 دولـــة مــن بينهم 
دولتان عربيتان وهما قطر ومصر التي 
يشارك منها الفارسان نايل نصار وعبد 
القادر سعيد، فيما يشارك فرسان من كل 
من أستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل 
وكــولــومــبــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا وأيــرلــنــدا 
وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفاكيا 
وســريــالنــكــا والــســويــد واملــمــلــكــة املتحدة 
والــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة األمـــريـــكـــيـــة وذلــــك 
ــة جـــــوالت  ــنــــت مــــؤســــســ ــلــ بـــحـــســـب مـــــا أعــ
األبطال العاملية، ويتنافس األبطال على 
جــوائــز مــالــيــة تــصــل إلـــى 750 ألـــف يــورو 
من بينها 350 ألف يورو ملباراة الجائزة 

الكبرى.
ويـــشـــارك الــفــارســان الــقــطــريــان كــذلــك في 
الــفــرق )دوري األبــطــال للفرق(  مــبــاريــات 
ــــور الــــــدوحــــــة« الـــتـــي  ــقـ ــ ــريــــق »صـ ضـــمـــن فــ
الــفــارس اإلنجليزي  تضم معهما كال من 
ــارس الــهــولــنــدي  ــ ــفـ ــ ــكــــار، والـ ــيــ مـــايـــكـــل واتــ
جــــور فــريــلــيــنــج، والــــفــــارس الــســلــوفــاكــي 

برونسيالف شوديبا.
وتتبقى جولتان فقط من جوالت األبطال 
لتستكمل عدد 19 جولة بالختام في براغ 
التي تقام البطولة فيها خالل الفترة من 
21 – 24 نوفمبر من العام الجاري 2019 
بعد االنتهاء من جولة نيويورك الثامنة 
عشر التي ستكون خالل الفترة من 27 – 
29 سبتمبر الجاري لتسدل الستار على 
مــوســم طــويــل بـــدأ مــن الــدوحــة الــتــي تعد 
شــريــكــا دائــمــا لــجــوالت لــونــجــني العاملية 
ألبطال قفز الحواجز حيث تشارك فيها 

من خالل الشقب )عضو مؤسسة قطر(.
أبــطــال قطر لقب الجائزة  وســبــق وحــقــق 

ــلــــفــــارس بــــاســــم حــســن  ــرتــــني لــ الــــكــــبــــرى مــ
إحداهما في موناكو والثانية في الدوحة 
ــت لـــونـــجـــني الـــعـــاملـــيـــة  ــ ــامــ ــ بـــالـــشـــقـــب، وأقــ
ــز جـــولـــة االفـــتـــتـــاح  ألبــــطــــال قـــفـــز الـــحـــواجـ
للموسم الــجــاري فــي الـــدوحـــة، وذلـــك في 
بــدايــة شهر مـــارس املــاضــي، فيما نظمت 
الجولة الثانية فــي العاصمة املكسيكية 
»مكسيكو سيتي« بمشاركة نخب العالم 
فـــي أبـــطـــال قــفــز الـــحـــواجـــز، ومــــن بينهم 
الـــفـــارس الــقــطــري بـــاســـم حــســن والــشــيــخ 
عــلــي بــن خــالــد آل ثــانــي الــلــذان يــشــاركــان 
في مباريات الخمس نجوم في البطولة 
ــاراة الـــجـــائـــزة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــك فــ ــذلــ ــة، وكــ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــتــنــافــس فــيــهــا الــفــرســان 
والــخــيــل املــصــنــفــة عــاملــيــا عــلــى ارتــفــاعــات 
تصل إلــى 160 سم هــذا بخالف الجوالت 

الخمس نجوم.
الــفــارس اإلنجليزي بن ماهر لقب  وحقق 
جولة روما السادسة عشر ضمن جوالت 
األبطال العاملية لقفز الحواجز، وذلك بعد 
الفوز بمباراة الجائزة الكبرى التي أقيمت 
ــفـــاع األعــلــى فــي الــبــطــولــة وهــو  عــلــى االرتـ
160 سم على صهوة جواده »إكسبلوجن 
قـــدره 38.76 ثانية  دبــلــيــو« محققا زمــنــا 

في جولة التمايز التي تأهل لها األربعة 
فرسان األوائل في املباراة، وحاز بن ماهر 
جائزة مالية قدرها 99 ألف يورو، وحل في 
الــفــارس البرازيلي مارلون  املــركــز الثاني 
مـــودولـــو عــلــى الـــجـــواد »إدجـــــــار« محققا 
زمنا قدره 39.20 ثانية في جولة التمايز 
بــدون أخــطــاء، وفــاز بجائزة مالية قدرها 
ــاء فـــي املـــركـــز الــثــالــث  ــ 60 ألــــف يـــــورو، وجـ
الفارس األملاني املخضرم لودجر بيربام 
على الجواد »كوول فيلينج« محققا زمنا 
ــــدون أخـــطـــاء وحـــاز  ــــدره 39.39 ثــانــيــة بـ قـ
جــائــزة مالية قــدرهــا 45 ألــف يـــورو، وحل 
رابــعــا الــفــارس اإليــطــالــي لــوكــا مــارزيــانــي 
الــجــواد »طوكيو دي ســولــي« وحــاز  على 
جائزة مالية قدرها 30 ألــف يــورو، وزمن 
42.16 ثــانــيــة ولــكــن بــعــد أن وقــــع فـــي 12 
ــفــــارس الــفــرنــســي  خـــطـــأ، وحــــل خــامــســا الــ
جوليان ايبياالرد على الجواد »فيرتوس 
شامبيكس«، وشارك في املباراة الفارسان 
املصريان نايل نصار الذي حل في املركز 
الثامن على الجواد »لوسيفير«، والفارس 
عبد القادر سعيد الــذي حل في املركز 16 
على الــجــواد »جــامــبــي« وذلـــك مــن بــني 34 

فارسا شاركوا في املباراة.

فارسان قطريان بجوالت األبطال العالمية 
»لونجين« في سانت تروبيه

سانت تروبيه -  

¶  الشيخ علي وباسم حسن

أعلنت لجنة املسابقات باالتحاد 
ــد جـــــــدول  ــ ــيــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكــ ــ ــ الـــــقـــــطـــــري ل
مــبــاريــات بــطــولــة كـــأس االتــحــاد 
للرجال للموسم الرياضي 2019 
/  2020 وسوف تنطلق البطولة 
الـــتـــي تـــقـــام بــنــظــام الـــــــدوري من 
دور واحد يوم اإلثنني 4 نوفمبر 
املقبل، حيث تقام ثالث مباريات 
تجمع األهلي مع السد والريان 

مع الدحيل والغرافة مع قطر.
وقــد تــم تأجيل مــبــاريــات فريقي 
الــــوكــــرة والـــعـــربـــي فـــي الـــجـــوالت 
ــــى بــســبــب مــشــاركــة  ــثـــالث األولــ الـ
الفريقني فــي البطولة اآلسيوية 
الثانية والعشرين لألندية أبطال 
الـــــدوري لــكــرة الــيــد الــتــي ستقام 
فــي مدينة / ســام شــوك/  بكوريا 
ــتـــرة مــــن 7  ــفـ الـــجـــنـــوبـــيـــة خـــــالل الـ
حتى 17 نوفمبر املقبل واملؤهلة 
لــبــطــولــة الــعــالــم لــألنــديــة أبــطــال 

القارات »سوبر جلوب 2020«.
وتتواصل مباريات بطولة كأس 
ــوم اإلثـــنـــني  ــ ــلـــرجـــال يـ االتــــحــــاد لـ

مــن كــل أســبــوع عــلــى أن تختتم 
البطولة في 30 ديسمبر املقبل، 
حيث يلتقي في الجولة األخيرة 
الــوكــرة مــع الــشــمــال والــريــان مع 
السد والغرافة مع الدحيل وقطر 

مع الخور واألهلي مع العربي.
وكـــان األهــلــي أحـــرز لقب بطولة 
كأس االتحاد للرجال لكرة اليد 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي بــيــنــمــا حل 
العربي في املركز الثاني والريان 

في املركز الثالث.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة ينطلق الــيــوم 
لــكــرة  ــبــــال  األربــــعــــاء دوري األشــ
الــريــاضــي 2019/   الــيــد للموسم 
الــجــولــة األولــــى  بـــلـــقـــاءات   2020
الــتــي تــجــمــع الـــريـــان مـــع الــخــور 
ــال والـــســـد  ــمـ ــع الـــشـ والــــدحــــيــــل مــ
ــع الـــوكـــرة  ــــي مــ ــلـ ــ ــع قـــطـــر واألهـ مــ
والغرافة مع العربي، كما ينطلق 
الــشــبــاب  الــخــمــيــس دوري  ــدا  ــ غـ
حــيــث يلعب فــي الــجــولــة األولـــى 
الــدحــيــل مــع الــخــور والـــريـــان مع 
الــــوكــــرة والــــغــــرافــــة مــــع الــشــمــال 
واألهــلــي مــع الــعــربــي والــســد مع 

قطر.

كأس االتحاد لكرة اليد 
تنطلق 4 نوفمبر المقبل

 

في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة

منتخبنا يتعادل مع نظيره الهندي 
بتصفيات أمم آسيا ومونديال 2022

الــقــدم، بطل  لــكــرة  تــعــادل منتخبنا الوطني 
ــداف في  آســيــا، مــع ضيفه الــهــنــدي بـــدون أهـ
املباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على 
ملعب »جــاســم بــن حــمــد« بــنــادي الــســد في 
ختام مباريات الجولة الثانية من املجموعة 
الــخــامــســة ضــمــن مــنــافــســات الـــــدور الــثــانــي 
فــي التصفيات اآلسيوية املشتركة املؤهلة 
إلــى نهائيات كــأس العالم لكرة القدم 2022 
في قطر، وبطولة األمــم اآلسيوية 2023 في 

الصني.
ــفــــظــــت قــــطــــر الـــتـــي  ــتــ ورغــــــــــم الــــــتــــــعــــــادل، احــ
حققت فـــوزا كبيرا فــي الــجــولــة األولـــى على 
بـــصـــدارة الترتيب  أفــغــانــســتــان )6- صــفــر(، 
ــاط مــن  ــقــ ــد 4 نــ ــيـ ــام لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بـــرصـ ــ ــعـ ــ الـ
مــبــاراتــني وبـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة عــن عمان 
نــقــاط من  املــركــز الثاني برصيد 3  صاحبة 
مباراة واحــدة، والغائبة عن منافسات هذه 

الجولة.
فــي املــقــابــل، حــصــدت الهند نقطتها األولــى 
فــي التصفيات بــعــد خــســارتــهــا فــي الجولة 
األولى على أرضها أمام عمان )1-2(، لتحتل 
املــــركــــز الــــرابــــع خـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان الــثــالــثــة 
برصيد 3 نقاط بعد فوزها أمس )1- صفر( 
الــتــي قبعت في  على ضيفتها بنجالديش 

ذيل املجموعة بال رصيد من النقاط.
ــنـــد جــيــدة  ــهـ وجـــــــاءت مــــبــــاراة الـــعـــنـــابـــي والـ
ــيـــث ســـيـــطـــر مــنــتــخــبــنــا عــلــى  املــــســــتــــوى، حـ
مــجــريــات األمــــور فــي الــشــوط األول وصنع 
العديد من الفرص للتسجيل بــدون جدوى 
فــي ظــل تــألــق الـــحـــارس الــهــنــدي جــوربــريــت 
ــبـــي املــنــتــخــبــني فــــي هـــذا  ســيــنــج أفـــضـــل العـ

الشوط.
اســتــهــل مــنــتــخــبــنــا الـــشـــوط بــهــجــوم مكثف 
أمــال في خطف هــدف مبكر، حيث مر حسن 
الــهــيــدوس مــن الجانب األيــســر وســدد قوية 
تصدى لها الحارس سينج في الدقيقة )6(، 

تلت ذلك تسديدة ثانية من الهيدوس أيضا 
حولها الحارس لركنية لم يستفد بها العبو 

قطر )10(.
وكــاد عبدالعزيز حاتم أن يفتتح التسجيل 
ملنتخبنا بــعــدمــا اســتــغــل تــمــريــرة خــطــأ من 
مدافعي الهند، وسدد قوية مرت فوق املقص 
املــعــز علي  األيــمــن )15(، تلتها تسديدة مــن 
القائم األيسر للمرمى الهندي  مــرت بجوار 

.)21(
واصــل املنتخب القطري هجومه الضاغط، 
حيث ســدد بسام الـــراوي قوية مــرت بجوار 
القائم األيمن للمرمى الهندي )29(، تلت ذلك 
محاوالت هجومية قطرية ولكنها لم تشكل 

خطورة على مرمى الهند في ظل استبسال 
املدافعني.

ومــع مــرور الوقت اكتسب املنتخب الهندي 
بعض الثقة وبادل قطر الهجوم، حيث نظم 
ــم يــهــدد  ــرتـــدة ســـريـــعـــة، ولــكــنــه لـ هــجــمــات مـ
مرمى حسن الدوسري حــارس قطر في ظل 
إخــفــاق العــبــيــه فــي إكــمــال الهجمة بــصــورة 

مثالية.
وفي الدقائق الخمس األخيرة من الشوط 
أهدر منتخبنا عدة فرص حقيقية، حيث 
ســدد عبدالكريم حسن قوية تصدى لها 
الحارس الهندي املتألق جوربريت سينج 
ــك هــجــمــة مــنــظــمــة وصــلــت  )44(، تــلــت ذلــ

إلـــى املــعــز عــلــي فــي منطقة الـــجـــزاء، ســدد 
املــرمــى، لكن الحارس  بيسراه جميلة في 
تــألــق وشتتها، قبل أن تــعــود مــرة ثانية 
لــعــبــدالــعــزيــز حــاتــم، الـــذي انــفــرد باملرمى 
وســدد بغرابة لتمر الكرة بجانب القائم 

األيسر )45(.
ــل الــعــنــابــي  ــ ــ وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي واصـ
هجومه بحثا عن هدف التقدم، ولكن دون 
ــــدوى فـــي ظـــل تــكــتــل املــنــتــخــب الــهــنــدي  جـ
دفــاعــيــا واعــتــمــاده عــلــى الــهــجــمــة املــرتــدة 
الـــتـــي شــكــلــت خـــطـــورة عــلــى مـــرمـــى قطر 
بــخــالف الــشــوط األول، حــيــث مــر أودانــتــا 
سينج بصورة جميلة من الجانب األيمن 

ولــكــنــه ســــدد قـــويـــة مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم 
األيمن ملرمى سعد الدوسري )50(.

وفــــــي ظـــــل عــــــدم الـــتـــســـجـــيـــل ومــــــع مـــــرور 
الوقت، توتر العبو قطر املتوجون بلقب 
كـــــأس األمــــــم اآلســــيــــويــــة األخـــــيـــــرة، حــيــث 
املــرمــى بالفردية  املــحــاوالت على  اتسمت 
والرعونة، وسدد عبدالعزيز حاتم بعيدة 
عن املرمى )59(، تلتها محاولة من حسن 
الـــهـــيـــدوس لــلــمــرور مـــن الــجــانــب األيــســر 

والتسديد في أقدام املدافعني )63(.
ــــورة فــي  ــطـ ــ وشـــكـــلـــت هـــجـــمـــات الـــهـــنـــد خـ
الشوط الثاني بعدما مر أودانــتــا سينج 
ــل أن  ــبـ ــارة، قـ ــهــ ــمــ مــــن الــــجــــانــــب األيــــمــــن بــ
يحصل على ركــلــة حــرة مــبــاشــرة، لعبها 
بــطــريــقــة مــمــيــزة ليقابلها زمــيــلــه فينيت 
راي قوية مرت بجوار القائم األيمن ملرمى 

قطر )66(.
رغـــم الــســيــطــرة إال أن الــفــرديــة والــتــســرع 
الــقــطــري، حيث ســدد خوخي  عــابــا األداء 
بـــوعـــالم فــــوق الـــعـــارضـــة )72(، تــلــت ذلــك 
تسديدة ضعيفة من عاصم مادبو حولها 
الــحــارس لركنية لعبها إسماعيل أحمد 
وحــولــهــا الــبــديــل أحــمــد عــالء بــرأســه فوق 
عارضة مرمى الهند الخالي من حارسه 
)78(. ومــن هجمة مــرتــدة ومنظمة كــادت 
الهند تخطف هــدفــا قــاتــال بعدما استلم 
أفضل العبي الفريق أودانتا سينج الكرة 
عـــلـــى حــــــدود مــنــطــقــة جــــــزاء قـــطـــر وســــدد 
كرة جميلة بيسراه، ولكنها مرت بجوار 

املقص األيمن للمرمى )82(.
وأطــلــق عــبــدالــكــريــم حــســن تــســديــدة قوية 
ــنـــدي املــتــألــق  تـــصـــدى لـــهـــا الــــحــــارس الـــهـ
جوربريت سينج بصعوبة بالغة لترتد 
ــرة إلــــــى إســـمـــاعـــيـــل مـــحـــمـــد املـــنـــفـــرد  ــ ــكـ ــ الـ
باملرمى الخالي من حارسه، ولكنه سدد 
لــه الكرة  القائم األيــمــن لترتد  بغرابة فــي 
مرة ثانية ويضعها برأسه بجوار القائم 

األيمن )86(.

¶ منتخبنا ضيع فوزا سهال أمام الهند

الدوحة - 
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جذب الــدوري اإلنجليزي خالل فترة الصيف األضواء 
وأنــظــار الجماهير الرياضية واملحللني نظرا للقيمة 
اإلجــمــالــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا ضــمــن املــيــركــاتــو الــصــيــفــي، 
الــــدوري اإلنجليزي  حيث بلغ إجــمــالــي قيمة تنقالت 
نحو 1.7 مليار دوالر أمريكي، نظرا لحجم الصفقات 
الــتــي حققتها األنـــديـــة املــنــضــويــة تــحــت لــــواء الــــدوري 

اإلنجليزي.
وسجل امليركاتو الصيفي في الدوري اإلنجليزي ثاني 
أعلى قيمة تنقالت منذ العام 2003 عندما اقتربت قيمة 
تكلفة التنقالت املسجلة في العام الجاري من القيمة 
املسجلة خالل امليركاتو الصيفي في العام 2003، وذلك 
فــي ظــل املــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة املسجلة خــالل الفترة 
األخــيــرة والــتــي منها األخــذ والـــرد فيما يتعلق بملف 
خـــروج بريطاينا مــن تحت مظلة االتــحــاد األوروبــــي، 
والضغوطات التي ولدها على العديد من القطاعات 
املختلفة بما فيها األندية الرياضية التي تأثرت إلى 
حد ما نتيجة طرح فكرة إعادة تغيير عقود الالعبني، 
ــك تـــأثـــر الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــبــريــطــانــيــا نــتــيــجــة  ــذلــ وكــ
هجرة العديد من رؤوس األمــوال من داخــل االقتصاد 
البريطاني نحو أسواق مجاورة في االتحاد األوروبي، 
كالسوق الفرنسي واألملاني نظرا الستقرار نسبي في 

تلك األسواق رغم تأثر مستويات النمو هناك.
وقد تصدر نادي أرسنال املركز األول بقيمة التنقالت 
فـــريـــق  يـــلـــيـــه  نـــحـــو 187 مـــلـــيـــون دوالر  بـــلـــغـــت  ــتــــي  الــ
بــلــغــت 181 مليون  تــنــقــالت  مــانــشــســتــر ســيــتــي بقيمة 
دوالر، وفــــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة نــجــد نـــــادي مــانــشــســتــر 
يونايتد بقيمة تنقالت تصل إلى 175 مليون دوالر، ثم 
فريق أستون فيال بقيمة 151 مليون دوالر وفي املركز 
الخامس نجد فريق إيفرتون بقيمة تنقالت بلغت نحو 

133 مليون دوالر.
ووفــقــا لإلحصائيات األولــيــة فقد بلغ متوسط تكلفة 
التنقالت في امليركاتو الصيفي للعام الجاري نحو 86 
مليون دوالر أمريكي، مقارنة بمتوسط التكلفة املسجل 
في امليركاتو الصيفي خالل العام املاضي والــذي بلغ 
نحو 74 مليون دوالر، ليحقق بذلك نسبة نمو تساوي 
16.21%. ويشار في ذات اإلطار إلى أن إجمالي إيرادات 
األندية اإلنجليزية خالل املوسم الكروي 2017 - 2018 
قد بلغ نحو 514 مليون دوالر أمريكي. ويبقى السؤال 
أي وجــه ستظهر به األنــديــة اإلنجليزية خــالل املوسم 

الجاري بعد اإلنفاق الهائل على التنقالت الصيفية؟.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
ــة عـــن تــنــفــيــذ مــشــاريــع  الــجــهــة املـــســـؤولـ
ــادات والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبــرامــج  ــتــ اإلســ
الــعــالــم  كــــأس  بــبــطــولــة  الـــخـــاصـــة  اإلرث 
FIFA قــطــر 2022™، عـــن االنـــتـــهـــاء من 
تسجيل جميع عمال مشاريعها في نظام 
متكامل للسجالت الطبية اإللكترونية، 
فـــي خــطــوة تــعــد األولـــــى مـــن نــوعــهــا في 
مجال الرعاية الصحية في قطر. ويعمل 
النظام وفق برنامج »سيستم وان« الذي 
توفره شركة »ذا فينيكس بارتنرشيب« 
الـــســـجـــالت  فــــي مــــجــــال  الـــــرائـــــدة   )TPP(
الصحية اإللكترونية باململكة املتحدة. 
ــريـــض ســـجـــل طــبــي،  وُيـــخـــصـــص لـــكـــل مـ
مـــا يــتــيــح لــأطــبــاء فـــي مــخــتــلــف املــواقــع 
االطــالع على السجالت الطبية للعمال، 
ومــراقــبــة حــالــتــهــم الــصــحــيــة، والــتــعــامــل 
مــعــهــا بــشــكــل أكــثــر فــعــالــيــة. وُيــســتــخــدم 
هذا البرنامج في اململكة املتحدة لتعزيز 
منظومة الخدمة الصحية الوطنية في 

البالد.
ويــضــم الــنــظــام، الـــذي أطــلــق فــي فبراير 
2018، ســـجـــالت صــحــيــة ألكـــثـــر مـــن 29 
ــادات  ــتــ ألـــــف عـــامـــل فــــي خــمــســة مــــن إســ
املـــــــونـــــــديـــــــال، ويــــكــــشــــف عــــــن املــــخــــاطــــر 
الصحية الــتــي تــواجــه الــعــمــال، ويــحــدد 
ــة بــشــكــل  ــ ــــالزمـ اإلجــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة الـ
ــى تـــوفـــيـــر الــبــيــانــات  ــ ــافــــة إلـ فـــــــوري، إضــ
ــــالق حـــمـــالت صــحــيــة تــعــزز  الـــهـــامـــة إلطـ
صحة العمال وسالمتهم. كما يستطيع 
املرضى الوصول إلى سجالتهم الطبية 
فـــي قــطــر وخـــارجـــهـــا مـــن خــــالل تطبيق 
TPP الــــخــــاص بـــكـــل عــــامــــل، مــــا يــضــمــن 

استمرارية الرعاية الصحية، مع تمكني 
ـــــــــــالع عـــلـــى وضــعــهــم 

ّ
ــال مـــــن االط ــمــ ــعــ الــ

الصحي والتعامل معه بشكل أفضل.
ويخضع جميع عمال مشاريع اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث املسجلني في 
هــذا النظام لفحص طبي شامل ينفذه 
الــــهــــالل األحــــمــــر الـــقـــطـــري بــتــمــويــل مــن 
اللجنة العليا. وتشكل نتائج الفحص 
جزءًا من السجالت الطبية املركزية التي 
يمكن الوصول إليها من خالل العيادات 
الطبية في اإلســتــادات، وأماكن اإلقامة، 

واملراكز الصحية التابعة للهالل األحمر 
القطري.

وفي تصريح له حول هذه املبادرة، قال 
ســعــادة الــســيــد حــســن الــــــذوادي، األمــني 
العام للجنة العليا: »تؤكد هذه املبادرة 
الــتــزامــنــا الــكــامــل بــرفــع مــســتــوى رعــايــة 
الــعــمــال. ونتطلع دائــمــا لــالســتــفــادة من 
ــكــــارات والــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة في  ــتــ االبــ
جهودنا لتحسني رعاية عمالنا، ونرى 
أن نجاح اللجنة العليا في تنفيذ هذه 
ـــا ألفــضــل  املــنــظــومــة الــتــقــنــيــة يــمــثــل إرثــ

املمارسات الصحية في هذا املجال«.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــســيــد آشـــلـــي بــــروك، 
بـــارتـــنـــرشـــيـــب«  فـــيـــنـــيـــكـــس  ــــر »ذا  ــــديـ مـ
الــــشــــرق األوســــــــط: »نـــفـــخـــر بــالــعــمــل مــع 

الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــقــديــم خـــدمـــات رعــايــة 
صــحــيــة عــالــيــة الــــجــــودة لــلــعــمــال كـــأول 
نــظــام مــتــكــامــل لــلــســجــالت الــصــحــيــة في 
البناء في قطر واملنطقة. وتهدف  قطاع 
شراكتنا إلى تقديم أفضل مزايا الرعاية 
ــة مــعــلــومــات شــامــلــة  ــاحــ الــصــحــيــة، وإتــ
عــن صحة العمال مــع سهولة الوصول 
إليها، من أجل تحسني صحة ومستوى 

رعاية العمال«.
وقــــــــال الـــســـيـــد مـــحـــمـــود قــــطــــب، املـــديـــر 
الـــعـــمـــال فــي  ــة  ــايــ الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة رعــ
ــل أعــــــــوام، شــّكــلــت  ــبـ الــلــجــنــة الـــعـــلـــيـــا: »قـ
الــحــاجــة ملــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة لــلــرعــايــة 
الصحية لعمالنا تحديا بالنسبة لنا. 
الــطــبــيــة  الـــســـجـــالت  نـــظـــام  يــلــعــب  واآلن 

اإللكترونية املتكامل دورًا محوريا في 
تعزيز معاييرنا في هذا املجال. واليوم، 
يسرنا أن جميع عمالنا لديهم سجالت 
طـــبـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــضـــمـــن اكـــتـــشـــاف 
مــشــكــالتــهــم الــصــحــيــة فـــي أســـــرع وقــت 
مــمــكــن، وبــالــتــالــي وضـــع خــطــة الــرعــايــة 

الصحية التي تناسب حالتهم«.
ــــوز قـــطـــر بــحــق  ــه عـــقـــب فــ ــ ــــى أنــ يــــشــــار إلــ
 FIFA اســتــضــافــة بــطــولــة كــــأس الــعــالــم
2022™، أعّدت اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث مــجــمــوعــة مــن املــعــايــيــر لــرعــايــة 
ــلـــى صــحــة  الـــعـــمـــال تــــهــــدف لـــلـــحـــفـــاظ عـ
املــونــديــال بــدءًا  وســالمــة عمال مشاريع 
ــهــــم إلـــى  ــتــــى عــــودتــ ــن تـــوظـــيـــفـــهـــم وحــ ــ مـ

أوطانهم.

2022 سجالت طبية إلكترونية لعمال مشاريع مونديال قطر 
5 من إستادات كأس العالم 29 ألف عامل في  ألكثر من 

¶  يستطيع المرضى الوصول إلى سجالتهم الطبية في قطر وخارجها من خالل تطبيق TPP الخاص بكل عامل

¶  حسن الذوادي

الذوادي: المبادرة تؤكد 
التزامنا الكامل برفع 
مستوى رعاية العمال

الدوحة -  

مليار دوالر قيمة التنقالت   1.7
الصيفية لألندية اإلنجليزية

16.21 % نموا في متوسط التكلفة

أحمد فضلي
يواصل العداء الفرنسي مراد أمدوني بطل أوروبا 
العالجي في  في سباق 10 آالف متر، برنامجه 
الــعــظــام والــطــب  »ســبــيــتــار« - مستشفى جــراحــة 
لبرنامج تأهيل مكثف  الــريــاضــي، حيث يخضع 
الستعادة أفضل قدراته بعد إصابته في الركبة، 
وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة العالم أللعاب 
القوى »قطر 2019« التي ستقام خالل الفترة من 

27 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر املقبل.
وفي تصريح له أعرب مراد عن سعادته بتواجده 
في سبيتار، وقــال »كل شيء متوفر هنا يسمح 
أن يكون فــي حالة جيدة بما فــي ذلك  للرياضي 
املحلية، وهـــذا مهم  الطقس  الــتــدريــب فــي ظـــروف 
بالنسبة لي للمشاركة في سباق املاراثون في 5 
تــّوج بذهبية  الفرنسي قد  الــعــداء  أكتوبر«. وكــان 
سباق 10 آالف م وبرونزية 5 آالف م في بطولة 
العام  التي أقيمت في برلني  القوى  أوروبــا أللعاب 
لــإصــابــة جــعــلــه يغير  تــعــرضــه  املـــاضـــي، إال أن 
املــاراثــون في بطولة  لينافس في سباق  اهتمامه 

العالم أللعاب القوى /قطر 2019/.
املكان  قــال »إن  للعالج  اخــتــيــاره سبيتار  وحـــول 
ــعـــروف بــبــرامــجــه الــطــبــيــة الـــوقـــائـــيـــة، ويــســاعــد  مـ
الــريــاضــيــني عــلــى املــحــافــظــة عــلــى لــيــاقــتــهــم، وهــذا 
التي  املقبلة  العالم  سيساعدني حتما في بطولة 

ستقام هنا في الدوحة«.
الرياضيني  ويتبع سبيتار منهجا طبيا يساعد 
ــم، كــمــا يــتــردد  ــهـ عــلــى املــنــافــســة بــأقــصــى قـــدراتـ
العديد من نجوم الرياضة على املستشفى للعالج 

والتأهيل.
وستقام بطولة العالم أللعاب القوى /قطر 2019/ 
على إستاد خليفة الدولي املجهز بأنظمة التبريد 
ــرارة املـــثـــلـــى لــلــمــنــافــســني  ــ ــحـ ــ لـــضـــمـــان درجـــــــات الـ
ــل املـــلـــعـــب، فـــي حـــني أن ســبــاق  ــ واملــشــجــعــني داخـ
املاراثون سوف يجرى على كورنيش الدوحة في 

منتصف الليل، وذلك للمرة األولى.
التي تستمر  القوى  العالم أللعاب  ستقام بطولة 
عشرة أيام في الدوحة 2019 على إستاد خليفة 
التبريد لضمان درجــات  الــدولــي، املجهز بأنظمة 
ــــحــــرارة املــثــلــى لــلــمــنــافــســني واملــشــجــعــني داخـــل  ال
املــلــعــب، فـــي حـــني أن مــســابــقــة املــــاراثــــون ســوف 
للمرة األولى  الدوحة،  تجرى على طول كورنيش 

في منتصف الليل.

»سبيتار« يجهز 
بطل أوروبا في 

سباق 10 آالف متر
الدوحة -  
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أصدرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، التقويم القطري الدفتري لعام 
1441 هجري )2019 / 2020 ميالدي( بتوقيت الدوحة.

البحوث والـــدراســـات اإلسالمية  إدارة  أعــدتــه  الـــذي  التقويم  تــوزيــع  وسيتم 
بــالــوزارة، على الجمهور في مبنى مكتبة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني، 
الساعة 11  الساعة 9 صباحا وحتى  أم غويلينا من  الله، بمنطقة  رحمه 
ظهرا. ويحتوي التقويم الجديد إلى جانب املواقيت التي تسهل أداء العبادات، 
املناخية لكل شهر، والتي تيسر  السمات  املوافقات للشهور، وذكــر  على 

للناس أمور حياتهم، وتعينهم في أسفارهم.

الشهور  الــــواردة فــي فضائل  اآلثـــار الصحيحة  كما يحتوي على بعض 
واأليام، ومواسم الخير، والعبادات الخاصة بتلك املواسم، إلى جانب بعض 

األدعية واألذكار املأثورة في اليوم والليلة.
الــعــبــادات، وعلى  الدفتري أيضا على بعض أحكام فقه  التقويم  ويشتمل 
الطوالع  إلــى جانب  الــراشــدة،  النبوية والخالفة  السيرة  مفكرة عــن مرحلة 
أوان زراعــة  والــبــروج، ونــبــذة عــن سبب تسميتها، وفــائــدة معرفتها، مثل 
ــار، وقــطــع فــواضــل األشـــجـــار وســعــف النخيل،  ــ الـــبـــذور، والــحــبــوب، واألزهــ

ومعرفة بعض األمراض التي يمكن أن تنتشر فيها.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

»كهرماء« تحتفل بيوم المهندس 17 الجاري

أرقام وحقائق

تــحــرص مــديــنــة نــيــويــورك 
األمـــريـــكـــيـــة، عــلــى تخليد 
ذكـــــرى هــجــمــات الـــحـــادي 
عـــشـــر مــــن ســبــتــمــبــر مــن 
خـــــــــالل إطـــــــــــالق أضـــــــــواء 
ــنــــة،  ــة فـــــــي كـــــــل ســ ــعــ ــشــ مــ
ــذه الــطــريــقــة بــاتــت  لــكــن هــ
ــادات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــرض النـ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ت
التداعيات  واسعة، بسبب 

البيئية.
ــلــــت  ــقــ وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا نــ
صــــحــــيــــفــــة »نــــــيــــــويــــــورك 
تـــايـــمـــز« األمـــريـــكـــيـــة، فــإن 
هذه األضواء املشعة تؤثر 
الــهــجــرة، التي  على حــركــة 
تــقــوم بــهــا الــطــيــور، خــالل 
هذه الفترة من السنة، في 

سماء املدينة.
وأضــــاف املــصــدر أن هــذه 
ــجـــري  األضـــــــــــــواء الـــــتـــــي يـ
تسليطها، بشكل سنوي، 
تـــعـــرض مـــا يـــقـــارب 160 
ــــف طـــائـــر لــلــخــطــر، وهــو  أل
ــٌر يــســتــوجــب الــتــحــرك،  ــ أمـ

بحسب ناشطني.
وحتى تصل إلى وجهتها 
املقصودة، فإن الكثير من 
املــهــاجــرة، ومنها  األنـــــواع 
مــخــتــلــف الــطــيــور املــغــردة 
الزاهية األلــوان، تطير ليال 
ــي طـــريـــقـــهـــا  ــ وتــــهــــتــــدي فــ
أو  النجمية،  باملجموعات 
مـــا يــعــرف بــاســم األبــــراج 

الفلكية.
ــول الـــخـــبـــراء إن هــذه  ــقـ ويـ
األضـــــــواء تــجــعــل الــطــيــور 
في حيرة من أمرها، كما 
ــة فــي  ــوبـ ــعـ ــا تـــجـــد صـ ــهــ أنــ
ــل مـــــع بــعــضــهــا  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
أنــهــا تتعرض  أو  الــبــعــض، 

لجروح قاتلة.
لــكــن األضـــــواء الــخــارجــيــة 
ــال، ال ســيــمــا  ــيــ ــ ل ــرة  ــهــ ــبــ املــ
ــاء األحـــــــــــوال الـــجـــويـــة  ــ ــنـ ــ أثـ
ــة، يــمــكــن أن  ــيــ ــواتــ غـــيـــر املــ
ــيـــور،  ــطـ ــتــــبــــاه الـ تـــشـــتـــت انــ
وقــــــد تــجــعــلــهــا تــصــطــدم 
النوافذ والحوائط  بزجاج 
واألضـــــــــواء الـــكـــاشـــفـــة، أو 

تسقط على األرض.

يترقب مستخدمو أجهزة »أبل«، طرح نسخ 
جديدة من هواتف »آيفون« الذكية، في والية 
بــأن تجلب مزايا  آمــال  كاليفورنيا، وســط 
السعر على  تــكــون باهظة  أن  ثــوريــة، دون 

غرار النسخ السابقة.
ــون« الـــجـــديـــدة،  ــفــ ــواتـــف »آيــ ــرح هـ ــأتـــي طــ ويـ
لـــ »أبـــل«، ألن  فــي سياق »صــعــب« بالنسبة 
ــارت مـــتـــأخـــرة فــــي تــصــنــيــف  ــ الـــشـــركـــة صــ
»املــبــيــعــات، إذ صــــارت فــي املــرتــبــة الــرابــعــة 
ــواوي وسامسونغ وشركة  بعد كــل مــن هـ

صينية أقل شهرة وهي »أبو«.
املــال  بــوش« لخدمات  وبحسب هيئة »ويــد 
ــات املـــتـــحـــدة، فــإن  ــواليــ ــ واالســـتـــثـــمـــار فـــي ال
شركة »أبل« تراهن على أن تصل مبيعات 
هاتف »آيفون 11« إلى مستوى 75 مليون 
الــعــدد بشكل طفيف  وحــــدة، إذ يــزيــد هـــذا 
فقط، عن العدد املرتقب، خالل فترة إطالق 

الجهاز في سبتمبر من العام املاضي.
ــقـــادات  ــتـ ــون« النـ ــ ــفـ ــ ــهــــزة »آيـ وتـــعـــرضـــت أجــ
واسعة خالل املواسم السابقة، ألن الشركة 
ظــلــت تـــطـــرح الـــهـــواتـــف الـــجـــديـــدة بــأســعــار 

مرتفعة، دون أن تجلب مزايا قوية.
ــت تـــســـوق  ــلـ ــــشــــركــــة األمــــريــــكــــيــــة ظـ ــن ال ــكـ لـ
نفسها بــمــثــابــة »ضـــامـــن« ألمـــان األجــهــزة 
وخصوصيتها، وصورت هذا األمر بمثابة 
الــشــكــوك بشأن  أثــيــرت  الــقــوة، فيما  نقطة 
لفائدة  التجسس  اســتــخــدام »هــــواوي« فــي 

الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه بكني.
القوة  الهيئة األمريكية، أن نقطة  وتضيف 
فــي جــهــاز »آيـــفـــون« املــرتــقــب ســتــكــون في 
الفيديو  الــكــامــيــرا وتقنية تسجيل  عــدســة 
املتقدمة، وهذان األمــران قد يساعدان على 

تحفيز املبيعات.

بـــذكـــائـــه وقــــدراتــــه الــعــجــيــبــة، تــمــكــن شــاب 
يــابــانــي مــن ســرقــة حــســابــات بنكية ملئات 
ــخــــاص خــــالل عــمــلــه بــائــعــا فـــي أحــد  األشــ
املــحــالت الــتــجــاريــة، وذلـــك بــواســطــة ذاكــرتــه 
الــحــديــديــة، الــتــي مكنته مــن حــفــظ بــيــانــات 

البطاقات االئتمانية.
البالغ من  واستطاع يوسوكي تانيغوشي 
ــا، حــفــظ بـــيـــانـــات بــطــاقــات  ــامـ الــعــمــر 34 عـ
بـــ 1300 شــخــص، بما في  ائتمان خــاصــة 
ــم الــبــطــاقــة املــكــون  ذلـــك اســـم الــشــخــص ورقـ
من 16 رقما، وتاريخ االنتهاء ورقم األمان، 
وذلك خالل الثواني املعدودة التي تتم فيها 

عملية الشراء في املتجر الذي يعمل به.
ــات إلــــى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وكــــــــــان الــــــشــــــاب يــــحــــفــــظ الـ
حـــني كــتــابــتــهــا عــلــى دفـــتـــر خــــاص بــــه، ثم 
يــســتــخــدمــهــا فــــي الـــتـــســـوق اإللـــكـــتـــرونـــي 
للمتاجر  ثــم يبيعها  املــنــتــجــات،  لــيــشــتــري 
النقود وينفقها على إيجار  ليحصل على 
منزله وشراء الطعام وغيرها من حاجياته.
الــشــاب، من  إيقاف  السلطات في  ونجحت 
خــــالل عــمــلــيــة شــــراء قــــام بــهــا إلــكــتــرونــيــا، 
ــتــــرى حــقــيــبــتــني بــاهــظــتــني ووضــــع  إذ اشــ
عنوان منزله عنوانا لالستالم، حسب ما 
ذكــر مــوقــع »أوديــتــي ســنــتــرال«. وبتفتيش 
الشرطة ملنزله، عثرت السلطات على دفتره 
»األسود«، وبه بيانات 1300 بطاقة ائتمان، 
للتعرف  التحقيقات جــاريــة  تـــزال  فيما ال 
عــلــى املــبــلــغ الــكــلــي الــــذي حــصــل عــلــيــه من 

عمليات السرقة التي قام بها.

افتتحت املؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« معرضني فنيني في املبنى رقم 
املهندي  القطريني محمد جنيد وعائشة  الفناننْي  18، األول تشكيلي لكل من 
الهندي مهيش كــومــار، والثاني فوتوغرافي ملجموعة من املصورين  والفنان 

القطريني والهنود وذلك بالتعاون مع املركز الشبابي للهوايات.
أمــس ضمن  ليلة  الستار عنهما  أزيــح  اللذين  الفنيني  ويأتي تنظيم املعرضني 
فعاليات العام الثقافي »قطر الهند 2019«. قّدم املعرض التشكيلي تجارب فنية 
املهندي ومهيش كــومــار، حيث  الفنانني محمد جنيد وعائشة  رائعة لكل من 
الثرية بثقافاتها وإرثها  الهند  نقلوا بريشاتهم وألــوانــهــم صــورا متنوعة مــن 
الحضاري واإلنساني. وفي هذا الصدد، أبدع محمد جنيد في رسم وجوه من 
بــاألرض وتسرد حكايات وقصصا  ارتباطا وثيقا  الهند تحمل في مالمحها 
لــم تنطق.. منها ما  الــوجــوه دائــمــا قصصا وإن  يــقــول: تحكي  مختلفة، حيث 
الحياة، ومنها وجــوه تفيض  الكفاح ومنها ما يشتكي قسوة  يحكي قصص 
بالحزن واأللــم، ومنها التي تروي قصص الحب والفرح، وخصوصا إذا كانت 

تلك الوجوه من الهند.
للعالقة  الــتــاريــخــي  العمق  املــهــنــدي، فــأضــاءت مــن خــالل لوحاتها  أمــا عائشة 
الفنية  أن أعمالها  بــني قطر والهند مــؤكــدة  االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بالتحديد 
التجاري  التبادل  أنــواع  أهم  الدولتني. ومن  القديمة بني  العالقات  مستوحاة من 
الفنان  الــعــود. من جانبه، قــّدم  بينهما تجارة الشاي والــبــهــارات والــعــود ودهــن 
الهندي مهيش كومار لوحات تندرج ضمن سمة واقعية حيث أضاف بلمسات 
ريشته جماال لألبنية واألماكن القديمة لينسج الزائر أمامها حكايات وقصصا 
الناس  الهند وسحرها. يقول كومار عن أعماله: ينجذب  ترتبط بروعة وثــراء 
دائًما نحو الطبيعة املليئة باالخضرار. لكن أجد الجمال في األماكن أو املباني 
القديمة املتهالكة التي تّم إهمالها دائًما.. أنا أسميها »تحفة الطبيعة التي تخلق 
التاريخ«، هذه املباني واألماكن املتداعية تساعدنا لرسم صورة طبق األصل من 
ذلك الوقت. كل خراب له قصة وراءه، وهذه القصص تلهمني لزيارة هذه املباني 

واألماكن املهجورة في الهند وأحاول تصوير الجمال الخفي على القماش.

الذي  الــدولــي ملحو األمية  باليوم  الوطنية  احتفلت مكتبة قطر 
يوافق 8 سبتمبر من كل عام تحت شعار /محو األمية وتعدد 
اللغات/ بسلسلة من املحاضرات العامة التي أكدت على أهمية 
الــقــراءة والكتابة فــي وقت  ملــهــارات  التعليم واكتساب األطــفــال 

مبكر من عمرهم.
الفعاليات، من بينها محاضرة  املكتبة مجموعة من  ونظمت 
بعنوان /أطفالنا والكتب- اليوم الدولي ملحو األمية/ شارك فيها 
أولياء األمور واملعلمون واملهتمون بمجال تعليم األطفال، كما 
العربية أهمية تكوين  باللغة  قــدمــت  الــتــي  املــحــاضــرة  تــنــاولــت 
عالقة وطيدة بني الكتب واألطفال منذ سن مبكرة حتى يتسنى 

للطفل أن يشق لنفسه مسارا للتعلم يجني ثماره مدى الحياة.
التنفيذ حول  أفــكــارا سهلة  املكتبة خاللها  وقـــدم أخصائيو 
كيفية بناء املكتبات املنزلية وتشجيع األطفال على القراءة في 
املــشــاركــون مــن املحاضرة  لــألســرة، كما تعلم  اليومية  الحياة 
كيفية تقييم الكتب، وفهم أنواعها املختلفة، والقدرة على دعم 

أطفالهم في انتقاء الكتب املناسبة لهم.
كما قدمت املكتبة فعالية بالتعاون مع اللجنة القطرية الوطنية 
اللغات/  للتربية والثقافة والعلوم بعنوان /محو األمية وتعدد 
قدم فيها الدكتور حسن علي دبا محاضرة عامة حول جهود 
ــة قــطــر فــي مكافحة األمــيــة وبـــني أهــمــيــة تعلم الــلــغــات عبر  دولـ

اليونسكو في هذا  إلى عدة محاور منها دور  التاريخ وتطرق 
املعاصرة، باإلضافة  اللغات  التي تواجهها  الجانب والتحديات 
إلى اآلفاق الجديدة في ظل التقدم التكنولوجي املستمر والدور 
أمية األجيال  اليونسكو ملحو  الوطنية ومنظمة  للجان  املأمول 

القادمة.
وأعـــقـــب املـــحـــاضـــرة شــــرح تــفــصــيــلــي حــــول كــيــفــيــة اســتــخــدام 
الــذي  الــلــغــات  لتعليم   /Mango مــانــجــو/ اإللــكــتــرونــي  املــصــدر 
يستطيع أعــضــاء املــكــتــبــة اســتــخــدامــه مــجــانــا ويــقــدم دروســـا 
الــعــربــيــة  ــغــة، مــنــهــا  ل لــتــعــلــم أكــثــر مـــن 70  تفصيلية مــتــدرجــة 

واإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والروسية.

»قطر الوطنية« تحتفل باليوم الدولي لمحو األمية

ذكرى »11 سبتمبر« 
تهدد طيور 

نيويورك

مزايا ثورية
 لـ »آيفون« الجديد

بقدرات »خارقة«.. 
يسرق مئات الزبائن

تحتفل املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء« الثالثاء املقبل 17 سبتمبر 
بـــ »يـــوم املــهــنــدس«، وذلـــك للعام الــثــالــث على الــتــوالــي. يــشــارك فــي هــذا الــحــدث الــذي 
الشرف من  القطريني سنويا، أحد ضيوف  املهندسني  يعتبر منصة مهنية تجمع 
الشخصيات البارزة، إلى جانب مشاركة عدد من الخبراء واملهتمني واملختصني في 
قطاع الهندسة، ومديري الشؤون واإلدارات ورؤساء األقسام ومهندسي املؤسسة، 
وطلبة الهندسة في جامعة قطر وجامعة »تكساس أي أند أم«. ويهدف تنظيم يوم 
املهندس إلى إظهار قدرات وإبداعات املهندسني القطريني في الدولة، وتبادل الخبرات 

بني املهندسني وتشجيع االبتكار لدى املواهب الشابة من املهندسني والطالب.

»كتارا« تحتضن معرضين فنيين

1441هـ »األوقاف« تصدر التقويم الدفتري لعام 
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أسعار المعادن والعمالت
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