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األمير يعزي الرئيس 
اإلندونيسي

األمير يعزي الرئيس 
الكونغولي

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس 
جمهورية إندونيسيا، أعرب فيها عن تعازيه في وفاة الرئيس 

اإلندونيسي األسبق بحر الدين يوسف حبيبي.

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، أعــــرب فــيــهــا عن 
تعازيه ومــواســاتــه فــي ضحايا حــادث القطار فــي مقاطعة /

تانغانييكا/، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تعزية 
إلــى الرئيس جوكو ويــدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في وفاة 

الرئيس اإلندونيسي األسبق بحر الدين يوسف حبيبي.

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، ببرقية 
تعزية ومواساة إلى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية 
ــادث الــقــطــار فـــي مــقــاطــعــة / الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، فـــي ضــحــايــا حــ

تانغانييكا/، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
إلــى الرئيس جوكو  الـــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية تعزية  مجلس 
ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في وفاة الرئيس اإلندونيسي 

األسبق بحر الدين يوسف حبيبي.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
ــاة إلــى  مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، بــبــرقــيــة تــعــزيــة ومــــواســ
الــكــونــغــو  إيــلــوكــامــبــا رئــيــس وزراء جــمــهــوريــة  إيــلــونــجــا  سيلفستر 
الديمقراطية، في ضحايا حــادث القطار في مقاطعة /تانغانييكا/، 

متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابني.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -قنا
الدوحة -قنا

الدوحة -قنا

الدوحة -قنا

الدوحة -قنا

نائب األمير يعزي 
الرئيس اإلندونيسي

نائب األمير يعزي 
الرئيس الكونغولي

رئيس الوزراء يعزي 
الرئيس اإلندونيسي

رئيس الوزراء يعزي 
نظيره الكونغولي

الدولة ورجـالهـا

رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول والغاز الهندي تعزيز العالقات

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الهولندي عالقات التعاون

تعزيز التعاون في الطاقة والغاز بين قطر والهند

ــالــــي الـــشـــيـــخ  ــعــ ــقــــبــــل مــ ــتــ اســ
عبدالله بن ناصر بن خليفة 
ثـــــانـــــي رئـــــيـــــس مــجــلــس  آل 
الــــــــوزراء ووزيــــــر الــداخــلــيــة، 
ــاح أمـــــــس، دارمــــيــــنــــدرا  ــبــ صــ
برادان وزير البترول والغاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الـــهـــنـــد، والــــوفــــد املــــرافــــق لــه 

بمناسبة زيارتهم للبالد.
ــة،  ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ جـــــــــــــرى خـــــــــــــالل املــ
استعراض العالقات القائمة 
بني البلدين وسبل تعزيزها 
ــافـــــة إلـــى  وتــــطــــويــــرهــــا، إضـــ
ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ األمــــــــــــــــور ذات االهــ

املشترك.

ــادة الــشــيــخ محمد  ــعـ اجــتــمــع سـ
بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نائب 
ــر  رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــ
الـــخـــارجـــيـــة، أمــــــس، مــــع ســتــيــف 
بــلــوك وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
فـــي مــمــلــكــة هــولــنــدا الــــذي يـــزور 

البالد حاليا.
تــم خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض 
ــات الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي  ــ ــ ــالقـ ــ ــ عـ
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ بــــني الـــبـــلـــديـــن، بــ
املواضيع ذات االهتمام املشترك.

التقى سعادة املهندس سعد بن شريده الكعبي، 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون الطاقة، دارمــيــنــدرا بـــرادان، 
وزير البترول والغاز الطبيعي والحديد والصلب 

في جمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للدوحة.
وقد تم خالل االجتماع بحث عدد من املواضيع 
والــقــضــايــا الــثــنــائــيــة الــتــي تــهــم الــبــلــديــن وســبــل 
تنميتها، خاصة فــي مجال التعاون فــي شــؤون 

الطاقة والغاز الطبيعي.
املــرافــق لسعادة الوزير  وحضر االجتماع الوفد 
الـــضـــيـــف وعــــــدد مــــن كـــبـــار املـــســـؤولـــني فــــي قــطــر 

للبترول وقطر غاز.

الدوحة - 

قطر تدين بشدة هجوما استهدف 
قاعدة للقوات الخاصة في كابول

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي 
استهدف قاعدة للقوات الخاصة في العاصمة األفغانية كابول، وأدى 

إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت من 

رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب.
وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب 

أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

فخرو يبحث مع مسؤول أمريكي التعاون 
في مجال مكافحة االتجار بالبشر

اجتمع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان 
فخرو وزيــر التنمية اإلداريــــة والعمل والــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة ورئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملكافحة 
ــع جــــون ريــتــمــشــويــد  االتــــجــــار بــالــبــشــر، أمـــــس، مـ
رئيس مكتب مراقبة ومكافحة االتــجــار بالبشر 
بــوزارة الخارجية األمريكية، وذلــك خالل زيارته 

للبالد.
ــتـــعـــاون  ــاع بـــحـــث أوجـــــــه الـ ــمــ ــتــ ــــالل االجــ ــــرى خــ جــ
املــشــتــرك فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة االتـــجـــار بــالــبــشــر، 

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

قطر تدعم جهود اإلصالح وإعادة 
اإلعمار بعد إعصار دوريان في البهاما

قام صندوق قطر للتنمية بالنيابة عن دولة قطر باالستجابة بشكل عاجل لكارثة اإلعصار 
»دوريان« الذي ضرب جزر البهاما مؤخرًا، من خالل دعم مشاريع إعادة البناء وتوفير الدعم 
الــفــوري لضحايا اإلعــصــار. حيث تسبب اإلعــصــار بــأضــرار بالغة في املستشفيات واملراكز 
الصحية، مما ترتب عليه عدم كفاية املوارد املتاحة الستيعاب األعداد املتزايدة من الجرحى. 
ومــن الصعب فــي الــوقــت الــحــالــي حصر األضــــرار الــتــي وقــعــت بشكل دقــيــق، نــظــرًا لصعوبة 
الوصول إلى املناطق املتضررة بعد تعرض الطرقات لإلغالق بسبب الحطام وتهدم البنية 
التحتية مما سبب صعوبات شديدة لوصول اإلمدادات الضرورية. ستقوم دولة قطر بتقديم 

دعمها بناًء على تقييم االحتياجات املستمرة من جانب حكومة جزر البهاما.
يذكر أن إعــصــار دوريـــان الــذي أصــاب جــزر البهاما وتسبب فــي حــدوث أضـــرار جسيمة في 
جزيرتي أباكو وجراند باهاما، مخلفًا أكثر من 43 حالة وفــاة على األقــل، وتضرر أكثر من 
رت منازلهم بشكل كامل في جزيرة أباكو، مع  30,000 شخص، منهم نحو 13,000 شخص ُدمِّ
توقعات بارتفاع أعــداد املتضررين والضحايا. تعرب دولــة قطر عن بالغ تعازيها لحكومة 
ــان«  الــبــالد بعد اجتياح إعــصــار »دوريـ لــه  الــدمــار املـــروع التي تعرضت  وشعب البهاما إثــر 

املنطقة وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

   

الراشد مديرا لمكتب 
وزير التعليم 

والكبيسي مساعدًا

أصــدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد 
الـــحـــمـــادي وزيــــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
أمس، قرارًا وزاريًا بتعيني السيدة غادة مبارك 
الــراشــد مــديــرا ملكتب وزيــر التعليم والتعليم 

العالي.
ــمـــد بــن  ــور مـــحـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــا أصـــــــــدر ســـــعـــــادة الـ ــمــ كــ
عبدالواحد الحمادي وزيــر التعليم والتعليم 
العالي قــرارًا وزاريــًا بتكليف السيدة ريم فهد 
حمد محمد الكبيسي للقيام بمهام مساعد 

مدير مكتب وزير التعليم والتعليم العالي.

الدوحة - 
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مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النيابة العامة

الرئيس الغامبي يستقبل 
النائب العام

استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا، الذي يزور البالد حاليا، 
بمقر إقامته بالدوحة، سعادة الدكتور علي بن فطيس املري النائب العام.

جرى خالل املقابلة تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك وسبل توثيق التعاون في املجال القانوني والقضائي.

من جانب آخر، وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس املري، النائب العام، مع 
أبو بكر تامبادو وزير العدل الغامبي على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

النيابة العامة.
الــتــعــاون بــني الطرفني وتــبــادل املعلومات بشأن  وتــهــدف املــذكــرة إلــى تعزيز 
القوانني واألنظمة واألحكام ونظم العدالة الجنائية، كما تهدف إلى التدريب 

في املجاالت ذات األولوية لدى الطرفني.

الدوحة - 

الدوحة - 

رئيس غامبيا يزور المدينة التعليمية

أعــــرب رئــيــس جــمــهــوريــة غــامــبــيــا آدامــــا بــــارو، عــن أهمية 
التعليم في بناء عالم أفضل، وذلــك في تصريح له أمس 
أثـــنـــاء زيـــارتـــه مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
املجتمع، وقال »العالم بأسره يتطلع إلى التعليم«. وخالل 
جولة فــي املدينة التعليمية، تــعــّرف على مساعي ورؤيــة 
مؤسسة قطر ومرافقها املختلفة ومبادراتها التي تشمل 
أكـــثـــر مـــن خــمــســني مـــبـــادرة فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والــعــلــوم 
والــبــحــوث وتــنــمــيــة املــجــتــمــع. وأضــــاف الــرئــيــس: »الــعــالــم 
بأسره يتطلع إلى تعزيز التعليم، وهو ما نسعى للتركيز 
الـــذي ترتكز إليه  أنــه األســـاس  املــقــام األول، كما  عليه فــي 
الحياة. إن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 

تؤمن بأهمية التعليم ونحن نشاركها هذه القيمة«.

خالل لقائه النائب األول لرئيس غرفة قطر

رئيس غامبيا يدعو القطريين لالستثمار في بالده

ــارو رئـــيـــس جــمــهــوريــة  ــ ــا بــ ــ ــ اســتــقــبــل آدامـ
غامبيا فــي مقر إقامته بفندق شيراتون 
الـــدوحـــة أمـــس الــخــمــيــس، ســـعـــادة السيد 
محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب 

األول لرئيس غرفة قطر.
ــاء ســـبـــل تـــعـــزيـــز عـــالقـــات  ــقــ ــلــ وتـــــنـــــاول الــ
التعاون التجاري بني البلدين الصديقني 
الــفــرص املتاحة لالستثمار  واســتــعــراض 
ــزات الـــتـــي تــوفــرهــا  ــفــ ــحــ ــي غـــامـــبـــيـــا واملــ فــ

للمستثمرين األجانب.
ودعــا رئيس جمهورية غامبيا أصحاب 
األعمال القطريني واملستثمرين القطريني 
لالستثمار في بالده خاصة في القطاعات 
الـــتـــي تـــوفـــر فـــرصـــا اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــــدة 
كالقطاع السياحي وغيره من القطاعات 
االقــتــصــاديــة األخـــــرى وال ســيــمــا فـــي ظل 
مـــنـــاخ االســـتـــثـــمـــار املــشــجــع الـــــذي تــوفــره 

بالده.
ــيـــس الـــغـــامـــبـــي بــاالقــتــصــاد  ــرئـ وأشـــــــاد الـ
القطري وباستضافة دولة قطر ملونديال 
ــقــــدم لـــلـــعـــام 2022،  ــرة الــ ــكـ ــــأس الـــعـــالـــم لـ كـ

وقال إن هذا الحدث العاملي يخلق فرصا 
استثمارية كبرى في قطر.

ــب بــــن طـــــــوار بــالــرئــيــس  ــ ــه رحــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الــغــامــبــي، مــعــربــا عـــن تــطــلــعــه بــــأن يــكــون 
اللقاء بداية جديدة لتطوير عالقات  هــذا 
التعاون بني رجال األعمال في البلدين، ال 
سيما وأن التبادل التجاري بني البلدين 
ما زال ضعيفا للغاية، مما يتطلب تعاونا 
أكــبــر بـــني قــطــاعــات األعـــمـــال فـــي الــبــلــديــن 
لــزيــادتــه وصـــوال إلـــى مــســتــويــات مقبولة 

للتجارة بني البلدين الصديقني.
لـــديـــهـــا  بـــــــن طـــــــــــوار إن غــــامــــبــــيــــا  وقـــــــــــال 
إمكانات جيدة في العديد من القطاعات 
ــة  ــاعــ ــنــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــــــالــــــزراعــــــة والــــصــ
والسياحة والخدمات، فضال عن مواردها 
الطبيعية كالثروة السمكية، والسيليكا 
والــتــيــتــانــيــوم، وهــــي قـــطـــاعـــات يــمــكــن أن 
ــذيـــن  ــريـــني الـ ــطـ ــقـ تــــجــــذب املـــســـتـــثـــمـــريـــن الـ
يــتــطــلــعــون إلــــى االســـتـــثـــمـــار فـــي إفــريــقــيــا 

بشكل عام وفي غامبيا بشكل خاص.

وزير اإلعالم الغامبي يزور 
وكالة األنباء القطرية

اجتمع السيد يــوســف إبــراهــيــم املــالــكــي مــديــر عــام وكــالــة األنــبــاء القطرية /
قنا/ أمس، مع إبراهيم سيال وزير اإلعالم في جمهورية غامبيا. جرى خالل 

االجتماع استعراض العالقات اإلعالمية بني البلدين.
كــمــا قـــام وزيـــر اإلعــــالم الــغــامــبــي، بــجــولــة فــي إدارات وأقـــســـام وكــالــة األنــبــاء 

القطرية، اطلع خاللها على طبيعة عمل الوكالة.

الدوحة - قنا

الدوحة - 

تستضيفه قطر األسبوع المقبل.. بن حنزاب:

مؤتمر النزاهة في الرياضة فرصة إليجاد أفضل الممارسات لمواجهة الفساد

ــــي لـــأمـــن  ــدولــ ــ ــز الــ ــ ــركـ ــ أوضــــــــح رئــــيــــس املـ
ــن املـــنـــتـــظـــر أن يــســجــل  الــــريــــاضــــي أنـــــه مــ
املؤتمر حضور أكثر من 60 شخصية من 
الــنــزاهــة في  الــخــبــراء واملتخصصني فــي 
العديد مــن املــجــاالت ملناقشة العديد من 
التحديات واملتغيرات التي يتم تسجيلها 
على مستوى النزاهة الرياضية، مضيفا 
الــذي  فــي كلمته خــالل املؤتمر الصحفي 
عقد أمس الخميس لتسليط الضوء على 
املـــؤتـــمـــر، أنــــه ســيــتــم تــوثــيــق الــعــديــد من 
التجارب واألفــكــار واملقترحات والحلول 
التي تهدف إلى إيجاد أفضل املمارسات 
واملــعــايــيــر الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــعــزز من 
آليات محاربة الفساد وتحقيق النزاهة 

في املجال الرياضي.
ــن تــطــلــعــاتــه بـــأن  ــزاب عــ ــنــ ــن حــ وأعـــــــرب بــ
يتمخض عن مؤتمر النزاهة في الرياضة 
فـــي الــــدوحــــة إعـــــالن أو تـــوصـــيـــات تــكــون 
بــمــثــابــة املـــوجـــه لــلــمــجــهــودات الـــتـــي يتم 
بـــذلـــهـــا فــــي مـــجـــال االرتـــــقـــــاء بـــالـــريـــاضـــة 
بدرجة أولى والعمل على املحافظة على 
ــيـــات الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة فـــي الــقــطــاع  آلـ
ــع:  ــابــ الــــريــــاضــــي بــمــخــتــلــف ألــــعــــابــــه، وتــ
»نتطلع إلى إعالن إستراتيجية ملكافحة 
الفساد فــي املــجــال الــريــاضــي تــكــون لبنة 
ــي مـــجـــال تـــطـــويـــر الــــنــــزاهــــة فــي  أخــــــرى فــ

الــــريــــاضــــة«.ونــــوه إلــــى املـــجـــهـــودات الــتــي 
بذلتها دولة قطر من خالل تقديم العديد 
من املــبــادرات التي من شأنها أن تساهم 
فـــي تــحــقــيــق الــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة وفــي 
مقدمتها املنظمة الدولية »سيغا« وهي 
أول مــنــظــمــة دولــــيــــة مــســتــقــلــة ومــمــولــة 
ــي الـــريـــاضـــة  ــة فــ ــزاهـ ــنـ ــالـ ــا مــعــنــيــة بـ ــيــ ذاتــ
الــعــاملــيــة والـــتـــي تــأســســت عـــام 2016 من 
خــالل تحالف دولـــي يضم أكــثــر مــن 100 
عضو من املنظمات الدولية واالتحادات 
الــريــاضــيــة وكـــبـــرى املـــؤســـســـات الــراعــيــة 
الــعــاملــيــة ومــنــظــمــات املجتمع  لــلــريــاضــة 
املـــدنـــي وبـــدعـــم مـــن دولــــة قــطــر مـــن خــالل 
املـــركـــز الـــدولـــي لــأمــن الـــريـــاضـــي. وتــابــع 
ــة قطر  قــائــال »لـــم تــتــوقــف مــجــهــودات دولـ
فــي مستوى مــركــز األمـــن الــريــاضــي إنما 
العديد من الجهات وفي مقدمتهم اللجنة 
األوملبية واالتحاد القطري ودوري نجوم 
قطر وغيرهم من املؤسسات انخرطت في 
مجال العمل على تكريس مبدأ النزاهة«.

ــيــــديــــريــــوس الـــرئـــيـــس  أمــــــا إيــــمــــانــــويــــل مــ
التنفيذي للمنظمة الدولية للنزاهة في 
الـــريـــاضـــة »ســيــغــا« فــقــد قــــال إن املــؤتــمــر 
سيطرح العديد من القضايا والتحديات 
التي تواجه النزاهة في القطاع الرياضي، 
وخـــاصـــة مــســألــة الـــفـــســـاد فـــي الــريــاضــة 

الــريــاضــي، وتــابــع  الـــذي يــهــدد املستقبل 
قــائــال »ســيــتــم خـــالل املــؤتــمــر الــــذي يعقد 
عــلــى امـــتـــداد يــومــني الــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
الـــــرؤى والـــحـــلـــول واملــقــتــرحــات الــتــي من 
الــحــد مــن الجرائم  شأنها أن تساهم فــي 
في عالم الرياضة، كما سيتم العمل على 
الخروج بتوصيات من أجل الوصول إلى 
الــدول  تشريعات وقوانني تستفيد منها 
فــي مــجــال مكافحة الفساد فــي الرياضة 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق أفـــضـــل مــعــايــيــر 
الــنــزاهــة والــشــفــافــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى ذلــك 
سيكون املــؤتــمــر مناسبة مهمة لتقريب 
وجــهــات النظر والــتــقــارب بــني املشاركني 
ــة طـــريـــق  ــ ــارطـ ــ ــع خـ ــــي الـــــــــدول لــــوضــ ــاقـ ــ وبـ
الــفــســاد في  للتعاون فــي مــجــال مكافحة 

الرياضة«.
ــريــــوس عــلــى  ــديــ ــيــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ وشــــــــدد إيــ
إلــــى جملة  أن املـــؤتـــمـــر ســيــتــطــرق كـــذلـــك 
مــــن املــــوضــــوعــــات األخــــــــرى ومـــنـــهـــا قـــوة 
الــريــاضــة الــنــظــيــفــة الــخــالــيــة مـــن الــفــســاد 

ودورهـــا في املنطقة واإلقليم والحوكمة 
والـــنـــزاهـــة وكـــيـــف تـــؤثـــر هــــذه املــعــطــيــات 
على الرياضيني والالعبني ودور وتأثير 
الــالعــبــني أنــفــســهــم ومـــا هـــي ســبــل الــدعــم 
املتاحة ودور النزاهة في الرياضة لدفع 
ــاء اإلرث وتــعــزيــز  ــنــ الــتــنــمــيــة وبــ عــجــلــة 
ــم، كـــمـــا أن تـــحـــقـــيـــق الــــنــــزاهــــة فــي  ــلــ الــــســ
الرياضة هو عامل حافز للتنمية واإلرث 
ــه ســيــتــم الــنــظــر في  والـــســـلـــم، مــضــيــفــا أنــ
الـــتـــحـــديـــات الـــعـــاملـــيـــة واملــــقــــاربــــات حــتــى 
الــدولــيــة العمل على  يتسنى للمنظمات 
حــمــايــة الــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة مـــن خــالل 
رصد املتطلبات للوصول إلى تلك الغاية.
ونـــــــوه إيـــمـــانـــويـــل مـــيـــديـــريـــوس بــتــمــيــز 
دولـــــة قــطــر فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة الــفــســاد 
ــاء أعلى  فــي الــريــاضــة والــعــمــل عــلــى إرســ
الــريــاضــيــة فــي مختلف  الــنــزاهــة  معايير 
الــريــاضــات والــبــطــولــة. وتــابــع »لــعــل خير 
دليل على ذلــك هــو استضافة دولــة قطر 
للمؤتمر اإلقليمي للنزاهة في الرياضة، 

وهـــنـــا البــــد مـــن الـــتـــوجـــه بــجــزيــل الــشــكــر 
إلــــى كـــافـــة املـــســـؤولـــني عــلــى تــوفــيــر كــافــة 
الــظــروف،  سبل نجاح املؤتمر فــي أفضل 
وهــــذا لــيــس بــغــريــب عــن دولــــة قــطــر التي 
نجحت في استضافة العديد من األحداث 
الــدولــيــة فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات وهي 
مقبلة كــذلــك عــلــى اســتــضــافــة أبـــرز حــدث 
ريـــاضـــي ضــخــم وهــــو كــــأس الــعــالــم قطر 
أنــظــار املاليني  2022 والـــذي سيستقطب 
مـــن املـــتـــابـــعـــني، والبـــــد مـــن اإلشـــــــارة هنا 
إلـــى اإلمــكــانــيــات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا دولـــة 
قــطــر ومــنــهــا امــتــالكــهــا ألحــــدث املــنــشــآت 
واإلمــكــانــات لــخــدمــة الــريــاضــة، كــمــا أنها 
الــتــي تــســتــخــدم التكنولوجيا  الــوحــيــدة 
الحديثة في الرياضة، وكل هذه املقومات 
جــعــلــت قـــطـــر تــظــفــر بـــاملـــركـــز األول عــلــى 
املستوى اإلقليمي الستضافة التظاهرات 
الــريــاضــيــة الــضــخــمــة بــل أن تــكــون رائـــدة 
فـــي مــجــال الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــنــزاهــة 

والشفافية في القطاعات الرياضية«.

كشف محمد بن حنزاب رئيس املركز الدولي لألمن الرياضي، نائب رئيس 
املنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة »سيغا« بحضور إيمانويل ميديريوس 

الرئيس التنفيذي لـ »سيغا« عن أبرز املحاور واملواضيع التي ستتم 
مناقشتها خالل املؤتمر اإلقليمي للنزاهة في الرياضة والتي سوف تستضيفه 

دولة قطر يومي اإلثنني والثالثاء من األسبوع املقبل تحت رعاية سعادة 
السيد صالح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وهي القمة التي تنظمها 

املنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة »سيغا« تحت شعار النزاهة في الرياضة: 
أهمية العمل الجماعي في منطقة الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

) تصوير عمرو دياب (¶ بن حنزاب متحدثا خالل المؤتمر

الدوحة - أحمد فضلي 
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افتتح معالي الشيخ عبد الله بن 
ــن خليفة آل ثــانــي رئيس  نــاصــر ب
ــر الداخلية،  ــوزراء ووزيـ ــ ال مجلس 
أمس، مركز مكينس لألرصاد الجوية 

بمنطقة مكينس.
ودشن معاليه خالل االفتتاح تطبيق 
ــاد قــطــر« اإللــكــتــرونــي الــذي  ــ »أرص
سيتيح ملستخدميه االطــالع على 
املعلومات املتعلقة بحالة الطقس 
والــتــنــبــؤات والــتــحــذيــرات الجوية، 
الـــقـــراءات الخاصة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
ملختلف عــنــاصــر املــنــاخ بشكل 

مباشر وعلى مدار الساعة.
الــوزراء  وقــام معالي رئيس مجلس 
ــة، بــجــولــة داخــل  ــي ــداخــل ووزيــــر ال
املــركــز، اطلع خاللها على غرفة 
التحكم وبرج الرادار، وعلى آلية عمل 
رادار الطقس الجديد الــذي يعتبر 
األكــثــر حــداثــة مــن حيث التقنيات 
ــذي سُيسهم في  واإلمكانيات، وال
تحسني عمليات التنبؤات الجوية 
للمركز، باإلضافة إلى رصد العديد 
من عناصر الطقس بصورة أكثر 
دقة وفعالية بجانب عمل محطات 
الــرصــد املختلفة والــخــدمــات التي 
تــوفــرهــا للمجتمع والــقــطــاعــات 

الحيوية األخرى.
ــحــفــل عـــدد مـــن أصــحــاب  حــضــر ال

السعادة الوزراء وكبار املسؤولني.

      معاليه دشن تطبيق                      »أرصاد قطر« اإللكتروني

  رئيس الوزراء يفتتح مركز         »مكينس« لألرصاد الجوية

ــال ســـــعـــــادة الــــســــيــــد جــــاســــم بـــــن ســيــف  ــ ــ قـ
املــواصــات واالتــصــاالت:  السليطي وزيـــر 
ــل واملـــــواصـــــات  ــقـ ــنـ ــيـــت مــــشــــاريــــع الـ ــظـ »حـ
ــــن الــــقــــيــــادة الـــرشـــيـــدة  بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر مـ
لــســيــدي حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
ــم بـــــن حــــمــــد آل ثــــانــــي أمــــيــــر الــــبــــاد  ــيـ ــمـ تـ
الشيخ  املفدى، وبمتابعة وإشراف معالي 
عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الــداخــلــيــة، 
وتوصلنا إلى رؤية واضحة لجلب أفضل 
األنــظــمــة والــتــقــنــيــات فــي الــعــالــم ليستفيد 

منها املجتمع«.
وأضاف: »إن التقنيات التي يضمها مركز 
)مكينس( تعكس هذه الرؤية، حيث تعتبر 
األكـــثـــر حـــداثـــة وتــــطــــورا، وســتــســاهــم فــي 
تحسني دقـــة عــمــلــيــات الــتــنــبــؤات الــجــويــة، 
باإلضافة إلى رصد عناصر الطقس بأكثر 
دقــــة مــمــا هـــو مـــتـــاح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
بــمــا يــعــكــس الــتــطــور الــحــيــوي فـــي مــجــال 
األرصاد الجوية الذي تشهده دولة قطر«.

ــر إلـــــى أنـــــه ســيــتــم  ــ ــــوزيـ ــادة الـ ــعــ وأشـــــــار ســ
العمل على تطوير آليات عمل كافة املراكز 

الخاصة باألرصاد الجوية.
وأوضح سعادته أن تطبيق )أرصاد قطر( 
يعتبر من الحلول الرقمية املتميزة ويأتي 
في إطار الجهود املبذولة من كافة جهات 
الدولة لتطبيق معايير منظومة الحكومة 
اإللكترونية بدولة قطر، وتحقيق أهداف 
الرقمية 2020،  إستراتيجية حكومة قطر 
التطبيق  كــمــا يــصــب تصميم وعــمــل هـــذا 
الناشئة  القطرية  الشركات  فــي دعــم عمل 
ة عــلــى اإلبــــداع  الـــتـــي أثــبــتــت قــــدرة وكـــفـــاء

والتميز في املجال الرقمي.

»أرصاد قطر« حل رقمي بمنظومة الحكومة اإللكترونية

»السليطي«: تطوير آليات عمل كافة مراكز األرصاد 

الجوية بشكل مستمر تحديثا يتناسب  العمل في األرصــاد  يشهد مستوى 
املتطورة في هذا  التقنيات  العاملية ويواكب آخر  التكنولوجية  مع املستجدات 
ــة قــطــر تــاريــخــا طــويــا وحــافــا  املــجــال، خــاصــة أن لــأرصــاد الــجــويــة فــي دولـ
باإلنجازات وعمرا مديدا من التميز، ومستقبا يعد بتحقيق املزيد من التقدم. 
لــرادار الطقس في مركز مكينس  العامة للطيران املدني  الهيئة  ويأتي تدشني 
 إضافيًا على ذلك وإنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها، 

ً
لأرصاد الجوية، دليا

ليكون هذا الرادار األول من نوعه في قطر من حيث مواصفاته املتطورة التي 
الــرادار  ستوفر أرقى وأحــدث خدمات الرصد في الدولة. وجاء اختيار إطاق 
في مركز مكينس انطاقًا من أهمية املنطقة فيما يتعلق بالرصد، إذ تعتبر 
املنطقة املثلى لتغطية كافة مناطق دولة قطر، مما يزيد من إمكانية االستفادة 
القصوى من منتجات الــرادار. ولعل أهم العناصر الرئيسية التي سيكشفها 
ــرادار هــي األمــطــار والـــريـــاح، وســيــركــز على الــعــواصــف الــرمــلــيــة، وعــواصــف  ــ ال
الــقــدرة على حساب  الــرعــديــة، مــع  الخايا  الــريــاح، ويساعد على تتبع نشاط 
إلــى تعزيز  املتراكمة في منطقة معينة، إضافة  األمــطــار  تقريبي لكمية مياه 
قدرات املتنبئني الجويني بإصدار التحذيرات في األجواء املتقلبة. وسيخدم هذا 
الدولة، هذا باإلضافة إلى الدور  الــرادار كافة الجهات الحكومية والخاصة في 
الكبير في تقديم خدماته ملنشآت الحدث األبرز مونديال 2022 الذي تستعد 

دولة قطر الستضافته.

7 مهام رئيسية يوفرها للجهات 
الحكومية والخاصة 

»رادار الطقس«.. مواصفات 
متطورة تخدم منشآت »2022« 

قنا -  
محمد عبدالعال
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      معاليه دشن تطبيق                      »أرصاد قطر« اإللكتروني

  رئيس الوزراء يفتتح مركز         »مكينس« لألرصاد الجوية

تــوجــه ســـعـــادة الــســيــد عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر 
تـــركـــي الــســبــيــعــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــدنـــي، بــالــشــكــر ملــعــالــي الــشــيــخ  لــلــطــيــران املـ
عـــبـــدالـــلـــه بــــن نـــاصـــر بــــن خــلــيــفــة آل ثــانــي 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــداخــلــيــة 
ولــســعــادة الــســيــد جــاســم بـــن ســيــف أحــمــد 
املـــواصـــات واالتـــصـــاالت،  السليطي وزيـــر 
املــتــواصــل لتنمية وتطوير  عــلــى دعمهما 

مبادرات الهيئة العامة للطيران املدني.
ــذه الـــفـــعـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــيـــة هــ ــمـ ــلـــى أهـ وأكـــــــد عـ
جــــمــــعــــت بـــــــني تــــــدشــــــني مــــــركــــــز مـــكـــيـــنـــس 
لــأرصــاد الجوية وإطـــاق تطبيق أرصــاد 
قـــطـــر، فــــي تــحــقــيــق رؤيــــــة الــهــيــئــة الــعــامــة 
الــخــدمــات الازمة  املــدنــي بتقديم  للطيران 
للجمهور في إطار عصري يحاكي التطور 
والتقدم الــذي تشهده دولــة قطر على كافة 
املــســتــويــات، فــي ظــل تــنــامــي دور األرصـــاد 
الجوية واتــســاع دائــرة الجهات املستفيدة 

مــن الــتــنــبــؤات الــجــويــة واملــنــاخــيــة فــي كافة 
املـــجـــاالت الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والــتــطــور 
العمراني وأعمال البنية التحتية والحركة 
الــجــويــة واملــاحــيــة. ويــحــتــوي املــركــز كذلك 
عــلــى مــحــطــات لــلــرصــد الــجــوي والــزلــزالــي، 
ليشكل إضافة نوعية في تحسني عمليات 
الـــتـــنـــبـــؤات الــــجــــويــــة ورصـــــــد الــــعــــديــــد مــن 
لــم تكن مــتــوفــرة من  الــتــي  عناصر الطقس 

قبل.
وبني »السبيعي« أن افتتاح مركز مكينس 
ــاد الـــجـــويـــة، والـــــذي ســيــضــم مــوقــع  لـــأرصـ
رادار للطقس هو األول من نوعه في دولة 

قطر، يمثل إنجازًا لأرصاد الجوية.
 »Q Weather« إلــــــى أن تـــطـــبـــيـــق وأشـــــــــار 
لـــلـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة يـــقـــدم مـــعـــلـــومـــات عــن 
حـــــاالت الــطــقــس فـــي دولـــــة قــطــر ومــنــاطــق 
ــالـــم، وســـيـــوفـــر الــتــطــبــيــق  أخـــــرى حــــول الـــعـ
أيـــضـــا مــعــلــومــات مــهــمــة ملــــرتــــادي الــبــحــر، 

كما سيقدم التطبيق إحصائيات مناخية 
للمهتمني بهذا املجال.

ــه تـــم تــصــمــيــم وتــطــويــر هــذا  ولـــفـــت إلــــى أنــ
ِقــبــل شــركــة »آب  التطبيق اإللــكــتــرونــي مــن 
الــقــطــريــة الناشئة  الــشــركــات  الب«، إحــــدى 
الــرقــمــيــة، التي  الــتــابــعــة لحاضنة األعــمــال 
قدمت نموذجًا متطورًا وفــريــدًا فــي مجال 
ــن حـــيـــث املـــرونـــة  الــتــطــبــيــقــات الـــرقـــمـــيـــة مــ
والــديــنــامــيــكــيــة فـــي الــشــكــل والـــحـــداثـــة في 
الــتــصــمــيــم، وأثـــبـــتـــت بـــذلـــك قـــــدرة وكـــفـــاءة 
الــــكــــوادر الــقــطــريــة عــلــى اإلبـــــــداع والــتــمــيــز 
فــي املــجــال الــرقــمــي. وكــشــف السبيعي عن 
مــواصــلــة جــهــود تطوير خــدمــات األرصـــاد 
الجوية خال السنوات الثاث املقبلة وذلك 
اســتــعــدادًا الستضافة دولــة قطر مونديال 
2022، مشيرًا إلى أنه ستتم إضافة محطات 
جــديــدة لتزويد الجهات املنظمة للبطولة 

بمعلومات مناخية وجوية دقيقة جدًا.

قــــال الــســيــد عــبــد الــلــه املــنــاعــي مــديــر إدارة 
األرصـــاد الجوية بالهيئة العامة للطيران 
املــدنــي، إن مركز مكينس لــأرصــاد الجوية 
يــوفــر  الـــطـــقـــس،  يـــضـــم مــــوقــــع رادار  الـــــــذي 
ــاد  خــــدمــــات تــعــلــيــمــيــة وتـــدريـــبـــيـــة لــــأرصــ
ــتـــني، إحــــداهــــمــــا  ــطـ ــحـ ــة، ويــــشــــمــــل مـ ــ ــــويـ ــــجـ الـ
تــقــلــيــديــة واألخــــــرى أوتــومــاتــيــكــيــة، مــشــيــرًا 
إلى أنه قد يتم تزويد املركز بجهاز لقياس 

الزالزل وجهاز آخر لقياس أشعة الشمس.
وأضاف »املناعي« أن رادار الطقس في مركز 
مكينس يغطي دائـــرة 500 كيلو متر حول 
دولــــة قــطــر، لــرصــد الـــحـــاالت الــجــويــة ســواء 
كانت عادية أو استثنائية، مبينًا أنه تمكن 
زيادة الدائرة التي يغطيها الرادار إلى 1200 

كيلو متر إذا دعت الحاجة لذلك.
ــم الــــامــــحــــدود مــن  ــالـــدعـ ــنـــاعـــي بـ وأشـــــــاد املـ
معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة 
آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء ووزيـــــر 

الداخلية، باإلضافة إلى دعم سعادة السيد 
جاسم بن سيف السليطي وزير املواصات 
ــــل دافــــعــــًا قــويــًا  ــكَّ واالتـــــــصـــــــاالت، والــــــــذي شــ
ــاز، مـــؤكـــدًا أن ســعــادة  ــذا اإلنــــجــ لــتــحــقــيــق هــ
السيد عبدالله بــن ناصر تركي السبيعي، 
ــيـــران املـــدنـــي  ــلـــطـ رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـ
بـــذل جــهــودا كــبــيــرة إلنــشــاء مــركــز مكينس 

لأرصاد الجوية.
املــدنــي كل  الــعــامــة للطيران  وقــدمــت الهيئة 
الــدعــم الـــازم لــأرصــاد الجوية ســـواء فيما 
يــتــعــلــق بــالــتــقــنــيــات واألجـــــهـــــزة املـــتـــطـــورة 
الــخــبــرات املتمثلة  املستخدمة أو مــن حيث 
بــالــكــوادر املــخــتــصــة، وذلــــك بــهــدف تحقيق 
املزيد من الجودة في العمل، والوصول إلى 
الــدقــة والــكــفــاءة املطلوبة،  أعــلــى مستويات 

حسب »املناعي«.
ولفت إلى أنه منذ بداية نشأتها وإلــى اآلن 
تخطو الهيئة العامة للطيران املدني بخطى 

ثابتة ومــدروســة نحو تحقيق أهدافها في 
ــاد الجوية،  كــل مــن الــطــيــران املــدنــي واألرصــ
ــــدف ذلــــــك تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــلــى  ــهـ ــ وبـ
الــتــطــويــر املــســتــمــر آللـــيـــة عــمــلــهــا ومــواكــبــة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــعـــاملـــيـــة بــشــكــل دائـــــــم، لــتــكــلــل 
ــي هـــذيـــن  ــ ــازات مـــهـــمـــة فـ ــ ــجـ ــ ــإنـ ــ مـــســـيـــرتـــهـــا بـ

املجالني.
ــاد نــصــيــبــا كــبــيــرا من  وأوضــــــح أن لــــأرصــ
االهــتــمــام الـــذي تــولــيــه الــهــيــئــة، انــطــاقــًا من 
أهمية الــدور الكبير واألســاســي الــذي تقوم 
ــي مــخــتــلــف  فــ الـــجـــويـــة  ــه إدارة األرصـــــــــاد  بــ
األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة ومــــجــــاالت الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، والــخــدمــات املــهــمــة الــتــي تقدمها 
ــران  ــيـ ــطـ ــة الـ ــركــ ــة عــــن حــ ــؤولــ ــســ لـــلـــجـــهـــات املــ
واملاحة الجوية واملوانئ واملاحة البحرية، 
وكافة الجهات الحكومية األخرى والجهات 
الــخــاصــة فــي الــدولــة والــتــي يتأثر نشاطها 

بالعوامل الجوية.

الجديد  الــجــويــة  ــاد  لتطبيق األرصــ املــدنــي  للطيران  الــعــامــة  الهيئة  إطـــاق  يــأتــي 
الدائمة  التطوير، ومواكبتها   )Q Weather( تأكيدًا على نهجها املستمر فــي 
لها  الــذكــيــة، بما يتيح  الــهــواتــف  ــعــتــمــدة فــي تطبيقات 

ُ
امل الحديثة  للتكنولوجيا 

الطرق. ويشكل )Q Weather( منصة  تقديم كافة خدماتها بأفضل وأســرع 
الطقس فــي قطر والــعــالــم، مقدمة بكا  لكافة معلومات وأحـــوال  رقمية جــديــدة 
الحرارة  العربية واإلنجليزية وبوحدات قياس متنوعة لكل من درجات  اللغتني 
وســرعــة الـــريـــاح. أبـــرز الــخــدمــات املــقــدمــة ضــمــن تطبيق األرصــــاد الــجــويــة هي 

ــة الــطــقــس في  الــتــقــريــر الــيــومــي عـــن حــال
الــدوحــة وكــافــة املــدن واملــنــاطــق فــي دولــة 
قطر، وتتضمن )درجة الحرارة - معدل 
الرطوبة - سرعة الرياح ومدى الرؤية - 
املــوج على الساحل وفــي عرض  ارتفاع 
إلــى تفصيل الحالة  الــبــحــر(، بــاإلضــافــة 
املتوقعة خــال ساعات محددة  الجوية 
من اليوم. وتشمل قائمة الخدمات حالة 
الــقــادمــة والتي  لــأيــام  املتوقعة  الطقس 
التوقعات  ــادة مـــدة  تتميز بإمكانية زيــ
إلــى أكثر من 15 يومًا، وخدمة االطــاع 
العالم،  أهــم مــدن  فــي  الطقس  على حالة 
والتي تتيح ملستخدمي التطبيق إمكانية 
ـــى الــقــائــمــة  ــن املـــــدن إلـ ــد مـ ــزيـ ــة املـ ــافـ إضـ
املتوفرة لديهم، إلى جانب خدمة أخبار 
الـــواردة  أهــم األخــبــار  الطقس وتتضمن 
الطقس بشكل تفصيلي،  أحـــوال  حــول 
أو  الغبار  وبشكل خاص خال موجات 

التقلبات  الرعدية وغيرها من حــاالت  العواصف  القوية ونشاط  الــريــاح  هبوب 
الــجــويــة الــتــي تشهدها الــبــاد. وتــحــوي الــقــائــمــة خــدمــة تــقــاريــر شــهــريــة والــتــي 
تتضمن أهم املعلومات املناخية الخاصة بكل شهر من شهور السنة، وخدمة 
األنشطة، وهي خدمة توضح للمستخدم كافة األنشطة والرياضات الخارجية 
 عن 

ً
والبحرية التي تمكن ممارستها خال اليوم بناًء على حالة الطقس، فضا

خدمة محطات الطقس وهي خدمة توضح أهم أماكن تموضع محطات الرصد 
البرية والبحرية على خريطة دولة قطر وآخر الرصدات فيها. 

إلى  املتعلقة بالطقس،  التحذيرات  التطبيق كافة اإلشــعــارات في حــاالت  يشمل 
للطيران  العامة  الهيئة  التطبيق نبذة عــن  الــريــاح، ويــقــدم  جانب خدمة خريطة 
املدني، باإلضافة إلى كافة معلومات التواصل الخاصة بإدارة األرصاد الجوية، 
فضا عن كونه يشكل منصة تفاعلية مع الجمهور من خال إمكانية إرسال 

بريد إلكتروني مباشرة من خال التطبيق إلى إدارة األرصاد الجوية.

7 خدمات متاحة باللغتين العربية واإلنجليزية 
»Q Weather«.. منصة رقمية ألحوال 

الطقس في قطر والعالم 

3 سنوات.. »السبيعي«:  محطات رصد جديدة في الخدمة خالل 

د عم حكومي متواصل لتعزيز »الطيران المدني« 

500 كيلو متر نطاق »رادار الطقس« »المناعي«: 
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ارتفاع األسعار غير مرتبط بالنشرة ويعود لقلة المعروض

إيقاف العمل بالنشرة الجبرية ألسعار األسماك مؤقتا 

»لـــوســـيـــل« أن  ـــ أكــــد تـــجـــار وصــــيــــادون لـ
ــي الـــســـوق  ــاك فــ ــ ــمـ ــ ــار األسـ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ ارتـ
املــعــروض وليس  إلــى قلة  املحلي يعود 
ــنــــشــــرة الـــجـــبـــريـــة  لــتــنــفــيــذ وتـــطـــبـــيـــق الــ
الــبــدء فيها منتصف  تــم  الــتــي  لألسعار 
األســـبـــوع الــحــالــي، الفــتــن إلـــى أن شهر 
سبتمبر من كل عام يشهد حالة من عدم 
االستقرار في السوق املحلي من ناحية 
ــدم قــــدرة  ــ األســــعــــار ال ســيــمــا فــــي ظــــل عـ
الــدخــول للبحر وصيد  الصيادين على 

كميات كافية لحاجة السوق.

النشرة اليومية 

وبــدأ العمل بالنشرة اليومية الجبرية 
ــع األســــــمــــــاك واملــــــأكــــــوالت  ــيــ ــار بــ ــ ــعــ ــ ألســ
البحرية للمستهلك يوم الثالثاء املاضي 
وشــمــلــت نــحــو 30 صــنــفــا مــخــتــلــفــا من 
األســمــاك بــنــاء على املـــزاد اليومي الــذي 
جرى بسوق السمك املركزي بمنطقة أم 
صــــالل، كــمــا صــــدرت الــنــشــرة يـــوم أمــس 
تــمــت مــالحــظــة  أنــــه  األول األربــــعــــاء إال 
ــفــــاع مــلــمــوس فـــي أســـعـــار األســـمـــاك  ارتــ

ضمن النشرة.
وبحسب الــتــجــار والــصــيــاديــن فــإن آلية 
ــنـــشـــرة الــجــبــريــة  الــتــســعــيــر وإصــــــــدار الـ
ــهـــت بــعــض الـــتـــحـــديـــات مــنــهــا عــدم  واجـ
ــلـــة مــن  مـــعـــرفـــة الــــــــوزن الـــفـــعـــلـــي لـــكـــل سـ

ــزاد واالعـــتـــمـــاد على  ــ األســـمـــاك ضــمــن املـ
الوزن التقريبي في تحديد السعر ضمن 
الــنــشــرة الــيــومــيــة مــمــا يـــؤدي فــي بعض 

األحيان إلى خسائر لتاجر التجزئة.

مطلب للصيادين 

ــيـــزع، صــاحــب  ــهـ ــد أحـــمـــد مــــبــــارك املـ ــ وأكــ
مـــراكـــب صـــيـــد، مــمــثــل صـــيـــادي منطقة 
ــثــــروات املــائــيــة أن  الــشــمــال فـــي لــجــنــة الــ
إصـــــدار نــشــرة إلـــزامـــيـــة يــومــيــة ألســعــار 
األســمــاك فــي الــســوق املحلي هــي مطلب 
لـــلـــصـــيـــاديـــن الـــقـــطـــريـــن لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
مصلحة املستهلك والصياد، الفتا إلى 
أنه في السابق كانت األسعار ال تخضع 
ــددة تــــوضــــح فـــيـــهـــا أســـعـــار  ــ ــحـ ــ آللــــيــــة مـ
األســــمــــاك مــمــا يــشــعــر الـــصـــيـــاد بــالــغــن 
نتيجة بيع األسماك بأضعاف سعرها 

داخل محالت التجزئة.
ــر األســـــمـــــاك فــي  ــعـ ــــن أن تـــحـــديـــد سـ وبــ
ــزاد الــيــومــي  ــ الــســابــق ال يــعــتــمــد عــلــى املـ
وإنـــمـــا حــســب مـــا يــــراه تــاجــر الــتــجــزئــة، 
الفتا إلى أنه في السابق كان هناك حلقة 
مــفــقــودة فــي مــوضــوع التسعير نتيجة 
عــدم وجــود آلية واضــحــة، إذ كــان هناك 

مغاالة واضحة في األسعار.
وأشار املهيزع لـ »لوسيل« إلى أن ارتفاع 
أســـعـــار األســــمــــاك الـــــذي شــهــدتــه األيــــام 
بــدء تطبيق أو  لــم يكن بسبب  املــاضــيــة 

تنفيذ النشرة الجبرية ألسعار األسماك 
ــلـــي وإنــــمــــا لـــلـــظـــروف  فــــي الــــســــوق املـــحـ
الجوية والرياح التي منعت الكثير من 
الصيادين الدخول للبحر والصيد مما 
أثــر بشكل مباشر على كميات الصيد 
الواردة للسوق املحلي ولقلة املعروض.

نقص الكميات 

وبن أن شهر سبتمبر من كل عام يشهد 
نــقــصــا فــــي الـــكـــمـــيـــات الـــــــــواردة لــلــســوق 
ــر عــلــى  ــؤثـ املـــحـــلـــي مــــن األســــمــــاك مـــمـــا يـ
األسعار النهائية للمستهلك، الفتا إلى 
أن تأجيل تطبيق النشرة الجبرية إلى 
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة أســـلـــم وأفـــضـــل لجميع 

أطراف املعادلة.
ونوه إلى أن التحدي الذي واجه النشرة 
الجبرية هو وقــت تنفيذها وليس آلية 
الــنــشــرة الجبرية  إلـــى أن  عــمــلــهــا، الفــتــا 
ــــدور األكـــبـــر فـــي حــمــايــة  ســيــكــون لــهــا الــ
املستهلك من املغاالة باألسعار النهائية 

في املجمعات التجارية.
إلــى  الــتــي وردت  الــكــمــيــات  وأوضـــــح أن 
الـــســـوق املــحــلــي يــــوم أمــــس لـــم تــتــجــاوز 
35% من الكميات التي ترد إلى السوق 
ــاد، إذ بــلــغــت  ــتـ ــعـ املـــحـــلـــي فــــي الـــشـــكـــل املـ
أمــس نحو 6 أطــنــان مــن مختلف أنــواع 
املــعــتــادة  الــكــمــيــات  األســمــاك فيما تبلغ 

الواردة للسوق نحو 16 طنا.

تجميد العمل 

الــعــمــل بالنشرة  ــرار تجميد  قـ ــد أن  وأكـ
الـــجـــبـــريـــة مـــؤقـــتـــا جـــــاء عـــقـــب اجــتــمــاع 
جــمــع الــعــديــد مــن الــتــجــار والــصــيــاديــن 
ومــمــثــلــن عـــن إدارة حــمــايــة املستهلك 
ووزارة البلدية أمس، الفتا إلى أن القرار 
إلــى حن انتظار الوقت  سيبقى منفذا 

املناسب لعودة التسعيرة.
ــي مــن  ــلــ ــحــ ــم اإلنـــــــتـــــــاج املــ ــجــ ويــــــقــــــدر حــ
ــاك بــنــحــو 15 ألــــف طـــن ســنــويــا  ــمــ األســ
تكفي ما يقارب 80% من حاجة السوق، 
وســـط تــوقــعــات بـــزيـــادة حــجــم اإلنــتــاج 
ــنـــوات املــقــبــلــة مـــع االنــتــهــاء  خــــالل الـــسـ
مــن مــشــروع االســـتـــزراع السمكي الــذي 
تــقــدر قيمته بنحو 125 مــلــيــون ريـــال، 
ــزراع  ــ ــتــ ــ ــروع اســ ــ ــشــ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى مــ
نـــحـــو 235 مــلــيــون  بــقــيــمــة  الــــروبــــيــــان 
ــة  ريـــــــال، وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات أن دولــ
ألــف طــن متري من  قطر تستورد 33.8 

األسماك بالعام.

آلية التنفيذ 

وأكــد محمود جابر مدير شركة أســرار 
البحار للمزايدة - إحدى شركات املزاد 
اليومي بسوق السمك - أن آلية تنفيذ 
ــمــــاك  ــريـــة ألســــعــــار األســ ــبـ الــــنــــشــــرة الـــجـ
جيدة وتحافظ على حقوق املستهلكن 
ــار الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــــي األســ ــاالة فـ ــ ــغــ ــ ــن املــ ــ مـ
إلــى أن هناك قلة في  للمستهلك، الفتا 
معروض األسماك في السوق املحلي مع 

الــظــروف الجوية الــســائــدة والــتــي تقلل 
من عمليات الصيد في السوق املحلي.

ـــ »لـــوســـيـــل« أن  ــح فــــي حـــديـــثـــه لــ ــ ــ وأوضـ
ــقـــق أســــعــــارا  ــتـــحـ املــــــبــــــادرة جــــيــــدة وسـ
متميزة للسوق املحلي، كما أنه سيزيد 
من الحركة الشرائية على األسماك في 
مواسم الوفرة مما سيزيد الطلب على 
األسماك بما يحقق سعرا عادال للكيلو.

تاجر التجزئة 

وبـــحـــســـب املــــــبــــــادرة الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
الـــــوزارة بــدايــة األســبــوع تــقــوم الــــوزارة 
بــإصــدار نــشــرة يومية بالحد األقصى 
ألســـــعـــــار بــــيــــع األســــــمــــــاك واملــــــأكــــــوالت 
ــري هـــذه  ــســ الـــبـــحـــريـــة لــلــمــســتــهــلــك، وتــ
ــــالل أيــــام  ــمـــل خــ ــوم عـ ــ ــر يــ ــ الــــنــــشــــرة آلخــ

اإلجازات واألعياد الرسمية.
واشترطت املبادرة على تاجر التجزئة 
بــــأن يــضــع بــطــاقــة عــلــى كـــل صــنــف من 
األســـمـــاك واملــــأكــــوالت الــبــحــريــة بمكان 
ظــاهــر يــوضــح بــه الــنــوع وســعــر البيع 
للمستهلك، وال يجوز لتاجر التجزئة 
تــــقــــاضــــي مــــبــــالــــغ تـــــزيـــــد عــــلــــى الـــحـــد 
األقـــصـــى لـــألســـعـــار املــــحــــددة بــالــنــشــرة 
الجبرية، فضال عــن االلــتــزام بالتعامل 
ــــي األســـــمـــــاك الـــســـلـــيـــمـــة والـــصـــالـــحـــة  فـ
لــالســتــهــالك اآلدمــــــي، وعــــدم اتـــخـــاذ أي 
تدابير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار 
األســمــاك تحت أي مسمى، مــع االلــتــزام 
بتقديم الخدمات اإلضافية باألسعار 

املحددة بالنشرة الجبرية.

¶ محمود جابر¶ أحمد مبارك المهيزع

علمت »لوسيل« أنه تم تجميد العمل 
بالنشرة اليومية الجبرية ألسعار 
بيع األسماك واملأكوالت البحرية 

للمستهلك حتى إشعار آخر نتيجة 
انخفاض كميات األسماك الواردة إلى 
السوق املركزي خالل األسبوع الحالي 

في ظل تأثر عمليات الصيد بالظروف 
الجوية التي تشهدها الدولة.

وبحسب مصادر متطابقة فإن قرار 
تجميد العمل بالنشرة الجبرية بشكل 

مؤقت خالل اجتماع أمس جمع إدارة 
حماية املستهلك وعددا من كبار 

الصيادين والتجار، ويعزى القرار إلى أن 
وقت تطبيق وتنفيذ النشرة الجبرية 
جاء في ظل شح في كميات األسماك 

الواردة إلى السوق املحلي ما تسبب في 
ارتفاع حاد في أسعار األسماك داخل 

املجمعات التجارية.

عمر القضاه

شح المعروض ساهم 
بارتفاع األسعار خالل 

اليومين الماضيين 

النشرة الجبرية تحقق 
سعرا عادال للمستهلك 

بناء على سعر المزاد 

المهيزع: ارتفاع األسعار 
ليس بسبب النشرة 

الجبرية وإنما للظروف 
الجوية

6 أطنان وصلت السوق 
من أصل 16 طنا بالوضع 

الطبيعي

¶ آخر قائمة أسعار يوم األربعاء 11/ 9/ 2019
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نموا على أساس شهري  % 0.42

140.5 مليار ريال صافي الموجودات األجنبية في أغسطس
بــلــغ إجــمــالــي الــنــقــود االحــتــيــاطــيــة لــدى 
مـــــصـــــرف قــــطــــر املـــــــركـــــــزي خــــــــال شــهــر 
نـــحـــو 74.6 مــلــيــار  املــــاضــــي  أغـــســـطـــس 
نـــحـــو 20.49 مــلــيــار  ــعــــادل  يــ بـــمـــا  ريــــــال 
دوالر أمريكي وذلك وفقا لإلحصائيات 
الصادرة عن مصرف قطر املركزي أمس 
الخميس، والتي أوضحت كذلك تسجيل 
ارتــفــاع فــي صــافــي إجــمــالــي املــوجــودات 
األجنبية بنهاية الشهر املــاضــي، حيث 
بلغت نحو 140.5 مليار ريال بما يعادل 

نحو 38.59 مليار دوالر.
الــنــقــود االحتياطية املسجلة  وتــوزعــت 
ــي إلــــى  ــ ــاضــ ــ ــطــــس املــ ــر أغــــســ ــهــ خـــــــال شــ
16.5 مليار ريــال بما يعادل نحو 4.53 
مــلــيــار دوالر، فـــي شــكــل الــنــقــد املــصــدر 
مــن قــبــل مــصــرف قــطــر املـــركـــزي، يضاف 
إلــيــهــا االحــتــيــاطــي اإللـــزامـــي الـــذي يقدر 
بنحو 36.8 مليار ريال بما يعادل نحو 
10.10 مليار دوالر. ويعرف االحتياطي 
اإللــزامــي في القطاع املصرفي والبنكي 
ــيــــد الـــــــذي تــضــعــه  ــو الــــرصــ ــ عـــلـــى أنــــــه هـ
الــبــنــوك لــدى مــصــرف قطر املــركــزي بما 
نسبته 4.5% مــن جملة ودائـــع العماء 

ــد، وقــد  ــوائــ لـــديـــهـــا، بــشــكــل دائـــــم دون فــ
كــان معدل ونسبة االحتياطي اإللزامي 
الـــذي حـــدده مــصــرف قطر املــركــزي عند 
مستوى 4.75%، والذي يتم تغيره وفقا 
للمتغيرات االقــتــصــاديــة املسجلة على 
ــتـــوى املـــحـــلـــي واملـــســـتـــوى الـــدولـــي  املـــسـ
ووفقا ملا يقتضيه الجهاز املصرفي في 

الدولة.
كما أظهرت البيانات الصادرة حديثا 
تــســجــيــل ارتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي فــائــض 
األرصــــــــدة االحـــتـــيـــاطـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
شـــهـــري، حــيــث قــفــز فـــائـــض األرصـــــدة 
نــــحــــو 4.4 مـــلـــيـــار  مـــــن  ــتــــيــــاطــــيــــة  االحــ
ريــــال فــي نــهــايــة شــهــر يــولــيــو املــاضــي 
يـــعـــادل نــحــو 1.20 مــلــيــار دوالر  بــمــا 
إلــى نحو 6.2 مليار ريـــال في  لترتفع 
نـــهـــايـــة شـــهـــر أغـــســـطـــس املــــاضــــي بــمــا 
يـــعـــادل نــحــو 1.7 مــلــيــار دوالر. وبــلــغ 
ــاقــــي األرصـــــــــدة الـــخـــاصـــة بــالــبــنــوك  بــ
واملـــــصـــــارف اإلســــامــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الـــدولـــة وخــارجــهــا لـــدى مــصــرف قطر 
املــركــزي نحو 14.9 مليار ريــال نهاية 
شـــهـــر أغـــســـطـــس املــــاضــــي بـــمـــا يـــعـــادل 
نحو 4.09 مليار دوالر أمريكي، مقارنة 
ــال مــســجــلــة في  بــنــحــو 11.4 مــلــيــار ريــ

نهاية شهر أغسطس من العام املاضي 
يـــعـــادل نــحــو 3.13 مــلــيــار دوالر  بــمــا 
أمريكي، مسجا بذلك نسبة نمو على 
ــنـــوي 30.7%، وذلــــــك وفــقــا  أســــــاس سـ
للبيانات املالية الصادرة عن مصرف 
قطر املركزي واملتعلقة بشهر أغسطس 

من العام الجاري.

ــلـــغ صــافــي  ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، فـــقـــد بـ
ــودات األجــنــبــيــة بــنــهــايــة شهر  ــ ــوجـ ــ املـ
املــاضــي نــحــو 140.5 مليار  أغــســطــس 
ــعــــادل نـــحـــو 38.5 مــلــيــار  ريــــــال بـــمـــا يــ
دوالر، مقارنة بنحو 139.9 مليار ريال 
بنهاية شهر يوليو من العام الجاري 
بــمــا يــعــادل نــحــو 38.43 مــلــيــار دوالر، 

يــســجــل صــافــي املــــوجــــودات األجــنــبــيــة 
نسبة نمو على أساس شهري تساوي 
ــا عــلــى أســــاس ســنــوي فقد  أمـ  .%0.42
ــــودات األجــنــبــيــة  ــــوجـ ســجــل صـــافـــي املـ
خال شهر أغسطس من العام املاضي 
نحو 93.4 مليار ريال بما يعادل نحو 

25.65 مليار دوالر.
ــالـــي املــــوجــــودات  ــمـ إلـــــى ذلــــــك، بـــلـــغ إجـ
ــال  نـــحـــو 141.8 مـــلـــيـــار ريــ األجـــنـــبـــيـــة 
خال شهر أغسطس من العام الجاري 
بــمــا يــعــادل نــحــو 38.95 مــلــيــار دوالر، 
محققا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر 
يوليو مــن الــعــام الــجــاري والـــذي يقدر 
بــمــا يــعــادل  بنحو 141.2 مــلــيــار ريـــال 
نــحــو 38.79 مــلــيــار دوالر، فــي املقابل 
ــات األجــنــبــيــة  ــوبـ ــلـ ــطـ بـــلـــغ إجـــمـــالـــي املـ
نـــحـــو 1.27 مـــلـــيـــار ريــــــال بـــمـــا يـــعـــادل 
ــيـــون دوالر  ــلـ نـــحـــو 348.9 مـ تـــقـــريـــبـــا 
وذلك بنهاية شهر أغسطس من العام 
بــنــحــو 1.29 مــلــيــار  ــاري مـــقـــارنـــة  الــــجــ
ريــال املسجلة فــي إجمالي املطلوبات 
األجــنــبــيــة فــي نــهــايــة شــهــر يــولــيــو من 
الــجــاري بما يعادل نحو 354.3  العام 
تـــراجـــع طفيفة  مــلــيــون دوالر بــنــســبــة 

على أساس شهري تساوي %1.55.

أحمد فضلي

»عبد الرحمن بن جاسم« اإلعدادية 
تعقد اجتماعها األول ألولياء األمور

عــقــدت مــدرســة عــبــد الــرحــمــن 
بن جاسم اإلعدادية االجتماع 
األول لــلــســادة أولـــيـــاء األمـــور 
بـــــرئـــــاســـــة األســـــــتـــــــاذ مــحــمــد 
ــد الــــرحــــمــــن فــــخــــرو مــديــر  ــبـ عـ
املدرسة بمرافقة األستاذ علي 
الـــغـــواص املــــري نــائــب املــديــر 
للشؤون اإلداريـــة والطابية، 
ونــــــــائــــــــب املــــــــديــــــــر لــــلــــشــــؤون 
ــيـــة األســــتــــاذ فــــراس  ــمـ األكـــاديـ
مــحــمــد املـــســـاعـــفـــة بــمــنــاســبــة 
ــام  ــعــ ــداد لــــبــــدايــــة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االســ

الدراسي 2019 / 2020.
وأكــــــــد مــــديــــر املــــــدرســــــة عــلــى 
أهــمــيــة املـــشـــاركـــة بـــن أولــيــاء 
األمـــــــــور واملــــــدرســــــة وأهـــمـــيـــة 
تواصل ولي األمر مع املدرسة، 
ــرة واملــدرســة  حــيــث تــعــد األســ

ــة واحــــــــــــدة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وجــــــــهــــــــن لـ
ــزام بــســيــاســة الــســلــوك  ــتــ وااللــ
ــاء على  ــنـ الــطــابــي وحــــث األبـ
االنضباط السلوكي وااللتزام 
باللوائح والقوانن املدرسية 
والتعرف على القرار الوزاري 
الـــخـــاص بــالــغــيــاب، والــســعــي 
نــحــو تــحــقــيــق رؤيــــة ورســالــة 
ــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــعـ وزارة 
الــعــالــي. وأكـــد على استخدام 
الهيئة التدريسية لألساليب 
ــة خـــــــال الـــحـــصـــص  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــدراســــيــــة كــإســتــراتــيــجــيــات 
مــن إستراتيجيات التدريس 
ــــث بــــــهــــــدف الــــتــــنــــوع  ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
فـــــــــي أســـــــالـــــــيـــــــب الــــــتــــــدريــــــس 
ــة  ــيـ داخــــــل الـــحـــصـــص الـــدراسـ
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى تــــطــــويــــر 
ــيـــادة  ــقـ وإحـــــكـــــام مـــنـــظـــومـــة الـ
املــــدرســــيــــة وتـــحـــقـــق الـــجـــودة 

الشاملة فــي جميع مراحلها 
تخطيطًا وتنظيمًا وتفويضًا 
ورقــابــة ومتابعة والنهوض 
بـــــــمـــــــســـــــتـــــــوى الـــــتـــــحـــــصـــــيـــــل 
األكـــاديـــمـــي لــلــطــاب وتــوفــيــر 
الرعاية الكاملة للطاب ودعم 
ــلــــوك اإليــــجــــابــــي لــديــهــم  الــــســ
وترسيخ قيم الدين الحنيف 
ــم  ــهـ ــفـــوسـ واملـــــــواطـــــــنـــــــة فـــــــي نـ
وتــعــزيــز مشاركتهم وتوفير 
ــة ومـــحـــفـــزة  ــنــ بـــيـــئـــة تـــعـــلـــم آمــ
ــدام أحــــــــدث طـــرائـــق  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
الــتــدريــس املستخدمة عامليًا 
وتطبيق نظم تقييم متنوعة 
وشاملة وتوثيق العاقة بن 
املدرسة وأولياء أمور الطاب 
وتــفــعــيــل شــراكــة حقيقية مع 

املجتمع املحلي.
ــــاذ عــلــي  ــتـ ــ وبـــــــــدوره أكـــــد األسـ
املــــــــــري أن إدارة  الـــــــغـــــــواص 
املــــــــــدرســــــــــة وقـــــــســـــــم شـــــــــؤون 
الــطــاب تــعــمــان عــلــى تعزيز 
ــابـــي لــلــطــاب  الـــســـلـــوك اإليـــجـ
ــــال تـــكـــريـــمـــهـــم، حــيــث  مــــن خــ
لدينا جــائــزة شـــؤون الطاب 
الـــشـــهـــريـــة الـــتـــي مــــن خــالــهــا 
يــتــم تــكــريــم الــصــف والــطــالــب 
واملعلم وولــي األمــر واملشرف 
ــز،  ــزيــ ــعــ ــتــ املـــــثـــــالـــــي بـــــهـــــدف الــ
وتـــحـــدث عـــن أهــمــيــة االلـــتـــزام 
بـــالـــحـــضـــور وعــــــــدم الـــغـــيـــاب 
ــدم الـــتـــأخـــيـــر الــصــبــاحــي  ــ ــ وعـ
وااللتزام بالقوانن واللوائح 

وخاصة الائحة السلوكية.

نظمها »دعم« بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية

فعاليات توعوية بمناسبة اليوم 
العالمي للحد من االنتحار

نــظــم مــركــز دعـــم الــصــحــة الــســلــوكــيــة بــالــتــعــاون 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة فعالية  مــع مــؤســســة 
ــيــــوم الـــعـــاملـــي لــلــحــد مــن  تـــوعـــويـــة بــمــنــاســبــة الــ
االنتحار، والــذي يصادف العاشر من سبتمبر 
من كل عام تحت شعار )تفاءل بالحياة تجدها 

أفضل(.
الـــدور  الــضــوء عــلــى  وتــهــدف الفعالية لتسليط 
الــــذي يــجــب عــلــى املــجــتــمــع واألفـــــــراد الــقــيــام به 
ــتـــي يــطــرحــهــا الــســلــوك  ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـ
االنــتــحــاري فــي املــجــتــمــع، بــاعــتــبــار أن ذلـــك أهــم 
عنصر لضمان فاعلية التعاون العاملي للوقاية 

من االنتحار.
ويهدف مركز دعم الصحة السلوكية إلى زيادة 
الوعي املجتمعي حول ظاهرة االنتحار والحد 
مــنــهــا ومــكــافــحــتــهــا مـــن خـــال الــفــعــالــيــات الــتــي 
نظمها في مجمع فيستفال سيتي خال يومي 

10 و11 سبتمبر 2019.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة صـــدريـــة الــكــوهــجــي مــســاعــد 
املدير الطبي لصحة األطفال واملراهقن والقائد 
ــقـــن  ــنـــي إلســتــراتــيــجــيــة األطــــفــــال واملـــراهـ الـــوطـ
األصحاء، بأن مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
تــعــاونــت مــع مــركــز دعـــم الــصــحــة السلوكية في 
فـــعـــالـــيـــات الــــيــــوم الـــعـــاملـــي لــلــحــد مــــن االنـــتـــحـــار 
تحقيقًا ملبدأ الشراكة بن املؤسسات املختلفة 
في الدولة وإيمانا من الطرفن بتحقيق أهداف 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة عــلــى أفــضــل 

وجه.
ــمـــام مـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة  وأضـــــافـــــت: نـــظـــرا الهـــتـ
الصحية األولــيــة بالصحة السلوكية لألطفال 

واملـــراهـــقـــن مـــن خــــال تــقــديــم خـــدمـــات خــاصــة 
لهم كالقيام بالكشف املبكر للحاالت النفسية 
والسلوكية بينهم واتخاذ اإلجـــراءات املناسبة 
ــعــــاج واملـــتـــابـــعـــة املــســتــمــرة  لــتــقــديــم الـــدعـــم والــ
لهذه الفئة، كما أن ما تقوم به مؤسسة الرعاية 
الصحية األولية يأتي تأكيدا للدور املنوط بها 
تجاه املجتمع كونها الحلقة األولـــى للتواصل 
بن أفراد املجتمع والنظام الصحي في الدولة، 
للحفاظ على مجتمع صحيح صحيا وخاٍل من 

األمراض والسلوكيات غير املرغوب فيها.
ومـــن جــانــبــهــا أشــــارت جــواهــر بــوألــفــن - مدير 
إدارة التوعية املجتمعية - بمركز دعم الصحة 
السلوكية، إلى اهتمام املركز بتنظيم مثل هذه 
الفعاليات وذلك في إطار خطة اإلدارة للمشاركة 
في األيــام العاملية والوطنية وتعزيز الشراكات 

املجتمعية.
ــائـــي أول تــوعــيــة  ــنـــود املــــــري أخـــصـ ــالــــت الـــعـ وقــ
مجتمعية ومسؤولة املشروع، إننا في مركز دعم 
الصحة السلوكية قد قمنا بتنظيم هذه الفعالية 
بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
تــحــت عــنــوان )تـــفـــاءل بــالــحــيــاة تــجــدهــا أفــضــل( 
بهدف العمل على زيادة الوعي املجتمعي حول 
الـــتـــفـــاؤل واإليــجــابــيــة  ظـــاهـــرة االنـــتـــحـــار وزرع 
وكذلك تقديم الرعاية الازمة والتوعية الكافية 
الــذيــن يعانون مــن مشاكل صحية  لألشخاص 
وسلوكية تؤثر على حياتهم، فقد تم خال هذه 
الفعالية تقديم االستشارات للجمهور واإلجابة 
عــن اســتــفــســاراتــهــم عــبــر جــنــاح تفاعلي تــواجــد 
فيه أطباء متخصصون وأيضًا عبر املطويات 
واألفــام التوعوية التي أنتجها املركز في إطار 

هذه الفعالية.

الدوحة - 

الدوحة - 

¶ جانب من االجتماع
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نقطة  10461.65 أغلق عند مستوى 

المؤشر يتخلى عن مكاسب منتصف الجلسة ويتراجع هامشيًا

محمد السقا

منصات التداول
هي نــوع من البرمجيات الخاصة بالتداول يستعني بها كافة املتداولني في 
سوق العمالت األجنبية )الفوركس( ملساعدتهم على تحليل عمليات التداول 
وأيضا في تنفيذ الصفقات، وهــذه املنصات تمد املتداول بالرسوم البيانية 
)الشارت( وبوسائل تلقي أوامر تنفيذ الصفقات، وبالنسبة ملنصات التداول 
املستخدمة من أجل تداول األوراق املالية األخرى مثل األسهم والعقود اآلجلة 

فمعظمها يختلف بشكل واضح ويتنوع من حيث تكلفة الشراء.
وتعتبر منصة التداول أحد أنواع البرمجيات التي تقوم بدور همزة الوصل 
فــي نقل املعلومات فيما بــني املــتــداول وشــركــة الــوســاطــة، وهــذه املنصة تقوم 
ــوم البيانية  بــعــرض بــعــض املــعــلــومــات مــثــل أســـعـــار صـــرف الــعــمــالت والـــرسـ
)الــشــارت( وتحتوي على واجهة إلدخــال أوامــر صفقات التداول لتقوم شركة 
الوساطة بتنفيذها، وتعتمد برمجيات منصات التداول على نوع الحاسب، 
بمعنى أنه يتم تثبيت التطبيق على الحاسب الشخصي للمتداول الذي يعمل 

حاسبه بواحد من أنظمة التشغيل هذه “ويندوز” و”ماكنتوش” و”لينكس”.

دليل المستثمر

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر تداوالت 
جلسة أمس على تراجع هامشي بنسبة 
الـــتـــي  0.05% مـــتـــخـــلـــيـــا عـــــن مـــكـــاســـبـــه 
حققها عقب منتصف الجلسة، وينهي 
التداوالت عند مستوى 10461.65 نقطة، 
ــــط تــــراجــــع عـــلـــى مـــســـتـــوى الــســيــولــة  وسـ
والكميات وارتفاع عدد الصفقات املنفذة، 
بينما ارتفعت رسملة السوق بنحو 710 

ماليني ريال.
وتـــــراجـــــعـــــت الــــــــتــــــــداوالت خـــــــالل جــلــســة 
الــســيــولــة بنسبة %18  أمــــس، إذ هــبــطــت 
ــال، مــقــابــل 306.5  ــ إلـــى 251.7 مــلــيــون ريـ

مليون ريــال خــالل جلسة أول أمــس، كما 
إلـــى 128.9 مليون  الــكــمــيــات  انــخــفــضــت 
سهم، مقارنة بنحو 157 مليون سهم في 

الجلسة السابقة.
وشـــهـــدت الـــتـــعـــامـــالت تـــراجـــع مـــؤشـــرات 
ــات املـــالـــيـــة،  ــدمــ ــخــ ــنـــوك والــ ــبـ ــات الـ ــاعـ قـــطـ
ــاالت،  ــ ــ ــــصـ ــ ــع االتـ ــ ــفــ ــ ــا ارتــ ــمـ ــنـ ــيـ والـــــنـــــقـــــل، بـ
ــارات، والــــخــــدمــــات، والـــصـــنـــاعـــة،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
ــد  ــائــ ــعــ ــر الــ ــ ــؤشــ ــ ـــل مــ ــ ــجـ ــ والـــــــتـــــــأمـــــــني، وســ
بــــمــــقــــدار 8.89  ــا  ــفــــاضــ ــخــ انــ اإلجـــــمـــــالـــــي 
نقطة، أي مــا نسبته 0.05% ليصل إلى 
19250.33 نقطة، وسجل مؤشر بورصة 
قطر الريان اإلسالمي السعري انخفاضا 
بمقدار 2.71 نقطة، أي ما نسبته %0.12 

ليصل إلى 2349.88 نقطة، وسجل مؤشر 
بورصة قطر الريان اإلسالمي انخفاضا 
بمقدار 4.60 نقطة، أي ما نسبته %0.11 
ليصل إلى 4001.14 نقطة، وسجل مؤشر 
جميع األسهم املتداولة ارتفاعا بمقدار 
3.51 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل 

إلى 3081.76 نقطة.
ــم 13  ــهـ ــفـــعـــت أسـ ــــي جــلــســة أمــــــس، ارتـ وفـ
ــفـــضـــت أســــعــــار 19 شــركــة  شــــركــــة وانـــخـ
وحــافــظــت 13 شــركــة على سعر إغالقها 
الــســابــق، وتــصــدر ســهــم إزدان القابضة 
القائمة الخضراء مرتفعًا بنسبة %4.03، 
بينما تــصــدر ســهــم التحويلية القائمة 

الحمراء متراجعًا بنسبة %2.73.

ســــجــــل املــــــؤشــــــر الــــــعــــــام ألســــعــــار 
األســــــهــــــم لـــــبـــــورصـــــة قــــطــــر خــــالل 
ارتــفــاعــا بمقدار  األســبــوع الحالي 
208.46 نقطة أي ما نسبته %2.03 
ليغلق في نهاية هذا األسبوع عند 

10461.65 نقطة.
وذكر التقرير األسبوعي لبورصة 
قطر أن القيمة اإلجمالية لألسهم 
ــذا  ــــت خـــــــالل هــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــة ارتـ ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ املــ
األســبــوع بنسبة 16.93% لتصل 
إلى 1.32 مليار ريــال، مقابل 1.13 
مليار ريــال فــي األســبــوع املاضي، 
كما ارتــفــع عــدد األســهــم املــتــداولــة 
بنسبة 79.83% ليصل إلى 644.2 
مليون سهم، مقابل 358.2 مليون 
ســهــم، وارتــفــع أيــضــا عــدد العقود 
املنفذة بنسبة 19.66% ليصل إلى 
35839 عــقــدا، مقابل 29951 عقدا. 
وارتفعت القيمة السوقية ألسهم 
ــة فـــي الــبــورصــة  الـــشـــركـــات املـــدرجـ
في نهاية األسبوع الحالي بنسبة 
إلـــى 578.6 مليار  لــتــصــل   %2.35
ريال، مقابل 565.3 مليار ريال في 

نهاية األسبوع الذي سبقه.
واحــتــل قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات 
املالية خــالل هــذا األسبوع املرتبة 
ــن حـــيـــث قــيــمــة األســـهـــم  األولـــــــى مــ
املــتــداولــة بــحــصــة بــلــغــت نسبتها 
الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة  45.07% مــــن 
ــة، يـــلـــيـــه قــطــاع  ــ ــــداولـ ــتـ ــ لـــألســـهـــم املـ
الـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة 15.31%، ثــم 
الــعــقــارات بنسبة %12.67،  قــطــاع 
وأخــيــرا قــطــاع االتــصــاالت بنسبة 

.%8.66
كما احتل قطاع البنوك والخدمات 
املـــالـــيـــة املـــرتـــبـــة األولــــــى مـــن حيث 
ــدد األســــهــــم املــــتــــداولــــة بــحــصــة  ــ عــ
بلغت نسبتها 36.23% من العدد 
اإلجمالي لألسهم املتداولة، يليه 
قطاع العقارات بنسبة 33.25% ثم 
قــطــاع الصناعة بنسبة %17.08، 
وأخــيــرا قــطــاع االتــصــاالت بنسبة 

.%5.04
واحــتــل قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات 
املــالــيــة أيــضــا خـــالل هـــذا األســبــوع 
ــة األولــــــــــى مـــــن حــــيــــث عــــدد  ــبــ ــرتــ املــ
ــفــــذة بـــحـــصـــة بــلــغــت  ــنــ ــقــــود املــ ــعــ الــ
قــطــاع  يـــلـــيـــه  نــســبــتــهــا %28.08، 
الـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة 24.80%، ثــم 
الــعــقــارات بنسبة %18.64،  قــطــاع 
وأخــيــرا قــطــاع االتــصــاالت بنسبة 

.%13.01
ــبــــوع  وارتــــفــــعــــت خــــــالل هــــــذا األســ
ـــة مـــن  ــركـــ ـــ ــم 27 شـ أســـــــعـــــــار أســــــهــــ
الشركات الست واألربعني املدرجة 
الــبــورصــة، وانخفضت أسعار  فــي 
أســـهـــم 17 شـــركـــة، فــيــمــا حــافــظــت 
ــتــــان عـــلـــى ســـعـــر إغـــالقـــهـــمـــا  شــــركــ

السابق.
وقــــــــاد ســـهـــم بـــنـــك قـــطـــر الـــوطـــنـــي 
)QNB( تعامالت األسبوع بحصة 
بلغت نسبتها 17.18% مــن قيمة 
الـــتـــداول اإلجــمــالــيــة، ثــم مجموعة 
الــقــابــضــة بــنــســبــة %9.44،  إزدان 
وحل ثالثا سهم بنك قطر الدولي 

اإلسالمي بنسبة %7.47.

208.5 نقطة مكاسب 
المؤشر في أسبوع 

مؤشرات الجلسة

5 0.749 35.5% 4.03
قطاعات سجلت ارتفاعًا بقيادة 

االتصاالت والعقارات
مليار ريال مكاسب رسملة السوق 

بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »قطر األول« 

متصدر الكميات
 نمو »إزدان القابضة« متصدر 

األسهم املرتفعة

40.7 مليون سهم ضمن قطاع العقارات
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الــنــشــرة اليومية للبورصة  ذكـــرت 
أن قطاع البنوك والخدمات املالية، 
تـــــــــداول 47 مــلــيــونــا  الــــــــذي شـــهـــد 
و590 ألفا و572 سهما بقيمة 118 
مليونا و612 ألفا و550.237 ريال 
نتيجة تنفيذ 1846 صفقة، سجل 
نــقــطــة،  بـــمـــقـــدار 12.87  انــخــفــاضــا 
أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 4 

آالف و061.11 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات 
الــذي شهد  والسلع االستهالكية، 
ــا و838  ــفـ ألـ تـــــــداول مـــلـــيـــون و759 
بــقــيــمــة 17 مــلــيــونــا و042  ســهــمــا 
ألفا و166.973 ريال نتيجة تنفيذ 
515 صفقة، ارتفاعا بمقدار 28.29 
نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل 

إلى 8 آالف و588.93 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي 
ألفا  شهد تــداول 26 مليونا و999 
بــقــيــمــة 39 مــلــيــونــا  و114 ســهــمــا 
و282 ألفا و471.240 ريــال نتيجة 
ــفــــاعــــا  ارتــ ــة،  ــقــ ــفــ تـــنـــفـــيـــذ 1936 صــ
بمقدار 3.51 نقطة، أي مــا نسبته 
0.11% ليصل إلى 3 آالف و103.74 

نقطة.
كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــني، 
الذي شهد تداول مليون و119 ألفا 
و729 سهما بقيمة 4 ماليني و562 

ألفا و379.930 ريال نتيجة تنفيذ 
143 صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 1.59 
نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل 

إلى ألفني و934.89 نقطة.
وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، 
تـــــــــداول 40 مــلــيــونــا  الــــــــذي شـــهـــد 
و662 ألفا و146 سهما بقيمة 34 
مليونا و027 ألفا و320.736 ريال 
نتيجة تنفيذ 2200 صفقة، ارتفاعا 
بمقدار 23.33 نقطة، أي ما نسبته 
ألـــف و498.82  إلـــى  1.58% ليصل 
نــقــطــة. بينما ســجــل مــؤشــر قطاع 
ــاالت، الــــذي شــهــد تـــــداول 7  االتــــصــ

ــا و940 ســهــمــا  ــفـ ألـ مـــاليـــني و220 
ــلـــيـــونـــا و504 آالف  بـــقـــيـــمـــة 25 مـ
و761.600 ريــــــال نــتــيــجــة تــنــفــيــذ 
915 صفقة، ارتفاعا بمقدار 15.66 
نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل 

973.54 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الــذي 
تــــداول 3 مــاليــني و498 ألفا  شــهــد 
و400 سهم بقيمة 12 مليونا و678 
ألفا و452.440 ريال نتيجة تنفيذ 
282 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.78 
نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل 

إلى ألفني و537.22 نقطة.

118.6 مليون ريال التداوالت 
على قطاع البنوك

■ أداء قطاع االتصاالت خالل جلسة أمس

»األهلي« يكلف 5 بنوك 
لتنظيم إصدار سندات

أعــلــن الــبــنــك األهــلــي عــن تكليف بــنــك الــخــلــيــج الــتــجــاري وبــنــك بــاركــيــلــز، 
ميزوهوسيكيوريتيز، QNB كــابــتــال وبــنــك ســتــانــدر تــشــارتــر كمنظمني 
رئيسيني ومــدراء االكتتاب لترتيب سلسلة اجتماعات ملستثمري الدخل 

الــثــابــت بــالــنــيــابــة عــنــه والــتــي تبدأ 
الــيــوم الجمعة 13 - 9 - 2019، وقد 
يــتــبــع ذلــــك عــمــلــيــة إصـــــدار ســنــدات 
ذات سعر ثابت بالدوالر األمريكي 
 Regulation S لـــلـــتـــنـــظـــيـــم ــًا  ــ ــقـ ــ وفـ
مـــن ضــمــن بـــرنـــامـــج الــبــنــك األهــلــي 

ــاح األهــلــي  لــلــســنــدات متوسطة األجـــل وفــقــًا لــظــروف الــســوق. وكــانــت أربــ
ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.6% لتصل إلى 181.82 
ــال، وســجــل األهــلــي أربــاحــا فــي النصف األول مــن 2019 بقيمة  مليون ريـ

359.27 مليون ريال، بنمو %1.7.
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أوبك تقر تخفيض إنتاج النفط

ــــى خـــفـــض  ــلـ ــ ــــت أوبـــــــــــك أمـــــــــس عـ ــقـ ــ ــفـ ــ اتـ
ــتــــاج الـــنـــفـــط عـــبـــر مــطــالــبــة الـــعـــراق  إنــ
ونــيــجــيــريــا، عــضــوي املــنــظــمــة الــلــذيــن 
يزيد إنتاجهما عن املتفق عليه، بكبح 
اإلنتاج ليتماشى مع األهداف املحددة 
لهما مــع ســعــي املنظمة جــاهــدة ملنع 
تــكــون تــخــمــة فــي ظــل ارتـــفـــاع اإلنــتــاج 
األمريكي وتباطؤ االقتصاد العاملي. 
الـــنـــفـــط دون 60  وانـــخـــفـــضـــت أســــعــــار 
دوالرا للبرميل في األسابيع األخيرة 
الــبــالــغــة 75 دوالرا،  مـــن ذروة 2019 
ــــود عــاملــي  ــاوف مــــن ركــ ــخــ إذ طـــغـــت املــ
على القلق مــن تــراجــع إمــــدادات إيــران 

وفنزويال اللتني تخضعان لعقوبات.
واجــتــمــعــت الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــمــراقــبــة 
السوق التي شكلتها منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبــك( وحلفاؤها، 
فيما يــعــرف بــاســم مجموعة أوبـــك+، 
أمس في أبوظبي قبل بحثهم سياسة 
اإلنــــــتــــــاج فـــــي فـــيـــيـــنـــا فـــــي ديـــســـمـــبـــر، 
وتــــــــجــــــــاوزت أوبــــــــــــك+ فــــــي املــــتــــوســــط 
ــتــــوى االلـــــــتـــــــزام بـــالـــتـــخـــفـــيـــضـــات  مــــســ
البالغة 1.2 مليون برميل يوميا، في 
إيـــران وفنزويال  ظــل انهيار صـــادرات 
بفعل العقوبات. لكن بعض األعضاء 
مــثــل نــيــجــيــريــا والــــعــــراق يــتــجــاوزون 

حصصهم املقررة في االتفاق.
وتعهد الــعــراق، ثــانــي أكــبــر منتج في 
ــك، أمـــس بخفض اإلنــتــاج بمقدار  أوبــ
175 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر، 
ــا تــقــلــيــص  ــيـــريـ ــيـــجـ ــتــــزم نـ بـــيـــنـــمـــا تــــعــ
اإلمــــــــــــدادات 57 ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا. 
وقـــال مــصــدران فــي أوبـــك+ إن تحسن 
إلــى خفض اإلنتاج  االمتثال سيؤدي 

بما يزيد على 400 ألف برميل يوميا. 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي األمــيــر  ــال وزيـ وقـ
عــبــدالــعــزيــز بـــن ســلــمــان، الــــذي تــولــى 
منصبه خلفا لخالد الفالح يوم األحد، 
إن اململكة ســتــواصــل ضــخ اإلمــــدادات 
بمعدل يقل عن املستهدف لها ضمن 
االتفاق. وذكر أن السعودية ستخفض 
اإلنــتــاج طــوعــا بــمــا يــفــوق املستهدف 
لــهــا وتــضــخ الــخــام بــمــعــدل يــقــل قليال 

عن عشرة ماليني برميل يوميا.
ــيــــا ومــنــتــجــون  ــك وروســ ــ واتـــفـــقـــت أوبــ
ــرون فــي ديــســمــبــر على  مستقلون آخــ
ــتــــاج بـــمـــقـــدار 1.2 مــلــيــون  خــفــض اإلنــ
برميل يوميا، أو 1.2 باملئة من اإلنتاج 
الــعــاملــي، اعــتــبــارا مــن األول مــن يناير 
مــن الــعــام الـــجـــاري، وحــصــة أوبـــك من 
التخفيضات املــســتــمــرة حــتــى مــارس 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا،  تــبــلــغ 800   2020
وتطبقها 11 دولة عضوا مع استثناء 

إيـــران وليبيا وفــنــزويــال. وانخفضت 
ــد عـــلـــى اثــنــني  ــزيـ ــا يـ أســــعــــار الـــنـــفـــط مــ
قــال إن  باملئة أمــس األول بعد تقرير 
ــيـــس األمــــريــــكــــي دونــــالــــد تـــرامـــب  ــرئـ الـ
ــران، مما  ــ إيـ يــــدرس تخفيف عــقــوبــات 
إمــــدادات النفط العاملية في  قــد يــعــزز 
ــــــذي تــســتــمــر فـــيـــه املـــخـــاوف  الــــوقــــت ال

بشأن الطلب على الطاقة.
ورفع العراق إنتاجه وصادراته كثيرا 
في السنوات األخــيــرة، بينما انهارت 
ــي الــســنــة األخـــيـــرة  صـــــــادرات إيــــــران فـ
بــســبــب الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة. وضــخ 
الــعــراق 4.8 مليون برميل يوميا في 
األشـــهـــر األخــــيــــرة، بــــدال مـــن مــســتــواه 
ــبــــالــــغ 4.512 مـــلـــيـــون.  الــ ــهـــدف  ــتـ ــسـ املـ
ــا 1.84 مـــلـــيـــون  ــيـــريـ ــيـــجـ نـ وأنــــتــــجــــت 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي أغــســطــس مــقــارنــة 
مع مستواها املستهدف البالغ 1.685 

مليون.

لبنان يدرس إصدار سندات بالدوالر

قـــال وزيــــر املــالــيــة الــلــبــنــانــي عــلــي حسن 
خــلــيــل لــرويــتــرز أمـــس إن لــبــنــان مـــا زال 
ــــدرس إمـــكـــانـــيـــة بـــيـــع ســــنــــدات جـــديـــدة  يــ
بـــالـــدوالر وإنــــه لــم يــعــلــن عــن أي إصـــدار 
بـــعـــد، واألســـــبـــــوع املــــاضــــي، قـــــال خــلــيــل 
ــام لــبــنــان لــســداد  ــ ــيـــارات أمـ ــد الـــخـ إن أحــ
التزامات ديونه للعام الحالي هو إصدار 
ســنــدات بقيمة بــني 1.5 مليار وملياري 
دوالر. وقــال خليل لرويترز »الـــوزارة لم 
تعلن عن أي إصــدار ولم تقم بأي إجراء 

بعد بشأن السندات«.
ولـــم يــصــدر لــبــنــان ســـنـــدات دولـــيـــة منذ 
مــايــو 2018 حينما بــاع ســنــدات بثالثة 
مـــلـــيـــارات دوالر، بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
عــمــلــيــة مــبــادلــة ديــــن بــقــيــمــة 5.5 مــلــيــار 
دوالر مع البنك املــركــزي، حيث أصــدرت 
الحكومة ســنــدات دولــيــة مقابل سندات 
خـــزانـــة بــالــلــيــرة الــبــنــانــيــة مـــن املـــركـــزي. 
ولـــم يــطــرح لــبــنــان ســنــدات فــي 20 مايو 
ــانـــت  ــابــــق وكـ ــــت ســ عــــلــــن عـــنـــهـــا فــــي وقــ

ُ
أ

ــاتـــه بــالــنــقــد األجــنــبــي  ــتـــزامـ ســتــغــطــي الـ
للفترة املتبقية من 2019. وقالت مصادر 
لرويترز إن استحقاقات دين مايو جرى 
ــا بــــدال مـــن ذلــــك بــتــمــويــل قــدمــه  ــدادهــ ســ

البنك املركزي لوزارة املالية.
ــان خــلــيــل قـــال عــلــى تــلــفــزيــون ام.تــــي. وكــ

ــبـــوع »نـــحـــن اآلن  فـــي الــلــبــنــانــي قــبــل أسـ
لــعــمــل تــســويــق أكــبــر لسنداتنا  بــحــاجــة 
بالعملة األجنبية التي نــود إصــدارهــا. 
ــا وحــــاكــــم )مــــصــــرف لـــبـــنـــان( ســنــضــع  ــ أنـ
ــتــــذاب  ــلـــى كـــيـــفـــيـــة اجــ ــة. نـــشـــتـــغـــل عـ ــطــ خــ
بـــعـــض مــــن حـــجـــم هـــــذا اإلصـــــــــدار الــــذي 

يمكن أن يــكــون بــني مــلــيــار ونــصــف إلــى 
مليارين لتغطية ما تم تسديده سابقا 
ومــا سيستحق«. وأضــاف »اتفقنا على 
بعض الخطوات وهــي مجموعة أدوات 
الــبــعــض، منها إصـــدارت  تكمل بعضها 
بفوائد منخفضة، ومنها تنظيم إلصدار 
ــــذي نــحــن بــحــاجــة  الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة الـ
لــه مــن اآلن ولــغــايــة مطلع الشهر املقبل 
لــكــي نـــســـدد مـــا تــبــقــى عــلــى الــــدولــــة من 
عــمــالت أجــنــبــيــة«. وفــــي ظـــل أحــــد أعــلــى 
أعباء الدين العام في العالم ونمو متدن 
وبنية تحتية متهالكة، يواجه اقتصاد 
ــعـــوبـــات وتـــســـعـــى الــســلــطــات  لـــبـــنـــان صـ
لــتــفــادي أزمــــة. وقبل  لتنفيذ إصــالحــات 
ثــالثــة أســـابـــيـــع، خــفــضــت وكـــالـــة فيتش 
ــة تــصــنــيــفــهــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ لــلــتــصــنــيــفــات االئـ
للبنان إلى CCC بفعل مخاوف متعلقة 
الــديــن. وفــي الوقت نفسه، أكدت  بخدمة 
ســتــانــدرد آنــد بـــورز جــلــوبــال تصنيفها 
االئــتــمــانــي لــلــبــالد عــنــد B /-B مــع نظرة 
قــائــلــة إنــهــا تعتبر  مستقبلية ســلــبــيــة، 
احــتــيــاطــيــات لــبــنــان مــن الــنــقــد األجــنــبــي 
كافية لخدمة الدين الحكومي »في املدى 

القريب«.
وصــــعــــدت عــــائــــدات الـــســـنـــدات الـــدولـــيـــة 
اللبنانية إلى مستويات مرتفعة جديدة، 
ــرات الــســيــاســيــة  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ بـــفـــعـــل تـــنـــامـــي الـ
اإلقــلــيــمــيــة وتــلــكــؤ الــســاســة فـــي تطبيق 
إصـــــالحـــــات مـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
تــمــويــل مــن املــانــحــني الــدولــيــني وتــقــويــة 
دعــائــم االقــتــصــاد. ويبلغ العائد - وهو 
مــؤشــر عــلــى تــكــلــفــة اقـــتـــراض الــحــكــومــة 
- على ســنــدات تستحق فــي 2021 نحو 

19.8 باملئة حاليا.

أبوظبي - رويترز
بيروت - رويترز

   

»هونج كونج« تعرض 
شراء بورصة لندن 

بـ 39 مليار دوالر

كــشــفــت شـــركـــة هـــونـــج كـــونـــج لـــلـــبـــورصـــات واملــقــاصــة 
عــن عــرض لــالســتــحــواذ على بــورصــة لــنــدن مقابل 39 
مــلــيــار دوالر لكنها تلقت ردا فــاتــرا مــن املستثمرين 
الــقــلــقــني بــشــأن الــعــقــبــات الــتــنــظــيــمــيــة واملـــالـــيـــة، ولــكــي 
يلقى العرض قبوال، يتعني على بورصة هونج كونج 
الــســاســة البريطانيني والــجــهــات التنظيمية  أن تقنع 
األوروبــيــة بالتخلي عن شكوكهم العميقة تجاه دمج 
أســـــواق األوراق املـــالـــيـــة. وســتــيــعــني عــلــيــهــا أيـــضـــا أن 
الــذيــن يفضلون  لــنــدن  تقنع املستثمرين فــي بــورصــة 
ــفــــاق الـــشـــهـــر املـــاضـــي  االحـــتـــفـــاظ بــمــلــكــيــتــهــم عـــقـــب اتــ
تستحوذ البورصة بموجبه على رفينيتيف للبيانات 

املالية مقابل 27 مليار دوالر.
وتــراهــن بــورصــة هــونــج كــونــج بــهــذا الــعــرض عــلــى أن 
استحواذا عامليا يمكن أن يساعدها في تخطي حالة 
املــديــنــة احتجاجات  الـــداخـــل. وشــهــدت  الضبابية فــي 
منادية بالديمقراطية في األسابيع املاضية ومناهضة 
لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي مــمــا أثــــار تـــســـاؤالت بـــني الــشــركــات 
ــة.  ــبـــورصـ ــة الـ ــيـ ــاذبـ الـــكـــبـــيـــرة واملـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــشـــأن جـ
وتــســعــى ســــوق هــونــج كــونــج املــالــيــة لــالســتــفــادة من 
ضـــعـــف الـــجـــنـــيـــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي الـــــــذي تــــضــــرر بــســبــب 
اتــفــاق لالنفصال عن  إبـــرام  قـــدرة بريطانيا على  عــدم 
االتحاد األوروبي. وانخفاض قيمة اإلسترليني يجعل 
الشركات البريطانية أرخص أمام عمليات االستحواذ 

األجنبية.
ويهدف العرض لتأسيس مجموعة تستطيع منافسة 
أقرانها األمريكيني على نحو أفضل ومنهم بورصة 
انتركونتننتال ومجموعة سي.إم.إي. والعرض مرهون 
لــنــدن عــن صفقة رفينيتيف. وقــالــت  بتخلي بــورصــة 
بــورصــة لــنــدن إنــهــا ستنظر فــي عـــرض ســـوق هونج 
كونج. وأضافت، في مؤشر على االستقبال الفاتر لهذا 
العرض، أنها ملتزمة ومستمرة في إحــراز تقدم جيد 
املــرتــقــب عــلــى رفينيتيف مــن شركة  فــي اســتــحــواذهــا 
االستثمار املباشر األمريكية بالكستون ومجموعة 

تومسون رويترز، الشركة األم املالكة لرويترز.
ــد الــتــحــديــات املــهــمــة الــتــي تــواجــه بــورصــة هونج  وأحـ
كونج هو الحصول على دعم من الحكومة البريطانية 
ــتــــي أبـــــــدت بـــعـــض الــــحــــذر بـــالـــفـــعـــل تــــجــــاه ســيــطــرة  الــ
ــــالت وثـــيـــقـــة بـــالـــصـــني عــلــى  مــســتــحــوذ أجـــنـــبـــي لــــه صـ
بورصتها. وفشلت البورصة األملانية في االستحواذ 
على بــورصــة لــنــدن ثــالث مـــرات خــالل األعــــوام القليلة 
ــيـــة حـــيـــث واجــــهــــت مـــعـــارضـــة مــــن الــســيــاســيــني  املـــاضـ

والجهات التنظيمية.

لندن - رويترز

واشنطن - رويترز

أعلى زيادة سنوية ألسعار المستهلكين بأمريكا

املـــســـتـــهـــلـــكـــني األســــاســــيــــة فــي  ــار  ــ ــعـ ــ زادت أسـ
الــواليــات املتحدة بقوة في أغسطس لتسجل 
أكبر ارتفاع سنوي في عام، لكن من املستبعد 
أن ُيثني صعود التضخم مجلس االحتياطي 
ــكــــي( عــن  ــريــ ــنـــك املــــركــــزي األمــ ــبـ االتـــــحـــــادي )الـ
خفض أسعار الفائدة مجددا األسبوع القادم 
املـــتـــبـــاطـــئ. وقــــالــــت وزارة  ــاد  ــتــــصــ لــــدعــــم االقــ
الــعــمــل األمــريــكــيــة أمـــس إن مــؤشــرهــا ألســعــار 
املــســتــهــلــكــني الــــذي يــســتــثــنــي أســـعـــار األغــذيــة 
بــاملــئــة للشهر  ــع 0.3  ــفـ ارتـ املــتــقــلــبــة  والـــطـــاقـــة 

الثالث على التوالي.
وتلقى ما ُيطلق عليه املؤشر األساسي ألسعار 
املستهلكني الدعم من ارتفاع تكاليف الرعاية 
الصحية وزيــــادات فــي أســعــار تــذاكــر الطيران 
والترفيه والسيارات والشاحنات املستعملة. 
وفـــي االثــنــي عــشــر شــهــرا حــتــى أغــســطــس زاد 
ــار املــســتــهــلــكــني 2.4  ــعـ ــر األســــاســــي ألسـ املـــؤشـ
بــاملــئــة، مسجال أكــبــر وتــيــرة نــمــو مــنــذ يوليو 

2018، بعد ارتفاعه 2.2 باملئة في يوليو.
وكــــــان خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد اســتــطــلــعــت رويـــتـــرز 

ــر األســـاســـي  ــعـــوا صـــعـــود املــــؤشــ آراءهــــــــم تـــوقـ
بــاملــئــة فــي أغسطس  ألســعــار املستهلكني 0.2 
و2.3 باملئة على أساس سنوي. لكن انخفاض 
الــزيــادة في مؤشر أسعار  أسعار الطاقة كبح 
إلــى  املــاضــي لتصل  الــشــهــر  الــعــام  املستهلكني 
0.1 باملئة، بعدما ارتفع املؤشر 0.3 باملئة في 
يوليو، وفي االثني عشر شهرا حتى أغسطس، 
ارتـــفـــع مــؤشــر أســـعـــار املــســتــهــلــكــني 1.7 باملئة 

بــعــد أن تــقــدم 1.8 بــاملــئــة فــي يــولــيــو. ويتتبع 
مجلس االحتياطي االتحادي، الذي يستهدف 
تضخما عند اثنني باملئة، مؤشر أسعار نفقات 
االستهالك الشخصي األساسي التخاذ قرارات 
املـــؤشـــر األســـاســـي  الـــنـــقـــديـــة. وزاد  الــســيــاســة 
ألســــعــــار نـــفـــقـــات االســـتـــهـــالك الــشــخــصــي 1.6 
باملئة على أساس سنوي في يوليو وجاء دون 

املستوى املستهدف له للعام الجاري.

»ياهو« تعرض شراء »متجر زوزو« 
مليار دوالر بـ 3.7 

قــالــت يــاهــو الــيــابــان إنــهــا ستستحوذ 
إلـــكـــتـــرونـــي  ــر مـــتـــجـــر  ــبــ أكــ ــلـــى زوزو،  عـ
ــان، مـــقـــابـــل 400  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــي الـ لـــلـــمـــالبـــس فـ
يـــن )3.7 مــلــيــار دوالر(، بــهــدف  مــلــيــار 
إنـــعـــاش مــوقــعــهــا واالرتــــقــــاء بــمــســتــواه 
فـــي مـــواجـــهـــة مــنــافــســني مــثــل أمــــــازون.
كــوم، وقــال امللياردير يوساكو مايزاوا 
ــيـــتـــرك مــنــصــبــه  ــه سـ ــ إنــ مــــؤســــس زوزو 
كرئيس تنفيذي ويبيع معظم حصته 
بــعــد ســلــســلــة إخــفــاقــات دفــعــت األســهــم 
للهبوط نحو 60 باملئة على مدى العام 

املنقضي.
وقـــال مـــايـــزاوا فــي تــغــريــدة عــلــى تويتر 
ــيــــس جــديــد  »ســــأعــــهــــد بــــــــزوزو إلــــــى رئــ
وأمضي لحال سبيلي«. وتتيح الصفقة 
لياهو اليابان فرصة تسنم الريادة في 
مـــجـــال تـــجـــارة املـــالبـــس عــبــر اإلنــتــرنــت 
حيث تكافح أمازون وراكوتني لتحقيق 
اخـــتـــراق، وحــيــث يــســيــطــر زوزو تـــاون، 

مركز التسوق التابع لــزوزو، على نحو 
50 باملئة مــن ســوق املــالبــس املتوسطة 

إلى الراقية.
وتتزامن الصفقة أيضا مع تنامي قلق 
املستثمرين حيال آفاق نمو زوزو، بعد 
تــجــربــة فــاشــلــة فـــي الــحــيــاكــة املــفــصــلــة 
وصراعات مع العالمات التجارية بشأن 

تخفيضات األسعار.

الجزائر تنظر السماح بتملك 
األجانب في بعض القطاعات

الرسمية  الجزائرية في بيان نشرته وسائل اإلعــام  الحكومة  قالت 
أغلبية في  السماح لألجانب بتملك حصص  الــجــزائــر تنظر فــي  إن 
الخوض في تفاصيل،  قطاعات غير إستراتيجية باالقتصاد، دون 
وتمنع الجزائر املستثمرين األجانب من تملك حصص تزيد على 49 
الدولة.  باملئة، وتظل قطاعات كبيرة من االقتصاد خاضعة لسيطرة 
وجاء املقترح في بيان حكومي إلعان مسودة ميزانية 2020، لكن ما 

زال أمامه عدد من املوافقات قبل أن يصبح قانونا ساريا.
الكبير،  الطاقة  القطاعات اإلستراتيجية في منتج  البيان  ولــم يحدد 
النفط والــغــاز والكهرباء  إنها قــد تشمل  لكن االقتصاديني يقولون 
والنقل واملياه واالتصاالت. وتدرس الجزائر إصاحات اقتصادية في 
املالي بفعل انخفاض أسعار  السنوات األخيرة مع تقوض وضعها 
الــصــادرات و60 باملئة  النفط والــغــاز 94 باملئة مــن  الــطــاقــة. ويشكل 
للمواطنني. لكن احتجاجات  التي تتضمن دعما كثيفا  امليزانية  من 
الرئيس عبد  إلــى استقالة  الــحــالــي، أفضت  الــعــام  أوائـــل  حــاشــدة منذ 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة فـــي أبـــريـــل، زادت صــعــوبــة الــتــحــرك عــلــى صعيد 

اإلصاحات االقتصادية.
ــــل مــن  ــو عـــلـــى مـــســـتـــوى أقـ ــ ــتـــجـــاجـــات مـــســـتـــمـــرة، ولـ ــت االحـ ــ ــ ــا زال ــ ومـ
احتجاجات الربيع، ويحاول الجيش حمل املتظاهرين، الذين يرغبون 
انتخابات  قــبــل إجــــراء أي  السلطة  فــي إخــــراج حــلــفــاء بوتفليقة مــن 

جديدة، على املوافقة على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.

طوكيو - رويترزالجزائر - رويترز
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تشارلز باركلي

كاتب عمود اقتصادي بصحيفة »واشنطن بوست«
»صحيفة واشنطن بوست األمريكية« 

على االحتياطي الفيدرالي تجنب العراك مع ترامب

ومن جانب يرغب ترامب في أن يخفض البنك املركزي األمريكي 

إعــادة  االقــتــصــادي وتعزيز فــرص  النمو  الفائدة لتحفيز  أســعــار 

انــتــخــابــه مـــرة أخـــرى رئــيــســا لــلــواليــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة. ومــن 

التي فرضها قطب  العدائية  الجمركية  الــرســوم  فــإن  جانب آخــر 

العقارات وامللياردير األمريكي على الصني وبعض حلفاء أمريكا 

الرئيسيني، قد قوضت بالفعل النمو االقتصادي.

الشركات على  اليقني املتصاعد يرفع األسعار وال يشجع  وعدم 

ضخ استثمارات جديدة، وتباطؤ النمو االقتصادي يقود بعد ذلك 

إلى تقليل فرص إعادة انتخاب ترامب لفترة والية ثانية.

ويجد االحتياطي الفيدرالي نفسه في وضع محرج، وفقا ملا كتبه 

لبلطجة ترامب  املــركــزي األمريكي  البنك  فــإذا ما انصاع  دودلـــي. 
الفائدة، سيصبح متواطئا معه  لرأيه في خفض أسعار  وانصاع 
في سياساته التجارية املجحفة، السيما تلك التي تتعلق بالصني، 

ثاني أكبر االقتصادات العاملية.
واألسوأ من ذلك هو أن االحتياطي الفيدرالي ربما يشجع، وعلى 
نحو غير مقصود، »الرئيس على تصعيد الحرب التجارية بدرجة 

أكبر من ذلك، ما سيزيد مخاطر الركود«.
ولتفادي تلك املعضلة، يرغب دودلي من االحتياطي الفيدرالي أن 

يدين ترامب.
الــذي نشره في الرابع  لكن عاد دودلــي ليناقض كالمه في مقاله 
التي  تــبــرأ فيه مــن كثير مــن اآلراء  الــجــاري، والـــذي  مــن سبتمبر 
عرضها في مقاله األول، حيث قال إن السياسيني يكونون دائما 
في مأمن حينما تكون القرارات التي ال تحظى بشعبية، في أيدي 

أناس آخرين.
لكن وفي كل األحوال ال ينبغي أن يدخل االحتياطي الفيدرالي في 
عراك ال يستطيع الفوز فيه أمام ترامب، سيجلب عليه مشكالت 

هو في غنى عنها.

الــذي تقدم  املقترح  املتاريس«، تلك طريقة واحــدة لتصنيف  »إلــى 
به بيل دودلي رئيس االحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك، 
املركزي  »البنك  الفيدرالي  مؤخرا والتي قال فيها إن االحتياطي 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب  األمريكي« يدخل في عــراك مع 
بــســبــب هــجــمــات األخــيــر املــتــواصــلــة عــلــيــه. وبــرغــم أن تــلــك فكرة 
سيئة وال جدال في ذلك، فإنها مصحوبة بتأثير متناقض يتمثل 
التي  الرئيسية للسياسات االقتصادية  الكشف عن األخطاء  في 

ينتهجها ترامب.
وإليكم أوال بعض الخلفيات، كان دودلي يشغل أيضا في السابق 
الجهة   - الفيدرالية  املفتوحة  الــســوق  نــائــب رئــيــس لجنة  منصب 
الفيدرالي -  القرار في االحتياطي  اتخاذ  الرئيسية املسؤولة عن 

خالل الفترة من العام 2009 وحتى العام 2018.
ــي مــقــالــتــي رأي نــشــرتــهــمــا شبكة  ــدم دودلــــــي بــمــقــتــرحــه فـ ــقـ وتـ
»بلومبرج« اإلخبارية األمريكية. ووفقا لالحتياطي الفيدرالي، فإن 
جيروم إتش. باول رئيس االحتياطي لم يكن لديه معرفة باملقال 

األول قبل أن يظهر.
شر في السابع والعشرين من أغسطس 

ُ
ففي أول مقال له والذي ن

ــــي عــلــى نــحــو صــحــيــح إن الــســيــاســات الــتــي  ــال دودلـ املــنــصــرم، قـ
ينتهجها ترامب مبنية على تناقض.

روبرتو جيه صمويلسون

“ قطًعا ال يوجد إنسان ناجح على الدوام، ولكن أولئك الذين 
يريحهم الفشل على الدوام ال يستحقون النجاح ولو مرة واحدة ”

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

منجزات الصين االقتصادية 
مؤشر على المستقبل

أصبح عدم اليقني الذي يغلف الحرب التجارية املتصاعدة، 
عامال رئيسيا يؤثر بالسلب على النمو العاملي. ويشعر 
البعض بالقلق من أن عدم اليقني هذا قد يقود إلى »عالم 
واحد، ونظامني« في املستقبل. وحذر الري سامرز وزير 
املتحدة  الواليات  أن  السابق أيضا من  الخزانة األمريكي 
قد تكون في املراحل األولى من الحرب التجارية مع بكني.

ومع ذلك ربما تفهم الصني أفضل من أي دولة أخرى أن 
اتباعها سياسة منغلقة ليس خيارا، فاإلصالح واالنفتاح 
البلد اآلسيوي االقتصادي.  ركيزتان أساسيتان لنجاح 
والتنمية السريعة التي شهدتها الصني على مدار العقود 

السبعة املاضية أو نحو ذلك قد أثبتت ذلك.
لكن ما الذي حققته الصني على وجه التحديد حتى اآلن؟ 
أفـــرج مؤخرا  قــد  الــوطــنــي الصيني  فمكتب اإلحـــصـــاءات 
وللمرة األولى عن مجموعة من البيانات واملعلومات التي 

تلقي بعض الضوء على ذلك السؤال.
أوال الناتج املحلي اإلجمالي للفرد في الصني قفز إلى ما 
العام املاضي،  إجمالي قيمته 9.732 دوالر بحلول نهاية 
من حوالي 54 دوالرا في العام 1952. والصني ربما كانت 
واحدة من أفقر دول العالم في ذاك التوقيت. وإبان الفترة 
الواليات  للفرد في  الناتج املحلي اإلجمالي  ارتفع  ذاتــهــا، 
املتحدة األمريكية من 2.349 دوالر، أو ما يزيد عن مثيله 
في الصني بواقع 44 مرة، إلى 62.606 دوالر، أو ما يزيد 

عن مثيله في الصني بواقع 6.4 مرة.
العاملي،  الناتج املحلي اإلجمالي  ومن حيث نصيبها في 
يمثل االقتصاد الصيني حاليا ما نسبته 16% من الناتج 
املحلي اإلجمالي العاملي، من 1.8% فقط في العام 1952. 
وعالوة على ذلك نمت أعداد السكان في الصني من 575 
إلى قرابة 1.4 مليار نسمة في  مليون نسمة في 1952، 

نهاية العام 2018، بزيادة نسبتها 140% في 66 عاما.
ثانيا الصني تحولت من بلد يقوم على االقتصاد الزراعي 
إلى آخر يقوم على االقتصاد الصناعي وخالفه، مع قيمة 

مضافة في التصنيع العاملي بلغت نسبتها %27.
وفـــي 1953 كــافــح جـــزء كــبــيــر مــن املــواطــنــني الصينيني 
الغذاء ألنفسهم، وكانت املجاعة سائدة،  من أجل توفير 
الزراعية ما نسبته 50.5% من  القيمة املضافة  ثم مثلت 
البلد اآلسيوي، حيث يشكل  الناتج املحلي اإلجمالي في 

املزارعون ما نسبته 83.5% من القوة العاملة.
وفي ضوء ما سبق فإن النظر إلى ما أنجزته الصني في 
السبعني عاما املاضية، السيما على مدار العقود األربعة 
املاضية، نجد أن عالمات القوة على آفاقها طويل األجل 

واضحة جدا.

جي بين. تشاو

كاتب رأي وخبير اقتصادي
»صحيفة ساوث تشاينا مورنينج 
بوست الصينية« 

السياسة التجارية ألمريكا 
وسحق االقتصاد العالمي

ــرء االقــــتــــصــــاديــــون  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــب الـ ــ ــراقــ ــ ــ ــم ي ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
الــســيــاســيــون واملستهلكون  والـــقـــادة  واملــســتــثــمــرون 
ــــوقــــت الــــــذي يــطــلــق فـــيـــه الــســيــاســيــون  بـــقـــلـــق، فــــي ال
الــتــعــبــيــر - وفـــي مقدمتهم  الــتــخــريــبــيــون - إن جـــاز 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، سياساتهم العمياء 
الــدول على  التي تأتي معها ريــاح معاكسة ال تقوى 
تــحــمــلــهــا. ومــــا يــتــصــدر ذلــــك هـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الشعواء التي تشنها واشنطن على الصني وعدد من 
حلفاء الواليات املتحدة الرئيسيني، وهي الحرب التي 

ترسل هزاتها االرتدادية بالفعل إلى العالم.
ويــصــر تــرامــب عــلــى أن االقــتــصــاد األمــريــكــي قــوي، 
الـــركـــود املحتمل  بــالــقــلــق إزاء  إنـــه ال يــشــعــر  ويــقــول 
الـــذي يتوقعه الــعــديــد مــن الــخــبــراء االقــتــصــاديــني في 
االقــتــصــاد األقـــوى فــي الــعــالــم. ثــم قــال تــرامــب أيضا 
أن  التجارية، مؤكدا  الفوز بالحروب  السهل  إنــه من 
الــصــني هــي فقط مــن تــدفــع ثمن الــرســوم الجمركية 
الــتــي فــرضــهــا عــلــى واردات بــكــني، وكــثــيــرا مــا يــردد 
تـــرامـــب شـــعـــارا مـــفـــاده أن املــكــســيــك ســتــدفــع تكلفة 
الجدار الحدودي، وتصر إدارته على أن التخفيضات 
التي أقرها ترامب قد أتت ثمارها بالفعل  الضريبية 

وكان لها أكبر األثر على االقتصاد األمريكي.
املــزاعــم بالطبع، خاطئة، والحقائق ليست  وكــل تلك 
أولـــويـــة، كــمــا ســنــرى. وبــرغــم أن تــرامــب ربــمــا ينكر 
التجارية مع الصني قد تشعل فتيل  الحرب  أن تلك 
ــي الــــواليــــات املــتــحــدة  االضــــطــــرابــــات االقـــتـــصـــاديـــة فـ
األمريكية، تشعر دول أخرى بالفعل بالتأثير. وهذا 
الحاالت يتجاوز  التأثير قد يكون كبيرا- في بعض 

تأثير الرسوم الجمركية.
الــدول السبع  ولهذا فإنه وأثناء انعقاد قمة مجموعة 
فــــي فـــرنـــســـا مــــؤخــــرا، تــبــنــت الـــــــدول األعــــضــــاء فــي 
التجارية.  الــحــروب  املجموعة موقفا معارضا لشن 
ــد تــوســك رئــيــس املــجــلــس األوروبـــــي  ــالـ وتـــحـــدث دونـ

بصراحة عن وجــود »نزاعات ال معنى لها«، محذرا 
في الوقت ذاته من أن »الحروب التجارية ستقود إلى 

ركود«.
ــة الــتــي  ــاديـ ــتـــصـ ــإن الـــســـيـــاســـات االقـ ــ ــي الــــواقــــع فـ ــ وفـ
فـــي تعميق  بــالــفــعــل  قـــد أســهــمــت  تـــرامـــب  ينتهجها 
الــتــراجــع االقــتــصــادي. وحـــول الــعــالــم تخفض الــدول 
الخالف  إلى  الخاصة بها، عازية هذا  النمو  توقعات 
ــــواليــــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة  ــقــائــم بـــني ال الـــتـــجـــاري ال

والصني كسبب رئيسي.
ولتأخذ على سبيل املثال حالة األرجنتني، فالرئيس 
األرجنتيني ماوريسيو ماكري، رجل أعمال سابق 
ومـــعـــروف عــنــه انــتــهــاجــه الــســيــاســات املــفــضــلــة لــدى 
الواقع  البلد  األســواق، قد وصل إلى سدة الحكم في 
في أمريكا الالتينية في العام 2015، متعهدا حينها 
التي   - الكارثية - على حد رأيــه  السياسات  بتغيير 
الــيــســاريــة كريستينا  الشعبوية  ورثــهــا مــن سلفته 
التي كانت  فيرنانديز دي كوشنير. وخطط ماكري 
لــقــوى السوق  السماح  النمو عبر  تستهدف تعزيز 
أن تعد إلى االقتصاد، واجهت مشكالت الحقا أوال 
حينما تــعــرضــت األرجــنــتــني إلحــــدى أكــثــر مــوجــات 
الجفاف شدة على اإلطالق في تاريخها، والتي أثرت 

سلبا بالطبع على االقتصاد، السيما الصادرات.
للترشح من أجل  ثم بعد ذلك ومع استعداد ماكري 
بــدأ ترامب في فرض  للبالد،  انتخابه رئيسا  إعــادة 
تــعــريــفــات عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، وبــالــفــعــل أسهمت 
الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة فــــي هــــــروب املــســتــثــمــريــن مــن 
األرجنتني، ما أدى إلى هبوط عملتها املحلية، ليضطر 
البنك املركزي األرجنتيني إلى رفع أسعار الفائدة من 
أجل دعم »البيسو«، ما رفع التضخم، وقوض النمو 
االقتصادي، وأشعل مخاوف بني املستثمرين، وهو 
ما دفع مجتمع األعمال والكثير من األرجنتينيني إلى 

توقع خسارة ماكري في االنتخابات املقبلة.

فريدا جيتيس

كاتبة رأي في »سي إن إن«
»شبكة سي إن إن اإلخبارية األمريكية« 

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات

» ترجمة - »
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ــالـــت الـــســـفـــيـــرة األمـــريـــكـــيـــة الــســابــقــة  قـ
لــــدى مــصــر وبــاكــســتــان آن بــاتــرســون 
إن اســتــضــافــة قــطــر لــلــمــفــاوضــات بني 
الـــجـــانـــب األمـــريـــكـــي وحــــركــــة طــالــبــان 
األفـــغـــانـــيـــة نــاجــعــة وال داعـــــي لنقلها 
إلى مكان آخر، ألن الدوحة مكان رائع 
الــجــمــيــع بفاعلية ونــجــاح.  فــيــه  يعمل 
وأضافت خالل مقابلة ضمن البرنامج 
اإلذاعــــي األمــريــكــي »جـــون فريديركس 
شـــو« أن الـــواليـــات املــتــحــدة تنظر إلــى 
الــــوســــاطــــة الـــقـــطـــريـــة بـــعـــني اإلعـــجـــاب 
ــاح الــغــيــرة  ــ والـــتـــقـــديـــر، مــعــتــبــرة أن ريـ
ــيـــني والــســعــوديــني  عــصــفــت بـــاإلمـــاراتـ
الــرعــايــة للوسيط من  ملــا تمنحه هــذه 

إعجاب أمريكي ووجاهة دولية.
الــــســــعــــوديــــة  بــــــاتــــــرســــــون أن  ورأت 
ــارات ظهرتا فــي اآلونـــة األخــيــرة  ــ واإلمـ
مضطربتني وغير مستقرتني، وهو ما 
الــتــي ترغبان  الــصــورة  ال ينسجم مــع 
فـــي تــســويــقــهــا لــلــعــالــم الـــخـــارجـــي، في 
حــني تــبــدو قــطــر دولـــة مستقرة تلعب 
ــذي أزعـــج  ــر الــ دورا دولـــيـــا مــهــّمــا، األمــ
ــي أجــهــل  جــارتــْيــهــا بـــشـــدة. وقـــالـــت »إنــ
ــاب عــــــدم عـــقـــد هــــــذه املـــبـــاحـــثـــات  ــ ــبـ ــ أسـ
فــــي الـــســـعـــوديـــة الـــشـــريـــك الـــتـــاريـــخـــي 
واإلستراتيجي ألمريكا، غير أن األمير 
ــارة لــولــي  ــ الـــســـعـــودي الـــشـــاب )فــــي إشــ
الــســعــودي محمد بــن سلمان(  الــعــهــد 
ــلــــى بــــــــالده وعـــلـــى  ــر عــ ــيـ شــــخــــص خـــطـ

واشنطن على حد سواء«.

باترسون: غيرة إماراتية سعودية 
من استضافة الدوحة مفاوضات طالبان

الدوحة -  

قال عبدالعزيز جباري نائب رئيس البرملان 
اليمني إن الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
ــبــــا »خــــيــــانــــة« بــصــمــتــهــمــا  ــه ارتــــكــ ــتـ ــومـ ــكـ وحـ
على الــضــربــات اإلمــاراتــيــة األخــيــرة للجيش 
ــى أن الـــــريـــــاض أكــــدت  ــ ــنــــي، وأشــــــــار إلــ الــــوطــ
تشبثها بما تقوم به أبو ظبي في األراضــي 
لــقــاء تلفزيوني بــث األربــعــاء  اليمنية. وفـــي 
ــادي  ــ ــ ــــت هـ ــمـ ــ ــــدة صـ ــشــ ــ ــاري بــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــر جـ ــكــ ــنــ ــتــ اســ
ــة الــتــي  وحـــكـــومـــتـــه عـــلـــى الــــضــــربــــات الـــجـــويـ
وجهتها اإلمـــارات لقوات الشرعية اليمنية، 

ووصف هذا الصمت بأنه خيانة.
ــبــــرملــــان الـــيـــمـــنـــي هــو  وأضــــــــاف أن رئــــيــــس الــ
ــيــــان ضــــد الـــضـــربـــة  اآلخـــــــر رفــــــض إصــــــــدار بــ
ــيـــة عــلــى الــجــيــش الــوطــنــي الــيــمــنــي.  ــاراتـ اإلمـ
وقــال إن الحكومة اليمنية طالبت السلطات 
السعودية أكثر من مرة بكبح جماح اإلمارات 
في اليمن لكن الرياض ردت بأنها ال تستطيع 
االستغناء عن دور أبو ظبي. وجاء في اللقاء 
»ال نريد من السعوديني التحول لوسيط في 
بــالــقــرارات الدولية  الــيــمــن، وعليهم االلــتــزام 
ودعـــم الــشــرعــيــة«. أمــا محافظ شــبــوة محمد 
صالح بن عديو فقال إن دولة اإلمارات حولت 
منشأة مشروع بلحاف لتصدير الغاز املسال 
إلــى ثكنة عسكرية. وأضـــاف بــن عــديــو أنهم 
طلبوا سحب القوات العسكرية اإلماراتية كي 

تتم إعادة تشغيل املشروع.
مـــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم مــحــافــظ ســقــطــرى رمـــزي 
محروس مندوب مؤسسة خليفة اإلماراتية 

بالسيطرة على مولدات كهربائية وسحبها 
مـــن مــؤســســة الــكــهــربــاء بــمــســاعــدة عــنــاصــر 
ــال مـــحـــروس إن  ــ مـــن املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي. وقـ
مــا يــقــوم بــه املــنــدوب اإلمـــاراتـــي وأدواتــــه من 
اعــتــداء على مــؤســســات الــدولــة فــي سقطرى 
سلوك مستهجن ومــرفــوض ويجب التوقف 
عنه فــورا. وفي سياق آخر، قال رئيس لجنة 
خــبــراء األمــم املتحدة الخاصة باليمن كمال 
الجندوبي إن تقرير اللجنة وثــق انتهاكات 
لــلــقــانــون الـــدولـــي ارتــكــبــتــهــا قــــوات التحالف 
ــي فــيــمــا يــخــص تطبيق  ــاراتــ الـــســـعـــودي اإلمــ
ــر الــجــنــدوبــي خــالل  ــ ــاك. وذكـ ــبـ ــتـ قـــواعـــد االشـ
مقابلة مع الجزيرة في برنامج »بال حدود« 
أبرز هذه االنتهاكات، وهي عدم التمييز بني 

ــداف املــدنــيــة والــعــســكــريــة، مما أدى إلى  األهــ
تسجيل خسائر كبيرة في أوســاط املدنيني. 
وفــي شــأن يمني آخــر، قالت وزارة الداخلية 
الــحــوثــي إن تحقيقاتها  لــجــمــاعــة  الــتــابــعــة 
إلــى أن االستخبارات السعودية هي  أفضت 
الــجــهــة الرئيسية الــتــي تــقــف خــلــف إبــراهــيــم 
الــحــوثــي، وهـــو شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة عبد 

امللك الحوثي.
الـــــوزارة مقتل مــن وصــفــتــه باملنفذ  وأعــلــنــت 
الرئيسي لعملية اغــتــيــال إبــراهــيــم الحوثي 
ــفـــذت فــــي عـــمـــق مــديــنــة  فــــي عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة نـ
مأرب شرقي اليمن. وكانت جماعة الحوثي 
أعلنت اغتيال إبراهيم بدر الدين الحوثي في 

التاسع من أغسطس املاضي.

نــددت منظمة سكاي اليــن الدولية باعتقال 
الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة الــشــيــخ عــمــر املــقــبــل 
ــاذ فــــي كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ األسـ
ــشــر لـــه قبل 

ُ
الــقــصــيــم، عــلــى خــلــفــيــة مــقــطــع ن

أيـــــام يــتــحــدث فــيــه عـــن رأيـــــه بـــأعـــمـــال هيئة 
الترفيه الرسمّية، وكان املقبل قد انتقد هيئة 
الترفيه ونشاطاتها فــي السعودية، إذ قال 
في خطبة قبل بضعة أيام إن تلك النشاطات 
تسلخ املجتمع عــن هــويــتــه. وقــالــت منظمة 
الــدولــيــة، إن اعتقال عمر املقبل  سكاي اليــن 
يأتي استمراًرا لحمالت االعتقال التعسفية 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات الــســعــوديــة، ضد 
مــعــارضــيــهــا فـــي الـــــــرأي، وذلـــــك فـــي انــتــهــاٍك 

مستمّر لألعراف واملواثيق الدولية.
ا في جانب الحريات 

ً
وكــان عــام 2018 سيئ

ــة بـــاملـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  ــامــ ــعــ الــ
حــيــث شــهــد عــمــلــيــات قــتــل وإخـــفـــاء قــســري 
إلــى حــاالت عدم  ومحاكمات سرية إضــافــة 
تــوفــيــر الـــعـــالج لــلــمــعــتــقــلــني مــمــا أدى إلــى 
املوت، ورفض السماح للعائالت بزياراتهم، 
أو حتى معرفة أمــاكــن احتجازهم. وكانت 
فـــــي 2017 حــمــلــة  بـــــــــدأت  قـــــد  الــــســــعــــوديــــة 
ــهـــدفـــت أســــمــــاء أكـــاديـــمـــيـــة  ــتـ ــاالت اسـ ــقــ ــتــ اعــ
ودينية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر 
العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، عدا 
عــن اعتقال شــعــراء ومفّكرين منذ سنوات، 

ملجّرد مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.

الــــســــعــــوديــــة عــن  ــلــــطــــات  الــــســ تـــفـــصـــح  وال 
أعــــداد املــعــتــقــلــني عــلــى خلفية حــريــة الـــرأي 
فــــي ســـجـــونـــهـــا، وال تـــســـمـــح لــلــمــؤســســات 
ــارة املــعــتــقــلــني أو االطــــالع  ــزيــ الــحــقــوقــيــة بــ
ــا ُيـــثـــيـــر شـــكـــوكـــا حـــول  عـــلـــى أوضــــاعــــهــــم، مــ
ذلك. ويؤكد كل من اإلعــالن العاملي لحقوق 
اإلنـــســـان والــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق املدنية 
والــســيــاســيــة، أن لــكــل شــخــص حــق اعتناق 
فــي التعبير  اآلراء دون مــضــايــقــة، والــحــق 
عنها بمختلف الوسائل. وشـــّددت منظمة 
سكاي اليــن الــدولــيــة لحقوق اإلنــســان على 

الــتــرويــج لنفسها   مــحــاوالت السعودية 
ّ
أن

الــتــطــّور  كــدولــة ديــمــقــراطــيــة منفتحة عــلــى 
ــــي، تـــنـــهـــار بــمــجــّرد  ــــدولـ ــاون الـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ وعـ
استمرار قمع الحريات واعتقال املعارضني.

ودعــــت املــنــظــمــة املــجــتــمــع الـــدولـــي والــــدول 
ــة، عــلــى  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـ
الــخــصــوص، إلـــى الــنــظــر بــأهــمــيــة ملـــا تــقــوم 
بــه الــســعــوديــة مــن قــمــع لــحــريــة الــــرأي التي 
تعد صمام األمان لغيرها من الحريات، ما 
يتطلب وقــف دعــم الــريــاض الــذي يشجعها 

على استمرار انتهاكاتها.

البرلمان اليمني ينتقد تشبث السعودية باإلمارات

السعودية تعتقل داعية انتقد هيئة الترفيه

اعتبر صمت هادي خيانة

¶  عبدالعزيز جباري 

¶ آن باترسون

¶  عمر المقبل 

الدوحة -  

الدوحة -  

نــشــرت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى مــضــض تـــصـــورا ألســـوأ 
ــي دون  ــ الــتــوقــعــات إذا انــفــصــلــت الــبــالد عــن االتـــحـــاد األوروبــ
اتفاق وقالت إنها قد تشهد تشابكات على طرق التجارة مع 
أوروبا وتعطل إمدادات األدوية واألغذية الطازجة في الوقت 
أنــحــاء بريطانيا.  الــذي تنتشر فيه احتجاجات فــي مختلف 
الـــواردة في تقرير بعنوان »عملية املطرقة  وتمثل التوقعات 
الصفراء«، الذي تم إعداده قبل ستة أسابيع بعد أيام فحسب 
من تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء، أساسا للتخطيط 
الحكومي للخروج دون اتفاق. ونشرت هذه التصورات بناء 
على طلب نواب اتهموا حكومة جونسون بإخفاء التداعيات 
املــدمــرة لالنفصال عــن االتــحــاد األوروبــــي دون اتــفــاق وربما 
تزيد من حــدة تبادل االتهامات على الساحة السياسية في 
وقت تقترب فيه بريطانيا من املوعد املحدد لالنفصال في 31 
أكتوبر، ورجحت الوثيقة أن يكون االستعداد محدودا على 
املــســتــوى الشعبي ومــســتــوى قــطــاع األعــمــال لالنفصال دون 
اتــفــاق ألســبــاب منها الــتــشــوش الــســيــاســي. ومـــن املحتمل أن 
تضطر الشاحنات في البداية لالنتظار فترة تصل إلى يومني 
ونصف اليوم لعبور القنال االنجليزي. وقال »ستقل إمدادات 
أنواع معينة من األغذية الطازجة. وثمة خطر أن يحدث إقبال 
بدافع الخوف على الشراء ما يتسبب في اضطراب االمدادات 
الــغــذائــيــة أو تفاقم هــذا االضـــطـــراب.. وســتــحــدث احتجاجات 

واحتجاجات مضادة في مختلف أنحاء بريطانيا«.
ــن االتـــحـــاد  ــونـــســـون إن بـــريـــطـــانـــيـــا ســتــنــفــصــل عــ ــقــــول جـ ويــ
األوروبـــي في املوعد ســواء تم التوصل إلــى اتفاق أم ال. وفي 
األسبوع املاضي أقر نواب املعارضة الذين انتزعوا صالحية 
الــبــرملــان قانونا يلزم جونسون بالسعي  تحديد خطة عمل 
ا  لطلب الــتــأجــيــل إذا لــم يــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع االتــحــاد درء
للفوضى. ومنذ ذلك الحني تم تعليق عمل البرملان وأصدرت 
قــــرارات متباينة عما إذا كــان ذلــك يحق لجونسون.  محاكم 
ويقول رئيس الــوزراء إنه يريد إجــراء انتخابات عامة مبكرة 

للخروج من هذا املأزق.
لــه بالدعوة لالنتخابات  لــن يسمحوا  ويــقــول خصومه إنهم 
إال بعد استبعاد خطر الخروج دون اتفاق. وقالت الحكومة 
إن الوثيقة املسماة عملية املطرقة الصفراء التي نشرت يوم 
ــوأ الــتــوقــعــات فــقــط وإنـــهـــا اضــطــرت  ــعـــاء تــكــشــف عـــن أســ األربـ
لالستعداد لكل الحاالت الطارئة. وقــال الوزير مايكل جوف 
املسؤول عن االستعدادات للخروج دون اتفاق إن االفتراضات 

الواردة في الوثيقة املؤلفة من خمس صفحات قيد املراجعة.

بريطانيا تنشر سيناريوهات 
فوضى الخروج من االتحاد 

األوروبي دون اتفاق

لندن - رويترز
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دعــــي أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مـــايـــن نـــاخـــب إلــى 
اخـــتـــيـــار رئـــيـــس لــتــونــس األحـــــد فـــي ثــانــي 
انتخابات رئاسية حــرة فــي تــاريــخ الباد 
يـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بــنــتــيــجــتــهــا. ويـــخـــوض 
الــســبــاق 26 مــرشــحــا، أحــدهــم مــن السجن، 
وتتشابه البرامج االنتخابية للمرشحن، 
وســط خيبة أمــل واسعة بن الناخبن من 
عدم تحقق الوعود ال سيما على الصعيد 
املعيشي واالجتماعي التي برزت بعد ثورة 
2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين 
بــن عــلــي. وبــالــتــالــي، لــم يــبــرز اتــجــاه واحــد 

يعطي األولوية ملرشح على آخر.
ــاد كــريــشــان  ــ ويـــقـــول الــكــاتــب الــصــحــفــي زيـ
ــن، وكــــل  ــ ــارزيــ ــ ــبــ ــ ــ »هـــــنـــــاك مـــجـــمـــوعـــة مـــــن ال
أنــه من الصعب  التكهنات واردة«، معتبرا 
جــدا التكهن بنتيجة الــدورة األولــى، أو ما 
ســيــلــيــهــا. ويــقــول املــحــلــل الــســيــاســي حاتم 
مراد من جهته »هذه االنتخابات تحكمها 
ــام  ــقـــسـ ــاز«. وكـــــــان االنـ ــيــ ــتــ ــامــ الـــضـــبـــابـــيـــة بــ
واضــحــا خـــال االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
الــحــداثــة.  بـــن إســامــيــن وأنـــصـــار   ،2014
لــكــن املــشــهــد الــســيــاســي فـــي 2019 يــتــوزع 
بن أقطاب عــدة، بحسب مــراد: إساميون، 
عــلــمــانــيــون، شــعــبــويــون، وأنـــصـــار الــنــظــام 

السابق.
ومــــن املــرشــحــن الـــبـــارزيـــن نــبــيــل الـــقـــروي، 
ــاة »نــــســــمــــة« الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــؤســـــس قـ مـ
وزعــيــم حـــزب »قــلــب تــونــس« الـــذي وّجــهــت 
لــه الــســلــطــات فــي الــثــامــن مــن يــولــيــو تهمة 
 الــهــيــئــة الــعــلــيــا 

ّ
»تــبــيــيــض األمـــــــــوال«، لـــكـــن

أّكــــدت أن ترشيحه  لــانــتــخــابــات  املستقلة 
ال يــزال ســاريــا، ما لم تتم إدانــتــه. والقروي 
مــــوقــــوف مـــنـــذ 23 أغـــســـطـــس الـــفـــائـــت وقـــد 
رفــض القضاء التونسي األســبــوع املاضي 
طلبا لــإفــراج عــنــه. ويـــرى أنــصــار الــقــروي 
أن عملية تــوقــيــفــه كــانــت مهينة واتــهــمــوا 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أحد أبرز 
املــرشــحــن إلـــى الــرئــاســة، بــالــوقــوف خلف 
توقيفه. إال أن الشاهد أكد على استقالية 

القضاء التونسي وعدم التدخل فيه.
وتتواصل حمات القروي االنتخابية التي 
تــقــوم بها زوجــتــه ســلــوى الــســمــاوي وعــدد 
من قيادات حزبه. وسيكون الوضع غريبا 
إذا نجح القروي في تخطي الــدورة األولى 

من االنتخابات.
كما يتنافس على االنتخابات وزير الدفاع 

الــذي أعلن استقالته  عبد الكريم الزبيدي 
من الحكومة، من دون أن تقبل االستقالة، 
الــحــكــومــة صاحياته  فيما فـــوض رئــيــس 
إلــى وزيــر  فــتــرة الحملة االنتخابية  خــال 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة كــمــال مـــرجـــان. وبــن 
املــرشــحــن أيــضــا األســتــاذ الجامعي قيس 
ســعــّيــد واملـــنـــاضـــل الــحــقــوقــي خــــال فــتــرة 
ــلــــي، مـــحـــمـــد عــــّبــــو. وتـــخـــوض  ــم بــــن عــ ــكـ حـ
السباق امرأتان هما املحامية ورافعة لواء 
ــاع عـــن نــظــام  ــدفـ مــنــاهــضــة اإلســامــيــن والـ
بــن عــلــي، عبير مــوســى، ووزيــــرة السياحة 
الــســابــقــة وســيــدة األعــمــال سلمى الــلــومــي. 
وتــخــتــتــم الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــيــل الــيــوم 
الــجــمــعــة، مــن دون أن تــتــضــح بــعــد صــورة 

الفائز أو من سيمّر للدور الثاني.
وأبدى التونسيون اهتماما الفتا في السجال 
الــســيــاســي بـــن املــرشــحــن الــــذي حــصــل عبر 
مــنــاظــرات تلفزيونية غير مسبوقة، أو على 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي أو عــبــر أثــيــر  ــواقـ مـ
ــو. وهــــو مـــا يـــرشـــح فــرضــيــة تسجيل  ــ ــراديـ ــ الـ
نسبة مشاركة مهمة في االنتخابات مقارنة 
بانتخابات سابقة. وتابع ما بن مليونن إلى 
ثاثة ماين مشاهد املناظرات التلفزيونية 
الـــتـــي بــثــهــا الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي الــســبــت 
الفائت وأجــاب فيها 24 مرشحا من أصل 26 
عــن أسئلة اعتمدت وفــقــا للقرعة. واستمرت 

املناظرات ثاثة أيام.
ــة  ــ ــاألزمــ ــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ واحـــــتـــــلـــــت املــــــواضــــــيــــــع املــ
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة مــســاحــة كــبــيــرة 

ــــال الــحــمــلــة  ــتـــي طـــرحـــت خـ مــــن املـــواضـــيـــع الـ
االنــتــخــابــيــة. ويــعــانــي الــتــونــســيــون مــن نسبة 
ــتـــجـــاوز 15 فــــي املـــئـــة وارتـــــفـــــاع فــي  بـــطـــالـــة تـ
ــار وتــضــخــم أرهــــق كــاهــل املـــواطـــن من  ــعـ األسـ
الــطــبــقــات االجــتــمــاعــيــة الــوســطــى والــفــقــيــرة. 
وفي تقدير كريشان أن »الكثير من املرشحن 
ال يـــتـــنـــافـــســـون مـــــن أجـــــــل الـــســـلـــطـــة بـــــل مــن 
ــل الــتــحــكــم فــــي دوالــــيــــب الــــدولــــة والـــقـــيـــام  ــ أجـ
بمشاريعهم«. وصاحيات الرئيس محدودة 
فــي تــونــس، وكــثــر الــجــدل فــي اآلونــــة األخــيــرة 
ــــرورة تــغــيــيــر الــنــظــام  بـــن املــرشــحــن عــلــى ضـ
الـــبـــرملـــانـــي املـــــــزدوج الـــقـــائـــم فـــي الـــبـــاد وفــقــا 
لدستور 2014 بهدف منح صاحيات أوسع 
لــلــرئــيــس. وقـــدمـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة 
لــانــتــخــابــات مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــاة الــرئــيــس الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي.  ــ ــر وفـ إثــ
وســتــشــهــد تــونــس انــتــخــابــات تــشــريــعــيــة في 
السادس من أكتوبر القادم املرجح قبل الدورة 
الــثــانــيــة مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فــي حــال 
عدم فوز مرشح منذ الدورة األولى. وبالتالي 
ستتأثر نتائج االنتخابات الرئاسية النهائية 

حتما بنتائج التشريعية.
وشــرعــت هيئة االنــتــخــابــات بــتــوزيــع 14 ألف 
صـــنـــدوق انــتــخــاب عــلــى 4564 مــركــز اقـــتـــراع، 
مــدعــمــة بحماية عــســكــريــة. وســتــقــام عمليات 
الــفــرز فــي كــل مكتب اقـــتـــراع. ومـــن املنتظر أن 
تقوم منظمات غير حكومية ومراكز سبر آراء 
بنشر تكهناتها األولية على أن تقدم الهيئة 

النتائج األولية يوم 17 سبتمبر.

ــنـــدس مــحــمــد  ــعــــادة الــســفــيــر املـــهـ ــد ســ ــ أكـ
العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعــادة 
ــزة أن مــــوقــــف دولـــــــة قـــطـــر فــي  ــ إعــــمــــار غــ
دعــم القضية الفلسطينية بكل املحافل 
الدولية، ثابت، ال يتغير، سواء في الوقت 

الحالي أو مستقبا.
وأضاف سعادته، في بيان صحفي أمس، 
ــة قــطــر تــســعــى بــكــل الـــطـــرق، ومــن  أن دولــ
خال شبكة عاقاتها مع جميع األطراف 
ــم املــتــحــدة، من  الــدولــيــة ومــؤســســات األمـ
أجل تحسن حياة الناس في قطاع غزة 
وتجنيبهم ويات الحروب ومنع انهيار 
املــؤســســات الــرســمــيــة وكـــل مــا مــن شأنه 
أن يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى حـــيـــاة الــســكــان، 
وهذا تأكيد على أن دولة قطر لن تتخلى 
ــادة الــســفــيــر  ــعـ عـــن ســـكـــان غـــــزة. وقـــــال سـ
تـــصـــريـــحـــاتـــه بــخــصــوص  الــــعــــمــــادي إن 
الوضع املأساوي في غزة تم استغالها 
وتوجيهها بشكل خاطئ، مشيرا إلى أن 
غــزة تعاني انهيارا شبه كامل فــي كافة 
الــقــطــاعــات وعـــلـــى كـــل املـــســـتـــويـــات، وأن 
األوضــاع تنذر بحدوث انفجار مجهول 
النتائج يتخوف منه الجميع، وتتطلب 
تــكــاتــف الــجــهــود بــشــكــل أســــرع لــشــعــوره 

بصعوبة الحياة في قطاع غزة.
لــم تكن موجهة  كما أكــد أن تصريحاته 
ــد أحــــــد ولـــيـــســـت لـــلـــتـــهـــجـــم عـــلـــى أي  ــ ضـ
طـــرف أو للتقليل مــن دور أي طـــرف في 
الــقــطــاع، أو ضــرب  التخفيف عــن ســكــان 
ملصداقية نضال الفصائل الفلسطينية 
وصــمــود الشعب الفلسطيني فــي قطاع 

غزة، مشيرا إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى 
تسهيات أكبر سواء من الجانب املصري 
أو الـــطـــرف الــفــلــســطــيــنــي وكـــذلـــك الــطــرف 
اإلسرائيلي لتنفيذ التفاهمات األخيرة، 
وأن مسألة الضرائب في وضع اقتصادي 
املــواطــن وتكون  منهار يتحمل أعباءها 
تــداعــيــاتــهــا ســلــبــيــة عــلــى حــيــاتــه بشكل 

كبير.
وبــن أن مــا أعلنه بخصوص الضرائب 
الـــتـــوضـــيـــح بـــأنـــهـــا تـــصـــرف فــي  أراد بــــه 
الــحــكــم في  الــنــفــقــات التشغيلية وإدارة 
غــزة، وفــي الجانب املقابل تدفع كنفقات 

ــأمــــن الــبــضــائــع  مـــتـــعـــددة لـــتـــوصـــيـــل وتــ
ــواد الـــخـــام إلـــى الــقــطــاع حــتــى معبر  ــ واملــ
رفـــح، فــي حــن أن إيـــــرادات غـــزة ال تكفي 
مطلقا لتغطية نفقاتها، ألن غــزة سوق 
اســـتـــهـــاكـــي كـــبـــيـــر وضــــخــــم، ويــــجــــب أن 
يشعر املواطن بتوفير كافة االحتياجات 
أقــل، وذلك  املعيشية بشكل أكبر وتكلفة 
ــمــــوده فــــي مـــواجـــهـــة الــحــصــار  لـــدعـــم صــ
ومواجهة أي صفقات إقليمية لتصفية 

القضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بتثبيت التهدئة وتحقيق 
الهدوء في غزة، أوضح السفير العمادي 

أن الـــهـــدف مـــن مــســاعــي دولـــــة قــطــر هو 
ــام الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة  ــ إفــــســــاح املــــجــــال أمــ
ــاع وزيــــــــادة املـــشـــاريـــع  ــقـــطـ لــلــعــمــل فــــي الـ
ــن ولــيــس  ــواطـ اإلنــســانــيــة الــتــي تــخــدم املـ
مصلحة لطرف على حساب طــرف، كما 
أن دولة قطر أعلنت رسميا أنها ضد أي 
حلول دون موافقة السلطة الفلسطينية 
وترفض تجاوزها باملطلق.. مؤكدا على 
موقف وزارة الخارجية بدولة قطر على 
قــضــيــة رفـــض االســتــيــطــان الــــذي يقوض 
الشرعية الفلسطينية ويخالف الشرعية 
الــدولــيــة ومــن شــأنــه إشــعــال الــصــراع في 

املنطقة.
ـــاء  ــ ــهـ ـــ ــة وإنـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع املـ
االنـــقـــســـام، أكــــد ســـعـــادتـــه أن دولـــــة قطر 
الـــحـــوار الفلسطيني  لــطــاملــا اســتــضــافــت 
كـــمـــا وجـــهـــت الــــدعــــوة لـــرئـــيـــس الــســلــطــة 
ــل  ــائــ ــفــــصــ مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس وكـــــــافـــــــة الــ
ــادة احــتــضــان جلسات  الفلسطينية إلعــ
الــدوحــة، لترتيب الوضع  املصالحة فــي 
إمـــــــــــاءات عــلــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي دون أي 
ــــك إلدراك  ــــروط مــســبــقــة، وذلــ ــــد أو شــ أحـ
دولــــة قــطــر الــخــطــر الــكــبــيــر الــــذي يــواجــه 
مستقبل القضية الفلسطينية، وحتى 
تكون الوحدة واملصالحة دعما للقيادة 
الفلسطينية وتستطيع مــن خــالــهــا أن 
تواجه مشاريع تصفية القضية التي يتم 

الترويج لها.
وأشاد السفير العمادي بصمود الشعب 
الفلسطيني فــي قطاع غــزة رغــم سنوات 
الــحــصــار ونــتــائــجــه املـــدمـــرة عــلــى حــيــاة 
الــــســــكــــان، كـــمـــا أشــــــاد بــعــاقــتــه بــجــمــيــع 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــقـــدر عــالــيــا 
ــد فـــي مـــواجـــهـــة املــخــاطــر  مــوقــفــهــا املـــوحـ
ــزة بــالــتــحــديــد،  ــه غــ الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــواجـ
مـــتـــمـــنـــيـــا تـــحـــقـــيـــق املــــصــــالــــحــــة وإعـــــــان 
الوحدة بن مكونات الشعب الفلسطيني 
الــيــوم قبل أي يـــوم، وستكون دولـــة قطر 
ــاحــــب الــســمــو  ــرة صــ بـــتـــوجـــيـــهـــات حــــضــ
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
املفدى »حفظه الله« من أوائل الدول التي 
تقدم الدعم واملعونة للشعب الفلسطيني 
وتـــدعـــم صـــمـــودهـــم حــتــى إقـــامـــة الـــدولـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم الــتــي 

كفلها لهم املجتمع الدولي.

موقف قطر في دعم القضية الفلسطينية ثابت ال يتغير
أشاد بصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.. السفير العمادي:

الدوحة-قنا

جمد موقع التواصل االجتماعي فيسبوك تطبيق الرسائل التابع لحزب 
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو  اليميني بزعامة رئيس  الليكود 
الكراهية، وذلك  املوقع ملكافحة خطاب  انتهك سياسة  أنــه  بعدما تبني 
إبادتنا جميًعا«.  العرب »يريدون  الخميس رسالة تقول إن  إثر نشره 
وقال الناطق باسم موقع فيسبوك »بعد مراجعة دقيقة ألنشطة تطبيق 
ا لسياسة )مكافحة( خطاب 

ً
انتهاك الليكود، وجدنا  الرسائل لحملة 

الكراهية لــديــه ووجــدنــا أيــضــا أنــه كــان يــســيء اســتــخــدام التطبيق في 
الفترة الزمنية املسموح له فيها باالتصال باألشخاص«.

ملــدة 24  التطبيق  لذلك قمنا بتجميد استخدام  الناطق »نتيجة  وتابع 
ســاعــة. وفـــي حـــال حــــدوث أي انــتــهــاكــات إضــافــيــة، ســنــواصــل اتــخــاذ 
اإلجـــــــراءات املــنــاســبــة«. وتـــم شــطــب الـــرســـائـــل. ووجــــه رئــيــس الــقــائــمــة 
الــى ممثلي شركة  أيــمــن عـــودة شــكــوى  العربية  األقــلــيــة  املشتركة مــن 
ــبــاد وطــالــبــهــم بـــإزالـــة رســائــل جـــاء فــيــهــا »يــجــب منع  فــيــســبــوك فــي ال
إقامة حكومة يسار خطيرة األسبوع القادم مع البيد وعــودة، غانتس 
الذين  العرب  وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على 
يريدون إبادتنا جميًعا، أطفاال، نساء ورجــاال، والتي ستسمح إليران 

بالحصول على قنبلة نووّية لتبيدنا جميًعا«.
إلــى نتانياهو وطــالــب »بمعاقبته ومنعه من  الــكــام  ونسب عــودة هــذا 
إمكان إرسال رسائل خاصة عبر فيسبوك بعد تحريضه الّدموي ضد 
املواطنني العرب والقيادة العربّية املنتخبة«. وكان مركز عدالة القانوني 
تقدم األربعاء بشكوى باسم القائمة املشتركة أمام املستشار القضائي 
للحكومة ورئيس لجنة االنتخابات املركزية، طالب فيها »بفتح تحقيق 
أمــر صــارم يمنعه من مواصلة نشر  جنائي ضد نتانياهو وإصـــدار 
القانون«.  انتخابية ملخالفته  العنصرية كدعاية  التحريض واستخدام 
بــأنــه »يــحــاول تجنيد أصـــوات لصالحه  واتــهــم مــركــز عــدالــة نتانياهو 
فــي األوســــاط اليمينية مــن خـــال الــتــحــريــض الــعــنــصــري ضــد الــعــرب 

وتصويرهم كمجتمع وحشي ودموي يسعى إلبادة اليهود«.
من ناحيته قال متحدث باسم الليكود لفرانس برس إن »التجميد دخل 
حيز التنفيذ صباح الخميس ولن يؤثر على الحملة االنتخابية للحزب 
على اإلنترنت«. ونفى نتانياهو الذي يخوض معركة انتخابية من أجل 
بقائه رئيسا للوزراء إلذاعة إسرائيل أي عاقة له بالرسائل وقال »لم 
أكن أنا، لقد كان أحد العاملني في مقرنا االنتخابي. وتم إصاح هذا 

الخطأ بسرعة«.

»فيسبوك« يجمد تطبيق 
الرسائل التابع لليكود

القدس - أ ف ب
تونس - أ ف ب

األحد.. بدء انتخابات تونس مهد الربيع العربي
يصعب التنبؤ بنتائجها

¶  السفير المهندس محمد العمادي
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ــــدوري  تـــعـــود املــنــافــســة مـــن جـــديـــد فـــي الـ
نـــجـــوم  الـــــقـــــدم )دوري  ــــرة  ــكـ ــ لـ الــــقــــطــــري 
فـــتـــرة  بـــعـــد  ــه  ــ ــوالتـ ــ ثــــالــــث جـ ــي  ــ فـ  )QNB
الــتــوقــف بــســبــب االســتــحــقــاقــات الــدولــيــة 
للمنتخبات الوطنية سواء في املباريات 
الرسمية أو الودية، وستكون الجماهير 
القطرية على مــوعــد متجدد مــع اإلثـــارة 
واملتعة بني األندية املتنافسة بينها من 

أجل تحقيق االنتصارات.
وستعطى إشارة انطالق الجولة الثالثة 
مــــن املـــســـابـــقـــة املـــحـــلـــيـــة الــــيــــوم الــجــمــعــة 
بــإقــامــة مــواجــهــتــني، حيث تجمع األولــى 
بــني األهــلــي والـــخـــور، وتــقــام عــلــى ملعب 
الجنوب، وفي نفس اليوم يواجه العربي 
منافسه أم صالل، على ملعب جاسم بن 

حمد بنادي السد.
وتستكمل مباريات الجولة غــدا السبت 
بمواجهتني األولى تجمع بني الشحانية 
ــرة، وتــقــام فــي ملعب الــجــنــوب ثم  ــوكـ والـ
قطر والغرافة، وتقام على ملعب جاسم 
بــن حمد بــنــادي الــســد.. وتختتم الجولة 
بلقاء يجمع بني الدحيل والــريــان ويقام 

مساء األحد القادم على ملعب الجنوب.
وتشهد هذه الجولة العديد من املباريات 
القوية، وكذلك غياب السد حامل اللقب 
عــنــهــا، حــيــث تـــم تــأجــيــل مــواجــهــتــه مع 
السيلية إلى يوم 24 من الشهر الجاري، 
ــاط الـــســـد بــمــواجــهــة  ــبــ وذلـــــك بــســبــب ارتــ
النصر الــســعــودي، فــي إيــاب ربــع نهائي 
دوري أبـــطـــال آســيــا وتـــقـــام يـــوم اإلثــنــني 
املقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي 

السد.
ومــن املتوقع أن يشهد األســبــوع الثالث 
منافسة قــويــة بــني األنـــديـــة، حــيــث هناك 
ــلـــى تــصــحــيــح األخــــطــــاء  مــــن ســيــعــمــل عـ
والـــثـــغـــرات الــتــي ظــهــرت فـــي األســبــوعــني 
األول والثاني، في حني ستسعى الفرق 

التي حققت مكاسب إلى تعزيز حظوظها 
ووضعها واالستفادة مما حققته، وهذا 
التنافس بال شك سيسهم في رفع وتيرة 

األداء بني الفرق املتنافسة.
ــة األولــــــــى يـــطـــمـــح الـــخـــور  ــهــ فـــفـــي املــــواجــ
ــتـــصـــار بــعــد أن جمع  ملـــواصـــلـــة لــغــة االنـ
4 نــقــاط مـــن مـــبـــاراتـــني، وهـــو مـــا وضــعــه 
خــامــســا فـــي قــائــمــة الــتــرتــيــب حــتــى اآلن 
بـــفـــارق األهــــــــداف، فــيــمــا يــتــطــلــع األهــلــي 
بــــعــــد أن حــصــد  الــــصــــحــــوة  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ السـ
ــي الــجــولــة  ــن الــســيــلــيــة فــ ثـــــالث نـــقـــاط مــ
املـــاضـــيـــة وعـــــوض خـــســـارتـــه األولــــــى من 
ــبــــاراة تقبل  الـــعـــربـــي، وهــــو مـــا يــجــعــل املــ
أم  اللقاء الثاني بني  كل االحتماالت. أما 
صالل والعربي فهو سيحمل بني ثناياه 

الكثير من اإلثــارة كــون أم صــالل يحاول 
ــن الـــخـــور  ــة مــ ــيـ ــه املـــاضـ ــارتـ ــاوز خـــسـ تــــجــ
ــان في  ــريـ بــعــدمــا كــــان قـــد تـــعـــادل أمــــام الـ
األســبــوع األول، واملهمة ستكون صعبة 
ــداف-  ــ كـــون الــعــربــي -الــثــالــث بـــفـــارق األهـ
يقدم مستويات رائعة ونجح في حصد 

أربع نقاط من فوز وتعادل.
ــا فـــي مـــبـــاريـــات الـــيـــوم الــثــانــي والــتــي  أمــ
سيلعب خاللها الشحانية أمــام الوكرة، 
الــتــعــويــض حيث  فــســيــبــحــث األول عـــن 
ــع فـــــي املـــــركـــــز األخـــــيـــــر بـــــال رصـــيـــد  ــبـ ــقـ يـ
مــــن الـــنـــقـــاط بـــعـــد أن خـــســـر مــــرتــــني فــي 
األســبــوعــني األول والــثــانــي، لـــذا يــحــاول 
أن يــعــوض أو يمحو الــصــورة الــتــي كان 
عليها وهو يلتقي خصما عنيدا جدا هو 

الــذي يحتل املركز السابع بفارق  الوكرة 
األهداف ولديه 3 نقاط من فوز على نادي 

قطر في األسبوع املاضي.
وفي مواجهة أخــرى، سيكون نــادي قطر 
على املحك من جديد بعد أن خسر مرتني 
في الجولتني األولى والثانية وال يوجد 
لديه أي نقاط، والتحدي سيكون صعبا 
ــام الــغــرافــة الـــذي يحتل املــركــز الثاني  أمـ
بــفــارق األهــــداف ولــديــه 4 نــقــاط مــن فــوز 
وتــعــادل، ومــا بــني طموح نــادي قطر من 
أجل التعويض واندفاع الغرافة للتعزيز 
ســتــكــون املـــواجـــهـــة كــبــيــرة ومـــثـــيـــرة بني 
الــفــريــقــني، وبـــال شــك الــجــانــب التكتيكي 
ــــني فــي  ــــدربـ ســـيـــكـــون عـــلـــى أشــــــده بــــني املـ
عــمــلــيــة تـــوظـــيـــف الـــالعـــبـــني وتــحــفــيــزهــم 

ــراج أفــضــل مــا لــديــهــم فــي املستطيل  إلخــ
األخضر.

الثالثة مواجهة  وتــبــرز فــي هــذه الجولة 
الــقــمــة املــنــتــظــرة بـــني الــــريــــان والـــدحـــيـــل، 
وهي دائما ما تكون من املباريات املثيرة 
والــقــويــة، وخـــالل املــوســم املــاضــي تعادل 
الـــفـــريـــقـــان مـــرتـــني فـــي الــقــســمــني، وقــدمــا 
عرضني على أعلى مستوى، لذلك يتوقع 
أن يـــكـــون لـــقـــاء األحـــــد غـــايـــة فـــي اإلثـــــارة 
والقوة والندية، وفي نفس الوقت دعوة 
للمتعة الجماهيرية. ويمتلك الفريقان 
ــاء الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن  ــمــ الـــعـــديـــد مـــن األســ
تصنع الـــفـــارق فــي مــثــل هـــذه املــبــاريــات، 
فـــيـــتـــســـلـــح الــــدحــــيــــل بـــنـــجـــومـــه يـــوســـف 
املــســاكــنــي الــعــائــد مـــن اإلصـــابـــة املــهــدي 
بــنــعــطــيــة، وإدمــــيــــلــــســــون ومـــهـــنـــد عــلــي، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عـــنـــاصـــره مـــن الــالعــبــني 
الـــدولـــيـــني وفــــي مــقــدمــتــهــم هـــــداف آســيــا 

املعز علي.
ــيـــري  ــيـــجـــو أجـ وفــــــي املــــقــــابــــل يــــراهــــن ديـ
الـــريـــان عــلــى محترفيه جــايــك لي  مـــدرب 
وياسني براهيمي وفرانك كوم وجابريل 
ــافـــة لــلــدولــي عــبــدالــعــزيــز  ــيـــركـــادو، إضـ مـ
حاتم، مع صاحب الخبرة تباتا وأيضا 
سبستيان ســوريــا وكلهم مــن العناصر 

التي تعطي للمباراة إثارة إضافية.
ويــصــعــب عــلــى أي مــتــابــع تــوقــع نتيجة 
ــــوز بــــــه، ولـــكـــن  ــفـ ــ ــقــــاء ومــــــن يـــمـــكـــنـــه الـ ــلــ الــ
املؤكد أنها ستكون موقعة مثيرة وقمة 
جــمــاهــيــريــة لـــوجـــود رغـــبـــة كــبــيــرة عند 

الفريقني في الفوز.
ويدخل الفريقان هذه املباراة في ظروف 
شــبــه متشابهة مــن حــيــث األداء فــي أول 
جولتني حيث إن الدحيل لم يقنع حتى 
لــقــاء عــلــى قطر  فــــوزه فـــي أول  اآلن رغــــم 
بصعوبة 2/ 1 ثم تعادل مع العربي 1/ 
1 وفـــريـــق الـــريـــان لـــم يــنــجــح فـــي تحقيق 
االنــتــصــار وتـــعـــادل فــي مــبــاراتــيــه مــع أم 

صالل 2/ 2 ثم سلبيا مع فريق الغرافة.

»QNB« اإلثارة والمتعة في ثالث جوالت دوري نجوم
غياب السد حامل اللقب الرتباطه بمواجهة النصر السعودي في اآلسيوية

¶  العربي وأم صالل لقاء متوازن.. أرشيفية

أكــد األيــســلــنــدي هيمير هالجريمسون 
مـــدرب الــعــربــي أن فــتــرة تــوقــف الـــدوري 
شهدت غياب 7 من العبي الفريق سواء 
الــعــنــابــي أو املنتخبات  تــواجــد مــع  مــن 
األخـــــــرى، وقــــد حـــاولـــنـــا اســـتـــغـــالل هــذه 
ــبـــني  الــــفــــتــــرة فـــــي تـــجـــهـــيـــز بــــاقــــي الـــالعـ
وتصحيح األخطاء التي وقعت في أول 

مباراتني.
الـــذي عقده  وقـــال فــي املؤتمر الصحفي 
ــاء أم  ــقــ ــل لــ ــبـ ــــس الـــخـــمـــيـــس قـ ــبــــاح أمــ صــ
صـــالل فـــي األســـبـــوع الــثــالــث مـــن دوري 
ــا خــــالل  ــ أيـــــضـ ــــوم QNB: حــــاولــــنــــا  ــــجـ نـ
التوقف مشاهدة مباريات أم صالل في 
الــجــولــتــني املــاضــيــتــني وهـــو فــريــق جيد 
وأهــــنــــئ مــــدربــــه كـــانـــيـــدا عـــلـــى مــــا قــدمــه 
مــع الــفــريــق الـــذي لــم يكن محظوظا في 
املباراتني السابقتني اللتني كان يستحق 

فيهما النقاط الست.

وأضاف: نحترم أم صالل كثيرا ونعرف 
أن املواجهة معه لن تكون سهلة لكننا 
سنعمل على بذل كل ما لدينا من جهد.

ــل الـــجـــولـــة  ــيــ وعــــــن الــــتــــعــــادل مـــــع الــــدحــ
املاضية بعد األداء الجيد وهــل يعتقد 
العربي منافسا على اللقب، قــال: أدينا 
بشكل جيد أمام الدحيل، والتعادل معه 
يدل على تقدم الفريق وآمل آن نقدم أداء 

أفضل.
ــديـــث عــن  ــن املـــبـــكـــر الـــحـ وأوضـــــــح أنـــــه مــ
منافسة العربي على اللقب، وقال: نسير 
في طريقنا املــرســوم، ونــدرك جيدا أننا 
نعاني من بعض األخــطــاء ونعمل على 

تصحيحها.
الــــحــــضــــور  ــــى ســـــــــــؤال حـــــــــول  ــلـ ــ وردًا عـ
الــجــمــاهــيــري وهــــل ســيــكــون ســبــبــا في 
أنــا سعيد  قــال:  دعــم الفريق للمنافسة، 
بـــالـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري الــــعــــربــــاوي 

وأتــمــنــى وجـــودهـــم أمــــام أم صـــالل لكن 
نـــزال نــحــاول صنع فــريــق للمستقبل  ال 

وأمامنا الكثير الذي يجب علينا عمله.
ــة إلــــــى جــمــاهــيــر  ــ ــالـ ــ ووجـــــــه املـــــــــدرب رسـ
العربي، وقال: سنقاتل من أجل كل نقطة 
فــي كــل مــبــاراة، وأتــمــنــى أال تتخلوا عن 

فريقكم وادعموه بقوة حتى النهاية.
ــارس مــرمــى الــعــربــي  ــال جــومــيــس حــ وقــ
إن أم صـــالل فــريــق قـــوي وجــيــد وأتــفــق 
مــع مــدربــنــا بــأنــه لــم يــكــن محظوظا في 
ــان يــســتــحــق  ــ مـــبـــاراتـــيـــه الــســابــقــتــني وكــ
الـــفـــوز فــيــهــمــا والــحــصــول عــلــى الــنــقــاط 

الست.
وعن طموح فريقه هذا املوسم، قال: نحن 
الــفــرق الكبيرة وأن  إلــى مــقــارعــة  نطمح 
الــــدوري لكن كما قال  نــكــون فــي مقدمة 
املـــدرب نحن فــي طــور بناء فريق جديد 

للمستقبل.

¶  هيمير مدرب العربي في المؤتمر الصحفي

ال تتخلوا عن فريقكم وادعموه بقوة حتى النهاية
هيمير قبل لقاء أم صالل مخاطبا جمهور العربي:

ــال اإلســـبـــانـــي مــاركــيــز لــوبــيــز مـــدرب  قــ
ــاءت بعد  ــ ــرة، إن فـــتـــرة الــتــوقــف جـ ــوكــ ــ ال
فـــوزنـــا عــلــى نـــــادي قــطــر فـــي األســـبـــوع 
الـــثـــانـــي، وكــنــت أتــمــنــى أال يــكــون هــنــاك 
توقف لكي نستفيد من الدفعة املعنوية 
ذلـــك عملنا خــالل  الــتــي حققناها، ومـــع 
ــن الـــجـــوانـــب  ــ ــتــــوقــــف عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـ ــ ال

التكتيكية.
ــر الـــصـــحـــفـــي قــبــل  ــمـ ــؤتـ وقــــــال خـــــالل املـ
الثالث  الشحانية فــي األســبــوع  مواجهة 
من بطولة الدوري: فريق الشحانية يملك 
العــبــن جيدين حتى وإن كــان ال يملك 
نقاطا كونه خسر في األسبوعن األول 
املــبــاراة فرصة جيدة  والثاني.. ستكون 
لكي نعزز حضورنا وقبل لقاءات صعبة 

قادمة، وهو ما سنعمل من أجله.
نــــفــــوز فــي  أن  وأضـــــــــــاف: طــــمــــوحــــاتــــي 
ــمــــد ال يـــوجـــد  ــــحــ كـــــل مـــــــبـــــــاراة، ولــــلــــه ال
ــات وفــريــقــنــا جــاهــز للقاء  ــابـ لــديــنــا إصـ

الــشــحــانــيــة.. فـــكـــري هــجــومــي ولـــكـــن ال 
الدفاعي،  التنظيم  أسقط من حساباتي 
ــــك، حــيــث نــهــاجــم وعــنــدمــا  وشــاهــدتــم ذل
نــحــتــاج لـــلـــدفـــاع نـــعـــود لـــلـــدفـــاع وحــســب 
مـــقـــتـــضـــيـــات املـــــوقـــــف، وأنـــــــا أعـــــــرف أن 
ــة والــســد  ــرافـ ــغـ الــشــحــانــيــة لــعــب أمـــــام الـ
وخسر، وهما من أقــوى الفرق، وهــذا ال 

يقلل من قوة الشحانية.
ــــرة أحــمــد  ــــوكـ ــن جـــانـــبـــه قـــــال العـــــب الـ مــ
فاضل: املباراة ال تختلف عن أي مباراة 
في الدوري وفريقنا استعد بشكل جيد 
الفوز،  الله نخرج بنقاط  للقاء وإن شاء 
ولقد لعبنا في دوري الدرجة الثانية ملدة 
ــدا، وال نفكر  مــوســمــن وهـــو صــعــب جــ
أبدا أن نعود إليه وهو ما يدفعنا لتقديم 
األفـــضـــل مـــن أجــــل الـــتـــواجـــد فـــي املــكــان 
لــلــوكــرة. وأضــــاف: فريقنا يلعب  الــالئــق 
كمجموعة واحدة وال يتوقف على العب 

معن وهذا سر قوة الفريق.

قال اإلسباني كانيدا مدرب أم صالل إنه 
املــوســم املاضي  فــي  العربي كثيرا  واجــه 
ــات كـــانـــت صــعــبــة، ونــحــن  ــهـ ــواجـ ــل املـ وكــ
بحاجة إلــى جهد كبير من أجــل تحقيق 

الفوز عليه في هذه املباراة.
ــــذي عقد  ــد فـــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي ال وأكــ
العربي  لــقــاء  الخميس قبل  أمــس  صــبــاح 
في الجولة الثالثة لدوري نجوم QNB، أن 
إلــى االنتصار لكن  أم صــالل فــي حاجة 
لكل مباراة ظروفها، ونحن نعرف جيدا 
الــعــربــي وهــو يمتلك العبن  طريقة لعب 
أيــضــا يملك العبن  جــيــديــن، وأم صــالل 

جيدين.
التعادل  وعن تأخر االنتصار األول بعد 
والخسارة في األسبوعن املاضين، قال: 
آمــل أال يتأخر أكــثــر مــن ذلــك وأن نصل 
إليه في هذه الجولة، ونحن نسير خطوة 

بخطوة وفي كل األحــوال سنفعل ما في 
وسعنا للوصول إلى االنتصارات.

ــــول صــعــوبــة الــلــقــاء مـــع الــعــربــي من  وحـ
الناحية الجماهيرية، قال مدرب أم صالل: 
ــام جــمــاهــيــر  ــ ــذا أمــــر جــيــد أن نــلــعــب أمـ هــ
ــام الـــفـــرق  ــ ــ ــلـــعـــب أمـ ــا أحـــــب الـ ــ ــ كـــثـــيـــرة وأنـ
الجماهيرية وقد واجهنا الريان في بداية 
الغفيرة  الحالي وأمــام جماهيره  املوسم 

وتعادلنا 2-2.
وتــحــدث حـــازم شحاته العــب أم صــالل، 
وقال: املباراة لن تكون سهلة خاصة وأن 
كل الفرق استعدت بشكل جيد للموسم 
الـــحـــالـــي وتــــطــــور مـــســـتـــواهـــا مــــن جــمــيــع 

النواحي وهو ما ظهر في أول جولتن.
وأكــد أن أم صــالل استعد جيدا للمباراة 
ونسعى لتقديم مستويات جيدة من أجل 

حصد النقاط الثالث.

مدرب الوكرة: جاهزون للشحانية

كانيدا مدرب أم صالل:
 مواجهة العربي صعبة دائمًا

الدوحة -  
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أكــد اإلســبــانــي خوسيه مورسيا مــدرب 
الــشــحــانــيــة عــلــى أهــمــيــة مـــبـــاراة فــريــقــه 
القادمة أمام الوكرة في األسبوع الثالث 
الـــدوري، وقــد طوينا مباراة  مــن بطولة 
الـــســـد املــاضــيــة وجــهــزنــا فــريــقــنــا لــلــقــاء 

القادم.
وقــــال فــي املــؤتــمــر الــصــحــفــي الــــذي عقد 
أمــس الخميس قبل مواجهة الفريقني: 
ــرة فــــريــــق جـــيـــد ويـــلـــعـــب بــطــريــقــة  ــ ــوكـ ــ الـ
جماعية واملواجهة معه صعبة وأعتقد 
ــا لــــو لــعــبــنــا بـــمـــســـتـــوانـــا املــــعــــروف  ــنــ أنــ
ســـنـــكـــون قــــادريــــن عـــلـــى حـــصـــد الــنــقــاط 

الثالثة.
ــع الـــالعـــبـــني  ــيــ ــمــ ــــق وجــ ــريـ ــ ــفـ ــ أضـــــــــــاف: الـ
جـــاهـــزون لــلــمــبــاراة ونــتــمــنــى أن يــكــون 

الجميع في مستواه املعروف.
وعــــن الـــبـــدايـــة هــــذا املـــوســـم وهــــل يــراهــا 
صـــعـــبـــة، قـــــال مـــــــدرب الـــشـــحـــانـــيـــة: نــعــم 
ــبــــب فــي  ــســ الــــبــــدايــــة كــــانــــت صـــعـــبـــة والــ
ذلــــك أنـــنـــا واجـــهـــنـــا فــريــقــني قـــويـــني في 
ــذه الـــبـــدايـــة  ــ أول جـــولـــتـــني، لـــكـــن بـــعـــد هـ
الصعبة لدينا الفرصة لحصد النقاط 
واالنتصارات مع كل التقدير واالحترام 

لفريق الوكرة.
وحول تأثير رحيل املهاجم لوتشيانو، 

قــال: الــالعــب أصبح مــن املــاضــي بعد أن 
قــدم موسما جيدا، لكن علينا طي هذه 
الصفحة ونحن نقدم له الشكر على ما 
قدمه، ولدينا اآلن العبون جدد وعلينا 

أن نــعــمــل مــعــهــم ونـــوفـــر لــهــم الـــظـــروف 
الجيدة لتقديم اإلضافة.

ــــب الــشــحــانــيــة:  وقــــــال ســـعـــد حـــســـني العـ
مباراة الوكرة مهمة للغاية، وتعاهدنا 

ــان مـــــبـــــاراة الــســد  ــيـ ــلـــى نـــسـ ــبـــني عـ كـــالعـ
ــاء وإعـــــــادة الـــفـــريـــق إلــى  ــطــ وعـــــالج األخــ

طريق االنتصارات ومستواه املعروف.
أضــاف: ال شك أن الوكرة جاء متحمسا 

بــعــد انــتــصــاره األول الــجــولــة املــاضــيــة، 
وهو فريق منظم وجيد واملواجهة معه 

ستكون صعبة.

مدرب الشحانية: قادرون على الفوز أمام الوكرة

¶  مدرب الشحانية خالل المؤتمر الصحفي 

أكـــد اإلســبــانــي روبـــني دي ال بــاريــرا مــدرب 
األهـــلـــي أنـــه اســتــغــل فــتــرة الــتــوقــف إلعـــداد 
الــدولــيــني لكن  وتجهيز الفريق رغــم غياب 
بشكل عام فالعميد جاهز للقاء الخور في 

.QNB األسبوع الثالث من دوري نجوم
وقـــــال فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي الـــــذي عــقــده 
ــــس الـــخـــمـــيـــس: االنـــتـــصـــار عــلــى  ــاح أمـ ــبـ صـ
الــســيــلــيــة فــي الــجــولــة املــاضــيــة كـــان مهما، 
الــفــوز ولــكــن التحسن فــي األداء  ليس فقط 
واالســــتــــمــــرار بــنــفــس املـــســـتـــوى عــلــى مـــدار 

املباراة.

ــاراة الــســيــلــيــة أصـــبـــحـــت مــن  ــبــ وأضــــــــاف: مــ
املاضي والتركيز والتفكير في لقاء الخور 
وكيفية تحقيق االنتصار الثاني.. وأشــار 
إلــى أن األهلي بشكل عــام ال يعاني من أي 
غــيــابــات لــكــنــنــا ســنــتــأكــد بــشــكــل كــامــل من 

توفر كل الالعبني عقب املران األخير.
ــفـــوز في  ــلـــي والــــخــــور الـ وعــــن تــحــقــيــق األهـ
الــــجــــولــــة املــــاضــــيــــة، قـــــــال: هــــــذا االنـــتـــصـــار 
يــدفــع كــل فــريــق للعب بــقــوة وبالنسبة لنا 
سنضغط بشدة على الخور وعدم السماح 
ــة املــثــلــى  ــقـ ــريـ لــــه بـــالـــلـــعـــب وهـــــــذه هــــي الـــطـ

ملواجهته.
وقال إيفان حارس مرمى األهلي إن مباراة 
الخور مثل كل املواجهات ستكون صعبة 
واألهــم لدينا هو التركيز من أجــل تحقيق 
االنــتــصــار. وأكـــد أن فريقه متحفز، العبني 
وجهازا فنيا، لتحقيق النتائج والوصول 

إلى أفضل املراكز.
وعن الخور، قال: هو فريق جيد لكن األمر 
يتعلق باألهلي أواًل وعلينا أن نؤدي بشكل 
جيد كما فعلنا أمــام السيلية إذا ما أردنــا 

تحقيق االنتصار.

قال مدرب الغرافة سالفيسا يوكانوفيتش: 
ــبــــني  ــيــــز الــــالعــ ــــى تــــجــــهــ ــلـ ــ ــنــــا عـ ــلــ ــد عــــمــ ــ ــقـ ــ لـ
ــــدوري  املـــتـــواجـــديـــن خــــالل فـــتـــرة تـــوقـــف الـ
بسبب االستحقاقات الدولية، ومواجهة 
الثالث للبطولة  نـــادي قطر فــي األســبــوع 
ستكون صعبة ألنــه فــريــق منظم بالرغم 
من أنه لم يحصل على نقاط في مباراتني.
ــمـــر الــصــحــفــي قــبــل  ــــالل املـــؤتـ وأضـــــــاف خـ
مـــبـــاراة األســـبـــوع الــثــالــث: مــــرور جولتني 
مـــن الـــــدوري فــقــط ال يــعــطــيــك تـــصـــورا عن 
الشكل العام للمنافسني ولكن ما يشغلني 
هــو فريقي وكيفية تجهيزه للمنافسات 

وتــقــديــم مـــا يــحــفــظ صـــورتـــه وأنــــا سعيد 
الــفــريــق حتى اآلن، مــؤكــدا أنه  بما يقدمه 
ــد بــســبــب  ــمـ ــيــــاس أحـ ســيــفــتــقــد الــــالعــــب إلــ
ــة ويــمــثــل ذلــــك خـــســـارة لــلــفــريــق،  ــابــ اإلصــ
وأتمنى أن يعود بأفضل مما كان ونعمل 
عـــلـــى إيــــجــــاد مــــن يـــعـــوضـــه مــــن الــالعــبــني 

املوجودين.
وأشــــــار إلــــى أن الـــفـــريـــق جـــاهـــز لــلــمــبــاراة 
ــعــــروض  ــة الــ ــلــ ــهــــم مــــواصــ املـــقـــبـــلـــة، وهــــدفــ

الجيدة وتحقيق النتائج املميزة.
فيما قـــال العـــب الــغــرافــة عــثــمــان الــيــهــري: 
فريقنا جاهز للقاء نــادي قطر، وبدايتنا 

ــــع  ــلـــى أربـ ــــل حـــصـــولـــنـــا عـ ــــي ظـ ــتــــازة فـ مــــمــ
نقاط مــن مباراتني وهــو أمــر جيد، وأمــام 
قــطــر نــطــمــح لــلــنــقــاط الـــثـــالث حــتــى نــؤكــد 
أن الــغــرافــة سيظهر بــصــورة مــغــايــرة عن 

املوسم املاضي.
أضــاف: الغرافة يمتلك قاعدة جماهيرية 
ــود الــجــمــاهــيــر  ــعــ كـــبـــيـــرة ونـــتـــمـــنـــى أن تــ
لــلــمــدرجــات لــتــحــفــيــز الــفــريــق والــالعــبــني، 
ونسعى دائما أن نسعد الجماهير ونرسم 
الــفــرحــة عــلــى وجــوهــهــم، وأن مــا خـــرج به 
الفريق حتى اآلن مؤشر إيجابي على ما 

يقدمه الغرافة.

¶  روبين دي ال باريرا يرد على أسئلة اإلعالميين 

سنضغط بقوة على الخور من أجل الفوز

يوكانوفيتش: هدفنا مواصلة العروض الجيدة

روبين دي الباريرا مدرب األهلي:

قال مدرب الريان دييجو أجيري 
الدحيل  أمــام  حــول مباراة فريقه 
ــبـــوع الــثــالــث مـــن بطولة  فـــي األسـ
نــجــوم QNB: سنخوض  دوري 
مباراة قوية أمام فريق قوي جدًا، 
وأنا أشعر باالطمئنان من خالل 
العمل في األسبوعن املاضين، 
وأتوقع أن املواجهة ستكون قوية 

ومثيرة وجميلة بشكل عام.
املؤتمر الصحفي:  أضــاف خالل 
فـــريـــقـــنـــا أضـــــــاع بـــعـــض الـــنـــقـــاط 
ــكــنــه أمـــــام فـــرصـــة لــلــتــعــويــض  ول
كـــون الــريــان يــواجــه فــريــقــا قويا 
ــام املــنــافــســن  ــ ــقـــدم الــكــثــيــر أمـ ويـ
األقــويــاء، وأثــق بــقــدرات الالعبن 
أداء  يـــقـــدم  أن  يــمــكــن  ــي  ــقـ ــريـ وفـ
جــيــدا ويــحــصــد الــنــقــاط، ودائــمــا 
ــع األقـــــويـــــاء تــظــهــر  ــات مــ ــاريــ ــبــ املــ

املستويات الحقيقية لالعبن.
ــال:  ــ ــتــــرف الــــــقــــــادم، قـ حــــــول املــــحــ
ــفــريــق جــيــد وال نشغل  ال وضــــع 
بــالــنــا بــشــيء غــيــر مــتــوفــر اآلن، 

وصــحــيــح أن الـــالعـــب مــهــم وقــد 
أكثر ولكن  أو  يأتي بعد أســبــوع 
ليس من املناسب أن نتحدث عن 
ذلك وكل ما يهمنا أن نركز على 
الــفــريــق ونعمل  املـــوجـــوديـــن فـــي 
مــعــهــم بــمــا يــخــدم مــهــمــتــنــا، وأن 
الــثــابــت هــو أنــنــا نــعــمــل والــنــتــائــج 
ــتــركــيــز عــلــى مـــا هو  ســتــأتــي وال

قادم.
الريان عبد  أكد العب  من جانبه 
ــاراة  ــبــ املــ ــرازي أن  ــ ــحـ ــ الـ ــمـــن  الـــرحـ
ستكون صعبة جــدا ولــهــا طابع 
خــاص، وأنــنــا سنسعى إلرضــاء 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــكـــبـــيـــرة، واملـــــــدرب 
الالعبن،  عمل بشكل كبير مــع 
ــة بــكــل  ــلـ ــافـ ــة حـ ــمـ ــقـ ــتــــكــــون الـ وســ

شيء.
نـــــقـــــاط فــي  وحــــــــــول ضـــــيـــــاع 4 
األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، قــــال: ما 
حصل هو حافز لنا من أجل أن 
نعوض ونقدم ما هو أفضل من 

أداء ونتائج.

قـــال اإلســبــانــي كــارلــوس ألــوس 
مــدرب نــادي قطر: املــبــاراة أمــام 
ــثــالــث  الـــغـــرافـــة فــــي األســــبــــوع ال
للدوري صعبة جدًا وصعوبتها 
تكمن فــي عــدم حصولنا على 
نــقــاط مــن املــبــاراتــن املاضيتن 
التوقف  الــخــســارتــن، وأن  بــعــد 
كــــان جـــيـــدا مـــن أجــــل املــعــالــجــة 
ــدة،  ــيـ ــة جـ ــزيـ ــاهـ ــول لـــجـ ــ ــوصــ ــ ــ وال
ونــحــن نلعب كـــرة ومـــع ذلـــك لم 
ــذا ال  ــ نــحــصــل عـــلـــى نــــقــــاط، وهــ
يمكن أن يستمر مع أن مباراتنا 

القادمة صعبة بال شك.
وأضــــــــــــــــــاف خــــــــــــالل املـــــؤتـــــمـــــر 
الــصــحــفــي قــبــل املـــواجـــهـــة أمـــام 
ــدا ألداء  ــيـ ــعـ ــنـــت سـ كـ الــــغــــرافــــة: 
ــفــريــق بــالــرغــم مـــن الــخــســارة  ال
الـــدحـــيـــل أو أمــــام  ــام  ــ ــ ــواء أمـ ــ ــ سـ
ــت أنــا  ــوقـ ــي نــفــس الـ ــــوكــــرة وفــ ال
ــدم حـــصـــد الـــنـــقـــاط  ــعــ ــ ــن ل ــزيــ حــ
بالرغم من األداء الجيد، وأتعامل 
مع الفريق كمجموعة وإذا كانت 

هــنــاك مــالحــظــات فنحن نعمل 
مع الالعبن من أجل تجاوزها.

وتابع: الحظوظ يمكن أن تكون 
مــتــســاويــة بـــن الــفــريــقــن قطر 
ــديــه  ــة، وكـــــل مــنــهــمــا ل ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ والـ
ــبــــون عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــاٍل،  العــ
الـــــدافـــــع يــجــب  ــى أن  ــ ــ إل وأشــــــــار 
أن يــــكــــون مـــــوجـــــودا مــــن أجـــل 

الوصول إلى ما نطمح إليه.
وقــال العــب نــادي قطر يوسف 
أيمن: فريقنا يطمح إلى تجاوز 
ــاراة الــقــادمــة  ــبــ مـــا هـــو عــلــيــه، املــ
لــيــســت ســهــلــة، والـــغـــرافـــة فــريــق 
ــع ذلـــك سنلعب من  صــعــب، ومـ
إلــى الوضع  أجــل العودة مجددا 

الصحيح.
وأضـــــاف: الـــوقـــت ســابــق ألوانـــه 
أن نفكر بالخطر، واملــشــوار ال 
ــفــريــق  يـــــزال طـــويـــال أمـــامـــنـــا وال
ــقـــدم مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة، وإن  يـ
شاء الله يعود إلى الوضع الذي 

نطمح إليه.

مدرب الريان:
 سنلعب أمام الدحيل

 من أجل التعويض

ألوس: مباراتنا أمام
 الغرافة صعبة جدًا 
وحظوظنا متساوية

الدوحة -  



الـــدوحـــة هــذا  تــعــرض صــــاالت السينما فــي 
السينمائية  األفـــام  األســبــوع مجموعة مــن 
املتنوعة، بالتزامن مع عرضها في  العاملية 
مختلف دور العرض في أنحاء العالم، حيث 
الــدرامــا واملــغــامــرات والكوميديا  بــن  تتنوع 
املتحركة لألطفال  الرسوم  أفــام  إلى جانب 

والعائلة.
ومن ضمن األفام املعروضة هذا األسبوع، 
/ ذا جــولــدفــيــنــش/ وتتمحور  الـــدرامـــا  فــيــلــم 
أحداثه حول رجل ثري يقوم برعاية الصبي 
العمر ثاثة  البالغ من  الصغير /ثيو ديكر/ 
/ عشر عامًا في /نيويورك/ مع عائلته في 
إيــســت ســايــد/، وذلـــك بعد مقتل والــدتــه في 
/املتروبوليتان/،  حــادث تفجير فــي متحف 

وفـــي خــضــم الــكــارثــة الــتــي حــلــت باملتحف، 
يستولي على لوحة )طائر الحسون( التي ال 
تقدر بثمن، الفيلم من إخــراج جون كرولي، 
ومن بطولة أنيورين بارنارد وجيفري رايت 

وفن وولفارد.
ــاالت ســيــنــمــا الـــدوحـــة فيلم  كــمــا تــشــهــد صــ
الـــرســـوم املــتــحــركــة / ذا بــيــغ تــريــب/ وتـــدور 
أحداثه في إطار املغامرات والكوميديا حول 

طائر اللقاق الذي يقترف خطأ كبيًرا حن 
يوصل طفل الباندا ألبوين خاطئن، ويجتمع 
دب وأرنــــب ونــمــر لــيــخــوضــوا مــعــًا مــغــامــرة 
كوميدية مــن أجــل إعـــادة الطفل إلــى والــديــه 
الــحــقــيــقــيــن، الــفــيــلــم مــن بــطــولــة كــل مــن دان 
ميدفيديف وستيفن أوكسنر، ومن إخراج 

ناتاليا نيلوفا وفاسيلي روفينسكي.
وحول األفام الهندية سيعرض فيلم الدراما 

الــفــيــلــم  الـــهـــنـــدي / ســيــكــشــن 375/ ويــلــقــي 
التي يمكن بها إساءة  الكيفية  الضوء على 
املعني  الحاسم  العقوبات  قــانــون  اســتــخــدام 
بسامة املــرأة في الهند من خــال األحــداث 
الـــدرامـــيـــة الـــتـــي تـــحـــدث فـــي قـــاعـــة املــحــكــمــة 
للقسم 375، الفيلم من إخــراج أجــاي باهل، 
وبطولة كل من ريتشا تشادا وميرا تشوبرا 

وراهول بات.

ــبـــاب الــعــربــي  ــّدم مـــئـــات املـــبـــتـــكـــريـــن مــــن الـــشـ ــقــ يــ
أمام  أفكارهم عن حلول تكنولوجية مستدامة 
جمهوره وعدد من خريجي البرنامج، والخبراء، 
الليلة للحصول على  البرنامج  ولجنة تحكيم 
الفرصة للمشاركة في املوسم الحادي عشر من 
التلفزيوني  الــبــرنــامــج  الــعــلــوم،  نــجــوم  بــرنــامــج 
للتربية  مــبــادرات مؤسسة قطر  الــرائــد وإحــدى 

والعلوم وتنمية املجتمع.
الــجــمــهــور مــدعــو ملــتــابــعــة حــلــقــة الــيــوم الجمعة 
إلى  اللجنة وينضم  إعــجــاب  ملعرفة مــن سينال 

رحلة البحث عن أفضل مخترع عربي.
قال خالد الجميلي، مقّدم برنامج نجوم العلوم: 
تــجــربــة تلفزيونية علمية  املــشــاهــدون  »ينتظر 
الواقع.  مليئة بالحماس ضمن برامج تلفزيون 
وبـــعـــد مــشــاركــتــي فـــي الـــبـــرنـــامـــج مــنــذ إطـــاقـــه، 
ــذا املـــوســـم يـــأتـــي مــغــايــرًا  ــقـــول إن هــ يــمــكــنــنــي الـ
 لــلــتــطــور الــــذي شــهــده مـــن حيث 

ً
تــمــامــا نــتــيــجــة

الــشــكــل واملـــضـــمـــون لــيــلــبــي تــطــلــعــات جــمــهــوره. 

املــوســم سنشاهد مستوى عاليا من  خــال هــذا 
املواهب العربية العلمية التي نفخر بها ونتابع 
ــــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة فــــي مــنــطــقــتــنــا  ــقـ ــ تـــطـــور الـ

العربية«.
البرنامج منذ بدء  الــذي تابع  الجمهور  ويجد 
عــرضــه عــام 2009، أنــه قــد عــاد بصيغة جــديــدة 
تــمــاًمــا فـــي املـــوســـم الـــحـــادي عــشــر مـــع الــتــركــيــز 
ــة والـــــتـــــعـــــاون، كــمــا  ــ ــــدامـ ــتـ ــ اإلضـــــافـــــي عـــلـــى االسـ
التي  الــتــصــفــيــات  فــي حــلــقــات  تــغــيــرات  يتضمن 
تشجع املناقشات العلمية والتبادل املعرفي بني 

متسابقيه من الشباب العربي املبتكر.
ــار املـــكـــونـــة مــــن ثـــاث  ــيــ ــتــ ــقـــات االخــ ــلـ وخـــــــال حـ
أكثر مــن 150 مــن املخترعني  حلقات، سيعرض 
ــام لجنة  الــطــمــوحــني تــصــوراتــهــم وأفـــكـــارهـــم أمــ
تــحــكــيــم عــلــمــيــة وبــمــســاعــدة عــــدد مـــن خــريــجــي 
البرنامج، وسيتنافسون على كسب مقعد لهم 

ضمن املتسابقني الثمانية النهائيني.
ســيــتــم بـــث الــحــلــقــة األولـــــى مـــن بــرنــامــج نــجــوم 
العلوم غدا السبت عبر سبع قنوات في املنطقة 

وعبر املوقع اإللكتروني حتى 8 نوفمبر.

للعماء  أنها ستوفر  أمــس   Ooredoo أعلنت
أحـــــدث املــنــتــجــات الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا شــركــة 
الجديدة   Pro وهــي سلسلة هــواتــف ،Apple
 Pro 11 iPhoneو Pro 11 iPhone هواتف(
 11 iPhone إلــــى هـــاتـــف بـــاإلضـــافـــة   )Max

الجديد بكاميرا ثنائية.
 iPhone العماء من طلب هواتف وسيتمكن 
 Pro Max 11 iPhoneو Pro 11 iPhone11 و
مسبقًا ابتداء من 20 سبتمبر 2019، على أن 
ابتداء من 27  تتوفر أجهزة iPhone الجديدة 
املعلومات حول  سبتمبر 2019. وملــزيــد مــن 

.Ooredoo.qa األسعار، يمكن للعماء زيارة
 11 iPhoneو Pro 11 iPhone ويتميز كل من
Pro Max بنظام كاميرا ثاثي جديد يوفر 
تجربة كــامــيــرا احــتــرافــيــة مــع كــامــيــرا بعدسة 
لــلــغــايــة )Ultra-Wide( وكــامــيــرا  عــريــضــة 
بــعــدســة عــريــضــة )Wide( وكــامــيــرا بعدسة 
أكبر  للتقريب )Telephoto(، ما يوفر قدرات 
لــلــتــصــويــر فــي ظــــروف اإلضـــــاءة الــخــافــتــة مع 

الليلي ويمنح املستخدمن  التصوير  خاصية 
إمكانية تصوير الفيديو بأعلى جودة متوفرة 

في هاتف ذكي.
ويوفر معالج Bionic A13 القوي املصمم من 
ِقبل Apple أداًء ال مثيل له لجميع املهمات مع 
 11 iPhone زيادة في عمر البطارية، إذ يوفر
Pro  عمر بطارية أطول بمعدل 4 ساعات في 
أمــا هاتف   .iPhone Xs اليوم مقارنة بهاتف
Pro Max 11 iPhone فيوفر عمر بطارية 
أطــــول بــمــعــدل 5 ســـاعـــات فـــي الـــيـــوم مــقــارنــة 

.iPhone Xs Max بهاتف
الجديدة   Super Retina XDR وتعد شاشة
املتوفرة في هاتف Pro 11 iPhone بقياس 
 Pro Max 11 iPhone 5.8 إنش وفي هاتف
بقياس 6.5 إنش، هي األكثر سطوعًا وتطورًا 
فـــي جــهــاز iPhone. وتــتــوفــر  اإلطـــــاق  عــلــى 
 11 iPhoneو Pro 11 iPhone هــــواتــــف
الجديد  الــلــون  ألـــوان بما فيها  بـــ 4   Pro Max

األخضر.
بــقــدرات قوية   11 iPhone تــزويــد هاتف وتــم 
التشغيل  نــظــام  ومبتكرة تنسجم تمامًا مــع 

iOS 13، مــا يــوفــر تــجــربــة مــســتــخــدم رائــعــة 
 11 iPhone لــهــا مــثــيــل، كــمــا يــوفــر لــم يسبق 
نظام كاميرا مزدوجة قويا وجديدا بالكامل 
 Ultra-Wide للغاية مـــزوًدا بعدسة عريضة 
بــعــدســة عــريــضــة )Wide(، مــا يتيح  وأخــــرى 
بــأعــلــى جــودة  فــيــديــو  للمستخدمن تــصــويــر 
متوفرة في هاتف ذكي على اإلطــاق، ويوفر 
الخافتة  للتصوير فــي اإلضــــاءة  أكــبــر  ــدرات  قـ
مع خاصية التصوير الليلي، وميزة التصوير 
األلــيــفــة  لــألشــخــاص والـــحـــيـــوانـــات   Portrait

وغيرها.
 A13 11 مزودًا بمعالج iPhone ويأتي هاتف
Bionic ألداء املهام التي تتطلب قدرات تقنية 
عــالــيــة، مــع عمر بــطــاريــة يـــدوم ملــدة يــوم كامل 
عند شحنه في كل مرة، وهو مصمم لتحمل 
إذ تم تعزيز خصائصه  الخارجية،  الــظــروف 
لــلــمــاء بــاإلضــافــة إلـــى تصميمه من  املــقــاومــة 
ــاج فــي هــاتــف ذكـــي عــلــى اإلطــــاق.  أقــــوى زجــ
ويتوفر iPhone 11 بـ 6 ألوان رائعة جديدة بما 
في ذلك اللون األرجواني واألخضر واألصفر 

.)PRODUCT( واألسود واألبيض واألحمر

»نجوم العلوم« ينطلق اليوم بحلة جديدة

Ooredoo تطلق الطلب المسبق على »آيفون 11« 20 الجاري

أفالم متنوعة تعرض في صاالت سينما الدوحة
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صحيفة القيــادة والريــادة

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية أن الداعية القطري الشيخ عبدالله بن محمد النعمة، سيكون خطيب الجمعة، اليوم، بجامع 
اإلمام محمد بن عبد الوهاب، وستكون الخطبة بمشيئة الله بعنوان »يسر الدين« ويتناول خالها )يسر اإلسام والحث عليه وترغيبه 

في ذلك، بعض مظاهر يسر اإلسام وتيسيره، والتخلق بخلق الرحمة(.
ودعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية جموع املصلن لاستفادة من الخطب املعاصرة التي يصدح بها دعاة األمة اإلسامية من 
أعلى منبر هذا الصرح اإلسامي الكبير بدولة قطر، بموقعه املتميز على ربوة عنيزة املطلة على أبرز معالم الدوحة الحديثة، وببنائه 

العصري املستمد من املعمار التراثي القطري، ومساحته الداخلية التي تتسع ألكثر من 30000 مصل، وبمواقف السيارات الفسيحة.

»يسر الدين«
 محور خطبة اليوم 
بجامع اإلمام

إجازة سعيدةإجازة سعيدة

الدوحة -  

الدوحة -

الدوحة -
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