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األمير يعزي رئيس 
ورئيس وزراء العراق

البالد املفدى  بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
ببرقية إلى كل من أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق 
الشقيقة وعادل عبد املهدي رئيس الــوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته 
الشفاء  الحسني بمدينة كــربــالء، متمنيا  اإلمـــام  تــدافــع زوار مرقد  فــي ضحايا 

العاجل للمصابني.

الدوحة-قنا

نائب األمير يعزي رئيس 
ورئيس وزراء العراق

رئيس الوزراء يعزي نظيره العراقي

األمير يصدر قانونا بإصدار 
قانون مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير ببرقية إلى كل من الرئيس 
الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة وعادل عبد املهدي رئيس 
الوزراء، أعرب فيهما عن تعازيه ومواساته في ضحايا تدافع زوار مرقد اإلمام 

الحسني بمدينة كربالء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
الــوزراء بجمهورية العراق  ووزيــر الداخلية ببرقية إلى عادل عبد املهدي رئيس 
الشقيقة أعرب فيها عن تعازيه ومواساته في ضحايا تدافع زوار مرقد اإلمام 

الحسني بمدينة كربالء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابني.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
الــقــانــون رقــم )20( لسنة 2019 بــإصــدار قــانــون مكافحة غسل األمــوال  أمــس، 
لتاريخ  التالي  اليوم  القانون بتنفيذه والعمل به من  ــاب. وقضى  وتمويل اإلرهـ

نشره في الجريدة الرسمية.

الدوحة-قنا

الدوحة-قنا

الدوحة - قنا

إلقاء الضوء على خطورة الفساد بالرياضة في المنطقة

الدوحة تستضيف القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة

قطر تعرب عن قلقها الستمرار ظاهرة 
االختفاء القسري في األزمة الخليجية

تــســتــضــيــف الـــــدوحـــــة الـــقـــمـــة اإلقــلــيــمــيــة 
لــلــنــزاهــة فـــي الـــريـــاضـــة وذلـــــك يـــومـــي 16 
ــتـــي ينظمها  الــــجــــاري والـ و17 ســبــتــمــبــر 
املركز الدولي لألمن الرياضي والخطوط 
الــجــويــة الــقــطــريــة بــالــتــعــاون مــع املنظمة 

الدولية للنزاهة في الرياضة )سيغا(.
ــال الـــقـــمـــة الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــمـــن جــــــــدول أعـ ــتـــضـ ويـ
يحضرها سعادة السيد صالح بن غانم 
العلي وزيــر الثقافة والرياضة، مجموعة 
مــن املـــحـــاور الــهــامــة الــتــي ســتــنــاقــش عبر 
ــن الـــجـــلـــســـات بـــحـــضـــور الـــخـــبـــراء  عـــــدد مــ
الــنــزاهــة فــي الرياضة  واملتخصصني فــي 
ــا  ــيــ ــة الــــــشــــــرق األوســـــــــــط وآســ ــقـ ــطـ ــنـ مــــــن مـ
وإفريقيا، والذين يبلغ عددهم حوالي 60 

شخصية دولية مرموقة من شتى أنحاء 
العالم.

كما تــهــدف القمة إلــى إلــقــاء الــضــوء على 
خطورة الفساد في الرياضة في املنطقة 
ووضــع الحلول مــن خــالل تشجيع الــدول 
لتبني التشريعات الدولية القياسية التي 

وضعتها )سيغا(.
وأيضا ستلقي القمة الضوء على أهمية 
العمل الجماعي وحث دول اإلقليم للعمل 
بــتــشــريــعــات الـــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
في الرياضة لتسهم في حماية الرياضة 
مــن املخاطر التي أصبحت تشكل جرائم 

منظمة وعابرة للقارات.
الــدولــي لألمن  ومــن املقرر أن يعقد املركز 
ــد مـــحـــمـــد بــن  ــيـ ــي بــــرئــــاســــة الـــسـ ــاضــ ــريــ الــ
حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة املنظمة 

الــدولــيــة لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة )ســيــغــا(، 
الــيــوم الخميس بفندق  مــؤتــمــرا صحفيا 
كــمــبــنــيــســكــي الــــلــــؤلــــؤة بـــحـــضـــور الــســيــد 
إيمانويل ميديريوس الرئيس التنفيذي 
لـــ )ســيــغــا( للكشف عــن أهـــم املــوضــوعــات 

التي ستبحثها القمة في الدوحة.
إلــــى أن )ســـيـــغـــا( هـــي أول منظمة  يـــشـــار 
دولــــيــــة مــســتــقــلــة ومـــمـــولـــة ذاتــــيــــا مــعــنــيــة 
ــيـــة، وقـــد  ــنـــزاهـــة فــــي الـــريـــاضـــة الـــعـــاملـ ــالـ بـ
تــأســســت عــــام 2016 بــعــد جـــهـــود قــادهــا 
ــدولـــي لــألمــن الـــريـــاضـــي إلنــشــاء  املـــركـــز الـ
هــــذا الــتــحــالــف الــــدولــــي. وتـــضـــم )ســيــغــا( 
أكثر من 100 عضو من املنظمات الدولية 
واالتحادات الرياضية وكبرى املؤسسات 
ــة لـــلـــريـــاضـــة الـــعـــاملـــيـــة ومــنــظــمــات  ــيـ ــراعـ الـ

املجتمع املدني.

أعربت دولة قطر عن قلقها الستمرار ظاهرة 
ــاء الـــقـــســـري فـــي األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة،  ــفـ ــتـ االخـ
الــتــي فــرضــت خــاللــهــا الــســعــوديــة واإلمــــارات 
والبحرين ومصر حصارا جائرا على دولة 
قطر وعلى مواطنيها واملقيمني على أرضها.
ــود الــحــثــيــثــة  ــهــ ــجــ  وثـــمـــنـــت دولــــــــة قــــطــــر، الــ
الــعــامــل املعني بحاالت  الــفــريــق  الــتــي بذلها 
االختفاء القسري أو غير الطوعي، من أجل 
اســتــيــضــاح مصير وأمـــاكـــن وجـــود عـــدد من 
املواطنني القطريني الذين تعرضوا لالختفاء 

القسري غير املبرر.
 جــاء ذلــك خــالل كلمة دولـــة قطر بـــ »الــحــوار 
التفاعلي مع الفريق العامل املعني بحاالت 
االخــتــفــاء الــقــســري أو غــيــر الــطــوعــي« ضمن 
فـــعـــالـــيـــات الـــــــــــدورة الـــــــ 42 ملـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الثالث، والتي ألقاها سعادة  البند  اإلنسان، 

ــنـــصـــوري املـــنـــدوب  الــســفــيــر عـــلـــي خـــلـــفـــان املـ
الدائم لدولة قطر في جنيف.

ــه عــلــى الــرغــم   وأكـــــد الــســفــيــر املـــنـــصـــوري أنــ
مــن إفـــراج السلطات السعودية عــن عــدد من 
املواطنني القطريني بعد تعرضهم لالختفاء 
أنــهــا مــا زالـــت تحتجز الطالب  الــقــســري، إال 
الــســيــد عــبــدالــعــزيــز سعيد عبدالله  الــقــطــري 
منذ يوليو 2018، الذي كان مختفيا قسريا، 
ويــعــانــي حاليا مــن تــدهــور كبير فــي حالته 
الصحية نتيجة التعذيب واإلهــمــال الطبي 
إلــى ذلـــك، نود  املتعمد.. مضيفا »بــاإلضــافــة 
ــراب عـــن إدانــتــنــا وقــلــقــنــا الــكــبــيــر حــيــال  ــ اإلعــ
االخـــتـــفـــاء الــقــســري لــلــمــواطــن الــقــطــري علي 
ــن الــعــمــر  ــه، الـــبـــالـــغ مــ ــلــ نـــاصـــر عـــلـــي جـــــار الــ
ــالـــغ مــن  ــبـ ــه عــــبــــدالــــهــــادي، الـ ــنــ ــا، وابــ ــامــ 70 عــ
ــــى املــمــلــكــة  ــــال إلـ الـــعـــمـــر 17 عــــامــــا، حـــيـــث دخـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بـــتـــاريـــخ 15 أغــســطــس 
2019، وبموجب تصريح عائلي صــادر من 

السلطات السعودية، واختفيا قسريا، حيث 
إلــقــاء القبض عليهما مــن قبل السلطات  تــم 
ــكــــان غــيــر  ــا فــــي مــ ــمــ ــفــــاؤهــ الــــســــعــــوديــــة، وإخــ
مــعــلــوم«. وتــابــع ســعــادتــه »فـــي هـــذا الــصــدد، 
نحمل اململكة العربية السعودية املسؤولية 
ــاة املــــواطــــنــــني الـــقـــطـــريـــني  ــيــ ــــن حــ الـــكـــامـــلـــة عـ
املــذكــوريــن وســالمــتــهــم، وضــمــان حصولهم 
عــلــى كــافــة حــقــوقــهــم الــتــي تكفلها املــواثــيــق 
واملـــعـــاهـــدات الــدولــيــة ذات الــصــلــة، ونــطــالــب 
السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهم 

واإلفراج الفوري عنهم«.
 وأكــد ســعــادة السفير املــنــصــوري، فــي ختام 
كــلــمــتــه، أهــمــيــة الــتــعــاون الــكــامــل مــع الــفــريــق 
املــعــلــومــات املتعلقة  الــعــامــل وتــوفــيــر جميع 
بــحــاالت االخــتــفــاء الــقــســري، واتـــخـــاذ جميع 
الــتــدابــيــر ملكافحة حـــاالت االخــتــفــاء القسري 
ومـــحـــاســـبـــة املــــســــؤولــــني عـــنـــهـــا وتـــعـــويـــض 

الضحايا.

الدوحة-قنا

جنيف-قنا
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ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، االجتماع العادي 
ــبـــاح أمـــــس بـــمـــقـــره فــي  ــقـــده املـــجـــلـــس صـ ــــذي عـ الــ

الديوان األميري.
وعــقــب االجــتــمــاع أدلـــى ســعــادة الــدكــتــور عيسى 
بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم 
ــــوزراء،  بــأعــمــال وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس الـ

بما يلي:
نظر املجلس في املوضوعات املدرجة على جدول 

األعمال على النحو التالي:
أواًل- املوافقة على مــشــروع قــانــون بتنظيم أمن 

املياه البحرية التابعة لدولة قطر.
ــــدت وزارة الــداخــلــيــة مـــشـــروع الــقــانــون  ــد أعـ وقــ
انـــطـــاقـــا مـــن مــســؤولــيــتــهــا فـــي تـــأمـــن الـــحـــدود 
املــائــيــة لـــلـــدولـــة، وتــقــنــيــنــا لــــإجــــراءات الـــواجـــب 
ــال تضر  ــعـ ــبـــاد مـــن أي أفـ اتـــخـــاذهـــا لــحــمــايــة الـ
باألمن الوطني قد تحدث عبر أو من خال هذه 

الحدود.
ثانيا- املوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء 
املــالــيــة بهيئة تنظيم  الـــجـــزاءات  بتشكيل لجنة 

االتصاالت.
وتنص املــادة )4( من قانون االتصاالت الصادر 
باملرسوم بقانون رقــم )24( لسنة 2006، املعدل 
بالقانون رقم )17( لسنة 2017، على أن تختص 
اللجنة بتوقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات املالية 
املــنــصــوص عليها فــي الـــجـــدول رقـــم )1( املــرفــق 
بهذا القانون، على املرخص له، في حالة ارتكابه 
مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية 

أو الــقــرارات الــصــادرة تنفيذًا لــه، وذلـــك فــي غير 
الجرائم والعقوبات املنصوص عليها في الفصل 

السادس عشر من هذا القانون.
ثالثا- املوافقة على مــشــروع قــرار وزيــر البلدية 
القرار رقم )351(  والبيئة بتعديل بعض أحكام 
املـــواصـــفـــات  ــيـــع  بـ تــنــظــيــم  بــــشــــأن  لـــســـنـــة 2018 
ــبـــوعـــات،  ــح الـــفـــنـــيـــة، واملـــطـ ــوائــ ــلــ الـــقـــيـــاســـيـــة، والــ

والنشرات املتعلقة بها.
رابعا-اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس 
الـــشـــورى حـــول الــبــيــئــة الــبــريــة والــبــحــريــة، وقــرر 
ــداء  إحـــالـــة الــتــوصــيــة إلــــى الــجــهــة املــخــتــصــة إلبــ

مرئياتها في هذا الصدد.
خامسا- املوافقة على:

ــفـــاقـــيـــة خــــدمــــات جــــويــــة ثــنــائــيــة  1- مــــشــــروع اتـ
ــة قــطــر وجــمــهــوريــة الـــبـــرازيـــل  ــ بـــن حــكــومــة دولـ

االتحادية.
2- مشروع اتفاقية للتعاون الثقافي والفني بن 
حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكارغوا.
3- مــشــروع اتفاقية للتعاون فــي مجال التعليم 
ــكـــومـــة جــمــهــوريــة  بــــن حـــكـــومـــة دولــــــة قـــطـــر وحـ

الباراغواي.
ســـادســـا- اتــخــاذ اإلجــــــراءات الـــازمـــة للتصديق 

على:
1- اتــفــاقــيــة بـــن حــكــومــة دولـــــة قــطــر وحــكــومــة 
جمهورية كــرواتــيــا حــول اإلعــفــاء مــن متطلبات 
ــيــــرة الـــــدخـــــول لـــحـــامـــلـــي جــــــــــوازات الــســفــر  تــــأشــ

الدبلوماسية والخاصة.
ــال الــثــقــافــي بن  2- اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون فـــي املـــجـ

حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كرواتيا.
3- اتفاقية تعاون وتــبــادل إخــبــاري مشترك بن 

وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة )قـــنـــا( ووكـــالـــة األنـــبـــاء 
الكرواتية )هينا(.

4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بن 
وزارة الثقافة والرياضة في دولــة قطر ومكتب 

الدولة املركزي للرياضة في جمهورية كرواتيا.
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال التعليم  5- مـــذكـــرة تــفــاهــم 
الــعــالــي والــعــلــوم بــن وزارة التعليم  والــتــعــلــيــم 
والتعليم العالي فــي دولـــة قطر ووزارة العلوم 

والتعليم في جمهورية كرواتيا.
6- مــذكــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فــي املــجــال الــزراعــي 
بن وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة 

الزراعة في جمهورية كرواتيا.

الــوزراء املوضوعات  سابعا- استعرض مجلس 
التالية واتخذ بشأنها القرارات املناسبة:

1- مشروع قانون استعمال وحماية شارة الهال 
األحمر، ومرئيات بعض الجهات في هذا الصدد.
ــمـــال الــلــجــنــة  2- الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الـــتـــاســـع ألعـ

القطرية لتحالف الحضارات.
الـــســـادس للجنة الوطنية  الــســنــوي  الــتــقــريــر   -3

للقانون الدولي اإلنساني.
4- نــتــائــج الــــدورة )108( ملــؤتــمــر الــعــمــل الــدولــي 

التي عقدت في جنيف خال شهر يونيو 2019.
ثـــامـــنـــا- اســتــمــع مــجــلــس الــــــــوزراء إلــــى الــعــرض 
ــة عــــن نــتــائــج  ــيـ ــالـ ــادة وزيــــــر املـ ــعــ الــــــذي قـــدمـــه ســ
الـــوزاريـــة للتنسيق ومتابعة  أعــمــال املــجــمــوعــة 
املشروعات الكبرى »ذات األهمية اإلستراتيجية«.
وقــد أشـــار سعادته مــن خــال الــعــرض إلــى قيام 
الــدولــة باستكمال معظم  الجهات املختصة في 
مـــشـــاريـــع الـــطـــرق الــســريــعــة، وإنــــجــــاز املــشــاريــع 
ــــرى بــنــســب كــبــيــرة مــثــل املــشــاريــع املتعلقة  األخـ
بــتــنــظــيــم كــــأس الـــعـــالـــم 2022 وشـــبـــكـــات املــتــرو 
والبنية التحتية ومنها تطوير البنية التحتية 
ألراضي املواطنن القائمة والجديدة، واملشاريع 

في قطاعي الصحة والتعليم.
كــمــا أشـــار ســعــادتــه إلـــى الــنــظــرة اإلستراتيجية 
ــاد بــأن  ــ والــخــطــة املــســتــقــبــلــيــة لــلــمــشــروعــات، وأفـ
وزارة املـــالـــيـــة وبـــالـــتـــعـــاون مـــع هــيــئــة األشـــغـــال 
العامة تعمل على تطبيق خطة إستراتيجية من 
خال ربط مؤشرات األداء املستهدفة باملوافقات 
على املشاريع الجديدة، وستكون هذه املعايير 
مــن ضــمــن الــعــوامــل الــرئــيــســة لتحديد مــســارات 

االنفاق وربطها بالخطة االقتصادية للدولة.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع 
قانـون لتنظيـم أمـن المياه البحريــة

استمع لعرض قدمه وزير المالية عن أعمال المجموعة الوزارية للمشروعات الكبرى

الدوحة-قنا

»الشورى« يشارك بمؤتمر 
للبرلمانيين الشباب في باراغواي

شـــــــارك مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي املـــؤتـــمـــر 
الـــعـــاملـــي الــــســــادس لـــاتـــحـــاد الــبــرملــانــي 
الـــذي عقد  الــشــبــاب،  الــدولــي للبرملانين 
بمدينة أسونسيون عاصمة جمهورية 
باراغواي يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، 
بــــعــــنــــوان »تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 
املــســتــدامــة وتــمــكــن الـــشـــبـــاب مـــن خــال 
الرفاهية«. وقد مثل املجلس في املؤتمر 
ســعــادة السيد ناصر بــن أحمد املالكي، 

عضو مجلس الشورى.
 وتــعــتــبــر املـــؤتـــمـــرات الــعــاملــيــة الــســنــويــة 
ــيــــن الـــــشـــــبـــــاب فــــــي االتـــــحـــــاد  ــانــ ــبــــرملــ ــلــ لــ
ــة  ــرديــ ــات فــ ــنــــصــ الــــبــــرملــــانــــي الــــــدولــــــي مــ
ــادل  ــبـ لـــأعـــضـــاء الـــشـــبـــاب، لـــالـــتـــقـــاء وتـ
وتعلم وتحديد استراتيجيات مشتركة 
ومبتكرة للنهوض بهم، وتمكينهم في 
عـــدة مــجــاالت مــثــل املــشــاركــة السياسية 
والسام والرخاء واالندماج االجتماعي 

واالقتصادي والتعليم والعمالة.

الدوحة-قنا

الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية 
أم القضايا العربية وأساسها

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
الـــوزراء وزيــر الخارجية، إن  نائب رئيس مجلس 
الــعــربــيــة  الــقــضــايــا  الــقــضــيــة الفلسطينية هـــي أم 
وأســـاســـهـــا، وال يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك ســـام في 

املنطقة دون حل عادل ودائم.
وقـــال ســعــادة الــشــيــخ محمد بــن عــبــدالــرحــمــن في 

ــــس: »الــقــضــيــة  تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه بــتــويــتــر أمـ
الفلسطينية أم القضايا العربية وأســاســهــا، وال 
يمكن أن يكون هناك ســاٌم فــي املنطقة دون حٍل 

عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية«.
وأضــــاف: »نــرفــض تــعــدي االحــتــال املستمر على 
الشعب الفلسطيني ونؤكد موقفنا الثابت تجاه 
هــــذه الــقــضــيــة، كــمــا نــقــف مــلــتــزمــن مـــع أشــقــائــنــا 

بالدول العربية ممن يوافقنا في ذلك«.

الدوحة -

كلية المجتمع تنظم يوما تعريفيا 
لبرنامجي الهندسة التكنولوجية وتقنية المعلومات

نظمت كلية املجتمع فــي قطر يــوًمــا تعريفًيا 
بـــ 13  الــثــانــويــة  لــطــاب الكلية وطلبة املــرحــلــة 
مـــدرســـة مختلفة فـــي قــطــر بــهــدف اســتــكــشــاف 
ــة بــالــكــلــيــة فــي  ــاحـ ــتـ املـــــســـــارات الــتــعــلــيــمــيــة املـ
مــــجــــاالت الـــهـــنـــدســـة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وتــقــنــيــة 
املـــعـــلـــومـــات. وتـــأتـــي تــلــك الــفــعــالــيــة فـــي إطـــار 
الجهود التي تبذلها الكلية لاستجابة للطلب 
الــكــوادر الفنية املتخصصة في  املــتــزايــد على 

القطاعات الحكومية والخاصة في الدولة.
ــــال فــعــالــيــات املــلــتــقــى الــتــعــريــفــي، تــعــرف  وخـ
الـــطـــاب مـــن خـــال الـــعـــروض الــتــقــديــمــيــة على 
الــــخــــطــــط الـــــدراســـــيـــــة الــــخــــاصــــة بـــبـــرنـــامـــجـــي 
تــقــنــيــة املــعــلــومــات والــهــنــدســة الــتــكــنــولــوجــيــة 

ــة لـــكـــل مــنــهــمــا، ضــمــن  ــيــ واملـــتـــطـــلـــبـــات الــــدراســ
العديد من املحاور األخرى التي تم تناولها.

وحــول أهمية ملتقى اليوم التعريفي للطاب 
ــد الـــعـــمـــري،  ــمــ ــــن، قــــــال الــــدكــــتــــور أحــ ــاركـ ــ ــــشـ املـ
رئيس قسم الهندسة التكنولوجية فــي كلية 
املــجــتــمــع: »نـــحـــرص فـــي كــلــيــة املــجــتــمــع على 
ــــوق الــعــمــل  تــهــيــئــة طـــابـــنـــا لـــخـــوض غـــمـــار سـ
كخريجن ذوي كفاءة، كما نوفر لهم إمكانية 
االطاع على الفرص الوظيفية املتاحة لهم من 
خـــال تمكينهم مــن اكــتــســاب أفــضــل املــهــارات 
الــتــي ســـوف تــســاعــدهــم فــي املساهمة  املهنية 
فــي الــنــهــوض بــالــقــطــاع االقــتــصــادي فــي قطر 
الــدولــة الوطنية. وُيعد  وتحقيق أهــداف رؤيــة 
مجال الهندسة التكنولوجية من أهم املجاالت 
االقتصادية التي تضطلع بدور حيوي في دفع 

عجلة التنمية في الباد في مختلف القطاعات 
الــصــنــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، لـــذا فـــإن بــرنــامــج 
الهندسة التكنولوجية يهيئ خريجينا لشغل 
الوظائف املختلفة في واحد من أسرع املجاالت 

الوظيفية نمًوا في الباد«.
وفي إطار جهود كلية املجتمع لتعزيز العملية 
التعليمية للطلبة امللتحقن ببرنامج الهندسة 
ــًيـــا 176 طــالــًبــا  الــتــكــنــولــوجــيــة، يــخــضــع حـــالـ
وطالبة للتدريب العملي في عدد من مختبرات 
املــزودة بأحدث التقنيات واألنظمة في  الكلية 
هذا املجال، إضافة إلى الفرص التدريبية التي 
تتيحها الكلية لطابها في عدٍد من املؤسسات 
الحكومية في الدولة، مثل: مطار حمد الدولي، 
ــغــــال،  وشــــركــــة ســـكـــك الـــحـــديـــد الـــقـــطـــريـــة، وأشــ
وشــــركــــة قـــطـــر لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات )قـــابـــكـــو(، 

ودولفن للطاقة.
وقال الدكتور محمد الدوراني، رئيس برنامج 
تقنية املعلومات فــي كلية املجتمع: »يتطلب 
إنـــشـــاء مــجــتــمــع قـــائـــم عــلــى املـــعـــرفـــة فـــي قطر 
بــنــاء وتــشــغــيــل بــنــيــة تــحــتــيــة ذكــيــة لــقــطــاعــات 
تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت، وذلـــك 
ــيـــة فــي  ــنـ ــًيـــا لــــدفــــع عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــوطـ ســـعـ
الــعــديــد مــن التخصصات االقــتــصــاديــة. ومما 
الــتــكــنــولــوجــيــة الهائلة  ــوارد  ــ املـ ال شــك فــيــه أن 
عد من 

ُ
والكفاءات املتخصصة في هذا املجال ت

الــدولــة في  العوامل الحاسمة التي تحتاجها 
إدارة وحماية هذه القطاعات الحيوية، وهنا 
يأتي دور الكلية في طرح البرامج األكاديمية 
املــتــخــصــصــة الــتــي تــوفــر الــخــبــرات الــفــنــيــة في 

مجاالت تقنية املعلومات«.

الدوحة -
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عقد حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثاني أمير البالد 
ــــدى، مــــع الـــرئـــيـــس آدامــــــــا بــــارو  ــفـ ــ املـ
رئـــيـــس جــمــهــوريــة غــامــبــيــا، جلسة 
مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة فـــــي الـــــديـــــوان 

األميري قبل ظهر أمس.
وتــم خــالل الجلسة بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين، وأوجه تنمية 
ــاالت مــخــتــلــفــة،  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ الــــتــــعــــاون فـ
السيما الزراعة والسياحة والبنية 
إلــى بحث عدد  التحتية، باإلضافة 

من القضايا ذات االهتمام املشترك.
عــقــب ذلـــك شــهــد ســمــو أمــيــر الــبــالد 
املفدى والرئيس الغامبي، التوقيع 
ــتــــني بــــــني حـــكـــومـــتـــي  ــيــ ــاقــ ــفــ عــــلــــى اتــ
الــبــلــديــن، إحــداهــمــا حـــول املــســاعــدة 
املــتــبــادلــة للتطبيق األمثل  اإلداريــــة 
لــقــانــون الــجــمــارك ولــقــمــع وتقصي 
ومـــكـــافـــحـــة املـــخـــالـــفـــات الــجــمــركــيــة، 
واألخــــرى إلدراج وتضمني متبادل 
لـــــــأراضـــــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــدمــــة 

الساتلية بني حكومتي البلدين.
كــمــا شــهــدا الــتــوقــيــع عــلــى مــذكــرتــي 
تفاهم للتعاون في مجالي الشباب 
ــاون فـــي املــجــال  ــعـ ــتـ والـــريـــاضـــة، والـ
القانوني بني وزارتي العدل في كال 
الــبــلــديــن. حــضــر الــجــلــســة ومــراســم 
التوقيع عدد من أصحاب السعادة 
الـــــــــــوزراء. ومـــــن الـــجـــانـــب الــغــامــبــي 
حضرها أصحاب السعادة أعضاء 
الــــوفــــد الـــرســـمـــي املـــــرافـــــق لــفــخــامــة 

الرئيس.
وكـــانـــت قـــد أقــيــمــت لــفــخــامــة رئــيــس 
غــامــبــيــا مـــراســـم اســتــقــبــال رســمــيــة 

لدى وصوله الديوان األميري.
وأقام حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بــن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى، مأدبة غداء، تكريما لفخامة 
الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية 
غامبيا، والوفد املرافق له بالديوان 
األميري أمس. حضر املأدبة عدد من 

أصحاب السعادة الوزراء.

األمير يبحث مع الرئيس الغامبي التعاون         في الزراعة والسياحة والبنية التحتية
              صاحب السمو وآداما بارو يشهدان                    التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

الدوحة - قنا



07 محليات
Issue No 1229 - Thursday 12 September 2019

العدد 1229
الخميس 13 المحرم 1441 هـ ــ 12 سبتمبر 2019 محليات 06Issue No 1229 - Thursday 12 September 2019

العدد 1229
الخميس 13 المحرم 1441 هـ ــ 12 سبتمبر 2019

أعلن مصرف قطر املركزي أمس أن صدور 
لــســنــة 2019 بــإصــدار  الــقــانــون رقـــم )20( 
ــوال وتــمــويــل  ــ قـــانـــون مــكــافــحــة غــســل األمــ
اإلرهاب، يأتي ليحل محل قانون مكافحة 
غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب الــصــادر 

بالقانون رقم )4( لسنة 2010.
ــوه املـــصـــرف، فـــي بــيــان بــهــذا الــصــدد،  ونــ
الــتــزام دولة  القانون الجديد يعكس  بــأن 
الـــراســـخ واملــســتــمــر بمكافحة غسل  قــطــر 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب بكافة أشكاله، 
وفــقــا ألحـــدث املــعــايــيــر الــدولــيــة املعتمدة 
من قبل املنظمات الدولية الرئيسية، بما 
فيها مجموعة العمل املالي )فاتف(، كما 
يــبــرز الـــقـــانـــون دور دولــــة قــطــر الـــريـــادي 
ــع  ــيـــث وضـ ــــن حـ ــــي املـــنـــطـــقـــة مـ واملـــــؤثـــــر فـ
املعايير القياسية في إطــارهــا القانوني 
والــتــنــظــيــمــي الــــخــــاص بــمــكــافــحــة غــســل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
وأوضـــــح أن الـــقـــانـــون الــجــديــد هـــو ثــمــرة 
الجهود الحثيثة التي بذلها مصرف قطر 
املركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات 
الحكومية األخـــرى األعــضــاء فــي اللجنة 
الوطنية ملكافحة غسل األمـــوال وتمويل 
ــتــــي تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة  اإلرهـــــــــاب، والــ
ــة قـــطـــر مــن  ــالــــي لــــدولــ ــنـــظـــام املــ حـــمـــايـــة الـ

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وأشـــار إلــى أن دولــة قطر تحظى بتقدير 
دولـــــي عــلــى جـــهـــودهـــا وســعــيــهــا الـــدائـــم 
واملستمر للتصدي لجرائم غسل األموال 
وتمويل اإلرهـــاب، وال شك في أن إصــدار 
ــوال وتــمــويــل  ــ قـــانـــون مــكــافــحــة غــســل األمــ
ــه أن يــعــزز  ــأنــ اإلرهــــــــــاب الــــجــــديــــد مــــن شــ

موقفها املتميز في هذا املجال.
وأفــاد مصرف قطر املــركــزي بــأن القانون 
الـــجـــديـــد يـــحـــدد املـــتـــطـــلـــبـــات الــقــانــونــيــة 
امللزمة لقطاع األعمال والقطاعات املالية 
ــل األمـــــــوال  بـــمـــكـــافـــحـــة غـــسـ ــة  ــلـ الـــصـ ذات 
وتمويل اإلرهـــاب، بما في ذلــك املنظمات 

غــيــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح وخـــدمـــات تــحــويــل 
ــون الـــجـــديـــد  ــانــ ــقــ ــدد الــ ــ ــا حــ ــمـ األمـــــــــــوال. كـ
عـــقـــوبـــات مـــشـــددة عــلــى كـــل مـــن يــخــالــف 
أحــكــامــه، وتــشــمــل فـــرض جـــــزاءات مالية 
على املؤسسات املالية أو األعمال واملهن 
غــيــر املــالــيــة املـــحـــددة أو املــنــظــمــات غير 
ـــخـــالـــفـــة، كـــمـــا تــشــمــل 

ُ
الـــهـــادفـــة لـــلـــربـــح امل

الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة 
تـــمـــويـــل اإلرهــــــــــاب. كـــمـــا يــــعــــزز الـــقـــانـــون 
الــتــدابــيــر ذات الصلة بالتعاون  الــجــديــد 
الدولي، حيث سيتم توفير أوســع نطاق 
مــمــكــن مـــن الــتــعــاون وتـــبـــادل املــعــلــومــات 

املالية مع الجهات النظيرة األجنبية.
الـــجـــديـــد يعتبر  الـــقـــانـــون  ــى أن  إلــ ولـــفـــت 
امــــــــــتــــــــــدادًا لــــــلــــــمــــــبــــــادرات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
والــتــنــظــيــمــيــة الــصــارمــة الــتــي أصــدرتــهــا 
دولــة قطر منذ العام 2002، حيث تم في 
العام 2014 إصدار قانون خاص لتنظيم 
العمل الخيري الذي تمارسه الجمعيات 
الــدولــة كما تم  واملؤسسات الخيرية في 
إصــــدار قــانــون خـــاص ملــكــافــحــة الــجــرائــم 

اإللــكــتــرونــيــة فــي ذات الــعــام، بــهــدف منع 
استغالل منصات التواصل االجتماعي 
فــــي الـــتـــرويـــج لــــإرهــــاب أو تــنــظــيــمــه أو 
تــمــويــلــه، كــمــا تــم فــي الــعــام 2017، وضــع 
إطــــــــار قــــانــــونــــي خـــــــاص بــالــتــصــنــيــفــات 
املحلية لتحديد األشــخــاص والــكــيــانــات 
املـــتـــورطـــة فـــي تــمــويــل اإلرهـــــــاب. وســـوف 
يساهم القانون الجديد في تعزيز الدور 
الــريــادي اإلقليمي لدولة قطر والتزامها 
الدولي في مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وقـــال ســعــادة الشيخ عبدالله بــن سعود 
آل ثــانــي مــحــافــظ مــصــرف قــطــر املــركــزي 
»إن القانون الجديد هــو نتاج التنسيق 
الــتــي بذلها  املستمر والــجــهــود الحثيثة 
أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة غسل 
األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، وأود بــهــذه 
املناسبة أن أشكر جميع أعضاء اللجنة 
الــوطــنــيــة عــلــى مــســاهــمــاتــهــم فـــي إصـــدار 
القانون الجديد. فمن أجل مكافحة غسل 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب بفعالية يجب 

ــونـــي وتــنــظــيــمــي  ــانـ وضـــــع إطــــــار عـــمـــل قـ
صـــــارم يــســاهــم فـــي تــحــديــد صــالحــيــات 
ومـــــســـــؤولـــــيـــــات الـــــــــــــــــوزارات والــــجــــهــــات 
ــّد الـــقـــانـــون  ــ ــَعـ ــ الــحــكــومــيــة املـــخـــتـــصـــة. وُيـ
الجديد، إلى جانب التشريعات األخرى، 
أداة فعالة تعزز دور دولة قطر في مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.

من جهة أخرى قال سعادة الشيخ محمد 
بــن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف 

ــركــــزي، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  قــطــر املــ
ملكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، 
»يــشــكــل تـــبـــادل املـــعـــلـــومـــات املـــالـــيـــة ذات 
الــحــالــيــة واملحتملة  بــالــتــهــديــدات  الــصــلــة 
عـــنـــصـــرًا أســـاســـيـــا فــــي جــــهــــود املــجــتــمــع 
ــوال  الــدولــي للتصدي لــجــرائــم غــســل األمـ
وتمويل اإلرهاب. وفي هذا السياق، تؤكد 
دولــــة قــطــر الــتــزامــهــا بــالــتــعــاون الــدولــي 
وتــبــادل املــعــلــومــات املــالــيــة مــع شركائها 

الـــدولـــيـــن لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة نــظــامــهــا املـــالـــي 
والــنــظــام املــالــي الــعــاملــي مــن أي اســتــغــالل في 

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب«.
ــقـــانـــون الـــجـــديـــد هو  وأضــــــاف »أن إصــــــدار الـ
جزء من الجهود املستمرة التي تبذلها دولة 
قــطــر لــوضــع إطــــار عــمــل قــانــونــي وتنظيمي 
ــال لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة  ــّعــ فــ
فــي الــدولــة، كــل بحسب اخــتــصــاصــه، التخاذ 
اإلجــــــراءات املــطــلــوبــة ملــكــافــحــة غــســل األمــــوال 

وتمويل اإلرهاب. ونحن في اللجنة الوطنية 
ــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي جـــهـــودنـــا  حـــريـــصـــون عـ
املشتركة مع املجتمع الدولي من أجل تطبيق 
ــوال  ــ املـــعـــايـــيـــر املـــطـــلـــوبـــة ملــكــافــحــة غـــســـل األمــ
أتـــقـــدم بالشكر  وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، وأود أن 
لـــأخـــوة أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والعاملن بها 
وفرق العمل املشتركة ملا بذلوه من جهود في 

إعداد هذا القانون«.

                           يعكس االلتزام                      بالمعايير الدولية.. المحافظ:

القانون الجديد أداة فعالة تعزز دور قطر          في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

¶  الدوحة منصة اقتصادية ومالية

¶  الشيخ محمد بن حمد آل ثاني¶  الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني

ــطــــوة اخـــــــرى نــحــو  ــر خــ ــطـ تـــخـــطـــو دولـــــــة قـ
ــتـــشـــريـــعـــات  ــى املـــعـــايـــيـــر والـ ــلــ ــة اعــ ــبــ مــــواكــ
الــدولــيــة فــي مــجــال مكافحة غسل االمـــوال 
ــاب، وذلـــك مــن خــالل اصــدار  وتمويل االرهــ
لــســنــة 2019 واملــتــعــلــق  ــــم 20  الـــقـــانـــون رقـ
ــوال  ــ ــدار قــــانــــون مــكــافــحــة غـــســـل األمــ ــاصــ بــ
وتمويل اإلرهاب، والذي يأتي ليحل محل 
قـــانـــون مــكــافــحــة غــســل األمـــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهـــــاب الـــصـــادر بــالــقــانــون رقـــم 4 لسنة 
الــعــمــل بتنفيذه بــدايــة من  2010. وســيــتــم 
الــيــوم املــوالــي لــتــاريــخ نــشــره فــي الجريدة 
الــى ذلـــك، فــان دولـــة قطر تعتبر  الرسمية. 
مــن الــــدول الــقــالئــل الــســبــاقــة نــحــو تطوير 
منظومتها التشريعية في مجال مكافحة 
الــجــرائــم املختلفة وفــي مقدمتها الجرائم 
العابرة للحدود والجرائم املنظمة، كجرائم 
غسل االمــــوال وتــمــويــل االرهــــاب واالتــجــار 
ــدرات  ــ ــخـ ــ ــي املـ ــ ــة واالتــــــجــــــار فـ ــلــــحــ ــــي االســ فـ
واالتــجــار فــي البشر وتمويل التنظيمات 
االرهابية وغيرها من الجرائم التي تشكل 
خـــطـــرا عـــلـــى االمــــــن والـــســـلـــم االجـــتـــمـــاعـــي 
فــي الــعــالــم، وتــهــديــدا صــارخــا لالقتصاد 
العاملي واقتصاديات الدول نظرا لالضرار 
الــتــي تنجم عــن تــلــك الــجــرائــم وعــلــى وجــه 
الخصوص الجرائم املتعلقة بغسل االموال 
ــتـــصـــاد الــعــاملــي  والـــتـــي تــكــبــد ســنــويــا االقـ
خــســائــر بــمــا ال يــقــل عــن 2 تــريــلــيــون دوالر 
امــريــكــي، بــمــا يــشــكــل بــن %2 الـــى %5 من 
اجمالي الناتج العاملي سنويا، مــع العلم 
امــريــكــي هي  تــريــلــيــون دوالر  ان نــحــو 1.2 
امـــــوال مــتــأتــيــة مـــن الـــجـــرائـــم املــنــظــمــة يتم 
غسلها سنويا بما يقارب %60 من اجمالي 

االموال التي يتم غسلها سنويا.
وتـــعـــد الـــشـــريـــعـــات الـــتـــي وضــعــتــهــا دولــــة 

قــطــر خـــالل الــســنــوات القليلة املــاضــيــة في 
مـــجـــال مــكــافــحــة غــســل االمــــــوال ومــكــافــحــة 
االرهـــــــــاب مـــتـــمـــيـــزة بـــشـــهـــادة الـــعـــديـــد مــن 
املؤسسات الدولية وفي مقدمتها صندوق 
ــوه بــالــقــوانــن الــتــي  الــنــقــد الـــدولـــي الــــذي نـ
ــار وعــلــى  ــ ــة قــطــر فـــي هـــذا االطـ ســنــتــهــا دولــ
وجــــه الـــخـــصـــوص ابـــــان اصــــــدار الــقــوانــن 
والــتــعــلــيــمــات الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة غــســل 
االمـــوال في قطاع التأمن واعـــادة التأمن 
ــه، حــيــث  ــ ــة بــ ــبـــطـ ــرتـ وبــــاقــــي الـــقـــطـــاعـــات املـ
التزام  النقد الدولي مــدى  اوضــح صندوق 
دولـــة قــطــر بتطبيق اعــلــى املــمــارســات في 
مــجــال مكافحة غسل االمــــوال. ويــشــار في 
ــى الـــحـــضـــور الــــبــــارز لــدولــة  ــذا االطــــــار الــ هــ
قطر الفاعل في املنظمات الدولية املعنية 
بمكافحة غسل االمـــوال وتمويل االرهـــاب 
على غــرار مجموعة العمل املالي »فاتف« 
سة لفرقة  كما ان دولة قطر من الدول املؤسِّ
الــعــمــل املــعــنــيــة بــالــعــمــل املــالــي فــي الــشــرق 
األوســط وشمال إفريقيا مينافاتف، وهي 
عضو فــي مــركــز مكافحة تمويل اإلرهـــاب 
الــدولــي الـــى جــانــب تــعــاونــهــا املستمر مع 

ــي، كــمــا قــامــت دولـــة  ــدولـ صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
قــطــر بــتــوقــيــع الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات في 
ــي مــقــدمــتــهــا  مـــجـــال مــكــافــحــة االرهـــــــاب وفــ

الواليات املتحدة االمريكية. 
كـــمـــا تـــعـــمـــل دولــــــــة قـــطـــر بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
املــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن اجـــل مــكــافــحــة غسل 
ــوال واالرهــــــــاب، وفــــي مــقــدمــتــهــم مكتب  ــ امــ
مــكــافــحــة اإلرهـــــاب حــيــث قــامــت دولــــة قطر 
بتوقيع اتفاق مع مكتب مكافحة اإلرهــاب 
ــبـــادرات االســتــراتــيــجــيــة للتصدي  لــدعــم املـ
لوباء اإلرهـــاب وتعزيز أداء واليــة املكتب، 
حــيــث ســتــقــدم دولـــة قــطــر دعــمــا للميزانية 
األساسية للمكتب مقداره 75 مليون دوالر 
ــا يــزيــد  ــوات أي مــ ــنــ عـــلـــى مـــــدى خـــمـــس ســ
عــلــى %70 مــن إجــمــالــي مــــوارد املــكــتــب من 
خــارج امليزانية االعتيادية، باإلضافة إلى 
الــشــراكــات الــقــائــمــة، بــاالضــافــة الــى توقيع 
اتفاقيات إقليمية وثنائية ملكافحة تمويل 
اإلرهـــاب منها مــذكــرة تفاهم مــع الــواليــات 
املــتــحــدة فـــي عـــام 2017 الــتــي تــعــد األولـــى 
ــم وضــعــهــا  ــ ــة، وتــ ــقـ ــنـــطـ ــا فــــي املـ ــهـ مــــن نـــوعـ
مــوضــع التنفيذ بــمــا يــعــكــس الـــتـــزام دولــة 

ــادل الــخــبــرات  ــبـ قــطــر بــالــعــمــل املــشــتــرك وتـ
واملعلومات.

في صدارة الدول 

ــهــــودات الـــتـــي بــذلــتــهــا  وقـــــد وضـــعـــت املــــجــ
دولة قطر في مجال مكافحة غسل االموال 
ــاب فــي صـــدارة الـــدول التي  وتــمــويــل االرهــ
تــتــمــتــع بــانــظــمــة قـــويـــة فـــي مـــواجـــهـــة هــذه 
الجرائم، حيث صنف معهد بازل للحوكمة 
عـــلـــى مــــؤشــــره الــــخــــاص بــمــكــافــحــة غــســل 
االمــوال، دولــة قطر في املرتبة االولــى على 
بـــ 4.97  الــعــربــي  الــخــلــيــج  مــســتــوى منطقة 
نقطة فــي مكافحة غــســل االمــــوال متقدمة 
بذلك عــدة مراتب على دول املنطقة وعلى 
املــجــمــوعــة الــعــربــيــة واالفــريــقــيــة، ويعكس 
هــذا التصنيف مــدى قــدرة دولــة قطر على 

وضع اطر رقابية للتصدى لتلك الجرائم.
ــنـــوات  ــــالل الـــسـ ــد قــــامــــت دولـــــــة قـــطـــر خــ ــ وقــ
املاضية بانشاء عدد من اللجان والهيئات 
الحكومية املختصة لوضع االطر الرقابية 
والتشريعية، باالضافة الى تنفيذ عمليات 
ــات، حـــيـــث يــوجــد  ــســ الــــرقــــابــــة عـــلـــى املــــؤســ
قــســم كـــامـــل داخـــــل مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي 
ــة املـــمـــارســـات واملــعــايــيــر  ــ بــمــتــابــعــة ودراســ
املــتــعــلــقــة بمكافحة  الــدولــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
غسل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب ملواكبتها 
بــاإلضــافــة إلــى مــراقــبــة الــتــطــورات املحلية 
ــــى جــانــب  ــذا املـــــجـــــال، الــ ــ والـــعـــاملـــيـــة فــــي هــ
التنسيق مع كافة الجهات واملنظمات فيما 
يتعلق بــمــكــافــحــة غــســل األمـــــوال وتــمــويــل 
ــاب، بــاالضــافــة الـــى الــرقــابــة املكتبية  ــ اإلرهـ
وامليدانية املستمرة على جميع املؤسسات 
املالية الخاضعة إلشــراف ورقابة مصرف 
قطر املركزي للقيام بمتابعة كل ما يتعلق 
بمكافحة غسل األمـــوال وتمويل اإلرهــاب 

ــيـــة الــخــاضــعــة  ــالـ مــــع كـــافـــة املـــؤســـســـات املـ
لـــرقـــابـــة وإشـــــــراف مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي، 
مـــع الــتــأكــد مـــن الـــتـــزام املـــؤســـســـات املــالــيــة 
الــخــاضــعــة إلشــــراف ورقـــابـــة مــصــرف قطر 
الــقــانــونــيــة املتعلقة  املـــركـــزي للمتطلبات 
بمكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، 
الـــصـــادرة من  وللتعليمات والــتــوجــيــهــات 
مــصــرف قــطــر املــركــزي ومـــن كــافــة الجهات 
الــصــلــة فيما يتعلق بمكافحة غسل  ذات 
األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهــــــاب وتــنــفــيــذ كــافــة 
التوجيهات والــقــرارات الخاصة بمكافحة 
غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب الــصــادرة 
مـــــن الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة وتـــنـــفـــيـــذ كـــافـــة 
التوجيهات والــقــرارات الخاصة بمكافحة 
غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب الــصــادرة 

من الجهات املختصة. 

التنسيق بين الجهات الرقابية

كــمــا يــتــم الــتــنــســيــق بــشــكــل مــتــواصــل بن 
ــات  ــهـ ــجـ مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات الــــرقــــابــــيــــة والـ
ــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــشــأن  ــ املـــالـــيـــة مــــن اجـ
املــرتــبــطــة بمكافحة  الــتــشــغــيــلــيــة  املــســائــل 
غسل األمـــوال والجرائم األصلية وتمويل 
ــــع االول  ــربـ ــ ــم خــــــالل الـ ــ اإلرهــــــــــــاب، حـــيـــث تـ
ــام الــــجــــاري الـــتـــوقـــيـــع بــــن وحــــدة  ــعــ مــــن الــ
املعلومات املالية مع كل من مصرف قطر 
ــواق املـــالـــيـــة  ــ ــــأسـ ــــزي وهـــيـــئـــة قـــطـــر لـ ــركـ ــ املـ
وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على الية 
تنسيق بــن الـــوحـــدة والــجــهــات الــرقــابــيــة 
على القطاع املالي في الدولة الهدف منها 
تعزيز التعاون بشأن املسائل التشغيلية 
املرتبطة بمكافحة غسل األموال والجرائم 
األصــلــيــة وتــمــويــل اإلرهــــــاب، كــمــا ان هــذه 
االلـــيـــة تــعــكــس حـــرص هـــذه الــجــهــات على 
تكامل األدوار لتحقيق النتائج املــرجــوة، 

وعــلــى الــتــزامــهــا املــســتــمــر بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
املشترك في مجال تبادل املعلومات لتعزيز 
املــالــي والــتــصــدي لجرائم غسل  قــوة النظام 
األموال وتمويل اإلرهاب والجرائم املرتبطة.

ــراء واملـــحـــلـــلـــون ان دولـــــة قطر  ــبـ ويـــــرى الـــخـ
تــتــمــتــع بــســمــعــة عــالــيــة فـــي مــجــال مكافحة 
غــســل االمـــــــوال وتــعــمــل عــلــى املــســاهــمــة من 
مــوقــعــهــا فـــي حــمــايــة املــجــتــمــع الــــدولــــي من 
ــذه الــجــرائــم الــتــي تــهــدد االســتــقــرار  خــطــر هـ
واالمــن الدولين، منوهن الى ان دولــة قطر 
تعتبر من الدول السباقة في مجال التصدي 
الفــــة غــســل االمـــــــوال وتـــمـــويـــل االرهـــــــاب من 
خالل وضع التشريعات والقوانن التي من 
شأنها ان تتصدى لهذه الجرائم، مؤكدين ان 
اصدار هذا القانون يأتي مواكبا للمتغيرات 
الحاصلة على املستوى الدولي وعلى وجه 
املـــطـــروحـــة نتيجة  الــتــحــديــات  الــخــصــوص 
تــطــور الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة. ويــقــول فــي هــذا 
االطــــار الخبير االقــتــصــادي واملــحــلــل املــالــي 
»لــوســيــل« ان  لـــ الــخــاطــر فــي حديثه  عبدالله 
دولــة قطر تتمتع بسمعة مضيئة ومشرقة 
على املستوين االقليمي والدولي في مجال 
مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مضيفا 
ــوات الــقــلــيــلــة  ــنــ ــســ ــــالل الــ ــر عـــمـــلـــت خــ ان قـــطـ
املـــاضـــيـــة عــلــى تــحــصــن اقــتــصــادهــا وعــلــى 
وجــه الخصوص قطاعها املالي واملصرفي 
من مخاطر آفة غسل االموال التي تستنزف 

سنويا تريليونات الدوالرات. 
وقـــال الــخــاطــر ان دولـــة قــطــر تسعى الـــى ان 
تتحول الــى مــركــز مــالــي جـــاذب وفــي سبيل 
ــك يــجــب تــحــقــيــق اعـــلـــى مــعــايــيــر  تــحــقــيــق ذلــ
الشفافية والنزاهة املالية والحوكمة، وفي 
هـــــذا االطــــــــار انـــخـــرطـــت بـــصـــفـــة مـــبـــكـــرة فــي 
ــة والــعــمــل عــلــى مــحــاربــة  ــ مــواجــهــة تــلــك االفـ
الفساد وغسل االمـــوال والتحويالت املالية 
املشبوهة التي من شأنها ان تربك املسيرة 

املتميزة للقطاع املالي واملصرفي في الدولة. 
ــــدد عــلــى ان الـــقـــانـــون الــجــديــد سيصب  وشـ
فــي مصلحة املــؤســســات املــالــيــة والــشــركــات 
العاملة في دولة قطر بما يساهم في جذب 
الــعــديــد مـــن رؤس االمــــــوال االجــنــبــيــة الــتــي 
الــتــي تتمتع بالنزاهة  تبحث عــن االســــواق 

والشفافية واالمانة.
مــن جــهــتــه، قـــال املــحــلــل االقــتــصــادي واملــالــي 
ــة  احـــمـــد عـــقـــل انـــــه مـــمـــا ال شــــك فـــيـــه ان دولــ
قــطــر ســبــاقــة فــي اصــــدار الــقــوانــن الــخــاصــة 
باملتغيرات الحاصلة على املستوى الدولي، 
مــوضــحــا ان دولـــة قــطــر تعمل عــلــى مواكبة 
كـــافـــة الــتــشــريــعــات الــعــاملــيــة وتــتــبــع افــضــل 
املمارسات، وتابع قائال »عودتنا دولة قطر 
ان تــكــون سباقة فــي التعامل مــع مــا يحدث 
في العالم، كما عودتنا بالسعى الدؤوب من 
اجل حماية اقتصادها والثوابت التي تلزم 
بها ومنها مكافحة غسل االمـــوال وتمويل 
ــعـــات  ــريـ ــتـــشـ االرهــــــــــــاب مـــــن خـــــــالل وضـــــــع الـ
والــقــوانــن الــتــي مــن شــأنــهــا ان تــســاهــم في 
محاربة تلك الجرائم وباقي الجرائم االخرى 

في ظل التطورات الحاصلة في العالم«.
واوضـــح عقل ان دولــة قطر وضعت العديد 
ــن الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــى تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة  مــ
غسل االمــــوال فــي الــقــطــاع املــالــي واملصرفي 
ــئـــات  ــيـ ــهـ ــان والـ ــجــ ــلــ ــز الــ ــيـ ــركـ ــتـ كــــمــــا قــــامــــت بـ
املــلــفــات مــع تعزيز  املختصة بمتابعة هـــذه 
ــل الــــوصــــول الــى  الـــرقـــابـــة واملــتــابــعــة مـــن اجــ
جهاز مصرفي ومــالــي يتميزان بالشفافية 
والــنــزاهــة فــي التعامالت وتــابــع قــائــال »كما 
ال نــنــســى مـــســـارعـــة دولـــــة قــطــر الــــى الــعــمــل 
والــتــنــســيــق مـــع بــاقــي دول الــعــالــم مـــن اجــل 
مواجهة التحديات التي تطرحها آفة غسل 
االمـــوال وتمويل االرهــــاب، وقــد تترجم ذلك 
من خالل توقيع العشرات من االتفاقيات في 

هذا االطار«.

:» تصدرت المرتبة األولى خليجيا... خبراء لـ»

                    تميز قطري في مكافحة غسل األموال             وتمويل اإلرهاب

¶  احمد عقل¶  عبد الله الخاطر

 أحمد فضلي

الدوحة - قنا
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الغرفة تشارك باجتماع الغرف العربية والتركية.. العذبة:

85 % نمـو التبـادل التجاري بيــن قطـر وتركيـا
شـــاركـــت غــرفــة قــطــر فـــي االجـــتـــمـــاع املــشــتــرك لــلــغــرف 
الــعــربــيــة والـــغـــرف الــتــركــيــة، واجــتــمــاع مــجــلــس إدارة 
الغرفة التركية العربية، والذي عقد على مدى اليومني 
املاضيني فــي مدينة انطاليا التركية، بهدف تعزيز 

العالقات االقتصادية والتجارية التركية العربية.
ــل الــغــرفــة فــي االجــتــمــاع راشــــد بــن حــمــد الــعــذبــة 

ّ
ومــث

النائب الثاني لرئيس الغرفة والسيد محمد مهدي 
االحبابي عضو مجلس االدارة.

وقد ترأس االجتماع رفعت هيسارجيك أوغلو، رئيس 
اتحاد الغرف والتبادل السلعي في تركيا، وحضره 

عدد من رؤساء وممثلي الغرف العربية.
 وقــال العذبة في تصريحات صحفية، ان االجتماع 
تـــنـــاول ســبــل تــعــزيــز عـــالقـــات الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
ــيــــة والـــجـــمـــهـــوريـــة  ــعــــربــ والـــــتـــــجـــــاري بـــــني الــــــــــدول الــ
ــه تـــم الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة  الــتــركــيــة، الفـــتـــا الــــى انــ
تعزيز العالقات بــني الجانبني فــي مــجــاالت التجارة 

الــتــبــادل التجاري  والصناعة واالســتــثــمــار، وتطوير 
بني الدول العربية وتركيا.

ــتـــجـــاري  ــادل الـ ــبــ ــتــ ــم الــ ــى ان حـــجـ ــ واشــــــــار الــــعــــذبــــة الــ
بـــني الـــــدول الــعــربــيــة وتــركــيــا مـــا يــــزال دون مستوى 
االمكانيات املتاحة حيث يبلغ نحو 50 مليار دوالر 

سنويا، وهو رقم من املمكن زيادته من خالل تعزيز 
التعاون بني القطاع الخاص في كال الجانبني، واقامة 

االستثمارات املتبادلة.
واوضــــح انـــه عــلــى مــســتــوى الــعــالقــات الــتــجــاريــة بني 
قطر وتركيا، فقد شهد التبادل التجاري بني البلدين 

الشقيقني نموا بنسبة 85% في العام 2018 املاضي، 
ــادالت الــتــجــاريــة نــحــو 2.4  ــبــ حــيــث وصـــلـــت قــيــمــة املــ
الــذي  الــعــام  مليار دوالر مقابل 1.3 مليار دوالر فــي 
الــعــالقــات التجارية  سبقه، مما يعكس قــوة ومــتــانــة 

واالقتصادية بني البلدين.
وتعتبر غرفة التجارية العربية - التركية منصة مهمة 
للترويج للفرص االستثمارية بني الطرفني وتعريف 
ــادل االتـــصـــاالت  ــبــ ــال عــلــى بــعــضــهــم وتــ ــمــ رجـــــال األعــ
واملعلومات، كما تهدف الغرفة املشتركة الى املساعدة 
فــي وضـــع اســتــراتــيــجــيــة تــعــاون بــني الــــدول العربية 
وتركيا، تمهيدا إلقامة منطقة تجارة مشتركة على 
ــــي، وبــمــا يحقق رغــبــة مجتمع  غـــرار االتــحــاد األوروبـ
األعــمــال العربي والــتــركــي، فضال عــن زيـــادة مستوى 
التبادل التجاري واالقتصادي واالستثماري ليرتقي 
للمستوى املنشود في ظل اإلمكانات واملوارد املادية 
الــبــلــدان العربية  الــتــي تمتاز بها  والبشرية الهائلة 
وتــركــيــا الــتــي اســتــطــاعــت أن تــكــون الــيــوم ضــمــن أهــم 

االقتصادات على املستويني اإلقليمي والعاملي.

■  محمد مهدي االحبابي■  راشد بن حمد العذبة

خالل لقاء مع نائب وزير الزراعة مايوري برموديز

الغرفة تبحث التعاون في اإلنتاج الزراعي مع كوبا
بــحــث ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد بـــن احــمــد بـــن طـــوار 
الكواري النائب االول لرئيس غرفة قطر مع سعادة 
السيد مايوري هيتشافاريا برموديز نائب وزير 
الـــزراعـــة بــجــمــهــوريــة كــوبــا ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الزراعي بني البلدين، بحضور عضو مجلس إدارة 
ــن الــغــذائــي مــحــمــد بن  الــغــرفــة ورئـــيـــس لــجــنــة االمــ

احمد العبيدلي.
تناول االجتماع العالقات التجارية واالقتصادية 
بني قطر وكوبا، وكيفية تعزيز التعاون بني القطاع 
ــيـــره الـــكـــوبـــي، بـــاإلضـــافـــة  ــقـــطـــري ونـــظـ الــــخــــاص الـ
ــتـــاحـــة فــي  إلـــــي اســـتـــعـــراض فـــــرص االســـتـــثـــمـــار املـ
املجال الــزراعــي في كوبا ودعــوة أصحاب األعمال 

القطريني إلى االستثمار فيها.
ــــوار إن الــغــرفــة حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز  ــال بـــن طـ ــ وقـ
عــالقــات الــتــعــاون بــني أصــحــاب األعــمــال القطريني 
ونظرائهم من كافة دول العالم، منوهًا بــأن هناك 
عــالقــات تــعــاون تــربــط كــال البلدين وهــنــاك حرص 
مــن جــانــب الــقــيــادة الــرشــيــدة فــي كــال البلدين على 

تطويرها وتنميتها.
واشــــار ســعــادتــه إلـــى أن الــقــطــاع الــخــاص القطري 
يتطلع إلى التعرف على فرص االعمال واالستثمار 
املتاحة في كوبا خاصة في مجال االنتاج الزراعي 

والــحــيــوانــي وفـــي ظـــل اهــتــمــام دولــــة قــطــر بــاألمــن 
الغذائي باعتباره اولوية اقتصادية.

 وشـــــدد بـــن طـــــوار عــلــى أن دولـــــة قــطــر تــســتــهــدف 
تــحــقــيــق االكــتــفــاء الـــذاتـــي مـــن كــافــة الــســلــع، وانــهــا 
حــقــقــت ذلـــك بــالــفــعــل فـــي بــعــض املــنــتــجــات خــاصــة 
االلبان، الفتا الى استعداد الغرفة للترويج للفرص 
الــتــي طــرحــهــا الــجــانــب الــكــوبــي خـــالل الــلــقــاء على 
الــشــركــات املحلية وذلـــك لخلق  منتسبيها وعــلــى 

شــراكــات فاعلة بــني الجانبني فــي القطاعات التي 
ناقشها االجتماع.

من جهته، قال سعادة نائب وزير الزراعة الكوبي 
أن جمهورية كوبا ودولـــة قطر تربطهما عالقات 
تــعــاون تــاريــخــيــة، مــنــوهــًا بـــأن الــهــدف مــن زيــارتــه 
هو اطــالع الجانب القطري على مناخ االستثمار 
في كوبا والقطاعات الهامة التي يمكن للقطريني 

االستثمار فيها.

وقــال برموديز إن الجانبني لديهما تعاون ناجح 
ــانـــب الــصــحــي،  فــــي مــــجــــاالت مــخــتــلــقــة مــنــهــا الـــجـ
مــشــيــرا بــأنــهــمــا يــمــكــن ان يــتــعــاونــا فـــي مــجــاالت 
اخرى مثل السياحة والزراعة واالنتاج الحيواني 

والتكنولوجيا واالنشاءات.
وعن القطاع الزراعي، قال سعادته أن بالده لديها 
اراضــي كثيرة خصبة صالحة للزراعة ومياه ري 
وفيرة وبنية تحتية زراعية متطورة، واشار إلى ان 
لديها خبرة كبيرة في انتاج قصب السكر والقهوة 
ــلـــحـــوم  ــــروات والـــفـــاكـــهـــة والــــــدواجــــــن والـ ــــضـ ــــخـ والـ
واالعــــالف، وان تطوير االنــتــاج الــزراعــي أحــد اهم 

اولوياتها. 
ودعــا أصــحــاب األعــمــال القطريني إلــى زيـــارة كوبا 
واســتــكــشــاف الـــفـــرص املــتــاحــة فـــي كــافــة املــجــاالت 
وااللـــتـــقـــاء مـــع مــمــثــلــي الـــشـــركـــات الــكــوبــيــة لــبــنــاء 
شــــراكــــات ومـــشـــاريـــع مــشــتــركــة تـــصـــب فــــي فـــائـــدة 

اقتصاد كال البلدين.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة السيد محمد بن 
احمد العبيدلي إن دولــة قطر حققت طفرة كبيرة 
ــتـــاج الـــزراعـــي وتــســعــى لــتــحــقــيــق االكــتــفــاء  فـــي االنـ
الذاتي في كثير من املنتجات، مشيرًا بأن القطاع 
الـــخـــاص فـــي كـــال الــجــانــبــني يمكنها الــتــعــاون في 
مجال القهوة واالعــالف والــذي تتميز فيهما كوبا 

ولديها خبرة كبيرة في انتاجها.

تبادل الهدايا التذكارية

الدوحة -

الدوحة -

يسمح بمتابعة مستوى التحصيل ومواعيد االختبارات
»التعليم« تصدر دليل »الطالب وولي األمر«

أصدر قسم التعليم اإللكتروني في إدارة املناهج ومصادر 
التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي )دليل االستخدام 
السريع لولي األمــر، ودليل االستخدام السريع للطالب( 
والذي يندرج تحت نظام إدارة التعلم LMS. وذلك تزامنًا 

مع انطالق العام األكاديمي 2020/2019.
جــاءت هــذه الخطوة بهدف تسهيل دخــول الطالب وولي 

الــتــعــلــم  ــام إدارة  ــظـ نـ األمــــــر عـــلـــى 
LMS بشكل مبسط وسريع، حيث 
تميز الدليل على وجود خطوات 
ــة بـــالـــتـــرتـــيـــب مــــع الـــصـــور  ــمـ ــرقـ مـ
الــخــدمــات  املــلــونــة لتقديم أفــضــل 
الــذي  الــطــالــب  والتسهيالت على 
يعتبر محور العملية التعليمية 

بمشاركة ولي أمره.
ودأب قسم التعليم اإللكتروني 
ــل  ــ ــــــــدمــــــــًا مــــــــن أجــ

ُ
ــل ق ــ ــمــ ــ ــعــ ــ فــــــــي الــ

تــوعــيــة جــمــيــع أطــــراف املنظومة 
الــتــعــلــيــمــيــة بـــاملـــشـــاريـــع املــطــبــقــة 
فــــي املــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة، حــيــث 
يعد الــدلــيــل الــســريــع إحـــدى هذه 
املشاريع الفعالة التي تم الشروع 
في تطبيقها بشكل مكثف خالل 

إنطالق العام الدراسي الحالي.
 Learning Management System ؛LMS ويــعــتــبــر نــظــام
نظام تعليمي توفره وزارة التعليم والتعليم العالي في 
مدارس التعليم العام، وهو نظام يواكب املعايير العاملية 
علم وولــي األمــر ومدير 

ُ
العصرية التي تتيح للطالب وامل

املدرسة باستخدامها والولوج إلى مميزاتها التي توفر 
الوقت والجهد، وتسمح للطلبة التعلم في أي وقت وفي 
أي مكان ضمن عالم من اإلبداع واالبتكار، باإلضافة إلى 
الــطــالــب ومــســتــوى تحصيله ومواعيد  متابعة واجــبــات 

ــبـــارات ونــتــائــجــهــا. وبــالــنــســبــة لــدلــيــل االســتــخــدام  ــتـ االخـ
السريع للطالب ففي الخطوة األولى يتم توجيه الطالب 
لــلــدخــول إلـــى أحـــد متصفحات الــبــحــث فــي اإلنــتــرنــت أو 
املــســح الــضــوئــي لــلــرمــز املــتــوفــر داخـــل الــدلــيــل، وبالتالي 
كــتــابــة رابـــط املــوقــع الــخــاص بــنــظــام LMS، وإدخــــال اســم 

املستخدم وكلمة املرور. 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ويـــمـــكـــن لــلــطــالــب مــــن خـــــالل نـــظـــام LMS االســ
الخدمات املتوفرة داخله مثل تغيير البيانات الشخصية، 
وإنـــشـــاء مــلــف إنـــجـــاز إلــكــتــرونــي، 
ومــــتــــابــــعــــة الـــــتـــــقـــــدم الـــــــدراســـــــي، 
والــدخــول ملوقع الفصل والتعرف 
عــلــى أهـــم الــتــحــديــثــات والـــروابـــط 
التعليمية املفيدة وحل الواجبات 
واالخـــتـــبـــارات، وأنــشــطــة الــفــصــل، 
بــاإلضــافــة إلــى متابعة اإلعــالنــات 
ــة واألنـــشـــطـــة  ــيــ واألركــــــــــان املــــدرســ
الالصفية والــتــواصــل مــع ُمعلمي 

املدرسة.
أما دليل االستخدام السريع لولي 
ــر عــلــى  ــ ــــي األمــ ــر، يـــتـــعـــرف ولـ ــ ــ األمـ
كافة الخطوات املرقمة تدريجيًا 
حــتــى يــتــمــكــن مـــن الــــدخــــول على 
النظام ومتابعة أبنه أو التبديل 
بــني أبــنــائــه اآلخـــريـــن والــتــواصــل 
ــع مـــعـــلـــمـــي املـــــــــواد الــــدراســــيــــة،  ــ مـ
املـــواد واختيار الفصول  كما ُيمكنه االطـــالع على مــواقــع 
ــة، واالطــــــالع عــلــى إعـــالنـــات املــــدرســــة، ومــتــابــعــة  ــيـ الـــدراسـ
الواجبات والدرجات وسلوك الطالب، والحضور اليومي. 
ــى أن قــســم الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي قــام  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
بتفعيل نظام LMS في حملة العودة إلى املــدارس، حيث 
تم تعريف أولياء األمور الزائرين للحملة آنذاك بالنظام 
مكن طالب املدرسة من التعرف على املواد 

ُ
وفائدته التي ت

العلمية واألدبية والواجبات املدرسية، ودرجاته.

الدوحة -

قطر تشارك بالمنتدى العالمي لالتحاد 
الدولي لالتصاالت في بودابست

يــشــارك وفـــد رفــيــع املــســتــوى مــن دولـــة قطر 
برئاسة سعادة السيد محمد علي املناعي، 
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت في املنتدى 
الــعــاملــي )تــلــيــكــوم الــعــاملــي لــالتــحــاد 2019(، 
والــذي ينظمه االتحاد الدولي لالتصاالت، 
ــقــــام فــــي مـــديـــنـــة بـــودابـــســـت بـــاملـــجـــر فــي  ويــ

الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري.
يــعــقــد تــلــيــكــوم الـــعـــاملـــي لـــالتـــحـــاد ســنــويــًا، 
إلــى تحقيق التنمية االقتصادية  ويــهــدف 
واملنافع االجتماعية، ويشتمل على منتدى 
ــــي لــلــحــلــول  رفـــيـــع املـــســـتـــوى، ومـــعـــرض دولـ
الـــرقـــمـــيـــة، وحـــفـــل جـــوائـــز تــلــيــكــوم الــعــاملــي 
لالتحاد، ويجمع فيه ممثلني عن مؤسسات 
ــهــــات تــنــظــيــمــيــة، وشـــركـــات  حـــكـــومـــيـــة، وجــ
ــهــــات فـــاعـــلـــة رئــيــســيــة  ــئـــة، وجــ رقـــمـــيـــة نـــاشـ
فـــــي صـــنـــاعـــة االتــــــصــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
املـــعـــلـــومـــات، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى مــســتــشــاريــن 
ــواق الــنــاشــئــة واملــتــقــدمــة  ــ ــبـــراء مـــن األســ وخـ

حول العالم.
يشتمل املنتدى هــذا العام على اجتماعات 
ــرة الــــــوزاريــــــة، وجــلــســات  ــديـ ــتـ ــسـ ــدة املـ ــ ــائـ ــ املـ

ــيــــع  ــة مــــواضــ ــاقــــشــ ــنــ ــة مـــــتـــــعـــــددة ملــ ــيــ ــاشــ ــقــ نــ
مختلفة مثل: دور الحكومات فيما يتعلق 
بتكنولوجيا الجيل الخامس ونشر شبكات 
الــقــدرة، ومسألة توسيع  االتــصــاالت عالية 
نــطــاق االتـــصـــال مــن خـــالل التكنولوجيات 
الــــراديــــويــــة الـــجـــديـــدة، بـــاإلضـــافـــة مــنــاقــشــة 
ــرددي  ــتـ الـــتـــحـــديـــات الــتــنــظــيــمــيــة لــلــطــيــف الـ
قــبــل انـــعـــقـــاد املـــؤتـــمـــر الـــعـــاملـــي لــالتــصــاالت 
الراديوية لعام WRC( 2019-19(، ومناقشة 
ــك فــيــمــا  ــ ــ مــــوضــــوع الـــســـالمـــة الـــرقـــمـــيـــة وذلـ

يختص بقيم املستقبل الرقمي ومبادئه.
ــتــــدى اجـــتـــمـــع ســـعـــادة  ــنــ ــامــــش املــ ــلــــى هــ وعــ
الــســيــد مــحــمــد عــلــي املــنــاعــي، رئــيــس هيئة 
تنظيم االتــصــاالت مــع هــولــني جـــاو، األمــني 
العام لالتحاد الدولي لالتصاالت، وسلمه 
ــــوة رســمــيــة لــحــضــور مــؤتــمــر ومــعــرض  دعـ
قــطــر لــالتــصــاالت وتكنولوجيا املعلومات 
- كيتكوم 2019 وذلــك بالنيابة عن سعادة 
ــر  الــســيــد جـــاســـم بـــن ســيــف الــســلــيــطــي وزيـ
ــا بـــحـــث  ــ ــمـ ــ املـــــــــواصـــــــــالت واالتـــــــــــصـــــــــــاالت. كـ
االجـــتـــمـــاع ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون املــشــتــرك 
والــتــنــســيــق بـــني الــجــانــبــني لــتــنــمــيــة قــطــاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

بودابست -
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ــــن الــتــنــفــيــذي  ر أوفـــيـــس ســـرمـــد، نـــائـــب األمـ
ّ
ــذ ــ حـ

ــم املــتــحــدة اإلطـــاريـــة بــشــأن تغير  التــفــاقــيــة األمــ
املــنــاخ أن الــشــركــات والــكــيــانــات الــتــجــاريــة التي 
ـــدرك الــحــاجــة إلــى معالجة تــغــّيــر املــنــاخ تضع 

ُ
ت

نفسها على طريق النجاح، في حن أن الكيانات 
التجارية والشركات التي تتغافل عن االستدامة 

كحاجة ملحة ستجد نفسها في مأزق صعب.
وقـــدم ســرمــد مــحــاضــرة بــعــنــوان »مــــاذا ننتظر؟ 
ــة املـــلـــحـــة ملـــعـــالـــجـــة أزمــــــة املـــــنـــــاخ«، وتـــم  ــاجـ ــحـ الـ
الواقعية  الــحــلــول  الــضــوء خاللها على  تسليط 
ــســاهــم فـــي مــعــالــجــة أزمــــة تــغــّيــر املـــنـــاخ، 

ُ
الـــتـــي ت

»الــوقــود  مــمــي على أهمية 
ُ
األ الخبير  أكــد  حيث 

 فــي عملية االنتقال 
ّ

الــحــل األحــفــوري كــجــزء مــن 
إلى الطاقة املتجددة بمختلف أشكالها«.

وّجـــه أوفــيــس ســرمــد رســالــة دعــا فيها إلــى عدم 
ات ملــكــافــحــة األزمــــة  الــتــأخــيــر فـــي اتـــخـــاذ إجــــــراء
البيئية التي تواجه كوكب األرض. كالُم سرمد، 
جـــاء فــي مــحــاضــرٍة مــفــتــوحــة لــلــجــمــهــور، ُعــقــدت 
للتربية  فــي مؤسسة قطر  التعليمية  باملدينة 
والعلوم وتنمية املجتمع، وذلــك ضمن سلسلة 

التعليمية. محاضرات املدينة 
الحقيقة  ب 

ّ
أن نتجن وأضاف سرمد: »ال يمكننا 

انطباع  أنــه غالًبا ما يتكّون  محيها، حيث 
ُ
ن أو 

ات  لــدى الــنــاس بــالــخــوف عــنــد اتــخــاذ أي إجـــراء
إلى  املــنــاخ، ألن ذلــك ســيــؤّدي باعتقادهم  بشأن 

آثار سلبية على االقتصاد«.
وأوضـــــح: »أن الــشــركــات والــكــيــانــات الــتــجــاريــة 
االقــتــصــادي  الــنــمــو  الــتــي تستعد اآلن لتحقيق 
املــــســــتــــدام وتـــعـــمـــل عـــلـــى خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا 
الــكــربــون ستزدهر،  فــي محايدة  قــدًمــا  وتمضي 
الــــذيــــن ال يـــقـــومـــون بــذلــك  فــــي حــــن أن أولــــئــــك 
بــالــتــأكــيــد صــعــوبــات ستضعهم  فــســيــواجــهــون 
فـــي مـــــأزق«، وأضــــــاف:»ال أحـــد يــســتــطــيــع إنــجــاز 
املناخ،  ُيهلكه تغّير  التجارية في عالم  األعــمــال 
وأجد نفسي في حيرة من أمري تجاه الشركات 
والــكــيــانــات الــتــجــاريــة الــتــي لــم تتمكن إلـــى اآلن 
التكّيف واالستفادة من مزايا  إدراك أهمية  من 
اعتماد نماذج أعمال أكثر استدامة. إن الشركات 
والــكــيــانــات الــتــجــاريــة الــتــي تــقــوم بــذلــك، تحجز 
ا لنفسها في املستقبل، بينما أولئك الذين 

ً
مكان

لفترة  البقاء  يعكفون عن ذلــك، لن يتمكنوا من 
طويلة من الزمن«.

الباكر، األمــن العام  شــارك سعادة السيد أكبر 
للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي 
ــة الـــقـــطـــريـــة فــي  ــويــ ــجــ ــطــــوط الــ ــخــ ــة الــ ــمـــوعـ ملـــجـ
الثالثة والعشرين للجمعية  اجتماعات الدورة 
ــة ملــنــظــمــة الـــســـيـــاحـــة الـــعـــاملـــيـــة الــتــابــعــة  ــامـ ــعـ الـ
لــأمــم املــتــحــدة الــتــي انــطــلــقــت اإلثــنــن املــاضــي 
وتستمر حتى 13 سبتمبر 2019 بمدينة سانت 

بطرسبرج في روسيا.
ــهــــدت اجــــتــــمــــاعــــات هــــــذه الــــــــــدورة الـــتـــدشـــن  شــ
الــرســمــي ألول أكــاديــمــيــة ســيــاحــيــة رقــمــيــة في 
الـــعـــالـــم، حــيــث أطــلــقــهــا ســـعـــادة الــســيــد زوراب 
بولوليكشفيلي، األمــن العام ملنظمة السياحة 

العاملية.
عتبر هذه األكاديمية ثمرة للتعاون بن كل من 

ُ
ت

منظمة السياحة العاملية وجامعة IE الدولية 
واملــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة بــصــفــتــه شــريــك 

الوجهة املؤسس.
وفــي كلمته الــتــي ألــقــاهــا خــالل أعــمــال الجلسة 
العامة األولى أمس، تحدث سعادة السيد أكبر 
الباكر األمن العام للمجلس الوطني للسياحة 
عــن أهمية صناعة السياحة ودورهـــا فــي دعم 

نمو االقتصاد العاملي.

وألــقــى الــضــوء عــلــى مـــبـــادرات دولــــة قــطــر التي 
تطلقها بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية.

وقال سعادة السيد أكبر الباكر: »بينما نواصل 
مسيرتنا لتطوير القطاع السياحي فــي قطر، 
فإننا نؤمن بأن للتدريب والتعليم أهمية كبرى 
فــي دعــم هــذا القطاع، ولــذلــك يسعدنا كثيرًا أن 
الــعــاملــيــة فــي جهودها  الــســيــاحــة  نــدعــم منظمة 
ــقـــديـــم بــــرامــــج أكــاديــمــيــة  الـــرامـــيـــة لــتــطــويــر وتـ
لــلــمــخــتــصــن فـــي قـــطـــاعـــات الــســفــر والــســيــاحــة 

والضيافة وإدارة الوجهات السياحية«.
وستوفر املنصة اإللكترونية لأكاديمية، والتي 
تم إطالقها عقب التدشن الرسمي، للمختصن 
بــرامــج تعليمية وتــدريــبــيــة عــالــيــة الــجــودة في 
مــجــاالت الــســفــر والــســيــاحــة والــضــيــافــة وإدارة 

الوجهات.
ــتـــي تــقــدمــهــا األكـــاديـــمـــيـــة  وتــتــمــيــز الـــبـــرامـــج الـ
ــيـــة وفـــي مــتــنــاول  بــكــونــهــا بـــرامـــج شــامــلــة ووافـ
األشخاص الراغبن في جعل مساراتهم املهنية 
فــي قــطــاع السياحة الـــذي يــوفــر بـــدوره وظيفة 

واحدة من بن كل عشر وظائف في العالم.
وتـــغـــطـــي املـــــقـــــررات الــــدراســــيــــة الــــتــــي تــقــدمــهــا 
ــيـــات وإدارة  ــيـــجـ ــتـــراتـ األكـــاديـــمـــيـــة إدارة اإلسـ
العمليات وإدارة التسويق واألساسيات املالية، 

باإلضافة إلى إدارة التكنولوجيا واالبتكار.

كيانات تجارية ستجد نفسها في مأزق صعب 
إذا تغافلت عن االستدامة كحاجة ملحة

»الوطني للسياحة« و»IE الدولية« و»السياحة 
العالمية« يطلقون »األكاديمية الرقمية«

خبير أممي في سلسلة محاضرات المدينة التعليمية:

¶أوفيس سرمد خالل المحاضرة

¶  أكبر الباكر خالل االجتماع

¶  تبادل نسخ االتفاقية¶د.ثاني بن علي ود. درويش العمادي يوقعان االتفاقية

الدوحة -  

الدوحة -  

ــر الــــــدولــــــي لـــلـــتـــوفـــيـــق  ــطــ ــز قــ ــ ــركـ ــ وقـــــــع مـ
والتحكيم بغرفة قطر ومــركــز التعليم 
املستمر بجامعة قــطــر، اتفاقية تعاون 
لتنظيم دورات تدريبية باللغة العربية 
في مجال القانون والتجارة واالستثمار 
لفئات مهتمة بــذلــك ســـواء مــن افـــراد او 
شــركــات وذلـــك خــالل السنة األكاديمية 

الحالية.
ووقــع االتفاقية كل من سعادة الدكتور 
الــشــيــخ ثـــانـــي بـــن عــلــي آل ثـــانـــي عضو 
مجلس اإلدارة للعالقات الدولية باملركز، 

ــتــــاذ الـــدكـــتـــور درويـــــش الــعــمــادي  واألســ
ــتــــطــــويــــر  رئـــــيـــــس االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــ
الــدكــتــور رجب  بجامعة قــطــر، بحضور 
االسماعيل مدير مركز خدمة املجتمع 

والتعليم املستمر بجامعة قطر.
ــــدورات التدريبية  الـ ويتضمن بــرنــامــج 
الــــدورات فــي التحكيم  عقد سلسلة مــن 
تــشــمــل تــأهــيــل املــحــكــمــن حــيــث تشمل 
الــدورات مجاالت متنوعة مثل التحكيم 
فـــي املـــنـــازعـــات الــريــاضــيــة والــهــنــدســيــة 

والبحرية واملصرفية وغيرها.
وخـــــــالل املــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــفـــي الـــــــذي تــال 
قــال ســعــادة الدكتور  توقيع االتــفــاقــيــة، 

الــشــيــخ ثــانــي بــن عــلــي ال ثــانــي، انـــه في 
إطــار سعي مركز قطر الدولي للتوفيق 
والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة 
قــــطــــر وحــــــرصــــــه عــــلــــى نــــشــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــوســائــل البديلة  القانونية عــن طــريــق 
لــحــل الــنــزاعــات وصــقــل املـــهـــارات، ينظم 
املـــركـــز وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــركـــز الــتــعــلــيــم 
املستمر بجامعة قــطــر بــرامــج ودورات 
لـــعـــام 2020-2019  تـــدريـــبـــيـــة مــتــنــوعــة 
فــي املــجــاالت القانونية املختلفة حيث 
ــامـــج إعـــــــداد وتــأهــيــل  ــز بـــرنـ ــركــ ــدم املــ يـــقـ
املحكمن تؤهل املتدربن على ممارسة 
التحكيم وتتيح لهم فرصة القيد بسجل 

املحكمن بعد إتمام البرنامج التدريبي.
ــلــــي ان  ــــي بـــــن عــ ــانـ ــ ــيــــخ ثـ وأوضــــــــــح الــــشــ
ــرامــــج تــدريــبــيــة  ــركــــز يـــطـــرح كـــذلـــك بــ املــ
أخـــــــرى مـــتـــنـــوعـــة فــــي مــــجــــال الــتــحــكــيــم 
مــنــهــا بــرنــامــج الــتــحــكــيــم فــي املــنــازعــات 
الــــهــــنــــدســــيــــة والــــبــــحــــريــــة واملــــصــــرفــــيــــة 
والـــريـــاضـــيـــة، ويـــحـــصـــل املــــشــــارك عــلــى 
شهادة تدريبية معتمدة من قبل مركز 
قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز 

التعليم املستمر بجامعة قطر.
ــتــــور درويـــــش  ومـــــن جــهــتــه اعــــــرب الــــدكــ
العمادي عــن الشكر لغرفة قطر ومركز 
الــدولــي للتوفيق والــتــحــكــيــم على  قــطــر 

التعاون مع جامعة قطر في هذا املجال، 
الفتا الى ان هذه الدورات تأتي من باب 
استراتيجية جامعة قطر فــي املشاركة 
املــجــتــمــعــيــة ودفـــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة في 

مختلف املجاالت.
ــــب  ــه، قـــــــــال الــــــدكــــــتــــــور رجـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
االسماعيل ان هنالك تعاونا دائما بن 
مــركــز الــتــعــلــيــم املــســتــمــر بــجــامــعــة قطر 
ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، 
الفتا الى ان هنالك فكرة تتضمن دراسة 
تحويل برنامج اعداد وتأهيل املحكمن 
الـــى دبــلــوم مــهــنــي وذلــــك بــالــتــعــاون مع 

جهات دولية.

اتفاقية تعاون بين قطر الدولي للتحكيم 
والتعليم المستمر بجامعة قطر

2020/2019 تتضمن إقامة دورات تحكيمية للموسم 

الدوحة -  
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منصة رقمية مبتكرة قائمة على التنوع والتميز

مجموعة QNB تطلق موقعها اإللكتروني بحلته الجديدة

»الدولي اإلسالمي« يعلن فائزين جديدين بجوائز حملة صيف 2019

أعــلــنــت مــجــمــوعــة QNB، أكــبــر مــؤســســة مــالــيــة في 
ــقـــيـــا، عـــن إطـــــاق مــوقــعــهــا  الـــشـــرق األوســــــط وأفـــريـ
الــجــديــدة وبتصميم تفاعلي  اإللــكــتــرونــي بحلته 
ــيـــد تــصــمــيــمــه لــيــســهــل  ــزات شـــامـــلـــة، حـــيـــث أعـ ــيــ ومــ
ــيـــة ملتصفحي  املـــعـــلـــومـــات األســـاسـ إلــــى  الــــوصــــول 
املوقع ليعكس بشكل أكثر وضوحا رؤية املجموعة 
واملــــزايــــا املـــتـــوفـــرة لــلــعــمــاء والـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة 

املتنوعة.
ــات الـــبـــنـــك املـــصـــرفـــيـــة عــبــر  ــ ــدمـ ــ ــع خـ ــ ــوقـ ــ ــدم املـ ــ ــقـ ــ ويـ
اإلنــتــرنــت، أكــثــر الــخــدمــات املــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــمــــواًل فــــي املـــنـــطـــقـــة، مـــمـــا يــتــيــح لــلــعــمــاء إدارة  شــ
حساباتهم ومعاماتهم املصرفية بشكل آمن موفرا 

بذلك الوقت والجهد.
كــمــا تــم تــطــويــر صــفــحــات املــوقــع الــخــاصــة بشبكة 
املــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة، مــمــا يــتــيــح الــتــنــقــل عــبــر هــذه 
الــصــفــحــات بــســهــولــة لــلــتــعــرف عــلــى آخــــر األخـــبـــار 

واملعلومات والخدمات املقدمة عامليا.
ويــقــدم املــوقــع أيــضــا الــعــديــد مــن املــعــلــومــات منها 

البيانات الصحفية الخاصة بأحدث أخبار البنك، 
ــر حــوكــمــة  ــاريـ ــقـ ــم وتـ ــهــ ــلـــومـــات املـــالـــيـــة واألســ واملـــعـ

الشركات وغيرها.
وقد جاء تصميم املوقع الجديد بمواصفات حديثة 
ومنافسة عامليًا انطاقا من توجه املجموعة نحو 
تقديم خدمات مصرفية سريعة ومبتكرة لعمائها، 
حيث تم تطوير التصميم ليتناسب مع كافة أنواع 

األجهزة اإللكترونية.
ويعكس التصميم الجديد حــرص املجموعة على 
تــقــديــم قـــاعـــدة مــعــلــومــات واســـعـــة تــمــت إضــافــتــهــا 
ملتصفحي املوقع للوصول إلى املعلومات املطلوبة 
بــشــكــل أكــثــر ســهــولــة والـــتـــي تــتــضــمــن الــتــحــديــثــات 
الــدائــمــة ملــواقــع الــفــروع الــجــديــدة وأجــهــزة الصراف 
اآللي وغيرها. وسيعمل املوقع اإللكتروني الجديد 
لـ QNB بشكل مستمر على تعريف العماء بآخر 
املنتجات، ونشاطات البنك، والتقارير االقتصادية 
األســـبـــوعـــيـــة، والــــصــــور، لــيــصــبــح أكـــثـــر اســتــجــابــة 
الحتياجات املتصفحني بمختلف فئاتهم، مشكا 
بــذلــك مــنــصــة رقــمــيــة مــبــتــكــرة قــائــمــة عــلــى الــتــنــوع 

والتميز.

أعلن الدولي اإلسامي عن فائزين جديدين في 
ــراه اســتــنــادًا لعرضه  ــ ــذي أجـ الــســحــب الــثــانــي الــ
املــمــيــز لــصــيــف 2019 الــــذي يــتــيــح لــعــمــائــه من 
حــامــلــي بــطــاقــات فــيــزا )االئــتــمــانــيــة والــخــصــم( 
الــفــوز بجوائز نقدية مجزية عند استخدامهم 
لبطاقاتهم داخــل وخــارج دولــة قطر اعتبارًا من 
تـــاريـــخ 1 أغــســطــس 2019 ولــغــايــة 25 سبتمبر 

.2019
ــزة مـــعـــجـــب درع  ــمــ ــن الـــســـيـــديـــن حــ ــ ــل مـ ــ وفــــــــاز كـ
عــبــد الــعــزيــز الـــــدرع وبـــــراء مــوســى فــائــق الــتــاج 
بجائزة نقدية قدرها 10 آالف ريــال لكل منهما 
خــال السحب الـــذي تــم آلــيــًا عبر نــظــام السحب 
ــتـــرونـــي بـــحـــضـــور مـــســـؤولـــني مــــن الـــدولـــي  ــكـ اإللـ
اإلســـامـــي ومــمــثــل شــركــة فــيــزا وتــحــت إشــــراف 
الـــنـــوعـــيـــة ومـــراقـــبـــة  الـــتـــراخـــيـــص  مـــمـــثـــل إدارة 

األسواق بوزارة التجارة والصناعة.
وما زال هناك عدد من الجوائز النقدية والجائزة 
الــنــهــائــيــة أيـــضـــا بــانــتــظــار الـــعـــمـــاء عــلــمــا بــأن 

الحظ قد يحالف العميل للفوز بإحدى الجوائز 
لـــلـــواحـــدة  ــال  ــ الـــبـــالـــغـــة 10 آالف ريــ األســـبـــوعـــيـــة 
بمجرد إنفاقه 100 ريــال )كحد أدنـــى( بواسطة 
بــطــاقــة فــيــزا )االئــتــمــانــيــة أو الــخــصــم( داخــــل أو 
خارج دولة قطر، كما أن أي عميل ال يقل مجموع 
إنــفــاقــه الــنــهــائــي خــــال مــــدة الـــعـــرض عـــن مبلغ 
الـ   للفوز بــجــائــزة 

ً
20 ألــف ريـــال سيكون مــؤهــا

100,000 ريال.
وكان الدولي اإلسامي أعلن عن عرض الصيف 
املميز تقديرا لعمائه ولتوفير أفضل العروض 
والــفــرص لهم حيث يمنح العرض عماء البنك 
فــيــزا االئتمانية والــخــصــم من  حاملي بــطــاقــات 
الدولي اإلسامي فرصًا للفوز بجوائز أسبوعية 
بمبلغ 10,000 ريــال وجــائــزة نهائية فــي نهاية 

فترة العرض قدرها 100,000 ريال.
وكجزء من العرض فإن كل عملية دفع بواسطة 
بــطــاقــات فــيــزا مــن الــدولــي اإلســامــي داخـــل قطر 
بقيمة )100( ريــال تتيح للعميل فرصة واحــدة 
للفوز بإحدى الجوائز فيما تتيح كل عملية دفع 
خارج دولة قطر فرصتني للفوز بإحدى الجوائز.

الدوحة -

الدوحة -

»المصرف« و»إنجاز قطر« يستأنفان برنامج »كيف تدير األموال؟«

أثـــبـــت الـــبـــاحـــثـــون وجـــــود عـــاقـــة بني 
النتائج اإليجابية للرصيد االئتماني 
واملــشــاركــة فــي بــرامــج التعليم املالي 
لــلــشــبــاب. وتـــوضـــح دراســـــات حديثة 
ــــدرت عـــن مــنــظــمــات مــرمــوقــة مثل  صـ
اتـــحـــاد املــصــرفــيــني الـــعـــرب وغــيــرهــا 
ــاع  ــطـ ــقـ فـــعـــالـــيـــة وأهــــمــــيــــة تـــــعـــــاون الـ
ــات ومـــنـــظـــمـــات  ــومــ ــكــ ــحــ ــــاص والــ ــخـ ــ الـ
فـــي مـــجـــال التعليم  املـــدنـــي  املــجــتــمــع 
ــة.  ــويـ ــانـ ــثـ املــــالــــي لــــطــــاب املــــــــــدارس الـ
ــات بــوضــوح  ــ ــدراسـ ــ ــهــــرت هــــذه الـ وأظــ
ــود تــحــســن فـــي نــتــائــج االئــتــمــان  ــ وجـ
لدى الشباب الراشدين الذين شاركوا 

في برامج التعليم املالي.
وبــحــســب اتـــحـــاد املــصــرفــيــني الــعــرب، 
ــن أصــــــــل 3  ــ ــم 2 مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــد فــ ــ ــوجـ ــ يـ
املــالــي، أي  بالغني يفتقرون للتعليم 
ــنـــاس حــــول الـــعـــالـــم غير  أن مــعــظــم الـ
مــدركــني للمفاهيم املالية األساسية. 
يــــعــــرفــــون  الــــــذيــــــن ال  ــكــــون  ــلــ ــهــ ــتــ املــــســ
املــمــارســات املالية األســاســيــة ينتهي 
بــهــم املـــطـــاف إلــــى إنـــفـــاق املـــزيـــد على 
رســـوم املــعــامــات، ويــتــكــبــدون ديــونــًا 
أكـــبـــر، ويـــعـــانـــون مـــن آثـــــار تــمــويــات 
بمعدالت ربــح ورســوم مرتفعة. ومن 
ــرى، يــتــمــتــع املــســتــهــلــكــون  ــ نــاحــيــة أخــ
املثقفون ماليًا بــحــال أفــضــل التخاذ 
قـــــــرارات مــالــيــة ذكـــيـــة وزيـــــــادة فــرص 
ــفــــادة أكـــثـــر مـــن هــذه  ــتــ ربــحــهــم واالســ

األرباح.
ومن أهم األهداف الجوهرية في خطة 
قطر اإلستراتيجية الثانية للقطاع 
املــالــي 2017 - 2022 تــعــزيــز الشمول 
والتثقيف املالي في الباد. وتعد هذه 
الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعــدهــا 
املــركــزي وهيئة تنظيم  مــصــرف قطر 
مركز قطر للمال وهيئة قطر لألسواق 

املالية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030.

ــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــرف قـــــطـــــر اإلسـ ــ ــ ــــصـ ــ وكـــــــــــــان مـ
»املـــصـــرف« وقـــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مع 
مؤسسة »إنجاز قطر« لرعاية وتقديم 
ــي بـــعـــنـــوان  ــ ــالـ ــ ــامــــج لــلــتــعــلــيــم املـ ــرنــ بــ
»كــيــف تــديــر األمــــــوال؟« إلـــى أكــثــر من 
1250 طالبًا في قطر على مــدار ثاث 

ــبـــرنـــامـــج فــي  ســــنــــوات. وقـــــد أطـــلـــق الـ
العام الدراسي املاضي، لتعليم طاب 
املــــدارس الــثــانــويــة والــجــامــعــات ممن 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــني 15 و19 عامًا 

حول الثقافة املالية.
بـــدأ »املـــصـــرف« وإنـــجـــاز قــطــر السنة 
األكــــاديــــمــــيــــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن بـــرنـــامـــج 
»كـــيـــف تـــديـــر األمـــــــــوال؟« الـــــذي مــدتــه 

ثــاث سنوات. وهــذا العام، سيستمر 
ــــي اســــتــــهــــداف الـــطـــاب  ــبــــرنــــامــــج فـ الــ
الجامعيني وطــاب املــدارس املستقلة 
والــخــاصــة فـــي قــطــر لــيــصــل إلـــى 400 
ــمــــوع خــــــال الــســنــة  ــجــ طــــالــــب فـــــي املــ

الثانية من البرنامج.
وقــالــت مــشــاعــل عــبــدالــعــزيــز الــدرهــم، 
مساعد املدير العام لقطاعي االتصال 
وضمان الجودة باملصرف »بصفتنا 
مصرفًا رائــدًا في دولــة قطر، فإنه من 
واجبنا تجاه شبابنا دعمهم إلدارة 
أموالهم بشكل أفضل. إن نتائج السنة 
األولى هي تأكيد على نجاح انطاق 
الـــبـــرنـــامـــج. وســـيـــتـــم خـــــال الــعــامــني 
ــامــــج بــشــكــل  ــرنــ ــبــ ــلـــني تـــقـــديـــم الــ ــبـ ــقـ املـ
مستمر في جامعة قطر وسنقوم في 
نفس الوقت بزيادة عدد املدارس التي 

سيطرح فيها البرنامج«.
ــن عـــيـــســـى، مـــديـــر قــســم  وقــــــال عـــمـــر بــ
البرامج في إنجاز قطر »نحن سعداء 
للغاية بنتائج وتأثير البرنامج في 
سنته األولى من شراكتنا مع مصرف 
قطر اإلسامي. يعتبر التثقيف املالي 
لــلــطــاب أداة مهمة للغاية لتحسني 
ــدرة املـــالـــيـــة لــلــشــبــاب واملــجــتــمــع.  ــقــ الــ
الــــطــــاب كــيــفــيــة إدارة  يـــجـــب تــعــلــيــم 
ــهــــم فــــي ســــن مـــبـــكـــرة وتـــطـــويـــر  أمــــوالــ
ــيـــة، ســـــواء لــحــيــاتــهــم  ــالـ مـــهـــاراتـــهـــم املـ
الـــشـــخـــصـــيـــة، ألن ذلــــك  املـــهـــنـــيـــة أو 
ســيــجــعــلــهــم مـــســـؤولـــني ومــســتــقــلــني 

ماليًا«.

تعزيز التعليم المالي للشباب في قطر

الدوحة -
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:» عقود تصديرية إلى عدد من األسواق قريبا.. خبراء لـ»

استقرار الطلب على األسمنت وفائض في اإلنتاج المحلي

قــال محمد علي السليطي، مدير عــام شركة 
قطر الوطنية لصناعة االسمنت، إن الطلب 
على مــادة االسمنت يشهد حالة من الهدوء 
ــاريــــع الــــتــــي يــتــم  وهـــــو مـــرتـــبـــط بـــحـــجـــم املــــشــ
تــنــفــيــذهــا فــــي الــــدولــــة مــــن الـــقـــطـــاعـــن الـــعـــام 

والخاص.
وأضــــاف »األســـعـــار هــي ذاتــهــا مستقرة منذ 
انــواع  عــام 2017، حيث تنتج الشركة اربــعــة 
الــعــادي بسعر  من االسمنت، وهــي االسمنت 
230 رياال للطن، واالسمنت املقاول 250 رياال 

للطن، واالسمنت االبيض 400 ريال للطن«.
واشار الى أن الطاقة االنتاجية للشركة تبلغ 
16 ألــــف طـــن يــومــيــا، وأن هــنــاك فــائــضــا في 

االنتاج من مادة »الكلنكر«.

تصدير الفائض 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــجـــهـــود الـــشـــركـــة فــــي إيـــجـــاد 
اســـواق للتصدير قــال السليطي إن الشركة 
عــلــى وشــــك الــتــصــديــر خــــال الــفــتــرة املقبلة 
ــواق الــكــويــت وافــريــقــيــا وبــنــغــادش  ــ الـــى اسـ

والصن.
ــيــــة لــصــنــاعــة  ــنــ وكـــــانـــــت شــــركــــة قــــطــــر الــــوطــ
األســمــنــت أعــلــنــت نــهــايــة ابــريــل املــاضــي عن 
تــخــفــيــض أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا مـــن األســمــنــت 
بنوعيه، العادي واملــقــاوم، بقيمة 10 ريــاالت 
للطن ملدة 4 شهور، بدأت من األول من مايو 

املاضي حتى نهاية أغسطس املاضي.
وجــــــاءت الـــخـــطـــوة فـــي إطـــــار خــطــة تنشيط 
الــتــســويــق والــتــخــفــيــضــات املــوســمــيــة الــتــي 
لــغــايــات تنشيط تسويق  الــشــركــة  تــقــوم بها 
منتجاتها من األسمنت العادي واملقاوم، بما 
يسهم في دعم النهضة العمرانية في الباد. 
ــة قــطــر  ــاءت الـــخـــطـــوة مــــن قـــبـــل شـــركـ ــ كـــمـــا جــ
ــــت ملـــســـانـــدة  ــنـ ــ ــمـ ــ ــة لــــصــــنــــاعــــة األسـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع الــبــنــاء ودعـــم 

الشركاء وخدمة ملصلحة الجميع.
وتم خال تلك الفترة بيع سعر طن األسمنت 
العادي بـ 220 رياال، فيما يبلغ سعر الكيس 
الواحد وزن 50 كغم 10.5 ريال، أما األسمنت 

املقاوم، فبلغ سعر الطن السائب 240 رياال، 
فيما يبلغ سعر الكيس وزن 50 كغم 5ر11 

ريال.
فيما بقيت أسعار باقي املنتجات كما هي، 
حيث بلغ سعر كيس األسمنت األبيض 25 
ريــــاال تــســلــيــم املــصــانــع بــــأم بــــاب، وأســمــنــت 
ــاال لـــلـــطـــن تــســلــيــم املـــصـــانـــع  ــ ــ ســـــاق 275 ريـ
بــأم بـــاب، والــرمــل املــغــســول 22 ريـــاال تسليم 

املصانع باألركية - مكينس.

حالة من الهدوء 

قــــال املــهــنــدس أحــمــد الـــجـــولـــو، رئــيــس جمعية 
املهندسن القطرين، إن حجم الطلب على املواد 
األولية اجماال، ال سيما مادة االسمنت يعتمد 
بشكل مباشر على حجم املــشــاريــع الحكومية 
الضخمة، حيث يسجل الطلب ارتفاعا كبيرا في 
ظل اعتماد وانجاز مثل هذه املشاريع. وأضاف 
»حــالــيــا هــنــاك حــالــة مــن الــهــدوء فــي الــســوق، ال 
سيما وأن غالبية املشاريع الحكومية وبعض 
مشاريع القطاع الخاص شارفت على االنتهاء 
خاصة تلك املرتبطة ببطولة كأس العالم 2022، 
ولـــكـــن يــتــوقــع أن يـــعـــود الــطــلــب بـــقـــوة ووتـــيـــرة 
اعـــلـــى مـــع بـــدايـــة االشـــهـــر املــقــبــلــة وقـــــرب اقــــرار 
موازنة الدولة الجديدة التي ستتضمن االعان 
عــن املــشــاريــع الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى فــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات«. واشـــــار الــــى أن مــشــاريــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص مــســتــمــرة، وهــــذا يــجــعــل حــالــة الطلب 

مستمرة ولكنها تتذبذب بحجم املشاريع.
وردا على سؤال حول حجم الطلب الحالي قال 
املــهــنــدس الــجــولــو إن الــطــلــب ال يــمــكــن حــصــره 
خال هذه الفترة فهو متذبذب بن شهر وآخر، 
لكن مــا نستطيع قــولــه حاليا إن هــنــاك اكتفاء 
ذاتــيــا مــن االســمــنــت املــحــلــي، وأن ذلـــك مــرهــون 

بالطفرة العقارية بن فترة واخرى.

■  م. أحمد الجولو ■ محمد علي السليطي

وسام السعايدة تقاريـــــــــر

قال خبراء ومختصون في صناعة األسمنت، إن حالة من االستقرار يشهدها 
الطلب خالل الفترة الحالية، مع وجود فائض في االنتاج.

»لوسيل« أن تسجل املرحلة املقبلة نشاطا في  وتوقعوا في حديثهم لـ
الطلب بوتيرة متدرجة، حيث يعتمد ذلك على حجم املشاريع التي ينفذها 
القطاعان العام والخاص مع قرب إعداد موازنة الدولة للعام املقبل التي 
ستتضمن االعــالن عن عدد من املشاريع الرأسمالية الكبرى في مختلف 

القطاعات.
وفيما يتعلق باألسعار املتداولة، أكدوا استقرار األسعار منذ عام 2017، 
حيث يبلغ سعر طن االسمنت العادي 230 رياال، واالسمنت املقاول 250 رياال 

للطن.
وتعتبر صناعة األسمنت من الصناعات االستراتيجية ذات األهمية الكبيرة 
ملواكبة النهضة العمرانية - غير املسبوقة على مستوى املنطقة - التي 
تشهدها دولة قطر في كافة القطاعات، سواء في مجاالت البنى التحتية أو 
الفوقية، الستكمال مسيرة مشاريع الدولة والتزامات املرحلة املقبلة، وفي 

مقدمتها استضافة نهائيات كأس العالم 2022.

تضاعف اإلنتاج العالمي خالل 15 عاما
ـــ 15  ــادة األســمــنــت خـــال األعـــــوام الـ تــضــاعــف اإلنـــتـــاج الــعــاملــي مـــن مــ
ــار قطاع البناء في  الــى ازدهـ املاضية، ويــرجــع ذلــك بحسب الخبراء 
الدول الصاعدة، ومن بن الشركات متعددة الجنسيات التي تهيمن 
على هــذه الــســوق، السويسرية »هــولــســيــم«. مــن أهــم مــمــيــزات قطاع 
صــنــاعــة األســمــنــت، أن إنــتــاج الــشــركــات مــحــلــي فــي مــعــظــمــه، إذ يتم 
البلدان التي يتم  إنــتــاج االسمنت فــي العالم فــي  استهاك 95% مــن 
فيها إنتاجه، لكن هذه الخاصية لم تمنع من تعزيز القطاع وتقويته، 
فإذا كانت في عام 1990 ستة من كبريات الشركات في العالم تشرف 

على 10% من اإلنتاج العاملي، فإنها أصبحت اليوم تشرف على %25، 
بل حتى على 45% إذا ما استثنينا الصن. أما الشركات التي تسيطر 
ــارج«، والــســويــســريــة »هولسيم«،  ــ الــقــطــاع فــهــي: الفرنسية »الفـ على 
واأليــرلــنــديــة »ســـي ايـــر إيـــتـــش«، واألملــانــيــة »هــايــدلــبــيــرغ سيمنت«، 
واملكيسكية »سيميكس«، واإليطالية »إيطال سيمنتي«. وتستحوذ 
الصن على قسم هام من اإلنتاج، بحيث تضاعف فيها حجم اإلنتاج 
خال العقد األخير بحوالي أربعة أضعاف، وأصبحت تنتج نصف 

كميات األسمنت على الصعيد العاملي.

صناعة األسمنت 
المحلية 

املنتج  الوطنية لصناعة األسمنت  تعتبر شركة قطر 
الــرئــيــســي لــأســمــنــت الـــعـــادي واملـــقـــاوم والــجــيــر الحي 

واملطفأ والرمل املغسول في قطر.
وتقع مصانع األسمنت والجير في منطقة أم باب وهي 
الــخــام وتبعد حــوالــي 82  املـــواد  منطقة غنية بمكامن 
كيلو مترا عن الدوحة على الساحل الغربي، كما يقع 
مصنع الرمل املغسول في منطقة مكينس التي تبعد 

حوالي 40 كيلو مترا عن الدوحة.
وتــأســســت الــشــركــة بــمــوجــب املـــرســـوم األمـــيـــري رقــم 
7 الــصــادر فــي 1965، بــغــرض إنــتــاج وبــيــع األسمنت 
البناء األخـــرى وتسويق هذه  بــأنــواعــه والجير ومـــواد 
ــواد، وبـــدأ اإلنــتــاج الــتــجــاري للخط الـــذي تــم تركيبه  املــ
بواسطة شركة فرانكو توزي اإليطالية في مايو 1969 
الجافة بطاقة إنتاجية قدرها 100  املــواد شبه  بتقنية 

ألف طن كلنكر سنويًا.
ومـــع زيــــادة الــطــلــب عــلــى األســمــنــت تــمــت إقــامــة الخط 
الثاني إلنتاج 100 ألف طن كلنكر سنويًا بنفس تقنية 
الــعــام 1974 بواسطة شــركــة تــارمــاك  الــخــط األول فــي 
أما  الــدنــمــاركــيــة،  البريطانية وشــركــة أف أل سميدث 
العام 1976 بواسطة شركة  الثانية تمت في  التوسعة 
بــولــر مــيــج األملـــانـــيـــة وأيـــضـــا بــطــاقــة إنــتــاجــيــة قــدرهــا 
الطاقة  ألــف طن كلنكر سنويًا، وأصبح إجمالي   100
الكلنكر  ألف طن سنويًا من  أكثر من 300  اإلنتاجية 

العادي واملقاوم.
وبالنظر لطلب القطاع الصناعي املتنامي في دولة قطر 
خــصــوصــا صــنــاعــة الــحــديــد أقــامــت الــشــركــة مصنعا 
اإلنــتــاجــيــة 100  الــعــام 1978 طاقته  فــي  الــحــي  للجير 
طن يوميًا ويحتوي على فرن دوار ومبرد وملحقات 
أخــــرى، كــمــا ألــحــق بــه مصنع الــجــيــر املــطــفــأ فــي الــعــام 

1985 وطاقته اإلنتاجية اليومية حوالي 240 طنا.
ــذي تــشــهــده صــنــاعــة االســمــنــت  ــ ــل الـــتـــطـــور الـ ــي ظـ وفــ
املحلية، أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت 
مــؤخــرا عــن إنــتــاج األسمنت األبــيــض بعد أن حصلت 
على التراخيص الالزمة للمنتج، وتوفر الشركة املنتج 
 
ً
ــاال ــًا بــســعــر 25 ريــ ــة 50 كــيــلــو جـــرامـ ــبـــوات زنــ فـــي عـ
السائب بسعر 500 ريال  املنتج  للكيس، كما يتوفر 
للطن. ومن أهم استخداماته بناء األرصفة والحواجز 
الخاصة بالطرق وتغطية الجدران وإقامة برك السباحة 
ــار- صــنــاعــة الــبــالط بمختلف  ــ والــنــوافــيــر- تــرمــيــم اآلثـ

أنواعه وسد الفواصل والفراغات بني حجارة البناء.
أما شركة أسمنت الخليج فقد نجحت في تبوؤ مركز 
الريادة في مجالها وأصبحت أحد مصدرين ال ثالث 
لهما لتزويد األسمنت في قطر، وهي تسعى في الوقت 
الحيوية،  املــادة  أكبر مــزّود لهذه  الحاضر ألن تصبح 
الجودة لكسب رضا  مع املحافظة على أعلى معايير 
زبــائــنــهــا وعــمــالئــهــا، عــلــمــًا بـــأن مــا يــحــفــزهــا فــي ذلــك 
التنمية  هو تماشي رؤيتها مع رؤيــة قطر في مجال 

الوطنية.
وأطلقت الشركة مشروع األسمنت األخضر، الذي ُيعد 
مصنعًا فريدًا من نوعه في املنطقة لصناعة األسمنت 

وفق أفضل معايير التكنولوجيا البيئية املتاحة.
وتهدف الشركة من خالل بنائها املصنع األخضر إلى 
إنشاء وحدة الكلنكر بطاقة مضمونة مقدارها 6000 
طن متري في اليوم وطاقة طحن مقدارها 9000 طن 

متري من األسمنت.

السليطي: 
األسعار مستقرة منذ 2017 

وهي في متناول الجميع
 

الجولو: 
حجم الطلب مرهون بالطفرة 

العقارية بين فترة وأخرى
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المؤشر العام يرتفع ألعلى مستوى منذ نهاية يوليو

5.2 مليار ريال مكاسب رسملة البورصة

شهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات األجنبية أعلى صافي 
بــفــارق كبير  شــراء وبلغت قيمته 51.5 مليون ريـــال، وتلتها 
ــراد  ــ ــ ــال واألفـ ــ ــات الــخــلــيــجــيــة بــنــحــو 2.7 مـــلـــيـــون ريــ املـــؤســـسـ
الخليجيون بنحو 771 ألف ريال، بينما تصدرت املؤسسات 
القطرية قائمة صافي البيع بنحو 31 مليون ريــال واألفــراد 
القطريون بنحو 18 مليون ريـــال ثــم األفـــراد األجــانــب بنحو 6 

ماليني ريال.
وخـــالل جلسة أمــس اســتــحــوذ املــســاهــمــون الــقــطــريــون على 49.6% مــن نسب الــشــراء 
املــســاهــمــون الخليجيون على 2.6% مــن نسب  الــبــيــع، واســتــحــوذ  و65.6% مــن نسب 
الشراء و1.4% من نسب البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على 47.8% من نسب 

الشراء و33% من نسب البيع.

51.5 مليون ريال صافي 
شراء المؤسسات األجنبية

لقطة

306.5 مليون ريال إجمالي السيولة

الــتــداوالت خــالل جلسة أمـــس، ونمت  ارتفعت 
إلــى 306.5 مليون ريــال،  السيولة بنسبة %3 
مــقــابــل 298.4 مــلــيــون ريــــال خـــالل جــلــســة أول 
الــكــمــيــات بــنــســبــة 30% إلــى  أمــــس، كــمــا زادت 
بــأنــهــا كــانــت تبلغ  156.9 مــلــيــون ســهــم، علمًا 
الــســابــقــة،  الــجــلــســة  فـــي  120.5 مــلــيــون ســهــم 
بينما تراجعت الصفقات بنسبة 4% إلى 7539 

صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
69 مليونا و439 ألفا و546 سهما بقيمة 139 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و089.332 ريـ مــلــيــونــا و331 
تــنــفــيــذ 2343 صــفــقــة، ســجــل ارتـــفـــاعـــا بــمــقــدار 
35.15 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 4 

آالف و073.98 نقطة.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهالكية، الذي شهد تداول 3 ماليني و170 
ألفا  ألفا و255 سهما بقيمة 26 مليونا و074 
تــنــفــيــذ 744 صــفــقــة،  نــتــيــجــة  و327.477 ريــــال 
ارتــفــاعــا بمقدار 118.03 نقطة، أي مــا نسبته 

1.40% ليصل إلى 8 آالف و560.64 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 
13 مليونا و588 ألفا و656 سهما بقيمة 34 
ــال نتيجة  ــ ألـــفـــا و464.758 ريـ مــلــيــونــا و037 
بــمــقــدار 12.20  ارتــفــاعــا  تــنــفــيــذ 1500 صــفــقــة، 

نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آالف 
و100.23 نقطة.

كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــني، الـــذي شهد 
تــداول مليونني و343 ألفا و933 سهما بقيمة 
ألــفــا و275.370 ريـــال نتيجة  8 مــاليــني و059 
تنفيذ 320 صفقة، ارتفاعا بمقدار 98.41 نقطة، 
أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى ألفني و933.39 

نقطة.
ــقـــارات، الــــذي شهد  وســجــل مــؤشــر قــطــاع الـــعـ
تداول 53 مليونا و092 ألفا و763 سهما بقيمة 
41 مليونا و886 ألفا و565.835 ريــال نتيجة 
بــمــقــدار 32.36  ارتــفــاعــا  تــنــفــيــذ 1226 صــفــقــة، 
ألــف  إلـــى  نــقــطــة، أي مــا نسبته 2.24% ليصل 

و475.49 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تــداول 6 ماليني و212 ألفا و438 سهما بقيمة 
24 مليونا و676 ألفا و552.860 ريــال نتيجة 
تنفيذ 907 صفقات، ارتفاعا بمقدار 8.07 نقطة، 

أي ما نسبته 0.85% ليصل 957.88 نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
ألــفــا و865 ســهــمــا بقيمة 32  9 مــاليــني و021 
مــلــيــونــا و410 آالف و781.890 ريــــال نتيجة 
تنفيذ 499 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.80 نقطة، 
أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفني و542.00 

نقطة.

30 % نموا بكميات التداول 
156.9 مليون سهم إلى 

عقد اشتقاقي
يشير مصطلح العقد االشتقاقي إلى أداة مالية تستمد قيمتها من قيمة الكيانات األساسية مثل 
األصول أو املؤشرات أو معدل الفائدة، فال يحتوي على قيمة فعلية في حد ذاته. وتشتمل معامالت 
العقود االشتقاقية على مجموعة متنوعة من العقود املالية، ومن بينها التزامات وودائــع القرض 
املهيكل، وعقود املقايضات، والعقود املستقبلية، والعقود االختيارية، وعقود مبادلة األوراق املالية 
ذات معدل الفائدة املتغير وغير املقيد، ومقايضة أموال بسعر فائدة ثابت بأموال بسعر فائدة عائم 
 عن مجموعات مختلفة من 

ً
ذي حّد أعلى وحّد أدنى، وعقود املبادلة املختلطة والعقود اآلجلة، فضال

هذه األنواع.
 )OTC( وهناك مجموعتان من العقود االشتقاقية: املشتقات، بورصات التبادل عبر شبكات االتصال
الــتــداول عليها بشكل خــاص مثل املقايضات املالية التي ال تذهب عن طريق بورصات  والتي يتم 
املــتــداولــة فــي البورصة )ETD( التي يتم  التبادل املباشر أو أي وسيط آخــر، والعقود االشتقاقية 
الــتــداول عليها من خــالل بــورصــات التبادل املباشر للعقود االشتقاقية املتخصصة أو غيرها من 

البورصات األخرى.

دليل المستثمر
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر باملنطقة الخضراء 
لــلــجــلــســة الــرابــعــة عــلــى الـــتـــوالـــي، رابـــحـــًا 90.8 نقطة 
ليغلق على نمو بنسبة 0.88% عند مستوى 10466.5 
نقطة، وهــو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية شهر 
ــــي، وســـــط نــــشــــاط جـــيـــد عـــلـــى صــعــيــد  ــاضـ ــ يـــولـــيـــو املـ
الــتــداوالت، وتسجيل رسملة السوق مكاسب تخطت 
5.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 577.9 مليار ريال.

وارتــفــعــت جــمــيــع مـــؤشـــرات الـــســـوق بــقــيــادة الــتــأمــني 
املرتفع بنسبة 3.24% بدعم رئيسي من قطر للتأمني 
ارتــفــع مؤشر  الـــذي ســجــل نــمــوًا بنسبة 3.77% كــمــا 
ــارات بــنــســبــة 2.24% بــعــد تـــصـــدر سهم  ــقـ ــعـ الـ قـــطـــاع 
الــخــضــراء بنسبة  مجموعة إزدان القابضة للقائمة 
الــصــنــاعــة بنسبة  ارتـــفـــع مــؤشــر قــطــاع  3.88%، كــمــا 
1.4% بعد أن حل سهم التحويلية خامسا على قائمة 
األكثر ارتفاعا بنسبة 3.12% وارتفع سهم الكهرباء 
واملــاء القيادي داخــل املؤشر بنسبة 2.35%، وسجل 
مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــبـــنـــوك نـــمـــوا بــنــســبــة 0.87% بــدعــم 
رئيسي من ارتفاع QNB بنسبة قاربت 1% والريان 

بنسبة 1.4% والدولي بنسبة %2.63.
كما سجل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي ارتــفــاعــا بمقدار 

إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.88   167.12
19259.22 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان 
اإلســالمــي السعري ارتفاعا بمقدار 16.59 نقطة، أي 
ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2352.59 نقطة، وسجل 
مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي ارتفاعا بمقدار 
28.23 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 4005.74 

نقطة، وسجل مؤشر جميع األسهم املتداولة ارتفاعا 
بمقدار 30.71 نقطة، أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 

3078.25 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت 
أســـعـــار 9 شـــركـــات وحــافــظــت 5 شـــركـــات عــلــى سعر 
الــســابــق، وتــصــدر سهم QNB قائمة األعلى  إغالقها 

من حيث السيولة بنحو 55 مليون ريال وتاله إزدان 
القابضة بنحو 31.2 مليون ريـــال، ثــم البنك الدولي 
 Ooredoo ــال، وتــــاله ــ اإلســـالمـــي بــنــحــو 30 مــلــيــون ريـ
بنحو 20.3 مليون ريال، وخامسًا جاء سهم بنك قطر 
األول بــتــداوالت قيمتها 18.5 مليون ريـــال ليتصدر 
قائمة كميات األســهــم بنحو 55 مليون سهم وتــاله 
مجموعة إزدان القابضة بــتــداوالت على 47 مليون 

سهم ثم ناقالت بنحو 5.9 مليون سهم.
الــتــداول على أسهم 9 شركات  وشــهــدت جلسة أمــس 
عبر املطلعني، حيث جرى شــراء نحو 450 ألف سهم 
ألــــف ســهــم من  قــطــر األول، وبـــيـــع 138.14  بــنــك  مـــن 
املجموعة للرعاية الطبية، كما شهدت شركة املالحة 
تنفيذ عمليتني بالبيع والــشــراء بنفس الكمية عبر 
املــطــلــعــني بــلــغــت 300 ســهــم كــمــا جـــرى عــلــى مــصــرف 
الريان بيع 300 ألف سهم وشــراء 200.82 ألف سهم، 
واســتــمــر الــنــشــاط عــبــر املطلعني عــلــى شــركــة نــاقــالت 
عبر شراء 4.08 مليون سهم، وكذلك جرى بيع 92.92 
ــراء 2474  ألـــف ســهــم مــن بــنــك الخليج الــتــجــاري، وشــ
سهما من شركة بــروة العقارية، وشــراء 3449 سهما 
املــيــرة للمواد الغذائية وبــيــع نفس العدد  مــن شــركــة 
عبر املطلعني بالشركة، كما جرى بيع 7 آالف سهم من 

أسهم شركة قطر للوقود عبر املطلعني.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

75.25555% 3.88
قطاعات سجلت ارتفاعًا 
بقيادة التأمني والعقارات

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

 »QNB« مليون ريال تداوالت
متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»قطر األول« متصدر الكميات

 نمو »الدوحة للتأمني« 
متصدر األسهم املرتفعة

■  أداء قطاع العقارات خالل جلسة أمس
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

انعقاد االجتماع العادي 26 للجمعية العمومية لقطر الخيرية
عقدت الجمعية العمومية لقطر الخيرية 
اجــتــمــاعــهــا الـــعـــادي الـــســـادس والــعــشــريــن، 
بـــإشـــراف ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بـــن نــاصــر 
بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة، 
وحضور أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء 
الجمعية العمومية، وممثلي هيئة تنظيم 
األعـــمـــال الــخــيــريــة، وذلــــك بــاملــقــر الرئيسي 
ــة.   وصـــــادقـــــت الــجــمــعــيــة  ــريــ ــيــ ــخــ لـــقـــطـــر الــ
العمومية خــالل اجتماعها على الحساب 
الــخــتــامــي لــلــســنــة املــالــيــة املــنــتــهــيــة فـــي 31 
إبــــــراء ذمــــة مجلس  ديــســمــبــر 2018، وتــــم 
ــرت  أقــ فــيــمــا  ــي،  ــ ــاضـ ــ املـ ــام  ـــعــ الـ ـــن  اإلدارة عـ
مــشــروع املـــوازنـــة الــتــقــديــريــة لــســنــة 2019، 
ووافق أعضاء مجلس الجمعية العمومية 
على تفويض مجلس اإلدارة بتعيني مراقب 
املــالــيــة 2019 وتحديد  الــحــســابــات للسنة 
التقرير  مكافأته. كما استعرض االجتماع 
السنوي ملجلس االدارة الخاص بأداء قطر 
الخيرية وبياناتها املالية ونتائج أعمالها 
عــن الــســنــة املــاضــيــة، واإلنــــجــــازات املحلية 
إلــى تقييم  والشراكات الدولية، باإلضافة 
مؤشرات األداء لجميع اإلدارات التنفيذية 
ــادة  ــعـ ــال سـ ــة.وقــ ــريــ ــيــ ــخــ ــة لـــقـــطـــر الــ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، إن قطر 
الخيرية قــد حققت الكثير مــن اإلنــجــازات 

ــدولـــي وكــذلــك  عــلــى املــســتــويــني املــحــلــي والـ
على املستوى التنظيمي والبناء املؤسسي 
والتطوير اإلداري، مما ســاهــم فــي تعزيز 
قدرة قطر الخيرية ورفع مكانتها وتحقيق 
تطلعات أعضائها وكسب ثقة املتعاملني 
ــة فــي  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ ــجــ ــواء الــ ــ ــ مـــعـــهـــا، ســ
ـــة  ــ الــتــنــمــيــة اإلداريــ ــة وزارة  ـــة خـــاصـ ـــدولـ الـ
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، ووزارة 
الخارجية، وهيئة تنظيم األعمال الخيرية 
ــرام، والــشــركــاء املحليني  ــكـ الـ املــتــبــرعــني  أو 

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

حجم اإليـــرادات قد بلغ 1.581 مليار ريال 
قــدرهــا %30 مــقــارنــة  قــطــري بنسبة نــمــو 
ــتــــرة، وهـــــي تــعــد  ــفــ الــ لـــنـــفـــس  بــــعــــام 2017 
مـــؤشـــرًا جـــيـــدًا نــحــو تــحــقــيــق املــســتــهــدف 
وفقا للموازنة املعتمدة، فيما بلغت نسبة 
املدفوعات لتنفيذ األنشطة واملشروعات 
والكفاالت واملصروفات التشغيلية مبلغ 
قـــدرهـــا 65%  نــمــو  بــنــســبــة  1.424 مــلــيــار 
مقارنة بعام 2017 مما يــدل على االلتزام 
ــي تـــنـــفـــيـــذ املــــشــــاريــــع وســــــد الـــحـــاجـــات  ــ فـ
اإلنــســانــيــة للمجتمعات األكــثــر احتياجا 
ــات املـــتـــبـــرعـــني تـــجـــاه  ــزامــ ــتــ ــالــ والــــــوفــــــاء بــ
تبرعاتهم. كما بلغت املصروفات اإلدارية 
للعام 2018 مبلغ 57.9 مليون ريال قطري 

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

◄ إنجازات 2018
ــرز إنــــجــــازات  ــ ــتــــمــــاع  أبــ واســـتـــعـــرض االجــ
املــاضــي والتي  الــعــام  قطر الخيرية خــالل 
تضمنت حوكمة العمل في قطر الخيرية 
ــة الـــســـيـــاســـات  ــافــ ــال كــ ــمـ ــكـ ــتـ ــــالل اسـ مــــن خــ
الـــتـــي تــحــوكــم الــعــمــل فـــي قــطــر الــخــيــريــة 
بحسب القطاعات، التي تضبط العمل في 
الجمعية وتساهم في عملية الوصول إلى 
أعلى قدر من الشفافية، واستحداث نظام 
اإلبالغ في بيئة عمل قطر الخيرية لإلبالغ 
أيــة مخالفات مرتبطة بشبهة غسيل  عــن 
األموال، باإلضافة إلى استحداث منظومة 

ــوال وتــمــويــل  ــ متكاملة إلدارة غــســيــل األمـ
اإلرهـــــــاب، واالشــــتــــراك فـــي نـــظـــام الــقــوائــم 
الدولية الخاصة بالعقوبات، إضافة إلى 
التزام قطر الخيرية بتطبيق مبدأ العناية 
الواجبة من خالل استخدام برنامج الورد 
شيك على كافة األطراف املتعاملة مع قطر 
الــخــيــريــة، والـــربـــط مـــع الــقــوائــم الـــصـــادرة 
ــم املــتــحــدة، واالتـــحـــاد األوروبـــــي،  عـــن األمــ

والواليات املتحدة األمريكية.

◄ العضويات والجوائز
وتـــم كــذلــك اســتــعــراض الــعــضــويــات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا قــطــر الــخــيــريــة فـــي الــعــام 
املاضي 2018 والتي تتمثل في االنضمام 
إلى تحالف املنظمات غير الحكومية في 
الصومال، واالنضمام إلى اتحاد املبادئ 
األســاســيــة للعمل اإلنــســانــي CHS، فضال 
عـــن انــضــمــامــهــا إلــــى صـــنـــدوق الــتــمــويــل 
  CPF الــقــطــري لــألمــم املــتــحــدة فــي ســوريــا
وصندوق التمويل القطري لألمم املتحدة 

 .CPF في اليمن
كما نالت قطر الخيرية عدة جوائز خالل 
الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى الــصــعــيــديــن الــدولــي 
واملحلي وهي جائزة أفضل العرب ألفضل 
مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة عـــربـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
(2017 /2018) بــاملــغــرب، وجــائــزة أفضل 
لــلــمــســؤولــيــة املجتمعية  ــبـــادرة وطــنــيــة  مـ

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

م طالبًاتعين أسرةتعالج مريضًا ج كربةتعلِّ تساعد عامًالتدفع بالًءتفرِّ تسقي ماًء
الصدقة الجارية

تصنع معروفًا

[ استقطاع شهري يوفر عطاًء بال حدود لـ 8 مشاريع خيرية ]

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

( لعمالء أوريدو ) أرسل SMS بالرمز المختار إلى 92060 1111111qch.qa/qc  عبر الرابط
QR  أو بمسح رمز

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

نفذ مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، 
مشروع توعية أمهات األطفال األيتام، 
وذلـــــك ضــمــن الــخــطــة الـــعـــامـــة ألنــشــطــة 
لــــلــــعــــام 2019، اســــتــــفــــادت  املــــكــــفــــولــــن 
مــنــهــا 400 ســـيـــدة مـــن أنـــحـــاء مــتــفــرقــة 
مـــن الــقــطــاع، وذلــــك مـــن أجـــل تثقيفهن 
فـــي املـــواضـــيـــع االجــتــمــاعــيــة املــخــتــلــفــة، 
بما فــي ذلــك مــهــارات التربية وتعديل 
السلوك لأليتام، وكذلك مــهــارات إدارة 

مال اليتيم.
ــهــــات، خــــال عـــشـــرة أيـــام  وتــعــرفــت األمــ
مــن الــتــدريــب املــتــواصــل، بــواقــع خمس 
ساعات تدريبية يوميًا، على أساليب 
ــل مــع  ــامـ ــعـ ــتـ ــة فــــي الـ ــثـ ــديـ ــة الـــحـ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
أبـــنـــائـــهـــن األيـــــتـــــام، فـــضـــا عــــن كــيــفــيــة 
مواجهة التحديات املجتمعية األخرى.

ــات فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــرت الـــــســـــيـــــدات املــ ــ ــبــ ــ وعــ
املشروع عن سعادتهن بحجم الفائدة 
التي حصلن عليها خال اللقاءات التي 
حضرنها، خصوصا فيما يتعلق برفع 

وعيهن بأساليب تربية األطفال.
ــــي أرمــــلــــة تــقــطــن  وعــــبــــرت أم أحـــمـــد وهـ
ــا فــي  ــهــ ــلــ ــاع غـــــــــزة، عـــــن أمــ ــ ــطـ ــ ــــوب قـ ــنـ ــ جـ
ــذه الــــلــــقــــاءات ألجـــل  ــ ــثـــل هــ ــلــــة مـ مــــواصــ
حصول االستفادة العظمى في مختلف 
القضايا التي تهم األرامل، السيما فيما 
يخص التعاطي مع األيتام وتحفيزهم 

على حماية أسرهم.
ولفتت السيدة أم أحمد، عقب االنتهاء 
من لقاء تثقيفي، إلى أنهن تعرفن على 
الــطــرق الــصــحــيــة فــي حــفــظ سامتهن، 
وأهمية الحفاظ على سامة أطفالهن، 

وكــيــفــيــة تـــقـــويـــم ســلــوكــهــم وضــبــطــهــا 
بــعــيــدًا عـــن املـــؤثـــرات الــخــارجــيــة. فيما 
قالت السيدة أمينة إنها سعيدة بحجم 
الــفــائــدة املــقــدمــة الــتــي خـــرج بــهــا اللقاء 
ــال وطــــرق  ــ ــفـ ــ حـــــول قـــضـــيـــة تـــربـــيـــة األطـ
تحسن سلوكهم فــي ظــل غــيــاب األب، 
مشيدة بجهود قطر الخيرية في دعم 

النساء األرامل في قطاع غزة.
وأعـــربـــت عـــن امــتــنــانــهــا لــحــضــور هــذه 
ــالـــت إن لـــهـــا تــأثــيــرا  ــتـــي قـ ــقــــاءات الـ ــلــ الــ
إيــجــابــيــا عــلــى حــيــاة أطــفــالــهــا األيــتــام، 
معتبرة أن مشاركتها في هذا املشروع 
أضافت لها الشيء الكثير فيما يخص 
القضايا التربوية وطــرق التعامل مع 

األبناء، خصوصا املراهقن.
ــر مـــكـــتـــب قــطــر  ــر مــــديــ ــ ــبَّ مــــن جــــانــــبــــه، عــ
الخيرية في قطاع غزة املهندس محمد 
أبــــو حــلــوب عـــن ســعــادتــه بــتــنــفــيــذ هــذا 

املشروع الــذي قــال إنــه يعزز من قــدرات 
أمهات األيتام في التغلب على مشاكل 

األطفال في املراحل املختلفة.
أبــو حلوب على أهمية املساهمة  وأكــد 
في تعزيز ثقة األمهات األيتام بأنفسهن 
ــلـــى الـــوضـــع  ــا يــنــعــكــس إيــــجــــابــــا عـ ــمـ مـ
الــنــفــســي لــهــن، وكــذلــك مــســاعــدتــهــن في 

تعزيز عاقتهن ببعضهن البعض.
الــلــقــاءات التثقيفية التي  وحــاضــر فــي 
ُعـــِقـــدت فـــي قـــاعـــة مـــركـــز كــابــيــتــال مــول 
الــتــجــاري، مــدربــون أكــفــاء فــي القضايا 
ــريـــة واالجــتــمــاعــيــة عــلــى مستوى  األسـ

قطاع غزة.
جدير بالذكر أن عدد األيتام املكفولن 
ــاع غـــزة  ــطــ ــي قــ ــ لــــــدى قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة فـ
ــة  ــالـ ــفـ بــــجــــانــــب كـ ــيــــم  ــتــ يــ بــــلــــغ 11500 
الــــعــــلــــم وذوي  فــــقــــيــــرة وطــــلــــبــــة  أســــــــر 
االحتياجات الخاصة واملعلمن، حيث 

بلغ العدد اإلجمالي للمكفولن 15 ألف 
مــكــفــول جــمــيــعــهــم يــتــلــقــون مــســاعــدات 
فــيــمــا  بــشــكــل دوري،  نـــقـــديـــة وعـــيـــنـــيـــة 

الــرعــايــة الشاملة  يحصل األيــتــام على 
ــيـــة والـــتـــربـــويـــة  ــاالت الـــصـــحـ ــ ــجــ ــ ــي املــ ــ فـ

واالجتماعية.

400 أم بغزة استفادت منها 

لقاءات توعوية ألمهات األيتام المكفولين من قطر الخيرية
الدوحة -  

نقاط التحصيل 44667711 qch.qa/Appqch.qa/SS

طرق التبرع

إغاثة
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جالورج إليوت

»قناة سي إن إن األمريكية« 
* كاتب رأي في »سي إن إن«

الحرب التجارية لم تصل إلى ذروتها بعد

إلى البيت األبيض في السابع عشر من يناير 2017.
والنمو االقــتــصــاد يمضي فــي مــســار نــزولــي إلــى مــا نسبته 
2%، أي بأقل من النسبة القوية )3%( املسجلة في بداية العام، 
ونصف النسبة التي تفاخر ترامب بالوصول إليها في العام 

املاضي )%4.2(.
ــوان« إلــــى أدنـــى  ــيــ ــ وفــــي الــصــن وصــلــت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة »ال
مستوياتها في 11 عاما، وهبط النمو االقتصادي إلى أدنى 
الناتج املحلي اإلجمالي  مستوياته في 27 عاما، مع نمو في 
املحلي بأقل معدل منذ العام 1992. وبرغم وصوله إلى %6.2، 
ال يزال النمو الصيني يعادل ثالثة أضعاف النمو املسجل في 

الواليات املتحدة.
وفي الركود االقتصادي الحقيقي تشرع الشركات في »شد 

أحــزمــتــهــا«. واإلنـــفـــاق الــرأســمــالــي يــكــون الــشــيء األول الــذي 
تحجم عنه تلك الشركة، وهو الذي الشيء يؤثر سلبا بالطبع 
على الــشــركــات الــتــي تصنع األجــهــزة واملــعــدات الــتــي تصنع 

بدورها سلعا أخرى.
وهوامش األرباح يمكن أن تتقلص، كما قد يتم إرجاء الزيادة 
في األجــور والــرواتــب، وسترتفع أسعار املستهلك. لكن ثمة 
أشــيــاء كــثــيــرة يمكن فعلها مــن أجـــل امــتــصــاص الــتــأثــيــرات 
النهاية ستتالشى  الــتــعــريــفــات. وفــي  الناجمة عــن  املحتملة 

الوظائف.
أال تتم  الدبلوماسية، ينبغي  الــتــجــارة، مثل  فــإن  والــخــالصــة 
الذي  ممارستها كلعبة ذات محصلة صفرية. وعلى ترامب 
اليقن  أن يعلم علم  يتفاخر بنفسه بأنه »صائد الصفقات« 
أن أفضل الصفقات هي تلك التي يشعر فيها الطرفان بأنهما 

فائزان.

ثمة سؤال مهم جدا في الحرب التجارية الشعواء الدائرة بن 
الــذي سنراه األكثر  املتحدة األمريكية والــصــن: ما  الــواليــات 
بؤسا في نهايتها؟ الرئيس األمريكي دونالد ترامب أم نظيره 
الواضح أن كل طــرف يعاني  الصيني شي جن –بينج؟ من 

بالفعل األمرين في تلك الحرب التجارية. 
الحكم  إنـــه ينبغي عــلــى  تــقــول  التقليدية  الحكمة  أن  وبــرغــم 
ثـــــورات أو تــغــيــيــرات  يــكــون مــعــارضــا ألي  ــدادي أن  ــبـ ــتـ االسـ
)لــن يكون جن-بينج مضطرا ملواجهة شعبه في  سياسية 
القريب، فيما يتطلع ترامب  صناديق االقتراع في املستقبل 
ــرى رئــيــســا لــلــواليــات املــتــحــدة في  ــادة انــتــخــابــه مـــرة أخــ ــ إلعـ
املقبل( -  العام  املقررة في نوفمبر من  الرئاسية  االنتخابات 

سيكون لزاما على الطرفن أن يدفعا الثمن باهظا.
واقتصادات كال البلدين وكذا حظوظ رئيسيهما قد تضررت 
كثيرا بسبب الحرب التجارية، والتي ال تبدو أنها قد وصلت 
إلى ذروتها بعد. ففي الواليات املتحدة األمريكية تغير سوق 
السندات مجددا ليصل إلى أدنى مستوياته منذ العام 2007، 
مــا يــرســل عــالمــات تــحــذيــريــة إلـــى ســـوق األســهــم الــتــي طاملا 
وصفها ترامب بأنها النجاح الكبير الذي تحقق منذ وصوله 

ديفيد أ. أندلمان

“ أصغ لمشكالت المحيطين بك وتوقع كيفية حلهم لها، 
وسيبهرونك بالنتائج ”

haiderdawood@hotmail.com

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

الهند ومخاوف الركود العالمي
مــنــذ اإلفـــــــراج عـــن الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة الـــخـــاصـــة بــالــنــمــو 
االقــتــصــادي فــي الــهــنــد فــي الجمعة قــبــل أســبــوع، امــتــأت 
التي تتحدث حول  التواصل االجتماعي بالنظرية  مواقع 
التقارير أشعلت  اقــتــصــادي مقبلة. وبعض  موجة ركــود 
بالفعل الجدل حول ما إذا كانت االضطرابات االقتصادية 

التي تشهدها الدولة اآلسيوية تفوق ما تراه العن.
ظهر أن االقتصاد 

ُ
الــصــادرة مــؤخــرا ت الــعــديــدة  والــبــيــانــات 

يــواجــه بالفعل تباطؤا منذ ســنــوات عــدة. وبعض  الهندي 
املـــؤشـــرات مــثــل الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي االســـمـــي أســـوأ 
بكثير من مستوياتها التي كانت عليها في 2008- 2009، 
الواليات املتحدة  الذي أشعلته  العاملي  الركود  حينما أهدر 
األمريكية، أكثر من 2 تريليون دوالر من النمو االقتصادي 

العاملي.
الركود األمريكي  إبــان  الهند  القصة االقتصادية في  لكن 
األخير، والذي انتشر في ما يربو على 50 دولة حول العالم، 
وتحديدا في كل من أوروبا وآسيا، كانت مختلفة - حينما 
شهدت أكبر االقتصادات العاملية انكماشا حادا في النمو، 
سجلت الهند نموا فصليا بنسبة 6% تقريبا في 12 شهرا 
الشهر ذاتــه من  الفترة مــن سبتمبر 2008 وحتى  خــالل 

العام التالي.
الــنــاتــج املحلي  فــي  نــمــوا سلبيا  اقــتــصــاد  وحينما يسجل 
أن يطلق على  أكثر، يمكن  أو  اإلجمالي لفصلن متتالين 
هذا ركودا تقنيا. ومع ذلك فإن انكماش نمو الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي لــفــصــول مــتــتــالــيــة ُيــعــتــبــر عــالمــة مــبــكــرة على 
الركود. ومن بن العالمات املبكرة األخرى هي عندما تبدأ 
الشركات في تسجيل خسائر فصلية، ما ينتج عنه تراجع 

حاد في العائدات والطلب.
العام  املـــرة، فمنذ  الهند يختلف فــي تلك  النمو فــي  ونــمــط 
2009، وتعرض الهند لالقتصادات العاملية يزداد بصورة 
كبيرة، والصناعة الهندية التي تشهد ازدهارا كبيرا - من 
املالبس وحتى التكنولوجيا - تسهم بجانب كبير في النمو 

االقتصادي بوجه عام.
الهندية من املمكن أن يتسبب في  والتباطؤ في الشركات 
انكماش جوانب عدة من االقتصاد الهندي، وهو ما سيقود 
بالطبع إلى تزايد عدد الوظائف املشطوبة. والحقيقة هي أن 
البطالة في الهند تالمس أعلى مستوياتها منذ فترة طويلة 

ترسم صورة غاية في الكآبة.
والـــســـؤال اآلن هــل الــهــنــد تــقــف عــلــى أعــتــاب مــوجــة تباطؤ 
اقتصادي عنيفة؟ أجل، اإلجابة تحتمل أن تكون بـ »نعم« 

و»ال«.
لكن وبالنظر إلى التعرض العاملي املتزايد للهند، ووضعها 
االقتصادي الحالي، فإن تقوية حصون نيودلهي الدفاعية 
ضد الهزات الخارجية املحتملة عبر إحداث توازن بن النمو 

واالحتياطي فكرة جيدة.

كوستاف داس

»صحيفة إنديا توداي الهندية« 
* كاتب رأي في »إنديا توداي«

فرص االستزراع
السمكي في عمان

هناك العديد من الفرص االستثمارية لرجال األعمال 
الــقــطــريــن وملـــواطـــنـــي الــــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
السمكي في عمان، خاصة  القطاع  باالستثمار في 
في حقل االستزراع السمكي، في الوقت الذي تبني 
أكبر ميناء صيد في مدينة  العمانية  الحكومة  فيه 
ــتــي تــضــم الــيــوم  الـــدقـــم االقــتــصــاديــة، تــلــك املــديــنــة ال
عــشــرات املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة الــضــخــمــة، ومنها 
ــيــــارات الــقــطــري  ــبـــاصـــات والــــســ مـــشـــروع تــجــمــيــع الـ

العماني. 
السمكية مؤخرا  الزراعة والثروة  فقد أعلنت وزارة 
عـــن فــتــح بـــاب الــتــســجــيــل لــلــمــؤســســات والــشــركــات 
املائية  الراغبة في إنشاء مشاريع استزراع األحياء 
التجارية وفق شروط معينة. وتتجدد هذه اإلعالنات 
بــن فــتــرة وأخــــرى فــي الــبــالد بــاعــتــبــار أن السلطنة 
الهندي  تقع على عدة بحار مفتوحة وعلى املحيط 
من قمة رأس مسندم حتى الحدود املالصقة لليمن 
الشقيق، فيما نرى أن هذا القطاع في حراك وتفاعل 
العمانية في  املــتــزايــد على االســمــاك  للطلب  نتيحة 

الداخل والخارج.
وقـــد وفـــرت الـــــوزارة املــعــنــيــة اســتــمــارة للمؤسسات 
والشركات الراغبة للدخول في هذا االستثمار وإقامة 
املــطــلــوبــة وتقدير  املــســاحــة  السمكي وفـــق  املــشــروع 
ــدى الــقــدرة  الــتــكــالــيــف االســتــثــمــاريــة املــبــدئــيــة لـــه ومــ
لتنفيذه. كما تشمل  املتقدمة  املالية والفنية للجهة 
االســتــمــارة أيــضــا بــيــان ونـــوع األحــيــاء املــائــيــة املــراد 
السنوي  استزراعها ومصدرها وكمياتها واإلنتاج 
املتوقع وغيرها من البيانات الالزمة للمشروع ومدة 

إقامته ونبذة عنه وكيفية إدارته وتشغيله.
ــزراع الــســمــكــي  ــتـ ــزا لـــالسـ ــركـ ــد أعـــــدت الــــــــوزارة مـ وقــ
ويعتبر من املراكز الرائدة في عمان لتنمية وتطوير 
املركز بإجراء  املائية، حيث قام  طرق تربية األحياء 
البحثية  العلمية واملــشــاريــع  الـــدراســـات  الــعــديــد مــن 
في قطاع االستزراع السمكي إلنتاج أسماك تشمل 
البلطي النيلي والربيان النهري بجانب نوعية االغذية 

التي تحتاج إليها مثل هذه املشاريع. 
السمكية - بصفة عامة - باهتمام  الــثــروة  وتحظى 
ــذا الـــقـــطـــاع ودوره  ــ كــبــيــر مــــن الـــحـــكـــومـــة ألهـــمـــيـــة هـ
الثروة  ل 

ّ
الغذائي، فيما تشك البارز في توفير األمن 

التنمية االقتصادية في  السمكية ركيزة من ركائز 
السلطنة، ملا تتمتع بها من مــوارد متجددة بجانب 
أهمية هذا القطاع واستدامته ومساهمته في إجمالي 
الــنــاتــج املــحــلــي، وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل لــلــكــثــيــر من 
القطاع  املــاضــيــة حقق  الــســنــوات  العمانين. فــخــالل 
التنمية  السمكي عــوائــد تصديرية جيدة تدعم مــن 
ل هذا 

ّ
االقتصادية واالجتماعية في عمان، فيما يشك

القطاع رافدا مهما للكثير من العائالت العمانية التي 
تعتمد على هذا املورد الحيوي املتجدد.

ــيــوم ظــلــت السلطنة  ومــنــذ عــصــور قــديــمــة وحــتــى ال
املنطقة، فيما أصبحت أهمية  موطنا لأسماك في 
ــاد مستمر فــي إطـــار التنويع  ــ الــقــطــاع فــي ازديـ هـــذا 
االقــــتــــصــــادي، وقــــدرتــــه عـــلـــى تـــوفـــيـــر آالف فـــرص 
عــمــل لــلــعــمــانــيــن فـــي مــخــتــلــف املــــجــــاالت فـــي حــال 
استغالله بــصــورة مجدية مــن خــالل توجيه مزيد 
لتنمية هذا  الداخلية والــخــارجــيــة  مــن االســتــثــمــارات 
ف عمان على أنها الدولة األولى األكثر 

ّ
القطاع. وتصن

الــشــرق األوســـط وبمعدل  فــي  لــأســمــاك  استهالكا 
يصل إلى 27 كيلو جراما للفرد الواحد مقارنة مع 
البالغ 17 كجم  العاملي لأسماك  معّدل االستهالك 
في العام، األمر الذي أصبح هذا القطاع محل إشادة 

من قبل املنظمات الدولية ومنها البنك الدولي.
القطاع  املاضية نوقشت قضايا هذا  الفترة  وخــالل 
بـــ »تنفيذ« لتسهيل  فــي مختبرات خــاصــة سميت 
ــه كــمــنــح الــتــراخــيــص واملـــوافـــقـــات  ــ ــراءاتـ ــ مــهــامــه وإجـ
وتـــوفـــيـــر األراضــــــــي املـــنـــاســـبـــة إلقــــامــــة مـــشـــروعـــات 
السمكي، والــســمــاح بدخول  االســتــزراع والتصنيع 
أساطيل الصيد التجاري وعملها في أعالي البحار، 
األمر الذي يدفع إلى زيادة حجم وقيمة املشروعات 

في القطاع السمكي سنويا.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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ــن املــنــتــجــات  نـــشـــرت الـــصـــن أمـــــس قـــائـــمـــة مــ
األمــيــركــيــة الــتــي سيتم إعــفــاؤهــا مــن الــرســوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة املــــشــــددة املـــفـــروضـــة مـــنـــذ الـــعـــام 
املــاضــي، فيما ينظر إلــيــه كــبــادرة ســـام قبل 
انطاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بن 
أكــتــوبــر. لكن القائمة ال تتضمن  البلدين فــي 
املنتجات الزراعية الكبيرة التي تعد حاسمة 
لــنــجــاح أي اتــفــاق بــن الــبــلــديــن فــي نزاعهما 
الـــذي يلقي بظاله على االقتصاد  الــتــجــاري 
العاملي. وأفادت لجنة التعرفات الجمركية في 
مجلس الدولة الصينّي أن اإلعفاءات ستدخل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي 17 ســبــتــمــبــر، وأصــــــدرت 
قائمتن تتضمنان منتجات من ثمار البحر 

وأدوية ضد السرطان.
الــصــن مثل هذه  وهـــذه أول مــرة تنشر فيها 
القائمة منذ أن فرضت العام املاضي رسوما 
جــمــركــيــة بــنــســبــة 25% عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
املــنــتــجــات املــســتــوردة مــن الـــواليـــات املــتــحــدة. 
ــن املــنــتــجــات  وســـتـــشـــمـــل الـــقـــائـــمـــة 16 فـــئـــة مــ
تـــتـــراوح مــن مــبــيــدات الــحــشــرات إلـــى الــزيــوت 
والــشــحــوم، مـــرورا بمنتجات مــن ثمار البحر 
وأدويـــة. وستبقى الرسوم املشددة مفروضة 
على منتجات أساسية مثل الصويا ولحوم 
الــخــنــزيــر. غــيــر أن الــحــكــومــة أوضـــحـــت أمــس 
أنه قد يتم إصــدار قوائم أخــرى من املنتجات 
املعفية مــن الــتــعــرفــات »فـــي الــوقــت املــنــاســب« 
ــن مـــفـــاوضـــون  ــ ــلـ ــ املــــســــألــــة. وأعـ وبــــعــــد درس 
تــجــاريــون أنــهــم سيلتقون فــي واشــنــطــن في 
مطلع اكتوبر، ما رفع من آمال تخفيف التوتر 
بـــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الـــعـــالـــم. ويــخــوض 
البلدان حربا تجارية متصاعدة منذ 2018، 
قاما خالها بتبادل رســوم جمركية مشددة 

على مــئــات مــلــيــارات الــــدوالرات مــن املــبــادالت 
ــال مــحــلــلــو مــصــرف  ــ الــتــجــاريــة الــســنــويــة. وقـ
 »هذه التعديات 

ّ
باركليز في مذكرة بحثية إن

تشير إلــى أن الــصــن راغــبــة أكــثــر فــي تحقيق 
تقدم في املباحثات التجارية في اكتوبر، فيما 
يبدو تجاه إبرام اتفاق »ضيق« يتضمن شراء 
الــصــن منتجات أمــيــركــيــة فــي مــقــابــل تعليق 
الواليات املتحدة املزيد من زيــادات الرسوم«. 
 بـــكـــن تــتــبــنــى لــهــجــة 

ّ
وأضـــــــاف املـــحـــلـــلـــون أن

ـــاءة« أكــثــر فــي االســابــيــع األخـــيـــرة بشان 
ّ
»بـــن

العاقات التجارية.
ويــشــعــر قــطــاع األعــمــال األمــيــركــي فــي الصن 
بتشاؤم متزايد حول آفاق عمله، وأشار تقرير 
 أعدادا متزايدة من الشركات 

ّ
نشر أمس إلى أن

تــتــوقــع انــخــفــاض عــائــداتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا 
فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة. وقـــالـــت غـــرفـــة الــتــجــارة 

 47 بــاملــئــة فقط 
ّ
األمــيــركــيــة فـــي شــنــغــهــاي إن

قـــالـــوا إنــهــم يــتــوقــعــون زيـــــادة اســتــثــمــاراتــهــم 
في الصن بحلول العام 2019، في انخفاض 
مــن 62 باملئة الــعــام املــاضــي، فيما أعــربــت 75 
باملئة مــن الشركات التي شملها االستطاع 
عن معارضتها الستخدام واشنطن الرسوم 

العقابية إلجبار الصن على اتفاق تجارّي.
ــكــــن، أعـــلـــن  وفــــــي إشـــــــــارة لـــلـــضـــغـــوط عـــلـــى بــ
ــركــــزي الــشــعــبــي الــجــمــعــة  مـــصـــرف الـــصـــن املــ
أنــه سيخفض حجم األمـــوال التي يجب على 
ــاظ بـــهـــا فــــي االحـــتـــيـــاطـــي،  ــفـ ــتـ املـــقـــرضـــن االحـ
ـــ126 مليار  سامحا بــقــروض إضــافــيــة تــقــدر بـ
لــلــشــركــات. وحــقــق االقــتــصــاد الصيني  دوالر 
نموا عن العام الفائت بلغ 6,2 باملئة في الربع 
الثاني، وهو أقل نمو يتم تحقيقه في حوالي 

ثاثة عقود. 

خــفــضــت أوبـــــك أمــــس تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الــطــلــب الـــعـــاملـــي عــلــى الــنــفــط فـــي 2020 
اقــتــصــادي، فــي تقديرات  بسبب تباطؤ 
تقول املنظمة إنها تبرز أهمية املساعي 
الجارية ملنع تكون تخمة جديدة، وفي 
ــهـــري، قـــالـــت مــنــظــمــة الــبــلــدان  تــقــريــر شـ
ــدرة لـــلـــبـــتـــرول )أوبــــــــك( إن الــطــلــب  املــــصــ
العاملي على النفط سينمو بمقدار 1.08 
مليون برميل يوميا، بما يقل 60 ألف 
الــتــقــديــرات السابقة،  برميل يوميا عــن 
وأشارت إلى أن السوق ستشهد فائضا. 
والـــتـــوقـــعـــات األضـــعـــف فـــي ظـــل الـــنـــزاع 
التجاري بن الواليات املتحدة والصن 
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
قد تعزز مبررات املنظمة وحلفائها مثل 
روسيا لإلبقاء على سياستهم لخفض 
ــعـــراق إن  ــتـــاج أو تــعــديــلــهــا. وقــــال الـ اإلنـ
الــخــمــيــس  ــيــــوم  الــ وزراء ســيــجــتــمــعــون 
لــبــحــث الـــحـــاجـــة لــتــعــمــيــق تــخــفــيــضــات 

اإلنتاج.
وقــلــصــت أوبــــك فـــي الــتــقــريــر تــوقــعــاتــهــا 
الــعــاملــي فــي 2020 إلــى  لنمو االقــتــصــاد 
بـــاملـــئـــة، وقـــالـــت إن  بــاملــئــة مـــن 3.2   3.1
ــي الـــعـــام  زيــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط فــ
املقبل سيفوقها »نمو قــوى« إلمـــدادات 
ــات  ــتـــجـــن املـــنـــافـــســـن مـــثـــل الـــــواليـــ ــنـ املـ
املـــتـــحـــدة. وقــــــال الـــتـــقـــريـــر »يـــســـلـــط هـــذا 
الـــضـــوء عــلــى املــســؤولــيــة املــشــتــركــة بن 
جــمــيــع الــــــدول املــنــتــجــة لـــدعـــم اســتــقــرار 
سوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب 
واالنتكاس إلى اختال السوق«. وتنفذ 

أوبك وروسيا ومنتجون آخــرون اتفاقا 
لخفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا 
منذ أول يناير، ومدد التحالف، املعروف 
ــك+، فــي يــولــيــو االتــفــاق حتى  بــاســم أوبــ
املـــقـــرر أن تجتمع  مـــــارس 2020، ومــــن 
اللجنة املعنية بمراجعة االتــفــاق اليوم 

الخميس.
وقــلــصــت أســـعـــار الــنــفــط املــكــاســب الــتــي 
ــق بـــعـــد نــشــر  ــابــ ــــي وقــــــت ســ حــقــقــتــهــا فـ
الــتــقــريــر لــتــقــبــع عــنــد مـــا يــقــل قــلــيــا عن 
الـــرغـــم من  لــلــبــرمــيــل. وعـــلـــى  63 دوالرا 

تــقــودهــا أوبــــك، نــزل  الــتــي  التخفيضات 
فــــوق 75  أبـــريـــل 2019  الــنــفــط مـــن ذروة 
دوالرا تــحــت ضــغــط مـــخـــاوف الــتــجــارة 
والــتــبــاطــؤ االقـــتـــصـــادي. وقــــال الــتــقــريــر 
إن مــخــزونــات الــنــفــط فـــي االقــتــصــادات 
الصناعية هبطت في يوليو، في تطور 
ــــن تــخــمــة  ــــاوف أوبـــــــك مـ ــــخـ ــهــــدئ مـ ــد يــ ــ قـ
محتملة، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت 
املـــخـــزونـــات فـــي يــولــيــو تــمــوز مــتــوســط 
ــــذي تــتــابــعــه  خــمــس ســـنـــوات، املــعــيــار الـ
أوبــــك بــشــكــل وثــيــق، بــمــقــدار 36 مليون 

برميل.
وتكبح أوبك وشركاؤها اإلمــدادات منذ 
فــي تــعــزيــز األســعــار  2017، للمساهمة 
والتخلص من تخمة تكونت في الفترة 
املــنــتــجــون  كـــان  بـــن 2014 و2016 حـــن 
يـــضـــخـــون كـــيـــفـــمـــا يــــــشــــــاؤون. وقـــدمـــت 
السياسة دعما مستداما إلنتاج النفط 
الــصــخــري األمــريــكــي وبــقــيــة املنافسن، 
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن الــعــالــم بحاجة 
إلمدادات أقل من خام أوبك العام القادم. 
وذكرت املنظمة أن متوسط الطلب على 

نــفــطــهــا ســيــبــلــغ 29.40 مــلــيــون بــرمــيــل 
قـــدره 1.2  يوميا فــي 2020، بانخفاض 
مليون برميل يوميا مــقــارنــة مــع العام 

الجاري.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، قـــالـــت أوبـــــك إن 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي فـــي أغــســطــس ارتــفــع 
136 ألف برميل يوميا إلى 29.74 مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا، وفـــقـــا ألرقــــــام تجمعها 
املنظمة مــن مــصــادر ثانوية. وهــذه أول 
ــززت الــســعــوديــة  ــ ــذا الــــعــــام. وعــ ــادة هــ ــ زيــ
والــعــراق ونيجيريا اإلمــــدادات. وأبلغت 
الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مــنــتــج فـــي املــنــظــمــة، 
أوبك بأنها رفعت اإلنتاج في أغسطس 
بــمــا يـــزيـــد قــلــيــا عـــن 200 ألــــف بــرمــيــل 
يوميا إلى 9.789 مليون برميل يوميا. 
ــدادات تقل  وتــواصــل السعودية ضــخ إمـ
الـــبـــالـــغـــة 10.311  كـــثـــيـــرا عــــن حــصــتــهــا 

مليون برميل يوميا.
املــنــتــجــون يمتثلون بــمــا يفوق  ومــــازال 
ــاق خـــفـــض اإلنــــتــــاج  ــ ــفـ ــ ــي اتـ ــ ــلــــوب فـ ــطــ املــ
ألســـبـــاب مـــن بــيــنــهــا تــقــيــيــد الــســعــوديــة 
ــران  ــ ــتــــاج إيـ ــد إنــ ــاقـ ـــزز فـ ــ ــدادات. وعـ ــ ــإلمــ ــ لــ
وفنزويا، عضوي أوبك اللذين يواجهان 
عــقــوبــات أمــريــكــيــة، خــفــض اإلمـــــــدادات. 
الــزيــادة فــي أغسطس تضع إنتاج  لكن 
ــك فـــوق الــطــلــب املــتــوقــع عــلــى نفطها  أوبـ
إلــى أن 2020  في 2020. ويشير التقرير 
سيشهد فائضا فــي اإلمـــــدادات بمقدار 
340 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك 
اإلنـــتـــاج بــمــعــدل أغــســطــس وظــلــت بقية 
العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على 
الــفــائــض املــتــوقــع فـــي الــتــقــريــر الــصــادر 

الشهر املاضي.

2020 أوبك تخفض توقعاتها لطلب النفط في 
حثت على تفادي تخمة جديدة

فيينا - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لوودسايد األسترالية بيتر كوملان إن 
البيع الضخم لألسهم فــي عــمــاق النفط أرامــكــو السعودية 
سيمتص السيولة من شركات الطاقة املنافسة، حيث سيعيد 
املــســتــثــمــرون تــخــصــيــص األمــــــوال فـــي مــحــافــظــهــم املتقلصة 
ألسهم الوقود األحفوري. وأضاف بيتر كوملان أن التحديات 
الــتــي يــنــطــوي عليها الــطــرح الــعــام األولــــي ألرامــكــو أصبحت 
قضية مهمة للنقاش بن املصرفين في بنوك االستثمار مع 
إلــى 100 مليار دوالر من  إحــيــاء اململكة فكرة جمع مــا يصل 

خال إدراج أسهم لشركة الطاقة الوطنية العماقة.
وصـــرح فــي مقابلة مــع رويــتــرز عــلــى هــامــش مــؤتــمــر الطاقة 
الــعــاملــي فـــي أبــوظــبــي »مـــا الــبــديــل االســتــثــمــاري أمـــامـــك؟ هل 
ــاز(  ــغــ ــفـــط والــ ــنـ ــنــــدات الـــخـــزانـــة األمـــريـــكـــيـــة أم شــــركــــات )الـ ســ
املتوسطة في الواليات املتحدة؟«. وتابع كوملان - الذي يرأس 
أكبر شركة مستقلة للنفط والغاز في أستراليا »املستثمرون 
الذين يشترون السندات واألسهم لديهم تفويض باالستثمار 
في قطاعات معينة. الواقع أن هذا التفويض لن يتغير سريعا 

وهو في قطاع الطاقة ينكمش بدال من أن ينمو«.
ومضى يقول »إذا كان لديك وعاء بهذا الحجم الكبير وفجأة 
اســتــقــطــبــت أرامـــكـــو جــانــبــا كــبــيــرا مــنــه، فــســيــكــون لــه تــأثــيــر«، 
الــعــام األولــي  الــطــرح  مضيفا أن الكثير سيعتمد على حجم 

ألرامكو.
من جهة أخــرى، أكد الرئيس التنفيذي ألرامكو أمن الناصر 
أن شـــركـــة الـــنـــفـــط الـــعـــمـــاقـــة مــســتــعــدة لـــطـــرح أســهــمــهــا فــي 
األســــواق العاملية الستكمال طــرح عــام أولـــي محلي مرتقب. 
وقال »سيكون اإلدراج املحلي إدراجا أوليا، لكننا مستعدون 
لإلدراج في الخارج في مناطق أخرى«. ونقل أمن الناصر في 
حديثه للصحفين عن وزير الطاقة السعودي الجديد األمير 
عبد العزيز بن سلمان قوله إن الطرح األولي سيجري »قريبا 
ــاف أن الـــقـــرار الــنــهــائــي بــخــصــوص توقيته  ــدا«، لــكــنــه أضــ ــ جـ

ومكانه في يد الحكومة السعودية.
وكانت مصادر مطلعة قالت اإلثنن إن اململكة - التي تخطط 
منذ وقت طويل إلجراء طرح عام أولي دولي ألرامكو - تخطط 
اآلن إلدراج تدريجي ألكبر شركة منتجة للنفط في العالم في 
سوقها املحلية. والطرح العام األولي من املخطط له أن يكون 
في 2020 - 2021، لكن ربما يكون بنهاية العام الحالي. وفي 
إلــى أن اإلدراج  املــاضــي، خلص مجلس إدارة أرامــكــو  الشهر 
في نيويورك سينطوي على مخاطر قانونية كثيرة، حسبما 

قالت مصادر لرويترز.
وبورصة نيويورك ُمفضلة لدى ولي العهد السعودي األمير 
الــذي كــان يأمل فــي أن تبلغ قيمة أرامكو  محمد بــن سلمان، 
تريليوني دوالر، وذلك قبل تجميد خطط الطرح األولي العام 
املاضي، بحسب املصادر. والطرح -الذي قد يصبح األكبر في 
العالم- مهم لتمويل خطط األمير محمد بن سلمان لتنويع 
إيــرادات  مــوارد االقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على 

النفط.

شركات الطاقة العالمية 
تتخوف من طرح أسهم أرامكو

أبوظبي - رويترز
بكين - أ ف ب

بكين - أ ف ب

ــاد لــصــنــاعــة  ــ ــــحـ ــر اتـ ــبــ ــيــــانــــات أكــ ــــرت بــ ــهـ ــ أظـ
السيارات في الصن أن مبيعات السيارات 
الـــرابـــع عشر  الــبــاد انــخــفــضــت للشهر  فــي 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي أغــســطــس، مـــع انــكــمــاش 
مبيعات السيارات العاملة بمصادر الطاقة 
الجديدة للشهر الثاني على الترتيب. وقال 
اتحاد ُمصنعي السيارات في الصن أمس 
إن إجمالي مبيعات السيارات انخفض 6.9 

باملئة في أغسطس مقارنة مع نفس الشهر 
قبل عام.

يــأتــي ذلـــك بــعــد تـــراجـــع نــســبــتــه 4.3 باملئة 
فــي يوليو و9.6 باملئة فــي يونيو ، وكذلك 
الــتــســعــيــنــات  انـــكـــمـــاش ســــنــــوي مـــنـــذ  أول 
ــام املـــاضـــي فـــي ظـــل تــبــاطــؤ الــنــمــو  ــعـ فـــي الـ
االقتصادي والحرب التجارية مع الواليات 
ــال اتــحــاد ُمصنعي الــســيــارات  املــتــحــدة. وقـ
إن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر 
الطاقة الجديدة انخفضت 15.8 باملئة في 

أغسطس، بعد هبوط نسبته 4.7 باملئة في 
يــولــيــو، وهـــو أول نــــزول مــنــذ يــنــايــر 2017. 
ــتـــي تــعــمــل  ــيــــارات الـ ــفــــزت مــبــيــعــات الــــســ وقــ
بــمــصــادر الــطــاقــة الــجــديــدة نــحــو 62 باملئة 
العام املاضي على الرغم من انكماش سوق 
السيارات بصفة عامة. والسيارات العاملة 
بالطاقة الجديدة تشمل السيارات الهجينة 
القابلة للشحن والسيارات الكهربائية التي 
تعمل بــالــبــطــاريــات فــقــط والــســيــارات التي 

تعمل بخايا الوقود الهيدروجيني.

الصين تعتزم إعفاء منتجات أمريكية من التعرفات المشددة

6.9 % تراجع مبيعات السيارات الصينية

بادرة سالم قبل انطالق جولة مفاوضات أكتوبر
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اجتماع لوزراء خارجية »التعاون اإلسالمي« األحد المقبل في جدة

عمان تعتبر اتفاقية السالم 
مع إسرائيل »على المحك«

12 نوفمبر تشكيل حكومة انتقالية بجنوب السودان 

ــــد  تـــعـــقـــد مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون اإلســـــامـــــي األحـ
املــقــبــل فـــي جــــدة اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا على 
مستوى وزراء خارجيتها لبحث »التصعيد 
اإلسرائيلي« غداة إعان رئيس الوزراء عزمه 
أن يضم جزئيا غور األردن في الضفة الغربية 
ــادة انـــتـــخـــابـــه، وكــتــبــت  ــ ــ ــــال إعـ املــحــتــلــة فــــي حـ
منظمة التعاون في حسابها بتويتر »بطلب 
من السعودية، ستعقد املنظمة في جدة األحد 
املــقــبــل اجــتــمــاعــا اســتــثــنــائــيــا عــلــى مــســتــوى 
وزراء الخارجية لبحث التصعيد اإلسرائيلي 

الخطير«.
وتوالت ردود الفعل املنددة من عواصم عربية 
وإسامية وغربية، وجاء إعانه قبل أسبوع 
الــتــي يــبــدو انها  مــن االنــتــخــابــات التشريعية 

ستشهد منافسة حامية جدا.
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب األردنــــــــي  ــر رئــ ــبــ ــتــ واعــ
ــة أمــــــس أن تـــعـــهـــد رئـــيـــس  ــ ــراونـ ــ ــطـ ــ عــــاطــــف الـ
الــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامني نتانياهو ضم 
غــــور األردن فـــي حــــال إعـــــادة انــتــخــابــه يضع 
اتفاقية السام املوقعة بني اململكة واسرائيل 
املـــــــحـــــــك«. وذكــــــــرت  ــى  ــ ــلـ ــ ــذ عــــــــام 1994 »عـ ــنــ مــ
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــرســمــيــة نــقــا عـــن الــطــراونــة 
يـــرفـــض كل  الــــنــــواب، وإذ  قـــولـــه إن »مــجــلــس 
الـــصـــادرة عــن قــادة  الــتــصــريــحــات العنصرية 
االحــتــال، ليؤكد أن التعاطي مع هــذا املحتل 
يتوجب مسارًا جديدًا عنوانه وضــع اتفاقية 
الـــســـام عــلــى املـــحـــك، بــعــد أن خــرقــهــا املــحــتــل 
وأمـــعـــن فـــي مــخــالــفــة كـــل املــواثــيــق والـــقـــرارات 
الــدولــيــة«. واضـــاف أن »مــســار الــســام البــد أن 
 تنعكس مــفــاهــيــمــه عــلــى األمــن 

ً
يــكــون شــامــا

واالستقرار في املنطقة برمتها«.
بـــــمـــــعـــــاهـــــدة ســـــــــام مـــع  واألردن مـــــرتـــــبـــــط 
الــطــراونــة أن  اســرائــيــل منذ عــام 1994.. ورأى 
نــيــتــه ضــم منطقة غــور  حــديــث نتنياهو عــن 
األردن وشـــمـــال الــبــحــر املــيــت فـــي حــــال فـــوزه 
إنــمــا يــدلــل على عقلية ملوثة  بــاالنــتــخــابــات، 

بالتمرد على كل املواثيق.
ــــخـــــوض حــمــلــة  وأعـــــلـــــن نـــتـــانـــيـــاهـــو الـــــــــذي يـ

انــــتــــخــــابــــيــــة، أنـــــــه يــــعــــتــــزم »إقـــــــــــرار الــــســــيــــادة 
ــور االردن واملــنــطــقــة  ــ ــلـــى غــ االســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
 هذا 

ّ
املــيــت«، موضحا أن الشمالية من البحر 

اإلجـــراء سيطبق »على الــفــور« في حــال فوزه 
باالنتخابات املقبلة.

ــيــــة االردنــــــــــي أيـــمـــن  ــبــــر وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــتــ واعــ
الــصــفــدي الــثــاثــاء أن اعــــان نــتــانــيــاهــو يعد 
»تصعيدا خطيرا ينسف األســس التي قامت 
ــع املــنــطــقــة  ــدفــ عــلــيــهــا الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة ويــ

برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع«.
ــم املــســتــوطــنــات  وأكــــــد نـــتـــانـــيـــاهـــو عـــزمـــه ضــ
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ولـــكـــن  ــ ــة فـ ــيــ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترامب الذي من املتوقع أن يكشف عن خطته 
املرتقبة للسام بعد االنتخابات، ويمكن لهذه 
آمــال متبقية  الخطوات مجتمعة أن تدمر أي 
الــذي عد لفترة طويلة أساسا  لحل الدولتني 

لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني.
وقـــال املــتــحــدث بــاســم األمـــم املــتــحــدة ستيفان 
بـــفـــرض  قـــــــــرار إســــرائــــيــــلــــي  دوجـــــــاريـــــــك »أي 
ــا وإدارتــــــــهــــــــا فــي  ــهــ ــاتــ ــيــ قـــوانـــيـــنـــهـــا وصــــاحــ
لــه أي مفعول  لــيــس  الــغــربــيــة املحتلة  الــضــفــة 
قانوني دولــي«. وأضــاف »مثل هذا االحتمال 
ســيــكــون مــدمــرا إلمــكــانــيــة إحــيــاء املــفــاوضــات 

والـــســـام اإلقــلــيــمــي وجـــوهـــر حـــل الــدولــتــني«. 
ــــي فــي بــيــان إن خطط  وقــــال االتـــحـــاد األوروبــ
نــتــانــيــاهــو »تـــقـــوض امــكــانــات حـــل الــدولــتــني 

وفرص السام الدائم«.
مـــن جــهــتــهــا، دانــــت دمــشــق إعــــان نــتــانــيــاهــو 
ــر« لــلــقــانــون  ــافــ ــه بـــأنـــه »انــــتــــهــــاك ســ ــتـ ــفـ ووصـ
الــدولــي، واعتبر مصدر في وزارة الخارجية 
السورية، أن إعان نتانياهو يشكل »انتهاكا 
سافرًا للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص 
الـــوضـــع الـــقـــانـــونـــي لــــأراضــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

املحتلة«.
وقال القادة الفلسطينيون إن نتانياهو يدمر 
آمــال للسام، وقالت املسؤولة في منظمة  أي 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة حـــنـــان عــــشــــراوي إن 
خطته »أسوأ من الفصل العنصري«. ووصف 
خصوم نتانياهو الرئيسيون في االنتخابات 
واملتمثلون بالتحالف الوسطي أزرق أبيض 
وآخرون، اإلعان بأنه محاولة واضحة لكسب 
أصـــوات اليمني القومي. وكــان بيني غانتس 
الــزعــيــم الـــبـــارز فـــي تــحــالــف أزرق أبـــيـــض قد 
صــرح في السابق عن بقاء غــور األردن تحت 
ــد، ووصـــف  ــ ــى األبــ الــســيــطــرة اإلســرائــيــلــيــة إلــ
إعان نتانياهو األخير بأنه »فارغ وال يرقى 

إلى أي شيء«.

ــــام فـــي جــنــوب الـــســـودان أمـــس إن الــرئــيــس ســلــفــا كير  ــر اإلعـ قـــال وزيــ
وزعـــيـــم املــتــمــرديــن ريــــك مــشــار اتــفــقــا عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة 
بحلول منتصف نوفمبر، ووقع الرجان اتفاقا قبل عام إلنهاء الحرب 
األهلية التي أودت بحياة مئات اآلالف وشردت ثلث السكان وقوضت 
االقــتــصــاد. وقــام مشار بــزيــارة نـــادرة لجوبا هــذا األســبــوع للقاء كير. 
وقــال وزيــر اإلعــام مايكل مكوي لويث للصحفيني »ناقش الجانبان 
قضايا بسيطة واملبادئ املتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 

12 نوفمبر«.
وتم تأجيل اتفاق العام املاضي، الــذي دعا لتشكيل حكومة وحــدة، إذ 
تقول الحكومة إنها تفتقر إلى املال الكافي لتمويل نزع الساح ودمج 
كافة الفصائل املسلحة. وذكر مسؤولون أن اجتماعات األسبوع الحالي 
الــعــالــقــة. وقـــال مسؤولون  إلــى تسوية القضايا  بــني الزعيمني تــهــدف 
حكوميون إن الزعيمني ناقشا التعديات الدستورية والقوانني األمنية 

الــواليــات املقترح فــي التقسيم اإلداري للباد. ويسعى جنوب  وعـــدد 
السودان إلى إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها ثاث سنوات.

وقــــال كـــل مـــن كــيــر ومـــشـــار إن مــحــادثــاتــهــمــا مــضــت بــشــكــل جــيــد دون 
الــخــوض فــي التفاصيل. وذكــر مشار أنــه سيكثف مــن زيــاراتــه لجوبا. 
وأضاف وهو يتحدث بجوار كير »ستكون هناك اجتماعات منتظمة«. 
وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد حرب دامت عقودا 
لكنه انــزلــق فــي هــوة الــصــراع فــي نهاية 2013 بعد أن عــزل كير مشار 
الذي كان نائبه حينئذ. واشتبكت قوات موالية لكل من كير ومشار في 
العاصمة في ديسمبر 2013 وبعدها اتسع نطاق القتال الذي أججته 

الصراعات العرقية.
ــاق ســــام فـــي ســبــتــمــبــر 2018 تــحــت ضــغــط من  ووقـــــع الـــجـــانـــبـــان اتـــفـ
الــذي يقيم في  قــوى دولية وإقليمية. ومنذ ذلــك الحني لم يعد مشار، 
الــخــرطــوم، إلـــى جــوبــا ســـوى مـــرة واحــــدة فــي أكــتــوبــر 2018 لاحتفال 
باتفاق السام. ومن البنود الرئيسية في اتفاق السام دمج املتمردين 

السابقني في الجيش وهو ما لم يحدث بعد.

عواصم - أ ف ب:

جوبا - رويترز

المؤبد لمرشد اإلخوان 
ونائبه في مصـــــر 

إلدانتهما بـ »التجسس«

قـــضـــت مــحــكــمــة مـــصـــريـــة أمـــــس بــالــســجــن املــــؤبــــد بـــحـــق 11 
قــيــاديــا فــي جــمــاعــة اإلخــــوان املسلمني عــلــى رأســهــم املــرشــد 
ــام ونـــائـــبـــه بــتــهــمــة الــتــجــســس ملــصــلــحــة حـــركـــة حــمــاس  ــعـ الـ
الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي، وقال املصدر الذي 
 املحكمة املنعقدة في مجمع محاكم 

ّ
ل عدم ذكر اسمه إن

ّ
فض

في سجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن 
املــؤبــد بــحــق املــرشــد الــعــام لــلــجــمــاعــة مــحــمــد بــديــع ونــائــبــه 
املــؤبــد في  خيرت الشاطر وتسعة آخــريــن. وعقوبة السجن 

مصر توازي الحبس 25 عاما.
وقضت املحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة 
الــتــي حكمت مصر بــني عامي  أعــضــاء آخــريــن فــي الجماعة 
ــّرأت ســتــة متهمني آخــريــن. ودانـــت  بــ 2012 و2013 فــي حــني 
املحكمة املتهمني »بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات 
أجــنــبــيــة« فــي إشــــارة لــحــركــة حــمــاس وحـــزب الــلــه اللبناني، 
على ما ذكر املصدر نفسه. كما أدينوا بـ »تمويل اإلرهــاب« 

وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن الباد.
 »املتهمني 

ّ
وقال القاضي محمد فهمي قبل النطق بالحكم إن

ــبـــاد«، وتــابــع أن  ارتــكــبــوا جــرائــم أضــــرت اســتــقــال وأمــــن الـ
»املتهمني خانوا الوطن وارتكبوا جريمة ال تغتفر«. وأوضح 
املصدر أن املتهمني يمكنهم الطعن في الحكم. وكانت القضية 
تشمل الرئيس محمد مرسي الذي توفي إثر سقوطه مغمى 

عليه خال جلسة ملحاكمته في يونيو الفائت.

القاهرة - أ ف ب

القضاء األسكتلندي يوجه صفعة جديدة إلى جونسون

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس 
الــقــضــاء األسكتلندي  اعــتــبــر  أن  بــعــد  صفعة جــديــدة 
قــراره تعليق البرملان حتى 14 أكتوبر »غير قانوني« 
أي قبل أسبوعني فقط من موعد بريكست، في حني 
الفور  الحكم، وعلى  أنها ستستأنف  الحكومة  أعلنت 
القرار »ال يغير شيئا«  أن هــذا  أعلن مصدر حكومي 
الحكم  الفور استئناف  الحكومة على  حاليا، وأعلنت 
أمام املحكمة العليا في لندن، وقال املصدر »لم يصدر 
التي  البرملان« قبل الجلسة  أي أمر بإلغاء قرار تعليق 

ستعقد الثالثاء.
ــي ثـــمـــانـــني بـــرملـــانـــيـــا شــكــوى  ــ ــوال وبـــعـــد أن رفـــــع حــ
أن  أدنــبــره  أمامها، اعتبرت محكمة االستئناف في 
البرملان«  إلــى »تعطيل عمل  يــرمــي  قـــرار جونسون 
ووصفت التعليق بأنه »غير شرعي« و»الغ وباطل«. 

لقرار  أمل  الحكومة في بيان »نشعر بخيبة  وقالت 
ــام املــحــكــمــة الــعــلــيــا«.  الــيــوم وســنــســتــأنــف الــحــكــم أمــ
الرئيسي،  املــعــارضــة  العمالي، حــزب  الــحــزب  وطــلــب 
كــمــا رئــيــســة وزراء أســكــتــلــنــدا نــيــكــوال ســتــورجــون 
انتصار  أول  فــورا. وهــذا  البرملان  باستئناف أعمال 
قــضــائــي ملــعــارضــي تــعــلــيــق أعـــمـــال الــبــرملــان املثير 
لــلــجــدل. واعــتــبــر مــعــارضــو جــونــســون هــذه الخطوة 
إليها رئيس حكومة املحافظني ملنعهم  مناورة لجأ 
ــروج املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــــن االتـــحـــاد  ــ مــــن عـــرقـــلـــة خــ

األوروبي دون اتفاق.
الــبــدايــة األسكتلندية رفــضــت دعــوى  وكــانــت محكمة 
حوالي 80 من البرملانيني املؤيدين ألوروبا ملنع تعليق 
الــبــرملــان. واعــتــبــر الــقــاضــي ريــمــونــد دوهــرتــي حينها 
التعليق مسألة سياسية ال يمكن تقييمها وفق  أن 
القانونية »وإنــمــا فقط على أســاس األحكام  املعايير 
البرملان  إلى  أنه يعود  ا في حكمه 

ً
السياسية«، مضيف

الــقــضــاة فــي محكمة  الــقــرار. لكن  اتــخــاذ  الناخبني  أو 
االســتــئــنــاف األســكــتــلــنــديــة اعــتــبــروا عــلــى الــعــكــس أنــه 
يمكنهم إعالن هذا التعليق غير شرعي ألن الهدف منه 
كان السماح للحكومة بالعمل بعيدا عن مراقبة النواب 
لــلــقــرار نشرته محكمة االستئناف  بحسب ملخص 

في أدنبره.
وقال كير ستارمر املتحدث باسم الحزب العمالي »ال 
تــذرع بها  التي  أحــد يفكر منطقيا واقتنع باألسباب 
البرملان  أن  البرملان«، معتبرا  لتعليق أعمال  جونسون 
يــجــب أن يــســتــأنــف أعــمــالــه »فـــــورا«. ووجــهــت رئيسة 
الــوزراء األسكتلندية النداء نفسه لكي يتمكن البرملان 
من مواصلة »عمل الرقابة املنوط به أساسا«. وعلقت 
أعمال البرملان ليل اإلثنني إلى الثالثاء لخمسة أسابيع 
وسط أجواء سياسية مشحونة. وجرى تعليق البرملان 
التي رفع  للمعارضة  فــي خضم احتجاجات شــديــدة 
نــوابــهــا مــلــصــقــات كــتــب عليها »تـــم إســكــات صــوتــه« 

وهتفوا »عار عليكم!« بمواجهة زمالئهم املحافظني.
وقبل ذلك، ألحق النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة 
ــام قليلة بإسقاطهم مقترحه إلجـــراء  أيـ فــي غــضــون 
انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر سعيًا للحصول على 
غالبية جديدة وعلى هامش مناورة. وقبل أي تصويت، 
إلغاء احتمال »الخروج  أن تتأكد من  املعارضة  تريد 
ــــدون اتـــفـــاق« وتــجــنــب الــفــوضــى االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  بـ
أن تلي ذلــك، وتأجيل بريكست ثالثة أشهر  ُيخشى 
أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر، 

وهو ما أيده البرملان األسبوع املاضي.
مــن جــهــتــه، كــتــب الخبير الــقــانــونــي ديــفــيــد آلـــن غرين 
على تويتر أن فرص تأييد الحكم أمام املحكمة العليا 
القانون األسكتلندي  أن  لندن »مــعــدومــة«، مــؤكــدا  فــي 
الــقــانــون فــي بريطانيا وويــلــز.  تــمــامــا« عــن  »مختلف 
ورفعت شكاوى أخرى في أيرلندا الشمالية ولندن لم 

تفض حتى اآلن إلى نتيجة.

اعتبر قرار تعليق البرلمان »غير قانوني«

أدنبره - أ ف ب

■ نتانياهو■ عاطف الطراونة

تعديل حكومي في اليابان 
يشمل وزيري الدفاع والخارجية

ــريــــن جـــديـــديـــن لــلــدفــاع  عــــنّي رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أمــــس وزيــ
والــخــارجــيــة كما أدخـــل وجــهــا سياسيا صــاعــدا فــي تعديل حكومي 
يثير تكهنات حول من سيخلف شينزو آبي، وجاء تعيني شينيجيرو 
كــويــزومــي )38 عــامــا( املـــعـــروف عــلــى الــتــلــفــزيــون، وهـــو نــجــل رئيس 
الوزراء السابق الواسع الشعبية جونيشيرو كويزومي، وزيرا للبيئة، 
ما أثار تساؤالت الطبقة السياسية في طوكيو في وقت تقترب حقبة 
آبي من نهايتها. وكان حفل زفاف شينيجيرو كويزومي مؤخرا مع 
املذيعة التلفزيونية كريستل تاكيغاوا حظي بتغطية واســعــة على 
وسائل اإلعام. وتم اإلعان عن الزواج في مكتب رئيس الوزراء. وهو 
ثالث أصغر الوزراء سنا منذ انتهاء الحرب العاملية الثانية، في دولة 

تثمن دور كبار السن في السياسة وفي مجاالت أخرى.
أنـــه غــالــبــا مــا امــتــنــع عــن التعبير عن  ورغـــم تسليط األضــــواء عليه إال 
آرائــه حول قضايا الساعة. وستتم متابعته عن كثب وخصوصا فيما 
آبــي فــي نوفمبر  الــنــوويــة، وسيصبح  الــطــاقــة  يتعلق بسياساته حــول 
رئيس الوزراء األطول مدة. ومن املفترض مبدئيا أن يغادر منصبه في 
2021 وتسري تكهنات في وسائل اإلعام اليابانية منذ اآلن حول خلفه 
على رأس الحكومة. وعني آبي توشيميتسو موتيغي وزيرا للخارجية، 

تقديرا ملساعيه في التوصل التفاق تجاري مع الواليات املتحدة.
ــارو كــونــو عــلــى رأس  ــر الــخــارجــيــة املنتهية واليــتــه تـ وتـــم تعيني وزيـ
وزارة الــدفــاع فــي خــطــوة اعــتــبــرت مــؤشــرا عــلــى تــشــديــد الــنــهــج تجاه 
كــوريــا الجنوبية وســط تــراجــع العاقات بــني الــجــاريــن. وتـــارو كونو 
املعروف بتفاعله مع الناس على وسائل التواصل االجتماعي، تمسك 
بنهج متشدد في الخاف األخير مع سيول الذي أساء إلى العاقات 
الــتــجــاريــة واألمــنــيــة. ومــوتــيــغــي )63 عــامــا( خــريــج جــامــعــة هــارفــارد 
وسياسي مخضرم عمل مستشارا لدى ماكنزي قبل أن يفوز بمقعد 
في مجلس النواب في 1993. وال يتوقع املحللون أن يــؤدي التعديل 
إلــى تغييرات مهمة فــي السياسة الدبلوماسية لليابان  الحكومي 

والتي يديرها بشكل كبير مكتب رئيس الوزراء.

طوكيو - أ ف ب
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في سياق استعداداتها الستضافة بطولة 
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تواصل 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث جهودها 
عــــلــــى كــــافــــة األصــــــعــــــدة لــــضــــمــــان تــنــظــيــم 
يــقــدم تجربة مميزة  مــونــديــال استثنائي 
لـــاعـــبـــن، والـــــــــزوار، واملــشــجــعــن املــتــوقــع 
ــاريـــات  ــبـ ــر لـــحـــضـــور مـ ــى قـــطـ ــ قــــدومــــهــــم إلــ

البطولة في 2022.
 ومن هنا، تولي اللجنة العليا وشركاؤها 
املحليون والدوليون أهمية بالغة بمواقع 
تـــدريـــب املــنــتــخــبــات املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
عنى عناية شديدة ببنائها 

ُ
قطر 2022، وت

وفــق معايير دولــيــة ومــواصــفــات قياسية 
لضمان خــوض الاعبن من شتى أنحاء 
العالم تجربة كروية فريدة في دولة قطر، 
مستفيدة من الطبيعة متقاربة املسافات 
الـــتـــي تــمــيــز بــطــولــة قــطــر عـــن غــيــرهــا من 

البطوالت السابقة.
تيح الطبيعة متقاربة املسافات لبطولة 

ُ
 ت

الــعــالــم FIFA قــطــر 2022™ إعــــداد  كــــأس 
ــامـــة والــتــدريــب  خــطــة مــبــتــكــرة ملـــرافـــق اإلقـ
ــة املـــنـــتـــخـــبـــات  ــ ــامــ ــ ــن إقــ ــ ــاكــ ــ ــــن أمــ ــط بــ ــ ــربـ ــ تـ
املشاركة وماعب التدريب، بحيث يكون 
لكل منتخب مــشــارك فــي البطولة مرافقه 
ــشــكــل مـــرافـــق الـــتـــدريـــب أحــد 

ُ
الـــخـــاصـــة. وت

ــم فــي  ــهـ ـــسـ
ُ
ــتــــي ت ــة الــ ــيــ ــاســ ــنـــاصـــر األســ ــعـ الـ

اســتــضــافــة نــســخــة نــاجــحــة مــن املــونــديــال 
ــــروي وفـــــق مــــا يـــنـــص عـــلـــيـــه االتــــحــــاد  ــكـ ــ الـ

الدولي لكرة القدم )فيفا(.

 وخــصــصــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
واإلرث، الجهة املسؤولة عن توفير البنية 
املــونــديــال،  الـــازمـــة الســتــضــافــة  التحتية 
41 معسكرًا تدريبيًا تجّسد إرث البطولة 
قبل انطاقها بثاثة أعوام. وبدأت مرحلة 
تــجــريــبــيــة لـــهـــذه املــــرافــــق قــبــل افــتــتــاحــهــا 
ــافـــت عـــــــددا مــن  ــتـــضـ ــيـــث اسـ ــي، حـ ــمــ ــرســ الــ
املنتخبات الوطنية، كاملنتخب الجزائري 

الــذي حــاز على لقب كــأس األمــم األفريقية 
في يوليو املاضي. ومــن املقرر االستفادة 
مـــن مـــرافـــق الـــتـــدريـــب أيـــضـــًا قــبــل انــطــاق 
منافسات كــأس العالم لألندية 2019 في 

ديسمبر املقبل.
ــبـــي مــلــعــبــن   ويـــشـــمـــل كــــل مــعــســكــر تـــدريـ
مفروشن بالعشب الطبيعي ومجهزين 
ــاءة تــلــبــي مــعــايــيــر الــفــيــفــا،  ــ ــ بــأنــظــمــة إضـ

بــاإلضــافــة إلـــى مــرافــق ملحقة مــثــل غــرف 
ــلـــمـــؤتـــمـــرات  تــــبــــديــــل املــــــابــــــس، وقـــــاعـــــة لـ
الــصــحــفــيــة، وقــاعــة لــلــضــيــافــة، إلـــى جانب 
ــبـــكـــات  تــــجــــهــــيــــزات اإلعــــــــــام والــــــبــــــث، وشـ
االتــصــال وتقنية املعلومات، عــاوة على 
مواقف للسيارات، ومساحات للمشجعن 

خال حصص التدريب.
وأوضــح املهندس أحمد العبيدلي، مدير 

ــب فــــي الــلــجــنــة  ــدريــ ــتــ مــــشــــروع مــــاعــــب الــ
الــعــلــيــا، أن كـــل مــلــعــب تـــدريـــب تــحــيــط به 
أمــتــار، كما تفصل بــن كل  مساحة ثــاثــة 
ملعب وآخر خمسة أمتار لضمان سامة 
الــاعــبــن، وقــــال إن أرضـــيـــات املــاعــب في 
مــعــســكــرات الـــتـــدريـــب مــمــاثــلــة ألرضـــيـــات 
االســــــــــتــــــــــادات املــــخــــصــــصــــة الســــتــــضــــافــــة 
املــونــديــال، حيث تمتاز بجودة  مــبــاريــات 
عــــالــــيــــة ونــــــظــــــام ري وصــــــــــــرف. ويـــمـــكـــن 
االســتــفــادة مــن املــاعــب فــي أي وقــت ألنها 
مجهزة بنظام إضـــاءة كاشفة للمعسكر 

بأكمله.
 وأضـــــاف الــعــبــيــدلــي بــــأن الــلــجــنــة العليا 
ــة أعـــــــــوام الـــقـــادمـــة  ــاثــ ــثــ تـــعـــتـــزم خــــــال الــ
تخصيص الوقت الكافي لتجريب مختلف 
مرافق معسكرات التدريب بهدف تسليط 
ــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــضـــوء عــلــى إرث هــ
الرياضية الحديثة. ومن بن املواقع التي 
اختيرت إلنشاء ماعب تدريب فيها هي 
ــة لــلــجــولــف،  جــامــعــة قــطــر، ونـــــادي الـــدوحـ
ومنطقتي السيلية وعنيزة، وتدخل تلك 
املــــاعــــب الـــريـــاضـــيـــة ضـــمـــن خـــطـــة اإلرث 
ــق املـــرتـــبـــطـــة بــاســتــضــافــة  ــ ــرافـ ــ لــجــمــيــع املـ

مونديال قطر 2022.
 واستفادت من مرافق التدريب العديد من 
املــنــتــخــبــات مــن بينها املــنــتــخــب الــقــطــري، 
ومــنــتــخــب تــايــبــيــه الــصــيــنــيــة، ومــنــتــخــب 
فلسطن، ومنتخب كازاخستان، واالتحاد 
ــة الــــرجــــبــــي، وأعــــضــــاء  ــاضــ ــريــ ــري لــ ــطــ ــقــ الــ
أكــاديــمــيــة الــفــهــود الــريــاضــيــة مــن سلطنة 

عمان.

3 أعوام من انطالق منافساته قبل 

مالعب التدريب تجسد إرث مونديال 2022

¶   المالعب شيدت وفق معايير دولية ومواصفات قياسية

¶   من مواجهات الخور واالهلي الموسم الماضي )أرشيفية(

الدوحة -  

يستأنف دوري نــجــوم QNB غـــدا الجمعة 
الثالثة، وذلــك بعد فترة  بمباريات الجولة 
ــقـــاقـــات املــنــتــخــبــات  تــــوقــــف بـــســـبـــب اســـتـــحـ
الــوطــنــيــة ســـواء فــي املــبــاريــات الــرســمــيــة أو 

الودية.
 وســتــقــام 5 مــبــاريــات مـــن الــجــولــة الــثــالــثــة 
الــحــالــي،  أيـــــام 13و 14و 15 ســبــتــمــبــر  فـــي 
ــة الـــســـادســـة والـــتـــي ستجمع  ــهـ أمــــا املـــواجـ
بـــن الــســيــلــيــة والـــســـد فــســتــقــام يـــوم 24 من 
الــجــاري، حيث تــم تأجيلها بسبب  الشهر 
استعدادات السد ملباراة النصر السعودي 
فـــي إيـــــاب الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن دوري 

أبطال آسيا.
ــهـــات في   وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــواجـ
ــافــــس بــن  ــنــ ــتــ ــوة والــ ــ ــقــ ــ ــة والــ ــيــ ــمــ غــــايــــة األهــ
األنــديــة، حيث إن هناك فرقا ستعمل على 
تصحيح األخطاء والثغرات التي ظهرت في 
الجولتن األولى والثانية، في حن تسعى 
ــى تــعــزيــز  ــ ــتـــي حــقــقــت مـــكـــاســـب إلـ ــفــــرق الـ الــ
حظوظها في املنافسة، وهــذا التنافس با 
شك سيسهم في رفع وتيرة األداء بن الفرق 

املتنافسة.
الثالثة  الــيــوم األول للجولة   وسيلعب فــي 

غدا الجمعة الخور أمام األهلي على استاد 
الـــجـــنـــوب، كــمــا ســيــواجــه أم صــــال نــظــيــره 
العربي على استاد جاسم بن حمد بنادي 

السد.
 ويــطــمــح الـــخـــور ملـــواصـــلـــة لــغــة االنــتــصــار 
بــعــد أن جــمــع 4 نــقــاط مـــن مـــبـــاراتـــن، وهــو 
ما وضعه خامسًا في قائمة الترتيب حتى 
بــفــارق األهـــــداف، فيما يتطلع األهــلــي  اآلن 
الســـتـــمـــرار الــصــحــوة بــعــد أن حــصــد ثــاث 
ــقـــاط مــــن الــســيــلــيــة فــــي الـــجـــولـــة املــاضــيــة  نـ
وعــّوض خسارته األولــى من العربي، وهو 
مـــا يــجــعــل املـــبـــاراة تــقــبــل كـــل االحـــتـــمـــاالت.. 
ــا الــلــقــاء الــثــانــي بــن أم صـــال والــعــربــي  أمـ
فهو سيحمل بن ثناياه الكثير من اإلثارة 
ــــال يــــحــــاول تــــجــــاوز خــســارتــه  ــون أم صـ ــ كـ
املــاضــيــة مــن الــخــور بــعــدمــا كـــان قــد تــعــادل 
أمام الريان في الجولة األولى، ولكن املهمة 
الثالث بفارق  ستكون صعبة أمام العربي، 
األهداف، الذي يقدم مستويات رائعة ونجح 
فـــي حــصــد أربـــــع نـــقـــاط مـــن فــــوز وتـــعـــادل، 
وبالتأكيد سيرمي مــدربــه بكل أوراقــــه من 

أجل أن يواصل فريقه مشواره بنجاح.
 وسيلتقي في اليوم الثاني للجولة الثالثة، 
الــوكــرة على  املــقــبــل، الشحانية مــع  السبت 
استاد الجنوب، ثم سيلعب نادي قطر أمام 

الغرافة على استاد جاسم بن حمد.
الـــذي يقبع فــي املركز   ويسعى الشحانية 
األخير با رصيد من النقاط بعد أن خسر 
مرتن فــي الجولتن األولـــى والثانية، إلى 
تحقيق فوزه األول في الــدوري امام الوكرة 
الــذي يحتل املــركــز السابع بــفــارق األهــداف 
ولديه 3 نقاط من فــوز على نــادي قطر في 
املــاضــيــة.. فيما سيكون قطر على  الــجــولــة 
املــحــك مــن جــديــد بــعــد أن خــســر مــرتــن في 
الجولتن األولــى والثانية وال يوجد لديه 
الــذي يحتل  أي نقاط، حيث يلتقي الغرافة 
املركز الثاني بفارق األهداف ولديه 4 نقاط 
مـــن فــــوز وتــــعــــادل، ومــــا بـــن طـــمـــوح نـــادي 
قــطــر مــن أجـــل الــتــعــويــض وانـــدفـــاع الــغــرافــة 
للتعزيز ستكون املــواجــهــة كبيرة ومثيرة 

بن الفريقن.
الثالثة يــوم األحــد املقبل   وتختتم الجولة 
ــام الـــريـــان على  ــ حــيــث ســيــلــعــب الــدحــيــل أمـ
اســتــاد الجنوب فــي مواجهة مهمة يسعى 
فيها الدحيل إلى تعزيز رصيده الذي يبلغ 
أربــع نقاط مــن فــوز وتــعــادل، فيما سيرمي 
الــريــان بكل مــا لديه مــن أجــل تحقيق فــوزه 
األول بعدما تعادل في الجولتن املاضيتن 
وهو ما جعل رصيده يتوقف عند نقطتن 

يحتل بهما املركز الثامن.

QNB غدا مواجهات قوية في الجولة الثالثة من دوري نجوم
الخور أمام األهلي على استاد الجنوب وأم صالل والعربي بنادي السد

الدوحة -  

يــــشــــارك مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــعــالــم 
الــتــي تستضيفها حاليا مدينة /يكاترينبورج/  للماكمة 
الــحــادي والعشرين من  الــروســيــة، وتستمر فعالياتها حتى 

سبتمبر الجاري بمشاركة 488 ماكما من 91 دولة.
ويمثل قطر في املنافسات كل من توالسي سيماران في وزن 
/64 كــــج/، ومــحــمــد كــمــبــر فـــي وزن /75 كــــج/، حــيــث يسعى 
املــاكــمــان إلـــى الــصــعــود إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج، خــاصــة أن 
إلــى أوملبياد طوكيو  البطولة العاملية إحــدى بوابات التأهل 

.2020
واستعد سيماران وكمبر بصورة جيدة خال الفترة املاضية 
مـــن أجــــل املـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة الـــعـــاملـــيـــة، بــعــد خــوضــهــمــا 
ملعسكرات مكثفة خارجية وداخلية، واحتكاكهما بماكمن 

أبطال عالم.
من جانبه، أكد السيد يوسف الكاظم رئيس االتحاد القطري 
للماكمة ونائب رئيس االتحاد الدولي أن املنتخب القطري 
على أتم االستعداد لخوض منافسات بطولة العالم، معتبرا 
أن حــظــوظ الــثــنــائــي ســيــمــاران وكــمــبــر فـــي الـــفـــوز ال تــقــل عن 
حــظــوظ بقية املتنافسن، خــاصــة فــي ظــل تــطــور مستواهما 

بصورة الفتة.
الــعــالــم ستكون فرصة  املــشــاركــة فــي بطولة  الــكــاظــم أن  ورأى 
مميزة لاعبي منتخب قطر الكتساب املزيد من الخبرة مع 

نجوم العالم والسعي إلى التأهل ألوملبياد طوكيو القادمة.
بدوره، أكد خوان كارلوس جونزاليس مدرب املنتخب القطري 
للماكمة أن الثنائي سيماران وكمبر قاما باالستعداد القوي 
أنــه ال يمكن  إلــى  املــيــدالــيــات.. مشيرا  مــن أجــل املنافسة على 
التنبؤ بالنتائج في هذه املرحلة، خاصة في ظل قوة العديد 

من املنتخبات املشاركة في البطولة والتي تضم أبطال عالم.

منتخبنا يشارك 
في بطولة العالم 
للمالكمة بروسيا

¶  قطر في بطولة العالم للمالكمة 2018.. أرشيفية

يكاترينبورج - روسيا - قنا
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ــادل حسني  يــخــوض بــطــلــنــا الـــدولـــي عــ
ــم الـــســـيـــارات،  ــالـ تـــحـــديـــا جــــديــــدا فــــي عـ
عـــنـــدمـــا يــــخــــوض مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة 
ــة  ــعــ ــابــ األخــــــــيــــــــرة مـــــــن الــــنــــســــخــــة الــــســ
ــبــــاق /فــــرنــــســــا 24  والـــعـــشـــريـــن مــــن ســ
ــة، والـــتـــي  ــاعــ ســــاعــــة/ عـــلـــى مـــــــدار الــــســ
ســـتـــقـــام عـــلـــى حــلــبــة دي فـــونـــتـــان فــي 
شمال البالد نهاية هذا األسبوع على 

مدار يومي 14-15 سبتمبر الجاري.
 ويــشــارك عــادل في منافسات البطولة 
ــفــــرنــــســــي  الــ  /MMP/ فــــــريــــــق ــن  ــ ــمـ ــ ضـ
ــــذي يــضــم كـــال مـــن الــســائــقــني مــاتــيــو  الـ
ــــون  ــــوجـ ســـــــــــيـــــــــــرادوري، وســــــيــــــدريــــــك بـ
وبـــنـــيـــامـــني، ملـــحـــاولـــة الـــفـــوز بــالــســبــاق 
ــدار 24 ســاعــة  ــ ــــذي ســيــســتــمــر عــلــى مـ الـ
متواصلة، حيث يتناوب سائقو الفريق 
األربــعــة املــدعــوم مــن شركة »أورويــــدو« 
على خوض مراحل الحدث على الحلبة 
ــبـــة.   ــتـــمـــز بــــطــــرق وعــــــــرة وصـــعـ الــــتــــي تـ
وسيقود السائق القطري الذي انسحب 
مـــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلــبــاهــا قبل 
جــــولــــة املــــجــــر فــــي أغـــســـطـــس املــــاضــــي، 
منافسات السباق الفرنسي خلف مقود 
 /T1/ ســـيـــارة مـــن طــــراز »بـــاجـــي« فــئــة
تم تصميمها وفق مواصفات االتحاد 
الدولي للسيارات، والتي تتطلب قدرا 
كــبــيــرا مـــن األمـــــن واألمـــــــــان.  وســتــكــون 
املــنــافــســة عــلــى لــقــب الــســبــاق الفرنسي 

قوية للغاية في ظل مشاركة 74 فريقا 
مـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الـــســـيـــارات 
املـــتـــنـــوعـــة، الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع الــطــرق 
الوعرة التي تميز حلبة السباق، علما 

ــأن الـــســـبـــاق يــشــهــد مـــشـــاركـــة الــبــطــل  ــ بـ
الفرنسي سيريل ديبريه املتوج بلقب 
رالي داكــار خمس مــرات. وأعــرب بطلنا 
ــن ســـعـــادتـــه  ــ ــــي عــــــــادل حـــســـني عـ ــدولــ ــ الــ

ــالـــم  ــــي عـ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــة جــ ــربــ ــــوض تــــجــ ــــخـ بـ
 /MMP/ السيارات واملشاركة مع فريق
الــفــرنــســي فــي هـــذه الــجــولــة، الفــتــا إلــى 
أنــه تلقى عرضا ليكون أحــد السائقني 

ــة فــــي الـــفـــريـــق  ــاعــ األربـــــعـــــة ملــــــدة 24 ســ
الفرنسي املشارك في البطولة.

ــريـــح صــحــفــي،  وقـــــــال عــــــــادل، فــــي تـــصـ
إنــــه وافـــــق عــلــى املـــشـــاركـــة مـــع الــفــريــق 
الفرنسي نــظــرا لخبرتهم الكبيرة في 
ــبـــاقـــات اخــــتــــراق الـــضـــاحـــيـــة، فــضــال  سـ
ــــي خــــــوض تـــحـــد جـــديـــد  ــــن رغـــبـــتـــه فـ عـ
وتجربة مختلفة قد تكون بداية لشيء 
آخـــر، مشيرا فــي الــوقــت نفسه إلــى أنه 
سيخوض هذه النوعية من السباقات 

./T1/ للمرة األولى وعلى سيارة فئة
ــرب الــســائــق الــقــطــري عــن أمــلــه في  وأعــ
ــيـــام بــعــمــل جـــيـــد لـــلـــفـــريـــق، خــاصــة  ــقـ الـ
الــســبــاق تعتمد على  أن استراتيجية 
ــدرات الــســائــقــني األربـــعـــة مــعــا خــالل  ــ قــ
الـــــ 24 ســاعــة مـــن أجــــل الــحــصــول على 
ــا الـــشـــكـــر إلـــى  نــتــيــجــة جــــيــــدة، مـــوجـــهـ
االتحاد القطري للسيارات والدراجات 
ــــي جــمــيــع  ــة، الـــــــذي يــــســــانــــده فـ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
مــشــاركــاتــه الــخــارجــيــة، وكـــذلـــك شــركــة 
»أوريــــــــــدو« الـــتـــي تـــدعـــم وتـــقـــف خــلــفــه 

للمشاركة في هذا الحدث العاملي.
ومن املقرر أن تنطلق عمليات الفحص 
الـــفـــنـــي والــــتــــجــــارب الـــرســـمـــيـــة لــلــفــرق 
املشاركة في السباق غدا الجمعة، على 
أن ينطلق السباق الرسمي يوم السبت 
الرابعة مساء بتوقيت فرنسا،  الساعة 
والـــذي سيستمر على مـــدار 24 ساعة 
الرابعة مساء،  لينتهي يــوم األحــد فــي 
ثم تقام بعدها مراسم تتويج األبطال.

24 ساعة« السبت بطلنا عادل حسين في تحد جديد بسباق »فرنسا 
تقام على حلبة دي فونتان على مدار يومين

¶  عادل حسين

باريس - قنا

انــطــالق منافسات  مــع تبقي 15 يــومــا على 
النسخة السابعة عشرة مــن بطولة العالم 
ــــة 2019/ والـــتـــي  ــــدوحـ الـ ــــوى/  ــقـ ــ الـ ــاب  ــعــ أللــ
تستضيفها دولة قطر ألول مرة في منطقة 
الـــشـــرق األوســــــط تـــســـارع الــلــجــنــة املــحــلــيــة 
املنظمة للبطولة الخطى لوضع اللمسات 
الــنــهــائــيــة واســتــكــمــال جــمــيــع الــتــحــضــيــرات 
الستضافة تاريخية لهذا الحدث الرياضي 

العاملي الكبير.
ــــي ســـتـــقـــام  ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الـ
مــنــافــســاتــهــا داخــــل اســـتـــاد خــلــيــفــة الــدولــي 
املــونــديــالــي وعــلــى كــورنــيــش الــدوحــة نحو 
ــبـــة فـــي جــمــيــع الــســبــاقــات  ألـــفـــي العــــب والعـ
واملـــســـابـــقـــات لــريــاضــة أم األلـــعـــاب والـــذيـــن 

يمثلون نحو 213 دولة.
وتــشــهــد الــبــطــولــة األكـــبـــر تــعــديــالت أقــرهــا 
ــاد الـــدولـــي أللـــعـــاب الـــقـــوى ألول مــرة  االتـــحـ
إقــامــة منافسات بطولة العالم  فــي جــدولــة 
الــخــصــوص عــدم إقامة  وشملت على وجــه 
الــنــهــار وإقــامــة املنافسات  منافسات خــالل 
ليال.. كما سيتم في البطولة تنظيم ماراثون 
مــنــتــصــف الــلــيــل والـــــذي ســيــكــون األول من 
نــوعــه فــي الــعــالــم، وســيــقــام عــلــى كــورنــيــش 
الدوحة املمتد على طول الساحل املطل على 
أفق املدينة بأضوائه الخالبة، بينما ستقام 

باقي املنافسات في استاد خليفة الدولي.
وستكون املرة األولى في بطوالت العالم أن 
املــاراثــون الشهير في منتصف  يقام سباق 
ــات اإلضـــــــــــاءة والــــتــــي  ــافــ ــشــ الــــلــــيــــل تــــحــــت كــ
ستجعل الجميع حول العالم منبهرين بهذا 
الــســبــاق فــي الــدوحــة وال شــك أنــهــا ستكون 
لحظة مثيرة للجميع، فهذا السباق يلقى 

رواجا كبيرا.
كما يشهد النظام الجديد للمنافسات إلغاء 
حصص املنافسات الصباحية لتقام مساًء 
مع وجود فترات للراحة تمتد لنحو ساعة 
كاملة للسماح بإقامة الفعاليات الترفيهية 
إقــامــة سباق   والــعــائــلــيــة.. وتشهد البطولة 
4400 مــتــر تــتــابــع مــخــتــلــط لــلــمــرة األولــــى 
الــعــاملــي قبيل دورة األلــعــاب  املــســتــوى  على 

األوملبية  طوكيو 2020.
فــي 49 منافسة  الــريــاضــيــون  وســيــتــنــافــس 
أيــام تنطلق يــوم الجمعة  على مــدار عشرة 
27 سبتمبر الــجــاري وتختتم يــوم األحــد 6 

أكتوبر املقبل.
ــد الــبــريــطــانــي الــســيــد ســيــبــاســتــيــان كو  وأكــ
رئــيــس االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى في 
ــدد أن هــــذه الـــتـــعـــديـــالت ســتــكــون  هــــذا الـــصـ
»جــديــدة ومــثــيــرة« وتــهــدف إلــى جــذب أكبر 

عدد من املشاهدين حول العالم.
وأضــــــــاف »بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نــتــعــلــم ونــتــأقــلــم 
ــارة  ــ فــــي إشــ لـــطـــوكـــيـــو 2020«،  اســــتــــعــــدادا 
إلـــى دورة األلـــعـــاب الــصــيــفــيــة املــقــبــلــة الــتــي 

تستضيفها العاصمة اليابانية.
وتستعد الدوحة أيضا الستقبال نحو 700 
ــاء الــعــاملــيــة  ــبـ إعـــالمـــي يــمــثــلــون وكـــــاالت األنـ
ــنـــوات  ــقـ ــرا مــــن الـ ــيـ ــبـ ــة وعــــــــددا كـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ واإلقـ
الـــريـــاضـــيـــة الـــعـــاملـــيـــة بـــجـــانـــب الــصــحــفــيــني 
أنــهــت اللجنة  الرياضيني واملــراســلــني، وقــد 
املــنــظــمــة تــجــهــيــز املـــركـــز اإلعـــالمـــي الــعــاملــي 
الذي سيفتح أبوابه ملمثلي وسائل اإلعالم 
رســمــيــا بـــدايـــة مـــن 21 ســبــتــمــبــر وســيــكــون 
املـــرأة باسباير أمــام استاد  بصالة ريــاضــة 
خــلــيــفــة مـــبـــاشـــرة وســيــكــتــفــي خــــالل األيــــام 
االولـــى التي تسبق البطولة بست ساعات 
عمل فــي حــني يمتد العمل فــي املــركــز خالل 
البطولة إلى غاية 24 ساعة على مــدار أيام 

البطولة.
ولــتــســهــيــل مــهــمــة اإلعــالمــيــني ســيــتــم أيــضــا 
تجهيز مــركــز إعــالمــي آخـــر عــلــى كورنيش 
الـــدوحـــة لــتــغــطــيــة الــســبــاقــات الـــتـــي ســتــقــام 
املــاراثــون. كما سيكون هناك  هناك ومنها 
أيــضــا مــركــز إعــالمــي بــأحــد الــفــنــادق خاص 
ــيـــني ومـــجـــهـــز بـــكـــافـــة املـــعـــلـــومـــات  بـــاإلعـــالمـ
الــخــاصــة بــاألبــطــال املــشــاركــني فــي البطولة 
ومــيــدالــيــاتــهــم وأرقـــامـــهـــم وكــــل مـــا يخص 
الــبــطــولــة مــن أمـــور تنظيمية وتــصــريــحــات 

صحفية وغيرها من املتطلبات.
وقد أعدت اللجنة املنظمة املحلية للبطولة 
الــقــريــة الــعــاملــيــة أللـــعـــاب الـــقـــوى الســتــقــبــال 
املشجعني والوفود واإلعالميني لتقدم لهم 
أيــام  تــجــربــة ترفيهية ثقافية فــريــدة طـــوال 
البطولة وسيحظى املشجعون بمشاهدة 
ــة  ــربـ ــجـ ــيــــة وتـ ــة الــــحــ ــيـ ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ الــــــعــــــروض الـ
ثــقــافــات  األطــعــمــة املختلفة والــتــعــرف عــلــى 
البلدان املشاركة، وأيضًا مقابلة الرياضيني 
املشاركني وذلــك في القرية العاملية أللعاب 
ــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي قـــطـــر الــتــي  ــ ــ الــــقــــوى األولـ

تجمع مختلف دول العالم.
وستقسم القرية العاملية إلى مناطق تمثل 
قــارات العالم وهــي إفريقيا، واألمريكيتني، 
ــا، وســتــتــضــمــن عـــروضـــًا  ــ ــيـ ــ وأوروبـــــــــــا، وآسـ
واحتفاالت ومسابقات وأطعمة موزعة على 
حــارات تعكس كل واحــدة منها ثقافة دولة 

من الدول املشاركة.
وفي معرض حديثها عن منطقة املشجعني، 
قــــالــــت الـــشـــيـــخـــة أســــمــــاء آل ثــــانــــي، مـــديـــرة 
الـــتـــســـويـــق واالتـــــصـــــال بــالــلــجــنــة املــنــظــمــة 
املحلية للبطولة: »إن بطولة العالم أللعاب 
الــــدوحــــة 2019 هــــي احـــتـــفـــال لــيــس  الــــقــــوى 

لقطر فقط، بــل لعشاق الرياضة فــي جميع 
أنحاء العالم، وهــي مناسبة مثالية لجمع 
شعوب وثقافات العالم في احتفال رياضي 
ثقافي ترفيهي، وهذا هو الغرض من إقامة 
القرية العاملية أللعاب القوى، التي ستوفر 
تـــجـــربـــة إضـــافـــيـــة مــمــتــعــة لــلــجــمــاهــيــر مــن 
جميع األعمار القادمني ملشاهدة املنافسات، 
حيث سيستمتعون بمجموعة واسعة من 
ــعــــروض الــتــرفــيــهــيــة  خــــيــــارات األطـــعـــمـــة والــ
ــيـــه واألنـــشـــطـــة  ــتـــرفـ ــتــــي تـــشـــمـــل الـ ــيـــة الــ الـــحـ
واملسابقات التي يمكنهم املشاركة فيها«. 
وأضافت بقولها: »ندعو الجميع للحضور 
وزيـــــــــارة الـــقـــريـــة والــــتــــعــــرف عـــلـــى مــخــتــلــف 

ثقافات الدول املشاركة«.
ــاب الــقــوى  ــعـ وســتــفــتــح الـــقـــريـــة الــعــاملــيــة أللـ
أبوابها للزوار في كل يوم من أيام البطولة 
ــول مــجــانــي  ــ ــدخـ ــ مــــن الـــســـاعـــة 5 مــــســــاء، والـ
ــر الـــبـــطـــولـــة حـــيـــث يــمــكــنــهــم  ــذاكــ لــحــامــلــي تــ
دخول القرية في نفس يوم املنافسات التي 

سيحضرونها.
ويتجلى استاد خليفة الدولي أول استادات 
كأس العالم قطر 2022 في أبهى حلة حاليا 
استعدادا إلقامة منافسات أم األلعاب وقد 
استضاف استاد خليفة الدولي الكثير من 
السباقات مثل الجراند بري، وبطولة آسيا، 
والــبــطــولــة الــعــربــيــة، ويـــعـــد اســـتـــاد خليفة 
الـــدولـــي تــحــفــة مــعــمــاريــة وقــــد حــصــل على 
شــهــادة معتمدة وذلـــك بــعــد أن جـــرت عليه 

عملية التحديث األخيرة.
يـــشـــار إلــــى أن لـــدولـــة قــطــر مـــركـــزا مــتــمــيــزا 
ــع  ــرق والــــــغــــــرب ومــ ــ ــشــ ــ ــــني الــ ــا بــ ــطــ ــتــــوســ ومــ
اإلجراءات الجديدة بإلغاء التأشيرات ألكثر 
مــن مــواطــنــي 85 دولـــة سيفتح الــبــاب أمــام 
الكثير من املتابعني للحضور واالستمتاع 

بأجواء بطولة العالم.
لـ21  ولــدولــة قطر أيضا تاريخ طويل يمتد 
ألــعــاب القوى  عاما فــي استضافة بــطــوالت 
مــنــذ اســتــضــافــة بــطــولــة الـــعـــالـــم لــلــصــاالت 
عبر رحلة امتدت تاريخيا بتنظيم العديد 
من األحـــداث الرياضية الكبيرة األمــر الذي 
يـــجـــعـــل الـــجـــمـــيـــع يــنــتــظــر بـــطـــولـــة نــاجــحــة 
وفريدة ألم األلعاب وأن تكون بطولة خالدة 
في املنطقة . جدير بالذكر أنه قد تم اختيار 
دولة قطر الستضافة بطولة العالم أللعاب 
الـــقـــوى مـــن أصــــل ثــــالث دول قــدمــت مــلــفــات 
ترشيحها بــدايــة مــن مــديــنــة بــرشــلــونــة في 
 إلى مدينة يوجني الواقعة 

ً
إسبانيا وصوال

فــي واليــــة أوريـــغـــون فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
وبــاإلضــافــة ملــديــنــة الـــدوحـــة الــتــي اخــتــيــرت 
بتاريخ 18 نوفمبر 2014 في االجتماع الذي 

انعقد في مدينة موناكو.

كشف االتــحــاد القطري للرياضة للجميع عــن تنظيم 
ــاراثــــون مـــن الـــشـــرق إلــــى الـــغـــرب« في  ســـبـــاق »ألـــتـــرا مــ
نسخته األولى يوم السادس من ديسمبر املقبل، وذلك 
فــي إطــار فعاليات االتــحــاد املستمرة لتشجيع جميع 

شرائح املجتمع على ممارسة الرياضة.
ــح عــبــدالــلــه الـــدوســـري رئــيــس الــلــجــنــة املنظمة   وأوضــ
للسباق أن االتحاد القطري للرياضة للجميع يهدف 
إلــــى تــعــزيــز أســـلـــوب حـــيـــاة صــحــي مـــن خــــالل تــوفــيــر 
الخدمات واألنشطة للجمهور، بما في ذلك تعزيز وعي 
الشباب وتطوير قــدراتــه وتحسني مستوى الرياضة 

واللياقة البدنية والنفسية.
ــال الـــدوســـري، خـــالل املــؤتــمــر الصحفي الـــذي عقد   وقـ
امس، إن سباق »ألترا ماراثون من الشرق إلى الغرب« 
سيكون أحد فعاليات االتحاد هذا املوسم، التي تسعى 
إلــى نشر الوعي بمفهوم »الرياضة للجميع« وزيــادة 
عدد املشاركني في املجتمع الذين يمارسون الرياضة 
ــة أن املـــهـــرجـــان يــســتــهــدف  بــــصــــورة مــنــتــظــمــة، خـــاصـ
جــذب جميع شــرائــح املجتمع للمشاركة فــي ممارسة 

الرياضة.
 وأضاف أن السباق ستكون مسافته اإلجمالية حوالي 
90 كــيــلــو مـــتـــرا، حــيــث تـــم تــحــديــد كــورنــيــش الـــدوحـــة 
كنقطة انطالق، وشاطئ دخان كنقطة نهاية، وذلك مع 
املرور بخمس مراحل توقف، من أجل توقف املشاركني 
لــلــحــصــول عــلــى قــســط مـــن الـــراحـــة والـــتـــزود بــالــطــعــام 

والشراب.
 وأوضــــح الـــدوســـري أن الــســبــاق لــن يــكــون مخصصا 
لــلــهــواة، حيث مــن املنتظر  للعدائني املحترفني وإنــمــا 
االنـــتـــهـــاء مـــن مــســافــة الــســبــاق فـــي حـــوالـــي 17 ســاعــة، 
مــشــيــرا إلــــى أن املـــشـــاركـــة مــفــتــوحــة لــجــمــيــع الــشــرائــح 
واألعــمــار، على أن تكون املشاركة فردية بحيث يقطع 
فيها املشارك السباق كامال، أو من خالل فريق مكون 
ــراد، عــلــى أن يــتــم تــنــاوب املــشــاركــني في  ــ مــن خمسة أفـ
ــاد رئــيــس اللجنة املنظمة  قــطــع املــراحــل الــخــمــس. وأفــ
للسباق بتخصيص ميدالية لكل شخص مشارك في 
السباق الذي سينطلق فجر الجمعة املوافق السادس 
من ديسمبر املقبل، وذلك من أجل تشجيع الجميع على 
املشاركة خاصة أن الغرض األساسي من السباق هو 
تشجيع املجتمع على ممارسة الرياضة وتعزيز القيم 

املألوفة للرياضة.
 وأكـــد أنــه تــم فتح بــاب املــشــاركــة فــي الــســبــاق مــن اآلن 
عبر تطبيق االتحاد القطري للرياضة للجميع، على 
أن يستمر بــاب التسجيل مفتوحا حتى نهاية شهر 
نوفمبر املقبل، الفتا إلى أن املشاركة ستكون مفتوحة 
لــكــافــة فــئــات املــجــتــمــع، كــمــا ســتــكــون املــشــاركــة لــأفــراد 
والهيئات التي ترغب فــي مشاركة موظفيها فــي هذا 

املارثون.

سباق »ألترا ماراثون 
قطر من الشرق إلى 

الغرب« 6 ديسمبر

15 يوما على انطالق النسخة الـ »17« 
من بطولة العالم أللعاب القوى »الدوحة 2019«

الدوحة  - قنا

الدوحة -  
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الثقافة والرياضة  لوزارة  التابع  الجميلية  يشارك مركز شباب 
ــي بـــرنـــامـــج بـــعـــنـــوان )مـــقـــدمـــة فـــي صــنــاعــة الـــنـــمـــاذج ثــاثــيــة  فـ
الشباب  فيها عدد من  الوطنية ويشارك  بمكتبة قطر  األبعاد( 
املــتــمــيــزيــن مــن مــنــتــســبــي املــركــز الــيــوم الــخــمــيــس مــن الــســاعــة 
ــــك ضــمــن  الــخــامــســة وحـــتـــى الـــســـادســـة والـــنـــصـــف مـــســـاء وذلـ
البرنامج يتم تعريف  العام 2019 ومن خال  فعاليات النشاط 
األساسية في صناعة  واملفاهيم  التقنيات  ببعض  املنتسبني 

النماذج ثاثية األبعاد والبرمجيات املستخدمة في هذا املجال 
وتــعــلــيــمــهــم كــيــفــيــة إنــشــاء نــمــاذج ثــاثــيــة األبـــعـــاد بــاســتــخــدام 
ــداد املــلــفــات لــلــطــبــاعــة ثــاثــيــة  ــ بـــرامـــج مــتــخــصــصــة وكــيــفــيــة إعـ

املهارات. األبعاد وغيرها من 
وعـــلـــى جـــانـــب آخــــر يـــواصـــل املـــركـــز بــرنــامــجــه الــتــدريــبــي فــي 
الــفــروســيــة أيـــام اإلثــنــني والــثــاثــاء مــن كــل أســبــوع مــن الساعة 

السادسة. والنصف مساء وحتى  الرابعة 

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

كمبيوتر من الخشب

أرقام وحقائق

ــة مــن  ــمــــوعــ ــــــطــــــرح لـــلـــبـــيـــع مــــجــ
ُ
ت

للمغني  الرياضية«  الغابة  »ألعاب 
الـــراحـــل مــايــكــل جــاكــســون، التي 
فــي  ــام 1994  ــ عـ بــبــنــائــهــا  ـــف 

ّ
ــل كـ

ـــ »نـــفـــرالنـــد«، لــصــالــح  مـــزرعـــتـــه بـ
ــاألمــــراض  ــابـــني بــ األطــــفــــال املـــصـ
املستعصية، مقابل 1.75 مليون 
دوالر، وفقًا ملوقع صحيفة »ديلي 
مــيــل« الــبــريــطــانــيــة. ومــمــا تضمه 
املجموعة شجرة باوباو محاطة 
ــنـــحـــوتـــات بـــرونـــزيـــة،  بـــثـــمـــانـــي مـ
تمثل تمساحًا وسلحفاة وزرافة 
القرن ونعامة وخنفساء  ووحيد 

وحمارًا وحشيًا. 

ــتــــاحــــف قــــطــــر دعـــــوة  ــــت مــ ــهـ ــ وجـ
ــتـــوحـــة لـــجـــمـــيـــع املــــصــــوريــــن  مـــفـ
الهنود املحترفني الذين يعيشون 
فــي قــطــر والـــذيـــن تبلغ أعــمــارهــم 
ــقـــدم  ــتـ ــلـ لـ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ أو  ــا  ــ ــامــ ــ 18 عــ
التصوير  للمشاركة في برنامج 
ــثــقــافــي  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي لـــلـــعـــام ال
)قطر - الهند 2019(. وأوضحت 
متاحف قطر فــي بيان أمــس، أن 
ــوة تــشــمــل املــصــوريــن  ــدعـ هــــذه الـ
الذين يرغبون في املشاركة في 
ــادم يــعــرض مجموعة  مــعــرض قـ
مــن أفــضــل أعــمــال فــن التصوير 
الفوتوغرافي املعاصر فــي قطر 
ــاة فــي  ــ ــــيـ ــحـ ـــ تــــحــــت مـــــوضـــــوع »ال
لــهــم اختيار  قــطــر«، حــيــث يمكن 
الــتــي تــعــرض أي جانب  الــصــور 
من جوانب املشهد القطري سواء 
ــور الــبــورتــريــه  كــانــت تــتــنــاول صـ
املناظر  أو  املعمارية  الهندسة  أو 
أنــه سيتم  إلــى  الطبيعية، مشيرة 
ــتــصــويــر  قــــبــــول جـــمـــيـــع أنــــــــواع ال
الفوتوغرافي، وعــرض مجموعة 
الفوتوغرافية  منتقاة من الصور 
في املعارض القادمة التي تقيمها 
ــا.  ــيـ مــتــاحــف قـــطـــر، مــحــلــيــا ودولـ
كما سيفوز املصوران املختاران 
بــتــذكــرة طـــائـــرة اقــتــصــاديــة إلــى 

الهند.

أن بدر  أمـــس،  الــقــطــري  التقويم  أعلنت دار 
شهر املحرم لهذا العام سيسطع في سماء 
ــــى غــايــة صباح  ــة قــطــر مــســاء الــغــد وإل ــ دول
اليوم التالي )السبت(، حيث سيصل القمر 
ــوم الــســبــت الـــقـــادم  ــبـــدر صـــبـــاح يــ ــة الـ مــنــزل
البدر  الدوحة املحلي، ويطلق على  بتوقيت 

هذه املرة /قمر الحصادين/.
وأبــــــرز الـــدكـــتـــور بــشــيــر مـــــــرزوق، الــخــبــيــر 
الفلكي بدار التقويم القطري في تصريح له، 
الذي  البدر  أن قمر الحصادين يطلق على 
يــوافــق شــهــر سبتمبر ويــكــون قــريــبــا من 
موعد االعتدال الخريفي من كل عام، حيث 
كان املزارعون قديما ينتظرون سطوع قمر 
الحصادين، وذلك للبدء في الحرث وزراعة 
األراضــــي باملحاصيل املختلفة، كما كان 
له وقع خاص في نفوسهم الرتباطه ببدء 
مــوســم املـــطـــر. يــذكــر أن قــمــر الــحــصــاديــن 
املعتاد مما  البدر  يكون أكثر سطوعا من 
يجعل كمية الضوء التي سيعكسها القمر 
على سطح األرض أقوى بكثير من املعتاد، 
ــوال الـــلـــيـــل، ويــتــحــول  ــ فــيــضــيء الـــســـمـــاء طـ
الــلــيــل إلـــى شــبــه نــهــار ليتمكن األشــخــاص 
العمل  املظلمة مــن  املناطق  فــي  املــوجــودون 

ليا تحت نور القمر الساطع.
ــبـــدر ســيــشــرق  ــى أن الـ ــ ــرزوق، إل ــ ــ ــار مـ ــ وأشــ
على سماء دولــة قطر مساء يوم /الجمعة/ 
املــقــبــل عــنــد الــســاعــة الــخــامــســة والــدقــيــقــة 
الــدوحــة املحلي،  الثالثة والــثــاثــني بتوقيت 
الساعة  السبت عن  بينما سيغرب صباح 
الثامنة عشرة صباحا  الخامسة والدقيقة 

بتوقيت الدوحة املحلي.

ألـــــــف جــنــيــه  ــانــــي نــــحــــو 30  ــــق بــــريــــطــ ــفـ ــ أنـ
إسترليني من املدخرات املخصصة مليراث 
ــام الــقــضــاء عــلــى غــرامــة  ابــنــه لــيــعــتــرض أمــ
بقيمة 100 جنيه فــرضــت عليه لتخطيه 
الــســرعــة املــســمــوح بــهــا. واعــتــبــر ريتشارد 
أنــه  كــيــدويــل مــهــنــدس متقاعد )71 عــامــا( 
يــقــود ســيــارتــه بسرعة  ظــلــم وقـــت ضبطه 
الــســاعــة )56 كيلو مــتــرا في  35 مــيــا فــي 
السرعة  الــســاعــة( فــي منطقة كــانــت فيها 
مـــتـــرا في  كــيــلــو  الـــقـــصـــوى 30 مــيــا )48 
الــســاعــة(، خــال رحــلــة إلــى ووســتــر )غــرب 
الــرجــل  ــام 2016. واعـــتـــرض  عــ إنــجــلــتــرا( 
بدوره على هذه الغرامة أمام القضاء، غير 
القضائية استمّرت 3 سنوات  أن معركته 
وهو خسر االستئناف املقّدم في أغسطس.
الذي ينّدد بنظام  السبعيني،  الرجل  وأنفق 
الجزء األكبر  قضائي »فيه ثغرات هائلة« 
مـــن املـــيـــراث املــخــصــص البــنــه عــلــى أتــعــاب 
القضائية.  املــحــامــني وتــكــالــيــف اإلجـــــراءات 
ــة عــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــل إعــــــــام بـ ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
»أنـــدم كثيرا على  قــولــه:  املتقاعد  املــهــنــدس 
 مـــا كــنــت أريـــــده هـــو إحــقــاق 

ّ
فــعــلــتــي. وكــــل

«، وفقا لفرانس برس.
ّ

الحق
واســتــعــان كــيــدويــل بــخــبــيــر فـــي الــهــنــدســة 
املمكن  أنه من  للمحكمة  اإللكترونية شرح 
ــــرادار شــّغــل خــطــأ أو مــن قبل  ــ أن يــكــون ال
ــاذ. أمـــا  ــحــ ــارة أخــــــرى عـــلـــى مــســلــك مــ ــيــ ســ
املعنية بهذه املسألة في  القضائية  الهيئة 
بريطانيا، فكشفت أن »مشاكل متعددة« 

شابت القضية وأدت إلى إطالة مّدتها.

كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي أمس 
األول عــن الــجــيــل الــجــديــد مــن هــواتــف آيــفــون، 
والذي تراهن على كاميراته املتطورة من أجل 

تحسني املبيعات التي تباطأت.
الشركة على مسرح ستيف جوبز  وعرضت 
بمدينة كوبرتينو بوالية كاليفورنيا األمريكية 
ثاثة إصدارات من هواتف آيفون، هي »آيفون 
11« و»آيــفــون 11 بــرو« و»آيــفــون 11 ماكس«. 
ويــــأتــــي آيــــفــــون 11 مــــــــزودا بـــكـــامـــيـــرتـــني فــي 
الخلف، إحداهما بعدسة ذات زاويـــة عريضة 

لــلــغــايــة إضــافــة إلـــى الــجــيــل الــتــالــي مــن املعالج 
تــغــيــيــرات كــبــيــرة ظــاهــرة،  لــكــن دون  »أي 13«، 
آيــفــون 11  أمــا  يــبــدأ مــن 699 دوالرا.  وبسعر 
بــرو فهو مـــزود بــثــاث كــامــيــرات فــي الخلف، 
ــة عـــريـــضـــة، وعـــدســـة مـــقـــربـــة، وعــدســة  ــزاويــ بــ
ــلــغــايــة. وبـــإمـــكـــان الــهــاتــف الــجــديــد  عــريــضــة ل
الثاث والكاميرا  الفيديو بالكاميرات  التقاط 
األمامية معا، وتبدأ أســعــاره من 999 دوالرا. 
وستطرح الشركة آيفون 11 برو ماكس املزود 
يــبــدأ مــن 1099 دوالرا.  أكــبــر بسعر  بشاشة 

الشراء غدا  الجديدة متاحة لطلبات  والهواتف 
13 ســبــتــمــبــر، عــلــى أن يــبــدأ الــشــحــن فـــي 20 

سبتمبر.
وقال املحللون إن أبل تنتهج »نمطا متحفظا« 
ــامـــس الــتــي  ــخـ ــواتــــف الـــجـــيـــل الـ لـــحـــني طـــــرح هــ
ســتــكــون ذات ســـرعـــات أعــلــى لــنــقــل الــبــيــانــات 
العام القادم. وبــدال من ذلــك، فإن خدمات مثل 
لبرامج مشاهير - مثل  التلفزيوني  املحتوى 
أوبرا وينفري - والتي ستتنافس مع نتفليكس 

ووالت ديزني قد تأخذ موقع الصدارة.

ــاف  اخــتــتــمــت إدارة الـــدعـــوة واإلرشــــــاد الــديــنــي بـــــوزارة األوقــ
ــــدورة الــشــرعــيــة املــكــثــفــة الــثــانــيــة في  والـــشـــؤون اإلســامــيــة، الـ
الحديث،  البيقونية« فــي علم مصطلح  شــرح مــن »املنظومة 
وشــرح أصــول التفسير البن عثيمني في علوم القرآن، وذلك 
ضمن سلسلة تأصيل وتحصيل العلمية التي تنظمها اإلدارة 
الــرجــال والنساء، وقــام بشرحهما  الجمهور من  وتستهدف 
دعاة الوزارة وهما: فضيلة الشيخ / محمد أبو زيد، وفضيلة 

الشيخ الدكتور/ عبدالسام املجيدي.
وقد استمرت الدورة املكثفة على مدى أسبوع كامل من مساء 
الساعة  الخميس 5 سبتمبر، من  السبت 31 أغسطس حتى 
الرابعة والنصف عصرًا وحتى الثامنة والنصف مساًء، بقاعة 
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود - رحمه الله - بفريج كليب.

وشــهــدت الــدورتــان حــضــور 124 دارســـا ودارســـة مــن طاب 
العلم الشرعي، الحريصني على حضور مجالس العلم والتزود 
التي يشرف عليها  العلمية  الــدورات  من علوم الشريعة، عبر 

قسم اإلرشاد الديني بإدارة الدعوة واإلرشاد الديني.
الــدورات  إقامة  الديني على  الدعوة واإلرشـــاد  إدارة  وتحرص 
الشرعية خال الفترة املسائية، مما ساهم في إتاحة الفرصة 
الكتابني  الشرعي لاستفادة مــن شــرح هــذيــن  العلم  لــطــاب 
الــقــرآن،  التفسير وعــلــوم  الهامني فــي املصطلح، وفــي أصــول 
إلى تيسير  التي تهدف  لعام 2019م،  العلمية  الخطة  وضمن 
الدراسة الشرعية لطاب العلم الشرعي ضمن مناهج معتمدة 
ودراســة علمية تأصيلية منهجية ألكثر من مــادة في العلوم 

الشرعية.

»الدعوة« تختتم دورة في مصطلح الحديث وعلوم القرآن

1.75 مليون دوالر 
مقابل »ألعاب« 

مايكل جاكسون

دعوة للمشاركة 
في برنامج التصوير 

للعام الثقافي
 »قطر- الهند«

»قمر الحصادين« 
يسطع في سماء 

قطر غدا

»سرعة زائدة« 
ا كثيرا تكلف بريطانّيً

أطلقت شركة في بيرو جهاز كمبيوتر محمول قامت بتصنيعه من 
الخشب، وهو مصمم ليستمر ما ال يقل عن 10 إلى 15 عاما.

ففي محاولة إلدخــال تكنولوجيا جديدة وبأسعار معقولة إلى املناطق 
النائية في بيرو، أنشأت الشركة العائلة »كاراسكوس«، وهي مكونة من 
متخصصني في الكمبيوتر وخبراء تسويق – الكمبيوتر »واوا البتوب« 
بغاف خشبي يمكن بسهولة تفكيكه إلصاحه وعمل نسخ حديثة 
الــوزن  بــوصــة، وهــو خفيف  املــحــمــول 0.1  الكمبيوتر  مــنــه. ويبلغ قطر 

ويمكن حمله وبسعر معقول للغاية، بحسب موقع »أوديتي سنترال«.

»11 غدًا طرح طلبات الشراء لـ»آيفون 

صناعة النماذج ثالثية األبعاد بشباب الجميلية

174.69

160.13

152.85

131.02

101.90

الصـالة
  الفـجـــر: 04:01

  الشروق: 05:19

  الظهـــر: 11:30

 العصـــر: 02:58

  المغرب: 05:44

  العشـاء: 07:14

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,492.8218.1363.0458.09

4.04213.644.52973.6895
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

¶  جانب من ختام الدورة المكثفة
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