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خالل اجتماع ناقش إخضاع المتعاملين باألغذية للتدريب واالختبار

لجنة األمن الغذائي بالغرفة تطلع على مشروع االستراتيجية الوطنية

عقدت لجنة األمــن الغذائي بغرفة قطر اجتماعا 
برئاسة محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس 
الــغــرفــة ورئــيــس اللجنة وبــحــضــور اعــضــاء  ادارة 
اللجنة السيد عبد الرحمن بن عبد الله االنصاري 
عضو مجلس ادارة الغرفة، السيدة وســن الباكر 
مدير ادارة سالمة االغذية والصحة البيئية بوزارة 
الصحة العامة، السيد سالم حمود آل شافي مدير 
إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، السيد حمد 
راشـــد مــبــارك امــن ســر الجمعية القطرية للثروة 
الحيوانية، املهندس جبر محمد ال جبر النعيمي 
مدير ادارة املواصفات في الهيئة العامة القطرية 
للمواصفات واملقاييس، وبقية اعضاء اللجنة من 
رجال االعمال ومالك ومدراء املشروعات الزراعية 

والغذائية.
ــوع مـــشـــروع  ــتــــمــــاع بـــحـــث مــــوضــ وتـــــم خـــــالل االجــ
قــرار تعده وزارة الصحة العامة يقضي بتدريب 
املــتــعــامــلــن مــع الـــغـــذاء واخــضــاعــهــم الـــى امــتــحــان 
ــوزارة مـــن اجــــل ضــمــان ســالمــة الـــغـــذاء،  ــ ــ تــجــريــه الـ
حــيــث قـــدمـــت الـــســـيـــدة وســــن الـــبـــاكـــر مـــديـــر ادارة 
بـــوزارة الصحة  سالمة االغــذيــة والصحة البيئية 
الــعــامــة شــرحــا حــول مــشــروع الــقــرار واهميته في 
حفظ سالمة الغذية املقدمة للمواطنن واملقيمن، 
الــتــدريــب يشمل جميع املتعاملن مع  وقــالــت ان 
الـــغـــذاء ســــواء فــي الــتــصــنــيــع او الــنــقــل والــتــخــزيــن 
والــتــقــديــم وغـــيـــرهـــا، حــيــث ان هــــؤالء االشــخــاص 
يحصلون على تصريح مــن القومسيون الطبي 
بشأن لياقتهم الصحية، ولكنهم بحاجة أيضا إلى 

التدرب على كيفية التعامل مع الغذاء، مشيرة الى 
انه سيتم التدريب على اربعة مراحل.

وقــال العبيدلي انه يؤيد مشروع القرار من حيث 
آلــيــة التنفيذ  املــبــدأ، ولــكــن ال بــد أوال مــن مناقشة 
بحيث ال تكون هنالك تكلفة مرتفعة على اصحاب 
العمل، وان تكون اآللــيــة سلسة وقابلة للتطبيق 

دون تعطيل العمل في املنشآت الغذائية.
ــانـــب مــــن االجـــتـــمـــاع ملــنــاقــشــة  ــم تــخــصــيــص جـ ــ وتـ
مــشــروع االستراتيجية الوطنية لــأمــن الغذائي 
ــارة املــالــكــي  ــ ــة، حــيــث قـــامـــت الـــســـيـــدة سـ ــدولــ فـــي الــ
مساعد مدير إدارة األمــن الغذائي بــوزارة البلدية 
والــبــيــئــة، بــاســتــعــراض ابــــرز الــنــقــاط الــــــواردة في 
االستراتيجية، وبعد ذلك تم استعراض اهم نتائج 

اجتماعات اللجان الفرعية التي تتكون منها لجنة 
األمن الغذائي بالغرفة.

وعقدت لجنة الثروة الحيوانية اجتماعن برئاسة 
الــســيــد غــانــم عــلــي غــانــم املــهــنــدي رئــيــس اللجنة 
وبحضور اعضائها، ومن اهم نتائج اجتماعيها 
ــرورة تــوفــيــر أراض إلنـــشـــاء مـــخـــازن لــأعــالف  ــ ضـ
بأنواعها املختلفة مع توفير مساحات كافية من 
األراضــــي بــأســعــار تشجيعية، وتشجيع القطاع 
الخاص القطري والشركات القطرية العاملة في 
الــدول الزراعية بإنتاج األعــالف وتكوين مخزون 

احتياطي استراتيجي للثروة الحيوانية بقطر.
كــمــا تــم االتــفــاق عــلــى ان تــقــدم اللجنة دراســــة عن 
استبدال جزء من األعالف الجافة الحصة املدعومة 

من الدولة بأعالف مركزة إلى جهات االختصاص 
في الدولة.

ــزارع اجتماعن برئاسة  املـ إلــى ذلــك، عقدت لجنة 
نـــاصـــر احـــمـــد الــخــلــف رئـــيـــس الــلــجــنــة، ومــــن اهــم 
النتائج حصر اآلليات التي تسهم في دعم املزارع 
املنتجة والتي ترتبط معظمها بإجراءات وقرارات 
ــفــــات والــتــشــريــعــات  مــتــعــلــقــة بـــاالســـعـــار واملــــواصــ
ــل تفعيلها،  ــى الــجــهــات الــعــلــيــا مـــن اجـ ورفــعــهــا الـ
وقيام اللجنة بدعوة هيئة املواصفات واملقاييس 
ــع االســــعــــار عـــلـــي مــنــتــجــات املــــــزارع  ــ ولـــجـــنـــة وضـ
ــتــــوردة مــــع دعـــم  بــــدراســــة تـــعـــديـــل الـــكـــمـــيـــات املــــســ

للمنتج املحلي.
وعــقــدت لجنة منافذ وتــوزيــع املنتجات الغذائية 
اجــتــمــاعــهــا بـــرئـــاســـة عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عــبــد الــلــه 
االنــصــاري وبــحــضــور االعــضــاء، ومــن اهــم نتائج 
وتــوصــيــات اجــتــمــاعــهــا ســرعــة اتــخــاذ االجـــــراءات 
الالزمة فيما يختص بتطوير ورفع مستوى سوق 
الخضروات والفواكه بالصورة التي تتناسب مع 
الــتــطــورات بــدولــة قــطــر، السعي فــي تطوير سوق 
االغنام واالبل، واعطاء االولوية لالستثمارات في 
املشروعات الغذائية ذات االرتباط باملواد الغذائية 

في دولة قطر.
وعقدت لجنة منتجي الدواجن اجتماعها برئاسة 
عبد العزيز العطية وحــضــور األعــضــاء ومــن اهم 
نتائجها مراجعة وتعديل مواد القانون الخاصة 
ــن، وحــصــر  ــ ــدواجـ ــ بــالــتــشــهــيــر واإلغـــــــالق ملــــــزارع الـ
تــحــديــات قــطــاع الــدواجــن واقــتــراح الــحــلــول بذلك، 
وإعـــــــداد كـــتـــاب إلــــى غـــرفـــة قــطــر ملــخــاطــبــة جــهــات 

االختصاص.

■ العبيدلي وال شافي ووسن الباكر

الدوحة -

ضمن مشروع توسعة حقل الشمال

»قطر للبترول« تطرح مناقصة لمنشآت 
تخزين وتحميل المنتجات السائلة

»حقوق اإلنسان« تستقبل وفدًا من كبار 
الباحثين والسياسيين األمريكيين

الدفاع المدني ينظم دورة تدريبية 
حول السالمة في المنزل للعاملين

»الشورى« يشارك في اجتماعات اللجنة 
التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي

22 سبتمبر  »مركز القيادات« يعلن 
آخر موعد للتسجيل ببرامج »تطوير«

أعلنت قطر للبترول طرح املناقصة الخاصة بأعمال 
الــهــنــدســة والـــتـــوريـــد والــبــنــاء لــلــمــنــشــآت اإلضــافــيــة 

ــتـــجـــات  ــنـ لـــتـــخـــزيـــن وتـــحـــمـــيـــل املـ
السائلة وتخزين وتوزيع أحادي 
اإليثيلن غليكول، في مدينة راس 
ــك لــتــلــبــيــة  ــ ــفـــان الـــصـــنـــاعـــيـــة، وذلــ لـ
متطلبات مــشــروع تــوســعــة حقل 

الشمال.
وتــشــتــمــل املـــنـــاقـــصـــة عـــلـــى خــــزان 
جديد لغاز )البروبان(، وضواغط 
ــاع الـــبـــخـــار الـــنـــاجـــم عن  ــتـــرجـ السـ
عملية تبريد خزانات )البروبان( 
ــزان لــلــمــكــثــفــات  ــ ــان(، وخــ ــوتــ ــبــ و)الــ
ــة املـــنـــتـــجـــة فــي  ــيـ ــونـ ــربـ ــيـــدروكـ ــهـ الـ

املصنع براس لفان، وخزان ونظام وتوزيع ألحادي 
إلــى مرسى لتصدير  اإليثيلن غليكول، بــاإلضــافــة 
املنتجات السائلة وخطوط أنابيب لنقل املنتجات 

السائلة من املصنع إلى منطقة التخزين.
وفـــي مــعــرض تعليقه عــلــى إطــــالق هـــذه املــنــاقــصــة، 
ح ســعــادة املــهــنــدس ســعــد بــن شــريــده الكعبي،  ــرَّ صـ
وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــــطــــاقــــة، الـــعـــضـــو املــنــتــدب 
والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بــأن طــرح هذه 
ــذي تـــحـــرزه  ــ املـــنـــاقـــصـــة يــعــكــس الـــتـــقـــدم املــســتــمــر الــ

قطر للبترول في توسيع طاقتها اإلنتاجية للغاز 
الطبيعي املسال.

ــه بـــالـــنـــظـــر لــلــحــجــم الــكــبــيــر  ــ وأضــــــــاف ســــعــــادتــــه أنــ
ــاج  ــ ــتــ ــ ــن اإلنــ ــ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــــاجـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــــسـ لــــلــــمــــنــــتــــجــــات الـ
الــــبــــحــــري ومــــعــــالــــجــــة الـــــغـــــاز فــي 
ــقـــد كـــان  ــنـــع بـــــــراس لــــفــــان، فـ املـــصـ
مـــن الــــضــــروري تــوســيــع مــنــشــآت 
الــتــخــزيــن والــتــحــمــيــل املـــوجـــودة 
لدى قطر للبترول.. مشيرا إلى أن 
الــــذي تتبعه قطر  املــتــمــيــز  الــنــهــج 
للبترول في استراتيجية التعاقد، 
ــال  ــمــ ــــي تـــقـــســـيـــم األعــ واملـــتـــمـــثـــل فـ
إلـــى عـــدد مــن املــنــاقــصــات وعــقــود 
ــاء،  ــنــ ــبــ ــد والــ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ الـــهـــنـــدســـة والـ
مــــة بــــن الـــخـــبـــرة  يـــســـمـــح بــــاملــــواء
ــاولـــن وطــبــيــعــة  ــقـ ــمـ ــلـ الـــنـــوعـــيـــة لـ

األعمال املطلوبة في كل مناقصة.
ويشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على إضافة 
أربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي املسال، 
وذلك في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية إلى 
رفع الطاقة اإلنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي 
املسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 مالين طن 

سنويًا بحلول عام 2024.
ــاز بتنفيذ هــذا  ــه تــم تكليف شــركــة قــطــر غـ ُيــذكــر أنـ

املشروع العمالق بالنيابة عن قطر للبترول.

زار وفد من كبار الباحثن والسياسين األمريكين 
ــان لــدى  مــقــر الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان وكــ
الــكــواري نائب  الــدكــتــور محمد بــن سيف  استقباله 
رئــيــس اللجنة وســلــطــان بــن حسن الــجــّمــالــي األمــن 
الــلــجــنــة  إلــــى جـــانـــب مــــــدراء إدارات  الـــعـــام املـــســـاعـــد 

الوطنية لحقوق اإلنسان.
وجاءت زيارة الوفد بهدف تشجيع عمل املؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان واملؤسسات غير الحكومية 
الــدعــم واملــســاعــدات  ومنظمات املجتمع على تقديم 

لأشخاص الذين قد تتعرض حقوقهم النتهاكات.

ــاع مــــــع وفــــــــد كـــــبـــــار الـــبـــاحـــثـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وتـــــــنـــــــاول االجــ
والسياسين دور الصحافة واإلعالم في تقديم الدعم 
ــك الــعــمــال  ــــى بــالــرعــايــة بــمــا فـــي ذلـ لــأشــخــاص األولـ
إلـــى جــانــب دور الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وأساليب عملها في 
الــتــي تقدمها اللجنة  الــشــكــاوى والتسهيالت  تلقي 
أكـــان عــن طريق  إلــيــهــا ســـواء  لــلــوصــول  للملتمسن 
الــحــضــور املــبــاشــر إلـــى مــقــر الــلــجــنــة أو عــبــر مكاتب 
الــجــالــيــات الــتــي أنــشــأتــهــا الــلــجــنــة بــمــقــرهــا أو عبر 
الــخــطــوط الــســاخــنــة أو املــوقــع اإللــكــتــرونــي الرسمي 
لــلــجــنــة إلــــى جـــانـــب دورهـــــا فـــي مــعــالــجــة انــتــهــاكــات 

حقوق اإلنسان الناجمة عن الحصار.

امـــس االول  املـــدنـــي  لــلــدفــاع  الــعــامــة  نــظــمــت االدارة 
الــجــمــعــة دورة تــدريــبــيــة حـــول الــســالمــة فـــي املــنــزل 
الــشــركــة القطرية لــالســتــقــدام )ويـــزة(  للعاملن فــي 
لــتــوعــيــة  فــــي إطـــــــار جــــهــــود اإلدارة  ــأتــــي  تــ والــــتــــى 
العامالت والعاملن في املنازل والفنادق والشركات 
بـــاجـــراءات الــســالمــة املــنــزلــيــة وكيفية الــحــمــايــة من 
املــخــاطــر، قـــدم منتسبو الــدفــاع املــدنــي مــحــاضــرات 
اشــتــمــلــت عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوانــب الــتــي تتعلق 
بالسالمة والوقاية في املنزل وكيفية تنفيذ االخالء 
في حالة وقوع حرائق، وكيفية التعامل مع الحرائق 
والتعريف بأنواع الطفايات، فضال عن اإلجــراءات 
التي يجب إتباعها في حالة وقوع حوادث منزلية 
وكيفية اســتــخــدام طفايات الحريق بــاالضــافــة الى 

تطبيقات عملية الطفاء الحريق.
 وأكد املالزم أول عبد الهادي علي املري ضابط قسم 
بـــاإلدارة العامة للدفاع  االعــالم والتثقيف الوقائي 

املدني على أهمية هذه الدورات التوعوية التثقيفية 
التي تقدمها االدارة للعاملن في الشركات خاصة 
ــراءات األمـــن  ــ ــإجـ ــ ــازل لــلــتــوعــيــة بـ ــنــ مــســتــخــدمــات املــ
والسالمة املنزلية، واألضرار التي قد يتعرضون لها 
من اندالع الحرائق، وضرورة االلتزام بشروط األمن 
والسالمة ووجود طفايات حريق، وكيفية التعامل 

معها والتأكد من صالحيتها.
واشـــار إلــى ان اإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع املــدنــي تقوم 
بتوزيع نشرات توعوية توضح األخطاء التي تقع 
فــي املـــنـــازل والــتــى قــد تــنــتــج عــنــهــا حــرائــق منزلية 
تتسبب في خسائر بشرية ومادية عديدة، مطالبا 
الجميع بتوفير الطفايات الجيدة وكذلك التدريب 

عليها واإلملام بطريقة استخدامها.
ــــدورة تــضــمــنــت تــدريــبــات عملية  ــار إلـــى أن الــ ــ وأشـ
متكاملة حــول كيفية مكافحة الحريق باستخدام 
الطفايات املتخصصة لكل نوع من أنواع الحرائق، 
وكيفية الخروج اآلمن من األماكن التي تحدث فيها 

حرائق.

ــي الـــــــــدورة الـــســـادســـة  ــــورى فــ ــــشـ ــارك مــجــلــس الـ ــشــ يــ
والــعــشــريــن لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد الــبــرملــانــي 
العربي واالجتماعات املنبثقة عنها، واملقرر عقدها 
في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة من 15 إلى 
19 سبتمبر الــجــاري. وتــنــاقــش اجــتــمــاعــات الـــدورة 

عــددا مــن املشاريع النموذجية االسترشادية حول 
قوانن املرأة والطفولة واإلرهاب ودراسة مقترحات 
الــداخــلــي لــالتــحــاد وتــقــاريــر اللجان  الــنــظــام  تعديل 
املــنــبــثــقــة عـــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي هــــذا الــصــدد 
ــة. يــمــثــل مــجــلــس  ــلـ ــا مــــن األمـــــــور ذات الـــصـ ــيـــرهـ وغـ
ــدورة ســعــادة الــســيــد هـــادي بن  الــشــورى فــي هـــذه الــ

سعيد الخيارين، عضو املجلس.

أعلن مركز قطر للقيادات بأن املوعد النهائي لتقديم 
طــلــبــات الــتــســجــيــل عــبــر اإلنــتــرنــت هـــو 22 سبتمبر 
فـــي مــــارس 2020، وال  الــبــرامــج  2019 وســــوف تــبــدأ 
تزال الفرصة سانحة أمام القيادات القطرية الواعدة 
من العاملن في القطاعن العام والخاص والقطاع 
الــحــكــومــي لــتــســجــيــل طــلــبــات االنـــتـــســـاب إلــــى واحـــد 
من برامج تطوير القيادات الوطنية في مركز قطر 
للقيادات لعام 2020-2021م، مما يوفر فرصة فريدة 
للكوادر القطرية املميزة لتطوير قدراتهم القيادية، 
وتـــعـــزيـــز مــســاهــمــاتــهــم فـــي الـــتـــطـــور الـــســـريـــع الـــذي 
تشهده دولة قطر. يذكر أن باب التسجيل عبراملوقع 
الــقــيــادات  لــبــرامــج   )www.qlc.org.qa( اإللــكــتــرونــي
الــقــيــادات املستقبلية، والــقــيــادات  الــثــالثــة،  الوطنية 
التنفيذية، والــقــيــادات الحكومية، سيبقى مفتوًحا 
الــراغــبــن باالنتساب حتى 22 سبتمبر 2019.  أمـــام 
وينطوي التسجيل في أحد البرامج الثالثة للمركز 
على عملية تقييم دقيقه تجري بن شهري سبتمبر 

2019 وبدايات عام 2020، وتأخذ في االعتبار الخبرة 
املهنية والخلفية األكاديمية للمتقدمن.

ــال ســــعــــادة الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــلـــه بــــن عــلــي  ــ وقــ
املــنــتــدب  ثـــانـــي، عــضــو مــجــلــس اإلدارة والــعــضــو  آل 
لــلــمــركــز »يــســعــى مــركــز قــطــر لــلــقــيــادات إلـــى تحقيق 
اإلمــــكــــانــــات الـــكـــامـــلـــة لـــلـــقـــيـــادة الـــقـــطـــريـــة فــــي جــمــيــع 
مستويات الوظيفية، والــقــطــاعــات املختلفة. ونحن 
نعمل جاهدين لتعزيز القوى العاملة الوطنية في 
البالد من خالل تطوير مهاراتهم املهنية، بما يتيح 
لهم تحقيق أهدافهم الشخصية وازدهار املؤسسات 
التي يعملون بها. وبناًء على رؤية حضرة صاحب 
أمــيــر البالد  ثــانــي،  السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
ا ومنصة وطنية 

ً
الــيــوم مــركــز املــفــدى، فقد أصبحنا 

الــبــالد فــي تحقيق أهــداف  لتطوير القيادة لتساعد 
املــنــصــوص عليها فــي رؤيـــة قطر  الــبــشــريــة  التنمية 
الــوطــنــيــة 2030. ونــحــن مــلــتــزمــون أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى بــتــدريــب وإعــــداد الــقــادة الــقــطــريــن الحالين 
ــبـــالد بتحقيق  الـ واملــســتــقــبــلــيــن لــضــمــان اســـتـــمـــرار 

تطورها السريع في املستقبل املنظور.«
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ينظمها المركز الدولي لألمن الرياضي والخطوط الجوية القطرية

قطر تستضيف أول قمة للنزاهة في الرياضة 
بمنطقة الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا 

تستضيف دولـــة قطر تحت رعــايــة ســعــادة السيد 
صـــاح بــن غــانــم الــعــلــي وزيــــر الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة يومي اإلثنني 

والثاثاء، 16 و17 سبتمبر الجاري.
وكــــان املــركــز الـــدولـــي لــأمــن الــريــاضــي والــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الــقــطــريــة قـــد أعــلــنــا فـــي مــؤتــمــر صحفي 
يـــوم الــخــمــيــس عـــن اســتــضــافــة قــطــر لــقــمــة الــدوحــة 
2019 تــحــت عــنــوان: الــنــزاهــة فــي الــريــاضــة: أهمية 
العمل الجماعي في منطقة الشرق األوســط وآسيا 
وأفريقيا، وهو الحدث الذي تنظمه املنظمة الدولية 
للنزاهة في الرياضة )سيغا( ويقام ألول مــرة في 

منطقة الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

الوزير يرحب 

ورحــب سعادة السيد صــاح بن غانم العلي وزير 
الثقافة والــريــاضــة بضيوف قطر مــن شتى أنحاء 
العالم، معربا عن سعادته برعاية القمة اإلقليمية 
للنزاهة في الرياضة – الدوحة 2019 التي ينظمها 
الــدولــي لأمن الرياضي والخطوط الجوية  املركز 
القطرية بالتعاون مع املنظمة الدولية للنزاهة في 
الرياضة )سيغا(، آما أن تحقق هذه القمة أهدافها 
املرجوة وأن تصبح محطة بــارزة وتتوج الجهود 
الــدولــيــة لتخليص الــريــاضــة الــعــاملــيــة مــن الــفــســاد 

والغش وتسمو بجميع املجتمعات.
وقــال سعادته »تبعا الستضافة دولــة قطر للقمة 
اإلقــلــيــمــيــة لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة – الـــدوحـــة 2019 
تــحــت عــنــوان الــنــزاهــة فــي الــريــاضــة: أهــمــيــة العمل 
ــيـــا  الـــجـــمـــاعـــي فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط وآسـ
وأفـــريـــقـــيـــا- نـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة الــقــمــة بــاعــتــبــارهــا 
ــة قـــطـــر الـــفـــاعـــل فــــي صــنــاعــة  ــ ــدور دولــ ــ اســـتـــكـــمـــاال لــ

وتكريس القيم السامية للرياضة على النحو الذي 
يــخــدم مــســيــرتــهــا ويـــعـــزز دورهـــــا فـــي املــجــتــمــعــات. 
وأكــد سعادته على قيمة البعد اإلقليمي والعاملي 
لتحقيق هذا الهدف من خال تمتني سبل التعاون 
مع الشركاء من االتــحــادات الرياضية واملؤسسات 
واملنظمات الدولية ذات الصلة«. كما بنّي سعادته 
املجهودات التي تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة 
الـــدولـــي ومــنــظــمــاتــه املختلفة  املــجــتــمــع  للعمل مــع 
بــهــدف مــحــاربــة الــفــســاد وتــعــزيــز مــبــادئ الشفافية 
ــة فـــي كـــافـــة املــــجــــاالت الـــريـــاضـــيـــة، محليا  ــنـــزاهـ والـ
وإقليميا وعــاملــيــا، مّما يــرّســخ السياسة الرشيدة 
لــدولــة قــطــر فــي هـــذا املــجــال مــن خـــال الــــدور الــذي 
تلعبه كــل األطـــراف الوطنية ذات الصلة على عدة 
إلــى جانب جهود منظمة متخصصة مثل  محاور 

املركز الدولي لأمن الرياضي.

■ صالح بن غانم العلي 

فرانكو فراتيني:

الحاجة تتعاظم لضمان 
النزاهة في الرياضة

عبر فرانكو فراتيني رئيس مجلس إدارة املنظمة الدولية للنزاهة 
في الرياضة )سيغا( عن سعادته بتنظيم القمة اإلقليمية الثانية 

للنزاهة في الرياضة، في الدوحة. 
ــال إن الــحــاجــة تتعاظم أكــثــر مــن ذي قــبــل لــضــمــان الــنــزاهــة في  وقـ
الرياضة، وهنا يبرز دور »سيغا« كمنظمة دولية تعمل عن كثب 

لتحقيق هذه املهمة.

بن حنزاب:

قمة الدوحة.. حلول مهنية تناسب محاربة الفساد الرياضي
ــمــــد بــــــن حــــــنــــــزاب رئـــيـــس  أشــــــــــار مــــحــ

الــــدولــــي لــأمــن  املـــركـــز  مــجــلــس إدارة 

الـــــريـــــاضـــــي، نــــائــــب رئــــيــــس املــنــظــمــة 

الدولية للنزاهة في الرياضة )سيغا( 

إلى أهمية قمة الدوحة كونها األولى 

الــتــي ال تلقي  مــن نوعها فــي املنطقة، 

الــضــوء على مخاطر الفساد في  فقط 

الــريــاضــة فــي منطقة الــشــرق األوســـط 

وآســـيـــا وأفــريــقــيــا، بـــل تــضــع الــحــلــول 

املهنية التي تناسب محاربة الفساد 

الرياضي في كل دولة من دول املنطقة 

مـــن خـــال مــجــمــوعــة مـــن الــتــشــريــعــات 

الـــتـــي تــضــمــن تــطــبــيــق أفـــضـــل قــواعــد 

الحوكمة عبر برامج لتدريب وتأهيل 

الــكــوادر والتوعية وتــبــادل املعلومات 

لضمان أفضل املمارسات.

وثمن بن حنزاب رعاية سعادة السيد 

صـــاح بــن غــانــم الــعــلــي وزيـــر الثقافة 

والرياضة لهذا الحدث األول من نوعه 

في املنطقة واإلقليم.

وشدد بن حنزاب على أهمية التعاون 

بــني الــــدول ملــكــافــحــة الــجــرائــم املنظمة 

والعابرة للقارات والتي تأتي كنتيجة 

مباشرة للفساد في الرياضة.

الدوحة -

قطر تسلط الضوء على االبتكار في الجمعية العامة لـ»السياحة العالمية«

الــذي  الــضــوء على االبــتــكــار  الــوطــنــي للسياحة  سلط املجلس 
تــعــتــمــده قــطــر أثــنــاء وضـــع الــســيــاســات وتــنــفــيــذهــا خـــال قمة 
رفيعة املستوى حول االبتكار والتنمية املستدامة في السياحة.
تمحورت املشاركة الفاعلة للمجلس الوطني للسياحة خال 
الــعــاملــيــة في  الــعــامــة ملنظمة الــســيــاحــة  الـــــ23 للجمعية  الــــدورة 
مدينة سانت بطرسبرج فــي روســيــا فــي الفترة مــن 9 إلــى 13 
سبتمبر 2019 حول االبتكار والشراكة طويلة األمد مع منظمة 
الــدورة كل من سعادة  ل املجلس خال 

ّ
السياحة العاملية، ومث

السيد أكبر الباكر، األمــني العام للمجلس الوطني للسياحة 
والـــســـيـــد حــســن اإلبــــراهــــيــــم، مــســاعــد األمـــــني الـــعـــام للمجلس 

الوطني للسياحة. 
خاطب سعادة السيد أكبر الباكر الجلسة العامة األولى لهذه 
الــــدورة وركـــز فــي كلمته على أهمية قــطــاع السياحة لتعزيز 
االقتصاد وعلى شــراكــات قطر مــع منظمة السياحة العاملية. 
في اليوم التالي شارك السيد حسن اإلبراهيم في قمة رفيعة 
املــســتــوى حـــول االبــتــكــار والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة فــي الــســيــاحــة، 
الــدول  وجـــاءت مشاركته كمتحدث رئيسي وعضو فــي لجنة 

األعضاء.
وألقى اإلبراهيم كلمة رئيسية بعنوان »االبتكار، من تصميم 
السياسات إلى التنفيذ« حيث تحدث عن التزام قطر باالبتكار 
وإدراكها أن »التنمية من أي نوع، وال سيما إذا كانت مستدامة 
مــن الناحية االقــتــصــاديــة، يجب أن تدعمها سياسة مبتكرة 
تدعم بدورها التنفيذ الناجح وتعزز أهدافنا االستراتيجية 
املـــدى«. وأشـــاد اإلبــراهــيــم بجهات مثل مؤسسة قطر،  طويلة 
وبنك قطر للتنمية، وحاضنة قطر لأعمال لدعمها املبتكرين 

عبر العديد من القطاعات.
الــوطــنــي للسياحة التي  وتــطــرق للحديث عــن مهمة املجلس 
تــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون بـــني الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص، 

وتمكينهما مــن العمل معًا فــي تطوير منتجات ومشروعات 
سياحية جديدة. وقد أدت القوانني والسياسات الجديدة إلى 
تسريع وتيرة تنفيذ عدد من املشاريع السياحية الكبرى، فيما 
تيحت مشاريع أخرى ملستثمرين محليني ودوليني، وساعدت 

ُ
أ

سياسات قطر الداعمة لأعمال واالبتكار في حصدها املركز 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، وذلـــك  الــثــانــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي.
واستشهد اإلبراهيم في كلمته باألكاديمية السياحية الرقمية 
التي أطلقتها جامعة IE ومنظمة السياحة العاملية واملجلس 
الوطني للسياحة في اليوم السابق بحضور سعادة السيد 
أكــبــر الــبــاكــر األمــــني الــعــام للمجلس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة، كما 
تحدث عن أول مسابقة عاملية في السياحة الرياضية والتي 
أطلقتها منظمة السياحة العاملية، بدعم من املجلس الوطني 
للسياحة وبــالــتــعــاون مــع مــركــز االبــتــكــار فــي نـــادي برشلونة 

لكرة القدم.

■ حسن اإلبراهيم

الدوحة -

الباكر:
الرياضة منصة 
لجمع الشعوب 

قـــال أكــبــر الــبــاكــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملجموعة الــخــطــوط الجوية 
القطرية إننا فــي الخطوط الجوية القطرية كـــراٍع رئيسي لكبرى 
املؤسسات واألندية الرياضية واألحــداث العاملية نفخر بأن نكون 
داعما وشريكا في تنظيم هذا الحدث الهام الذي تستضيفه دولة 
قطر واملتمثل في القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة – الدوحة 

2019 تحت عنوان النزاهة في الرياضة: 
أهمية العمل الجماعي في منطقة الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

وأعرب الباكر على يقينه بأن جوانب الحوكمة الرشيدة والنزاهة 
فـــي الـــريـــاضـــة مـــن أعـــلـــى املــســتــويــات تــعــد مـــن األمـــــور الــضــروريــة 
الــريــاضــة فــي املنطقة والــعــالــم مــن تحقيق أحد  والــازمــة لتمكني 

أهدافها كمنصة لجمع شعوب العالم معا.
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تفاجأنا بإلغاء ترامب للمفاوضات.. السفير األفغاني:

قطر ليست لها أجندة 
خاصة وتسعى بكل السبل 

لمساعدة أفغانستان
قال عبد الحكيم دليلي سفير جمهورية أفغانستان 
ــــاده واثـــقـــة مـــن نـــجـــاح الــوســاطــة  اإلســـامـــيـــة، إن بـ
القطرية لحل القضية األفغانية موضحًا أن الدوحة 
لــديــهــا تــجــارب نــاجــحــة فــي الــوســاطــة إقليميًا مثل 
اليمن والسودان ولبنان وغيرها. وأضــاف السفير 
األفــغــانــي فــي مــؤتــمــر صحفي بمناسبة اإلحــتــفــال 
بــمــئــويــة عــيــد اإلســـتـــقـــال، إن قــطــر قـــدمـــت الــكــثــيــر 
الفغانستان وهناك استثمارات قطرية لبناء حوالي 
الــدخــول املــحــدود  لـــذوي  700 وحـــدة سكنية مجانًا 

باالضافة لدعم قطر لقطاع التعليم في باده.
لــديــهــا تحفظات  بـــاده  وأوضــــح السفير دلــيــلــي إن 
ــة طـــالـــبـــان،  ــركـ ــول املــــحــــادثــــات األمـــريـــكـــيـــة مــــع حـ ــ حـ
مــضــيــفــًا أنـــهـــم تـــفـــاجـــأوا بــانــهــيــار املـــفـــاوضـــات مع 
األمريكان. وقال إن اقالة مستشار الرئيس األمريكي 
جــون بــولــتــون هــى شــأن داخــلــي أمــريــكــي والقضية 

األفغانية ليست مرهونة باألشخاص.
ــال الــســفــيــر األفــغــانــي مــفــاوضــات الـــســـام كــانــت  وقــ
جـــاريـــة بـــن األمـــيـــركـــان وحـــركـــة طــالــبــان الـــتـــي لها 
مكتب سياسي في قطر منذ 2013، ونشكر قطر على 
استضافة املكتب وتمكينهم من الجلوس والتفكير 
ــتـــرض الــتــوصــل  ــفـ ــيـــاســـي. وكــــــان مــــن املـ فــــي حــــل سـ
التفاق مع األميركان، قبل بدء املفاوضات األفغانية 
األفغانية التي هي املفتاح لحل املشاكل، وتفاجأنا 
بــإلــغــاء تــرمــب للمفاوضات وكــانــت لدينا مخاوف 

وهواجس وتحفظات على بعض األشياء. 

الوساطة القطرية

وحـــول الــوســاطــة الــقــطــريــة، قـــال السفير األفــغــانــي، 
نـــأمـــل أن تــســمــع طـــالـــبـــان لـــأشـــقـــاء وخـــاصـــة دولـــة 

قطر التي قدمت كل الوسائل، انطاقا من واجبها 
اإلســـامـــي إزاء إخـــوانـــهـــم فـــي أفــغــانــســتــان، ونــحــن 
ــقــــون أن قــطــر لــهــا تـــجـــارب نــاجــحــة فـــي مــجــال  واثــ
الــوســاطــة إقــلــيــمــيــًا فـــي الــيــمــن والــــســــودان ولــبــنــان، 
ولـــديـــنـــا ثـــقـــة كـــبـــيـــرة أن قـــطـــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
الــنــرويــج وأملانيا  ودول أخـــرى مــن أصــدقــائــنــا مثل 
إقــنــاع طــالــبــان وتشجيعها على  ســـوف تنجح فــي 
نــبــذ الــعــنــف ووقـــف الــحــرب، واالنـــخـــراط فــي عملية 

سياسية إلعمار البلد.

العالقات القطرية األفغانية

وحول العاقات القطرية األفغانية، قال إن العاقات 
بن البلدين تاريخية ومميزة واألكــاذيــب لن تؤثر 
على عاقاتنا مع الشعب والدولة القطرية، ونقول 
لــهــؤالء أيــا كــانــت أهــدافــكــم، ليس مــن مصلحة أحد 

ــة، فـــي وقـــت نــحــتــاج لتوحيد  ــ املـــســـاس بـــوحـــدة األمـ
ت.

ّ
الصفوف ونبذ أسباب التفرقة والتشت

ــال: قــطــر في  ــ ــن الـــدعـــم الــقــطــري ألفــغــانــســتــان، قـ وعــ
ثمانينات القرن املــاضــي، ملا كنا نقاوم ضد الغزو 
السوفيتي وهاجرنا بأعداد كبيرة، كانت قطر من 
الدول الشقيقة التي قدمت دعما سخيا للمهاجرين 
واملــجــاهــديــن األفـــغـــان فــي الــتــعــلــيــم واإلغـــاثـــة، وهــو 
دعم مستمر في مساعدات إنسانية للهال األحمر، 
ــار، وبــنــاء مــؤســســات،  ــ والــتــعــلــيــم، ومــجــال حــفــر اآلبـ
الــلــه آل  واســتــثــمــارات قطرية مثل الشيخ علي عبد 
الــذي لديه مــشــروع لبناء 700 وحــدة سكنية  ثاني 
مــجــانــا لــــذوي الــدخــل املـــحـــدود، ومــؤســســة الــغــرافــة 
التي تقوم بفعاليات في والية فرا، ومحمية كبيرة 
الــزراعــة والبيئة، وتربية الطيور. وأعلن  في مجال 
أفــغــانــســتــان فــي مــجــاالت  إلـــى  مستثمرون للتوجه 
عــــدة رغــــم أن الـــحـــرب أخـــرتـــنـــا كــثــيــرا ألن مــوقــعــهــا 
استراتيجي جــدا، وقريبة من دول الخليج، وهناك 

تشابه ثقافي وديني.
قطر قدمت منحا كثيرة للتعليم، ونحن نطمح ملزيد 
من املنح في مجال التعليم، ووعدتنا جامعة قطر 
واملعهد الديني، وأنا من املستفيدين من تلك املنح، 
وكــذلــك مؤسسة قطر للتربية والتعليم، بــدعــم من 
صاحبة السمو، الشيخة موزا بنت ناصر، وأطمح 
الــوضــع التعليمي فــي أفغانستان  للقائها وشـــرح 

لدعم التعليم هناك.
وحــــول اســتــضــافــة قــطــر لــلــمــفــاوضــات بـــن طــالــبــان 
والــواليــات املتحدة وحــرص قطر على السام، قال: 

عــشــت فــي قــطــر 27 عــامــا، وتــعــلــمــت فــي هـــذا الــبــلــد، 
وهدفها دومًا الخير لشعوب املنطقة وهذا انطاقا 
ــــوي واإلســــامــــي. إن قــطــر ليست  مـــن الــشــعــور األخـ
ــنـــدات خــاصــة وهــــذا مــهــم جـــدا مـــن املنطلق  لــهــا أجـ

اإلسامي األخوي وهذا إيجابي جدا.

استمرار الجهود

وعـــن مــوقــف الــســلــطــات الــقــطــريــة بــعــد إعــــان وقــف 
املــفــاوضــات، ومــا سمعه مــن املــســؤولــن القطرين، 
قــال السفير: التقيت بالقحطاني بعد اعــان ترمب 
وهناك توافق في املوقف وقطر متفائلة ووعدتنا 
بــــأن الـــجـــهـــود ســــوف تــســتــمــر ونـــحـــن نـــتـــفـــاءل رغــم 
لــدى الشعب  فـــاإلرادة قوية  العراقيل والصعوبات، 
ــاء الــقــطــريــن وســــوف نــعــمــل معا  ــقـ األفــغــانــي واألشـ
ــا لــتــحــقــيــق الـــهـــدف  إلزالـــــــة الـــعـــقـــبـــات واملــــضــــي قـــدمـ

املشترك، والذي ينشده الشعب األفغاني.
وحــــول اســتــضــافــة قــطــر لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم، قــال 
الــســفــيــر األفــغــانــي: كـــأس الــعــالــم 2022 فــخــر لــلــدول 
اإلسامية، بــأن تستضاف ألول مــرة في بلد عربي 
مسلم، وهذا يعكس أن قطر قطعت أشواطا كبيرة، 
ــجـــازات ألن اســتــضــافــة املـــونـــديـــال ليس  وحــقــقــت إنـ
بــاألمــر الــهــن، لــكــن قــطــر حققت إنـــجـــازات هــي فخر 
لــنــا جميعا، وأنـــا مــن الــذيــن يــؤمــنــون أن مــونــديــال 
2022 سيكون خــالــدا فــي أذهـــان الشعوب، وممّيزًا. 
ورسالة قوية للعالم أن الدول اإلسامية قادرة على 

املساهمة في التطور العاملي.

شوقي مهدي

الدوحة لديها تجارب 
ناجحة في الوساطة إقليميًا 
في اليمن والسودان ولبنان 

استثمارات قطرية لبناء 
700 وحدة سكنية مجانًا 

لذوي الدخل المحدود

يعزز شفاء إصابات نقص التروية الدموية
مركز الطوارئ والحوادث في »حمد 

الطبية« يطور وحدة العالج باألكسجين

الــعــاج بــاألكــســجــن عــالــي الضغط،  تسلط وحـــدة 
بمركز الــطــوارئ والـــحـــوادث الــجــديــد، الــضــوء على 
أحد أهم العاجات املتطورة التي تحرص مؤسسة 

حمد الطبية على توفيرها.
وأوضــــح الــدكــتــور أســامــة كــوكــش، اســتــشــاري أول 
التخدير ومدير برنامج العاج باألكسجن عالي 
الــضــغــط أن مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة بــــدأت بتوفير 
العاج باألكسجن عالي الضغط منذ العام 2013، 
أنــه تــم رفــع الطاقة االستيعابية لهذه  إلــى  مشيرا 
الــخــدمــات بــشــكــل كــبــيــر مــن خـــال افــتــتــاح الــوحــدة 
الــــجــــديــــدة مــــؤخــــرا والــــتــــي تـــتـــســـع لــثــمــانــيــة عــشــر 
شخصًا، وتعتبر األكبر على مستوى قطر ومن بن 

أولى الوحدات من نوعها في املنطقة.
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي »تــنــقــســم الـــغـــرف 
ــعــــاج بـــاألكـــســـجـــن عــالــي  املـــســـتـــخـــدمـــة لــتــقــديــم الــ
إلــى نــوعــن، األول يتضمن غــرفــا منفردة  الضغط 
ــانـــي يــتــضــمــن غــرفــا  ــد، والـــثـ ــ ــ تــتــســع لــشــخــص واحـ
جماعية تتسع ألكــثــر مــن مــريــض للحصول على 
العاج في الوقت ذاتــه«. وقــال إن النوع الثاني من 

الغرف يتيح دخــول اختصاصي الرعاية الصحية 
لتقديم الرعاية للمرضى.

ونوه الى أن آلية العاج باألكسجن عالي الضغط، 
تــتــيــح الــجــلــوس أو االســتــلــقــاء داخــــل غــرفــة مغلقة 
وارتــداء قناع هــواء مــزود بأنبوبن أحدهما يعمل 
عــلــى ضــخ األكــســجــن الــنــقــي واآلخــــر يــقــوم بسحب 
الهواء القديم، مبينا أن هــذا االجــراء يمتاز بكونه 
ال يــســبــب األلـــــم، وال يــتــضــمــن أي تـــدخـــل جـــراحـــي. 
وأوضح أن وحدة العاج باألكسجن عالي الضغط 
تضم غرفًا لكبار الشخصيات وأخرى مشتركة كما 

يمكن أن تضم أيضا سريرًا للعناية املركزة.
ــة الـــعـــاج  ــيــ ــيـــح آلــ ــتـ ــيــــاق مـــتـــصـــل »تـ وتــــابــــع فــــي ســ
بــاألكــســجــن عـــالـــي الــضــغــط لــلــمــرضــى اســتــنــشــاق 
األكــســجــن الــنــقــي خـــال تــواجــدهــم فـــي غــرفــة ذات 
ضــغــط عــــال، حــيــث يــســهــم ضـــخ األكــســجــن الــنــقــي 
ــال فــي نــمــو خــايــا جــديــدة لــلــدم ويــعــزز  بــتــركــيــز عـ
نسبة شفاء إصــابــات نقص التروية الدموية، كما 
يمتاز هــذا النوع من العاج باحتوائه على تأثير 
مـــضـــاد لـــالـــتـــهـــابـــات، كـــونـــه يــعــمــل عـــلـــى مــحــاربــة 
املـــواد التي يطلق عليها  إنــتــاج  البكتيريا ويحفز 

اسم عوامل النمو والخايا الجذعية.«

الدوحة -
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حلت جامعة نورثويسترون في املرتبة التاسعة 
بـــن أفـــضـــل الـــجـــامـــعـــات فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
األمــريــكــيــة، ومــنــذ افــتــتــاح حــرمــهــا فـــي الــدوحــة 
عام 2008، شهد تصنيف جامعة نورثويسترن 
الوطني في الواليات املتحدة تقدمه من املرتبة 
درجــــت الجامعة العام 

ُ
أ املــرتــبــة 9، فيما  إلــى   14

املاضي ضمن قائمة أفضل 10 جامعات وطنية 
فــي الــواليــات املتحدة، لتنضم بذلك إلــى كــل من 
جـــامـــعـــات هــــارفــــارد، ومــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ويــيــل، وغــيــرهــا مــن الــجــامــعــات 

األمريكية املرموقة.
ــــد جــــامــــعــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــــال إيــــــفــــــيــــــرت ديــــــنــــــيــــــس، عـ
نــورثــويــســتــرن فـــي قــطــر ورئــيــســهــا الــتــنــفــيــذي: 
»تفخر جامعة نــورثــويــســتــرن فــي قطر بكونها 
عرف به جامعة 

ُ
الــذي ت جــزءًا من التميز العريق 

نورثويسترن. ومــا هــذا التصنيف ســوى داللــة 
ــة عـــلـــى نـــوعـــيـــة الــتــعــلــيــم الــــــذي يــتــلــقــاه  ــحــ واضــ
طالبنا، وبــرامــج الجامعة هنا فــي اختصاصي 
املـــنـــهـــج  ــــبــــع ذات 

ّ
تــــت الــــصــــحــــافــــة واالتـــــــصـــــــاالت 

ــبــع فــي الجامعة األم فــي الــواليــات 
ّ
الــدراســي املــت

املــتــحــدة. كــمــا تــضــّم هيئتنا الــتــدريــســيــة، الــتــي 
انضّم إليها العديد من األســاتــذة من جامعتنا 
األم، أساتذة واختصاصين إعالمين معروفن 
ــّم تــأســيــس فــرع  عــلــى املــســتــوى الـــدولـــي«. وقـــد تـ
جامعة نورثويسترن الدولي في قطر عام 2008 
إلعــــداد الــجــيــل الــتــالــي مــن املختصن فــي مجال 

اإلعالم واالتصاالت في املنطقة. وتمنح الجامعة 
ــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس مــــن كــلــيــتــن مــــن كــلــيــات  ــ درجــ
جــامــعــة نــورثــويــســتــرن، كــلــيــة مــديــل للصحافة 
واإلعـــــــالم واالتـــــصـــــاالت الــتــســويــقــيــة املــتــكــامــلــة 
وكلية االتــصــاالت. كما تمنح درجـــة ماجستير 
اآلداب في اإلدارة الرياضية بالتعاون مع كلية 
 
ً
الدراسات املهنية بجامعة نورثويسترن. وفضال

عن ذلك، كافة البرامج معززة بتأسيس متن في 
الفنون الحرة بالتعاون مع كلية وينبرغ للفنون 
والعلوم، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من 
الــتــخــصــصــات فــي مــجــاالت الــعــلــوم الــســيــاســيــة، 

واألدب، والتاريخ، واالقتصاد.

املــجــال  أتــيــحــت للعاملن فــي  ومــنــذ عـــام 2018، 
اإلعــالمــي فــي قطر فــرصــة االســتــفــادة مــن برامج 
املــتــقــدمــة التي  ــــدورات  الـــدراســـات التنفيذية والــ
تــقــدمــهــا جـــامـــعـــة نـــورثـــويـــســـتـــرن فــــي قـــطـــر فــي 
مـــجـــاالت تــتــضــمــن تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات ألغــــراض 
التسويق واالتصاالت، وتطبيق إستراتيجيات 
نــاجــحــة عــلــى الــشــبــكــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ووضـــع 
إستراتيجيات خاصة باملسؤولية االجتماعية 

للشركات.
ويــحــظــى طــلــبــة جــامــعــة نــورثــويــســتــرن فــي قطر 
بــفــرصــة االســتــفــادة مــن بــعــض أحـــدث التقنيات 
في العالم، بما في ذلك غرفة أخبار آلية بالكامل، 

وأستوديوهات تحرير وتصوير، ومكتبة مؤلفة 
مـــن طــابــقــن. كــمــا تــتــضــمــن الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة 
املـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــشـــرف عـــلـــى رحـــلـــة تــعــلــيــم مــا 
يــنــاهــز 400 طــالــب أســـاتـــذة، وخـــبـــراء إعــالمــيــن، 
ومخرجن، وصحفين معروفن على املستوى 
 خريجو جامعة نورثويسترن 

ّ
الدولي. وقد شق

فــي قــطــر طــريــقــا مهنيا نــاجــحــا كــإعــالمــيــن، مع 
إكمال العديد منهم دراساتهم العليا في أفضل 
ــفـــورد،  ــارفــــارد، وأكـــسـ ــهــ الـــجـــامـــعـــات الـــعـــاملـــيـــة، كــ

وكولومبيا، وجامعة نيويورك.
كما ينخرط الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية 
واملـــوظـــفـــون فـــي الــعــديــد مـــن الـــبـــرامـــج البحثية 
الــرائــدة، بما فــي ذلــك إعـــداد تقرير سنوي فريد 
ــن نـــوعـــه حــــول اســـتـــخـــدام اإلعــــــالم فـــي الــشــرق  مـ
األوســـط، وهــو مــشــروع رئيسي أطلقته جامعة 
ــاب الـــربـــيـــع  ــ ــقـ ــ ــــي أعـ ــــي قـــطـــر فـ نــــورثــــويــــســــتــــرن فـ
الــطــالب والــهــيــئــة التدريسية  الــعــربــي. ويــســافــر 
حــــول الــعــالــم لــتــقــديــم أبــحــاثــهــم واملـــشـــاركـــة في 
مناظرات وحلقات نقاشية تتناول حالة اإلعالم 

واالتصاالت في املنطقة.
مـــن جــهــتــه عــلــق رئـــيـــس جــامــعــة نــورثــويــســتــرن 
ــواي،  ــ ــولـ ــ ــة، جــــونــــاثــــان هـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــلــــشــــؤون األكـ لــ
ــا نـــرى  ــنــ ــولـــه: »إنــ ــقـ ــد بـ ــديـ عـــلـــى الــتــصــنــيــف الـــجـ
فــيــه شـــهـــادة رائـــعـــة مـــن جــهــة خــارجــيــة عــلــى ما 
يبذله أعــضــاء هيئتنا التدريسية، وموظفونا، 
وطــالبــنــا االســتــثــنــائــيــون كــل يـــوم ليجعلوا من 
نــورثــويــســتــرن واحــــدة مــن الــجــامــعــات البحثية 

الالمعة في العالم«.

جامعة نورثويسترن في المرتبة 9 
بين أفضل الجامعات في الواليات المتحدة

الدوحة -

»الخليجي« يعين كوادر قطرية في مناصب قيادية

بــنــك الخليجي عــن تعين  أعــلــن 
فـــي منصبن  مـــديـــريـــن قــطــريــن 
إدارين، تماشيا مع استراتيجية 

التقطير التي يعتمدها البنك. 
وفــي هــذا االطــار، تمت ترقية كل 
من عمر العمادي وحسن الجيدة 
ــادة عــمــلــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــا لـ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ ــيـ ــعـ وتـ
تــطــويــر األعـــمـــال اإلســتــراتــيــجــيــة 
فـــي الــبــنــك حــيــث ســيــشــغــل عمر 
الــعــمــادي مــنــصــب رئــيــس قــطــاع 
ــال لــلــمــجــمــوعــة وســتــتــركــز  ــمـ االعـ
مهام عمله على تطوير محفظة 
البنك وقاعدة عمالئه، وستكون 
املبادرات واستراتيجيات النمو 
فــي صـــدارة أولــويــاتــه. أمــا حسن 
الجيدة فسيشغل منصب رئيس 
الخدمات املصرفية االستثنائية، 
حـــيـــث ســيــتــم تــكــلــيــفــه بــتــوســيــع 
الــقــســم وتــنــويــع قـــاعـــدة الــعــمــالء 

وتصميم عروض جديدة.
وقـــــال فــهــد آل خــلــيــفــة، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الخليجي 
»نــفــخــر بــمــا حــقــقــنــاه مـــن نتائج 
ــار تــفــعــيــل بــرنــامــج  طــيــبــة فـــي إطــ

الــتــقــطــيــر الــــخــــاص بــالــخــلــيــجــي 
واملتمثل بهذه القيادة الجديدة 
ــــالق  ملـــجـــمـــوعـــتـــنـــا. لـــقـــد جــــــاء إطـ
ــار رؤيتنا  هـــذا الــبــرنــامــج فــي إطـ
ــــدرات املــواهــب  الــوطــنــيــة لــبــنــاء قـ
الــقــطــريــة وتـــزويـــدهـــا بــــــاألدوات 
واملــهــارات الــالزمــة، ليس ملواكبة 
ــالــــي فــحــســب،  ــقـــطـــاع املــ تـــطـــور الـ
ــل تــمــكــيــنــهــم مـــن أخــذ  بـــل مـــن أجــ
ــادة وصـــنـــاع  ــقــ زمــــــام املـــــبـــــادرة كــ
ــا دفــعــنــا  قــــــرار فــــي املـــســـتـــقـــبـــل. مــ
فـــي هـــذا االتـــجـــاه هـــو مـــا ملسناه 
مــــــــن إمـــــــكـــــــانـــــــات مـــــمـــــيـــــزة لـــــدى 

الــعــقــول الــقــطــريــة الــتــي انضمت 
ــا. ومـــــنـــــذ ذلــــك  ــنــ ــتــ إلــــــــى مــــؤســــســ
ــا عــلــى  ــزنـ ــيـ ــركـ الــــحــــن، انــــصــــب تـ
تــمــكــيــنــهــم لـــلـــوصـــول الـــــى آفــــاق 
ــــدة، واســتــقــطــبــنــا فــــي هـــذا  ــــديـ جـ
املــجــال املـــواهـــب املــحــلــيــة الــقــويــة 
بـــلـــورة تطلعاتنا  ــقــــادرة عــلــى  الــ
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، واملــــســــاهــــمــــة 
ــاز رؤيـــــة قطر  بــفــعــالــيــة فـــي إنـــجـ
إلـــى  الــــهــــادفــــة  الـــوطـــنـــيـــة 2030 
إنشاء اقتصاد مستدام قائم على 

املعرفة«.
حـــقـــق الــخــلــيــجــي نــســبــة تــقــطــيــر 

ــتـــوى  ــلــــغــــت 100٪ عــــلــــى مـــسـ بــ
مــدراء الفروع، ويقوم باستثمار 
جهوده وموارده في زيادة نسبة 
فــــي اإلدارة  ــة  ــريـ ــقـــطـ الـ املـــــواهـــــب 
العليا وهيكله التنظيمي. كما 
يعمل بنشاط على تقديم الدعم 
الفعال للمواهب القطرية خارج 
الــبــنــك، حــيــث شـــارك فــي برنامج 
ــاة  ــد الـــرعـ ــأحـ تـــوطـــن املــــواهــــب كـ
الرئيسين، إضافة إلى مشاركته 
ــي الـــســـنـــوي  ــنـ ــهـ ــعـــــرض املـ ــ ــــي املـ فـ
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة قـــــطـــــر، وغـ ــعــ ــامــ لــــجــ

املبادرات األخرى.

■ حسن الجيدة  ■ عمر العمادي ■ فهد آل خليفة

 % 1.16
ارتفاع التضخم 
خالل أغسطس

أصـــدر جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء الــرقــم الــقــيــاســي ألســعــار 
املستهلك لشهر أغسطس من العام الجاري، والذي بلغ 109.47 
نقطة )محسوب على سنة األســـاس 2013(، مسجال ارتفاعا 
لــه يــولــيــو 2019،  الــســابــق  الــشــهــر  بنسبة 1.16٪ مــقــارنــة مــع 
لــه من  وانخفاضا بنسبة 0.04٪ مقارنة مــع الشهر املناظر 
عام 2018. وبمقارنة املكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر 
أغسطس املاضي مع الشهر السابق له يوليو 2019 )التغير 
الـــشـــهـــري(، يــتــضــح أن هـــنـــاك ارتـــفـــاعـــا فـــي ســـت مــجــمــوعــات، 
وانخفاضا في مجموعتن، وثبات الرقم في أربع مجموعات.

وحدث االرتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة ٪4.17، 
تــلــتــهــا مــجــمــوعــة الــنــقــل بــنــســبــة 2.98٪، ومــجــمــوعــة الـــغـــذاء 
الــســلــع والــخــدمــات  واملــشــروبــات بنسبة 1.58٪، ومــجــمــوعــة 
األخـــرى بنسبة 1.11٪، ومجموعة التعليم بنسبة ٪0.93، 

ومجموعة األثاث واألجهزة املنزلية بنسبة ٪0.05.
أمـــا االنــخــفــاض فــقــد حـــدث فــي مــجــمــوعــة املــالبــس واألحــذيــة 
الــســكــن واملــــاء والــكــهــربــاء والــغــاز  بنسبة 1.6٪، ومــجــمــوعــة 
وأنواع الوقود األخرى بنسبة 0.33٪، ولم يحدث أي تغير في 
مجموعات التبغ، والصحة، واالتصاالت، واملطاعم والفنادق، 

والتعليم.

الدوحة -

الدوحة -

مباٍن جديدة يتم العمل على تسليمها.. تقرير »األصمخ«:

اتجاه لتطوير العقارات القديمة ونمو معروض الوحدات السكنية

يستعد سوق العقار لالستفادة من اإلنفاق املجدول 
حــالــيــا خـــالل الــســنــوات الــثــالث املــقــبــلــة، واملــرتــبــطــة 

بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية.
وهــــذا ســيــنــعــكــس بـــــدوره عــلــى زيـــــادة كــبــيــرة في 
نشاط قطاع اإلنشاءات سواء في املباني وعقارات 
ــنــــادق، إضـــافـــة إلــــى تــنــافــس أكــبــر  ــفــ الــتــجــزئــة والــ
حـــول تــســلــيــم املــشــاريــع وبــالــتــالــي ســيــنــتــج قـــدرة 
أكبر للتكيف على املتطلبات املستقبلية للسكن 
لــتــقــريــر صــــادر عن  املستقبلي والـــتـــجـــاري، وفــقــا 
شركة األصمخ للمشاريع العقارية. ويرى التقرير 
الــعــطــاءات والــعــقــود املرتبطة باملشاريع  أن منح 
إلــى تطوير  التنموية والبنية التحتية، سيؤدي 
ــداث مــزيــد  ــ أداء الــشــركــات الــقــطــريــة مـــن خـــالل إحـ
ــة والــــتــــجــــاريــــة بــيــنــهــا  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ مــــن الــــفــــرص االسـ
بــدءًا من  وبــن املستثمرين فــي قطاعات مختلفة 
الــعــقــارات مـــرورًا بــالــخــدمــات والــتــمــويــل ووصـــواًل 

إلى التجزئة والسياحة واملرافق األخرى.

كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع 
مصادر الناتج املحلي اإلجمالي عن طريق قطاعات 
مختلفة ومن ضمنها قطاع اإلنشاءات والعقارات، 
الــتــي ستخلق مــشــاريــع مــصــاحــبــة كــبــيــرة تساعد 

عــلــى تــعــزيــز نــمــو عــمــل قـــطـــاع الـــخـــدمـــات وتــوفــيــر 
فــرص جــديــدة مــن املشاريع والعمل. وبــن التقرير 
إلــى ارتــفــاع نسبة  أن التقديرات والتوقعات تشير 
الـــقـــروض املــمــنــوحــة لــقــطــاع الـــعـــقـــارات واملـــقـــاوالت 

خالل العام الحالي والعام املقبل 2020.
الــعــقــاري فــي قطر يشهد  الــســوق  وقـــال التقرير إن 
إلــى أن هناك  توسعا كبيرًا فــي املــســاحــات، مشيرًا 
كما من املباني الجديدة يتم العمل على تسليمها 
الــبــالد لتنويع اقتصادها مــن خالل  مــع استهداف 

تطوير ضخم للبنية التحتية.
ــاف: ســيــشــهــد الـــســـوق الــســكــنــي أيــضــا زيـــادة  ــ وأضــ
واضـــحـــة فـــي الـــعـــرض مـــن قــبــل مــشــاريــع تــطــويــريــة 
ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات 
األقل شأنا، وأماكن اإلقامة األقدم، والعقارات التي 
ال تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات 
ــعـــدالت  مـــتـــزايـــدة لــلــحــفــاظ عـــلـــى املـــســـتـــأجـــريـــن ومـ
اإلشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من مالك هذه 

العقارات االتجاه نحو تطوير عقاراتهم.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــتــنــوع فــي املــبــانــي السكنية 
واإلدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين 
اآلن مجموعة أكثر تنوعا من الخيارات، مع وجود 
مزيد من التمايز في الخصائص تشمل املساحات، 

والجودة، والواجهات، واملرافق املتاحة.

الدوحة -
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دورات تدريبية قدمها خبراء باالتحاد الدولي للنقل

»الجمارك« تؤهل موظفيها لمواكبة إجراءات اتفاقية النقل البري

ــارك  ــمـ ــلـــجـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ نـــظـــمـــت الــــهــــيــــئــــة الـ
برنامجًا تدريبيًا بالتعاون مع االتحاد 
الــــدولــــي لــلــنــقــل الــــبــــري، وذلــــــك بــهــدف 
التأهيل الفني للجهات العاملة على 
تطبيق اتــفــاقــيــة الــنــقــل الــبــري الــدولــي 

)TIR( في دولة قطر.
 تضمن الــبــرنــامــج الـــذي قــدمــه كــل من 
رامـــي قـــروط، ورانـــي وهــبــه، الخبيرين 
الـــبـــري، عمل  الـــدولـــي للنقل  بــاالتــحــاد 
ــــن  ــــدربـ املـ ــة إلعــــــــــداد  ــيــ ــبــ تــــدريــ دورات 
بالهيئة العامة للجمارك، كذلك تأهيل 
مــوظــفــي شــركــة فــاحــص عــلــى تطبيق 
ــادات  ــ ــهـ ــ األمــــــــــور الـــفـــنـــيـــة وإصــــــــــــدار شـ
الــصــاحــيــة لـــوســـائـــل الــنــقــل الــقــطــريــة 
للبضائع املصدرة من داخل دولة قطر 
والــــتــــي ســيــعــتــمــد عــلــيــهــا فــــي تــطــبــيــق 

االتفاقية.

وقد استقبل رئيس الهيئة وفد االتحاد 
ــبــــري وقــــــام بــتــكــريــم  الــــدولــــي لــلــنــقــل الــ
أعضاء الوفد على جهودهم وتعاونهم 

الدائم في إطار تطبيق االتفاقية.

ــدولــــي  ــــري الــ ــبـ ــ تـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــقـــل الـ
تــم  الـــتـــي  أهـــــم االتـــفـــاقـــيـــات  ــن  )TIR( مــ
ــم املــتــحــدة في  الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي األمــ
ــاد  ــحــ يـــتـــولـــى االتــ ــي  ــ ــتـ ــ عــــــام 1975، والـ

ــبــــري االشــــــــراف عــلــى  الــــدولــــي لــلــنــقــل الــ
تنفيذ هــذه االتفاقية التي تتيح النقل 
الدولي للبضائع على الطرق من مكتب 
جــمــركــي فـــي بـــدايـــة الــرحــلــة إلـــى مكتب 
آخر في نهايتها عبر أي عدد من الدول 
ــدون أي إجــــــراءات جــمــركــيــة حــدوديــة  بــ
لتفتيش البضائع املنقولة مقابل اتخاذ 
مــجــمــوعــة مــــن اإلجــــــــــراءات الــتــحــفــظــيــة 
عــلــى الــبــضــائــع، مــثــل اســتــخــدام أخــتــام 
جــمــركــيــة مــؤمــنــة وتــحــديــد مــواصــفــات 
صندوق تحميل البضائع أو الحاوية 
ــــي اطــــــار ضـــمـــانـــات مــالــيــة  الـــنـــاقـــلـــة، وفـ
دولية لتغطية أي مستحقات جمركية 
قد تنتج من جراء أية مخالفات جمركية 
أثناء رحلة البضائع عبر أراضي الدول 

التي تمر بها.
تهدف االتفاقية الى تسهيل حركة نقل 
البضائع على الطرق البرية الى أقصى 
درجة ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت 

عــلــى األمـــــن واملــســتــحــقــات الــجــمــركــيــة 
للدول التي تمر بها البضائع املنقولة 

بهذا النظام.
 كــمــا تــحــقــق االتـــفـــاقـــيـــة مـــزايـــا عــديــدة 
ــبــــطــــن  لــــلــــطــــرفــــن الــــرئــــيــــســــيــــن املــــرتــ
ــة وهـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ ــارة الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ بــــحــــركــــة ال
السلطات الجمركية والناقلون، ولعل 
أهــمــهــا تــقــديــم وثــيــقــة مـــــرور كــضــمــان 
الــجــمــركــيــة واالســتــغــنــاء  للمستحقات 
الــوطــنــيــة لكل  الــضــمــانــات  عــن تطبيق 
ــوقــــت مــن  دولــــــة والـــتـــقـــلـــيـــل فــــي ذات الــ
اإلجـــــــــراءات الــجــمــركــيــة عــلــى الـــحـــدود 
ــادي لــلــبــضــائــع  ــ وخـــاصـــة الــتــفــتــيــش املــ
عدا فحص األختام والحالة الخارجية 
للحاوية أو صندوق النقل، مما يترتب 
عــلــيــه انــتــقــال الــبــضــائــع مــعــفــاة مــن أي 
قــيــود جــمــركــيــة بــن دول الــعــبــور وفــي 
أقل وقت ممكن بشكل يوفر من إجمالي 

تكاليف النقل.

¶ جانب من اللقاء

الدوحة - 

أكد أهمية دور مجموعة QNB في التقطير.. وزير التنمية اإلدارية:

اإلعالن عن مبادرات لتوطين الوظائف 
وزيادة نسب التقطير قريبا 

أشــــار ســعــادتــه فـــي تــصــريــحــات صحفية 
عــلــى هــامــش الـــيـــوم املــهــنــي الــــذي نظمته 
مجموعة QNB إلى أن هناك تنسيقا بن 
مــخــتــلــف املـــؤســـســـات والـــجـــهـــات الــعــامــلــة 
فـــي الــــدولــــة مـــن أجــــل تــفــعــيــل الـــعـــديـــد من 
اإلجــراءات وتعزيزها خال الفترة القليلة 
املــقــبــلــة مــــع زيـــــــادة مـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــاون 
ــادة  ــل زيــ والــتــنــســيــق فــيــمــا بــيــنــهــا مـــن أجــ
نــســبــة الــتــقــطــيــر وخـــلـــق فـــــرص وظــيــفــيــة 
لــلــمــواطــنــن لــلــعــمــل فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت 
وتطوير أعمال بحيث يتمكنون من تقديم 
اإلضــــافــــة واملـــســـاهـــمـــة مــــن مـــواقـــعـــهـــم فــي 
الــتــي حققتها دولـــة قطر  املــكــاســب  تعزيز 

خال السنوات املاضية.
ونـــــــوه ســــعــــادة وزيـــــــر الــتــنــمــيــة اإلداريــــــــة 
والــعــمــل والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة بـــالـــدور 
الذي تقوم به مجموعة بنك قطر الوطني 
ــاد  ــتـــصـ ــد االقـ ــ فــــي رفــ  »QNB ــمـــوعـــة »مـــجـ
الـــوطـــنـــي لـــلـــدولـــة واملـــســـاهـــمـــة فـــي تنمية 
القطاع املــصــرفــي، مشيدا فــي ذات اإلطــار 
ــيــــوم مــهــنــي  لــ  QNB بــتــنــظــيــم مـــجـــمـــوعـــة
ــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات الــقــطــريــة  لــــفــــائــــدة خـ
والباحثن عن وظائف. وقــال سعادته إن 
مجموعة QNB هي من املؤسسات الرائدة 
في مجال توطن الوظائف وزيــادة نسب 
الــتــقــطــيــر والـــعـــمـــل عــلــى تــأهــيــل الـــكـــوادر 
القطرية بما يساهم في تعزيز مساهمتها 

في دفع عجلة االقتصاد الوطني.
ــهــــودات الــتــي  ــاملــــجــ ــا نــــــوه ســــعــــادتــــه بــ ــمـ كـ
ــرى فــي سبيل  تــقــوم بــهــا املــؤســســات األخــ
الــكــوادر القطرية وتوفير الفرص  تطوير 
املتميزة للمواطنن وتأهيلهم وتدريبهم 
تــهــم فـــي الــعــديــد من  ــع مــســتــوى كــفــاء ورفــ

القطاعات.
من جهته، وصف عبدالله مبارك آل خليفة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي بـــالـــوكـــالـــة ملــجــمــوعــة 
لـــلـــيـــوم املــهــنــي  QNB تــنــظــيــم املـــجـــمـــوعـــة 
بالحدث املهم ســواء بالنسبة للخريجن 
الجدد والباحثن عن وظائف في القطاع 
بــالــنــســبــة ملجموعة  املـــالـــي واملــصــرفــي أو 

.QNB

الوظائف في القطاع المالي 

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة ملجموعة 
QNB إن املــجــمــوعــة تــقــوم بــصــفــة دوريــــة 
بــطــرح الــعــديــد مــن الــوظــائــف فــي الــقــطــاع 
املــالــي واملــصــرفــي، مــشــددا فــي ذات اإلطــار 
على أن املجموعة تسعى بصفة مستمرة 

نحو زيادة نسبة املوظفن القطرين خال 
الفترة املقبلة تماشيا مع سياسة التقطير 
ــكـــويـــن كــــــــوادر تــتــمــتــع  واملـــســـاهـــمـــة فــــي تـ
بــالــخــبــرة الــواســعــة والــكــبــيــرة بــمــا يــعــود 

بالنفع على االقتصاد الوطني.
وكــــشــــف الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي بـــالـــوكـــالـــة 
ــفـــاع في  ملــجــمــوعــة QNB عـــن تــســجــيــل ارتـ
نسبة التقطير في املجموعة خال الفترة 
ــال إن نــســبــة الــتــقــطــيــر  ــ ــــرة، حـــيـــث قـ ــيـ ــ األخـ
تجاوزت سقف 55%، مضيفا في تصريحه 
الــيــوم املهني للمجموعة أن  على هــامــش 
نسبة املوظفن القطرين في اإلدارة العليا 
الــفــروع  بلغت 77%، أمـــا بالنسبة إلدارة 
التابعة ملجموعة بنك قطر الوطني، فقد 
قال الرئيس التنفيذي بالوكالة إن نسبة 
بــلــغــت %82،  الـــفـــروع  فـــي إدارة  الــتــقــطــيــر 
مــوضــحــا أن هـــذه الــنــســب تـــدل عــلــى مــدى 

نمو وتطور مستوى املوظف القطري.
ونـــوه عــبــدالــلــه مــبــارك آل خليفة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي بــالــوكــالــة ملــجــمــوعــة QNB إلــى 
مــــا تــــوفــــره املـــجـــمـــوعـــة مــــن بـــيـــئـــة مــمــيــزة 

تــســاعــد عــلــى تــطــويــر وتـــدريـــب املــوظــفــن 
وبما يساهم في رفع كفاءتهم، إلى جانب 
منحهم فرصة الكتساب الخبرة العاملية 
ــروع  ــ فـ ــي  ــ فـ تـــدريـــبـــيـــة  ــن خــــــال دورات  ــ مـ
ــة قــطــر. وأشــــار إلــى  املــجــمــوعــة خــــارج دولــ
أن املــجــمــوعــة أقــامــت عـــددا مــن الــشــراكــات 
مع الجامعات الوطنية مثل جامعة قطر، 
وذلـــــــك مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر الــــكــــفــــاءات عــبــر 

التدريب وتقديم بعثات للطلبة.
وفــــــي خــــتــــام حـــديـــثـــه لـــلـــصـــحـــفـــيـــن، نـــوه 
الــحــضــور  إلـــى  عــبــدالــلــه مــبــارك آل خليفة 
الافت من قبل الطاب والخريجن وذلك 
لــاطــاع عــلــى الــفــرص املــطــروحــة مــن قبل 

املجموعة.
وكانت مجموعة QNB نظمت اليوم املهني 
أمس، حيث سجل في ختامه إقباال كبيرا 
املــواطــنــن مــن خريجي الثانوية  مــن قبل 
والجامعات وذوي الخبرة، حيث استقبل 
عددا كبيرا من طلبات التوظيف والتدريب 
املقدمة من قبل الراغبن في االنضمام إلى 
ــذا الـــحـــدث، الــــذي جــاء  ــد مــثــل هـ الــبــنــك. وقـ

تنظيمه في إطار التزام املجموعة بتنمية 
املـــوارد البشرية الوطنية، مناسبة مهمة 
لتوفير فــرص عمل للكوادر الوطنية بما 
يلبي طموحاتهم الشخصية ويساهم في 
تعزيز ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية 

قطر الوطنية 2030.
وقام املسؤولون من دائرة املوارد البشرية 
الــــازمــــة  ــدة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ املـ بـــتـــقـــديـــم   QNB فـــــي
واإلرشـــاد والـــرد على جميع استفسارات 
املتقدمن. كما التقى املتقدمون بطلبات 
العمل مع مسؤولن من QNB، حيث قاموا 
بتعريفهم على مختلف الوظائف املتاحة 
فــــي جــمــيــع املــــجــــاالت املــخــتــلــفــة بــالــبــنــك، 
بما فــي ذلــك القطاع املصرفي والتجاري 
وتكنولوجيا املعلومات والشؤون اإلدارية 
والــخــدمــات. كما قــدمــوا لهم شــرحــا وافيًا 
عن برامج التدريب والتطوير املهني التي 
الــتــدريــب والتطوير التابع  يقدمها مركز 

للبنك.

برامج ابتعاث الموظفين 

كما تعرف الــزوار الراغبون في االنضمام 
إلــــى مــجــمــوعــة QNB أيـــضـــا عــلــى بــرامــج 
ابــتــعــاث املــوظــفــن الــقــطــريــن فـــي الــفــروع 
الــتــي تمكنهم من  الــخــارجــيــة للمجموعة 
ــرات الـــدولـــيـــة  ــبــ ــخــ ــاب املـــــهـــــارات والــ ــتـــسـ اكـ
املتطورة في العمل املصرفي، مثل برنامج 
ســـفـــراء QNB الـــــذي يـــهـــدف إلــــى ابــتــعــاث 
ــفــــن الـــقـــطـــريـــن فـــــي أحــــــد الــــفــــروع  ــوظــ املــ

الخارجية للمجموعة، إلــى جانب برامج 
املنح الدراسية املتاحة في أرقى الجامعات 
ــة، إلـــى جــانــب إطــاعــهــم على  داخــــل الـــدولـ
الــبــرامــج التدريبية املتخصصة  مختلف 
ــا لـــتـــتـــنـــاســـب مــع  ــيـــصـ ــة خـــصـ ــمــ ــمــ واملــــصــ
االحــــتــــيــــاجــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
برنامج تطوير اإلشراف وبرنامج تطوير 
ــيـــادات، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــرامـــج تــأهــيــل  ــقـ الـ

املوظفن حديثي االلتحاق بالبنك.
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، يــســتــعــد فـــريـــق الــعــمــل 
 QNB ــــي ــة فـ ــريـ ــشـ ــبـ ــــي دائـــــــــرة املــــــــــوارد الـ فـ
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــانــــيــــة والــــــتــــــي تـــســـتـــدعـــي 
املــقــابــلــة الــشــخــصــيــة، واخــتــبــار املرشحن 
ــــراض الــــخــــبــــرات  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة إلـــــــى اسـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
العلمية والعملية، ومن ثم تقديم عروض 
العمل املــائــمــة لــهــم. ويــوفــر الــيــوم املهني 
للطلبة والخريجن القطرين فرصًا هامة 
لــلــتــوظــيــف فــــي بــيــئــة عـــمـــل جــــاذبــــة تــقــدم 
أفـــضـــل الــتــســهــيــات ملــوظــفــيــهــا وتــحــرص 
عــلــى بــنــاء قــدراتــهــم فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت. 
وتــعــتــبــر نــســبــة الــتــقــطــيــر فــي الــبــنــك أعلى 
الــقــطــاع املــصــرفــي حيث  نسبة تقطير فــي 
فاقت 50% كما تبلغ نسبة القطرين في 
الــوظــائــف الــقــيــاديــة العليا أكــثــر مــن %77 
فيما تفوق نسبتهم في املناصب القيادية 
إلدارة فــروع البنك أكثر من 82%. وتشكل 
ــي مـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـــات  ــ ــة املـــــــــرأة فـ ــاركــ مــــشــ

املجموعة نسبة تزيد على %40.
ويـــعـــد QNB جــهــة الــعــمــل املــفــضــلــة حيث 
نــــجــــح فــــــي جــــــــذب الــــــكــــــفــــــاءات املـــتـــفـــوقـــة 
واالحـــتـــفـــاظ بــهــا فـــي قــطــر وعـــبـــر شبكته 
الـــدولـــيـــة املــتــنــوعــة، تــحــقــيــقــًا لـــرؤيـــتـــه بــأن 
يــصــبــح بــنــكــًا رائـــــــًدا فـــي الـــشـــرق األوســــط 
وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 
2020. وتحرص املجموعة على تنظيم هذا 
الــهــام ضمن التزامها بدعم النمو  الــحــدث 
االقــتــصــادي الــوطــنــي بــمــا يــرســخ مفاهيم 
ــبـــادئ ســيــاســة املــســؤولــيــة املجتمعية  ومـ
ــيــــزة هـــامـــة لــإســتــراتــيــجــيــة  بــوصــفــهــا ركــ
ــا يـــــشـــــارك فــي  ــة. كــــمــ ــمـــوعـ ــمـــجـ ــلـ الــــعــــامــــة لـ
املعرض املهني للدولة كل عام، إلى جانب 
الفعاليات التي تنظمها الجامعات املحلية 
والسفارات القطرية على املستوى الدولي.

¶ يوسف بن محمد العثمان فخرو

¶ وزير التنمية اإلدارية خالل افتتاح اليوم المهني

¶ عبدالله مبارك آل خليفة

¶ آل خليفة أثناء خالل اليوم المهني

كشف سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية عن 
وجود مبادرات مرتقبة سيتم اإلعالن عنها خالل الفترة القليلة املقبلة، الهدف منها العمل على زيادة نسب 

توطني الوظائف والتقطير في العديد من الوظائف والقطاعات واملجاالت في الدولة.

أحمد فضلي

آل خليفة: 
نسبة التقطير في 

 QNB مجموعة
تجاوزت %55
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136.5 ألف رأس وتحديث جديد للبيانات

20 % نموًا في قطعان 
اإلبل خالل عامين 

خالل العامني املاضيني حدث نمو ملحوظ بأعداد االبل اثر عودة آالف القطعان للدولة بلغت معدالته 20% سنويًا، 
ويجيء هذا النمو في ظل استمرار قرار وزارة البلدية والبيئة بحظر رعي اإلبل حماية للغطاء النباتي بالدولة، وما ترتب 

على استمرار القرار من تداعيات سلبية وإيجابية.
وتتولى اآلن ومنذ شهور مضت لجنة وزارية دراسة تلك التداعيات وامكانية اعادة النظر ولو جزئيًا في قرار حظر الرعي. 

وفي ظل تلك الجهود من قبل الوزارة للحفاظ على الغطاء النباتي وحماية اإلبل وحصر اعدادها وسالمتها الصحية، 
أكدت البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بأن مراكز الخدمة البيطرية التسعة بالدولة اطلقت حملة واسعة 

من اجل تحديث بيانات اإلبل. 
صالح بديوي

أهابت الـــوزارة باملربني ضــرورة اال يتم 
إجــراء أي معاملة خاصة باالبل إال من 
خـــال تــلــك املـــراكـــز الــبــيــطــريــة املــعــتــمــدة، 
حيث إنها غير مسؤولة عن أي تحديث 
يتم دون إخطار إدارة الثروة الحيوانية، 
جاء ذلك في بيان نشرته على صفحتها 

بتويتر. 

ترقيم وتحصين

ويــشــيــر تــقــريــر رســمــي ان عــــدد رؤوس 
ــة ارتــــفــــع الـــى  ــ ــدولـ ــ ــل فــــي الـ ــ ــ قـــطـــعـــان اإلبـ
136.5 الــف جمل في عــام 2019 بــدال من 
الــنــمــو  اثــــر  106 آالف جــمــل عــــام 2017، 
ــــال الـــعـــامـــني  ــ ــداد خـ ــ ــ ــاالعـ ــ ــ ــــل بـ ــــواصـ ــتـ ــ املـ
املاضيني واثــر عــودة آالف الـــرؤوس من 

اإلبل الى الباد. 
وخــال العام األخير في مجال الترقيم 
الــســنــوي لــلــثــروة الــحــيــوانــيــة، تــم ترقيم 
إبـــــل، 166394  وتــســجــيــل 29664 رأس 
رأس غنم، 51513 رأس ماعز، 1716 رأس 
أبــقــار. وبــلــغ عــدد الــحــيــوانــات املحصنة 
عالجة 

ُ
534953 رأســا، وعــدد الــحــاالت امل

من الحال يبلغ 239378 رأسا.
الــبــلــدّيــة  وعــلــمــت »لــوســيــل« أن وزارة 
والــبــيــئــة تعمل عــلــى انــشــاء املــزيــد من 
العيادات البيطرّية داخل 9 مجمعات 
للعزب بعد ان اوشــكــت على االنتهاء 
ــن تـــطـــويـــر املـــنـــظـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  مــ
وربـــــط املــــراكــــز الــبــيــطــريــة إلــكــتــرونــيــا 
 املــــربــــني. وبـــلـــغ عــدد 

ّ
بــبــرنــامــج ســـجـــل

ُمــــواطــــن خــال  الــــف  الـــحـــائـــزيـــن: 17.5 
الـــعـــام املــــاضــــي، بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي 
ــن املـــــواشـــــي: 1.8  ــقـــومـــي مــ الــقــطــيــع الـ
مــلــيــون رأس. وقـــــال مـــصـــدر مــســؤول 
بـــأنـــه »ســـــوف يــتــم إنـــشـــاء ُمــســتــشــفــى 

ُمتخصص لإلبل«. 

مكافحة األمراض

 يــبــلــغ عــــدد املـــراكـــز الــبــيــطــريــة الــعــامــلــة 
حاليا 9 مراكز وتشمل: املركز البيطري 
ــان الـــبـــيـــطـــري  ــ ــريــ ــ ــز الــ ــ ــركـ ــ بــــالــــدوحــــة ومـ
ومــركــز الــشــحــانــيــة الــبــيــطــري ومــركــز أم 
صال البيطري ومركز الخور البيطري 
الــفــرس البيطري ومركز  ومــركــز روضــة 
ــيــــادة  الــجــمــيــلــيــة وعـــــيـــــادة الـــــوكـــــرة وعــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ الــــــرويــــــس الـــبـــيـــطـــريـــة بـ

العيادة البيطرية بالسوق املركزي التي 
تــقــدم خــدمــات تشخيصية للحيوانات 

التي يتم التعامل بها بالسوق.
الــبــلــديــة والــبــيــئــة على   وتــعــمــل وزارة 
ــئــــة  ـــل مــــن االمــــــــراض واالوبــ ــ حـــمـــايـــة االبـ
ــيـــروســـات الــتــي  ــفـ ــار الـــجـــرب والـ ــتـــشـ وانـ
تــعــرض حــيــاتــهــا لــلــخــطــر، الســيــمــا وان 
الـــدولـــة تــمــتــلــك ثــــروة مـــن االبــــل ال تــقــدر 
الــســبــاقــات املنتشرة  ابـــل  بثمن الســيــمــا 
ــتــــي تــبــلــغ  فــــي مــنــطــقــة الــشــيــحــانــيــة والــ
اسعار انواع منها مايني الرياالت نظرا 
لــتــفــوقــهــا فـــي الـــفـــوز بــبــطــوالت اقليمية 

ودولية ومحلية.

مميزات اإلبل
وتكشف دراسة للدكتور عبد الله اسامة 
ان مــــن مـــمـــيـــزات تـــربـــيـــة الـــجـــمـــال انـــهـــا: 
»تــتــحــمــل الــــظــــروف الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة، 
ومــــصــــدر إلنــــتــــاج األلــــبــــان ذات الــقــيــمــة 
الــغــذائــيــة الــعــالــيــة والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء، 
والــقــدرة الفائقة على التأقلم واملعيشة 
الــظــروف املتباينة، كما  واإلنــتــاج تحت 

انها تقاوم األمراض«.
ـــل أنــســب  وتــشــيــر الـــدراســـة الـــى ان »اإلبــ
الحيوانات ماءمة للبيئة الصحراوية، 
ولها القدرة العالية على رعي النباتات 
الـــغـــذائـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة  ــة ذات  ــراويــ ــحــ الــــصــ
ــــي الــنــبــاتــات املــلــحــيــة،  املــنــخــفــضــة، ورعـ
وتتحمل قلة مياه الشرب لفترة قد تصل 

إلى 15 يوما«.
وتــــرى الـــدراســـة ان الـــرعـــي اآلمــــن لــإلبــل 
يــعــتــمــد عـــلـــى شـــقـــني أســـاســـيـــني وهـــمـــا: 
»جـــهـــود الـــدولـــة املــبــذولــة لــوقــف الــرعــي 
الجائر وللحفاظ على املراعي والنباتات 
الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث تــمــنــع الــــدولــــة رعـــي 
الجمال في مناطق املحميات الطبيعية، 
ــــادرة  والــــتــــي تــتــســم بــــوجــــود نـــبـــاتـــات نـ
ــقـــراض ولــلــحــفــاظ على  ومـــعـــرضـــة لـــانـ
ــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة الـــــنـــــادرة فــــي تــلــك  ــثـ ــ الـ

املناطق«.
ــة  ــ ــــطـ الـــــســـــيـــــاق حـــــــــــذرت رابـ وفـــــــــي ذات 
الشبهانة مما اسمته خطر االبـــل ومن 
اعـــدادهـــا ورعــيــهــا الــجــائــر ونــوهــت الــى 
تـــقـــدم في  يـــوجـــد اي  انــــه حــتــى االن »ال 
الضبط او تطبيق القانون واننا نحمل 
الــبــلــديــة مــســؤولــيــة الــقــضــاء على  وزارة 
امــام املجتمع  النباتي والــروض  الغطاء 

واالجيال القادمة والتاريخ«.

وردا على تحذيرها غرد على املا فوق 
تــويــتــر قـــائـــا »بــالــعــكــس بــحــركــة اإلبـــل 
الـــدوره االيكولوجية للبيئة مثل  تكمل 
الحيوانات البرية والــطــيــور. االحتفاظ 
الــشــجــر وخــضــرتــهــا ليستمتع  بـــــأوراق 

بها االنسان فيه نوع من االنانية«.

تداعيات الحظر

وكـــان وزيـــر البلدية والبيئة اصـــدر في 
23 أغسطس، 2017 قــرارا بتمديد حظر 
رعي اإلبل ملدة عامني نظرا النعكاساته 
اإليجابية على الغطاء النباتي بالدولة 

وانتهت فترة التمديد الجمعة املاضية.
وعــن هــذا القرار يقول مسفر بن سفران 
ــن كـــبـــار مـــربـــي األبـــــل بــالــشــيــحــانــيــة لـ  مـ
ــيـــل«ان حــظــر الـــرعـــي »تــســبــب في  »لـــوسـ
تشوه األجنة وانتشار الجرب وضعف 
االبــل من حيث انتاج الحليب واللحوم 
وبـــــات يــمــثــل تــهــديــد لــحــيــاة االبــــــل، بل 
والــقــى بظال سلبية على تربيتها في 
ظل فرض قيود على العزب املتنقلة التي 
يــقــتــرب عــددهــا مــن الـــف عـــزبـــة«. واشـــار 
مــســفــر الــــى انــــه فــقــد 72 جــنــني ابــــل هــذا 
العام حتى االن بسبب قرار عدم السماح 

لابل بالرعي. 
ــن  ــ ـــر بـــــــن ســـــــفـــــــران »مـ ــفـ ــســ واشـــــتـــــكـــــى مــ
عـــــــــدم وجـــــــــــود مــــســــتــــلــــزمــــات وادويـــــــــــة 
بيطرية املدعومة باملركز البيطري في 
ــفــــاع اســـعـــار االدويــــة  الــشــيــحــانــيــة، وارتــ

واالعاف الخضراء واملركبة«. 
وناشد مسفر بن سفران وزارة البلدية 
والــبــيــئــة ان تــتــضــمــن الــلــجــنــة الـــتـــي تم 
بـــقـــرار الحظر  الــنــظــر  ــادة  ــ تشكيلها العـ
اصــحــاب املصلحة مــن مــربــي االبـــل النه 

ال يكفي ان تضم خبراء من الوزارة فقط، 
لكون ان مربي االبل يعرفون ما تتعرض 

له ابلهم جراء قرار الحظر. 

الشكوى للبلدي

وفـــي مــحــاولــة مــنــهــم النـــقـــاذ حــالــهــم، 
لجأ عــدد من مربي اإلبــل الــى املجلس 
البلدي املركزي جراء األضرار الناجمة 
عن قــرار وزارة البلدية والبيئة بشأن 

منع الرعي في البر. 
 واوضــــــح الــعــضــو ســعــيــد بـــن مــبــارك 
الراشدي الذي اقترح توصية لحل تلك 
املشكلة »ان القرار يشكل خطورة على 
سامة اإلبل صحيا وإنتاجها، نتيجة 
الــبــقــاء فـــي مــكــان مــحــصــور كــونــهــا ال 
ترعى، إلى جانب خسارة مالية كبيرة 
ألصــحــاب اإلبــل بسبب ارتــفــاع أسعار 
األعــاف غير املدعومة نتيجة اإلقبال 
الكبير عليها بعد صدور القرار، وهذه 
تــكــلــفــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة شـــهـــريـــا لـــشـــراء 

األعاف«. 
ـــاء عـــلـــى ذلــــــك اوصــــــــى املــجــلــس  ــنــ ــ  وبـ
البلدي وزارة البلدية والبيئة باعادة 
ــرار، كــمــا لــجــأ عــدد  ــقـ ــذا الـ الــنــظــر فــي هـ
من املربني للوزير مطالبني بما يحقق 
صـــالـــح مـــربـــي اإلبــــــل والــــحــــفــــاظ عــلــى 

الثروة الحيوانية.
 

تشكيل لجنة

وتــرتــب عــلــي تــلــك الــجــهــود صـــدور قــرار 
املهندس عبد الله عبد العزيز السبيعي 
وزيــر البلدية والبيئة قبيل عــدة اشهر 
قـــرار حظر  اثـــار  لــدراســة  بتشكيل لجنة 
الــرعــي عــلــى الـــثـــروة الــوطــنــيــة مــن االبــل 
ومدى تأثير الرعي على الغطاء النباتي. 
 تــتــكــون الــلــجــنــة مـــن 3 فـــرق عــمــل مـــن 7 
قـــــرار حظر  تـــداعـــيـــات  إدارات وتــــــدرس 
رعـــــــي اإلبــــــــــل، والـــــتـــــي مـــــن بـــيـــنـــهـــا كــمــا 
يــقــول اصــحــاب االبـــل ضعف التبويض 
واإلجــــهــــاض وتـــشـــوه األجـــنـــة وتـــراجـــع 

إنتاج الحليب«. 
و عــلــى الــرغــم مــن مــــرور شــهــور طويلة 
على تشكيل اللجنة وفراغها من دراسة 
جـــانـــب مـــن تـــداعـــيـــات الـــرعـــي بــــ 10 من 
الـــروض، اال ان نتائج اعــمــال اللجنة لم 
ــرار حــظــر الــرعــي ال يــزال  تعلن بــعــد، وقــ
ــدد تــلــقــائــيــا بــني  ــا يـــجـ ــمــ مـــســـتـــمـــرا، وربــ

لحظة واخرى.
ــتـــشـــون  ــفـ ــه املـ ــيــ ــل فــ ــ ــواصــ ــ وفـــــــي وقـــــــت يــ
بالبلدية تحرير محاضر بانتهاك قرار 
الــذيــن يخالفون القرار  الحظر للمربني 
فــي مــحــاولــة منهم النــقــاذ ابلهم والتي 
بلغ عــددهــا اكــثــر مــن 200 محضر رعي 
وانتهاك لقرار الحظر منذ مطلع العام 
املــــثــــال وزارة  الـــــجـــــاري. وعــــلــــى ســـبـــيـــل 
بــإدارة الحماية  البلدية والبيئة ممثلة 
والحياة الفطرية )قسم الحماية البرية( 
ضــبــطــت 20 مــخــالــفــة لـــقـــرار حــظــر رعــي 
ــــال شـــهـــر أغـــســـطـــس املـــاضـــي،  اإلبــــــل خـ
الــازمــة  القانونية  واتــخــذت اإلجــــراءات 
ــق املــخــالــفــني حــفــاظــا عــلــى بيئة  فـــي حـ

قطر.
ويـــرى املــربــون ان االمــــراض الــتــي تهدد 
حياة االبــل وانتاجها وتــعــرض الثروة 
الوطنية منها للخطر لن يتم معالجتها 
بدون استئصال مسبباتها ومن ابرزها 

الحرمان من الرعي.

■ مسفر بن سفران  ■ سعيد بن مبارك الراشدي

9 مراكز بيطرية تتولى ترقيم وتسجيل وتطعيم اإلبل

29.7 ألف رأس إبل تم 

ترقيمها وتسجيلها 
العام الماضي

17.5 ألف حيازة في 

سجالت المربين 
بالمراكز البيطرية

لجنة وزارية تواصل 
دراستها لتداعيات 
قرار حظر الرعي 

 مسفر بن سفران: نواجه 
نقصا في المستلزمات 

البيطرية المدعومة

سعيد بن مبارك: 
القرار أضر باإلبل صحيًا 

واقتصاديًا

■ احد الفرق تتولى دراسة اثار الرعي على الروض
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: 3 % نموًا سنويًا بإيرادات الفنادق.. و1.4 % زيادة                      في إشغال »الشقق«.. خبراء لـ                                     

      تطور أداء »الضيافة« ركيزة        دعم لـ »التنمية السياحية«

رصـــدت أولــيــري عبر تقريرها أكــثــر من 
12 مليون تعليق من تعليقات الضيوف 
عــلــى مـــدار الــــ 12 شــهــرًا املــاضــيــة والــتــي 
الــحــجــوزات السياحية  ظهرها مــواقــع 

ُ
ت

الشهيرة على شبكة اإلنترنت، وسجل 
مؤشر تجربة الضيوف في قطر ارتفاعًا 
في معدله وذلك من %84.3 العام املاضي 

إلى 85.4%.
وســــجــــل مــــؤشــــر رضـــــــا الــــضــــيــــوف عــن 
ــات،  الــخــدمــة والــنــظــافــة واملـــوقـــع 9 درجــ
املــســتــويــات العاملية  تــجــاوزه  مــا يعني 
فــي كــل فئة مــن هــذه الــفــئــات، كما سجل 
الــقــطــري مــعــدالت أعلى  قــطــاع الضيافة 
في جودة الغرف بواقع 8.9، وفي الطعام 
بواقع 8.8 وفي املرافق بواقع 8.4، وفيما 
يتعلق بفئة »أنــواع الضيوف«، حظيت 
ــادة  اإلقــــامــــة الــســيــاحــيــة فــــي قـــطـــر بـــإشـ
ِقــبــل زوار األعــمــال  وتــقــديــر كبيرين مــن 

وزيارات العائالت واألصدقاء.
ويـــقـــول خـــبـــراء إن الــفــضــل فـــي الــحــفــاظ 
على الزخم الذي يشهده قطاع الضيافة 
ــعــــزى إلـــــى مــعــالــم  ــ ــقـــطـــري يــمــكــن أن ُي الـ
الـــجـــذب الــســيــاحــي الـــجـــديـــدة الــتــي يتم 
تطويرها في قطر، والتي كان آخرها هو 

افتتاح متحف قطر الوطني.
صــــالــــح الــــطــــويــــل، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لسفريات العاملية، قال إن قطاع الضيافة 
 رئيسيًا 

ً
فـــي قــطــر ال يــــزال يــمــثــل عـــامـــال

فــي دفــع عجلة التنمية السياحية، في 
ــة بــتــعــزيــز الــشــراكــة  ظـــل اهـــتـــمـــام الــــدولــ

الــخــاص لتطوير الضيافة  الــقــطــاع  مــع 
وتــحــفــيــزهــا لــتــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن النمو 
املتواصل ومنح زوار قطر تجربة فريدة.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي زوار دولـــــة قــطــر خــالل 
النصف األول من العام 2019 نحو 1.05 
مليون زائــر، بنمو %11.5 باملقارنة مع 
اإلجـــمـــالـــي املــســجــل فـــي الــنــصــف األول 
ألــف  الـــبـــالـــغ 944.7  املـــاضـــي  الـــعـــام  مـــن 
زائـــــر حــســب تـــقـــاريـــر جـــهـــاز الــتــخــطــيــط 

واإلحصاء.
»لــــوســــيــــل«، أن  ـــ وأوضـــــــح »الــــطــــويــــل«، لــ
ــازات الـــتـــي شــهــدهــا  ــ ــــجـ الـــتـــطـــورات واإلنـ
قطاع الضيافة في الفترة األخيرة دليل 
على أفضلية »الضيافة القطري« كونه 
أصبح نموذجًا ُيحتذى به في صناعة 

السياحة وفي املنطقة بأسرها.
الــــــــذي أطــلــقــه  ــد  ــديــ الــــجــ ــام  ــنــــظــ الــ وأدى 

املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــســيــاحــة فــــي عـــام 
الــفــنــادق دورًا  2016 لتصنيف وتقييم 
رئيسيًا فــي تعزيز مكانة قطر كوجهة 
ســـيـــاحـــيـــة رائــــــــدة فــــي قــــطــــاع الــضــيــافــة 
وجودة الخدمات، ومن بني أهم املعايير 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــضــمــنــهــا هــــذا الــنــظــام 
هــو برنامج »صــوت الــضــيــوف«، والــذي 
يــصــنــف الـــفـــنـــادق بـــنـــاء عـــلـــى مــســتــوى 

األداء.
ويتعاون »الوطني للسياحة« مع إحدى 
الــشــركــات الــعــاملــيــة الـــرائـــدة فـــي تحليل 
ــيـــوف، حيث  مــعــنــويــات ومـــشـــاعـــر الـــضـ
الــتــحــلــيــلــيــة  بـــإحـــدى األدوات  يــســتــعــني 
ملعرفة درجة إحساس وشعور الضيوف 
ــة  مــــــن 100 مـــنـــصـــة خـــاصـ أكـــــثـــــر  ـــر  ــبـ عــ

بتعليقات الضيوف.
وقــال وســام سليمان، مدير عــام فنادق 

سانت ريجيس الدوحة، إن هناك تطورا 
ملحوظا في أداء القطاع الفندقي املحلي 
مــنــذ إطـــالق مــرحــلــة »-2018 2023« من 

إستراتيجية القطاع السياحي.
وتستهدف دولــة قطر جــذب 5.6 مليون 
زائــر سنويًا بحلول عام 2023، وهو ما 
ــــذي استقبلته  الـ الـــعـــدد  يـــعـــادل ضــعــف 
الـــبـــالد فـــي عـــام 2016، وتــحــقــيــق مــعــدل 
إشغال نسبته %72 في جميع املنشآت 
ــادة الــطــلــب وتــنــويــع  الــفــنــدقــيــة، عــبــر زيـــ
ــيـــاحـــي وخــــيــــارات  ــالـــم الــــجــــذب الـــسـ مـــعـ

اإلقامة الفندقية التي توفرها البالد.
»لوسيل« أن قطاع الضيافة  لـ وأضـــاف 
القطري استطاع تحقيق نتائج إيجابية 
ــاري، بـــدعـــم مــن  ــ ــــجـ مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـ
نشاط حركة السياحة الداخلية من قبل 
املواطنني واملقيمني، والتطور امللحوظ 
فــي أعـــداد الــــزوار الــقــادمــني مــن مختلف 
دول الــعــالــم عــقــب قــــرار إعـــفـــاء نــحــو 88 

جنسية من تأشيرة الدخول.
أكــثــر من  الـــعـــام 2018 زار قــطــر  وخــــالل 
1.2 مليون سائح بدون تأشيرة نتيجة 

لقرارات وتسهيالت التأشيرة.
الــــعــــام 2019،  الـــنـــصـــف األول مــــن  ــــي  وفـ
شــــهــــدت أعـــــــــداد الـــــــــــزوار الــــقــــادمــــني مــن 
الــدول اآلسيوية األخــرى وأوقيانوسيا، 
وأوروبا، واألمريكتني، والدول األفريقية 

األخرى، نموًا سنويًا قدره 10.5%.
وسجلت أعداد الزوار القادمني من هذه 
ــة بــنــهــايــة الــنــصــف  ــعــ الــجــنــســيــات األربــ

األول مــن 2019 أكثر مــن 863 ألــف زائــر، 
مقارنة بنحو 781.1 ألف زائــر في نفس 

الفترة من 2018.
وتابع »سليمان«: »الوضع جيد للغاية 
وهناك نمو مستمر، بدعم من تحركات 
الجهات املعنية في الدولة لفتح أسواق 
ــاهـــم فــــي إقـــبـــال  جــــديــــدة األمــــــر الــــــذي سـ
واضح من أسواق مثل أوروبا، وروسيا، 
والواليات املتحدة األمريكية، والصني، 
ــات واضــــــحــــــة مــن  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب تـ
جانب القطاع الفندقي في قطر خاصة 
ــعـــد الــــــقــــــرارات الــــخــــاصــــة بــتــســهــيــالت  بـ

التأشيرة«.
ــي قــطــر  ــرف فــ ــغــ ــالـــي عـــــدد الــ ــمـ وبـــلـــغ إجـ
نـــحـــو 25917  املــــاضــــي  الــــعــــام  بـــنـــهـــايـــة 
غرفة تــوزعــت على 124 منشأة فندقية 

متنوعة.
وشــهــد املـــعـــروض مـــن الـــغـــرف نــمــوًا في 
جــمــيــع فــئــات اإلقـــامـــة الــفــنــدقــيــة بنسبة 
بـــعـــام  فـــــي عـــــــام 2018 مــــقــــارنــــة   4.8%
فــنــادق جــديــدة  افــتــتــاح 8  2017، بفضل 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا بــعــض  ــعــــات الــ والــــتــــوســ
املــنــشــآت الــفــنــدقــيــة، مــمــا أضــــاف لسوق 

اإلقامة 1143 غرفة إضافية.
وبــاتــت قطر تمتلك بنهاية 2018 نحو 
فـــنـــادق، و2830  23087 غـــرفـــة فـــي 103 
شـــقـــة فـــنـــدقـــيـــة فــــي 21 مـــنـــشـــأة، حــســب 
آخــــر الــتــقــاريــر الــــصــــادرة عـــن »الــوطــنــي 

للسياحة«.

¶ وسام سليمان ¶ صالح الطويل 

بلغ متوسط معدل اإلشــغــال في جميع 
الـــفـــنـــادق الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق الــقــطــري 
خـــالل الــفــتــرة مــن يــنــايــر إلـــى يــونــيــو من 

العام 2019 نحو 65%.
»لوسيل«، استنادا  حسب مسح خاص لـ
لنشرات اإلحصاءات الشهرية الصادرة 
عــن جهاز التخطيط واإلحــصــاء، سجل 
ــًا نــســبــتــه  ــويـ ــنـ ــوًا سـ ــمــ ذلــــــك املــــتــــوســــط نــ
%10.2 عن إشغال نفس الفترة من العام 

املاضي البالغ 59%.
ــادق الــخــمــس نـــجـــوم مــعــدال  ــنـ ســجــلــت فـ
نسبته %61 في النصف األول من العام 
الجاري، مقارنة بـ %57 في نفس الفترة 

من 2018 بارتفاع سنوي 7%.
وفي الفنادق فئة 4 نجوم بلغ متوسط 
اإلشــغــال فــي األشــهــر الــســتــة األولــــى من 
2019 نحو %67 بزيادة سنوية نسبتها 
%11.7 عن اإلشغال املسجل فيها خالل 

الفترة ذاتها من 2018 والبالغة 60%.
ــنـــادق  ــال فــــي فـ ــ ــغـ ــ ونــــمــــت مــــعــــدالت اإلشـ
ــثــــالث نــــجــــوم، الـــتـــي بــلــغــت %76 فــي  الــ
الــحــالــي لنحو  الــعــام  النصف األول مــن 
%15.2 باملقارنة بإشغالها خــالل نفس 

الفترة من العام 2018 البالغة 66%.
ــنــــادق الــنــجــمــة والــنــجــمــتــني  وحـــقـــقـــت فــ
إشــغــاال نسبته %75 فــي األشــهــر الستة 

بــــ %62 في  األولــــــى مـــن 2019 مـــقـــارنـــة 
الفترة ذاتها من العام املاضي، لتسجل 

بذلك نموًا سنويًا نسبته 21%.
وفقا للبيانات التفصيلية، بلغ متوسط 
سعر الغرفة في جميع الفنادق العاملة 
بالسوق املحلي خالل النصف األول من 
2019 نحو 376 رياال مقارنة بـ 398 رياال 
ــام املـــاضـــي،  ــعـ ــن الـ فـــي الــنــصــف األول مـ

بانخفاض سنوي نسبته 5.5%.

وتفصيليًا، سجلت الفنادق فئة الخمس 
نــجــوم مــتــوســط ســعــر لــلــغــرفــة بــلــغ 537 
ريـــاال بتراجع ســنــوي نسبته %7.3 عن 
نظيره املسجل بنهاية يونيو من العام 

2018 البالغ 579 رياال.
وفــــي الـــفـــنـــادق فــئــة 4 نـــجـــوم، انــخــفــض 
بــنــحــو %6.9، ليسجل  الــســعــر  مــتــوســط 
بـــــ 245 ريـــــــاال فــي  228 ريــــــــااًل مــــقــــارنــــة 

النصف األول من العام املاضي.
وشهد متوسط سعر الغرفة في فنادق 
الثالث نجوم، انخفاضًا سنويًا نسبته 
%3.3، بتسجيله 176 ريــاال في النصف 
األول 2019 باملقارنة مــع 182 ريــاال في 

الفترة ذاتها من العام 2018.
متوسط سعر الغرفة في الفنادق فئتي 
الــواحــدة والنجمتني، بلغ 147  النجمة 
ريـــــــاال فــــي األشــــهــــر الـــســـتـــة األولــــــــى مــن 
العام الجاري بارتفاع سنوي %1.4 عن 

متوسط نفس الفترة من العام املاضي.

نمو اإليرادات 

متوسط إيراد الغرفة في جميع الفنادق 
خـــالل الــنــصــف األول مــن الــعــام الــجــاري 
بــنــحــو 235  ســـجـــل 242 ريــــــاال مـــقـــارنـــة 

ريــاال تم تسجيلها في الفترة ذاتها من 
العام املاضي، أي أنه حقق نموًا سنويًا 

نسبته 3%.
ــى أن مــتــوســط  ــ وتـــشـــيـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل، إلـ
اإليرادات لكل غرفة متوفرة في الفنادق 
فــئــة 5 نـــجـــوم بــلــغ 328 ريـــــاال بــتــراجــع 
طفيف نسبته %0.6 عن متوسط نفس 

الفترة من العام 2018 البالغ 330 رياال.
وفي الفنادق فئة 4 نجوم بلغ متوسط 
اإليــــــــرادات لــكــل غــرفــة خــــالل الــفــتــرة من 
إلــى يونيو 2019 نحو 152 رياال  يناير 
بنمو سنوي %4.1 عن متوسط الفترة 
ذاتها من العام املاضي البالغ 146 رياال.

فــئــة الــثــالث نــجــوم مــن الــفــنــادق سجلت 
ــاال لكل  ــ ــرادات بــلــغ 134 ريـ مــتــوســط إيــــــ
غرفة في النصف األول من 2019 بنمو 
سنوي %10.7 عن املتوسط املسجل في 
ــى مــن 2018 املــقــدر  األشــهــر الــســتــة األولــ

بنحو 121 رياال.
ــرادات لــكــل غــرفــة مــتــوفــرة  مــتــوســط اإليـــــ
فــــي الـــفـــنـــادق فــئــتــي الــنــجــمــة الــــواحــــدة 
والنجمتني بلغ خالل يناير إلى يونيو 
2019 نحو 110 ريــاالت بارتفاع سنوي 
نــســبــتــه %23.6 بــاملــقــارنــة مـــع مــتــوســط 
نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي الــبــالــغ 

89 رياال.

بــلــغ مــتــوســط اإلشـــغـــال فـــي جميع 
 - منشآت الشقق الفندقية )عــاديــة 
فـــاخـــرة( الــعــامــلــة فــي الـــدولـــة خــالل 
النصف األول من 2019 نحو 73% 
ــادة ســـنـــويـــة طــفــيــفــة نــســبــتــهــا  ــزيــ بــ
املـــســـجـــل فــي  ــتـــوســـط  املـ %1.4 عــــن 
الفترة ذاتها من العام 2018 البالغ 

.72%
ــتــــوســــط  ــًا، ســـــجـــــل مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ وتـ
ــغــــــال فـــــي الــــشــــقــــق الـــفـــنـــدقـــيـــة  اإلشــــ
العادية )القياسية( %74 بارتفاع 
املـــســـجـــل فــي  ــتـــوســـط  املـ %8.8 عــــن 
ــام املــاضــي  ــعـ الـ الــنــصــف األول مـــن 

املقدر بنحو 68%.
ــق الــفــنــدقــيــة  ــقـ ــشـ ــآت الـ ــنـــشـ وفــــــي مـ
الفاخرة، تراجع متوسط اإلشغال 
بــــنــــســــبــــة 1.4%،  ــيــــف  ــفــ ــل طــ ــكــ ــشــ بــ
ليسجل %72 باملقارنة مع %73 في 

الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

سعر الغرفة 
على صعيد اإلحـــصـــاءات املتعلقة 
الــغــرفــة فــي جميع  بمتوسط سعر 

ــة، بــلــغ  ــيـ ــدقـ ــنـ ــفـ ــقـــق الـ ــشـ ــآت الـ ــنـــشـ مـ
إجمالي املتوسط في النصف األول 
من العام الجاري 323 رياال بتراجع 
سنوي نسبته %4.2 عــن املتوسط 
املسجل فــي األشــهــر الستة األولــى 

من العام املاضي البالغ 337 رياال.
وشــهــد مــتــوســط ســعــر الــغــرفــة في 
الــعــاديــة  الــشــقــق الفندقية  مــنــشــآت 
199 ريـــاال بــاملــقــارنــة مــع 224 ريــاال 
الــنــصــف األول مـــن 2018، أي  فـــي 
أنـــه تـــراجـــع بــشــكــل ســنــوي بنسبة 

.11.2%
وبــــلــــغ مـــتـــوســـط ســـعـــر الـــغـــرفـــة فــي 

مــنــشــآت الــشــقــق الــفــنــدقــيــة الــفــاخــرة 
351 رياال بانخفاض سنوي نسبته 
%2.8 عن متوسط الفترة ذاتها من 

العام 2018 البالغ 361 رياال.
ــل املــــــتــــــوســــــط اإلجـــــمـــــالـــــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ وسـ
ــــي جــمــيــع  ــة فــ ــ ــرفـ ــ ــل غـ ــ إليــــــــــــــرادات كــ
منشآت الشقق الفندقية بنوعيها 
الـــنـــصـــف األول مـــــن 2019  خــــــالل 
نحو 235 ريــاال بانخفاض سنوي 
ــن مــتــوســط نفس  نــســبــتــه %3.7 عـ
الــنــصــف مــن الــعــام املــاضــي الــبــالــغ 
244 رياال. وتفصيليًا، بلغ متوسط 
اإليــــــــرادات لــكــل غـــرفـــة فـــي مــنــشــآت 
الشقق الفندقية العادية نحو 148 
ــاال بــاملــقــارنــة مــع 153 ريــــاال في  ريــ
الــنــصــف األول مـــن عــــام 2018، أي 

بتراجع سنوي نسبته 3.3%.
ــق الــفــنــدقــيــة  ــقـ ــشـ ــآت الـ ــنـــشـ وفــــــي مـ
الفاخرة، سجل متوسط اإليــرادات 
لــكــل غـــرفـــة بــنــهــايــة الــنــصــف األول 
2019 نــحــو 254 ريــــاال بانخفاض 
ســنــوي نسبته %4.2 عــن متوسط 
الفترة ذاتها من العام 2018 املقدر 

بنحو 265 رياال.

يرى مراقبون أن دولة قطر تسير بخطى حثيثة نحو تعزيز تجربة اإلقامة الفندقية للضيوف، خاصة في ظل تنامي االهتمام بخطط تنمية وتطوير قطاع 
الضيافة.

وساعد تطبيق عدة أنظمة جديدة بالقطاع على رصد وتحليل وتطوير أداء القطاع الفندقي، وتطوير أنظمة تراخيص سلسة للقطاع الفندقي، باإلضافة إلى 
تطبيق نظام حديث للتصنيف والتقييم بعد تعاون وثيق بني املجلس الوطني للسياحة وخبراء قطاع الضيافة وصناعة السياحة املحليني والعامليني، بحيث 

يتضمن تصنيف املنشآت الفندقية سهولة الوصول إلى املنشأة، وأن يعكس الفندق ثقافة قطر وتقاليدها، وتجربة الضيوف بشكل عام.
واحتل قطاع الضيافة القطري املركز األول كأفضل قطاعات الضيافة في منطقة الشرق األوسط، محافظا على ريادته للعام الثاني على التوالي، بحسب تقرير 

تجربة الضيوف الذي أصدرته شركة أوليري املتخصصة في بيانات السفر والسياحة وتم اإلعالن عنه منتصف مايو املاضي.

محمد عبدالعال

% 61 76 % والـ »5 نجوم« تسجل  1.4 %الـ »3 نجوم« تتصدر بـ  8.8 % و»الفاخرة« تتراجع  »العادية« تقود النمو بـ 

6 أشهر  73 % إشغال الشقق الفندقية بالنصف األول 10.2 % نمو إشغال الفنادق في 

75 % إشغال فنادق 
النجمة والنجمتين 

 242 رياال متوسط 
إيراد الغرفة في 

جميع الفنادق

  4.2 %  تراجع 
سنوي بمعدل 
أسعار  الغرف
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% 2.03 المؤشر العام يقفز بنسبة 

13.3 مليار ريال مكاسب البورصة في أسبوع

 أبدت املؤسسات األجنبية تفاؤلها بحركة السوق وبلغ صافي شرائها 47.9 مليون ريال قطري، 
مقابل صافي شراء بلغ 40.6 مليون ريال قطري في األسبوع السابق. وكذلك، أبدت املؤسسات 
القطرية تفاؤلها بحركة السوق وبلغ صافي شرائها 17.9 مليون ريال قطري 
ــال قــطــري فـــي األســبــوع  ــراء بــلــغ 85.1 مــلــيــون ريــ بــاملــقــارنــة مـــع صــافــي شــ
الــســابــق. كما توقع املستثمرون األجــانــب هبوط حركة أســـواق األسهم 
حيث بلغ صافي مبيعهم 0.57 مليون ريال قطري باملقارنة مع صافي 
مــبــيــع بــلــغ 11.5 مــلــيــون ريـــال 
ــبـــوع الــســابــق.  قــطــري فـــي األسـ
وكـــــذلـــــك، تــــوقــــع املـــســـتـــثـــمـــرون 
القطريون هبوط حركة أسواق 
األســــــهــــــم حــــيــــث بــــلــــغ صـــافـــي 
ــلـــيـــون ريــــال  مــبــيــعــهــم 65.2 مـ
ــقـــارنـــة مــــع صــافــي  قـــطـــري بـــاملـ
مبيع بلغ 114.3 مليون ريــال 
ــبـــوع الــســابــق.  قــطــري فـــي األسـ
وبلغ صافي شــراء املؤسسات 
األجنبية منذ بداية عام 2019 
حــتــى تــاريــخــه مــا يــعــادل 1.24 

مليار دوالر من األسهم.

48 مليون ريال صافي الشراء 
األسبوعي للمؤسسات األجنبية

644.2 مليون سهم متداول خالل األسبوع

ارتــفــعــت الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لــأســهــم املــتــداولــة 
خـــال هـــذا األســـبـــوع بنسبة 17% لــتــصــل إلــى 
1.32 مليار ريـــال، مقابل 1.13 مليار ريــال في 
ــــدد األســـهـــم  ــي، كـــمـــا ارتــــفــــع عـ ــاضــ ــوع املــ ــبــ األســ
إلـــى 644.2  لــيــصــل  املــتــداولــة بنسبة %79.83 
مليون سهم، مقابل 358.2 مليون سهم، وارتفع 
أيـــضـــا عــــدد الــعــقــود املــنــفــذة بــنــســبــة %19.66 

ليصل إلى 35839 عقدا، مقابل 29951 عقدا.
وذكرت النشرة األسبوعية للبورصة أن قطاع 
الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، الـــذي شهد تــداول 
233.4 مليون سهم بقيمة 595.6 مليون ريال 
نتيجة تنفيذ 10064 صــفــقــة، ســجــل ارتــفــاعــا 
بمقدار 46 نقطة، أي ما نسبته 1.15% ليصل 

إلى 4061.11 نقطة.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
تـــداول 11.6 مليون  الـــذي شهد  االستهاكية، 
سهم بقيمة 105.5 ريـــال نتيجة تنفيذ 2521 
صــفــقــة، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 241.8 نــقــطــة، أي ما 

نسبته 2.9% ليصل إلى 8588.93 نقطة.
ــــذي شــهــد تــــداول  وســـجـــل قـــطـــاع الــصــنــاعــة، الـ
110 مــايــن ســهــم بقيمة 202.3 مــلــيــون ريــال 
نتيجة تنفيذ 8887 صــفــقــة، ارتــفــاعــا بمقدار 

57.6 نقطة، أي مــا نسبته 1.89% ليصل إلى 
3103.74 نقطة.

كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــن، الـــذي شهد 
تــداول 10.63 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون 
ريـــــال نــتــيــجــة تــنــفــيــذ 1188 صــفــقــة، ارتــفــاعــا 
نــقــطــة، أي مــا نسبته %6.76  بــمــقــدار 185.85 

ليصل إلى 2934.89 نقطة.
ــقـــارات، الــــذي شهد  وســجــل مــؤشــر قــطــاع الـــعـ
تداول 214.2 مليون سهم بقيمة 167.5 مليونا 
و027 ألفا و320.736 ريال نتيجة تنفيذ 6681 
صــفــقــة، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 138.2 نــقــطــة، أي ما 

نسبته 10.15% ليصل إلى 1498.82 نقطة. 
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تــداول 32.4 مليون سهم بقيمة 114.4 مليون 
ريـــــال نــتــيــجــة تــنــفــيــذ 4663 صــفــقــة، ارتــفــاعــا 
بمقدار 58.9 نقطة، أي ما نسبته 6.44% ليصل 

973.54 نقطة.
الــذي شهد تداول  النقل،  وسجل مؤشر قطاع 
بــقــيــمــة 105.4 مــلــيــون ريـــال  32 مــلــيــون ســهــم 
نتيجة تنفيذ 4663 صفقة، انخفاضا بمقدار 
إلــى  لــيــصــل  نـــقـــاط، أي مـــا نــســبــتــه %0.27   7

2537.22 نقطة.

 % 17 السيولة ترتفع 
1.32 مليار ريال إلى 

رأس المال المخاطر
إلــى جعل االستثمار في األســهــم، وعــادة في  هو فئة فرعية واسعة من األسهم الخاصة التي تشير 
الشركات الصغيرة، للتنمية في وقت مبكر، أو التوسع في النشاط التجاري. وفي االستثمارات التي 
تحتوى على مخاطرة، يتم تطبيق تكنولوجيا جديدة، ومفاهيم جديدة للتسويق ومنتجات جديدة 

لم يتم التأكد منها.
ا من رأس املال  ويقسم رأس املــال املجازف في كثير من األحيان على مراحل التنمية في الشركة بــدء
في مرحلة مبكرة ويستخدم للبدء في إنشاء شركات ملرحلة متأخرة ونمو رأس املال التي غالبا ما 
تستخدم لتمويل التوسع في األعمال التجارية القائمة التي يتم توليد الدخل وقد ال تكون مربحة أو 

توليد التدفق النقدي لتمويل النمو في املستقبل.
إلــى رأس مــال أساسي في املراحل التشكيلية  ويطور رجــال األعمال املنتجات واألفــكــار التي تحتاج 
من دورات حياة الشركات. والعديد من أصحاب املشاريع ليس لديهم ما يكفي من األمــوال لتمويل 
املشاريع نفسها، ولذلك يجب البحث عن تمويل خارجي. واملشروع الرأسمالي في حاجة إلى تحقيق 
عوائد عالية للتعويض عن مخاطر هذه االستثمارات مما يجعل املشروع مصدر تمويل لرأس املال 

بالنسبة للشركات.

دليل المستثمر

ارتفع مؤشر بورصة قطر خال األسبوع املاضي 
نــقــطــة، أو مــا يــعــادل 2.03% من  بــمــقــدار 208.46 
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 10,461.65 نقطة  قــيــمــتــه، 
ــم الـــشـــركـــات  ــهـ وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة ألسـ
املدرجة في البورصة في نهاية األسبوع الحالي 
إلـــى 578.6 مــلــيــار ريـــال،  لــتــصــل  بنسبة 2.35 % 
مقابل 565.3 مليار ريال في نهاية األسبوع الذي 
الــســوق مــكــاســب بقيمة  ســبــقــه، لتسجل رســمــلــة 

13.3 مليار ريال.

أكبر المساهمين

ومن بن أسهم 46 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 
27 سهًما، في حن انخفضت أسعار 17 سهًما، 
بـــدون تغيير. وكـــان سهم »إزدان  وبــقــي سهمان 
القابضة« هو أفضل األسهم أداًء خال األسبوع، 
مع ارتفاعه بنسبة 22.1% باملقارنة مع األسبوع 
السابق، وبلغ حجم التداوالت عليه 190.9 مليون 
سهم. وعلى الجانب اآلخــر، كان سهم »مجموعة 
الخليج التكافلي« هو األسوأ أداًء خال األسبوع 
مع تراجعه بنسبة 4.7% من خــال تــداوالت بلغ 

حجمها 4.2 مليون سهم.
وكانت أسهم »Ooredoo« و»شركة قطر للوقود« 
ــر املـــســـاهـــمـــن فــي  ــبـ و»شــــركــــة قـــطـــر لـــلـــتـــأمـــن« أكـ
ارتفاع املؤشر خال األسبوع، حيث ساهم ارتفاع 
بــاكــتــســاب املــؤشــر 38.3 نقطة   »Ooredoo« ســهــم
ــم ارتــــفــــاع ســهــم »شــركــة  ــاهـ ــبــــوع. وسـ خــــال األســ
ــلـــوقـــود« بــاكــتــســاب املـــؤشـــر 35.1 نــقــطــة،  قــطــر لـ
بينما ساهم ارتفاع سهم »شركة قطر للتأمن« 
باكتساب املؤشر 30.2 نقطة خال األسبوع. على 
الجانب اآلخـــر، تسبب انخفاض سهم »مصرف 

قطر اإلسامي« بخسارة املؤشر 13.3 نقطة. 

السيولة والكميات

ــتـــداوالت خـــال األســبــوع  ارتــفــع إجــمــالــي قيمة الـ
إلــــى 1.3 مــلــيــار  لــيــصــل  بــنــســبــة %16.9  املـــاضـــي 
ريــال قطري، باملقارنة مع 1.1 مليار ريــال قطري 
ــاد قـــطـــاع الــبــنــوك  ــد قــ فـــي األســــبــــوع الـــســـابـــق. وقــ
ــبـــوع،  والـــخـــدمـــات املــالــيــة الــــتــــداوالت خــــال األسـ
مــع اســتــئــثــاره بنسبة 45.1% مــن إجــمــالــي قيمة 
ــاع الـــصـــنـــاعـــة فــــي املـــركـــز  ــطـ الــــــتــــــداوالت. وجــــــاء قـ
الثاني مع استئثاره بنسبة 15.3% من إجمالي 

الــتــداوالت. وفي الوقت عينه، استأثر سهم  قيمة 
»مــجــمــوعــة QNB« بــأعــلــى قــيــمــة تـــــداوالت خــال 
األسبوع، حيث بلغت قيمة التداوالت عليه 227.0 

مليون ريال قطري.
ــالــــي حـــجـــم الـــــــتـــــــداوالت خـــال  ــمــ ــع إجــ ــ ــفـ ــ كـــمـــا ارتـ
األسبوع بنسبة 79.8% ليصل إلى 644.2 مليون 
ــع 358.2 مـــلـــيـــون ســـهـــم فــي  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــاملـ بـ ســـهـــم، 
األسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات 
بنسبة 19.7% ليصل إلى 35,839 صفقة باملقارنة 
مــع 29,951 صفقة فــي األســبــوع الــســابــق. وجــاء 
قطاع قطاع البنوك والخدمات املالية في الصدارة 
الــتــداوالت، مع استئثاره بنسبة  من حيث حجم 

الــــــتــــــداوالت. وجــــــاء قــطــاع  ــالـــي  ــمـ 36.2% مــــن إجـ
الثاني، مع استئثاره بنسبة  العقارات في املركز 
33.3% من حجم التداوالت. واستأثر سهم »إزدان 
القابضة« بأعلى حجم تــداوالت خال األسبوع، 
ــتــــداوالت عــلــى الــســهــم 190.9  حــيــث بــلــغ حــجــم الــ

مليون سهم.
واحــتــل قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة أيضا 
خال هذا األسبوع املرتبة األولــى من حيث عدد 
العقود املنفذة بحصة بلغت نسبتها %28.08، 
بــنــســبــة 24.80 %، ثــم  ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ ــاع  قــــطــ يـــلـــيـــه 
الــعــقــارات بنسبة 18.64 %، وأخــيــرا قطاع  قطاع 

االتصاالت بنسبة 13.01 %.

محمد السقا

مؤشرات األسبوع

613.3227191% 22.1
قطاعات سجلت ارتفاعًا 

بقيادة العقارات واالتصاالت
مليار ريال مكاسب 

رسملة السوق خالل األسبوع
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت 

»ازدان القابضة« متصدر الكميات
 نمو »إزدان القابضة« متصدر 

االسهم املرتفعة

 :QNB FS
10800 نقطة 

مستوى المقاومة 
المتوقع للمؤشر

قــال التحليل الفني األســبــوعــي لشركة بنك 
قــطــر الــوطــنــي لــلــخــدمــات املــالــيــة QNBFS أن 
ارتــفــع بنسبة %2.03  بــورصــة قــطــر  مــؤشــر 
ــبــــوع الـــســـابـــق لــيــغــلــق عــنــد  مـــقـــارنـــة بــــاألســ
نــقــطــة. اســتــمــر املــؤشــر  مــســتــوى 10,461.65 
بالحركة داخل القناة التصحيحية وتجاوز 
الــبــالــغ 9,700 نقطة.  الــقــوي  الــدعــم  مــســتــوى 
يبقى مستوى املقاومة املتوقع لدينا 10,800 

ومستوى الدعم األسبوعي 9,700 نقطة.

لقطة
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق
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18,337,801
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11,243,507
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول األسبوعية من 08 - 09 - 2019 إلى 12 - 09 - 2019

149,677
2,298,247
1,227,698
2,558,859

35,000
2,383,957
1,520,082
214,326

1,177,427

369,720
1,984,501
5,086,087
1,805,573
2,030,447

40,653,692
2,451,583

12,049,042
11,308,757
32,280,643

4,892,230
210,834
146,172

4,233,889
1,144,300

10,483,493
7,058,919

190,864,368
5,766,427

7,719,239
612,661

23,661,246

2,009,518.460
1,427,465.586
508,557.242

19,377,622.540
76,057.900

53,785,197.780
9,439,313.060
731,585.020

18,157,396.530

1,180,684.230
11,496,337.020
56,136,951.390
3,466,173.350

30,491,877.580
29,931,888.608
3,994,279.040

33,465,912.090
5,818,604.128

26,307,544.216

15,378,267.040
223,196.040
557,570.340

7,784,211.630
6,998,513.340

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان القابضة

قطر األول

أعمال

قامكو

ناقالت

QNB
إزدان القابضة

الدولي اإلسالمي

OOREDOO
التجاري

190,864,368

156,042,511

40,653,692

32,280,643

23,661,246

227,026,940.180

124,743,372.568

98,760,108.040

88,818,699.540

82,530,650.660

العقارات النقلالتأمين
% -0.27 % 6.44 % 10.15 % 6.76 % 1.89 % 2.90 % 1.15

المؤشر العام

نقطة
10461.7

التغير

 نقطة
208.5

نسبة التغير

% 2.03
رسملة السوق

578.6
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◗ خــّريــجــة مــن جــامــعــة كــارنــيــجــي مــيــلــون في 
قطر، إحدى الجامعات الشريكة ملؤسسة قطر، 
العربية لالبتكار  الــفــوز باألكاديمية  حصدت 
 إلــى إنــجــاز أكــثــر مــن مشروع 

ً
2018، وصـــول

ريــــادي أكــاديــمــي ومــهــنــي.. كــيــف أهــلــتــك بيئة 
مؤسسة قطر لهذا املسار الناجح؟ 

ــئـــة الــــفــــريــــدة فــي  ــيـ ــبـ ◗ لـــقـــد ســـاهـــمـــت الـ
ــاري  ــ ــســ ــ ــر بـــــتـــــحـــــديـــــد مــ ــ ــطــ ــ ــة قــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ مــ
املستقبلي منذ انضمامي إليها كطالبة 
في جامعة كارنيجي ميلون دفعة 2018، 
فــي مــجــال نظم املــعــلــومــات، حيث تشهد 
املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل دائــــم الكثير 
مــــن األنـــشـــطـــة الــتــعــلــيــمــيــة والــفــعــالــيــات 
واملــبــادرات التي حــرصــُت على املشاركة 
ـــزنـــي أكــــثــــر عـــلـــى الــعــلــم 

ّ
فـــيـــهـــا، مـــمـــا حـــف

والتزود باملعارف في مختلف املجاالت.
ومــــن أبـــــرز مـــا ألــهــمــتــنــي بـــه الــبــيــئــة في 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، تــــأســــيــــس نـــــادي  ــنــ ــديــ املــ
ــدي املــســاعــدة« الــخــيــري، الـــذي وفــر  »األيــ
منصة للطالب لطرح أفكارهم الخيرية، 
والـــذي فــاز بجائزة أفضل نــاد فــي العام 

ا حتى اليوم.
ً
2017، وما زال نشط

كــــذلــــك كــــنــــُت أتـــــــــرأس جـــمـــعـــيـــة الـــطـــالب 
ـــا مـــن شغفي 

ً
الــقــطــريــن، وكـــذلـــك انـــطـــالق

بــمــجــال إدارة الــفــعــالــيــات واملــهــرجــانــات، 
فقد ابتكرت فكرة مــشــروع »كافينيتد«، 
بدعٍم من جامعة حمد بن خليفة، عضو 
مؤسسة قطر، وهــو عبارة عن مهرجان 
الــتــي يملكها القطريون  املــقــاهــي  يجمع 
في مكان واحد وال يزال يقام حتى اليوم 

سنوًيا.

جائزة االبتكار

فـــي النسخة  الـــعـــام 2018 شـــاركـــُت  وفـــي 
األولى من األكاديمية العربية لالبتكار، 
مبادرة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 
ــر، وقــــــد فـــــــزت، مــع  ــطــ عـــضـــو مـــؤســـســـة قــ
فـــريـــقـــي، بـــاملـــركـــز الـــثـــالـــث عــــن مـــشـــروع 
Express Food Supply، بــاإلضــافــة إلــى 
جـــائـــزة Special Prizes خــــالل النسخة 

ذاتها.
كــمــا حــصــلــت عــلــى املـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة، 
فــئــة الــطــالــب الــجــامــعــي، بــجــائــزة التميز 
إلـــى  ــــل،  ــمـ ــ أعـ ــا،  ــ ــًيـ ــ ــالـ ــ الـــعـــلـــمـــي 2019، وحـ
ــال ريـــــــادة  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــي، فــ ــتــ ــفــ ــيــ ــــب وظــ ــانـ ــ جـ
األعـــمـــال، ومـــا زال االبــتــكــار حـــاضـــًرا في 
إلــى تطوير نفسي  حياتي، حيث أسعى 
ا في مسابقة 

ً
باستمرار. واشتركت أيض

QuickStartup فــي كارنيجي ميلون في 
قطر، وربحنا املركز الثاني.

◗ كيف تم اختيارك للمشاركة في األكاديمية 
الــعــربــيــة لــالبــتــكــار؟ ومــــاذا عــن تــفــاصــيــل هــذا 

املشروع؟ 
ــــد ســـــــارعـــــــت إلـــــــــى املــــــشــــــاركــــــة فـــي  ــقـ ــ ◗ لـ
األكـــاديـــمـــيـــة فــــور اطـــالعـــي عــلــى دعــــوات 
ــة قـــطـــر لــلــعــلــوم  ــ ــ الـــتـــقـــديـــم مــــن قـــبـــل واحـ
والتكنولوجيا، وبالرغم من أن البرنامج 
كــان جــديــًدا وبنسخته األولـــى، إال أنني 
أنـــه سيلتقي مــع طموحاتي  كــنــت أدرك 
واهــتــمــامــاتــي فـــي عــالــم الــتــقــنــيــة، وبــعــد 

التسجيل خضعت الختبارات عــدة قبل 
أن يتم اختياري للمشاركة.

 »Express food supply« يهدف مــشــروع
إلــى توفير قيمة نفقات املطاعم بنسبة 
الـــجـــمـــع بــن  20%، حـــيـــث يــعــتــمــد عـــلـــى 
ــاعــــم، وكـــذلـــك  ــاب املــــطــ ــ ــحـ ــ املـــمـــولـــن وأصـ
وضع ضوابط ومعايير لتوصيل املواد 
الـــغـــذائـــيـــة إلــــــى املــــطــــاعــــم بــــطــــرق أســــرع 

وأسهل.

وادي السيليكون

الوليات  السيليكون في  ◗ قمِت بزيارة وادي 
املتحدة األمريكية من خالل الواحة.. ماذا كان 
انــطــبــاعــك حـــول هـــذا املــوقــع الـــذي يشهد أكبر 

اإلنجازات في عالم التقنية؟ 
◗ لقد كانت تجربتي في وادي السيليكون 
ثرية ومفيدة جـــًدا، حيث انضممت إلى 
ــبـــراء من  فـــريـــق كـــامـــل مـــن الـــطـــالب والـــخـ
مؤسسة قطر، وجامعات أخــرى، وواحة 
قـــطـــر لــلــعــلــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، لـــزيـــارة 
الــعــاملــي، حيث التقينا بأهم  املــوقــع  هــذا 
الــخــبــراء فــي شــركــات تقنية عــاملــيــة مثل 
جــوجــل ويــوتــيــوب وغــيــرهــا، وحــضــرنــا 
مــؤتــمــًرا فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد، وقمنا 

بالعديد من األنشطة القّيمة.

◗ ما أهم الــدروس املستقاة من مشاركتك في 
األكاديمية العربية لالبتكار 2018؟ 

◗ لــقــد تــعــلــمــت الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء في 
ــر لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  واحـــــــة قـــطـ
ــذيــــن شـــاركـــونـــا  ــراء الـــعـــاملـــيـــن الــ ــبــ والــــخــ
تــجــاربــهــم املــلــهــمــة، وقــــامــــوا بــتــدريــبــنــا، 
بهدف تطوير عقلية االبتكار لدينا، لقد 
كــانــت تــجــربــة رائــعــة ســاهــمــت فــي صقل 
مهاراتي، وساعدتني ألن أكتشف هدفي 
من الحياة وأن أمتلك أحالًما أكبر، عبر 

إيماني بقدراتي وإمكانياتي.
إلــــــــى وادي  ــبــــيــــة  الــــتــــجــــريــ إن رحــــلــــتــــي 
السيليكون، وتواصلي مع خبراء عاملين 
ر شــخــصــيــتــي  ــل ذلـــــك طــــــوَّ ومـــحـــلـــيـــن، كــ
الــذي تقوم  لــلــدور  وجعلني أكثر إدراًكـــا 
به مؤسسة قطر في االرتــقــاء باملستوى 
ــا فــــي قــطــر  ــنـ ــاري لـــديـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــعـــلـــمـــي واالبـ
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، حــيــث بـــاتـــت دولــتــنــا 
الــنــاس مــن مختلف  تستقبل الكثير مــن 
الدول بهدف املشاركة في أنشطة وبرامج 
ــا أصــبــحــنــا  ــنـ ــــدل عـــلـــى أنـ عــلــمــيــة، مـــمـــا يـ
ا محورًيا الستقبال املواهب 

ً
اليوم مركز

الــعــربــيــة واألجـــنـــبـــيـــة، وإلنـــتـــاج مــعــارف 
علمية متنوعة.

ريادة األعمال

◗ مــن خــالل تعاملك مــع رواد األعــمــال.. كيف 
ترين املواهب من الشباب القطري وإمكانياتهم 

العالية؟ 
◗ لــدى شبابنا القطري عموًما حماس 
للتغيير واإلنــجــاز، ولديهم رغبة كبيرة 

بأن يقوموا بدوٍر فاعل في مجتمعهم.
الشباب القطري مؤهل ألن يبتكر ويفكر 
ويـــنـــجـــز، وهــــو مــحــظــوظ لــتــوفــر الــدعــم 
الكافي من الدولة والبنية التحتية التي 
تــؤهــلــه لــالنــطــالق فـــي تــحــقــيــق أحــالمــه، 
 مــن القادة 

ً
وهــذا بــرأيــي، مــا يخلق جيال

واملؤثرين في قطر والعالم.

◗ لنسلط الضوء على مشاركتك ضمن فريق 
من جامعة كارنيجي ميلون بتمثيل قطر في 
نهائيات مسابقة »مبادرة 2018« التي أجريت 

في الكويت؟ 
ــة في  ــاركـ ◗ لــقــد ابــتــكــرنــا مـــن أجــــل املـــشـ
الــتــي تنظمها  مسابقة »مــبــادرة 2018« 
»إنجاز العرب« والتي تعد »إنجاز قطر« 
ا مــنــهــا، مــنــصــة لـــصـــاالت الــلــيــاقــة  جــــــزًء
الــبــدنــيــة فــي قــطــر، حــيــث يمكن للعمالء 
أن يـــعـــثـــروا عــلــى الـــصـــالـــة أو الــخــدمــات 
املــنــاســبــة لــهــم مــن خـــالل الــتــطــبــيــق، وقــد 

فزنا بجائزة أفضل شركة للعام.
الــتــي اكتسبناها  الــخــبــرة  لــقــد ســاهــمــت 
فـــي الــجــامــعــة بــتــحــفــيــزنــا عــلــى االبــتــكــار 
واستخدام التكنولوجيا من أجل إيجاد 

حلول ملختلف التحديات.

◗ أخيًرا.. ما هو هدفك في الحياة؟ 
ــد حـــقـــقـــت وأنــــــجــــــزت، بـــفـــضـــل الـــلـــه  ــقـ ◗ لـ
، وبــدعــم مستمر مــن أســرتــي، حيث 

ً
أوال

حرصوا على تشجيعي بشكل دائم وفي 
كل خطواتي. وأسعى إلى تحقيق املزيد، 
من إنــجــازات تسهم في بناء دولــة قطر، 
وأن أكــون قــدوة ملــن حــولــي، كــي ينتجوا 
وينجزوا ما فيه منفعة لهذا الوطن الذي 

م لنا كل شيء. قدَّ

مريم عبد اللطيف النعيمي خريجة كارنيجي ميلون 
:» والفائزة باألكاديمية العربية لالبتكار 2018 لـ »

بيئة مؤسسة قطر ساهمت 
بتحديد مساري المستقبلي 
وتفوقي بنظم المعلومات 

قالت مريم عبد اللطيف النعيمي خريجة كارنيجي ميلون، والفائزة باألكاديمية العربية لالبتكار 2018: 
إن مؤسسة قطر تقوم بدور محوري في االرتقاء باملستوى العلمي واالبتكاري في قطر والعالم العربي، 
وتستقبل الدولة الكثير من الناس من مختلف الدول بهدف املشاركة في أنشطة وبرامج علمية، موضحة 

ا محورًيا الستقبال املواهب العربية واألجنبية، وإلنتاج معارف علمية متنوعة.
ً
أن قطر أصبحت اليوم مركز

وأضافت مريم عبد اللطيف النعيمي أن الشباب القطري مؤهل ألن يبتكر ويفكر وينجز، وهو محظوظ لتوفر 
 من 

ً
الدعم الكافي من الدولة والبنية التحتية التي تؤهله لالنطالق في تحقيق أحالمه، وهذا برأيي ما يخلق جيال

القادة واملؤثرين في قطر والعالم.. وإلى نص الحوار:

قطر أصبحت اليوم 
مركزا محوريًا 

الستقبال المواهب 
العربية واألجنبية 

وإنتاج المعرفة 

الشباب القطري 
مؤهل لالبتكار 

واإلنجاز والدولة توفر 
له دعما وبنية تحتية 

لتحقيق أحالمه 

المدينة التعليمية 
ألهمتني لتأسيس 

»نادي األيدي 
المساعدة« ليصبح 
منصة لطرح أفكار 

الطالب الخيرية 

 Express مشروع
 food supply

يساهم في توفير 
نفقات المطاعم 

بنسبة %20 

وضع ضوابط 
ومعايير لتوصيل 
المواد الغذائية 

للمطاعم بطريقة 
أسرع وأسهل 

خبراء واحة العلوم 
والتكنولوجيا صقلوا 
مهاراتي وساعدوني 

في اكتشاف 
قدراتي وإمكانياتي
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فرانكلين روزفلت

رئيسة قسم التغيرات املناخية في بنك التنمية للبلدان األمريكية
»موقع جلوبال أمريكاز األمريكي الالتيني« 

االنبعاثات الكربونية واقتصاد أمريكا الالتينية

وقد كتب جوتيريس إلى رؤساء الدول طالبا منهم اإلعالن 
التزاماتهم بخفض مستويات االنبعاثات بنسبة %45  عن 
بــحــلــول الـــعـــام 2030، والـــوصـــول بــمــعــدل االنــبــعــاثــات إلــى 

الصفر، بحلول العام 2050.
وبمعنى آخر يطالب جوتيريس الدول بوقف إطالق الغازات 
الدفيئة – العامل األساسي املسبب للتغيرات املناخية - في 

الغالف الجوي، بمعدل يفوق قدرتنا على إزالة تلك الغازات 
من الجو.

وفي ديسمبر املقبل ستستضيف تشيلي مباحثات املناخ 
برعاية األمم املتحدة من أجل بناء زخم لطموح أكبر، كما أن 
املتحدة  اململكة  التي ستستضيفها  العام 2020  مباحثات 
على األرجح، ستكون بمثابة موعد لتقديم الخطط الحديثة 

في هذا الشأن.
ومن حسن الطالع أنه وبالتوازي مع تلك املؤتمرات العاملية، 
تكشف الدول عن خططها املحلية. فعلى سبيل املثال أعلنت 
كوستاريكا عــن خطة للقضاء على اســتــخــدام غــاز ثاني 
الكربون بشكل نهائي، كي تصبح اقتصادا خاليا  أكسيد 
الــعــام 2050، حيث تستهدف  الــكــربــون تماما بحلول  مــن 
الطبيعية مثل  الحلول  التركيز على 10 قطاعات من بينها 
مــنــع الــقــطــع الــجــائــر لــأشــجــار والـــغـــابـــات، وتــوســيــع نــطــاق 
استخدام النقل الكهربي بهدف خفض االنبعاثات وتحويل 

االقتصاد إلى آخر أخضر صديق للبيئة.

تابعت بانزعاج شديد ما أكده العلماء من أن يوليو املاضي 
العالم.  الشهر األكثر سخونة على اإلطــالق في تاريخ  كــان 
ويقول تقرير التغيرات املناخية الصادر عن لجنة حكومية 
ــات الـــحـــرارة بــمــقــدار  ــ ــاع درجـ ــفـ إن الــعــالــم يـــواجـــه خــطــر ارتـ
1.5 درجــــة ســلــزيــوس خـــالل عــقــد مــن الـــزمـــان مــا لــم تقلل 
الكربونية بنسبة 45%، عن  االنــبــعــاثــات  الـــدول مستويات 
املستويات التي كانت سائدة في العام 2010، وذلك بحلول 
العام 2030، والوصول إلى انبعاثات نسبتها صفر بحلول 

العام 2050.
وحــيــث إن املــســتــويــات الــحــالــيــة املــســتــهــدفــة مــن قــبــل الـــدول 
والحكومات لخفض االنبعاثات تضعنا على مسار تصل 
فــي نهايته درجـــات الــحــرارة إلــى 3 درجـــات ســلــزيــوس في 
هــذا الــقــرن، فــإنــه ليس أمامنا متسع مــن الــوقــت. ولــعــل هذا 
املقبلة ستكون  الثمانية عشر  الشهور  أن  السبب فــي  هــو 
مصيرية في تحقيق تقدم في مكافحة التغيرات املناخية إذا 
ما كنا نريد بالفعل تحقيق هذا الهدف في املهلة املقررة له 

وهي العام 2030.
أنطونيو جوتيريس  الــجــاري سيستصيف  وفــي سبتمبر 
املناخ في نيويورك سيتي،  املتحدة قمة  العام لأمم  األمــن 

آمال- لي أمين

“ للسعادة شقان أساسيان، متعة اإلنجاز، 
واإلحساس بالمجهود المبذول ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

سياسة ترامب تضر 
الشركات األمريكية

مـــع مــــرور كـــل أســـبـــوع يــتــضــح أكــثــر وأكـــثـــر أن الــحــرب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب  التي يشنها  التجارية 
على الصن، وعدد من حلفاء واشنطن، لم تؤت ثمارها، 
الفوز  البعد عــن كونها »جــيــدة« أو »ســهــل  وبــعــيــدة كــل 
بــهــا«، بــل وتــدمــر أيــضــا قــطــاعــات كبيرة مــن االقتصاد 

األمريكي.
فـــاملـــزارعـــون يــواجــهــون كـــارثـــة مــالــيــة مـــؤكـــدة، ونــشــاط 
التي  السياسات  أن تقوده  املفترض  الــذي من  التصنيع 
إلى االنتعاش واالزدهــار ينكمش، وثقة  يتبناها ترامب 
إلى املخاوف  املستهلك تتراجع، ويعزى هذا بوجه عام 
العامة )كلها في حلها( من أن ترفع الرسوم الجمركية 
ــــى رفــع  ــلـــيـــارديـــر إل ــارات واملـ ــقـ ــعـ الـــتـــي فــرضــهــا قــطــب الـ

األسعار.
أنتم.  بــل  أنـــا،  لــديــه رد على منتقديه: ليس  تــرامــب  لكن 
ــبـــوع املــاضــي صـــرح الــرجــل بـــأن الــشــركــات التي  واألسـ
تزعم أنها تضررت بالفعل من التعريفات التي فرضها، 
ينبغي أن تلوم أنفسها، ألنها »ضعيفة وال تدير نفسها 

بالطريقة الصحيحة«.
وكــمــا هــو مــعــتــاد مــع تــصــريــحــات تـــرامـــب، فـــإن أول ما 
يخطر في بالك هو كيف سيتفاعل الجمهوريون إذا ما 
قال ترامب شيئا مثل هذا؟ ومع ذلك فإنه وفي تلك الحالة 

ال نضطر إلى إطالق التكهنات.
وبعض القراء ربما يتذكرون أنه وفي العام 2012 حينما 
قال الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما إن الشركات 
تعتمد على االستثمارات العامة في مجاالت مثل الطرق 

والتعليم، إضافة إلى جهودها الخاصة.
وفي معرض إشارته إلى تلك االستثمارات العامة، ذكر 
أوباما: »لم تنب ذلــك«. واملشككون كعادتهم حرفوا ذلك 
الكالم وأخرجوه من سياقه، زاعمن أنه ال يحترم رواد 
الجمهوري  األعمال، وبالفعل قال ميت رومني املرشح 
السابق في انتخابات الرئاسية األمريكية هذا في حملته 

الرئاسية.
الــهــجــمــات الــتــي يــواجــهــهــا أوبـــامـــا بــوصــفــه ال يميل في 
ــانـــت بــالــطــبــع ذات نـــوايـــا  ــــى الـــشـــركـــات كـ ســـيـــاســـاتـــه إلـ
الشركات ويلقي عليها  شريرة. ومــع ذلــك يدين ترامب 
التي خلفتها بالفعل سياساته،  بالالئمة في املشكالت 
الذي  الوحيدة  السياسة  والتعريفات ليست هي جانب 

يختلف عليها كل من ترامب والشركات األمريكية.
وبــعــض اإلجــــراءات الــتــي اتــخــذهــا تــرامــب تباعا تشتمل 
املنظمة  الــقــواعــد  لتغيير  بــهــا  قـــام  عــلــى جــهــود مضنية 
التعريفات، ربما يبدو هذا  البيئية، وبــخــالف  للشؤون 

للوهلة األولى شيئا ترغب فيه الشركات.
الــشــركــات  الــنــهــايــة أن الكثير مــن  ومـــع ذلـــك يتضح فــي 

ترغب في اإلبقاء على تلك اللوائح.

بول كروجمان

كاتب رأي في »نيويورك تايمز«
»صحيفة نيويورك تايمز 
األمريكية«

تحديات أرامكو

رغـــم أن األمـــيـــر عــبــدالــعــزيــز بـــن ســلــمــان وزيـــر 
الطاقة السعودي الجديد وخلفه خبرة تزيد على 
النفطية داخل  أروقــة الصناعة  ثالثة عقود في 
بـــالده وفــي أوبـــك ورغـــم كــونــه أول شخص من 
العائلة املالكة يتولى حقيبة النفط اإلستراتيجية، 
أمــامــه تتفاقم وتــــزداد تعقيدا  الــتــحــديــات  أن  إال 
ويلخصها املــوقــف مــن اكــتــتــاب شــركــة أرامــكــو 
املنتظر وطــرح 5% من أسهمها في بورصات 

عاملية وكذلك داخليا.
فــأحــد عــنــاصــر إنــجــاح ذلـــك االكــتــتــاب تحسن 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــــذي ال يــــزال فـــي حـــدود 
63 دوالرا، وهــو مــا يقل عــن معدل 80 إلــى 85 
دوالرا يقدر أنه السعر املناسب لتتمكن املوازنة 
الــســعــوديــة مـــن تــحــقــيــق تـــــوازن بـــن إيـــراداتـــهـــا 
بــأنــه حــتــى هـــذا املستوى  ومــنــصــرفــاتــهــا، علما 
إليه  الوصول  إنما تم  الضعيف ملعدل األسعار 
بــســبــب قــيــام الــســعــوديــة بــخــفــض فــي إنتاجها 
يتجاوز ما هو مطلوب منها وفق اتفاق خفض 
اإلنتاج بن األعضاء في أوبك وحلفائها بقيادة 

روسيا.
خــطــوة الــســعــوديــة هـــذه تــأتــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تغيب عنه إمدادات مؤثرة من منتجن أساسين 
مثل إيـــران وفــنــزويــال وإلـــى حــد مــا ليبيا، وهي 
ــى مــعــالــجــة إشـــكـــالـــن يــتــمــثــالن  ــ بـــهـــذا تـــهـــدف إل
أوبـــك وكــذلــك عدم  الطلب على نفط  فــي ضعف 
االلتزام والتجاوز في الحصص مثلما هو الحال 
الــعــراق ونيجيريا وإلـــى حــد كبير روســيــا،  مــع 
إلــى تحمل املزيد من األعباء  الــريــاض  مما دفــع 
املـــرجـــح. ويبقى  املــنــتــج  لــتــقــمــص دور  والـــعـــودة 
ــؤال إلــــى مــتــى؟ فـــاإلنـــتـــاج مـــن خــــارج أوبـــك  الـــسـ
ــات املــتــحــدة،  ــواليـ ــزال يــتــدفــق خــاصــة مـــن الـ ال يــ

الــصــادرات  فــإن  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  ووفــقــا 
النفط والغاز الصخرين تمكنت  األمريكية من 
السعودية  الصادرات  ولفترة مؤقتة من تجاوز 
الذي يشير إلى حجم الصراع  والروسية، األمر 
ــتـــحـــواذ عــلــى أكـــبـــر حصة  املــتــنــامــي عــلــى االسـ

ممكنة من السوق.
من الناحية األخرى فإن فكرة تخصيص جزء 
أرامــكــو يثير قضيتن على  مــن أســهــم شــركــة 
املستوى اإلجــرائــي واإلســتــراتــيــجــي. فبالنسبة 
ــــي تـــحـــديـــدا، أي الـــبـــورصـــات  ــرائـ ــ ــلــجــانــب اإلجـ ل
الـــدولـــيـــة، يــتــم اخــتــيــارهــا لــطــرح أســهــم أرامــكــو 
وضعا في االعتبار مختلف الجوانب السياسية 
الجانب  والــفــنــيــة. وأخــيــرا فهناك  واالقــتــصــاديــة 
آراء  الطرح أساسا. فهناك  املتعلق بفكرة  األهــم 
عديدة خاصة داخل صناعة النفط السعودية أن 
أرامكو تعتبر من األصول الوطنية التي ال ينبغي 
التفريط في جزء من ملكيتها أليٍد أجنبية وأن 
ــــوار شــامــل  ــــى إجـــــراء حـ هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة إل

وعميق قبل املضي في تلك الخطوة.
ورغم معاصرة األمير عبد العزيز لثالثة وزراء 
ــي املــنــصــب لــكــل أســـلـــوبـــه وبــصــمــتــه  ســبــقــوه فـ
فــي الــتــعــامــل مــع تـــطـــورات الــســوق الــنــفــطــيــة، إال 
السعودية والــســوق عموما هذه  أن مــا تواجهه 
التكسير  بــروز تقنية  املــرة يبدو مختلفا لجهة 
للنفط  التي أطلقت منافسة قوية  الهيدرولوجي 
املناخي  التغير  إلـــى قــضــايــا  التقليدي إضــافــة 
ــفـــوري،  ــود األحـ ــوقـ املــتــنــامــيــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الـ
إلــى أي مدى  املتجدد  القديم  التحدي  لكن يظل 
ــعــــار  ســيــتــعــامــل مــــع عـــنـــصـــري اإلنــــتــــاج واألســ

للتأثير على األسواق؟.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني مختص في شؤون الطاقة - كندا

» ترجمة - »
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األحداث السلبية واإليجابية تخلق تقلبات في األسواق الناشئة
األمــــوال  فــي تحليله األســبــوعــي إن رؤوس   QNB قـــال
العالية بشكل عام  اندفعت نحو األصـــول ذات املخاطر 
ــــول األســـــواق الــنــاشــئــة بــشــكــل خــــاص، مـــع تحسن  وأصـ
املعنويات، مشيرًا إلى زيادة تدفقات املحافظ غير املقيمة 
إلى األسواق الناشئة من متوسط شهري قدره 16 مليار 
النصف  فــي  إلــى 32 مليار دوالر  دوالر فــي عــام 2018 
األول من عام 2019. وقد ساهم ذلك في تحقيق مكاسب 
كبيرة في مختلف فئات أصول األسواق الناشئة، بما في 
النصف  العائد فــي  ذلــك مــا يزيد عــن 10% فــي إجمالي 

األول من العام لكل من األسهم والسندات.
وكشف البنك عن تراجع املعنويات في الصيف مع تفاقم 
الــيــقــن فيما يتعلق بــالــســيــاســات وبــــروز املــخــاطــر،  عـــدم 
مما نتج عنه تأثيرات معاكسة. وقال إن 14 مليار دوالر 
خرجت من من املحافظ غير املقيمة من األسواق الناشئة، 
وهو أول رقم سلبي منذ أكتوبر 2018، واألسوأ إلى حد 
التمويل  لتقارير معهد  بعيد منذ نوفمبر 2016، وفقًا 

الدولي.
واستعرض QNB في تحليله 4 أسباب وراء هذا التغيير 

املفاجئ في مزاج املستثمرين وتدفقات رؤوس األموال.
، أثرت التطورات السلبية في املفاوضات التجارية بن 

ً
أوال

الواليات املتحدة والصن بشدة على معنويات املخاطرة، 
ــادة تــقــلــبــات األســـعـــار واملــســتــوى الــعــام  مــمــا أدى إلـــى زيــ
للضغوط فــي أســـواق املـــال والــســنــدات واألســهــم. وبــدأت 
األســواق في التسعير على أســاس مخاطر انــدالع حرب 
ــفــت وزارة الــخــزانــة 

ّ
عــمــات شــامــلــة، خــاصــة بــعــد أن صــن

األمــريــكــيــة الــصــن »كــمــتــاعــب بــالــعــمــلــة مــمــا يــــؤدي إلــى 
ــول اآلمــنــة عــلــى حــســاب أصـــول األســـواق  تفضيل األصــ
التجارة  الناشئة. عــاوة على ذلــك، فإن االضطرابات في 

العاملية أو في نمو الصن تهدد بشكل خاص املصدرين 
اآلسيوين واملصدرين للسلع األساسية.

ــار اإليــجــابــيــة الناتجة عــن تــحــول بنك  ثــانــيــًا، تــاشــت اآلثـ
إلى موقف متساهل مع استمرار  الفيدرالي  االحتياطي 
دعم السلطات النقدية األمريكية إلجراء تخفيف حذر أو 
»تعديل في منتصف الدورة«، مما خيب آمال املستثمرين 
ــذيــن يــســتــثــمــرون بــقــوة فــي الــســنــدات. ويــشــكــل تباين  ال
النقدية  الــســنــدات والسلطات  بــن أســـواق  النظر  وجــهــات 
 معيقًا بالنسبة إلى األسواق الناشئة. ونظًرا لعدم 

ً
عاما

وجود إجماع بن السلطات النقدية األمريكية العليا حول 
مــســار أســعــار الــفــائــدة، فـــإن بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
يستمر في السير وراء املنحنى، أي أنه يتصرف بشكل 

 من أن يكون استباقيًا.
ً
تفاعلي بدال

السلع  الناتجة عــن أســعــار  الــدافــعــة  الــعــوامــل  ثالثًا، بلغت 
ــــى ضــغــط إضــافــي  ــا يــشــيــر إل ــو مـ ذروتـــهـــا بــالــفــعــل، وهــ
املنتجة للسلع مــن خــال تدهور  الناشئة  على األســـواق 
ــتــبــادل الــتــجــاري والــحــســاب  ديــنــامــيــات املــالــيــة الــعــامــة وال
الجاري. وتأثر املؤشر الكلي للسلع بشدة بأسعار الذهب 

والــفــضــة والــنــفــط الــخــام. فــقــد ارتــفــعــت املــعــادن النفيسة 
بنسبة 14% في السنة حتى اآلن ألن عدم اليقن العاملي 
النفط  املـــاذات اآلمــنــة. وتعتبر أسعار  يدفع نحو أصــول 
الـــخـــام مــرتــفــعــة بــســبــب تــعــافــيــهــا بــســرعــة مـــن املــعــدالت 
املنخفضة التي بلغتها في ديسمبر 2018. وقد تضررت 
ــنــفــط واملــــعــــادن الــنــفــيــســة.  ــار الـــســـلـــع، بــاســتــثــنــاء ال ــعـ أسـ
الزراعية بأكثر من 10% في  السلع  وانخفضت أسعار 
السلع األساسية  عــام 2019، فــي حــن تراجعت أســعــار 

بنسبة 8% من مستوياتها املرتفعة لشهر مارس. 
رابعًا، ظهرت مجموعة من املخاطر غير االعتيادية في 
األسواق الناشئة في األسابيع األخيرة، وهو ما يزيد من 
حدة املخاطر العاملية التي تعتبر سلفًا مرتفعة ومتزايدة 
)الــخــافــات االقــتــصــاديــة بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن، 
إلى  التوصل  العاملية، وعــدم  التجارة  اليقن بشأن  وعــدم 
اتفاق بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي(. وقد 
أدى ذلك إلى زيادة في سلوك تجنب املخاطرة وسرع من 

عمليات البيع في األسواق الناشئة.
ويرى QNB أن املخاطر قريبة املدى التي تهدد األسواق 
الناشئة ال تزال تميل إلى الجانب السلبي وال يتوقع حدوث 
تحسن جوهري. وتشمل القضايا التي ينبغي مراقبتها 
املفاوضات بن الواليات املتحدة والصن، وسعر صرف 
الرنمينبي الصيني، واحتمال  الـــدوالر األمريكي مقابل 
قيام بنك االحتياطي الفيدرالي بتشديد مفاجئ ألسعار 
ــال انــحــســرت املــخــاطــر الــعــاملــيــة بــقــدر  ــائـــدة. وفــــي حــ ــفـ الـ
السريع  االرتــفــاع  الناشئة من  أكبر، ستستفيد األســواق 
أن تعاقب  املــخــاطــرة. ويـــرى  إقـــدام املستثمرين على  فــي 
األحداث السلبية واإليجابية سيستمر في خلق تقلبات، 
وهــو ما سيؤدي بــدوره إلــى نمط من التذبذب في إقبال 
املستثمرين على املخاطرة وفي تدفقات رؤوس األموال 

إلى األسواق الناشئة.

:QNB ..وسط تأرجح حاد في مزاج المستثمرين

األوروبيون يتجاهلون دعوة روما 
إلصالح القواعد المالية

1.32 مليار دوالر لتطوير محطتي غاز عراقيتين

تــجــاهــلــت الـــــــدول الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي االتـــحـــاد 
ــوة إيـــطـــالـــيـــا إلصــــاح  ــ األوروبـــــــــي أمـــــس دعــ
ــي بــشــأن املـــوازنـــة،  ــ قــواعــد االتـــحـــاد األوروبــ
ما يشّكل انتكاسة مبكرة للحكومة املؤيدة 

ألوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل أمس 
خــــال اجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي فـــي هلسنكي 
تــعــديــل مــقــتــرح ألنــظــمــة االتـــحـــاد األوروبــــي 
الـــدول الرئيسية  الــعــام، لكن  بشأن اإلنــفــاق 
ــدا تــــم تــمــثــيــلــهــا  ــنــ ــولــ أملـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وهــ

بمساعدين للوزراء.
الـــوزراء جوزيبي كونتي هذا  ودعــا رئيس 
ــبـــوع لــــ »تــحــســن« وتــبــســيــط مــعــاهــدة  األسـ
االتــحــاد األوروبـــي لاستقرار والنمو التي 
تنص على أال يتجاوز عجز املوازنة للدول 

األعضاء 3% من الناتج املحلّي اإلجمالي.

وكــانــت املعاهدة فــي صلب توتر كبير بن 
املفوضية األوروبــيــة والحكومة الشعبوية 
ــيـــا املـــثـــقـــلـــة بـــالـــديـــون  ــالـ ــقـــة فــــي إيـــطـ الـــســـابـ
واملطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل 

خال األسابيع املقبلة.
وتتضمن القواعد أال يتجاوز حجم الدين 

60% من الناتج املحلي اإلجمالي.
وقــــــال وزيــــــر االقـــتـــصـــاد الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
الــقــواعــد  لــتــعــديــل   أي مـــحـــاولـــة 

ّ
لــومــيــر إن

 على االتــحــاد 
ّ
ستكون مثيرة للخاف وإن

األوروبـــــي وضـــع تــحــديــات أخـــرى كــأولــويــة 
خصوصا االستثمار.

لــومــيــر فــي هلسنكي الجمعة قبل  ــّرح  وصــ
الــذي استمر يومن »أنا  مغادرة االجتماع 

حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح«.
ــان ُيــعــتــبــر حليفًا  ــــذي كــ ــاف لــومــيــر الـ ــ وأضــ
 اإلصاح 

ّ
 لروما في هذا النقاش أن

ً
محتما

 لــلــغــايــة 
ً
ســيــكــون »صــعــبــًا لــلــغــايــة وطـــويـــا

وغامضا للغاية«.
ــل  ــائــ ــشــــاف وســ ــكــ ــتــ ــــاش الســ ــقـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــرمــ ــ ويــ
لتبسيط القواعد باإلضافة لتغير محتمل 

لحدود اإلنفاق.
بــقــيــادة  الـــشـــمـــالـــيـــة،  وتـــتـــهـــم دول أوروبـــــــــا 
ــة بــتــفــســيــر  ــ ــيــ ــ هـــولـــنـــدا، املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ
الــبــيــانــات بــشــكــل فــضــفــاض مـــن أجــــل منح 
الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. 
 النظام الحالي ساعد في 

ّ
ويزعم النقاد أن

إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
ـــل نـــائـــب رئـــيـــس املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 

ّ
ــل وقـ

فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض 
 النقاش كان جديا.

ّ
الوزراء وقال إن

انــطــاق املباحثات فــي هلسنكي  وقــال قبل 
ــفــــز إلـــى  ــذه املـــرحـــلـــة ال أريـــــــد أن أقــ ــ ــــي هــ »فــ
ــاع إلــــــى مــا  ــمــ ــتــ االســـتـــنـــتـــاجـــات )بـــــــل( االســ

سيقوله الوزراء«.

الـــعـــراقـــيـــة أمـــس  الـــكـــهـــربـــاء  وقــــعــــت وزارة 
السبت عــقــدا مــع شــركــة »سيمنز« األملانية 
لتأهيل محطتي »بيجي« الغازيتن األولى 

والثانية بقيمة مليار و320 مليون دوالر.
ــر بــيــان لـــــوزارة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة أن  وذكــ
توقيع العقد جــاء ضمن فعاليات منتدى 
الــذي انطلقت أعماله أمس،  الــعــراق للطاقة 
إلعــــــادة بـــنـــاء وتـــأهـــيـــل مــحــطــتــي »بــيــجــي« 
ــة، فــــي مــحــافــظــة  ــيـ ــانـ ــثـ الـــغـــازيـــة األولـــــــى والـ
ــر وحــــــــدات  ــشــ صــــــــاح الـــــــديـــــــن، وبـــــــواقـــــــع عــ
توليدية، فضا عن تأهيل ونصب شبكات 
نقل الطاقة )400 ك.ف( و)132 ك.ف( التابعة 
للمحطتن، حيث بلغت قيمة العقد )1320 
إنـــجـــاز تــدريــجــيــة  مــلــيــون دوالر( وبـــفـــتـــرة 

قدرها 28 شهرا.
وأضــاف البيان أن هذا العقد ضمن الخطة 
الــعــراقــيــة  الـــكـــهـــربـــاء  ــتـــي أعـــدتـــهـــا وزارة  الـ
إلعـــــادة تــأهــيــل قـــطـــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــام واملـــنـــاطـــق املـــحـــررة  ــبـــاد بــشــكــل عــ فـــي الـ
على وجــه الخصوص، حيث ستتم إضافة 
)1690( ميجاواط إلى منظومة اإلنتاج بعد 
دخول هاتن املحطتن إلى الخدمة، والتي 
تــعــرضــتــا لــلــدمــار مــن قــبــل عــنــاصــر تنظيم 

»داعـــش«، مشيرة إلــى أن العقد هو باكورة 
املرحلة الثانية من االتفاق املبرم مع شركة 
»سيمنز« األملانية وستعقبه مجموعة من 
الــعــقــود األخـــــرى، تــشــمــل قــطــاعــات اإلنــتــاج 

والنقل والتوزيع.
يـــذكـــر أن مــحــطــة بــيــجــي الــــغــــازيــــة األولـــــى 

تتكون من أربــع وحــدات توليدية طاقة كل 
وحـــدة )169( مــيــجــاواط، وبــطــاقــة إجمالية 
قـــدرهـــا )676( مـــيـــجـــاواط، ومــحــطــة بيجي 
الــغــازيــة الــثــانــيــة تــتــكــون مـــن ســـت وحـــدات 
توليدية طاقة كل وحــدة )169( ميجاواط، 

وبطاقة إجمالية قدرها )1014( ميجاواط.

الدوحة -

هلسنكي - أ ف ب

بغداد - قنا

إيران تطور 
حقل غاز بالخليج 

440 مليون دوالر بـ 

43 تريليون دوالر 
أصول المؤسسات 

المالية الصينية

ذكــر التلفزيون اإليــرانــي أن إيــران وقعت أمــس السبت عقدا 
بـــتـــروبـــارس املحلية  بــقــيــمــة 440 مــلــيــون دوالر مـــع شــركــة 
لتطوير حقل بال للغاز في الخليج، مشيرا إلى نشاط قطاع 

الغاز في الباد رغم العقوبات األمريكية.
وقال وزير النفط اإليراني بيجن نامدار زنغنه خال مراسم 
الــتــوقــيــع فــي تــصــريــحــات بــثــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي »يبن 
هــذا العقد وعــقــود أخــرى قــادمــة أننا نعمل رغــم العقوبات. 

العقوبات لم توقفنا، ونحن نعمل«.
وأوضح التلفزيون الرسمي أن العقد املبرم مع شركة النفط 
اإليرانية الوطنية الحكومية ينص على أن تنتج بتروبارس 

500 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وبــــال حــقــل مــشــتــرك بــن إيــــران وقــطــر ويــقــع عــلــى الــحــدود 

البحرية بن البلدين في الخليج.
وقرر الرئيس األمريكي العام املاضي االنسحاب من االتفاق 
النووي املبرم مع إيران عام 2015 وأعاد فرض العقوبات في 
مسعى للحد مــن البرامج الصاروخية والــنــوويــة اإليرانية 
ونفوذ الجمهورية اإلسامية في الشرق األوســط ال سيما 

دعمها لجماعات مسلحة في سوريا واليمن ولبنان.

املــركــزي الصيني أن إجمالي  بــيــانــات أصــدرهــا البنك  أظــهــرت 
أصول املؤسسات املالية في الباد ارتفع إلى 308.96 تريليون 
يوان )حوالي 43.61 تريليون دوالر أمريكي( حتى نهاية يونيو 

املاضي.
وبحسب بيانات البنك، الــصــادرة أمــس، فــإن هــذا الرقم يعكس 

زيادة على أساس سنوي بواقع %8.4.
كما بلغ إجمالي أصول املصارف، وشركات الوساطة، وشركات 
يـــوان، و19.5  يـــوان، و7.88 تريليون  التأمن 281.58 تريليون 
تــريــلــيــون يـــوان عــلــى الــتــرتــيــب.. فيما بلغت ديـــون املــؤســســات 
الــربــع الثاني مــن العام  يـــوان بنهاية  املالية 281.66 تريليون 

الجاري، مرتفعة بنسبة 8.2% مقارنة مع العام املاضي.
كــمــا ارتــفــعــت ديــــون املـــصـــارف وشـــركـــات الـــوســـاطـــة وشــركــات 
التأمن إلى 258.8 تريليون يوان، و5.66 تريليون يوان، و17.21 

تريليون يوان، بزيادة 7.9% و13.4% و9.9% على الترتيب.

دبي - رويترز

بكين - قنا
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5 ماليين برميل من النفط يوميا تتأثر بالهجوم
الحوثيون يستهدفون معملين ألرامكو والرياض تحتوي الحرائق

ــي الــيــمــنــيــة  ــوثــ ــحــ هــــاجــــمــــت جــــمــــاعــــة الــ
أمــــس مــعــمــلــن تــابــعــن لــشــركــة أرامـــكـــو 
السعودية، أحدهما أكبر معمل لتكرير 
النفط في العالم، مما تسبب في اشتعال 
حرائق. وقالت السعودية إنها سيطرت 
على حــرائــق املعملن دون اإلشـــارة إلى 
ما إذا كان اإلنتاج أو التصدير قد تأثر 
جراء الهجوم، لكن التلفزيون السعودي 

قال إن الصادرات مستمرة.
ويــأتــي الــهــجــوم بــطــائــرات مــســيــرة على 
ــد مــــصــــدر لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم  ــلـ ــر بـ ــبــ أكــ
بينما تستعد شــركــة أرامــكــو العمالقة 
التابعة للدولة لطرح عــام أولــي لحصة 
ــام.  ــذا الـــعـ ــ ــا هـ ــمـ مــــن أســهــمــهــا قـــريـــبـــا ربـ
ــاب هـــجـــمـــات عــبــر  ــقــ كـــمـــا يـــجـــيء فــــي أعــ
الـــحـــدود عــلــى مـــرافـــق نــفــطــيــة ســعــوديــة 
وعــلــى نـــاقـــالت نــفــط فـــي مــيــاه الــخــلــيــج. 
ــادر مــطــلــعــة لــــرويــــتــــرز إن  ــالــــت مــــصــ وقــ
ــادرات  اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي الــســعــودي وصــ
اململكة تعطلت بعد هجمات بالطائرات 
املــســيــرة عــلــى منشأتن لــشــركــة أرامــكــو 
أمس السبت أحدهما أكبر معمل لتكرير 

النفط في العالم.
وذكـــر أحــد املــصــادر أن الهجمات تؤثر 
إنــتــاج 5 مــاليــن برميل مــن النفط  على 
قــرابــة نصف اإلنــتــاج الحالي  يوميا أي 

للمملكة. ولم يخض في تفاصيل.
واتـــــهـــــمـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة، الـــــتـــــي تـــقـــود 
ــي الـــيـــمـــن عـــــام 2015  تـــحـــالـــفـــا تـــدخـــل فــ
ضــد الــحــوثــيــن، إيــــران بــاملــســؤولــيــة عن 
هجمات ســابــقــة، وهــو مــا نفته طــهــران. 

كما تتهمها اململكة بتسليح الحوثين 
وهو ما تنفيه الجماعة وطهران.

وتـــقـــع بــقــيــق عــلــى بــعــد 60 كــيــلــو مــتــرا 
جــنــوب غــربــي مقر أرامــكــو فــي الظهران 
بــاملــنــطــقــة الــشــرقــيــة ويـــوجـــد بــهــا أكــبــر 
معمل لتكرير النفط في العالم. وتعالج 
ــقـــادم مـــن حقل  املــنــشــأة الــنــفــط الـــخـــام الـ
الغوار العمالق قبل نقله للتصدير إلى 
مرفأ رأس تنورة، أكبر منشأة لتحميل 
النفط في العالم، والجعيمة. كما يصل 
إنــتــاج هــذه املصفاة غــربــا إلــى محطات 

تصدير على البحر األحمر.

ويــوجــد فــي خــريــص الــواقــعــة عــلــى بعد 
190 كــيــلــو مــتــرا إلــــى الــجــنــوب الــغــربــي 
من الظهران ثاني أكبر حقل نفطي في 

العالم.
ويقيم كثير من موظفي أرامكو الغربين 
في بقيق. وقالت السفارة األمريكية في 
بـــإصـــابـــة أي  لـــهـــا  ــــاض إن ال عـــلـــم  ــريـ ــ الـ

أمريكين في الهجمات.
ــال إن الــتــحــالــف  ــ ــد مــــن رويــــتــــرز قـ ــاهـ شـ
بــقــيــادة الــســعــوديــة شـــن أمـــس هجمات 
ــعـــدة بــشــمــال  ــة عـــلـــى مــحــافــظــة صـ جـــويـ
الــيــمــن، وهــي معقل للحوثين. وذكــرت 

قناة املسيرة التلفزيونية التي يديرها 
الـــحـــربـــيـــة  الـــــطـــــائـــــرات  ــون أن  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
اســتــهــدفــت مــعــســكــرا لــلــجــيــش شــمــالــي 

مدينة صعدة.
الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  ــال مــتــحــدث  ــ وقـ
الـــســـعـــوديـــة إن فـــــرق األمــــــن الــصــنــاعــي 
الــــتــــابــــعــــة ألرامــــــــكــــــــو، والــــــتــــــي كـــافـــحـــت 
الــحــريــقــن، تمكنت مــن »الــســيــطــرة على 

الحريقن والحد من انتشارهما«.
ــــدث الــــعــــســــكــــري بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ وأعــــــلــــــن املـ
الــحــوثــيــن أن الــهــجــمــات أصـــابـــت بــدقــة 
مصفاتن تابعتن ألرامكو في املوقعن 

ألــف كيلو متر  اللذين يبعدان أكثر مــن 
مــن العاصمة اليمنية صنعاء، دون أن 

يقدم دليال يثبت هذا.
وقال املتحدث »نعد النظام السعودي أن 
عملياتنا القادمة ستتوسع أكثر فأكثر 

وستكون أشد إيالما«.
ــثــــل هــــذه  ــلــــى مــ ــعــــل نـــــــــادر عــ وفـــــــي رد فــ
الهجمات على السعودية، أشــاد قاسم 
الــقــدس بالحرس  قــائــد فيلق  سليماني 
الثوري اإليراني بصمود الحوثين في 
تغريدة على تويتر اشتملت على وسم 

)هاشتاج( أرامكو.
وتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــــي املـــنـــطـــقـــة خـــالل 
ــرة بـــعـــدمـــا انــســحــبــت  ــ ــيــ ــ ــهــــور األخــ ــشــ الــ
الـــواليـــات املــتــحــدة مــن االتـــفـــاق الــنــووي 
ــع إيـــــــران وجـــــــددت الــعــقــوبــات  ــرم مــ ــبــ املــ

االقتصادية عليها.
وأصاب الحوثيون حقل الشيبة النفطي 
الشهر املاضي ومحطتي ضخ في مايو. 
الــهــجــومــان حــرائــق لكنهما لم  وأشــعــل 

يتسببا في تعطل اإلنتاج.
ورد التحالف بشن ضربات جوية على 
أهــداف للحوثين في صنعاء ومناطق 
أخــرى خاضعة لسيطرة الجماعة التي 
ــز الــحــضــريــة  ــراكـ تــهــيــمــن عــلــى مــعــظــم املـ

الكبرى في البالد.
ــهـــود الــــســــالم الــتــي  ويـــعـــرقـــل الـــعـــنـــف جـ
تقودها األمــم املتحدة لتخفيف التوتر 
بـــــن الــــحــــوثــــيــــن والــــســــعــــوديــــة بـــهـــدف 
ــريـــق ملـــحـــادثـــات ســيــاســيــة  تــمــهــيــد الـــطـ
تفضي إلنهاء الحرب التي أودت بحياة 
عشرات األلوف ودفعت املالين إلى شفا 

املجاعة.

¶ آثار الدخان تتصاعد من موقع بقيق

عواصم - رويترز

الكونغرس يدعو »زلماي« لإلدالء بشهادته 
حول التطورات األخيرة

طالبان ترسل فريقا إلى روسيا بعد 
انهيار المحادثات مع واشنطن

قال مسؤولون في حركة طالبان إن الحركة 
أرســلــت وفـــدا إلـــى روســيــا لبحث إمــكــانــات 
أفغانستان  القوات األمريكية من  انسحاب 
املتحدة  الواليات  انهيار املحادثات مع  بعد 
هــــذا الــشــهــر. وأبـــــدت الــحــركــة اســتــعــدادهــا 
لــعــودة الــتــفــاوض مــع واشــنــطــن إذا تــراجــع 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن قراره 
بــإلــغــاء الــتــفــاوض مــعــهــا. وتــتــطــلــع طــالــبــان 
لــتــعــزيــز الــدعــم اإلقــلــيــمــي لــهــا عــبــر زيــــارات 
خارجية من املقرر أن تشمل أيضا الصني 

وإيران ودوال في وسط آسيا.
ــان فــي  ــبــ ــ ــال ــي طــ ــ ــؤول كـــبـــيـــر فـ ــ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
الزيارات هو  تصريحات »الغرض من هذه 
ــــدول عــلــى مــحــادثــات  ــذه الـ إطــــاع زعـــمـــاء هـ
إلغاء عملية  الرئيس ترامب  السام وقــرار 
الــســام فــي تــوقــيــت حــل فــيــه الــجــانــبــان كل 
املــســائــل الــعــالــقــة وكــانــا عــلــى وشـــك توقيع 

اتفاق للسام«.
وعبرت روسيا األسبوع املاضي عن أملها 
ــــى مــســارهــا  ــودة عــمــلــيــة الــــســــام إلـ ــ فــــي عــ
الجانبني على استئناف املحادثات.  وحثت 
واستضافت روسيا اجتماعات بني ممثلني 
لحركة طالبان واملجتمع املدني والسياسي 
املتحدثة  األفغاني. وقالت ماريا زاخــاروفــا 
يـــوم  ــيــــة  الــــروســ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ بـــاســـم وزارة 
الــخــمــيــس »مــقــتــنــعــون بـــأن انــتــهــاء الــوجــود 
ــتــام شـــرط أســاســي  الــعــســكــري األجــنــبــي ال

لسام قابل لاستمرار في أفغانستان«.
وقال مسؤول طالبان، الذي طلب عدم نشر 
اسمه، إن الهدف من الزيارات ليس محاولة 
املتحدة بل  الــواليــات  املفاوضات مع  إحياء 
تقييم الدعم اإلقليمي ملسألة إرغامها على 

الرحيل من أفغانستان.
وأجــــرى مــســؤولــون أمــريــكــيــون مــحــادثــات 
مــع مــســؤولــي طــالــبــان امــتــدت شــهــورا في 
اتفاق  اتــفــقــوا على مــســودة  الــدوحــة، حيث 
ــاب نـــحـــو 5000  ــتــــؤدي النـــســـحـ كـــانـــت ســ
أفغانستان في مقابل  جندي أمريكي من 

الحصول على ضمانات أمنية من طالبان.
وقــال تــرامــب بعدها إن املــحــادثــات وصلت 
إلــى طــريــق مــســدود وإن الــقــوات األمريكية 
ــالـــبـــان الــتــي  ســتــصــعــد عــمــلــيــاتــهــا ضــــد طـ
ــر مـــســـاحـــة مــن  ــبـ تــســيــطــر حـــالـــيـــا عـــلـــى أكـ
األراضـــي منذ اإلطــاحــة بها مــن الحكم في 

حملة قادتها الواليات املتحدة عام 2001.
وكان الكونغرس األمريكي قد قرر الجمعة، 
اســتــدعــاء املــبــعــوث األمــريــكــي الــخــاص إلــى 
أفغانستان زملاي خليل زاد، للحضور إلى 
لـــإدالء بشهادته حــول املحادثات  املجلس 

التي توقفت بني واشنطن وحركة طالبان.
الخارجية في  الــشــؤون  وقــال رئيس لجنة 
مجلس النواب إليوت إنغل، في بيان له على 
مــوقــع تــويــتــر، »نــحــتــاج إلـــى أن نستمع من 
أفغانستان  إلى  الخاص  املبعوث األمريكي 
أفغانستان لفهم كيف  بــإدارة ملف  املعني 

خرجت هذه العملية عن مسارها«.

منظمة ترصد مخالفات خالل الحمالت االنتخابية

بدء الصمت االنتخابي لالستحقاق الرئاسي التونسي

ــلـــت تــــونــــس، أمــــــس، الــصــمــت  دخـ
االنتخابي استعدادا لالستحقاق 
ــيــــوم األحـــــد،  ــرر الــ ــقــ الـــرئـــاســـي املــ
ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ ــمـ ــحـ مـــــع بـــــــدء الـ
لالنتخابات التشريعية املنتظر 

إجراؤها في 6 أكتوبر املقبل.
وتضم فترة الصمت االنتخابي 
يــــوم الــصــمــت االنــتــخــابــي ويـــوم 
االقتراع إلى غاية غلق آخر مكتب 
منع جميع أشكال 

ُ
اقتراع، حيث ت

الـــدعـــايـــة والــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة 
لــــلــــمــــتــــرشــــحــــن لــــالنــــتــــخــــابــــات 
ــزاب والــفــاعــلــن  ــ الــرئــاســيــة واألحــ
ــيــــن الـــــداعـــــمـــــن لـــهـــم،  ــاســ ــيــ الــــســ
ــــق تـــوصـــيـــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا  وفـ
ــال الــســمــعــي  ــالتــــصــ املـــســـتـــقـــلـــة لــ
الـــبـــصـــري. كــمــا ُيــمــنــع أيــضــا بث 
الـــبـــرامـــج املتعلقة  بـــث  أو إعـــــادة 
بالحملة االنتخابية لالنتخابات 
الرئاسية السابقة ألوانها بصفة 
ــة. وقـــــــال نـــائـــب  ــيــ ــزئــ كـــلـــّيـــة أو جــ
الــعــلــيــا املستقلة  الــهــيــئــة  رئــيــس 
لـــالنـــتـــخـــابـــات فـــــــاروق بــوعــســكــر 
إن الهيئة اتــخــذت عــّدة إجـــراءات 
ترتيبية ملنع حــصــول تــجــاوزات 
وخـــروقـــات للصمت االنــتــخــابــي. 
ــاف بــوعــســكــر، فــي تصريح  وأضــ

ــة األنــــــــبــــــــاء الــــتــــونــــســــيــــة  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ لــ
الــرســمــيــة، أنــــه تـــم الــتــنــســيــق مع 
الضابطة العدلية للتصدي لكل 
خــرق للصمت االنتخابي، وملنع 
ــتـــراع.  ــتـــراب مـــن مـــراكـــز االقـ كـــل اقـ
وقبيل بدء فترة الصمت انسحب 
كــــل مــــن مــــرشــــح حــــركــــة مـــشـــروع 
تــونــس محسن مــــرزوق ومــرشــح 
حــركــة »الـــوطـــن الــجــديــد«، سليم 
الرياحي، لفائدة املرشح املستقل 

وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
على صعيد متصل، قالت منظمة 
»أنا يقظ« التونسية إنها رصدت 
مـــئـــات املـــخـــالـــفـــات فـــي الــحــمــالت 
ــــل املــــرشــــحــــن  ــكـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االنـ

لالنتخابات الرئاسية.
وقـــالـــت فـــــدوى الـــعـــونـــي الــعــضــو 
باملنظمة إن »املنظمة تلقت ألفا 
و554 استمارة مالحظة، رصدنا 
مــن بينها أكثر مــن 260 مخالفة 

من النوع الخطير«.
املـــخـــالـــفـــات  أبـــــــرز  وأضـــــافـــــت أن 
تــمــثــلــت فـــي الــعــنــف االنــتــخــابــي، 
وشــــــــــراء األصـــــــــــــوات، واإلشـــــهـــــار 
ــاقــــات  ــطــ الـــــســـــيـــــاســـــي، وجـــــمـــــع بــ
الهوية وأرقــام هواتف الناخبن، 
والـــــــــدعـــــــــايـــــــــة فـــــــــي املــــــؤســــــســــــات 
الــعــمــومــيــة، واســـتـــعـــمـــال خــطــاب 
ــــالل  ــغـ ــ ــتـ ــ ــــف وكـــــــراهـــــــيـــــــة، واسـ ــنـ ــ عـ

الخطاب الديني.

¶ أثناء الحملة االنتخابية

تونس - وكاالت

عواصم - وكاالت

»العفو الدولية« تطالب بإحقاق العدالة لضحايا الحركة االحتجاجية

القضاء السوداني يرفض إعادة استجواب البشير

رفـــض الــقــضــاء الـــســـودانـــي خـــال مـــــداوالت الــجــلــســة الــخــامــســة 
أمس، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس املعزول عمر البشير بإعادة 
اســتــجــواب األخــيــر وســحــب اعــتــرافــات ســابــقــة لــه بتلقيه أمـــواال 

بشكل شخصي من دولة أجنبية.
إعــادة صياغة  الدفاع بطلب  والسبت قبل املاضي، تقدمت هيئة 
ورقة االتهام واالعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين 
أخذوا اإلقرار القضائي من موكلهم باالنتماء لحزب سياسي )لم 

يحددوه(، »وهذا يتعارض مع استقال القضاء«.

الفكي، في جلسة  الرحمن  الــصــادق عبد  وقــال قاضي املحكمة 
أمس، إن طلب الدفاع ال يعيب اإلقرار القضائي، باعتبار أن البينة 
أمــام املحكمة، وعليه نرى  للبشير قد توفرت  املوجهة  التهم  في 

الطب غير مقبول.
وفي نهاية أغسطس املاضي، أقر البشير بتلقيه 25 مليون دوالر 
بــن سلمان بشكل شخصي،  الــســعــودي محمد  العهد  مــن ولــي 
ورفض إيداعها في »بنك السودان«، حتى ال يفشي اسم األخير.

للبشير تتعلق بمشروعية  التهم املوجهة  أن  وأضــاف »الفكي« 
استامه أمواال بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على 

لسانه.

البشير، الشاهد حــاتــم حسن  الــدفــاع عــن  والحــقــا، قــدمــت هيئة 
بخيت، مدير مكتب الرئيس املعزول، لاستماع ألقواله.

وقال بخيت إنه تلقى في األسبوع الثالث من يناير 2018 رسالة 
من محمد بن سلمان عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص 
سعوديني قابلوه في املطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو 

تعادل 25 مليون دوالر.
وحددت املحكمة الجلسة القادمة في 21 سبتمبر الجاري.

الجمعة بإحقاق  الدولية  العفو  على صعيد آخــر طالبت منظمة 
الــســودان، معتبرة أن  التي شهدها  لقتلى االحتجاجات  الــعــدالــة 

»عنف مفرط وغير مبرر«. املتظاهرين تعّرضوا لـ

ومن الخرطوم قال األمني العام ملنظمة العفو الدولية كومي نايدو 
خال زيارة هي األولى له إلى السودان إن املنظمة تشكر الشعب 
املثابرة  لنا روح  الشجاعة، وألنــه أظهر  لنا  السوداني ألنــه أظهر 

وأننا قادرون على مقاومة الظلم وانتهاك حقوق اإلنسان.
»عــنــف مـــفـــرط وغـــيـــر مــبــرر  ــال إن املــتــظــاهــريــن تـــعـــّرضـــوا لـــ ــ وقـ

واستفزازي«.
أكثر من 250 متظاهرا في  تل 

ُ
ق الحركة االحتجاجية،  وبحسب 

أعمال العنف، بينهم 127 شخصا على األقل خال عملية فض 
االعتصام أمام مقر قيادة القوات املسلحة أوائل يونيو.

الخرطوم - وكاالت
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

الــدراســي الجديد،  تزامنا مع بــدء العام 
قامت قطر الخيرية بدعم من أهل الخير 
في قطر بتوزيع 2560 حقيبة مدرسية 
ــر الــتــي  بــمــســتــلــزمــاتــهــا عــلــى طــلــبــة األســ
تــعــانــي مـــن واقــــع مــعــيــشــي واقــتــصــادي 
شــديــد الــصــعــوبــة فـــي فــلــســطــن، بــهــدف 
تلبية بعض احتياجاتهم فــي العملية 
التعليمية وتخفيف األعباء االقتصادية 
عــن كــاهــل أســرهــم، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة ووزارة  وزارة 

التربية والتعليم.

طلبة القدس 

ــوزيـــع الــحــقــائــب  واســـتـــهـــدف بـــرنـــامـــج تـ
املــدرســيــة، الــطــاب مــن الــفــئــات العمرية 
ــــدارس الفلسطينية  املـ الــصــغــيــرة داخـــل 
مــن الــجــنــســن، حــيــث اســتــفــاد كــل طالب 
تــتــضــمــن أدوات  مــــن حــقــيــبــة  وطـــالـــبـــة 
ولوازم مدرسية، وفق املرحلة التعليمية 

التي يدرس فيها.
وشملت مناطق التوزيع الضفة الغربية 
كــامــلــة بــمــا فــيــهــا الـــقـــدس الــشــريــف، من 
خال املدارس واملراكز التابعة للوزارات 
الشريكة باملشروع إضافة إلى مقر قطر 

الخيرية.
وتعاني عدد من األسر الفلسطينية مع 
بــدايــة الــعــام الــدراســي الجديد مــن واقــع 
معيشي واقــتــصــادي شــديــد الصعوبة 
فـــي ظـــل االرتـــفـــاع املــتــزايــد عــلــى أســعــار 
السلع واملنتجات املتعلقة باحتياجات 

األطفال في املدارس وطلبة املدارس.

أنشطة أخرى لألطفال 

مـــن جــانــب آخــــر، وفــــي إطــــار اهــتــمــامــهــا 
بمجال الطفولة وحرصها على توفير 
الــرعــايــة الــشــامــلــة لــأيــتــام الــذيــن فــقــدوا 
الـــخـــيـــريـــة  قـــطـــر  ـــمـــت 

ّ
نـــظ دفء األبــــــــــوة، 

مـــن خــــال مــكــتــبــهــا بـــالـــســـودان، نــشــاطــا 
تــعــلــيــمــيــا وتـــرفـــيـــهـــيـــا لـــصـــالـــح األيـــتـــام 
والــيــتــيــمــات املــكــفــولــن لــديــهــا فــي واليــة 
كسا بالسودان، بمشاركة أكثر من 250 

من األيتام ترافقهم أمهاتهم.
واشتمل النشاط على ألعاب ومسابقات 
ترفيهية مع توزيع جوائز وشخصيات 
ــافـــة إلــــى مــســرحــيــات  كـــرتـــونـــيـــة، بـــاإلضـ
تـــربـــويـــة هــــادفــــة وأنــــاشــــيــــد، وعـــــروض 

مــــســــرح عــــرائــــس تـــعـــكـــس بـــعـــض الــقــيــم 
التربوية مثل الصدق واألمــانــة، إضافة 
لكلمات تربوية متخصصة عن األخاق 
الحميدة وطرق تربية األطفال بالنسبة 

لأمهات.
وعــبــر األيــتــام وأمــهــاتــهــم عــن سعادتهم 
بـــتـــنـــظـــيـــم هـــــــذا الــــنــــشــــاط الـــــــــذي أدخـــــل 
البهجة والسرور على نفوسهم، وأبدوا 
ــة الــتــي  ــنـــوعـ ــتـ ــم بـــالـــفـــقـــرات املـ ــهـ ــابـ إعـــجـ
اشتمل عليها النشاط، ووجهوا شكرهم 
لــلــكــفــاء الـــكـــرام مـــن أهـــل قــطــر الـــذيـــن لم 
ــال الــفــرح  يــدخــروا بدعمهم جــهــدا إلدخــ
على قلوبهم، وملكتب قطر الخيرية في 
السودان على املتابعة وحسن االهتمام.

ــــن خـــطـــة  ــمـ ــ ــي هـــــــــذا الـــــنـــــشـــــاط ضـ ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
األنشطة املعتمدة للعام 2019 لصالح 
ــام املــكــفــولــن، حــيــث تــشــتــمــل على  ــتـ األيـ
عــدد من األنشطة الرياضية والتربوية 

والصحية والترفيهية، التي تهدف إلى 
توفير رعاية متكاملة وتحقيق مفهوم 
الــكــفــالــة الــشــامــلــة لــلــيــتــيــم، بــمــا فـــي ذلــك 
متابعتهم دراسيا وتوفير املستلزمات 

الدراسية لهم.

وتــنــدرج كفالة ورعــايــة األيــتــام فــي قطر 
الــخــيــريــة ضــمــن مـــبـــادرة »رفـــقـــاء« الــتــي 
ــدد مــــن تــمــت  ــ ــل عـ ــ تــتــبــنــاهــا، حـــيـــث وصـ
كفالتهم حتى اآلن إلى أكثر من 162 ألف 

يتيم عبر العالم.

تزامنا مع بدء العام الدراسي

2560 حقيبة مدرسية بمستلزماتها 
تهديها »قطر الخيرية« ألطفال فلسطين

الدوحة -  

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

المتبقي

1,986,564 ر.ق 1,013,436 ر.ق
المـدفـــوع 

66%

ضمن
مصارف
الزكاة زكاتك وصدقتك 

لعالج مرضى السرطان

عالج وعمليات جراحية عاجلة لعدد 100 مريض

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/895

مركز الحسين للسرطان - األردن
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QNB في ثالث جوالت دوري نجوم

ثنائية بن يطو تقود الوكرة للفوز على الشحانية

الوكرة توازنه من جديد بفوزه بواقع هدفني دون  استعاد 
التي  املواجهة  الشحانية في  رد على حساب نظيره فريق 
جمعت بني الفريقني مساء امس على ملعب الجنوب ضمن 

 QNB مباريات الجولة الثالثة من دوري نجوم
وسجل الجزائري محمد بن يطو ثنائية الوكرة في الدقيقتني 
الـ63،والـ80...وبهذه النتيجة رفع الوكرة رصيده إلى 6 نقاط 
وضعته في املركز مؤقتا...في حني ظل الشحانية في املركز 

األخير في جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.
وكان الوكرة قد حقق الفوز في الجولة األولى على حساب 
نــادي قطر بهدفني دون رد، فيما انقاد للخسارة في ثاني 
الجوالت أمام السد بأربعة أهداف مقابل هدف، أما الشحانية 
الــغــرافــة بثالثية نظيفة،  أمـــام  الــجــوالت  أول  فقد سقط فــي 
وانقاد لخسارة ثقيلة أمام السد في ثاني الجوالت واستقرت 

نتيجتها بواقع سبعة أهداف مقابل هدف واحد.
ــــدوري قــد انطلقت أمــس االول  ال الثالثة مــن  الــجــولــة  وكــانــت 
ــل الــعــربــي نتائجه  الــجــمــعــة بــإقــامــة مــواجــهــتــني حــيــث واصــ
أهــداف مقابل هدف،  أم صــالل بخمسة  اإليجابية وتجاوز 
فــوزا ثمينا على حساب  اقتنص األهلي  وفــي مباراة ثانية 

الخور بواقع ثالثة أهداف مقابل هدفني.
وتختتم الجولة الثالثة اليوم بقمة كروية مثيرة وتجمع بني 
أنه تم تأجيل مباراة السد  الدحيل والــريــان... جدير بالذكر 
الــجــاري بسبب  إلــى يــوم 24 من الشهر  مع نظيره السيلية 
انشغال السد بدوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يواجه 

النصر السعودي غدا /االثنني/.
وسيكون الوكرة على موعد مع الدحيل في الجولة الرابعة، 

بينما سيواجه الشحانية نظيره العربي.
لبداية هجومية ساخنة عندما  املــبــاراة فــي طريقها  كانت 
بادر الشحانية للتقدم للهجوم ولكن الدقائق العشر األولى 
شهدت توقف اللعب في ثالث مناسبات إلسعاف الالعبني 
بسبب خشونة تبدو غير متعمدة بسبب اشتراك الالعبني 
مع بعضهم البعض مما كشف وجــود حماس واضــح لدى 

الالعبني في بداية املواجهة.
الــكــرة وبالتالي  الشحانية صاحب االســتــحــواذ على  وكــان 
صاحب املبادرة الهجومية خالل العشرين دقيقة األولى من 
زمن اللقاء وكان الوكرة خالل تلك الفترة متراجعا ملناطقه 
بـــأول هجمة تمثلت  الــتــي شــهــدت قيامه  الدقيقة 20  حتى 

فــي تــســديــدة فــوق املــرمــى. دخــل الــوكــرة فــي أجـــواء املــبــاراة 
لــه فرصة ثمينة جــدا عندما سدد  الدقيقة 28 الحــت  وفــي 
لها حــارس  إسماعيل محمود تسديدة قوية جــدا تصدى 
مرمى الشحانية إبراهيم دريوش بمهارة كبيرة وحول الكرة 
إلى ضربة ركنية وواصل الفريق بعد ذلك تسيده ملجريات 
اللعب... وأجبر الشحانية على التراجع ملنتصف ملعبه للعب 
الــشــوط األول مع  املــوالــيــة حتى نهاية  الفترة  مدافعا خــالل 
قيامه ببعض املحاوالت الهجومية مثل ضربة الركنية التي 
حصل عليها مهاجمه كيسي امانجوا في الدقيقة 45 والتي 
الشوط  بــدايــة  الفريقان فــي  أتــت بضربة ركنية ثانية. عــاد 
للهجوم والــســيــطــرة واالســتــحــواذ  الشحانية  ــاد  الــثــانــي وعـ
على الكرة وقابله الوكرة بالتراجع ملنتصف ملعبه كما كان 
الــحــال فــي بــدايــة الــشــوط األول، ومــع نهاية الــدقــائــق العشر 
األولى بدأ الوكرة يخرج من مناطقه ويتقدم للهجوم وينتزع 
أن تغيرت  إلــى  االســتــحــواذ مــن منافسه بــصــورة تدريجية 
األمــــور مــع مــــرور الـــوقـــت... وعــلــى الــرغــم مــن تــبــادل بسط 
الفريقني لنفوذهما على مجريات اللعب لم تسجل أي فرصة 
الــربــع ســاعــة األول مــن زمــن الــشــوط الثاني  خطيرة خــالل 
امانجوا مهاجم  باستثناء تسدية قوية أرضية من كيسي 
الخاطر بتألق  الشحانية تصدى لها حارس املرمى سعود 

الفت وحول الكرة إلى ضربة ركنية في الدقيقة 58.
افتتح مهاجم الوكرة الجزائري محمد بن يطو النتيجة في 
أن  الجزاء بعد  الدقيقة 63 من تسديدة أرضية من منطقة 
تلقى تمريرة عرضية من زميله كرستيان سيبالوس الذي 
اخترق خط دفاع الشحانية من الجهة اليسرى وفي الفترة 
التي تلت الهدف انحصر اللعب في منطقة وسط امللعب بما 
يخدم مصلحة الوكرة املتقدم في النتيجة بعد أن استخدم 
الشحانية من  الــدفــاع الضاغط والعالي ملنع العبي  أسلوب 

التقدم بمنطقة جزائه واملناورة على مقربة من املرمى.
القوية عندما دفع  الهجومية  الشحانية بورقته  لعب مــدرب 
الــجــديــد عبد  املــغــربــي  الدقيقة 76 باملهاجم واملــحــتــرف  فــي 
التنظيم  ــتـــراق  الــهــجــوم واخـ لتنشيط جــبــهــة  بــــرادة  الــعــزيــز 
الدفاعي لفريق الوكرة إال أن الوكرة ضاعف النتيجة عندما 
املرمى  اتــجــاه  فــي  اليسرى  الجهة  بــن يطو مــن  أفلت محمد 
وتــخــلــص مــمــن واجــهــه مــن املــدافــعــني قــبــل أن يتخلص من 
حارس املرمى ويدفع بالكرة في املرمى محرزا الهدف الثاني 
الشحانية  ــتــزداد مهمة  ل املـــبـــاراة بعشر دقــائــق  نــهــايــة  قــبــل 
صعوبة في العودة للمباراة لتنتهي املواجهة بفوز ثمني جدا 
ازداد وضــع الشحانية صعوبة بعد تعرضه  للوكرة فيما 

للخسارة الثالثة.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

¶ الوكرة يفوز بثنائية في شباك الشحانية

»دولفي« تعويذة دورة أنوك لأللعاب 
الشاطئية العالمية في قطر

أنــوك  لـــدورة  املنظمة  اللجنة املحلية  اخــتــارت 
املقررة في  الشاطئية األولــى  العاملية  لأللعاب 
املقبل شخصية »دولــفــي«، ذلك  الشهر  قطر 
السباح املاهر الذي يهوى املحيطات واألجواء 
الــشــواطــئ، كتعويذة  الــتــي تمتاز بها  الــدافــئــة 

للنسخة األولى من الدورة.
التعويذة »دولــفــي« رسالة للجماهير  وتحمل 

ــن أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ على  عـ
املياه ليس فقط  نظافة 
مــــــــن أجــــــــــل الــــــدالفــــــني 
ــل بــقــيــة  ــ ــــكــــن مــــن أجــ ول

أصــدقــائــهــا فـــي الــبــحــار، 
ومن أجل سكان دولة قطر 

والعالم أجمع.
وقال السيد حيدر فرمان املدير الفني ألنوك، 
إنه ال يوجد حيوان يمثل عالقتنا العاطفية مع 
الدولفني، وشخصية دولفي  أكثر من  املحيط 

تجسد تماما جوهر الرياضة الشاطئية.
لـــأللـــعـــاب  ــوك  ــ ــ أنـ فــــرمــــان أن دورة  وأضــــــــاف 
الشاطئية هي احتفال عاملي حقيقي  العاملية 
ــفــــي ســيــســاعــد بــالــتــرحــيــب  ــ بـــالـــريـــاضـــة ودول
بــوفــود نحو 100 دولـــة فــي قطر فــي أكتوبر 
األلــعــاب هــو جمع  املقبل، موضحا أن جوهر 
الناس معا لالستمتاع بالرياضة بأجواء ودية 
ومريحة، وال شك بأن دولفي سيسهم بشكل 

الفرح والترفيه. من  كبير في خلق مناخ من 
جهتها، قالت الشيخة أسماء آل ثاني، رئيسة 
التسويق واالتــصــال باللجنة األوملبية  لجنة 
القطرية وحفل االفتتاح في الدورة في تعليقها 
عــلــى اخــتــيــار الــتــعــويــذة »إنــنــا ســعــداء للغاية 
باختيار دولفي كتعويذة للدورة، حيث تجسد 
الــتــي تتحلى بها هذه  الـــروح  تلك الشخصية 
لــن تقتصر على  الــــدورة والــتــي  النسخة مــن 
بـــل ستشهد  املــنــافــســة فــحــســب 
الـــعـــديـــد مـــن الــفــعــالــيــات 
الــتــرفــيــهــيــة املــصــاحــبــة 
ــي تـــتـــنـــاســـب مــع  ــ ــتــ ــ ــ وال

جميع أفراد األسرة«.
ــدالفــــني  ــ ال أن  وأضـــــافـــــت 
بــالــود  بطبيعتها تتميز 
ــة وبـــمـــيـــلـــهـــا  ــنــ ــيــ ــكــ ــــســ وال
إلسعاد املحيطني بها من 
خالل توفيرها ألجواء التسامح والسالم، كما 
تحظى هذه الصفات بأهمية كبيرة بالنسبة 
لنا في دولة قطر، حيث نؤمن بأن املشاركني 
بـــتـــجـــارب ال تنسى  الـــــــدورة ســيــحــظــون  فـــي 
التاريخية وعــن املستوى  عــن هــذه املسابقة 

التنظيمي املميز لها.
ــدورة املـــحـــددة مــن 12 إلـــى 16  ــ يــشــارك فــي الـ
مــــن 1200 ريـــاضـــي  أكـــثـــر  املـــقـــبـــل  أكـــتـــوبـــر 
ــة مــــن مــخــتــلــف  ــ ــ وريـــاضـــيـــة يــمــثــلــون 97 دول

القارات ويتنافسون في 13 رياضة.

غالبية المدربين واإلداريين والالعبين قطريون

»لوسيل الرياضي« يواصل استقبال طلبات 
االلتحاق بأكاديمية كرة القدم

الرياضي استقبال طلبات  يواصل نادي لوسيل 
القدم، حيث  التسجيل لإللتحاق بأكاديمية كــرة 
تضم االكاديمية نحو 2000 منتسب غالبيتهم 
قـــطـــريـــون، ويـــســـعـــى الــــنــــادي لـــضـــم وإكـــتـــشـــاف 
القطرية ورعايتها وتنميتها، وأكــد عدد  املواهب 
الكبير بدعم  بــالــنــادي اهتمامهم  مــن املسئولني 
 مــن اختيار اسم 

ً
بــدايــة القطرية  الهوية  وترسيخ 

ــكــــوادر الــقــطــريــة  ــ  بــإســتــقــطــاب ال
ً
الـــنـــادي وصـــــوال

فــي كــافــة قــطــاعــات الــنــادي مــن مــدربــني والعــبــني 
وإداريني.

واعلن نواف املضاحكة رئيس نادي لوسيل: عن 
الــالعــبــني  مــن  املــوهــوبــني  تشجيعهم إلحــتــضــان 
الــقــطــريــني مــن وقـــت مــبــكــر واكــتــشــاف مواهبهم 
الرياضية وتنميتها، مشيرًا إلى أن النادي تأسس 
خالل السنوات األخيرة، وتفوق في دوري الهواة، 
وتـــم اخــتــيــار اســـم »لــوســيــل« لــيــكــون هـــو االســـم 
الرسمي للنادي، ليعبر عن الهوية القطرية للنادي.
القطري  الــكــرة  اتــحــاد  وثمن »املضاحكة« جهود 
ووزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، عــلــى اتــاحــة الــفــرص 
املميزة والثقة التي منحنا اياها والدعم الالمحدود 
الثقة،  نــكــون على قــدر هــذه  لــلــنــادي، ونسعى ان 
موجهًا الشكر لسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن 
أحمد آل ثاني رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، 

والسيد منصور االنصاري االمني العام لإلتحاد 
على دعمهم املتواصل ورؤيتهم الواضحة لتطوير 

الكرة القطرية.
ومـــن جــانــبــه أكـــد مــحــمــد املـــطـــوع - نــائــب رئــيــس 
الــنــادي يعتمد  ان  الــريــاضــي: على  نـــادي لوسيل 
الالعبني املواطنني دون االستغناء عن بقية  على 
الــعــنــاصــر الــتــي خــدمــت الـــنـــادي وحـــاولـــت تقديم 
األفضل، متمنيًا أن يحقق النادي رقمًا صعبًا في 
الكرة القطرية، ومتفائل بالشباب املوجودين لدينا 
إلى  »املــطــوع«  لديهم. ولفت  ان يقدموا افضل مــا 
أن فريق لوسيل حصل على بطولة دوري الهواة 
العام املاضي وحصلنا هذا العام على املركز االول 

في بطولة دوري الهواه الدرجة الثالثة.
وأشار املطوع إلى أن النادي يملك أكاديمية تضم 

عــــددا كــبــيــرا مـــن الـــالعـــبـــني، وان لــوســيــل يــهــدف 
جاهدًا لبناء قاعدة على مستوى الفئات السنية.

وأضــاف: لدينا نحو 26 العبًا قطريًا، وأعتقد أن 
القطرية  الكرة  هذه الخطوة ستؤتي ثمارها على 
خـــالل الــســنــوات الــقــادمــة مــؤكــدًا عــلــى اســتــمــرار 
القادمة  الــســنــوات  الجهود  العمل وبـــذل  مواصلة 
لــإلعــتــمــاد عــلــى الـــالعـــب الـــقـــطـــري بــشــكــل اكــبــر 

بجانب وجود الالعبني املقيمني املميزين.
فـــيـــمـــا قـــــال مـــشـــعـــل شــــاكــــر الـــشـــمـــري - املـــديـــر 
عــــدد منتسبي  ان  لـــوســـيـــل:  بـــنـــادي  ــي  ــريـــاضـ الـ
إلــى 2000 منتسب  الرياضية وصــل  االكاديمية 
مــن الــطــالب وغــالــبــيــتــهــم قــطــريــون، الفــتــًا إلـــى ان 
الــفــريــق واملــدربــني واإلداريــــني والــالعــبــني بالنادي 

غالبيتهم قطريون.

الدوحة - 

الدوحة - 

في حفل تدشين خيمة المتطوعين بجوار استاد خليفة الدولي

دحالن الحمد: جاهزون تماما لتقديم بطولة مثالية أللعاب القوى العالمية

أكـــد ســعــادة الــســيــد دحـــالن الــحــمــد نــائــب الرئيس 
العالم  املنظمة املحلية لبطولة  اللجنة  ومــديــر عــام 
ــقــوى /قــطــر 2019 / أن الـــدوحـــة جــاهــزة  ــعــاب ال ألل
العاملية  القوى  لتقديم بطولة مثالية أللعاب  تماما 
البطولة واملقررة  وذلك عندما تستضيف فعاليات 

من 27 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر املقبل.
 وقال الحمد في كلمة له لدى قيامه واللجنة املنظمة 
مـــســـاء امــــس بــتــدشــني خــيــمــة املــتــطــوعــني بــجــوار 
استاد خليفة الدولي الذي سيستضيف منافسات 
البطولة العاملية إنه من دواعي الفخر أن يقترب عدد 
املتطوعني واملتطوعات من القطريني واملقيمني إلى 
الحدث  نحو 5000 متطوع للمساهمة في إنجاح 

الــذي تستضيفه قطر ألول مرة  العاملي  الرياضي 
في املنطقة.

أنني كلي فخر واعــتــزاز بكم   وأضـــاف »بالتأكيد 
وبــمــا حــقــقــتــمــوه مـــن عــمــل دؤوب خــــالل املــرحــلــة 
الــشــبــاب  للمتطوعني  املــاضــيــة وكــنــتــم خــيــر مــثــال 
وأصــحــاب اإلرادة والــعــزم والــقــادريــن والجاهزين 
ــبـــات بــكــل إخــــالص وتــجــرد  ــتــأديــة املـــهـــام والـــواجـ ل

وحماس«.
ــتــطــوع غــنــيــة بالنسبة  ال الــحــمــد أن تــجــربــة   وأكــــد 
للشباب املجتهد واملثابر كون العمل التطوعي يعد 
مــن أشــرف وأنــبــل الصفات اإلنسانية، وانعكاسًا 
أفــراد وفئات  الوطني بني جميع  للتالحم  حقيقيًا 
املــتــمــاســك والــصــلــب مستشهدا بحديث  املــجــتــمــع 

الرسول الكريم »خير الناس أنفعهم للناس«.

املنظمة  اللجنة  الرئيس ومــديــر عــام   وشــدد نائب 
أن دولــة قطر محظوظة  العالم على  لبطولة  املحلية 

وتتميز دومــا بني األمــم بسواعد أبنائها وكــل من 
يعيش على أرضها، مضيفا »وأنتم كذلك أهل لهذه 
الثقة والــتــفــاؤل واملــكــانــة.. بأنكم ستكونون خير 
مــتــطــوعــني وســـفـــراء لــهــذا الــوطــن فــي االســتــحــقــاق 
الله تعالى من  بــأذن  الرياضي وســوف تشرفونه 
البطولة.. حيث  أروقــة  خــالل عملكم وعطائكم في 
ــبـــات فـــي أكــثــر من  ــوزع املـــهـــام والـــواجـ ــتـ تــتــعــدد وتـ
العزيزة..  العاملية.. ودوحتنا  )35( موقعا لبطولتنا 
عــاصــمــة الــريــاضــة الــعــاملــيــة حــيــث يــبــدأ خـــالل أيــام 
ــاء  ــ تــــوافــــد أبـــطـــالـــنـــا وضـــيـــوفـــنـــا مــــن مــخــتــلــف أرجـ
املعمورة، ملعايشة أهم حدث رياضي سيقام خالل 
هذا العام.. وستتحول قطر ملركز إشعاع رياضي 

وحضاري يشد العالم إليه«.
 وفـــي خــتــام كــلــمــتــه نــقــل الــحــمــد تــحــيــات وتــقــديــر 

وعرفان وشكر سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل 
ثاني رئيس اللجنة األوملبية القطرية رئيس اللجنة 
/الدوحة  القوى  العالم أللعاب  لبطولة  العليا  املنظمة 
املتطوعني على تفانيهم وإخالصهم  إلى   ../2019
وحبهم للعمل التطوعي واالستعداد لخدمة وطننا 
العزيز قطر وتشريفه ورفع رايته عاليا أمام األمم.

الــرئــيــس ومــديــر عـــام اللجنة املنظمة  ــا نــائــب   ودعـ
العالم  الجماهير فــي قطر وحــول  للبطولة  املحلية 
لــلــحــضــور ومــشــاهــدة أبـــطـــال وبـــطـــالت الــعــالــم في 
رياضة أم األلعاب واالستمتاع بأفضل أداء رياضي 
في 49 سباقا ومسابقة داخل استاد خليفة الدولي 
الفترة املسائية على  الــدوحــة فــي  وعلى كورنيش 
مدى 10 أيام ستبهر فيها الدوحة كعادتها العالم 

بتقديم بطولة متميزة.

¶ دحالن الحمد

الدوحة - 

شارك العربي في صدارة الدوري

الغرافة يفوز بثالثية 
في شباك قطر

إلى فوز  الغرافة تأخره بهدف  حول 
بــثــالثــيــة عــلــى حــســاب نــظــيــره نــادي 
املــبــاراة التي جــرت بينهما  قطر فــي 
مساء امس باستاد جاسم بن حمد 
الثالثة  الجولة  إطــار  السد في  بنادي 

.QNB من دوري نجوم
الغرافة رصيده  النتيجة رفع  وبهذه 
إلى 7 نقاط وظل نادي قطر بال نقاط 

بالخسارة الثالثة على التوالي.
تقدم قطر بالهدف األول في الدقيقة 
37 عن طريق األوزبكي راشيدوف، 
ــالء لـــلـــغـــرافـــة فــي  ــ ــد عـ ــمـ وتــــعــــادل أحـ
الدقيقة 40، وأضاف عثمان اليهري 
للغرافة في  الثاني والــثــالــث  الهدفني 

الدقيقتني 67 و73.
جاء الشوط األول قويا من الجانبني، 
ــلـــغـــرافـــة  ــا لـ ــيـ ــبـ ــا نـــسـ ــوقــ ــفــ ــد تــ ــ ــهـ ــ وشـ
وهجوما أكثر، وقابله تنظيم دفاعي 
جيد من جانب قطر الذي اعتمد على 
الهجمات املرتدة التي شكلت خطورة 

بالغة على مرمى الغرافة.
ــوقــــف صــعــب  ــــرض الــــغــــرافــــة ملــ ــعـ ــ وتـ
بـــاإلصـــابـــة املــبــكــرة لــلــظــهــيــر األيــمــن 
ثامر جمال في الدقيقة 18 واشتراك 
منقذ عدي بدال منه في الدقيقة 28.

نــادي  األولـــى كانت لصالح  الفرصة 
ــا  ــادهــ ــر مـــــن هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة قــ ــطــ قــ
ــرر فـــيـــهـــا الــــكــــرة إلـــى  ــ ــ كـــابـــانـــجـــا ومـ
ــارج املــنــطــقــة ســددهــا  راشـــيـــدوف خــ
ــم بــــرهــــان عــلــى  ــاسـ ــة أنـــقـــذهـــا قـ ــويـ قـ
الدقيقة 31، ونجح نادي  مرتني في 

ــهـــدف األول من  الـ قــطــر فـــي خــطــف 
هجمة مرتدة في الدقيقة 37 من كرة 
أمامية وصلت راشيدوف في اليسار 
وخرج قاسم برهان لقطع الكرة لكن 
راشيدوف مر منه وســدد الكرة في 

املرمى الخالي.
لم يتأخر الرد من الغرافة حيث جاء 
التعادل بعد 3 دقائق فقط من كرة 
ــل املنطقة  مـــن الــيــســار وصــلــت داخــ
ــي الـــزحـــام  وخــطــفــهــا أحـــمـــد عــــالء فـ
ــبـــاك... واصــــل الــفــريــقــان  داخــــل الـــشـ
اللعب بنفس األسلوب، حيث سيطر 
الغرافة وتفوق دون تهديد حقيقي، 
واعتمد القطراوي على الدفاع القوي 

والهجمات املرتدة الخطيرة.
ـــراع  الـــدقـــيـــقـــة 58 ووســــــــط صــ فـــــي 
الــفــريــقــني تــصــل كــــرة خــلــف الــدفــاع 
إلى سفيان هني وينفرد تمامًا لكن 
جاسم الهيل حارس قطر ينقذ الكرة 
بــبــراعــة... وفـــي الــدقــيــقــة 67 يعوض 
سفيان هني الهدف الضائع وانطلق 
مــن الــيــمــني ومـــرر كـــرة عــرضــيــة إلــى 
أحمد عــالء الــذي مــررهــا بـــدوره إلى 
عــثــمــان الــيــهــري الـــذي انــفــرد وســدد 
ــاك مــســجــال  ــبـ بــســهــولــة داخــــــل الـــشـ

الهدف الثاني.
حـــســـم الـــغـــرافـــة املـــواجـــهـــة بــالــهــدف 
الدقيقة  الــيــهــري فــي  الــثــالــث لعثمان 
73 بمجهود فردي، حيث انطلق من 
اليسار ومر وأطلق تسديدة قوية في 
الشباك محرزًا الهدف الثالث للغرافة 
والــــــــذي تـــمـــكـــن مــــن حـــســـم املــــبــــاراة 

لصالحه 1-3.
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نظم مركز شباب الظعاين عــددا مــن األنشطة الرياضية 
والــتــرفــيــهــيــة املــمــيــزة ضــمــن خــطــة املــركــز الــســنــويــة، حيث 
نظم نشاط السباحة واأللعاب الترفيهية والحركية داخل 

املركز.
واســتــهــدفــت األنــشــطــة الفئة العمرية للمرحلة اإلعــداديــة 
ويختلف الــعــدد بحسب كــل نــشــاط ويــتــراوح بــن 10 إلى 

20 شابا مشاركا في كل نشاط من األنشطة التي يقدمها 
املركز هــذه الفترة. ويهدف مركز شباب الظعاين لتنمية 
املــركــز البدنية والذهنية وشــغــل أوقــات  قـــدرات منتسبي 
فراغهم في أنشطة ترفيهية ورياضية مفيدة تتناسب مع 
مراحلهم العمرية املختلفة، مع تشجيعهم على ممارسة 

الرياضة وغرس حبها في نفوسهم من الصغر.

فراشة تسر الناظرين بتركياصحيفة القيــادة والريــادة

أرقام وحقائق

اســتــقــبــل مـــركـــز االســـتـــشـــارات 
الــعــائــلــيــة »وفــــــاق« صـــبـــاح أمــس 
ــنــــة لـــوســـيـــل،  ــره بــــمــــديــ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ فــ
التدريب  دفــعــة جــديــدة مــن طلبة 
ــر،  ــطـ ــامــــعــــة قـ املـــــيـــــدانـــــي مــــــن جــ
ــات عـــلـــم  ــخــــصــــصــ تــــضــــمــــنــــت تــ
الــنــفــس، والــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة، 
ــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى  والـــقـــانـــون. هــ
ــبـــة الــــتــــدريــــب املــــيــــدانــــي مــن  ــلـ طـ
العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  معهد 
تـــخـــصـــص مـــاجـــســـتـــيـــر الــعــمــل 
ألقى راشــد بن  االجتماعي. وقد 
التنفيذي  املدير  الدوسري  أحمد 
للمركز كلمة ترحيبية بالطلبة، 
ــدى خـــالـــهـــا ســـعـــادتـــه بــهــذه  ــ ــ أبـ
الكوكبة املتميزة من الطلبة، كما 
البرنامج  التوفيق في  تمنى لهم 
التدريبي، كما دعاهم إلى املثابرة 
ــذل الـــجـــهـــد مــن  ــ ــ ــاد، وب ــهــ ــتــ واالجــ
ــفـــادة الــقــصــوى من  ــتـ ــل االسـ أجــ
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي فــي املــركــز، 
ــر كــبــيــر  ــ ــ ــيـــكـــون لــــه أث والــــــــذي سـ
فــــي مـــســـيـــرة حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة 

.
ً
مستقبا

ابــتــكــر بــاحــثــون بــريــطــانــيــون من 
الــهــوائــيــة في  الـــروبـــوتـــات  مختبر 
إمبريال كوليدج لندن، إنسانا آليا 
يمكنه اســتــخــدام املــيــاه املــوجــودة 
فــــي الـــبـــيـــئـــة إلطـــــــاق نـــفـــســـه فــي 
الــهــواء. ويمكن لروبوت »السمكة 
قــدمــا  يـــســـافـــر 85  أن  ــــطــــائــــرة«  ال
فــي الـــهـــواء بــعــد إقـــاعـــه، ويعتقد 
الباحثون أنه يمكن استخدامه في 
جمع عينات من املناطق الخطيرة 
والبيئات املشوشة كالفيضانات 
الهائلة على سبيل املثال، بحسب 

شبكة فوكس نيوز األمريكية.
ــبــاحــثــون نــظــامــا يتطلب  ال وأعــــد 
فـــقـــط مــــن مــســحــوق  0.2 جــــــرام 
ــي فــجــوة  كـــربـــيـــد الـــكـــالـــســـيـــوم فــ
احتراق موجود في الروبوت الذي 
يحتوي على جزء متحرك واحد 
فــقــط يــمــثــل املــضــخــة الــصــغــيــرة 
الــتــي تــوصــل لــه املــيــاه مــن البيئة 
ــد فــيــهــا الــــروبــــوت.  ــواجـ ــتـ الـــتـــي يـ
بعد ذلــك يتحد مسحوق كربيد 
ــي فــجــوة  ــاه فــ ــ ــيـ ــ الـــكـــالـــســـيـــوم واملـ
الـــتـــفـــاعـــات، مـــا يــنــتــج عــنــه غــاز 
الــذي  لــلــحــرق  الــقــابــل  األسيتيلني 
ــــدوره يــدفــع املـــيـــاه ألعــلــى ورفـــع  بـ

الروبوت في الهواء.

تــنــطــلــق فــعــالــيــات املــلــتــقــى الــجــامــعــي 
ــذي يــنــظــمــه املــركــز  اإلعـــامـــي األول الــ
ــــي لـــلـــشـــبـــاب الـــتـــابـــع لــــــوزارة  ــــامـ اإلعـ
الــثــقــافــة والــريــاضــة يـــوم 23 سبتمبر 
الجاري وتستمر ثاثة أيام باملؤسسة 

العامة للحي الثقافي / كتارا/.
ويهدف امللتقى إلى جمع املؤسسات 
اإلعامية املحلية وعدد من املؤسسات 
الدولية لتعريف املجتمع بشكل عام 
والشباب الجامعي، إضافة إلى طاب 
املدارس الثانوية بشكل خاص، بهذه 
املـــؤســـســـات وخــدمــاتــهــا وبــرامــجــهــا، 
فـــضـــا عـــــن اســـتـــقـــطـــاب املـــؤســـســـات 
ــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــشـــبـــابـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ اإلعـ
املــتــمــيــزة فـــي املــلــتــقــى والـــعـــمـــل على 
تــبــادل الــخــبــرات واملــعــرفــة وتشجيع 
ــراط فـــي املــجــال  ــخــ الـــشـــبـــاب عــلــى االنــ
اإلعامي واإلعــام الجديد بمنصاته 
املختلفة، والعمل على دعــم وتطوير 

الحركة اإلعامية بالدولة.
ــالــــح الــــســــادة  ــلـــي صــ ــيـــد عـ وقـــــــال الـــسـ
نائب مدير املركز اإلعامي للشباب، 
فــي تصريحات صحفية، إن امللتقى 
ــام  ــقـ يـ الــــجــــامــــعــــي اإلعـــــــامـــــــي األول 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــع الــعــديــد من 
أبــرزهــا مؤسسة /كتارا/  املؤسسات 
وعدد من الجامعات، وعدد من املراكز 
الــشــبــابــيــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــثــقــافــة 
والرياضة، مشيرا إلى أن امللتقى يقام 
آمـــن«، انسجاما  تحت شعار »فــضــاء 
مع دعوة األمم املتحدة التي أطلقتها 

في اليوم الدولي للشباب عام 2018. 

ــة »أوبــــــــــو« الــصــيــنــيــة،  ــركــ تـــعـــتـــزم شــ
إطاق هاتف ذكي يدعم تقنية الجيل 
ــزود بــرقــاقــة كــوالــكــوم  ــ الـــخـــامـــس، ومــ
الــجــديــدة، ليتيح للمستخدمن   5G
تجربة اتصال معززة بتقنية الجيل 
الخامس. ومن املقرر للهاتف الجديد 
أن يــتــوفــر فـــي األســـــــواق قــبــل نــهــايــة 
 5G كــــوالــــكــــوم ــة  ــ ــاقـ ــ ــد رقـ ــعــ 2019. وتــ
ــم إطـــاقـــهـــا خـــال  الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تــ
معرض »إيفا برلن 2019«، أول رقاقة 
مــــن نـــوعـــهـــا تــحــمــل نـــطـــاقـــا أســاســيــا 
الــخــامــس، وخـــادم اتصال  مــن الجيل 
مــن الجيل الخامس فــي معالجاتها. 
وتــتــمــتــع الـــرقـــاقـــة الـــجـــديـــدة بـــقـــدرات 
ــة، من  ــويـ ذكــــاء اصــطــنــاعــي عــالــيــة وقـ
شـــأنـــهـــا مـــنـــح املـــســـتـــخـــدمـــن تــجــربــة 

ألعاب معززة.
وقــــال إيــثــان تــشــيــوي رئــيــس »أوبــــو« 
فــــــي الــــــشــــــرق األوســــــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا: 
ــعــــت أوبـــــــــو إلـــــــى تـــوفـــيـــر  »لــــطــــاملــــا ســ
أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات وأكــــثــــرهــــا تـــطـــورًا 
للمستخدمن في كافة أنحاء العالم. 
ويأتي إطاق أول هاتف ذكي بالعالم، 
مدعوما برقاقة كوالكوم 5G الجديدة، 
تــأكــيــدًا عــلــى الـــتـــزام الــشــركــة بتوفير 
تــجــربــة تــقــنــيــة ســلــســة واســتــثــنــائــيــة، 

عبر مختلف منتجاتها الرائدة«.

إلــى واقعة  تعرض قصر بلينهايم الشهير جنوبي بريطانيا 
سرقة غريبة في وقت مبكر من صباح أمس السبت، األمر الذي 
استدعى إغــاق مرافق القصر، وفــق ما ذكــرت تقارير صحفية 

محلية.
وقالت صحيفة »ميرور« البريطانية، إن »املرحاض الذهبي«، 
الــــذي جـــرى تــثــبــيــتــه قــبــل أيــــام قــلــيــلــة ســـرق مـــن داخــــل الــقــصــر، 
علما بأن قيمته تبلغ نحو مليون جنيه إسترليني، حيث إنه 

مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا.
أفــادت أن الشرطة تمكنت من استرجاع  لكن إذاعــة أوكسفورد 

املرحاض، بعد وقت قصير من سرقته.
الــذي يقع في  وتابع املصدر: »تمت عملية السرقة من القصر، 

وودستوك، أوكسفوردشاير، خال الليل«.

وقال متحدث باسم الشرطة املحلية: »يتم حاليا التحقيق في 
عملية سطو فــي قصر بلينهايم تــم اإلبـــاغ عنها فــي الساعة 

4.57 صباح السبت«.
يشار إلى أن املرحاض صمم بواسطة الفنان اإليطالي ماوريزيو 
كــاتــيــان، وكــــان ســابــقــا مــعــروضــا فـــي مــتــحــف غــوغــنــهــايــم في 

نيويورك.
وقــصــر بلينهايم مــنــزل ريــفــي ضخم فــي أوكــســفــوردشــايــر إلى 
الجنوب من إنجلترا، ويعد املقر الرئيسي لدوقات مارلبورو، 
وهـــو املـــنـــزل الــريــفــي غــيــر املــلــكــي وغــيــر األســقــفــي الــوحــيــد في 

إنجلترا الذي يحمل لقب القصر.
وتم بناء قصر بلينهايم بن عامي 1705 و1722، وأدرج ضمن 

قائمة التراث العاملي لليونسكو في عام 1987.

يــبــدو أن شــركــة »أبـــل« فشلت فــي تحصن هــواتــف »آيــفــون« 
املــقــرر إطاقه  الــجــديــد  الــكــافــي، فــي نــظــام التشغيل  بالشكل 
تــقــاريــر حــديــثــة. فقد اكتشف باحث  أيـــام قليلة، حسب  بعد 
املــقــرر إطاقه   ،»13 iOS« ثــغــرة خطيرة فــي نــظــام التشغيل
الــولــوج إلى  الــجــاري، تمكن املستخدم مــن  فــي 20 سبتمبر 
قائمة جهات االتصال دون الحاجة إلى معرفة كلمة املرور، 
حسب موقع »ذا فيرج« املختص بأخبار التكنولوجيا. وقال 
الباحث خوسيه رودريغيز إن الثغرة يمكن الوصول إليها 
عــبــر اســتــقــبــال مــكــاملــة »فــيــس تـــايـــم«، مــع االســتــعــانــة بنظام 
املساعد الصوتي »ســيــري«، وأوضـــح بالفيديو كيف يمكن 

أن يحدث ذلك.
وبمجرد إجراء املكاملة، يتمكن رودريغيز بخطوات بسيطة، 

من الوصول إلى قائمة جهات االتصال وأي معلومات أخرى 
مخزنة بها، مثل عناوين البريد اإللكتروني.

وكــان الباحث قد أبلغ الشركة باملشكلة قبل أسابيع، علما 
بأنه يشبه عيبا آخر شاب نظام التشغيل السابق.

ــم يــتــم إصــــــدار نـــظـــام »iOS 13«، فــــإن الــنــســخــة  ورغـــــم أنــــه لـ
التجريبية لنظام التشغيل الجديد كانت متاحة منذ أشهر، 
مما يعني أن أي شخص قام بتنزيل اإلصدارات األولية كان 
بإمكانه استغال الثغرة. وبينما يمثل الخطأ خلا في أمان 
الــنــظــام الــجــديــد، فــإنــه أقـــل خــطــورة مــن عــيــوب قــفــل الشاشة 
 iOS« األخرى التي تم اكتشافها في اإلصدارات السابقة، مثل
الــذي سمح للشخص بتجاوز شاشة القفل للوصول   »6.1

إلى قوائم جهات االتصال واألرقام وحتى الصور.

ثغرة خطيرة في نظام تشغيل »آيفون« المرتقب

»وفاق« يستقبل دفعة 
جديدة من طلبة 
التدريب الميداني

»السمكة الطائرة« 
روبوت يرصد الكوارث

انطالق الملتقى 
الجامعي اإلعالمي 

األول 23 الجاري

هاتف ذكي من »أوبو« 
5G مزود برقاقة

بجمالها األخاذ، تسحر الفراشة الزرقاء، املعروفة باسم »الزرقاء متعددة العيون«، 
كل من يشاهدها في والية تونج إيلي شرقي تركيا. وتستضيف الوالية الثرية 
الربيع والصيف  الفراشات، في كل عــام، في  النباتي مئات األنــواع من  بغطائها 
النباتات، ما  نــوع مسجل من  أكثر من 1600  الوالية  الخريف. وتضم  وبــدايــات 
الفراشات  الوالية بأنواع  للفراشات. ويتزين قضاء أوفاجيك في  يجعلها قبلة 
ذات األلوان الزاهية، السيما بني مايو وسبتمبر من كل عام. ومن بني الفراشات، 
التي ال تزال تحلق في مثل هذه األوقات باملنطقة رغم انخفاض درجات الحرارة، 

.»polyommatus bellargus« فراشة »الزرقاء متعددة العيون« واسمها العلمي

أغرب سرقة من قصر بلينهايم اإليطالي

سباحة وألعاب ترفيهية بشباب الظعاين

الصـالة
  الفـجـــر: 04:03

  الشروق: 05:20

  الظهـــر: 11:29

 العصـــر: 02:57

  المغرب: 05:41

  العشـاء: 07:11

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,504.5018.2060.1554.84

4.03863.644.51623.6988
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

أسعار الذهب

174.31

159.79

152.53

130.74

 101.68


	88143_LUS_15-09-2019_p01
	88144_LUS_15-09-2019_p02
	88145_LUS_15-09-2019_p03
	88146_LUS_15-09-2019_p04
	88147_LUS_15-09-2019_p05
	88148_LUS_15-09-2019_p06
	88149_LUS_15-09-2019_p07
	88150_LUS_15-09-2019_p08
	88151_LUS_15-09-2019_p09
	88151_LUS_15-09-2019_p10-p11
	88152_LUS_15-09-2019_p12
	88153_LUS_15-09-2019_p13
	88156_LUS_15-09-2019_p14
	88156_LUS_15-09-2019_p15
	88158_LUS_15-09-2019_p16
	88159_LUS_15-09-2019_p17
	88160_LUS_15-09-2019_p18
	88161_LUS_15-09-2019_p19
	88162_LUS_15-09-2019_p20

