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األمير يعزي ملك إسبانيا

األمير يهنئ رئيس السلفادور

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
إلــى امللك فيليب السادس  املــفــدى، ببرقية تعزية  أمير البالد 
الــتــي ضــربــت جنوب  ملك إسبانيا، فــي ضحايا الفيضانات 

شرق إسبانيا، متمنيًا سموه الشفاء العاجل للمصابني.

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجيب بوكيلي 

رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، ببرقية 
تعزية إلى امللك فيليب السادس ملك إسبانيا، في ضحايا الفيضانات 
الــتــي ضــربــت جــنــوب شــرق إسبانيا، متمنيًا ســمــوه الشفاء العاجل 

للمصابني.

بــعــث ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن حــمــد آل ثــانــي نــائــب األمــيــر، ببرقية 
الــســلــفــادور،  الــرئــيــس نجيب بوكيلي رئــيــس جــمــهــوريــة  إلـــى  تهنئة، 

بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
إلــى بــدرو سانشيز  الـــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية تعزية  مجلس 
رئيس وزراء إسبانيا، في ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب 

شرق إسبانيا، متمنيًا معاليه الشفاء العاجل للمصابني.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئيس 
إلــى الرئيس نجيب  الـــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية تهنئة  مجلس 
بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة ذكرى استقالل بالده.
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نائب األمير يعزي ملك إسبانيا

نائب األمير يهنئ رئيس السلفادور

رئيس الوزراء يعزي 
نظيره اإلسباني

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيس السلفادور

الدولة ورجـالهـا

6 سفراء جدد األمير يتسلم أوراق اعتماد 

ــاحــــب الــســمــو  تـــســـلـــم حــــضــــرة صــ
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــر الـــــبـــــالد املــــــفــــــدى، بــمــكــتــبــه  ــ ــيـ ــ أمـ
بــالــديــوان األمــيــري صــبــاح أمــس، 
أوراق اعــتــمــاد ســتــة ســفــراء جــدد 

لدى الدولة.
فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل 
من زيد مفلح اللوزي سفير اململكة 
األردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة الــشــقــيــقــة، 
وكــيــشــيــري اثــوالثــمــودالــي سفير 
جمهورية سريالنكا الديمقراطية 
االشتراكية، وغراسييال غوميس 
غارسيا سفيرة الواليات املتحدة 
ــانـــو  ــارو مـــاريـ ــ ــفــ ــ ــ املـــكـــســـيـــكـــيـــة، وأل
ســيــغــورا أفــيــال ســفــيــر جــمــهــوريــة 
كوستاريكا، والنسيني آني توري 
سفير جمهورية غينيا، وأندرس 
بينجتسني سفير مملكة السويد.

وقــد رحــب سمو األمــيــر بالسفراء 
الــتــوفــيــق في  لــهــم  الــجــدد متمنيًا 
ــة  ــعـــالقـــات بــــني دولــ ــلـ مـــهـــامـــهـــم ولـ
قــطــر ودولـــهـــم مـــزيـــدا مـــن الــتــطــور 

والنماء.
من جانبهم نقل أصحاب السعادة 
ــفــــراء لـــســـمـــوه تـــحـــيـــات قــــادة  الــــســ
ــم لــلــشــعــب  ــهــ ــاتــ ــيــ ــنــ ــمــ دولــــــهــــــم وتــ

القطري بدوام التقدم واالزدهار.
وكــــــــانــــــــت قــــــــد جــــــــــرت ألصـــــحـــــاب 
السعادة السفراء في وقــت سابق 
ــيــــة فــي  ــبــــال رســــمــ ــقــ ــتــ مـــــراســـــم اســ

الديوان األميري.

األمير يصدر قرارات بتعيين سفراء 
لكوستاريكا وأذربيجان وتركمانستان واألرجنتين

أصــدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
أمير البالد املفدى أمس، القرار األميري رقم /33/ لسنة 2019 
بتعيني السيد خميس راشد مهدي الكعبي سفيرا فوق العادة 

مفوضا لدى جمهورية كوستاريكا.
الــقــرار األمــيــري رقــم /34/ لسنة 2019 بتعيني  وأصـــدر سموه 
الــســيــد فيصل عــبــدالــلــه حــمــد عــبــدالــلــه آل حــنــزاب ســفــيــرا فــوق 

العادة مفوضا لدى جمهورية أذربيجان.
كما أصدر سموه القرار األميري رقم /35/ لسنة 2019 بتعيني 
الــعــادة  السيد مــبــارك عبدالرحمن مــبــارك النصر سفيرا فــوق 
مــفــوضــا لـــدى جــمــهــوريــة تــركــمــانــســتــان. وأصــــدر ســمــوه الــقــرار 
األميري رقم /36/ لسنة 2019 بتعيني السيد بتال معجب بتال 
لــدى جمهورية  الــعــادة مفوضا  الــدوســري سفيرا فــوق  محمد 
األرجنتني. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ 

صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

الدوحة -قنا

قطر تدين بشدة محاولة 
اغتيال رئيس وزراء الصومال

أدانــــــت دولـــــة قــطــر بـــأشـــد الـــعـــبـــارات مـــحـــاولـــة االغـــتـــيـــال، الــتــي 
استهدفت حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال، 

وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
كما أدانت واستنكرت بشدة التفجير الذي وقع في إقليم شبيلى 

الوسطى بالصومال، وأدى إلى مقتل مسؤولني محليني.
وجــــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمــــس، مــوقــف دولــــة قطر 
الــثــابــت مـــن رفـــض الــعــنــف واإلرهــــــاب واالغـــتـــيـــاالت الــســيــاســيــة 
مهما كانت الدوافع واألســبــاب، واعتبرت هذه املحاوالت عمال 
إجراميًا مرفوضًا وشددت على ضرورة مالحقة الضالعني فيها 

وتقديمهم للعدالة.
وأكد البيان تضامن دولة قطر الكامل مع الحكومة الصومالية 

في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ األمن واالستقرار.
ــة قــطــر لـــذوي الضحايا  وعــبــر بــيــان الــخــارجــيــة عــن تــعــازي دولـ
وحــكــومــة وشــعــب الـــصـــومـــال، وتــمــنــيــاتــهــا لــلــجــرحــى بــالــشــفــاء 

العاجل.

»المناطق الحرة« تبحث العالقات التجارية واالستثمارية مع الصين

استقبل ســعــادة السيد أحمد بــن محمد 
السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة 
هــيــئــة املـــنـــاطـــق الـــحـــرة فـــي مــكــتــبــه أمــس 
وفــدًا رسميا برئاسة سعادة السيدة ين 
بيتسوي رئيسة اللجنة الدائمة ملجلس 
نواب الشعب الصيني ملدينة شانغهاي.

ــار املـــســـؤولـــني  ــبـ ضــــم الــــوفــــد عــــــددا مــــن كـ
الصينيني من بينهم سعادة السيد تشو 
جيان، سفير جمهورية الصني الشعبية 

لــدى الــدولــة، والسيد تشن جينغ، األمني 
الــدائــمــة للمجلس الوطني  الــعــام للجنة 
لـــنـــواب الــشــعــب الــصــيــنــي فـــي شــنــغــهــاي 
ومجموعة من رؤســاء الشركات الكبرى 

في الصني.
بحث االجــتــمــاع آفــاق الــتــعــاون بــني دولــة 
قــطــر وجــمــهــوريــة الــصــني الــشــعــبــيــة إلــى 
جانب سبل تعزيز العالقات بني املناطق 
الحرة في قطر ونظيراتها في شنغهاي 
بشكل خاص والصني بشكل عام وتعزيز 

االستثمار بني البلدين.

»الصداقة البرلمانية« القطرية اآلسيوية 
تبحث التعاون مع مديرة لجنة مدينة شنغهاي

عقدت مجموعة الصداقة البرملانية القطرية 
اآلسيوية بمجلس الشورى برئاسة سعادة 
ــد بــن حــمــد املــعــضــادي، اجتماعًا  الــســيــد راشـ
ــرة الــلــجــنــة  ــديــ ــي تـــســـوي مــ ــع يــــني يــ أمــــــس، مــ

الدائمة ملجلس نواب الشعب ملدينة شنغهاي 
الصينية، والوفد املرافق لها.

جــرى خــالل االجــتــمــاع، اســتــعــراض العالقات 
 
ً
املــتــمــيــزة بــني الــبــلــديــن الــصــديــقــني، وخــاصــة

فـــي املـــجـــال الــبــرملــانــي بـــني مــجــلــس الــشــورى 
ومجلس نواب الشعب الصيني.

وأشــــــاد أعـــضـــاء الـــوفـــد الـــبـــرملـــانـــي الــصــيــنــي 
بالنهضة االقتصادية والثقافية والرياضية 
والتشريعية التي تشهدها دولة قطر، بقيادة 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى، وبالتطور الكبير 

الذي تشهده العالقات القطرية الصينية.

الدوحة -  

الدوحة - قنا
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في بيان ألقاه المريخي أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

قطر تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين 
إلعالن نتنياهو ضم أراض فلسطينية إلى االحتالل

ــنــــكــــارهــــا  ــتــ ــر إدانـــــتـــــهـــــا واســ ــطــ جـــــــــددت دولـــــــــة قــ
ــتـــال  ــيـــس حـــكـــومـــة االحـ ــــان رئـ الـــشـــديـــديـــن، إلعــ
اإلســرائــيــلــي بنيامني نتنياهو عــن نــوايــاه ضم 
أراض فلسطينية إلى االحتال، وأكــدت أن دولة 
فــلــســطــني كـــانـــت وســتــبــقــى لــلــفــلــســطــيــنــيــني رغــم 
مــحــاوالت البعض تغيير هــذه الحقيقة بالقوة 

املفرطة.
جــاء ذلــك في بيان دولــة قطر الــذي ألقاه سعادة 
ــر الــدولــة  الــســيــد ســلــطــان بــن ســعــد املــريــخــي وزيـ
ــام االجـــتـــمـــاع  لـــلـــشـــؤون الــــخــــارجــــيــــة، أمـــــــس، أمـــــ
الـــــدول  االســـتـــثـــنـــائـــي ملــجــلــس وزراء خـــارجـــيـــة 
األعــضــاء فــي منظمة الــتــعــاون اإلســـامـــي، الــذي 
عقد بمقر األمانة العامة للمنظمة بجدة، ملناقشة 
إعــان رئيس حكومة االحــتــال اإلسرائيلي عن 
نيته ضم أراض من الضفة الغربية املحتلة حال 

فوزه باالنتخابات.

وقــال سعادته إن االجتماع االستثنائي ملجلس 
فــــي مــنــظــمــة  الـــــــدول األعــــضــــاء  ــة  ــيـ وزراء خـــارجـ
التعاون اإلسامي، ينعقد في ظل أزمــات كبيرة 
تــواجــه الــعــديــد مــن الــــدول اإلســامــيــة، وفـــي ظل 
تحديات متزايدة تنذر بعواقب وتداعيات بالغة 
ــــن واالســـتـــقـــرار فـــي منطقة  الـــخـــطـــورة عــلــى األمـ
الشرق األوسط والعالم، وأكد أن ذلك يلقي على 
الــتــعــاون اإلســامــي دورا أكبر ملضاعفة  منظمة 
الــجــهــود لــتــعــزيــز الــتــضــامــن بـــني أعــضــائــهــا من 
ــدة مــتــمــاســكــة بـــعـــيـــدا عــن  ــوحــ ــواقــــف مــ خـــــال مــ

االنقسامات والخافات.
ــاف: »تــظــل القضية الفلسطينية وحماية  وأضــ
مــقــدســاتــنــا اإلســـامـــيـــة هـــي الــقــضــيــة املــحــوريــة 
ملنظمتنا ومــبــعــث إنــشــائــهــا فــي أعــقــاب حــادثــة 
حــــرق املــســجــد األقـــصـــى عــــام 1969، وال شـــك أن 
املخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية 
ــاصــــة لــحــمــايــتــهــا  تـــلـــقـــي عـــلـــيـــنـــا مـــســـؤولـــيـــة خــ
وصــونــهــا مـــن أي اعــــتــــداءات، واســـتـــخـــدام كــافــة 

الــوســائــل الــتــي يتيحها الــقــانــون الــدولــي لوقف 
تــلــك االنــتــهــاكــات، وحــمــل املــجــتــمــع الـــدولـــي على 
أن يضطلع بــمــســؤولــيــاتــه إزاء حــمــايــة الشعب 
ــه عـــلـــى كــــافــــة حــقــوقــه  ــولــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحــــصــ
املشروعة، وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة ومــيــثــاق األمـــم املــتــحــدة التي 

الــدولــة الفلسطينية املستقلة  إقــامــة  إلـــى  تــدعــو 
الـــقـــدس  ــام 1967، وعــاصــمــتــهــا  ــ عـــلـــى حــــــدود عـ
ــر الــدولــة للشؤون  الــشــريــف«. وأكـــد ســعــادة وزيـ
الخارجية، أن دولة قطر ستظل كعهدها حريصة 
عــلــى أن تــكــون عــضــوا فــاعــا وبــنــاء فــي منظمة 
التعاون اإلسامي، وستواصل بذل ما بوسعها 
للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها املشتركة 
عــلــى مــخــتــلــف األصــــعــــدة، الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
املـــنـــظـــمـــة والــــتــــي فــي  ــا  ــايـ قـــضـ ــة، إزاء  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ

مقدمتها القضية الفلسطينية.
ــة قــطــر تــؤكــد أنــهــا لــن تــألــو جهدا  وقـــال إن »دولــ
في رفــع املعاناة التي يتعرض لها إخواننا في 
الــدولــي لتحمل  دولـــة فلسطني«، ودعـــا املجتمع 
مسؤولياته القانونية واألخاقية لرفع الحصار 
الجائر عن قطاع غزة، ووقف بناء املستوطنات 
على األراضـــي املحتلة، ووقــف الحملة املغرضة 
لتهويد مدينة القدس واملسجد األقصى وطمس 

هويتهما العربية اإلسامية.

جدة-قنا

خبير أممي يشيد بجهود 
قطر في التضامن القائم 

على حقوق اإلنسان

أوبــيــورا أوكــافــور خبير األمــم املتحدة املعني بــشــؤون حقوق اإلنــســان والتضامن  أشــاد 
القائم على حقوق اإلنسان  الكبيرة في التضامن  الدولي، بجهود دولة قطر ومساهمتها 
مع الشعوب والدول األخرى، بالتزامن مع التركيز على قضايا تغيرات املناخ واملهاجرين 

كقضايا تحتاج إلى املزيد من الجهد والعمل.
وقال أوبيورا أوكافور »لقد قمت باإلشادة بقطر لكونها أول دولة في املنطقة توجه دعوة 
الفاعلة مع  اإلنــســان ومشاركتها  التابعة ملجلس حــقــوق  الــخــاصــة  إلــى اإلجــــراءات  دائــمــة 

املنظمات اإلقليمية والدولية، ويشمل ذلك املنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان«.
القطرية في  الحكومة  لزيارته دولــة قطر، بجهود  الختامي  البيان  أوكافور في  كما أشــاد 
إنشاء وتطوير البنية التحتية الالزمة لتعزيز وتنفيذ أجندة التضامن الدولي بفعالية في 
السنوات األخيرة، وخاصة في مجاالت اإلغاثة اإلنسانية والتعليم وااللتزام بأهداف التنمية 
التمتع بحقوق اإلنسان. وحث  آثــار على  له  املستدامة لعام 2030، وقــال إن ذلك ستكون 
خبير األمم املتحدة املعني بشؤون حقوق اإلنسان والتضامن الدولي، دولة قطر على دمج 
قضايا تغير املناخ بشكل أكبر في إستراتيجيتها التنموية لضمان أن تعمل البالد نحو 
التنمية املستدامة على الصعيدين املحلي والخارجي، أخذا في االعتبار اآلثار الضارة لتغير 
املناخ على التمتع بحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، شجع أوكافور 
قطر أيضا على متابعة تقنيات الطاقة املتجددة وخفض االنبعاثات، ورحب باإلصالحات 
التي تمت على نظام الكفالة الخاص بالعمال املهاجرين، ودعا الحكومة القطرية إلى توسيع 
العمال األجــانــب، بما في ذلــك عامالت  أقرتها مؤخرًا لتشمل جميع  التي  الحماية  نطاق 

املنازل املهاجرات وغيرهن ممن ال تشملهم الحماية في الوقت الحالي.
وأوصى أوكافور بأن تبذل دولة قطر املزيد من الجهود لوصول العاملني الذين يتعرضون 
لالستغالل واالنتهاكات إلى العدالة، وسلط املبعوث األممي الضوء على الحاجة إلى تحديد 

حدين أدنى وأعلى دائمني لألجور دون تمييز.

اليوم.. انطالق القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة

ــال الــقــمــة  ــمــ ــنــــني أعــ ــيــــوم اإلثــ تــنــطــلــق الــ
ــة –  ــريــــاضــ ــة فــــي الــ ــنـــزاهـ ــلـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـ
ــة ســـعـــادة  ــايــ تـــحـــت رعــ ــــة 2019  ــــدوحـ الـ
الـــســـيـــد صــــاح بـــن غـــانـــم الـــعـــلـــي وزيـــر 
الـــــثـــــقـــــافـــــة والــــــــريــــــــاضــــــــة، وبــــحــــضــــور 
ــيــــة ودولــــــيــــــة بـــــــارزة  ــمــ شـــخـــصـــيـــات أمــ
ونخبة من املتخصصني وصناع القرار 

العاملية. بالرياضة 
ــة قــطــر الــقــمــة األولـــى  وتــســتــضــيــف دولــ

مــن نــوعــهــا فــي املنطقة واإلقــلــيــم وهــي 
ــدار يــومــي  ــ الــقــمــة الـــتـــي ســتــقــام عــلــى مـ
اإلثنني والثاثاء في فندق كمبنيسكي 
الدولي لألمن  املركز  اللؤلؤة وينظمها 
القطرية  الجوية  الرياضي والخطوط 
للنزاهة  الدولية  املنظمة  بالتعاون مع 

في الرياضة )سيغا(.
الـــيـــوم األول كلمات  أجـــنـــدة  وتــتــضــمــن 
ــــددا  تــرحــيــبــيــة وافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــقــمــة وعـ
الــدولــة  قــطــر:  الجلسات مــن بينها:  مــن 
املــســتــضــيــفــة ألول حــــدث كــبــيــر مــعــنــي 

بــالــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة عــلــى مــســتــوى 
املنطقة واإلقليم، وجلسة سيغا: العمل 
الــجــمــاعــي واالنـــطـــاقـــة الــعــاملــيــة نــحــو 
الرياضة، وجلسة: تكريس  النزاهة في 
النزاهة في الرياضة داخل أرض امللعب 
العاملية، واملقاربات  التحديات  وجلسة 
اإلقليمية والتعاون الدولي. وسيختتم 
اســتــقــبــال رســمــي  بــحــفــل  الـــيـــوم األول 
والـــــــــذي ســـيـــتـــخـــلـــلـــه تــــوقــــيــــع عــــــدد مــن 

التعاون. اتفاقيات 

شملت األلبان والثروة الحيوانية والبيض والخضار

زيادات ملحوظة في نسب االكتفاء الذاتي 
من المنتجات الزراعية

أكد السيد مسعود جار الله املري مدير 
الــبــلــديــة  بـــــوزارة  الــغــذائــي  ــن  إدارة األمــ
والـــبـــيـــئـــة أن اإلنــــتــــاج املـــحـــلـــي لــجــمــيــع 
زيـــادة كبيرة  الــزراعــيــة حقق  املنتجات 
املـــبـــذولـــة لتحقيق  الـــجـــهـــود  ــار  ــ إطـ فـــي 
ــغــــذائــــي  ــاء الــــــذاتــــــي واألمــــــــــن الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االكـ

بالدولة.
وكـــــشـــــف املــــــــــري فــــــي تــــصــــريــــح أمــــــس، 
لوكالة األنباء القطرية /قنا/ أن نسبة 

االكتفاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها 
في قطر تبلغ في الوقت الحالي %106، 
ومن الدواجن 124%، ومن الخضروات 
الطازجة 27%، ومن بيض املائدة %28 

ومن اللحوم الحمراء %18.
وقال إن الثروة الحيوانية حققت كذلك 
زيادات في معدالت النمو وكان أكبرها 
األبــقــار بنسبة تبلغ حوالي  أعـــداد  فــي 

.%34
ــأن إجــــمــــالــــي أعــــــــــداد الــــثــــروة  ــ ــ ونــــــــوه بـ
الحيوانية حاليا في قطر يبلغ حوالي 

ألـــف رأس، منها مليون  مــلــيــون و600 
ــام و429.664  ــ ــنــ ــ األغــ ــن  ــ مـ و73 رأســــــــا 
املــاعــز و40.857 رأســــا مــن األبــقــار  مــن 

و128.789 رأسا من اإلبل.
ــــرق املــــــــري فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد  ــــطـ ــا تـ ــمــ كــ
ــتــــه الــــــبــــــرامــــــج الـــتـــســـويـــقـــيـــة  ــقــ ــقــ ــا حــ ــ ــ ملـ
ــوزارة الــبــلــديــة  ــ لــلــخــضــروات املــحــلــيــة لــ
ــيــــرة، حــيــث  ــبــ ــــن زيــــــــــادات كــ والـــبـــيـــئـــة مـ
وصلت إلى حوالي 78 طنا خال شهر 
أغسطس 2019 مقارنة بنحو 35 طنا 

لشهر أغسطس 2018.

»قطر للقيادات« يستقبل 
دفعة من منتسبي برنامج 

الماجستير التنفيذي

ــقـــدرات الــقــيــاديــة  ــا مــن مهمته املــتــمــثــلــة فــي تــعــزيــز الـ
ً
انــطــالق

للكفاءات القطرية، وبحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالله 
بن علي بن سعود آل ثاني - العضو املنتدب، استقبل مركز 
املاجستير  للقيادات دفعة ثانية من منتسبي برنامج  قطر 
تــم تصميمه بالتعاون  القيادة - قطر، والـــذي  التنفيذي فــي 
األعــمــال بجامعة جــورجــتــاون –  مــع كلية مــاكــدونــو إلدارة 

واشنطن.
وتضم الدفعة الثانية من منتسبي هذا البرنامج املرموق 28 
منتسًبا، 18 منهم من الذكور و10 إناث، من خريجي برامج 
تطوير القيادات الوطنية في املركز. وقد تم اختيار املنتسبني 
من بني مجموعة من املرشحني الذين أظهروا تميًزا أكاديمًيا 
في دراساتهم، والتزاًما بتعزيز مهاراتهم القيادية وتطورهم 
أعــضــاء من  الشخصي مــن قبل لجنة مشتركة مؤلفة مــن 

مركز قطر للقيادات وكلية ماكدونو إلدارة األعمال.
وقال الدكتور علي جاسم الكبيسي، العضو املنتدب باإلنابة 
ملركز قطر للقيادات: بدعم من سعادة الشيخة املياسة بنت 
ثــانــي – رئــيــس مــجــلــس اإلدارة، حقق  بـــن خــلــيــفــة آل  حــمــد 
القيادة-قطر نجاًحا كبيًرا  التنفيذي في  املاجستير  برنامج 
في عامه األول، إذ سلط الضوء على الطلب الكبير على هذا 

النوع من التعليم املتخصص بالقيادة في قطر.  

الدوحة - 

جنيف - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - 

سفير قطر في األردن يؤكد 
على تعزيز العالقات بين البلدين

رئيس سريالنكا 
يستقبل سفير قطر

أكد سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر 
لدى اململكة األردنية الهاشمية، أن السفارة القطرية في األردن على استعداد تام لتقديم 
البلدين، من خــالل عقد مجلس  العالقات بني  التعاون في سبيل تعزيز  كل أشكال 
األعمال األردنــي القطري.  وقال سعادته، خالل لقائه أمس مع مجلس إدارة جمعية 
رجال األعمال األردنيني برئاسة حمدي الطباع، إن البلدين شهدا على مر السنني زخمًا 
في الزيارات الرسمية املتبادلة للوفود االقتصادية والدبلوماسية والتي نتج عنها توقيع 
عدد كبير من االتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تؤطر العالقات الراسخة بني 
البلدين على مختلف األصــعــدة االقتصادية والثقافية والسياسية، مشددا على أن 

العالقات بني البلدين ستبقى دائمًا على أحسن ما يرام.
 من جهته، دعا حمدي الطباع إلى تفعيل مجلس األعمال األردني القطري القائم بني 
الجمعية ورابطة رجال األعمال القطريني في الدوحة منذ عام 2005، لتعزيز العالقات 
االقتصادية بني البلدين، مؤكدا عمق العالقات األردنية القطرية في مختلف املجاالت.

الديمقراطية  الرئيس مايتريباال سيريسينا رئيس جمهورية سريالنكا  استقبل 
االشتراكية، سعادة الدكتور راشد بن شفيع املري سفير دولة قطر لدى سريالنكا، 
الثنائية بني  العالقات  املقابلة استعراض  انتهاء مهام عمله. جــرى خــالل  بمناسبة 

البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

عمان-قنا

كولومبو-قنا

إلجراء التحاليل الالزمة

»الصحة« تسحب عينات من أدوية 
الـ»زانتاك« من الصيدليات احترازيًا

أنــهــا  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
/ الرانتدين/   أدويــة  سحبت عينات من 
ومنها منتجات معروفة تجاريًا باسم 
زانــتــاك »ZANTAC« مــن صيدليات 
الــقــطــاعــني الـــعـــام والـــخـــاص احــتــرازيــًا 
إلجراء التحاليل الالزمة، وذلك ضمن 
عدد من اإلجراءات االحترازية األخرى، 
الــهــيــئــة  ــن  ــ مـ مـــعـــلـــومـــات  بـــعـــد ورود 
 »FDA« والــــــــدواء لـــلـــغـــذاء  األمـــريـــكـــيـــة 
 »EMA« والــوكــالــة األوروبــيــة لــألدويــة
ــة كشفت  ــيـ تــفــيــد بــــأن الــتــحــالــيــل األولـ
احــتــواء تلك األدويـــة على مــادة شائبة 
 Nnitrosodimethylamine تسمى
بــمــســتــويــات منخفضة   ،))NDMA
والــتــي قــد تسبب الــســرطــان فــي حالة 

تواجدها بكميات كبيرة.
وذكــــرت الـــــوزارة، فــي بــيــان لــهــا أمــس، 
أنها تتواصل ممثلة في إدارة الصيدلة 
الرقابية  الهيئات  الدوائية مع  والرقابة 
الدولية ملتابعة ما يستجد بخصوص 

ــوع، خـــصـــوصـــًا وأنــــــه لــم  ــ ــوضـ ــ ــذا املـ ــ هـ
أو منظمة دولية  يصدر عــن أي جهة 
بــتــعــلــيــق أو سحب  قـــــرار حــتــى اآلن 
املستحضرات التي تحتوي على مادة 
/ الرانتدين/ . وأضاف البيان أن الوزارة 
الــذيــن يستخدمون  املــرضــى  تــوصــي 
تــلــك األدويـــــــة بــمــراجــعــة واســـتـــشـــارة 
الطبيب املعالج، أما الذين يستعملونها 
دون وصــفــة طبية فعليهم استعمال 
ــوزارة أنها  ــ ــ بــدائــل أخــــرى. وتــوضــح ال
ستصدر القرار النهائي املناسب فور 
صدور نتائج التحاليل النهائية الدولية 

أو املحلية بخصوص هذه األدوية.
يـــذكـــر أن الــهــيــئــة األمـــريـــكـــيـــة لــلــغــذاء 
ــيـــة لــألدويــة،  ــدواء والــوكــالــة األوروبـ ــ والـ
للمرضى  تــوصــيــات  بــإصــدار  اكتفتا 
الـــذيـــن يــســتــعــمــلــون األدويـــــة املــحــتــويــة 
على / الــرانــتــديــن/  تحت إشـــراف طبي 
أما  املعالج،  الطبيب  بضرورة مراجعة 
املرضى الذين يستعملون تلك األدوية 
دون وصــفــة طبية فعليهم استعمال 

بدائل أخرى.

¶ سلطان بن سعد المريخي
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انــطــلــقــت أمـــــس فــعــالــيــة »واحـــــــة الـــدوحـــة 
لالبتكار«، والــتــي تنظمها وزارة الثقافة 
والرياضة، بالتعاون مع منتدى التعاون 
ــــي لـــلـــشـــبـــاب، الـــــــــذارع الــشــبــابــيــة  ــــالمـ اإلسـ
ملنظمة التعاون اإلسالمي، ضمن فعاليات 
الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي 2019، 
تحت شــعــار )األمـــة بشبابها(، وبــإشــراف 
وتنظيم مــركــز قــطــر للفعاليات الثقافية 
والتراثية. وبــدأت فعاليات واحة االبتكار 
امــــس األول وتــســتــمــر حــتــى الــجــمــعــة 20 
سبتمبر، تمثل تظاهرة شبابية تستهدف 
ــي مـــجـــاالت  تــحــفــيــز االبـــــــــداع الـــشـــبـــابـــي فــ
ــار، األمــــر الــــذي يــرســخ  ــكـ ــتـ االخــــتــــراع واالبـ
لدى الشباب ثقافة العلم والعمل لتحقيق 

مطالب التنمية واالزدهار.
وللفعالية 3 اهداف »تحفيز الشباب على 
ــداع واالبــتــكــار ودعــم وتثمني املواهب  االبـ
االبـــتـــكـــاريـــة لــلــشــبــاب االســـالمـــي وتــعــزيــز 

مهارات التصنيع الرقمي«.
وعلى مدار فعاليات واحة االبتكار يجري 
تنظيم مسابقات فردية وجماعية لتنمية 
املــــواهــــب وقــــــــدرات الـــشـــبـــاب فــــي مـــجـــاالت 

االختراع واالبتكار والتصنيع. 
ــد الــرحــيــمــي - نــائــب  ــ ــد املــهــنــدس راشـ ــ واكـ
املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي الـــــنـــــادي الــعــلــمــي 
الــقــطــري ان املــشــاركــني تــم اخــتــيــارهــم من 
بــني 5 االف سجلوا رغبتهم فــي املشاركة 
حــيــث جـــرى اخــتــيــار مــشــارك مــن كــل دولــة 
الــى جانب 10 مــن دولــة قطر، وشــدد على 
الــنــادي وضــع شروطا ملن يرغبون في  ان 
املشاركة من القطريني بينها العمر بني 18 

الى 30 عاما، ويكون لديه براءة اختراع.

مسابقات وابتكارات

وقــال د. حــارب الجابري-املدير التنفيذي 
للنادي العلمي القطري - بان »الفعاليات 
تــنــقــســم الـــــى قـــســـمـــني، مـــســـابـــقـــات فـــرديـــة 
تديرها لجنة تحكيم برئاسة ممثلني من 
الــى محكمني من  معهد جنيف باالضافة 
قطر ودول اخــرى من املنظمة االسالمية، 
ــا الــقــســم الــثــانــي مــن الــفــعــالــيــة فيتعلق  امـ
بالفرق حيث نتبع معايير معهد جنيف، 
وتكون 6 فرق مشتركة يبدأون االبتكار من 
الــى منتج وشركة  الــى ان يصلوا  الصفر 
نـــاشـــئـــة«. واضـــــاف »تــخــتــلــف االبـــتـــكـــارات 
ــة  ــيـــويـ ــد لـــلـــطـــب واملــــنــــتــــجــــات الـــحـ ــتــ ــمــ وتــ

والهندسية«.
ــار 42  ــكــ ــتــ ويــــعــــرض بـــفـــعـــالـــيـــة واحـــــــة االبــ
اخــتــراعــا علميا مــن 32 دولـــة مــن بينها 8 
اخــتــراعــات قــطــريــة وهـــي »املــنــقــذ الــفــوري، 
ــة، الــــدراجــــة  ــتـــدامـ صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة املـــسـ
املـــتـــطـــورة، صــمــامــة الـــغـــاز، نــظــام االطــفــاء 
الــذاتــي لــحــرائــق املــركــبــات، كشف التسلل، 
منظم مواقف ذوي االحتاجات الخاصة، 
الجهاز الذاتي ملنع وقوع الحوادث«،ولفت 
انــتــبــاهــنــا ان عــــددا مـــن تــلــك االخـــتـــراعـــات 
لطلبة اليــزالــون يــدرســون فــي الجامعات 
يحتضنهم ويدعم مواهبهم ويحتضنهم 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك  الــــنــــادي الـــعـــلـــمـــي، وعـ
فــازت تلك االختراعات بميداليات ذهبية 
وفضية مــتــعــددة،وان االخــتــراعــات بعض 
ــه بــــاالســــواق  ــم تــصــنــيــعــه وطــــرحــ مــنــهــا تــ

وحظي باقبال من الجمهور. 
وقــــــد تـــحـــدثـــت »لــــوســــيــــل« الــــــى عــــــدد مــن 
شباب دولــة قطر والعالم االسالمي حول 

اختراعاتهم.

صمام غاز

يـــــقـــــول صـــــالـــــح بــــــن ســـعـــيـــد الـــــســـــفـــــران لـــ 
ــيــــل« إنـــــه اخــــتــــرع صـــمـــامـــا كــاشــفــا  »لــــوســ
لتسريب الغاز يعمل على كشف تسريب 
غاز الطبخ وإغــالق املحبس أوتوماتيكيا 
ملــنــع تــســرب الــغــاز وبــالــتــالــي مــنــع انـــدالع 
الحرائق، ويمتاز الصمام بسهولة تركيبه 
عــلــى أنــظــمــة الـــغـــاز املــســتــعــمــلــة فـــي قطر 
والخليج وبعض دول املنطقة، والجهاز 
مــكــّون مــن وحــدتــني، وحـــدة استشعار في 
 ،

ً
املطبخ ُمتصلة بتطبيق الجّوال مباشرة

ووحــــــــدة الـــتـــحـــكـــم ووظـــيـــفـــتـــهـــا أن تــغــلــق 
أسطوانة الغاز في حالة حــدوث ترسيب، 

وتكون ُمتصلة باألسطوانة ُمباشرة.
وأكــــد الـــســـفـــران أن فــكــرة املـــشـــروع جـــاءت 
لتقّدم حلواًل للعديد من مشكالت تسّرب 
الــغــاز والــتــي تنتج عنها حـــوادث كارثية، 

من خالل توفير حلول ُمبتكرة لدى ُمالك 
املنازل باستخدام التكنولوجيا.

الـــســـوق ليقرر  ويــعــمــل اآلن عــلــى اخــتــبــار 
مــــــدى االحــــتــــيــــاجــــات الـــســـنـــويـــة بـــعـــد أن 
يــتــلــّمــس صــاحــب املـــنـــزل مـــا يـــقـــّدم صــّمــام 
األمان وكيف يحميه من حوادث تأتي في 
ثوان وتكون كارثية بسعر لن يتعدى 850 
ريااًل شاملة التركيب، ويعرض بنولوجي 

ستور.

أجهزة للسيارات

تـــقـــول الــطــالــبــة ســـــارة بــنــت امـــيـــر الــبــاكــر 
ــفـــوري لــالطــفــال  مــخــتــرعــة جــهــاز املــنــقــذ الـ
ــل الــســيــارة بــســبــب نــقــص االكــســجــني  داخــ
داخل السيارة اثناء اغالقها ويظل الطفل 
عالقا بداخلها تــم تطوير االخــتــراع ملنع 
اختناق االطفال من خالل نظام التصوير 
الــحــراري الـــذي يمكنه اكــتــشــاف اي جسم 
حي موجود داخــل السيارة اثناء توقفها 
ــقـــوم الـــنـــظـــام بــفــتــح  ــيـ ــا سـ ــهــ ــوابــ ــلــــق ابــ وغــ
النوافذ واعطاء انذار صوتي لجذب انتباه 
االشــخــاص الذين يكونون حــول السيارة 
في ذلك الوقت باالضافة الى ارسال رسالة 
الــى مالك السيارة والــتــي تتضمن  نصية 
مــوقــع الــســيــارة واخــطــار بــوجــود شخص 

داخلها.
وتقول الشيماء املصلح وعــفــراء الكعبي: 

نشارك بجهاز لتفادي حرائق السيارات 
كـــثـــيـــرا مــــن األرواح  يــنــقــذ  مــــن شـــأنـــه أن 
وخاصة السائقني الذين يذهبون ضحايا 

الحريق داخل السيارات.
ولـــقـــد اســتــغــرقــت فـــتـــرة الــعــمــل عــلــى هــذا 
االخــــتــــراع وتــصــنــيــعــه مــــدة عــــام ونــصــف 
ــتـــى نــــخــــرج بـــنـــتـــائـــج نــاجــحــة  تـــقـــريـــبـــا حـ
ــا املـــركـــز  ــنـ ــتـــراعـ ومـــضـــمـــونـــة، وحـــصـــد اخـ
فــــي مــســابــقــة  الـــفـــضـــيـــة  ــئـــة  ــفـ الـ فــــي  األول 
صـــانـــع، واشــتــركــنــا فـــي مــعــرض الــكــويــت 
الــــحــــادي عــشــر لـــالخـــتـــراعـــات فـــي الــشــرق 
األوســط وحصدنا امليدالية الفضيه كما 
أنــنــا شــاركــنــا فــي مــعــرض صــنــاع االبـــداع 
فالكويت أيضا باالضافة الى أننا شاركنا 
فـــي مــســابــقــة الــشــيــخــة فـــاديـــة الــســعــد ال 
صباح وحصلنا على أفضل فكرة رائــدة 

على مستوى الخليج. 
واوضــــحــــت املـــخـــتـــرعـــتـــان »فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــاالبــتــكــارات الــقــادمــة، فــإنــنــا نــعــمــل على 
افــكــار وابـــتـــكـــارات تــخــدم املــجــتــمــع، وذلــك 
لحرصنا ان يكون تميزنا دائــمــا. وخــالل 
خـــطـــوات تــنــفــيــذ املــــشــــروع، وجـــدنـــا دعــمــا 
كبيرا من النادي العلمي، ومن مدرستنا 
لـــــه دور كــبــيــر  كـــــــان  ــي  ــمـ ــلـ ــعـ الـ والـــــــنـــــــادي 
ــراز الــفــكــرة،  ــ مـــن خــــالل مــســاعــدتــنــا فـــي ابــ
وإعدادها للتنفيذ، ثم تابعوا معنا خطوة 
بــخــطــوة مــراحــل تــنــفــيــذهــا، وملــســنــا منهم 
تعاونا كبيرا ودعــمــا، كما انهم يقدمون 
مساندة معنوية«.  ودعت كل من الشيماء 
وعفراء الشباب القطري »العمل جاهدين 
في شتى املجاالت لخدمة الوطن، فالدولة 
تسمو وتعلو بأبنائها وإنجازاتنا، وأرى 
أن املخترعني القطريني األكــبــر سنا اكثر 
مثاال يحتذى به، فانجازاتهم تقدم الحافز 
املــزيــد واالســتــمــرار فــي مجال  لنا لتقديم 

االبتكار«.

اختراعات مهمة 

يقول الطالب الجامعي صالح بن محمد 
ــة مــتــطــورة  ــ ال عــبــد الــلــه انـــه اخـــتـــرع دراجـ
ــل يـــــدويـــــا او عــبــر  ــمـ ــعـ ــيــــة الــــطــــاقــــة تـ ــالــ عــ
مــحــرك كــهــربــائــي، ويــتــم تـــزويـــد الـــدراجـــة 
ــادرة  ــ بــتــكــنــولــوجــيــا مــتــقــدمــة تــجــعــلــهــا قـ
لـــلـــوصـــول الــــى 70 كـــم فـــي الـــســـاعـــة ويــتــم 

تـــزويـــد الــــدراجــــة بــنــظــام مـــضـــاد لــلــســرقــة 
يتطلب رمز مرور قبل تشغيل الدراجة.

ومن العالم العربي االسالمي قدم شباب 
اكتشافات واخــتــراعــات مذهلة، وفــي ذات 
الـــســـيـــاق تـــقـــول عـــنـــود رأفـــــت عــلــي طــالــبــة 
مصرية تدرس الطب باملجر انها نجحت 
بمشاركة ثالثة من رفاقها بالجامعة التي 
تدرس فيها من تطوير املفصل الصناعي 
للركبة املتعارف عليها عامليا لكي تمكث 
بــالــرجــل عــنــد تــركــيــبــهــا 30 ســنــة بـــدال من 
4 اعـــوام وقــالــت لـــ »لــوســيــل« ادخــلــنــا على 
املـــفـــصـــل الـــصـــنـــاعـــي 3 تـــعـــديـــالت تــتــعــلــق 
بالتصميم واملــــادة، واملــعــادل املبني على 

التصميم وتم نجاح التجربة.
لـ  وتــقــول شاوميتا سيد مــن بنجالديش 
»لوسيل« اكتشفت ارتباط تحاليل اس ان 
بي للجينات ايه بي اوه ايه 1 - ايه بي اوه 
ايه 2 مع خطر السكري من النوع الثاني. 
ويــقــول مــحــمــد بــاســيــرو الواد راوغــــو من 
بوركينا فاسو انه ابتكر خدمة الطائرات 
الــصــغــيــرة ويــتــألــف املـــشـــروع مــن تصنيع 
طائرات وطائرات بدون طيار يتم التحكم 
فيها عن بعد بناء على مواد قابلة العادة 
ــــى املـــراكـــز  ــر لــتــوصــيــل االدويــــــــة الـ ــتـــدويـ الـ
الصحية، وتمكني ضباط املياه والغابات 
من جمع البيانات بسهولة بــدون تحرك، 

وتسليم الطرود في كل مكان. 

استخراج النفط

وتـــقـــول الــجــيــولــوجــيــة نـــهـــال حــســن عبد 
الـــلـــه حــســن مـــن الــــســــودان انـــهـــا اخــتــرعــت 
جهازا لرفع معدالت استخراج النفط عبر 
استغالل موجات املايكرو ويف، والجهاز 
يــحــل مــشــكــلــة الـــلـــزوجـــة املـــتـــعـــارف عليها 
بالنفط. وتــقــول اســمــاء على ســرحــان من 
لــبــنــان انــهــا تــشــارك فــي الـــواحـــة - بجهاز 
ذكــي طبي محمول يقوم باخذ االشـــارات 
الحيوية للمرضى- تخطيط القلب، نسبة 
االكسيجني بالدم، ونبضات القلب، حرارة 
الجسم ويعرضها في الوقت الفعلي على 
تطبيق خاص بواسطة الهاتف الذكي عبر 

شبكة االنترنت.
ــن احـــمـــد الـــحـــبـــســـي مــن  ــول مــحــمــد بــ ــقــ ويــ
ســلــطــنــة عــمــان »اخــتــرعــت املــخــفــي الــذكــي 
ــارك بــه فــي الـــواحـــة وهـــو منتج ذكــي  ــ واشـ
بالفعل وصــديــق للبيئة يتم وضعه على 
االســطــح الزجاجية واملــبــانــي والــســيــارات 
يتم التحكم فــي نسبة التظليل مــن زيــرو 
الـــى 93% حــســب رغــبــة املستخدم  بــاملــائــة 
بــاســتــعــمــال تطبيق الــهــاتــف الــذكــى. ومــن 
بــاكــســتــان يـــقـــول مــحــمــد انــــس »اخــتــرعــت 
اجهزة اليكترونية حيوية تقوم بتصنيع 
وتصميم اطـــراف اصطناعية تعويضية 
خــفــيــفــة الـــــوزن مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة كــامــلــة 
الـــوظـــيـــفـــة يـــتـــم الــتــحــكــم فــيــهــا عــــن طــريــق 
الــدمــاغ لــالشــخــاص الــذيــن فــقــدوا ذراعــهــم 

بسبب حادث او عن طريق الوالدة«.

:» 8 قطرية.. مشاركون لـ» 32 دولة من بينها  42 اختراعا علميا من 

»واحة الدوحة لالبتكار« فرصة لتنمية المواهب وقدرات الشباب 

¶  جانب من واحة الدوحة لالبتكار                  تصوير عمرو دياب

¶  نهال حسن عبدالله ¶  محمد بن احمد الحبسي ¶  صالح بن سعيد السفران

¶  جانب من الورشة التدريبية لتكوين الفرق 

المشاركون تم اختيارهم 
من بين 5 آالف سجلوا 
رغبتهم في المشاركة

الجابري: فعاليات 
المسابقات فردية 

وجماعية ونتبع معايير 
معهد جنيف 

الرحيمي: النادي العلمي 
وضع شروطا ومعايير 

الختيار المشاركين

السفران: جهاز 
إلغالق الغاز ذاتيا 

والسيطرة على الحرائق

صالح بديوي
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2022 ضمن االستعدادات للفعاليات الكبرى ومنها كأس العالم 

فريق وطني متخصص للتصدي لإلرهاب البيولوجي 
ــالـــت جــمــيــلــة عـــلـــي الــعــجــمــي عــضــو  قـ

الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــظـــر األســـلـــحـــة 

ــمــــل األســـلـــحـــة  ــة مـــجـــمـــوعـــة عــ ــيــــســ رئــ

ــــت  ــارعـ ــ ــــر سـ ــــطـ قـ ــة: إن  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ

ــة »حـــظـــر  ــيــ ــاقــ ــفــ بــــاالنــــضــــمــــام إلـــــــى اتــ

استحداث وإنتاج وتخزين األسلحة 

الــبــيــولــوجــيــة والــتــكــســيــنــيــة وتــدمــيــر 

تلك األسلحة« كــأول اتفاقية متعددة 

األطـــــــــــــــــراف تــــــهــــــدف لــــــنــــــزع الـــــســـــاح 

الــبــيــولــوجــي، إيـــمـــانـــا مــنــهــا بــأهــمــيــة 

تحقيق السلم واألمن الدوليني.

ــن أوائـــــــل الـــــدول  ــك تـــعـــد قـــطـــر مــ ــذلــ وبــ

املـــوقـــعـــة عـــلـــى االتـــفـــاقـــيـــة، وأصــــــدرت 

وثــيــقــة الــتــصــديــق عــلــيــهــا فـــي مـــارس 

بـــاملـــرســـوم  1975، وصــــــــودق عــلــيــهــا 

األميري رقم 32 لسنة 2001.

ولفتت العجمي أن اللجنة الوطنية 

لحظر األسلحة قامت بجهود حثيثة 

لــتــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــة وتــنــفــيــذهــا عــلــى 

املستوى الوطني والدولي في مجال 

مــواجــهــة األخـــطـــار الــتــي تــهــدد األمـــن 

الــوطــنــي واإلقــلــيــمــي والــــدولــــي جـــراء 

األسلحة البيولوجية، مشيرة إلى أن 

تلك الجهود تكللت بصدور القانون 

رقم 4 لسنة 2016، وتعمل حاليا على 

إصدار القرار التنفيذي للقانون.

ــافــــت الــعــجــمــي أنــــه بـــهـــدف بــنــاء  وأضــ

الــقــدرات الوطنية ورفــع الوعي لفئات 

املــجــتــمــع عــقــدت الــلــجــنــة عــــدة نــــدوات 

وورش عمل ودورات للطلبة وطالبات 

الثانوية والــجــامــعــات، والعاملني في 

مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص 

مــــن أصــــحــــاب الـــعـــاقـــة فــــي الــتــعــامــل 

مــــع املـــــــواد الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة 

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــســ ــى فــــهــــم الـــــــــــدروس املــ ــ ــ إلـ

املــحــاوالت السابقة لتقييم ومعالجة 

تـــأثـــيـــر األمــــــــراض الــبــيــولــوجــيــة عــلــى 

اإلنسان والبيئة، وإعداد هذه الكوادر 

ملــتــطــلــبــات تــطــبــيــق قــــانــــون األســلــحــة 

البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم 

بجوانب األمن والسامة البيولوجية.

فـــريـــقـــا  أعـــــــــدت  ــلــــجــــنــــة  الــ وأكـــــــــــدت أن 

ــتــــصــــني بــــالــــدولــــة  ــخــ وطــــنــــيــــا مــــــن املــ

ــة،  ــيـ ــولـــوجـ ــيـ ــبـ ملــــواجــــهــــة الـــــــكـــــــوارث الـ

والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة مـــن الــتــهــديــدات 

ــة، وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــصـــدي  ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــبــ الــ

لإلرهاب البيولوجي.

¶ جانب من برنامج اليوم األول

¶ لقطة جماعية للمشاركين                     )تصوير عمرو دياب(

بــدأت فعاليات اليوم األول بمحاضرة 
ربــاب بسيسو مديرة املشروع تناولت 
فــيــهــا أهــــــداف الــحــلــقــة والـــتـــعـــاون بني 
الــصــلــة، واستعرضت  املــؤســســات ذات 
تـــاريـــخ مــنــظــمــة اإلنـــتـــربـــول وأهـــدافـــهـــا 
بدءًا من عقد أول مؤتمر دولي للشرطة 
الجنائية في موناكو حتى نقل األمانة 

العامة لفرنسا.
ــعـــرضـــت الــــبــــرامــــج الـــعـــاملـــيـــة  ــتـ ــا اسـ ــمـ كـ
ــاء وهـــي  ــدول األعــــضــ ــ ــ الـــثـــاثـــة لـــربـــط الـ
ــة،  ــيــ ــرانــ ــبــ ــيــ ــة الــــجــــريــــمــــة الــــســ ــحــ ــافــ ــكــ مــ
ومكافحة اإلرهــاب، ومكافحة الجريمة 

املنظمة.
ثم ألقى ايلودي ليوبارد، محاضرة عن 
اإلرهاب العاملي، أوضح فيها انخفاض 
ــي أفــعــانــســتــان  ــة فــ ــيــ ــابــ ــال اإلرهــ ــ ــمـ ــ األعـ
والعراق وسوريا والصومال ونيجيريا 
وباكستان، كما تحدث عن املجموعات 
اإلرهــــابــــيــــة كــــداعــــش )تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة 
اإلســــامــــيــــة( والــــقــــاعــــدة والـــجـــمـــاعـــات 
املتطرفة كالقاعدة التي قامت بهجمات 
أفــغــانــســتــان وهــجــمــات كيميائية  فـــي 

وبيولوجية.
ــــرض نــــــمــــــاذج لـــأســـلـــحـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا اسـ
البيولوجية التي استخدمتها جماعة 

داعش في سوريا حيث تم العثور على 
وثائق على أحد أجهزة الحاسب اآللي 
املــحــمــولــة تــضــمــنــت وثـــائـــق لــتــحــركــات 
تلك الــجــمــاعــات، منها اتــهــام امـــرأة من 
ويسكاننون بأمريكا بمساعدة »الدولة 
ــتـــرفـــت بـــأنـــهـــا حـــاولـــت  ــيــــة« اعـ اإلســــامــ
تجنيد مهاجمني يستخدمون األسلحة 
البيولوجية لتلويث مصادر وخزانات 
املــيــاه، ورجـــل آخــر كــانــت لــديــه مبيدات 

حشرية ويخطط لهجوم عسكري في 
لـــبـــنـــان، ومــــؤخــــرا تــــم اعـــتـــقـــال شــخــص 
كـــان يــقــوم بصناعة قنبلة باستخدام 

الزرنيخ ومادة الرايسني.
كما ألقى الدكتور جينسن بــازان مدير 
مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالية 
)FBI( كلمة تــحــدث فيها عــن املخاطر 
الــبــيــولــوجــيــة واألمـــــــراض كــالــبــكــتــيــريــا 

والفيروسات والفطريات والسموم..

تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 

الدفاع، افتتحت صباح أمس حلقة عمل عن مخاطر 
اإلرهاب البيولوجي التي تنظمها اللجنة الوطنية 

لحظر األسلحة واملكتب الوطني لإلنتربول بالدوحة 
بالتعاون مع املنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

)اإلنتربول(، وذلك بمركز الدوحة اإلقليمي للتدريب 
على االتفاقيات املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، 

وذلك بحضور العقيد الركن )بحري( خالد العلي، نائب 
رئيس اللجنة، والرائد محمد فهد الهاجري، رئيس 

املكتب املركزي الوطني لإلنتربول بالدوحة، باإلضافة 
لعدد من الخبراء.

مصطفى شاهين 

العجمي: جهود حثيثة 
لتفعيل اتفاقية حظر 

األسلحة

تقدم الرائد محمد فهد الهاجري، ممثل املكتب املركزي الوطني لإلنتربول 
فــي الـــدوحـــة بــالــشــكــر ألعــضــاء لــجــنــة حــظــر األســلــحــة، لــتــعــاونــهــم املستمر 
إنــفــاذ مهامه وإستراتيجياته الرامية  مــع املكتب الوطني لإلنتربول فــي 

للمساهمة في تحقيق األمن والسامة الوطنية والدولية على حد سواء.
وقــال الهاجري إن املكتب املركزي الوطني لإلنتربول يعمل وفــق معايير 
أرستها املنظمة الدولية منذ تأسيسها، ووفق أنظمة ومهام كبيرة تلتزم 
بها دولة قطر، ضمن التزامها الدائم بمكافحة اإلرهاب والجريمة العابرة 

للحدود واملحافظة على األمن والسلم الدوليني.
إلــى أن ورشـــة العمل تــأتــي ضمن سلسلة مشاريع ينسقها املكتب  ونـــوه 

الوطني لإلنتربول برعاية من وزارة الدفاع القطرية.
اللبنة األولــى لخارطة طريق  وأضــاف الهاجري: أنتم اليوم هنا لتضعوا 

وطنية تهدف للوقاية من اإلرهاب البيولوجي.

قــال النقيب عبد العزيز 
حــــــمــــــدان األحــــــمــــــد أمــــني 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلـــجـــنـ ســـــر الـ
لحظر األسلحة: اللجنة 
تــــــعــــــمــــــل عـــــــلـــــــى إعـــــــــــــداد 
فـــــــــريـــــــــق لـــــاســـــتـــــجـــــابـــــة 
فــــــــي حــــــــــال حـــــــــــــدوث أي 
طـــارئ بــيــولــوجــي، وذلــك 
بــالــتــعــاون مــع اإلنــتــربــول 

الـــدولـــي، وبالتنسيق مــع اإلنــتــربــول فــي الـــدوحـــة، ويــتــم ذلـــك ضــمــن أربــع 
إلــى أن إعـــداد فريق االستجابة للطوارئ البيولوجية يتم  مــراحــل. ولفت 
ــى منها ســتــكــون نظرية،  وفـــق تــدريــبــات نــظــريــة وعــمــلــيــة، واملــرحــلــة األولــ
واملرحلة الثانية تتضمن برنامجا نظريا إضافة إلى سيناريو، أما املرحلة 
الثالثة والرابعة فهي عملية، بالتعاون مع دولــة الكويت وسلطنة عمان 
إلــى أن اإلنتربول يكمن دوره في التنسيق للبرنامج،  الشقيقتني. وأشــار 
بــمــشــاركــة 6 خــبــراء فــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي، وهـــم مــن الـــواليـــات املتحدة 

األمريكية وبريطانيا.
ولــفــت إلـــى أن املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــبــرنــامــج ســتــكــون فــي شــهــر ديسمبر 
املقبل، وأن الفريق سيكون جاهزا قبل مونديال 2022، وأن الفريق الوطني 
ملكافحة املخاطر البيولوجية سيتم تأهيله وتدريبه، وسيتم وضع خطط 

الستمراريته، الفتا إلى أن الفريق تم تشكيله بالفعل.

أدريان سيفينيون:الرائد الهاجري: 

النقيب األحمد:

خارطة طريق 
للوقاية 

من اإلرهاب 
البيولوجي 

البرنامج يتضمن تدريبا عمليا 
بالتعاون مع الكويت وعمان 

قــــال مــنــســق وحــــدة اإلرهــــــاب الــبــيــولــوجــي 
باإلنتربول أدريان سيفينيون إن التهديد 
اإلرهابي البيولوجي يحتاج إلى استجابة 
دولــنــا للتصدي لـــه، مــوضــحــا أنـــه إذا كــان 
اإلرهــاب التقليدي متعددا ومتشابكا فإن 
اإلرهــــــاب الــبــيــولــوجــي يــتــطــلــب مـــزيـــدا من 

التنسيق والتعاون الدولي ملواجهته.
ــلـــقـــة عـــمـــل عـــــن املـــخـــاطـــر  وأضـــــــــاف فـــــي حـ
والضوابط املتعلقة باإلرهاب البيولوجي 
أن اإلنـــتـــربـــول كــأكــبــر مــنــظــمــة تــهــدف إلــى 
تـــوفـــيـــر الــــدعــــم فــــي الـــكـــفـــاح ضــــد الـــجـــرائـــم 
ــفـــة ســــــــواء اإلرهـــــــــــاب الــــــنــــــووي أو  ــلـ ــتـ املـــخـ
البيولوجي والكيميائي وغيرها، مشيرًا 
إلـــــى أن اإلرهـــــــــاب الـــبـــيـــولـــوجـــي يــتــضــمــن 
استخدام مواد صعبة التشخيص وصعبة 

ــعـــاون  ــا، ولــــذلــــك يــتــطــلــب تـ ــهـ ــنـ ــكـــشـــف عـ الـ
مختلف األجهزة والجهات على املستوى 

الوطني والدولي.

ولــفــت إلــى أن اإلنــتــربــول لــه دوره الخاص 
في تنسيق الجهود للتشخيص املحتمل 
فــي االســتــعــداد للفعاليات الكبرى ككأس 
ــة قــطــر،  ــذي يــنــظــم فـــي دولــ الــعــالــم 2022 الــ
مـــوضـــحـــا: الـــبـــرنـــامـــج يـــضـــمـــن مــجــمــوعــة 
بـــدأت بــهــذه الفعالية التي  مــن الفعاليات 
ال تــقــتــصــر فــقــط عــلــى بــحــث وإنـــمـــا وضــع 

الحلول والتوصيات.
وأكــــد سيفينيون عــلــى أهــمــيــة التنسيق، 
ودعــــــــوة مــمــثــلــني مــــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات، 
وتوفير االحتياجات الشرطية وما يتطلب 
مــــن جــــهــــود تــنــســيــقــيــة ملـــعـــرفـــة األســـلـــحـــة 
ــلــــى مـــســـتـــوى  واملـــــــعـــــــدات املــــســــتــــخــــدمــــة عــ
العمليات، مؤكدًا أن ذلك يعمل على تعزيز 

أواصر التعاون بني األجهزة املختلفة.

اإلنتربول يوفر الدعم لمكافحة اإلرهاب 

استعراض تاريخ اإلنتربول وقصص 
معاصرة لإلرهاب البيولوجي
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:» رئيس مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر األمريكي  لـ»

قطر تقوم بدور مميز
 في مكافحة االتجار بالبشر 

قال السفير جون ريتمشويد رئيس مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر بوزارة الخارجية األمريكية، إن قطر تقوم بدور مميز 
في مكافحة االتجار بالبشر، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها في هذا املجال.

»لوسيل« أن إنشاء دار الرعاية اإلنسانية إلعادة تأهيل الناجني وضحايا االتجار بالبشر في  وأضاف السفير ريتمشويد في حوار لـ
قطر يعد خطوة مهمة ملكافحة الظاهرة. وأشاد رئيس مكتب مراقبة ومكافحة االتجار بالبشر، بالقانون الجديد ملكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب الذي أصدرته قطر، موضحًا أن هذا القانون ينظر إليه باعتباره أحد األدوات التي تساعد في مكافحة 
االتجار بالبشر، ألن هذه القضية مرتبطة بشكل أساسي بالجرائم االقتصادية.

وبني السفير ريتمشويد بأن هناك تعاونًا بني قطر وأمريكا في هذا املجال، مشيرًا لثالثة عوامل رئيسية للقضاء على الظاهرة 
من بينها تحديد الضحايا وضمان وصولهم للخدمات ومعاقبة الجناة.. إلى نص الحوار: 

قــانــون مكافحة شوقي مهدي
ــل األمـــــــوال  ــسـ غـ
الجديد يساعد في 
القضاء على االتجار 

بالبشر 

مــراكــز التأشيرات 
بالخارج خطوة في 
الــطــريــق الصحيح 
ــة مــضــافــة  ــم ــي وق

لسبل المكافحة 

دار الرعاية لتأهيل 
ــن خــطــوة  ــي ــاج ــن ال
ــة  ــم ــه ــة وم ــ ــوي ــ ق
لمكافحة االتــجــار 

بالبشر 

األزمــــــــــــــات فــي 
المنطقة واستغالل 
الــمــهــاجــريــن أديــا 
لزيادة حاالت االتجار 

بالبشر

24.9 مليون شخص 
ضـــحـــايـــا االتـــجـــار 
بالبشر حول العالم

3 عــوامــل رئيسية 
ــى  ــل ــاء ع ــضـ ــقـ ــلـ لـ
ــن  ــرة م ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الـ
بينها التعرف على 

الضحايا

الــبــدايــة هــل يمكن أن تسلط الضوء  فــي   
حول زيارتك للدوحة؟ 

◗ مـــن دواعــــــي ســــــروري أن تـــتـــاح لي 
الــفــرصــة لـــزيـــارة قــطــر ولــقــاء عـــدد من 
الـــوزراء والسياسيني، والتعرف على 
برنامج قطر ملكافحة االتجار بالبشر، 
وبحث إمكانية معالجة هذه القضية 
ــذه الــظــاهــرة  ــا، كــمــا تــعــلــمــون هــ ــويـ سـ
يــنــتــج عــنــهــا اســتــغــال أنــــاس أبــريــاء 

ويجب علينا إيقاف هؤالء املجرمني.
وخال الزيارة التقيت بسعادة وزير 
ــة والــعــمــل والــشــؤون  ــ الــتــنــمــيــة اإلداريــ
الــعــام، وأيضا  االجتماعية، والــنــائــب 
أخــــــــــذت صــــــــــورة كــــامــــلــــة عــــــن مــــراكــــز 
الـــتـــأشـــيـــرات الـــتـــي أقــامــتــهــا قــطــر في 
الخارج في 8 دول، لتسهيل إجــراءات 
الــذيــن يبحثون عــن عمل  األشــخــاص 
فـــي قـــطـــر. هــــذه املـــراكـــز خـــطـــوة مهمة 
فــي طــريــق تحقيق مــكــافــحــة االتــجــار 
بالبشر وتــعــد بمثابة قيمة مضافة 
ــمــــن حـــمـــايـــة  فـــــي هـــــــذا املـــــجـــــال وتــــضــ
حـــقـــوق الـــعـــمـــال وضـــمـــان ســامــتــهــم، 
ويــكــون لــديــهــم الــحــريــة أيــضــا عندما 
يــســتــقــيــظــون صـــبـــاحـــا لـــيـــقـــرروا أيـــن 
يعملون. وأيــضــا قطر قــامــت بخطوة 
ــة الـــــنـــــاجـــــني مـــن  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــدة فـــــــي حـ ــ ــيــ ــ جــ
ــار بــالــبــشــر بــبــنــاء دار  حـــــاالت االتــــجــ
ــذي يختص  ــ الـــرعـــايـــة اإلنــســانــيــة والــ
بتقديم املساعدة والحماية املطلوبة 
ــار بــالــبــشــر وعــلــمــت  لــضــحــايــا االتــــجــ
أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــنــاجــني الــذيــن 
تــمــت إعــــادة تأهيلهم وإدمــاجــهــم في 
املــجــتــمــع، وهـــي خــطــوة جــيــدة لــأمــام 
تظهر مدى االهتمام بالضحايا ليس 
فــقــط الــضــحــايــا مــن اإلنــــاث ولــكــن من 

الضحايا الذكور أيضا.

دور قطري مميز 

ــذي تــقــوم بــه قطر  ــــدور الـ ــرون ال  وكــيــف تـ
ملكافحة االتجار بالبشر؟ 

◗ قطر تقوم بــدور مميز واستثنائي 
في مكافحة االتــجــار بالبشر، خاصة 
مـــن نــاحــيــة املــــرونــــة فـــي الـــعـــاقـــة بني 
ــامــــت  الــــعــــمــــال ومـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــم، وقــ
بالعديد من اإلجراءات لتسهيل تنقل 
ــمـــال مــــن جـــهـــة ألخـــــــرى. ونــتــطــلــع  الـــعـ
أيضا ملزيد مــن التحسينات فــي هذا 

اإلطار.

 االتـــجـــار بــالــبــشــر قــضــيــة عــاملــيــة.. ولكن 
نود معرفة دور الواليات املتحدة األمريكية 

ملكافحة هذه القضية؟ 
◗ قــضــيــة مــكــافــحــة االتــــجــــار بــالــبــشــر 
هــي قضية ضــخــمــة، كــمــا تعلم هناك 
24.9 مليون ضحية لاتجار بالبشر 
حـــول الــعــالــم حــالــيــا وهـــو رقـــم ضخم 
خاصة إذا علمنا أن هناك حوالي 12 
مليون شخص هم عدد ضحايا هذه 
الــظــاهــرة خـــال 400 عـــام، مــمــا يعني 
أن الـــرقـــم حــالــيــا فـــي تــصــاعــد وهــنــاك 
الــعــديــد مــن الضحايا فــي يومنا هذا 
التاريخ،  أكثر من أي وقــت مضى في 
الــقــيــام بفعل شــيء  مــمــا يحتم علينا 
ــقـــوم بــه  ــا نـ ــ ــذه الـــقـــضـــيـــة. ومـ ــ ــال هـ ــيـ حـ
ــدة واملـــجـــتـــمـــع  ــحــ ـــتــ ــات املـ ــ ــ ــواليـ ــ ــ فـــــي الـ
الدولي هو التركيز أواًل على التعرف 
ــأكـــد مــن  ــتـ عـــلـــى هــــــؤالء الـــضـــحـــايـــا ونـ

حصولهم على الخدمات والعمل على 
أن يــقــدم مــن يــقــوم بــاالتــجــار بالبشر 
للمحاكمات، وهـــي 3 خــطــوات مهمة 
ملكافحة هذه الظاهرة، وهي التعرف 
على الضحايا وتقديم الخدمات لهم 

ومحاكمة الجناة.
وكــلــمــا قــمــنــا بــتــطــبــيــق هــــذه الــثــاثــة 
ــا فــــي الــتــقــدم  عـــنـــاصـــر كــلــمــا ســـاعـــدنـ
نـــحـــو مــنــطــقــة أخـــــــرى مـــثـــل مــعــالــجــة 
السياسات وساسل التوريد وغيرها 
مــن الــخــطــوات األخـــرى الــتــي يمكن أن 

تساهم في مكافحة االتجار بالبشر.

الــدول هو  التعاون بني  أن   إذن تعتقدون 
حجر الزاوية في مكافحة هذه القضية؟ 

◗ بالطبع، فإن التعاون بني الدول هو 
حــجــر الــــزاويــــة فـــي مــكــافــحــة االتــجــار 
بالبشر وال تستطيع دولـــة أن تقوم 
بذلك لوحدها ويجب علينا أن نقوم 
بـــذلـــك ســـويـــا. ولــحــســن الـــحـــظ لــديــنــا 
بــروتــوكــول صـــادر عــن األمـــم املتحدة 
فــي مــجــال مــكــافــحــة االتـــجـــار بالبشر 
ــــول بـــالـــيـــرمـــو( وهـــــو أكــثــر  ــــوكـ ــــروتـ )بـ
البروتوكوالت التي تم تبنيها دوليا، 
يـــصـــادف  ــبـــل 2020  ــقـ املـ الــــعــــام  ــي  ــ وفــ
الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــبــروتــوكــول منع 
االتــجــار بالبشر والكثير مــن البلدان 
لديها تشريعات قانونية متسقة مع 
هـــذا الـــبـــروتـــوكـــول. واالحـــتـــفـــال بــهــذه 
املناسبة فرصة للتعرف على ما قامت 
بــه هـــذه الــــدول خـــال الــعــشــريــن عاما 

املاضية.

قطر وأمريكا 

 ومــا هــو نــوع الــتــعــاون بــني قطر وأمريكا 
في هذا املجال؟ 

◗ هناك تعاون وتواصل بني حكومتي 
البلدين، التعاون في مجال مكافحة 
االتجار بالبشر، ويتخذ هذا التعاون 
ــة  ــاركـ ــثــــل مـــشـ عــــــــددًا مـــــن األشــــــكــــــال مــ
التجارب والخبرات والتواصل فيما 
بينهم والــتــحــدث لبعضهم البعض 
فــي هـــذه الــقــضــيــة. ومــشــاركــة األفــكــار 
فــي مــجــاالت مثل الحماية واملكافحة 
وغــيــرهــا. ولــديــنــا تــعــاون مستمر مع 
الحكومة القطرية ونتطلع ملواصلة 

هذا التعاون.

إلغاء الكفالة 

 قــطــر أصــــدرت الــعــديــد مــن الــقــوانــني مثل 
القانون )15( لسنة 2011 بشأن مكافحة 
االتــجــار بالبشر والــقــانــون رقـــم 21 لسنة 
2015 الـــذي ألــغــى نــظــام الــكــفــالــة والــقــانــون 
املــســتــخــدمــني في  بــشــأن  لــســنــة 2017   15

املنازل.. كيف ترى هذه الخطوات؟ 
◗  أعتقد أن قطر والعديد من حكومات 
الدول في العالم قامت بخطوات رائعة 
وقامت بإصدار القوانني والتشريعات 
الــازمــة للتعامل مــع قضايا االتــجــار 
 كــبــيــرًا 

ً
بـــالـــبـــشـــر، وهــــــذا تــطــلــب عـــمـــا

وجــهــدًا مــقــدرا ســـواء مــن الحكومة أو 
الدبلوماسيني من أجل املصادقة على 
الــشــامــلــة للتعامل مع  الــقــوانــني  هـــذه 

هذه القضية.
ــــدوام إلعـــداد  ويــجــب أن نعمل عــلــى الـ
نظام قضائي وعدلي يضمن حماية 
الضحايا والــنــاجــني وتــقــديــم الجناة 
للمحاكمة، مما يجعل هــؤالء الناس 
ــبــــحــــث عـــــن قــــوانــــني  ــنــــى عـــــن الــ فـــــي غــ

وتشريعات أخرى.
ــدة مــن  ــيــ ــامــــت بــــخــــطــــوات جــ ــر قــ ــطــ وقــ
خال إجازة هذه القوانني واالنضمام 
الـــدولـــي مــن أجـــل مكافحة  للمجتمع 
ــذه الـــقـــضـــايـــا بـــاإلضـــافـــة لــلــمــرونــة  ــ هـ
لــلــعــمــالــة هـــنـــا وأن يــكــون  بــالــنــســبــة 
ــا بــني  ــي الـــتـــنـــقـــل مــ لـــديـــهـــم الـــحـــريـــة فــ
ــهـــات الـــعـــمـــل، مـــمـــا يـــضـــع قـــطـــر فــي  جـ

مراتب متقدمة في هذا املجال.
وقطر أيضا قامت بإنشاء دار الرعاية 
اإلنسانية الذي يقدم الخدمات للناجني 
ــامـــت  وضــــحــــايــــا االتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر وقـ
بإعادة تأهيلهم وتقديم الخدمات لهم 
مثل املـــأوى واألكـــل والــخــدمــات خاصة 
ــنـــاس تـــعـــرضـــوا لــصــدمــة  ــؤالء الـ ــ وأن هـ
وهم حاليا بعيدون عن ذويهم، بالتالي 
ــدار أو املــلــجــأ هو  ــ ــذه الــ ــإن افـــتـــتـــاح هــ فــ

خطوة ممتازة لأمام.

 وكيف يمكن للواليات املتحدة وسفارتها 
ــذه  ــر فــــي هـ ــطـ ــر مــــســــاعــــدة قـ ــطـ ــا فــــي قـ ــنـ هـ

القضية؟ 
◗ يــمــكــن لــقــطــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
ــدا بــعــضــهــمــا  ــاعــ ــســ تــ ــة أن  ــيــ ــكــ ــريــ األمــ
البعض من خــال التعاون في مجال 

ــن أجــل  مــكــافــحــة االتـــجـــار بــالــبــشــر ومـ
حرية هؤالء الناس. وأنا أتطلع للعمل 

مع حكومة قطر في هذا املجال.

األزمات في المنطقة 

 كــيــف تــســاهــم األزمـــــات فــي املــنــطــقــة في 
توسعة قضية االتجار بالبشر؟ 

◗ بالطبع فإن أي أزمة أو صراع كبير أو 
حركة هــجــرات كبيرة ســواء كانت مثل 
أزمة الروهينغا الذين اضطروا للنزوح 
املــهــاجــريــن في  لــبــنــغــاديــش أو قضية 
فنزويا أو املهاجرين في غرب إفريقيا 
الـــذيـــن نـــزحـــوا نــحــو إيــطــالــيــا أو حتى 

قضية املهاجرات في الجزيرة العربية.
ــاجــــرون يــصــبــحــون عـــرضـــة لــهــذه  ــهــ املــ
الـــظـــاهـــرة ألنـــهـــم بـــعـــيـــدون عـــن الــنــظــام 
 
ً
ــا يـــجـــعـــل األمـــــــر ســهــا ــــي، مـــمـ ــاســ ــ األســ

لــلــتــجــار بــاســتــغــال هـــؤالء املــهــاجــريــن، 
ويـــجـــب عــلــيــنــا أن نــحــمــيــهــم حــتــى في 
خضم هــذه األزمـــات مــن خــال التعرف 

على هؤالء الضحايا.
ونـــحـــن نــعــلــم أن املــهــاجــريــن أو هـــؤالء 
ــبـــبـــون فـــــي عــمــلــيــات  الــــضــــحــــايــــا يـــتـــسـ
االتـــجـــار بــالــبــشــر بــأنــفــســهــم مـــن خــال 

استغالهم من قبل التجار.
ــاءات مـــنـــظـــمـــة الـــعـــمـــل  ــ ــ ــــصـ ــ ووفـــــقـــــا إلحـ
الدولية فإن حوالي 77% من الضحايا 
عــاملــيــا يــتــم اســتــغــالــهــم واالتـــجـــار بهم 
ــون بــعــبــور  ــومــ ــقــ يــ داخــــــــل دولـــــهـــــم وال 
ــال إن  الــــحــــدود. وبــالــتــالــي فـــانـــه فـــي حــ
قمنا بتعزيز مكافحة االتجار بالبشر 
داخل هذه الدول يمكننا الحد من هذه 

القضية ومكافحتها عامليا.
وبمناسبة االحتفال بالذكرى العشرين 
لبروتوكول باليرمو ملكافحة االتجار 
بالبشر، نرى أن قطر تعمل بشكل جيد 

من أجل مكافحة االتجار بالبشر.

 كيف تــرون قانون مكافحة غسل األمــوال 
وتمويل اإلرهاب الذي أصدرته قطر قبل أيام؟ 
◗ ال يــمــكــنــنــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى قـــانـــون 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
بــشــكــل تــفــصــيــلــي ومــتــخــصــص، ولــكــن 
ــنـــاس هو  ــه الـ ــا ال يـــدركـ ــام ومــ بــشــكــل عــ
أن االتـــجـــار بــالــبــشــر يــرتــبــط بــالــجــرائــم 
االقتصادية، والسبب الذي يدفع هؤالء 
املــهــربــني للقيام بــاالتــجــار بالبشر هو 
املنفعة املالية مما يضعنا أمام ظاهرة 

غسل األموال.
ــإن إصـــــــدار قــــانــــون يــعــنــى  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
بمكافحة غسل األمـــوال هو خطوة في 
طريق مكافحة االتــجــار بالبشر ومهم 
لــدولــة قطر ألن تضع أعينها  بالنسبة 

حول حركة األموال.

»لوسيل« ¶  السفير جون ريتمشويد يتحدث لـ

¶  السفير جون ريتمشويد
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عقدت مؤسسة الرعاية الصحية األولية 
مؤتمرًا صحفيًا، أمــس، بمقر املؤسسة، 
حــــول نـــظـــام حــجــز املـــواعـــيـــد عـــن طــريــق 
الــحــاالت العاجلة  خدمة )107(، وخدمة 

املقدمة باملراكز الصحية.
ــتـــورة نــدى  ــدكـ حــضــر املـــؤتـــمـــر كـــل مـــن الـ
الــــعــــمــــادي، مــــديــــرة املـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة 
بــالــرعــايــة الصحية األولــيــة، والــدكــتــورة 
الـــســـادة، مــديــرة املنطقة الغربية،  هــيــام 
ــة املــــالــــكــــي، مــســاعــد  ــ ــــدريـ والـــــدكـــــتـــــورة بـ
مــديــر قــســم الــرعــايــة املــســتــمــرة وتــكــامــل 
الخدمات، والدكتور خالد شمس، مدير 
مــركــز الــشــيــحــانــيــة الــصــحــي، والــدكــتــور 
عــبــد الـــلـــه الــنــعــمــة، مـــديـــر مـــركـــز روضـــة 

الخيل الصحي.
قالت الدكتورة ندى العمادي إن الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة حــرصــت عــلــى توفير 
خـــدمـــات الـــحـــاالت الــعــاجــلــة، الســتــقــبــال 
املـــرضـــى طــــوال 24 ســاعــة يــومــيــًا، وهــي 
ــز الــــشــــمــــال والــــكــــعــــبــــان والــــغــــرافــــة  ــ ــــراكـ مـ
الــذي  والشحانية ومــركــز روضــة الخيل 
افتتحت فيه الخدمة مؤخرًا في فبراير 
الــذي كانت لديه  2019، ومــركــز أبــو بكر 
الخدمة حتى الــحــاديــة عــشــرة مــســاء كل 
يــوم، ولكن تــم تمديدها فــي بــدايــة شهر 

سبتمبر الجاري.
وأضافت العمادي: »يقدم الخدمة كوادر 
ذات خــبــرة فــي الــرعــايــة الــعــاجــلــة، ســواء 
كــــــادر الـــتـــمـــريـــض أو األطـــــبـــــاء، وســيــتــم 
العمل على زيادة عدد املراكز التي تعمل 
طـــــوال 24 ســـاعـــة يــومــيــًا خــــال األعـــــوام 
القادمة«. وأشــارت إلى أن الخدمة كانت 
تـــقـــدم مـــن قــبــل مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة، 
ولكن تم نقلها للرعاية الصحية األولية، 
فبدأت املؤسسة في العمل على تنظيمها 

من منظور عمل الرعاية األولية.
الـــعـــمـــادي أن شهر  الـــدكـــتـــورة  وكــشــفــت 
أغــســطــس 2019، قــدمــت خــدمــة الــحــاالت 
العاجلة ما يقرب من 4546، منوهة إلى 

أن العدد في تزايد مستمر.
ولــفــتــت إلـــى أن الـــزيـــادة فــي عـــدد املــراكــز 
ــاالت الــعــاجــلــة  ــ ــحـ ــ الــــتــــي تــــقــــدم خــــدمــــة الـ
ســتــراعــي الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي لــلــمــراكــز 
الــصــحــيــة، مــنــوهــة إلــــى أنــــه فـــي الــوقــت 
الــحــالــي تعمل كــافــة املــراكــز مــن الساعة 
السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة 
، حرصًا على استقبال أكبر عدد من 

ً
ليا

املرضى.
وأشــــــارت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات 
تـــقـــدم أيـــــام الــســبــت بـــاملـــراكـــز الــصــحــيــة، 
ــة لــغــيــر  ــ ــــدمـ ــــخـ ــر الـ ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ ــًا عــ ــ ــرصـ ــ حـ
القادرين على الحضور للمركز الصحي 
ــات الـــعـــمـــل األخــــــــرى، والــــتــــي قــد  ــ ــ فــــي أوقـ

تتقاطع مع أوقات دوامهم.

المنطقة الجنوبية 

ــــى أن املـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  وأشـــــــــارت إلــ
سيكون لها نصيب من خدمات الرعاية 
 مع افتتاح مراكز أخرى 

ً
العاجلة، خاصة

بجانب مركز الوكرة الصحي.
ونــوهــت إلـــى املــراجــعــن الــقــادريــن على 
ــحـــي، ســــواء  ــز صـ ــركـ ــى أي مـ ــ ــتـــوجـــه إلـ الـ
ــد، وهـــــــو مــن  ــ ــوعــ ــ ــد أو بـــــــــدون مــ ــوعــ ــمــ بــ
الخدمات املقدمة تيسيرًا على املواطنن. 
التابعة  املــراكــز الصحية  إلــى أن  مشيرة 
للرعاية الصحية األولية استقبلت أكثر 
مــن 72 ألـــف مــراجــع بــــدون مــوعــد خــال 

شهر أغسطس 2019.
ــاالت الــتــي  ونـــوهـــت إلــــى أن نــســبــة الــــحــ
ــــدون مـــوعـــد مــســبــق تــراجــعــت  تــحــضــر بـ
بـــصـــورة واضـــحـــة، فــفــي الـــوقـــت الــحــالــي 
مــا يــقــرب مــن 40% مــن الــحــاالت تحضر 
بــــدون مــوعــد، فــي حــن أنـــه فــي الــســابــق 
كانت تتجاوز النسبة 60% من إجمالي 

مراجعي املراكز الصحية.
ــاح مــــركــــز الـــشـــمـــال  ــتــ ــتــ ــن افــ ــ وكـــشـــفـــت عـ
الصحي العام املقبل، وسيعقبه افتتاح 

عــدة مــراكــز مــن بينها مــراكــز الــخــور وأم 
ــه سيتم  ــى أنــ ــاف، الفـــتـــة إلــ ــشــ ســنــيــم واملــ
افــتــتــاح 5 مــراكــز صــحــيــة قــبــل مــونــديــال 
املـــراكـــز  ــدد  ــ يـــرفـــع عـ الــــــذي  2022، األمــــــر 
الصحية من 27 في الوقت الحالي لتصل 

إلى 32 مركزا صحيا.

الحجز المسبق 

من جانبها قالت الدكتورة هيام السادة 
بـــأن املـــريـــض الــــذي يــجــد حــالــتــه عاجلة 
وفــي حاجة لرعاية طبية، عليه التوجه 
الــــصــــحــــي دون حــــجــــز مـــوعـــد  لـــلـــمـــركـــز 
مسبق، وكذلك من يجد أن املوعد املتاح 
حسب االتصال بمركز االتصال 107 غير 
مناسب لحالته، فيمكنه أيضًا التوجه 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــركـــز الـــصـــحـــي، وتــصــنــف 
حالته من قبل الكوادر العاملة في املركز 
الــصــحــي عــلــى حــســب حــاجــتــهــا لسرعة 

الدخول للطبيب.
ــوقـــت  ــــي الـ وأشــــــــــارت إلــــــى أنــــــه يــــجــــري فـ
الـــحـــالـــي عــمــل OVER BOOKING، أو 
ــــاالت أكـــثـــر مــمــا قـــد يمكن  حــجــز عــــدد حـ
الــذي ُيمكن  أن يستقبله الطبيب، األمــر 
املركز الصحي من االستفادة من األوقات 
التي يتغيب فيها املرضى عن الحضور 

في مواعيدهم.

تذكير للمراجعين 

ــة املـــالـــكـــي عن  ــتـــورة بـــدريـ ــدكـ وكــشــفــت الـ
ــط الــــســــاخــــن بـــالـــرعـــايـــة  ــخــ اســـتـــقـــبـــال الــ
الــصــحــيــة األولـــيـــة )107( ألكــثــر مـــن 1.5 
مــلــيــون اتــصــال خـــال الــعــام 2018، وتــم 
حجز 383 ألف موعد من خال الخدمة، 
ــــى  فــــي حــــن أن األشــــهــــر الــثــمــانــيــة األولـ
الــجــاري شهدت استقبال 1.3  الــعــام  مــن 

مليون اتــصــال، وتــم حجز أكثر من 334 
ألف موعد، ما يشير إلى ارتفاع ملحوظ 
فــي عـــدد املــواعــيــد املــحــجــوزة عــن طريق 
الخدمة، وثقة املواطنن واملقيمن فيها.

وأشــــــارت إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات 
ـــقـــدم عـــن طــريــق 107، كــحــجــز املــواعــيــد 

ُ
ت

الــحــاالت  أو تغييرها أو تحويل بعض 
وغيرها من الخدمات.

ونوهت إلى أن الرعاية الصحية األولية 
بــــدأت فــي تــقــديــم الــكــثــيــر مــن الــخــدمــات، 
مـــن أجــــل تــقــلــيــل عــــدم حـــضـــور املــريــض 
ــذه الـــخـــدمـــات،  ــن بـــن هــ فـــي مــــوعــــده، ومــ
االتصال باملريض لتذكيره باملوعد قبله 
بـــ 24 ســاعــة، وإرســـال الــرســائــل النصية 
التذكيرية على الهاتف، ومنها الرسائل 

التفاعلية عن طريق الهاتف.
وكشفت عن توفير خدمة جديدة سيتم 
الــصــحــيــة،  ــز  ــراكـ املـ كــافــة  تعميمها عــلــى 
بتذكير املريض قبل موعده بثاثة أيام 
ومـــــرة ثــانــيــة قــبــل املـــوعـــد بـــيـــوم واحــــد، 
وســيــكــون االتـــصـــال آلــيــا ُيــمــكــن املــريــض 
من تثبيت املوعد أو تغييره، األمر الذي 
يــســاعــد عــلــى الــتــقــلــيــل مـــن عـــدم حــضــور 

الحاالت في موعدها.
ــتــــورة املـــالـــكـــي عــــن نــظــام  وكـــشـــفـــت الــــدكــ
جديد ستتبعه الرعاية الصحية األولية 
ــة مــن  ــارئــ ــطــ ــيـــر الــ بـــتـــحـــويـــل الـــــحـــــاالت غـ
الــعــام للمركز الصحي  مستشفى حــمــد 
التابع له املريض، بحيث يقوم الطبيب 
ــتــــحــــويــــل املــــــريــــــض بــعــد  بــــــالــــــطــــــوارئ بــ
املـــراجـــعـــة لــلــمــتــابــعــة بـــاملـــركـــز الــصــحــي، 
الفتة إلى أن الخدمة سيتم التوسع فيها 
لتشمل كافة مستشفيات مؤسسة حمد 
الــطــبــيــة، مــنــوهــة إلــــى أن الــخــدمــة تــقــدم 
ــارس املـــاضـــي، وتـــم تــحــويــل 600  مــنــذ مــ
حالة من مستشفى حمد العام للمراكز 

الصحية.

توفر الكوادر 

ــال الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــنــعــمــة إن أي  وقــ
ــة الخيل  حــالــة تــحــضــر إلـــى مــركــز روضــ
يــتــم تقييمها والــتــأكــد مـــن أن  الــصــحــي 
وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي مــســتــقــر، حـــتـــى يــتــم 
الــتــأكــد مــن عـــدم حــاجــة املــريــض لرعاية 
طبية متقدمة في مؤسسة حمد الطبية.

ونوه إلى أن أغلب العيادات التخصصية 
باتت تعمل صباحًا ومساًء، األمــر الذي 
يــوســع مــن اخــتــيــارات املــريــض للموعد 
املــنــاســب لـــه. الفــتــا إلـــى أن حــجــز مــوعــد 
مسبق عــن طــريــق مــركــز االتــصــال ُيمكن 
املريض من الحصول على خدمة جيدة، 
عــن طــريــق طــبــيــب األســــرة الــــذي يباشر 
حالته، وكذلك ال يؤثر عليه وعلى غيره 
من املراجعن، ويقلل من أوقات انتظاره.

ونوه إلى أن مركز روضة الخيل الصحي 
يــتــمــتــع بــــوجــــود عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــغـــرف 
والـــكـــوادر الــطــبــيــة، األمـــر الـــذي يمكنه من 
اســـتـــقـــبـــال الــكــثــيــر مــــن الــــحــــاالت وتــقــديــم 
ــم وتـــقـــلـــيـــل أوقــــــات  ــهـ ــل الــــخــــدمــــات لـ أفــــضــ
انــتــظــار املــرضــى. مــن جانبه أكــد الدكتور 
خــالــد شــمــس أن بــعــض املــرضــى يطلبون 
الحضور بأنفسهم ملستشفيات مؤسسة 
فــي حـــال تحويلهم لتلقي  الــطــبــيــة،  حــمــد 
خــــدمــــات أخــــــــرى، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نــصــح 
الكادر الطبي باالنتقال بسيارة اإلسعاف، 
ولكنهم يرفضون ذلــك، مفضلن التوجه 

للمستشفى بأنفسهم.
ــرة  ــ ــ ــيـــب األسـ ــبـ ــى أن خــــدمــــة طـ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
تــجــد نــجــاحــا مــلــحــوظــا، وأن الــكــثــيــر من 
املراجعن يطلبون مراجعة طبيب بعينه، 
واالســتــمــرار فــي املــتــابــعــة مــعــه، الفــتــًا إلــى 
أن االتــصــال على 107 ينظم هــذه الخدمة 

بصورة أفضل.

32 مركزا.. »الرعاية األولية«: لتصل إلى 

 2022 5 مراكز صحية جديدة قبل مونديال  افتتاح 

¶  المتحدثون خالل المؤتمر 

شهد القطاع الصحي قفزات نوعية كبيرة 
خال السنوات القليلة املاضية، واستطاع 
أن يــحــقــق مـــراكـــز مــتــقــدمــة عـــاملـــيـــا، حيث 
حــصــد الــقــطــاع الــطــبــي املــرتــبــة الــخــامــســة 
الـــذي أصــدره  عامليا وفــقــا ملــؤشــر الصحة 
معهد »لــيــجــاتــوم« ومــركــزه الرئيسي في 

لندن.
وكواحدة من أهم أركان املنظومة الصحية 
في قطر، تركز مؤسسة الرعاية الصحية 
األولــــيــــة، مـــن خــــال خــطــتــهــا املــســتــقــبــلــيــة 
على تطوير خدماتها بمختلف أشكالها، 
وتمثل ذلــك فــي اســتــحــداث مــراكــز صحية 
جــــديــــدة بــمــنــظــومــة مــخــتــلــفــة عــــن املـــراكـــز 

القديمة.
وأعــلــنــت هيئة األشــغــال الــعــامــة »أشــغــال« 
في وقت سابق عن البدء في إنشاء عدد من 
املشروعات الصحية الجديدة بكلفة تبلغ 
نحو مليار ريــال، ويأتي ذلــك تماشيًا مع 

رؤية قطر 2030 الهادفة إلى توفير البنية 
التحتية ضــمــن اإلســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
لــلــمــشــروعــات الــصــحــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
توفير البنية التحتية ملشروعات الرعاية 
الصحية من مستشفيات ومراكز صحية 
وغيرها من املنشآت الصحية، باإلضافة 

إلى تطوير املنشآت الصحية الحالية.
وبــلــغ إجــمــالــي عــدد املــشــروعــات الصحية 
الـــتـــي نــفــذتــهــا »أشــــغــــال« نــحــو 24 مبنى 
صحيا منذ 2004 وحــتــى 2018. وتشمل 
املــشــروعــات إنــشــاء مــراكــز صحية جديدة 
يــتــوقــع أن تـــقـــدم خــدمــاتــهــا الــصــحــيــة ملا 

يقرب من 3500 مراجع يوميًا.
ومـــن ضــمــن املـــشـــروعـــات الــجــديــدة إنــشــاء 
الــصــحــي بتكلفة إجمالية  الــشــمــال  مــركــز 
ــا 144.8 مـــلـــيـــون ريـــــــال، ويـــقـــع فــي  ــدرهــ قــ
ألــف متر  مدينة الشمال على مساحة 33 
مربع وتبلغ مساحة املباني به نحو 15.9 

ألـــف مــتــر مــربــع ويــضــم 48 عـــيـــادة تــخــدم 
نــحــو 700 مــريــض يــومــيــا. ومــركــز جنوب 
الــوكــرة الصحي ويــقــع فــي منطقة جنوب 
الوكرة الجديدة على مساحة 22 ألف متر 
مــربــع ويــضــم 48 عــيــادة تــخــدم نــحــو 600 
مــراجــع يــومــيــا وتــبــلــغ التكلفة اإلجمالية 
للمشروع نحو 43.4 مليون ريــال. ومركز 
املشاف الصحي ويقع في منطقة املشاف 
ويضم 48 عيادة تخدم 600 مراجع يوميا 
وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع نحو 
ــال. ومــركــز الــســد الصحي  156 مــلــيــون ريــ
بقيمة 168.8 مليون ريال ويقع في منطقة 
ــــف مـــتـــر مــربــع  الـــســـد عـــلـــى مـــســـاحـــة 29 ألـ
ومــن املتوقع أن يخدم نحو 1500 مراجع 
يوميا. وتبلغ التكلفة اإلجمالية ملشروع 
مركز الخور الصحي نحو 94 مليون ريال 
وتــبــلــغ التكلفة اإلجــمــالــيــة ملــشــروع مركز 

عن خالد الصحي نحو 87 مليون ريال.

تراعي الكثافة السكانية وحجم الضغط 

33 ألف متر مربع  22 إلى  مساحات المراكز الجديدة تتراوح بين 

¶  مراكز صحية جديدة بمنظومة مختلفة عن المراكز القديمة

استقبال 1.3 مليون 
اتصال خالل 8 شهور

4546 حالة استفادت 
من خدمة »الحاالت 

العاجلة« في أغسطس 

زيادة عدد المراكز التي 
تعمل 24 ساعة يوميًا 

وسام السعايدة
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ــال الـــعـــامـــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ افــــتــــتــــحــــت هـــيـــئـــة األشـ
تـــقـــاطـــعـــي »راس  أمــــــــس،  )أشــــــــغــــــــال(، 
ــال  ــمــ الـــــنـــــوف« و»تــــنــــبــــك« ضـــمـــن األعــ
اإلنـــشـــائـــيـــة لــطــريــق الـــخـــور بــحــضــور 
ممثلني عــن اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث واإلدارة العامة للمرور وإدارة 
مدينة راس لفان الصناعية وعدد من 

مهندسي »أشغال« والشركة املنفذة.
الــجــديــدان فــي شمال  يقع التقاطعان 
طــريــق الــخــور حــيــث يــخــدمــان العديد 
من املناطق السكنية واملرافق الحيوية 
واألنـــشـــطـــة االقــتــصــاديــة والــريــاضــيــة 
لــفــان وراس  والــتــرفــيــهــيــة، مــثــل راس 
النوف وتنبك فضال عن إستاد البيت.

يــقــع تــقــاطــع راس الــنــوف عــنــد مدخل 
مــديــنــة الــخــور حــيــث يــتــألــف التقاطع 
الجديد مــن مستويني حيث يتضمن 
جـــســـرًا رئــيــســيــا بـــطـــول 100 مــتــر من 
مسارين في كل اتجاه وأربعة جسور 

التفافية وأربعة مخارج.
تـــدفـــقـــا  الـــــنـــــوف  تــــقــــاطــــع راس  يــــوفــــر 
مروريا حرا إلى إستاد البيت ويسهل 
الوصول إلى راس لفان بشكل مباشر 
دون الحاجة للمرور من مدينة الخور 
مــا يختصر زمـــن الــرحــلــة، كــمــا يخدم 
املــنــاطــق املــــجــــاورة مــثــل راس الــنــوف 
ــار الـــخـــور  ــطــ ــانــــب مــ والـــــخـــــور إلــــــى جــ

وشاطىء الفركية.
فيما يقع تقاطع تنبك عند مخرج 47 
بطريق الخور على بعد 7.5 كيلومتر 
من مدينة الخور، ويتألف التقاطع من 
مــســتــويــني حــيــث يــحــتــوي عــلــى جسر 
رئــيــســي بــطــول 100 يتضمن دواريـــن 
يــــــوفــــــران مـــــخـــــارج ومــــــداخــــــل تــســهــل 

الحركة املرورية في كافة االتجاهات.
يعتبر تقاطع تنبك حلقة وصل مهمة 
بني الحركة املرورية القادمة من طريق 
الشمال فــي اتــجــاه طريق الــخــور، كما 
ــقـــادمـــني من  يــســهــل الــــوصــــول أمـــــام الـ
اتـــجـــاه تنبك  فـــي  ــة  الــــدوحــ الـــخـــور أو 
ــــاورة إلـــى  ــــجـ ــاطـــق املـ ــنـ والــــجــــريــــان واملـ

جانب شمال سميسمة.
بــهــذه املــنــاســبــة، أكـــد حــســن ســعــيــدان 
املــــعــــجــــبــــة، مــــهــــنــــدس املــــــــشــــــــروع، أن 
»أشغال« افتتحت تقاطع راس النوف 
وتـــقـــاطـــع تــنــبــك ضــمــن أعـــمـــال طــريــق 

الخور.
وأشــــار إلـــى أنـــه بــهــذا االفــتــتــاح تصل 
نــســبــة إنـــجـــاز مـــشـــروع طــريــق الــخــور 
يـــتـــبـــقـــى مــن  مــــــن 92% حــــيــــث  أكـــــثـــــر 
ــزاء من  األعــمــال أربــعــة تــقــاطــعــات وأجــ
الــطــرق الخدمية ومــســارات الــدراجــات 
ــن املـــقـــرر  ــيـــة واملــــشــــاة حـــيـــث مــ الـــهـــوائـ
اكتمال املــشــروع في الربع الثاني من 

عام 2020.
الـــتـــقـــاطـــعـــني  املـــعـــجـــبـــة أن  وأوضـــــــــــح 
الــجــديــديــن يــخــدمــان املــنــاطــق شــمــال 
الـــــخـــــور وراس  الـــــخـــــور مــــثــــل  طــــريــــق 
لــفــان راس الــنــوف وتــنــبــك إلـــى جانب 
استاد البيت ومطار الخور وشاطىء 
إلــى أن تقاطع  الفركية وغيرها، الفتا 
راس النوف يوفر مدخال ملنطقة راس 
النوف والتي تتضمن أراضي جديدة 
لــلــمــواطــنــني مـــا يــشــجــع عــلــى تــطــويــر 

املنطقة سريعا.
مــن جهته، وجــه الدكتور ناصر حمد 
الـــهـــاجـــري، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملــشــروع 
ــره إلـــــــى هــيــئــة  ــ ــكـ ــ ــــت، شـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاد الـ ــ ــتــ ــ اســ
األشـــغـــال الــعــامــة عــلــى إنـــجـــاز معظم 

أجزاء طريق الخور.
ولــــفــــت إلـــــــى أن طــــريــــق الـــــخـــــور عــنــد 
اكتماله سيساعد على سهولة وصول 
إلــى اســتــاد البيت واستاد  الجماهير 
لوسيل، حيث إن تقاطع راس النوف 
له أهمية خاصة حيث يتصل مباشرة 
ــر تــدفــقــا  ــه يـــوفـ بـــاســـتـــاد الـــبـــيـــت، كـــونـ

مروريا حرا إلى االستاد.
ــيــــب املــــهــــنــــدس  ــقــ ــنــ بــــــــــــــدوره، أشــــــــــاد الــ
الــهــاجــري، رئــيــس قسم  محمد مسفر 
الــتــخــطــيــط املــــــروري بـــــــاإلدارة الــعــامــة 
الــدائــم واملستمر  لــلــمــرور، بالتنسيق 
مع هيئة األشغال العامة، مشيرًا إلى 
لــلــمــرور و»أشــغــال«  الــعــامــة  أن اإلدارة 

يعمالن في خطني متوازيني.
الــهــاجــري على أهمية االفتتاح  وأكـــد 

في تحسني الحركة املرورية، موضحا 
أنه من بني املزايا املهمة لتقاطع راس 
ــادمـــون من  ــقـ ــنـــوف أنــــه يــســتــطــيــع الـ الـ
طــريــق الــخــور الــوصــول مــبــاشــرة إلــى 
املــــرور  إلــــى  الــحــاجــة  لـــفـــان دون  راس 

من داخــل الــخــور، وهــو ما يعمل على 
خفض زمن الرحلة لرواد الطريق، بل 
املــــروري بمدينة  ــام  ويقلل مــن االزدحــ

الخور.
وأضــاف أن تقاطع تنبك يعتبر حلقة 

وصــل مهمة أمـــام الــقــادمــني ســـواء من 
الـــدوحـــة أو مــن طــريــق الــشــمــال حيث 
يــوفــر الــتــقــاطــع مـــخـــارج ومـــداخـــل في 

كافة االتجاهات.

رصف ودفان

منذ بداية تنفيذ أعمال مشروع طريق 
الخور في الربع األخير من عام 2016، 
ــاز 92% مـــن إجـــمـــالـــي أعــمــال  ــم إنـــجـ تـ

املشروع. 
وتم إنجاز قدٍر كبيٍر من أعمال تجهيز 
ــيـــون مــتــر  ــلـ بـــحـــجـــم 11.2 مـ الـــطـــريـــق 
ــان  ــدفـ ــال الـــرصـــف والـ ــمـ مــكــعــب مـــن أعـ
ــن األســـفـــلـــت  ــ ــن مــ ــ ــيــــون طــ ــلــ و1.95 مــ
ألــف متر مكعب مــن الخرسانة  و574 

املسلحة.
وتقدمت أعمال تطوير خدمات البنية 
التحتية ضمن نطاق أعمال املشروع، 
حــيــث تــمــت تــرســيــة 105 كــيــلــومــتــرات 
لتطوير شبكة تصريف مياه األمطار 
والــصــرف الــصــحــي ملــنــع تجمع املــيــاه 
أثناء موسم األمطار و80.8 كيلومتر 
لتمديد أنابيب شبكة املياه املعالجة 
إلــى جــانــب 155 كيلومترا من  والـــري 
شبكات الكهرباء و249 كيلومترا من 

شبكات االتصال.

مزايا الطريق

افتتحت »أشغال« في مــارس املاضي 
ــريـــق الـــخـــور  ــيـــســـي لـــطـ ــرئـ الــــطــــريــــق الـ
بطول 33 كيلومترا بعد نجاحها في 
تــحــويــل الـــطـــريـــق الـــقـــديـــم إلــــى طــريــق 
سريع يمتد من طريق الخور بمدينة 
الخور وصوال إلى شارع جامعة قطر 
الــدوحــة. حيث تــم التخطيط  بمدينة 
لــزيــادة عــدد مــســارات الطريق القديم 
إلــــى خــمــســة مــــســــارات فـــي كـــل اتــجــاه 
نـــحـــو 20000 مـــركـــبـــة فــي  تـــســـتـــوعـــب 
ــي االتـــــجـــــاهـــــني بـــــــدال مــن  ــ ــة فــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
مسارين في كل اتجاه تستوعب 8000 
مركبة في الساعة ما يساهم في زيادة 
القدرة االستيعابية للطريق وتعزيز 
الـــســـالمـــة املـــــروريـــــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
ــيـــر مـــســـاريـــن  ــــالل تـــوفـ أشــــغــــال مــــن خــ

آخرين للطوارىء.

يوفر الطريق الرئيسي لطريق الخور 
طــريــقــا بـــديـــال لــطــريــق الــشــمــال حيث 
يعمل الطريق الجديد على اختصار 
زمن الرحلة الذي كان يستغرقها رواد 
الطريق القادمون من الخور في اتجاه 
الدوحة بطريق الشمال بنحو أكثر من 

65% في أقل من 20 دقيقة. 
ويـــزيـــد مـــن أهــمــيــة الـــطـــريـــق اتــصــالــه 
بطرق رئيسية أخرى مثل طريق املجد 
الـــــذي يــســهــل الــــوصــــول إلــــى املــنــاطــق 
الغربية والجنوبية ليخدم أكــثــر من 
20 منطقة سكنية والعديد من املرافق 
االقــتــصــاديــة واملــنــشــآت الــحــيــويــة في 

مختلف املناطق.

محور تنمية

 
ً
فــضــال عــن كــونــه يــشــكــل طــريــقــا بــديــال

ومثاليا لطريق الشمال وحلقة الوصل 
الرئيسية بني شمال البالد وشرقها، 
ســيــخــلــق طــريــق الـــخـــور ديــمــوغــرافــيــة 
جديدة ومناطق عمرانية تمتد بطول 
الــدوحــة وصــوال  الساحل الشرقي مــن 

للخور وراس لفان. 
الـــطـــريـــق مـــحـــورا للتنمية  ســيــصــبــح 
الــدوحــة على النزوح  لتشجيع سكان 
ــارج املـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــعــمــيــر  ــ خــ
ــة فــــي شـــــرق قــطــر  ــيـ ــاطـــق الـــخـــارجـ ــنـ املـ
وصوال للخور، لتصبح مدينة لوسيل 
مــديــنــة نــمــوذجــيــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
سيعمل املشروع على فتح الباب أمام 
مزيد من االستثمارات سواء في مجال 
ــادة الرقعة  األعــمــال أوالــعــقــارات أو زيـ
ــيــــة. يــعــتــبــر طـــريـــق الـــخـــور من  الــــزراعــ
الطرق الفريدة في قطر نظرًا لتوفيره 
ملــســار خـــاص بــالــســكــك الــحــديــديــة في 
الـــجـــزيـــرة الــوســطــى لــلــطــريــق، والــــذي 
مــن املــقــرر أن يــربــط الــخــور بــالــدوحــة 
فــي محطتني رئيسيتني مما سيوفر 
بدائل أخرى لوسائل النقل أمام سكان 

املناطق التي يمر بها. 
واســتــطــاعــت هــيــئــة األشــــغــــال الــعــامــة 
ــاز 92% مــــن املــــشــــروع فــــي وقـــت  إنــــجــ
قياسي رغم التحديات التي واجهتها 
طـــــوال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة حــيــث تطلب 
املــشــروع إغـــالق 9 كيلومترات  إنــجــاز 
مـــن الــطــريــق بــشــكــل كــامــل مـــن تقاطع 
ــــارع جــامــعــة قطر  ســمــيــســمــة حــتــى شـ
الـــحـــركـــة  ــرًا وتــــحــــويــــل  ــ ــهـ ــ ملـــــــدة 18 شـ
املرورية إلى طريق الشمال، والتزمت 
»أشــغــال« بانتهاء أعــمــال الطريق في 

تلك الفترة دون تأخير.
وتعمل »أشــغــال« على إنــجــاز األجــزاء 
ــاء  ــريـــق لــتــشــمــل إنـــشـ ــالـــطـ املـــتـــبـــقـــيـــة بـ
مــضــمــار أوملــبــي لــلــدراجــات الــهــوائــيــة 
ــلــــى جـــانـــب  كـــيـــلـــومـــتـــرا عــ بــــطــــول 34 
الـــطـــريـــق وإقــــامــــة مــــســــارات مــشــتــركــة 
لــلــمــشــاة والـــدراجـــات الــهــوائــيــة بطول 
33 كيلومترا على الجانب اآلخـــر من 
الطريق هذا إلى جانب إنشاء 42 نفقا 

للمشاة والدراجات الهوائية.

من التقاطعات.. »أشغال«:  % 60 92 % من الطريق واكتمال  إنجاز 

افتتاح تقاطعي »راس النوف« و»تنبك« بطريق الخور

¶  النقيب المهندس محمد الهاجري

¶  المسؤولون وفريق العمل خالل االفتتاح

¶  حسن المعجبة¶  د. ناصر الهاجري

محمد عبدالعال
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بدعم من أسعار الطاقة والصادرات.. النقد العربي:

2.8 % نموا متوقعا لالقتصاد العام الجاري 
والمقبل مع تواصل اإلنفاق

وشــــدد صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي ضمن 
ــــذي نـــشـــره نــهــايــة االســـبـــوع  تــقــريــره الـ
املــاضــي مــن الــشــهــر الـــجـــاري، عــلــى انــه 
مــن املــتــوقــع ان يــواصــل كــذلــك الــقــطــاع 
ــو الـــــــذي تــم  ــمـ ــنـ ــر الـــنـــفـــطـــي زخــــــم الـ ــيـ غـ
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة  الــفــتــرة  تسجيله فــي 
وذلــك مستفيدا من االداء القوي لعدد 
من القطاعات وفــي مقدمتها قطاعات 
الصناعة والــبــنــاء وذلـــك بما يتماشى 
ــمــــرار الـــحـــكـــومـــة فــــي تــطــويــر  ــتــ مــــع اســ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــواصــلــتــهــا الــعــمــل 
فــي اطــار تنفيذ استراتيجية التنويع 
االقــتــصــادي الــذي انتهجته فــي االربــع 
ســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وفــــي ظـــل مــواصــلــة 
قطاع البناء والتشييد دعمه القوي من 
خالل تطوير مشاريع البنية التحتية 
واستكمال مالعب واملشاريع املرتبطة 
بــاســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم قــطــر 2022 
ــاره خــالل  ــعـ ــم الــكــشــف عـــن شـ ــذي تـ ــ والــ

الشهر الجاري.

عوامل محلية

كــمــا اشـــار صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي في 
ــاق االقـــتـــصـــاد  ــافــ ــخــــاص بــ تـــحـــديـــثـــه الــ
ــام  ــعــ ــن الــ ــ ــتـــمـــر مــ ــبـ الــــعــــربــــي لـــشـــهـــر سـ
الـــجـــاري الــــى ان الــعــديــد مـــن الــعــوامــل 
املــحــلــيــة ســتــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــنــمــو 
االقـــتـــصـــادي داخـــــل دولـــــة قـــطـــر، حيث 
ــقـــد الــــعــــربــــي ضــمــن  ــنـ ــال صــــنــــدوق الـ ــ قــ
نفس التقرير ان التوقعات تشير الى 
مواصلة القطاع غير النفطي تحقيق 
زخــــم مـــن الــنــمــو الـــقـــوي مــســتــفــيــدا من 
الـــصـــنـــاعـــة  لـــقـــطـــاعـــات  ــوي  ــ ــقـ ــ الـ االداء 
ــاء بــمــا يــتــمــاشــى مـــع اســتــمــرار  ــنـ ــبـ والـ
الــحــكــومــة فــي تــطــويــر البنية التحتية 
فــي اطــار تنفيذ استراتيجية التنويع 
ــار  االقـــتـــصـــادي، مـــشـــددا فـــي ذات االطــ
على انــه مــن املــرجــح ان يــواصــل قطاع 
الــبــنــاء والــتــشــيــد دعــمــه الـــقـــوي للنمو 
االقتصادي خالل العام الجاري وحتى 
العام املقبل. كما تطرق صندوق النقد 
الــعــربــي فـــي تــوقــعــاتــه الـــى مــســتــويــات 
الـــتـــضـــخـــم الــــتــــي مــــن املـــنـــتـــظـــر ان يــتــم 
الـــجـــاري، حيث  الــعــام  تحقيقها خـــالل 
قـــال الــتــقــريــر انـــه مـــن املــتــوقــع ان يبلغ 
مــعــدل الــتــضــخــم خـــالل الـــعـــام الــجــاري 
يــقــل عـــن 1.5% وعـــلـــى ان  مــســتــوى ال 
يتراجع خالل العام املقبل الى مستوى 
1% اجماال، بما يعكس وجود زخم في 

االقتصاد القطري.
ــي تــوقــع  ــدولــ ــان صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــ ــ وكــ
ــاري أن يــرتــفــع نمو  خــــالل الـــعـــام الــــجــ
ــلـــي مــن  ــكـ ــلـــي الـ إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املـــحـ
الــعــام  فـــي  إلـــى %2.6  فـــي 2018   %2.2
لـــعـــدد االســـبـــاب  نــتــيــجــة  2019، وذلـــــك 
وفـــي مــقــدمــتــهــا االعــتــمــاد عــلــى تعافي 

ــات  ــ ــونـ ــ ــربـ ــ ــدروكـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــاع الـ ــ ــطــ ــ ــاج قــ ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـ
واســـتـــمـــرار الــنــمــو الـــقـــوي فـــي الــقــطــاع 
غير الهيدروكربوني بدفع من القطاع 
الـــخـــاص. وقـــد اوضــــح صـــنـــدوق النقد 
ــــي ان ذلـــــك يـــعـــكـــس الـــنـــمـــو غــيــر  ــدولـ ــ الـ
الــهــيــدروكــربــونــي املــتــوقــع لــعــام 2019 
اســـتـــمـــرار اآلثـــــار املــضــاعــفــة لــلــزيــادات 
املستمرة في اإلنفاق الرأسمالي خالل 
املــاضــيــة، والــوتــيــرة  القليلة  الــســنــوات 
ــالـــي،  الـــتـــدريـــجـــيـــة لــعــمــلــيــة الـــضـــبـــط املـ
ــيــــرة، وزيــــــــادة نــشــاط  والـــســـيـــولـــة الــــوفــ
القطاع الــخــاص. وقـــال صــنــدوق النقد 
ــدولـــي ســيــســتــمــد الــنــمــو الـــدعـــم على  الـ
املــدى املتوسط مــن زيـــادة إنــتــاج الغاز 
ــرزان، وهــي زيـــادة مخططة  مــن حقل بــ
في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
تــبــلــغ نــســبــتــهــا 40%. وقـــــال صــنــدوق 
ــــي فــــي تـــقـــريـــره الــــصــــادر  ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
خــالل النصف االول من العام الجاري 
والخاص بمشاورات املادة الرابعة انه 
مــن املــتــوقــع أن يــبــلــغ الــتــضــخــم ذروتـــه 
عــنــد مــســتــوى 3.7% فــي 2020 نتيجة 
ــتـــصـــاديـــة ســــواء  لـــعـــدة املـــتـــغـــيـــرات االقـ
على املستوى املحلي او على املستوى 
ــمــــي والـــــــدولـــــــي والـــــتـــــي ســيــتــم  ــيــ ــلــ االقــ
تسجيلها خالل الفترة القليلة املتبقية 
من العام الجاري، موضحا ان متوسط 
التضخم سيقترب مــن 2% على املــدى 
ــتــــوســــط، وذلـــــــك لــــعــــودة االســـتـــقـــرار  املــ
عــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد الــعــاملــي. كما 
الــدولــي ان يصل  النقد  توقع صــنــدوق 
اجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي بنهاية الــعــام 
2019 الى سقف 705.8 مليار ريال، في 
حــن تــوقــع ان تــكــون مساهمة القطاع 
الهيدركربوني من الناتج بنحو 250.2 

مليار ريال في العام 2019. 
ويعتبر التقرير املحدث الفاق االقتصاد 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــربـــي الــــصــــادر عــــن صــ ــعـ الـ
الــــعــــربــــي لـــبـــنـــة جــــديــــدة ســـتـــســـاهـــم فــي 
تــحــفــيــز قـــطـــاع االعــــمــــال عـــلـــى مــســتــوى 
السوق املحلي اضافة الى تدعيم اسس 
الثقة العالية لدى املستثمرين االجانب 
في االقتصاد القطري، حيث من املتوقع 

ــشـــهـــد دولـــــــــة قــــطــــر خـــــــالل الـــفـــتـــرة  ان تـ
املــقــبــلــة تـــدفـــقـــات نـــقـــديـــة واســتــثــمــاريــة 
اجـــنـــبـــيـــة قـــــويـــــة، نـــتـــيـــجـــة لـــلـــمـــؤشـــرات 
االيجابية التي حملها التقرير في ظل 
الــــتــــطــــورات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــيــش 
الــذي سيعزز  على وقعها املنطقة االمــر 
ــة قــطــر ملــــؤشــــرات نمو  ــ مـــن تــحــقــيــق دولـ
عــالــيــة جــــدا تــجــعــلــهــا فـــي مــقــدمــة على 
مستوى تحقيق اعلى مستويات النمو 
االقــتــصــادي، خــاصــة وانــهــا خــالل العام 
املاضي تصدرت تقريبا دول املنطقة في 
تحقيق اعلى واســـرع مستويات النمو 
االقتصادي، نظرا للشراكات واالستقرار 
االقــتــصــادي الـــذي تمتعت بــه االســـواق 
ــقـــطـــاعـــات  ــن الـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــيـــة فـ ــلـ املـــحـ
املــخــتــلــفــة وتــــواصــــل عــمــلــيــات الــتــشــيــد 
والبناء استعدادا الستضافة مونديال 
قطر 2022 او تنفيذ املشاريع املرتبطة 

بالرؤية االستراتيجية للدولة 2030.

االحتياطيات

الى ذلك، فان دولة قطر تتمتع بأرصدة 
مالية واحتياطيات سيادية يستحوذ 

عليها جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار، فوفقا 
ملعهد صناديق الثروة السيادية يمتلك 
جهاز قطر لالستثمار اصــوال تتخطى 
عتبة 320 مليار دوالر بما يعادل 1.164 
تريليون ريال، اما مصرف قطر املركزي 
فانه يستحوذ على احتياطيات دولية 
تقدر بنحو 197 مليار ريال بما يعادل 

54.12 مليار دوالر امريكي.
واجمع في هذا االطار خبراء تحدثوا لـ 
»لوسيل« على ان االستثمار االجنبي 
ســيــتــابــع بــاهــتــمــام الــتــقــاريــر الــصــادرة 
عــــــن املـــــؤســـــســـــات الــــنــــقــــديــــة الــــدولــــيــــة 
كـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــجــمــوعــة 
البنك الدولي او تلك التقارير الصادرة 
عـــن مـــؤســـســـات الــنــقــد الـــعـــربـــي والــتــي 
تــعــتــبــر هــيــئــات مــالــيــة ونــقــديــة عــاملــيــة 
لـــدى  ــيـــة ذات مـــصـــداقـــيـــة عـــالـــيـــة  ــربـ وعـ
املستثمرين. واشــاروا في حديثهم الى 
الــتــي صـــدرت مطلع  الــتــقــاريــر السابقة 
ــاري والـــتـــي كــانــت ايــجــابــيــة  الـــعـــام الـــجـ
ــفــــزت املــســتــثــمــريــن االجــــانــــب عــلــى  وحــ
ــتــــصــــاد الـــقـــطـــري،  االســـتـــثـــمـــار فــــي االقــ
مستشهدين بدخول قوي من املحافظ 
واملــســتــثــمــريــن االجـــانـــب الــــى االســــواق 
فــــي دولــــــة قـــطـــر والـــــــذي اعـــقـــب اصـــــدار 
العديد مــن التقارير االقتصادية التي 
تم اطالقها في النصف االول من العام 
الجاري وتزامنت مع التعافي املشهود 
في االسعار الخاصة بقطاعات الطاقة 
ســـــواء الـــخـــاصـــة بــالــنــفــط او الـــغـــاز او 

االثنن معا.
ويقول في هذا االطــار املستثمر ورجل 
االعـــــمـــــال يــــوســــف ابـــوحـــلـــيـــقـــة ان هـــذا 
التقرير يأتي ليعظم نظر املستثمرين 
لالقتصاد القطري من حيث االستقرار 
وأســـســـه املــتــيــنــة، مـــشـــددا عــلــى ان اول 
مــا يبحث عنه املستثمر االجــنــبــي هو 
السمعة الجيدة للدولة ومدى التزامها 
بالقوانن والتزاماتها التجارية، وتابع 
ــذا الـــتـــقـــريـــر حـــافـــزا  ــ ــائـــال »ســـيـــكـــون هـ قـ
لكل مستثمر اجنبي يبحث عن فرص 
ــذا الــتــقــريــر يعكس  جـــديـــة، حــيــث ان هــ
قدرة قطر وامكانياتها وحكمة قرارها 

واملوضوعية في التعامل مع االحــداث 
ــد مـــرونـــة  ــؤكــ واملـــــجـــــريـــــات، كـــمـــا انــــــه يــ
االقــتــصــاد الــقــطــري الـــذي اصــبــح قـــادرا 
عــلــى مــواجــهــة كــافــة االزمــــات بــمــا فيها 
تقلبات اسعار النفط والحصار الجائر 
على الــدولــة. واوضــح انــه مقارنة بدول 
الحصار فقد تمكنت قطر مــن تحقيق 

نجاحات في جميع القطاعات.

الميزان التجاري

واوضـــح ابوحليقة ان اشـــارة صندوق 
النقد العربي الى االقبال على الصادرات 
القطرية لم يأت من فراغ وانما من واقع 
ملموس حيث تشير اغلب االحصائيات 
الــــــى ان املــــيــــزان  ــتــــجــــارة  ــالــ املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
الــذي يمثل الفرق بن  التجاري للدولة 
إجــمــالــي الــــصــــادرات والـــــــواردات سجل 
فــائــضــا قــــدره 13.2 مــلــيــار ريــــال، خــالل 
شهر يوليو املاضي بما يؤكد توقعات 

صندوق النقد العربي.
مـــن جــهــتــه، قــــال مــصــطــفــى فــهــمــي أبــو 
العال الرئيس التنفيذي إلدارة األصول 
ــــس لـــالســـتـــثـــمـــار ان  ــريـ ــ ــورتـ ــ بــــشــــركــــة فـ
ــنـــدوق الــنــقــد  الــتــقــريــر الــــصــــادر عـــن صـ
ــاء مــدعــومــا  الــعــربــي يــعــد ايــجــابــيــا وجــ
بالعديد من املعطيات االساسية ومنها 
التوسعات التي تنفذها دولة قطر في 
مـــجـــال الــطــاقــة وخـــاصـــة الـــغـــاز املــســال 
الــالعــب الرئيسي فــي سوق  وهــي تعد 
الطاقة والغاز، وذلك تماشيا مع ارتفاع 
نــســبــة االقــــبــــال عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
والتغير فــي سياسة استخدام الطاقة 
ــغـــاز  ــى الـ ــ ــفـــط الــ ــنـ ــا مــــن الـ ــرادهــ ــيــ ــتــ واســ
وبالتالي زيادة حجم الطلب على الغاز 
الــدول الصناعية الكبرى  الطبيعي من 
االمر الذي سينعكس ايجابا على دولة 
قطر، وتابع قائال اما بالنسبة للتوسع 
فــي االنــفــاق فهذا االمــر البــد ان يستمر 
مع العمل على تنويع القطاعات التي 
ــن اجـــــل تــحــقــيــق  ــاق فــيــهــا مــ ــ ــفـ ــ يـــتـــم االنـ
الــتــي تضمن تــواصــل مسيرة  املــعــادلــة 
النمو االيجابي التي تم تحقيقها خالل 
الفترة املاضية، خاصة بعد ان شارفت 
اغـــلـــب املــــشــــاريــــع الـــتـــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا 
الــدولــة مــن اعــمــال متعلقة بالبنية  فــي 
التحتية على االنتهاء، فبالتالي اليوم 
ــن الــعــمــل عــلــى تــنــويــع مــصــادر  ــد مـ البــ
الدخل واالعتماد على قطاعات جديدة 
كالرياضة والزراعة والصناعة وغيرها 
مــن الــقــطــاعــات االســاســيــة الــتــي تسهم 
فــــي تــحــقــيــق نــقــلــة نـــوعـــيـــة لــالقــتــصــاد 
ــل تـــصـــنـــيـــفـــه ضــمــن  ــ ــــواصــ ــقــــطــــري وتــ الــ
قـــائـــمـــة االقــــتــــصــــاديــــة املـــتـــقـــدمـــة ســــواء 
على املــســتــوى االقليمي او حتى على 
الــدولــي في ظل الثقة العالية  املستوى 

التي تتمتع بها الدولة.

توقع صندوق النقد العربي ان تحافظ دولة 
قطر على مستوى النمو املحقق خالل 

الفترة املاضية وذلك خالل العام الجاري 
والعام املقبل حيث توقع ان تصل نسبة 

النمو االقتصادي في الدولة خالل العام 2019 
و2020 الى مستويات ال تقل عن مستويات 

2.8%. وقد ارجع الصندوق في احدث تقاريره 
تقديراته الى توقعات بان يبقى النمو 

االقتصادي ايجابيا مدفوعا بشكل رئيسي ببقاء 
اسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة نسبيا 
مع استقرار الطلب على الصادرات القطرية، 

منوها الى ان العديد من التوقعات الخاصة 
بمجموعة من العوامل العاملية واملحلية.

أحمد فضلي

تقارير المؤسسات 
الدولية حول االقتصاد 

حوافز إضافية لالستثمار

 التوسعات في الطاقة 
تجعل قطر العبا 

أساسيا في السوق 
العالمية
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أكـــد بــيــت االســتــثــمــار ان االقــتــصــاد 
ــري يــــــوفــــــر فــــــرصــــــا واعـــــــــدة  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
للشركات املحلية واالجــنــبــيــة، مما 
يدعم تواجدها في السوق املحلي، 
ويــســاهــم فـــى جــــذب االســتــثــمــارات 
العاملية، كما يشجع االستثمارات 
الــتــوســع فــي اعمالها  املحلية عــلــى 
واالســـتـــفـــادة مـــن املـــزايـــا والــحــوافــز 
ــال سعيد  ــة. قــ ــدولــ الـــتـــي تــقــدمــهــا الــ
ــالـــح املــــــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  صـ
لشركة »بيت االستثمار« إن االداء 
ــقـــوي لـــلـــدولـــة خــال  ــادي الـ ــتـــصـ االقـ
الـــجـــاري ســاهــم بفاعلية في  الــعــام 
دعــــــم الــــشــــركــــات املـــحـــلـــيـــة وزيـــــــادة 

اربـــاحـــهـــا فـــي الـــســـوق، مــشــيــرا إلــى 
الدور الكبير الذي يقوم به مصرف 
قــطــر املـــركـــزي والــجــهــات املــســؤولــة 
لــدعــم الــقــطــاع املــالــي واالســتــثــمــاري 
وتــطــبــيــق افــضــل املــعــايــيــر الــعــاملــيــة 
التي وفرت الحماية الكاملة للقطاع 
املــالــي ضــد أي تــحــديــات خــارجــيــة، 
موضحا أن بيت االســتــثــمــار حقق 
عـــوائـــد مــمــيــزة ومــتــنــوعــة، للفرص 
ــتــــي يـــوفـــرهـــا فــي  االســـتـــثـــمـــاريـــة الــ
الـــقـــطـــاعـــات املـــخـــتـــلـــفـــة، كـــمـــا اتــخــذ 
اجــــــــراءات حــمــايــة رؤوس االمـــــوال 
املستثمرة، وتحقيق القيمة املضافة 

للمستثمرين على استثماراتهم.
الــــــشــــــركــــــة طــــرحــــت  وأضـــــــــــــــاف أن 
مجموعة من املنتجات االستثمارية 

واملـــحـــافـــظ الـــعـــقـــاريـــة فــــي الـــســـوق، 
ساهمت فــي توسع قــاعــدة العماء 
ــدد، مــشــيــرا  ــ واســـتـــقـــطـــاب عـــمـــاء جــ

إلـــــى ان طـــــرح املـــحـــافـــظ الـــعـــقـــاريـــة 
وطــرح صــنــدوق البيت املــالــي الــذي 
تـــم تــأســيــســه عـــام 2006 ســاهــم في 
ــاح وتـــوزيـــعـــات مميزة  ــ تــحــقــيــق اربـ
للمستثمرين، ويتم ادارة الصندوق 
وفقا التفاقية مــع »QNB سويس« 
مما يدعم ويساهم في تعزيز اعمال 
ــنـــدوق فـــى الــــســــوق، وتــحــقــيــق  الـــصـ

مؤشرات مالية ايجابية. 
وأكــــــد أن شـــركـــة بـــيـــت االســـتـــثـــمـــار 
تــركــز حــالــيــا عــلــى تــعــزيــز قــدراتــهــا 
فــــي الــــســــوق املـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي، 
ــــس قـــــــاعـــــــدة مـــــمـــــيـــــزة مـــن  ــيــ ــ ــأســ ــ وتــ
املـــســـاهـــمـــن واملـــســـتـــثـــمـــريـــن داخــــل 
ــلـــول  ــم الـــحـ ــديــ ــقــ وخــــــــــارج قــــطــــر، وتــ
االستثمارية املبتكرة لعمائها في 

جميع االســواق املحلية واالقليمية 
ــة مــــــن خــــــــال مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ والـ
ــة ومــــالــــيــــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ خـــــــدمـــــــات اسـ
ــام  ــكــ ــادئ وأحــ ــ ــبـ ــ تـــنـــافـــســـيـــة وفــــــق مـ

الشريعة االسامية.
 وأشار املري إلى طرح باقة متنوعة 
الــــصــــنــــاديــــق  مــــــن خــــــدمــــــات إدارة 
ــة  ــوحــ ــتــ ــفــ املــــــــحــــــــددة االهـــــــــــــــداف واملــ
واملـــتـــوازنـــة والــصــنــاديــق الــعــقــاريــة 
ــــظ االســــتــــثــــمــــاريــــة، وفـــقـــا  ــافـ ــ ــحـ ــ واملـ
ألحكام الشريعة اإلسامية، والتي 
يقوم على إدارتها فريق من الخبراء 
الـــشـــركـــة إلدارة هـــذا  فــــي  املـــؤهـــلـــن 
النوع من الخدمات مما يسهم في 
مبدأ تعظيم صافي قيمة االصــول 

والثروات.

الدوحة - 

الدوحة - 

¶ سعيد صالح المري

»وايل كورنيل« تناقش 
توقيت ربط الحبل السري 

عند حديثي الوالدة

ــت وايـــــل كـــورنـــيـــل للطب 
َّ
اســتــهــل

ــم الـــــجـــــديـــــد مـــن  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــر املـ ــ ــــطـ - قـ
سلسلة املحاضرات املتخصصة 
ــنــــوان »مـــفـــتـــاح  ــعــ بـــمـــحـــاضـــرة بــ
النجاح في ربط الحبل السري« 
بـــعـــد الـــــــــوالدة وتـــأثـــيـــر ذلـــــك فــي 
صحة األمهات ومواليدهن على 

السواء.
ــاء  ــ ــبــ ــ ــن األطــ ــ ــ ــور مـ ــ ــــضــ ــام حــ ــ ــ ــأمـ ــ ــ فـ
والــــــــصــــــــيــــــــادلــــــــة واملـــــــمـــــــرضـــــــن 
ــهـــن  ــال املـ ــجـــ والــــعــــامــــلــــن فــــــي مـــ
الطبية املساندة، ناقش الدكتور 
املــديــر الطبي للعمليات  لــي،  ِبــن 
ــثـــي الــــــــوالدة  ــديـ ــة لـــحـ ــيــ ــراحــ الــــجــ
ــلـــشـــؤون  ــيـــــس املــــــشــــــارك لـ ــ ــرئـ ــ والـ
الطبية في سدرة للطب، البحوث 
ــرقـــت ملــســألــة  ــتــــي تـــطـ الـــطـــبـــيـــة الــ
ربط الحبل السري بعد فواصل 
ـــن الــــــــوالدة  زمـــنـــيـــة مـــتـــفـــاوتـــة مــ
ــق فــــــي صــحــة  ــبــ ــر مــــــا ســ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ

األمهات وحديثي الوالدة.
وشــــرح الـــدكـــتـــور ِبــــن لــــي، عضو 
هــيــئــة الــتــدريــس مــن املــؤســســات 
الــشــريــكــة لـــوايـــل كــورنــيــل للطب 
- قطر، الجوانب الفسيولوجية 
ــلــــة تــنــفــس  ــقــــال مـــــن مــــرحــ ــتــ لــــانــ

الــجــنــن مـــن خــــال املــشــيــمــة إلــى 
الــولــيــد مــن خال  مرحلة تنفس 
ــم قـــــام بــتــحــلــيــل أثـــر  الــــرئــــتــــن، ثــ
ــط الــحــبــل الــســري  ــ الــتــهــويــة وربـ
ــلــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة.  ــــي هــــــذه املــــرحــ فـ
وتــــحــــدث الــــدكــــتــــور ِبـــــن لـــــي، فــي 
ــن مــحــاضــرتــه،  ــر مـ ــيـ ــزء األخـ الـــجـ
عـــن مــفــتــاح نـــجـــاح عــمــلــيــة ربــط 
الــحــبــل الــســري بــمــا يكفل صحة 
األم وولـــيـــدهـــا بــالــشــكــل األمــثــل، 
مــشــيــرًا فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن 
تــأخــيــر ربـــط الــحــبــل الــســري قبل 
قطعه أفضل في العادة من ربطه 
بشكل مباشر من حيث املحصلة 
الصحية، مؤكدًا في الوقت نفسه 
لــحــالــة  املــــائــــمــــة  الـــتـــوصـــيـــة  أن 

بعينها قد ال تائم حالة أخرى.

الدوحة - 

¶ د. ِبن لي

عقب المرحلة اإلصالحية للسوق.. كي بي إم جي:

قطاع العقارات بات أكثر مالءمة للمستأجر

ســيــبــقــى ســـــوق الــــعــــقــــارات فــي 
دولة قطر مراعًيا للمستأجرين 
ــًدا فيما  ومـــائـــًمـــا لــهــم وتـــحـــديـ
ــق بــشــرائــح عــقــاريــة ثــاث 

ّ
يــتــعــل

ــة  ــاريـ ــتـــجـ الـ ــاتــــب  ــكــ املــ أال وهــــــي 
واملساحات السكنية واملتاجر، 
إذ إن هذه الشرائح تشهد حالًيا 
إصاحات في األسعار تنعكس 
في مصلحة املستأجرين وذلك 
ــا ألحــدث معطيات »مؤشر 

ً
وفــق

ــقــــارات« مـــن شـــركـــة كـــي بي  الــــعــ
إم جي. 

يــــقــــول أنـــــــــوراج جـــوبـــتـــا املـــديـــر 
ــارات  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ورئـــــيـــــس قــــســــم االسـ
الــخــاصــة بــالــعــقــارات فــي شركة 
كي بي إم جي في قطر: »شهدنا 
على مــدى الفصلين املاضين 
إطاق مبادرات طويلة األمد من 
قبل الحكومة سعًيا منها لدفع 
ـــة.  ــدولـ عــجــلــة نـــمـــو اقـــتـــصـــاد الــ
ــبــــادرات عــلــى سبيل  فـــإطـــاق مــ
ــانـــب بــنــســبــة %100  ــك األجـ

ّ
تــمــل

عـــبـــر عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات مــن 
ق النقدي 

ّ
دون قيود على التدف

وبـــمـــعـــّدالت ضــريــبــيــة بسيطة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوســيــع نــطــاق 
ك في 

ّ
قــدرة األجــانــب على التمل

قـــطـــاع الـــعـــقـــارات، خـــطـــوات من 
شأنها تعزيز االستقرار والنمو 

في السوق.« 
ُيــــــظــــــِهــــــر مـــــــؤشـــــــر اســــتــــئــــجــــار 
ــي قـــطـــر الــــصــــادر  ــ ــارات فـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
عـــن شـــركـــة كـــي بـــي إم جــــي، أن 
معّدل الشغور في أبرز املناطق 
التجارية في الدوحة قد يرتفع 

ـــر عـــروضـــات جــديــدة 
ّ
عــقــب تـــوف

عــبــر شبكة اإلنــتــرنــت وفـــي ظل 
ــذي مــــا زال يــشــهــده  ــ الــ الــــهــــدوء 
الطلب. غير إن أول فصلن من 
ــا 

ً
انــخــفــاض ــام 2019 شـــهـــدا  ــعـ الـ

ا بنسبة 2% فــي مؤشر 
ً
بسيط

 باالنخفاض 
ً
االستئجار مقارنة

البالغ 5% املسّجل في الفصلن 

األخيرين من العام 2018. 
ــق بــســوق الــعــقــارات 

ّ
فــيــمــا يــتــعــل

ــفــــصــــان  ــد الــ ــ ــهـ ــ الــــســــكــــنــــيــــة، شـ
الـــــــــعـــــــــام 2019  األوالن مـــــــــن 
ا بنسبة 3.6 في مؤشر 

ً
انخفاض

 بــنــســبــة 
ً
ــتــــئــــجــــار مــــقــــارنــــة االســ

الــفــصــلــن  فــــي  املـــســـّجـــلـــة   %4.5
الـــــعـــــام 2018،  ــــن مـــــن  ــريـ ــ ــيـ ــ األخـ
وُيـــعـــزى ذلــــك بـــالـــدرجـــة األولــــى 
الفلل )املندرجة ضمن  إلــى فئة 
الــعــقــارات املتوسطة واملعقولة 
ا 

ً
السعر( التي سّجلت انخفاض

فــي مــؤشــر االســتــئــجــار بنسبة 
ــا الـــشـــقـــق فــقــد  ــ ــ 8% تـــقـــريـــًبـــا. أّم
ــا بــنــســبــة %6 

ً
شــهــدت انــخــفــاض

خـــال الــنــصــف األول مــن الــعــام 
 .2019

ــر، حـــافـــظ  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــة املـ ــيــ مـــــن نــــاحــ

السوق القطري على استقراره 
ألكثر من سنة، إال أن مساحات 
رة في املجّمعات 

ّ
املتاجر املتوف

ــا  ــًعــ ــلــــت تــــراجــ ــّجــ الــــتــــجــــاريــــة ســ
وتــحــديــًدا فــي الفصلن الثالث 
الـــعـــام 2018. وقــد  والــــرابــــع مـــن 
شهدت هذه الشريحة من سوق 
ــا نــســبــتــه  ـ

ً
ــفـــاض ــارات انـــخـ ــقــ ــعــ الــ

2% فــي مــؤشــر االســتــئــجــار في 
انعكاس الرتفاع العرض جّراء 
زيــــــــادة مـــــعـــــّدالت الــــشــــغــــور فــي 
السوق. ويعود هذا االنخفاض 
ــاوض عــــــدد مــن  ــ ــفـ ــ إلــــــى واقــــــــع تـ
املستأجرين الكبار على شروط 
االســـتـــئـــجـــار وإبــــــــــرام صــفــقــات 
مــــــة لــهــم  بــــــشــــــروط أكـــــثـــــر مــــــاء
ــتـــويـــات  ــاع مـــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ  ارتـ

ّ
ــي ظـــــــل ــ فــ

التنافسية في القطاع.

¶ أنوراج جوبتا

»كارنيجي ميلون« ترحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد

رحبت جامعة كارنيجي ميلون في قطر 
بعشرة أعضاء جــدد في هيئة التدريس 
الـــــدراســـــي 2019 - 2020  لـــلـــعـــام  لـــديـــهـــا 
للتدريس ضمن مــجــاالت إدارة األعــمــال 

والفنون والعلوم.
ــاذ مــســاعــد  ــتــ ــر، أســ ــ ــهـ ــ ــم كـــيـــرا دريـ وانــــضــ
اللغة اإلنجليزية، وسايمون  مشارك في 
ــاعـــد مــــشــــارك فــي  ــر، أســــتــــاذ مـــسـ ــنـ ــكـ فـــولـ
ــداكــــو، أســتــاذ  الــكــيــمــيــاء، وأجـــوســـتـــن إنــ
ــاد،  ــتــــصــ ــــي عـــلـــم االقــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ مـــســـاعـــد مـ
وجاسمن كيربي، أمن مكتبة اإلرشــاد، 
والـــزهـــرة مــفــيــد، مــحــاضــر لــغــة فــرنــســيــة، 
وديــبــا نــايــر، أســتــاذ مساعد مــشــارك في 
الــتــاريــخ، وفيلي ســافــاك، أســتــاذ مساعد 
ــلـــم االقــــتــــصــــاد، وفـــــــارون  مــــشــــارك فــــي عـ
ــا، أســـــتـــــاذ مـــســـاعـــد مـــــشـــــارك فــي  ــ ــارمــ ــ شــ
ــويـــرس، أســـتـــاذ  ــكـ الـــتـــســـويـــق، وجـــيـــف سـ
ــــس الـــلـــغـــة  ــدريــ ــ ــي تــ ــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ ــد مــ ــاعــ ــســ مــ
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، وبـــاتـــريـــك والـــــــش، أســـتـــاذ 

إلــى طاقم  مساعد مــشــارك فــي الفلسفة، 
التدريس بالجامعة.

تــــقــــدم جـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي مـــيـــلـــون فــي 
ــوم  ــلــ ــعــ ــر بـــــــرامـــــــج جــــامــــعــــيــــة فـــــــي الــ ــ ــطـ ــ قـ
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، وإدارة األعـــــمـــــال، وعــلــم 

األحــيــاء الحاسوبي، وعــلــوم الحاسوب، 
وأنظمة املعلومات. ويقوم أعضاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الفنون والــعــلــوم بتدريس 
مقررات إجبارية واختيارية في مجموعة 

متنوعة من املجاالت.

¶ أعضاء التدريس الجدد

300 مبنى  تخدم أكثر من 
وحدة سكنية  8500 يضم 

»فودافون قطر« تنهي 
نشر شبكة األلياف الضوئية 

في واحة إزدان

أعلنت فودافون قطر انتهاء نشر شبكة جيجانت - األلياف الضوئية 
في واحة إزدان، إحدى أكبر التجمعات السكنية في مدينة الوكير.

وتــخــدم هــذه الشبكة أكــثــر مــن 300 مبنى، تضم مــا يــزيــد على 8500 
وحــــدة ســكــنــيــة ستستفيد جــمــيــعــهــا مـــن خـــدمـــات اإلنــتــرنــت املــنــزلــي 

فودافون »جيجا هوم«.
ويــتــيــح نــظــام فـــودافـــون »جــيــجــا هـــوم« ملستخدميه ســرعــات إنترنت 
إلــى جانب توفير إشــارة واي فــاي مضمونة في كل غرفة من  فائقة، 
 Giga Wi- fi غرف املنزل مهما كان اتساعه بفضل االعتماد على تقنية

Hub املتطورة.
وبــاإلضــافــة لــذلــك، يستمتع الــعــمــاء املــشــتــركــون فــي نــظــام فــودافــون 
»جيجا هــوم« بعدد من املزايا الترفيهية املجانية، وتشمل اشتراًكا 
في تطبيق Entertainer واشتراًكا في خدمة وافو من OSN والتي توفر 
باقة من الخيارات الترفيهية العائلية عبر قنوات مختلفة من شتى 

أنحاء العالم، إلى جانب البرامج التلفزيونية واألفام حسب الطلب.
ــا فــي نــشــر شبكة جــيــجــانــت-األلــيــاف  وقـــد بـــدأت فـــودافـــون قــطــر حــالــّيً
الضوئية في العديد من املجمعات السكنية في قرى إزدان في الوكير. 
وسيسمح ذلــك بتوفير خدمات فــودافــون »جيجا هــوم« في أكثر من 

12000 وحدة سكنية.

بيت االستثمار يعزز قاعدة العمالء.. المري:

الدوحة - 
الدوحة - 
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10394.9 نقطة أغلق عند مستوى 

0.64 % وسط تعامالت هادئة  المؤشر يتراجع 

لقطة

الضريبة غير المباشرة
جبى من املستهلك عن طريق وسيط )مثل متاجر البيع بالتجزئة( 

ُ
الضريبة غير املباشرة هي التي ت

الــضــريــبــة. ومــن أمثلتها: ضريبة املبيعات،  الــعــبء االقــتــصــادي النهائي لتلك  الـــذي يتحمل  أو مــن 
وضريبة الوحدة، وضريبة القيمة املضافة، وضريبة السلع والخدمات، وضريبة اإلنتاج والرسوم 
الجمركية. بعد ذلك، يقدم الوسيط اإلقرار الضريبي ويرسل اإليرادات الضريبية للحكومة. وبناًء على 
 
ً
ذلك، يتناقض مصطلح الضريبة غير املباشرة مع الضريبة املباشرة التي تجمعها الحكومة مباشرة

فرض عليهم الضرائب.
ُ
من األشخاص االعتباريني أو العاديني الذين ت

وعّرفها آخرون بأنها الضرائب التي ال يمكن أن يتحملها شخٌص آخر بعكس الضرائب غير املباشرة. 
وتؤدي الضرائب غير املباشرة إلى زيــادٍة في أسعار السلع واملنتجات على املستهلكني كالضرائب 
عة لها، فيما 

ّ
دفع ضرائبها مبدئيًا من الشركة املصن

ُ
على الوقود والسجائر. أما بالنسبة للسيارات فت

بعد يتحمل املشتري دفع تلك الضريبة ولكن بتكلفة أعلى. وبالتالي، يمكن تحويل دفع الضرائب 
غير املباشرة إلــى طــرٍف آخــر، ودرجــة تحويل الدفع هــذه هي التي بشأنها تحديد ما إذا كانت تلك 
الضرائب مباشرة أو غير مباشرة. وهنا يكمن دور مرونة الطلب والعرض على السلع أو الخدمات 

رضت عليها الضرائب.
ُ
التي ف

دليل المستثمر

أغلق املؤشر العام للبورصة على تراجع بنسبة 
0.64% عند مستوى 10394.9 نقطة، وسط هدوء 
نسبي معتاد خــال جلسة األســبــوع االفتتاحية، 

مع خفوت تداوالت األجانب.
وبــنــهــايــة الجلسة تــراجــعــت مــؤشــرات 6 قطاعات 
ــأمــــني والــــبــــنــــوك والـــــخـــــدمـــــات املـــالـــيـــة،  ــتــ وهــــــي الــ
والخدمات واالتصاالت والصناعة والنقل، بينما 

ارتفع العقارات وحيدًا بنسبة %0.83.
وسجل مؤشر العائد اإلجمالي انخفاضا بمقدار 
122.81 نــقــطــة، أي مــا نسبته 0.64% ليصل إلــى 
ــة قطر  بـــورصـ نــقــطــة، وســـجـــل مـــؤشـــر   19127.49
الــــريــــان اإلســــامــــي الـــســـعـــري انـــخـــفـــاضـــا بــمــقــدار 
إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.34   8.09
2341.79 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان 
اإلســامــي انخفاضا بــمــقــدار 13.78 نقطة، أي ما 
نسبته 0.34% ليصل إلى 3987.36 نقطة، وسجل 
مؤشر جميع األسهم املتداولة انخفاضا بمقدار 
إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.56   17.33

3064.43 نقطة.
ــعــــت أســــهــــم 13 شـــركـــة  ــفــ وفــــــي جـــلـــســـة أمــــــــس، ارتــ
وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت 5 شركات 

على سعر إغاقها السابق. وتصدر سهم الدوحة 

للتأمني القائمة الخضراء مرتفعًا بنسبة %5.71 

الــتــحــويــلــيــة بــنــســبــة 4.36% وســهــم  وتـــــاه ســهــم 

الخليج الدولية بنسبة 2.44%، بينما تصدر سهم 

قــطــر األول قــائــمــة األســهــم األكــثــر تــراجــعــًا بنسبة 

2.46% وتــاه قطر للتأمني بنسبة 2.42% وودام 

نــشــاطــا عبر  الــجــلــســة  بــنــســبــة 2.38%. وشـــهـــدت 
املــطــلــعــني عــلــى 5 شــركــات حــيــث جـــرى شــــراء 1.15 
مليون سهم من مصرف الريان و7.05 مليون سهم 
شــركــة نــاقــات وشــــراء 22.2 ألـــف ســهــم مــن شركة 
املــيــرة وشــــراء 11.5 ألـــف ســهــم مــن أســهــم القطرية 
العامة للتأمني، وعلى صعيد البيع فقد جرى بيع 
30.36 ألـــف ســهــم مــن شــركــة املــيــرة عــبــر املطلعني 
وكــذلــك بــيــع 2.795 مــلــيــون ســهــم مــن بــنــك الخليج 

التجاري.
وكان مؤشر بورصة قطر قد ارتفع خال األسبوع 
السابق بمقدار 208.46 نقطة، أو ما يعادل %2.03 
مــن قيمته، ليغلق عند مستوى 10,461.65 نقطة 
وارتفعت القيمة السوقية ألسهم الشركات املدرجة 
فــي الــبــورصــة فــي نهاية األســبــوع املــاضــي بنسبة 
2.35% لتصل إلى 578.6 مليار ريال، مقابل 565.3 
مليار ريال في نهاية األسبوع الذي سبقه، لتسجل 

رسملة السوق مكاسب بقيمة 13.3 مليار ريال.
وقــال التحليل الفني األسبوعي لشركة بنك قطر 
الوطني للخدمات املالية QNBFS إن املؤشر استمر 
بالحركة داخل القناة التصحيحية خال األسبوع 
املاضي وتجاوز مستوى الدعم القوي البالغ 9,700 
نــقــطــة، ويــبــقــى مــســتــوى املــقــاومــة املــتــوقــع 10,800 

ومستوى الدعم األسبوعي 9,700 نقطة.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

6 3.725.715% 5.71
قطاعات سجلت تراجعًا بقيادة 

التأمني والبنوك
مليار ريال تراجع رسملة السوق 

بنهاية الجلسة
 »QNB« مليون ريال تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت »إزدان
 القابضة« متصدر الكميات

 نمو »الدوحة للتأمني« متصدر 
األسهم املرتفعة

75.5 مليون سهم متداول في جلسة
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ــــال جــلــســة  تـــراجـــعـــت الـــــتـــــداوالت خـ
ــة بـــجـــلـــســـة الــخــمــيــس  ــارنــ ــقــ أمــــــس مــ
املــاضــي، إذ هبطت السيولة بنسبة 
36% إلى 161.8 مليون ريــال، مقابل 
الــخــمــيــس  ــيــــون ريــــــــال  ــلــ 251.73 مــ
ــام  ــجــ ــــت أحــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــا تـ ــمــ املـــــــاضـــــــي، كــ
التداول 41% إلى 75.5 مليون سهم، 
كما تراجعت الصفقات بنسبة %62 

إلى 2982 صفقة.
وذكــــرت الــنــشــرة الــيــومــيــة للبورصة 
أن قطاع البنوك والــخــدمــات املالية، 
تـــداول 25 مليونا و081  الـــذي شهد 
ألفا و837 سهما بقيمة 51 مليونا 
ألــفــا و069.780 ريــــال نتيجة  و918 
تنفيذ 927 صفقة، سجل انخفاضا 
بــمــقــدار 36.07 نقطة، أي مــا نسبته 
إلــى 4 آالف و025.04  0.89% ليصل 

نقطة.
كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــخــدمــات 
والــســلــع االســتــهــاكــيــة، الــــذي شهد 
ألــــفــــا و558  تـــــــــداول مـــلـــيـــون و825 
سهما بقيمة 17 مليونا و955 ألفا 
و620.610 ريـــال نتيجة تنفيذ 184 
بـــمـــقـــدار 76.61  انـــخـــفـــاضـــا  صـــفـــقـــة، 

نقطة، أي مــا نسبته 0.89% ليصل 
إلــى 8 آالف و512.32 نقطة. وسجل 
قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 13 
مليونا و387 ألفا و417 سهما بقيمة 
38 مــلــيــونــا و105 آالف و829.814 
تــنــفــيــذ 932 صــفــقــة،  نــتــيــجــة  ــال  ــ ــ ريـ
انــخــفــاضــا بــمــقــدار 5.87 نــقــطــة، أي 
ما نسبته 0.19% ليصل إلى 3 آالف 

و097.87 نقطة.
كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الــتــأمــني، 
ألـــفـــا و612  ــداول 518  ــ تــ ــــذي شــهــد  الـ
ألــفــا  ــيـــون و154  ــلـ بــقــيــمــة مـ ســـهـــمـــا 
تــنــفــيــذ 69  نــتــيــجــة  و107.920 ريــــال 
بـــمـــقـــدار 55.42  انـــخـــفـــاضـــا  صـــفـــقـــة، 
نقطة، أي مــا نسبته 1.89% ليصل 

إلى ألفني و879.56 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي 
تــــداول 25 مــلــيــونــا و065 ألفا  شــهــد 
و291 سهما بقيمة 29 مليونا و560 
ألــفــا و104.242 ريـــال نتيجة تنفيذ 
539 صفقة، ارتــفــاعــا بــمــقــدار 12.45 
نقطة، أي مــا نسبته 0.83% ليصل 

إلى ألف و511.27 نقطة.
ــاالت،  وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع االتــــصــ

الذي شهد تداول 3 مايني و251 ألفا 
و856 سهما بقيمة 7 مايني و554 
ألــفــا و531.650 ريـــال نتيجة تنفيذ 
214 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.73 
نقطة، أي مــا نسبته 0.69% ليصل 

966.81 نقطة.
وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الــنــقــل، الـــذي 
ألــفــا  تـــــــداول 6 مـــايـــني و332  شـــهـــد 
و213 سهما بقيمة 15 مليونا و565 
ألــفــا و350.580 ريـــال نتيجة تنفيذ 
117 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.87 
نقطة، أي مــا نسبته 0.15% ليصل 

إلى ألفني و533.35 نقطة.
وكـــانـــت الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة لألسهم 
املتداولة قد ارتفعت خال األسبوع 
املاضي بنسبة 17% لتصل إلى 1.32 
مليار ريــال، مقابل 1.13 مليار ريال 
في األسبوع السابق، كما ارتفع عدد 
بــنــســبــة %79.83  املـــتـــداولـــة  األســـهـــم 
ــيـــون ســهــم،  ــلـ ــــى 644.2 مـ إلــ لـــيـــصـــل 
مقابل 358.2 مليون ســهــم، وارتــفــع 
أيــضــا عـــدد الــعــقــود املــنــفــذة بنسبة 
إلــــى 35839 عــقــدا،  لــيــصــل   %19.66

مقابل 29951 عقدا.

 % 36 السيولة تتراجع 
2982 صفقة وتنفيذ 

■ أداء مؤشر قطاع البنوك خالل جلسة امس
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االفراد القطريين

المؤسسات القطرية

االفراد الخليجيين

المؤسسات الخليجية

األفراد األجانب

المؤسسات األجنبية

(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية

األفراد القطريون يسجلون 
أعلى صافي شراء

شهدت جلسة أمس تسجيل األفــراد القطريني أعلى صافي شــراء وبلغت قيمته 
4.8 مليون ريال، وتاهم األفراد األجانب بنحو 2.9 مليون ريال ثم املؤسسات 
الخليجية بنحو 2.65 مليون ريــال ورابــعــًا األفـــراد الخليجيون بنحو 533 
ألف ريال، بينما تصدرت املؤسسات األجنبية قائمة صافي البيع بنحو 6.4 

مليون ريال ثم املؤسسات القطرية بقرابة 4.5 مليون ريال.
الــســوق خــال األســبــوع املاضي  وأبـــدت املــؤســســات األجنبية تفاؤلها بحركة 
وبلغ صافي شرائها 47.9 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 40.6 مليون ريال 
أبــدت املؤسسات القطرية تفاؤلها بحركة السوق وبلغ صافي شرائها  في األسبوع السابق. وكذلك، 
17.9 مليون ريــال باملقارنة مــع صافي شــراء بلغ 85.1 مليون ريــال فــي األســبــوع السابق. كما توقع 
املستثمرون األجانب هبوط حركة أسواق األسهم، حيث بلغ صافي مبيعهم 0.57 مليون ريال باملقارنة 
مع صافي مبيع بلغ 11.5 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، توقع املستثمرون القطريون هبوط 
حركة أسواق األسهم، حيث بلغ صافي مبيعهم 65.2 مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 114.3 
مليون ريــال في األسبوع السابق. وبلغ صافي شــراء املؤسسات األجنبية منذ بداية عام 2019 حتى 

تاريخه ما يعادل 1.24 مليار دوالر من األسهم.
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الشركة القطاع
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15 آراء وآراء

¶  اآلراء الواردة في هذه الصفحة تعبر عن وجهة نظر الكاتبوآراء        آراء
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روبرت شولر

مؤلف وصحفي أمريكي
»صحيفة واشنطن بوست األمريكية«

اقتصاد ترامب وذاكرة الناخبين قصيرة

في االنتخابات الرئاسية املقبلة املقرر إجراؤها في نوفمبر 
مــن الــعــام املــقــبــل، سيكون بحاجة إلــى مثل هــذا الــنــوع من 
التساهل من أجل تحقيق الفوز والحصول على والية ثانية 
في البيت األبيض. فهل سينقذه االقتصاد؟ منذ عام كان 
للثقة، واآلن ال يبدو ذلــك واضحا  لــدى ترامب سبب مقنع 
بما يكفي. ولتأخذ سوق األسهم على سبيل املثال. وأتذكر 
هنا في هذا املقام التغريدة التي كتبها ترامب على حسابه 
التدوينات املصغرة »تويتر« والتي  الشخصي على موقع 
الــذي تحققه سوق  الكبير  النجاح  قــال فيها: »السبب فــي 

األسهم لدينا هو أنا«.

التي تحققت تحت  الكبيرة  وفــي واقــع األمــر فــإن املكاسب 
قــيــادة تــرامــب كــانــت فــي الــعــام األول مــن رئــاســتــه. فخالل 
ترقبه إقرار قانون التخفيضات الضريبية، وخفض القواعد 
البيروقراطية، وربما مبادرة كبيرة تتعلق بالبنية التحتية، 
قفز مؤشر »ستاندارد أند بورز 500« بمعدل الثلث تقريبا 
منذ انتخاب ترامب رئيسا للواليات املتحدة وحتى الذكرى 

األولى ألدائه اليمني الدستورية رئيسا للبالد.
ومــنــذ ذلـــك الــحــني ومــؤشــر »ســتــانــدارد أنـــد بــــورز« يشهد 
تقلبات صعودا وهبوطا، ويعزى هذا بصورة رئيسية إلى 

سياسات ترامب غير التقليدية فيما يتعلق بالتجارة.
وأغلب الظن أنه وبحلول خريف العام املقبل، ستصبح كافة 
الذي  العام   - التي كانت معقودة على 2017  العالية  اآلمــال 
األبــيــض رسميا - شيئا  البيت  إلــى  تــرامــب  شهد وصـــول 
من املاضي، وسيحكم املواطن األمريكي على ترامب على 

أساس نتائج فعلية.

برغم سخرية التاريخ، لكن كالفني كوليدج، الرئيس الثالثني 
للواليات املتحدة األمريكية، كان محقا حينما قال في العام 
1925 إن »الشغل الشاغل للشعب األمريكي هو )البزنس(«، 
مضيفا: »إنهم يكترثون وبدرجة عميقة باإلنتاج والشراء 

والبيع واالستثمار واالزدهار في العالم«.
ومــضــى كــولــيــدج يــفــســر ذلـــك بــقــولــه إن هـــذا ال يــعــنــي أننا 
بدون أخالق، لكننا نتوقع من الحكومة أن تعزز مستويات 
الــرفــاهــيــة، ونــحــن نــجــنــح إلـــى أال نــتــرك الــعــاطــفــة تعترض 
سبيلنا إلنجاز ذلك. وما عليك إال أن تنظر فقط إلى ما قد 
حدث إلى الفقير هيربرت هوفر، الرئيس الحادي والثالثني 
للواليات املتحدة األمريكية، واملعروف بـ »اإلنسان العظيم« 
أوروبـــي كانوا  إنقاذ 10 ماليني مواطن  وذلــك لجهوده في 
يتضورون جوعا بعد الحرب العاملية األولــى، لكن الواليات 
انهارت سوق  البيت األبيض حينما  املتحدة قد لفظته من 

األسهم في عهده.
وبالعكس سيتسامح الشعب األمريكي مع الكثير من نقاط 
التي قد تجتمع في رئيس يحقق طفرة  الضعف والعيوب 

في عهده.
وحينما يواجه الرئيس دونالد ترامب الناخبني وجها لوجه 

ديفيد فون دريله

“ األهداف تحفزنا، هذا صحيح، 
وبدونها ال نستطيع البقاء أصًلا على قيد الحياة  ”

saud2002h@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

الديون العالمية 
تهدد االقتصاد األسترالي

ما من شك في أن الديون املتراكمة هي سبب رئيسي 
فــي األزمـــة املــالــيــة العاملية الــتــي انــدلــعــت شــرارتــهــا في 
أواســط العام 2008، لكن وبعد مضي 11 عاما ازداد 
جبل الدين العاملي، وهو ما حدا بالكثير من املحللني 
إلى التحذير من نشوب أزمة أخرى تلوح بوادرها في 

األفق، وأستراليا بالفعل في مهب تلك األزمة.
وفي العام 2008 كان انهيار مجموعة »ليمار برازرز« 
الذي حفز على  العامل األساسي  العمالقة  األمريكية 
الــعــاملــيــة، كــمــا تــســبــب في  ــال  املــ تجميد أســــواق رأس 
حصول أكبر كارثة مالية يشهدها العالم من الكساد 

الكبير.
البطالة  املتحدة األمريكية وصل معدل  الواليات  وفي 
إلى ما نسبته 10%، في الوقت الذي وقعت فيه البالد 

بالفعل في »الركود الكبير«.
واقتصادات منطقة العملة األوروبية املوحدة »اليورو« 
قــد دمــــرت بــالــفــعــل، بــقــيــادة الــيــونــان، كــمــا أن أســـواق 
األسهم العاملية تراجعت، وفي أستراليا أنفقت حكومة 
»رود« املليارات من أجل املحافظة على أداء االقتصاد 

املحلي.
ــتــعــاون  ــلــتــقــديــرات الــــصــــادرة عـــن مــنــظــمــة ال ووفـــقـــا ل
ــــديــــون 83  ــتــنــمــيــة، يـــالمـــس مـــعـــدل ال االقـــتـــصـــادي وال

تريليون دوالر، ومن املمكن أن يصبح مستداما.
وأوضحت املنظمة أن الديون املؤسسية تزيد حتى عن 
العاملية، حيث تصل قيمتها إلى 101 تريليون دوالر. 
إلــى قرابة 200 تريليون  الــديــون  ويصل مجموع تلك 
دوالر، محتسبة على حكومات الدول والشركات، وهو 

الرقم الباعث جدا على القلق.
أنه  التعاون االقتصادي والتنمية من  وحــذرت منظمة 
التدهور،  العاملي في  النمو االقتصادي  إذا ما استمر 
وأصبحت الشروط االئتمانية أكثر صرامة، قد تظهر 
بوادر أزمة جديدة من التوتر املالي، ويمكن أن تصبح 

أسواق املال أكثر عرضة للمخاطر.
وتراكم الديون في أعلى مستوياته على اإلطالق، وإذا 
الهائل  فــإن هــذا املستوى  الــركــود،  مــا وقعنا فــي بئر 
الــديــون سينتج عنه مشكالت حقيقية لصانعي  من 
السياسات حول العالم، ومن وجهة نظري أيضا فإن 

هذا سيعمق الركود االقتصادي.
وفـــي قــلــب جــبــل الــديــن الــعــاملــي تــقــع الـــواليـــات املتحدة 
االقــتــراض من  األمريكية، حيث يصل إجمالي قيمة 
إلــى 33 تريليون  الــعــام والــخــاص اآلن  القطاعني  قبل 

دوالر.
ويمثل هذا 17% من إجمالي الديون العاملية، في دولة 
واحدة، وإن كانت صاحبة االقتصاد األكبر في العالم.

آندرو روبرتسون

محرر الشؤون االقتصادية في 
»إيه بي سي نيوز« - »شبكة إيه 
بي سي نيوز اإلخبارية«

ينابيع المعرفة
أطفأت حمم الحروب

مـــن مــطــار مــســقــط الـــدولـــي، بــتــصــامــيــمــه املــريــحــة 
ــه الــســهــلــة وصــخــب  ــ ــراءاتـ ــ ومـــرافـــقـــه الـــهـــادئـــة وإجـ
الــذيــن انشغلوا كلية بتفقد جمالياته  مسافريه 
التأمل واإلعــجــاب، تحركت طائرة  إلى  التي تدعو 
الثانية والــربــع ظهرا،  الساعة  الوطني فــي  الناقل 
عــبــر مـــدرجـــه الــطــويــل مــحــلــقــة شــيــئــا فــشــيــئــا في 
)الــعــامــرة(، ومنها عبر محيطات  ســمــاء مسقط 
إلـــى مــطــار ميونيخ  وبـــحـــار وأجـــــواء دول كــثــيــرة 
)فــرانــس جـــوزف ســـتـــراوس(، الـــذي يستقبل في 
الـــ )40( مليون مسافر، ويمكنه  العام ما يقارب 
أن يستوعب ضعف هذا العدد في املستقبل، ومن 
املحزن واملؤسف أن يواصل الناقل الوطني تعميق 
خسائره على الرغم من االرتفاع امللحوظ ألسعار 
ــعــديــد مـــن الـــوجـــهـــات مــقــارنــة بــشــركــات  تـــذاكـــر ال
طيران أخرى، ومنها بالطبع وجهته إلى ميونيخ، 
ففي الوقت الذي تم اإلعالن فيه عن خسائر بلغت 
)مليارا وثالثمائة مليون ريال عماني(، يعلن فيه 
الــطــيــران الــقــطــري عــن أربـــاح تصل إلــى )2.667( 
مليار دوالر في ظل حصار خانق تفرضه دول 
العالم  الــتــي تبهر  الــدوحــة،  الشقيقة على  الــجــوار 
ــا فـــي مختلف  ــفـــردهـ بــنــجــاحــاتــهــا وتــمــيــزهــا وتـ
الوطني والعديد من  الناقل  الحقول. إن خسائر 
املالية  املــــوارد  أنــهــكــت  الــتــي  الحكومية  الــشــركــات 
إلى تشخيص  للدولة، واستفزت املجتمع، تحتاج 
من فريق متخصص ومستقل، ملعالجة األزمــات 
املالية املتتالية، وإحداث إصالح شامل في هيكلة 
هذه الشركات، والجدية في تفعيل دور املحاسبة 
واملساءلة وتشديد العقوبات لسد منافذ التالعبات 
املالية وأوجه الفساد واألخطاء إن وجدت، وتعزيز 
مــركــزهــا املــالــي، لتتمكن مــن اإلســهــام فــي تنويع 
الـــدخـــل ولـــيـــس الـــعـــكـــس. مـــن يــتــصــور بــــأن هــذه 
املدينة العصرية )ميونيخ(، املحتشدة بكل معاني 
العمالقة، وحياتها  الحداثة، بصناعاتها  وصــور 
النامي املتقدم،  االجتماعية املزدهرة، باقتصادها 

بــعــشــاقــهــا مـــن املـــاليـــني الـــذيـــن يـــفـــدون إلــيــهــا من 
الــحــضــاري وفنونها  الــعــالــم، ببنائها  كــل أصــقــاع 
ــهــا، والــتــي  ــتـــي تــفــن الــبــشــر بــجــمــال املـــعـــمـــاريـــة الـ
للفن(  الفعلي  املركز  تعتبر )بفنانيها وشعرائها 
ــا، كــانــت قــبــل تسعني عــامــا فــقــط املهد  ــ فــي أوروبـ
الــنــازي مستثمرا األوضــاع  الفكر  الــذي احتضن 
املدينة  الــتــي تعيشها  الــكــســاد  املــأســاويــة وحــالــة 
ــار وفــوضــى  ــــى مـــن دمــ بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولـ
عـــارمـــة وشــلــل اقـــتـــصـــادي شــبــه كـــامـــل، قــــاد إلــى 
السرقات والبطالة والــجــوع، لبث  تفاقم وانتشار 
أفــكــاره ونشر دعــوتــه وتحقيق مكاسب شعبية، 
فكان اإلعالن املشئوم على أملانيا خاصة وعموم 
أوروبا عامة في صباح يوم من أيام العام 1932م، 
عــنــدمــا )فــوجــئــت الــســلــطــات بــوقــوع مــيــونــيــخ في 
العامة كلها، وأرغــم  املباني  احــتــل  الـــذي  يــد هتلر 
الــثــورة(.  انتصار  بالتهديد على إعــالن  الصحف 
في تأكيد على أن انتشار األفكار وتقبلها ونجاح 
الشعب في  الــثــورات يتحقق في بيئة يكون فيها 
حــاجــة ملــن ينتشله مــن مــخــالــب املــحــن واألزمــــات 
ــان. ميونيخ  األمـ بــر  إلــى  ويعالج مشاكله ويــقــوده 
ــثـــر مـــن تــســعــني عــامــا  ــالـــم الـــيـــوم وبـــعـــد أكـ فـــي عـ
ــارا ونموا  ــ ثـــراء وازدهـ املـــدن األكــثــر  تتربع ضمن 
فــي قطاع املــال واألعــمــال واالقــتــصــاد، وتحتضن 
ــى مــجــال  ــ ــتــفــتــت إل ــة، وال ــيـ ــانـ ــم الــصــنــاعــات األملـ أهــ
املؤتمرات بتنظيم حوالي )400 معرض  سياسة 
املنتوجات األساسية واالستهالكية  مختص في 
والتكنولوجيا( في العام، إنها ميونيخ التي تمتلك 
أقــوى اقتصاد )بــني جميع املــدن األملــانــيــة(، والتي 
يطلق عليها )القاعدة االقتصادية شديدة التنوع(، 
و)مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــصــنــاعــات املــتــنــامــيــة(، 
أكبر عدد  الصدارة باحتضانها  و)تحتل موضع 
املعرفة واالبتكار  إنــه عالم  التأمني(،  من شركات 
التي  القوية  العظيمة واالقــتــصــادات  والصناعات 

تتبوأ بها الدول قيادة العالم.
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ــداد أثــــر الــهــجــوم  ــتــ تـــطـــور الفــــت فـــي امــ
الحوثي بطائرات مسيرة على أحد أهم 
األهداف الحيوية السعودية بإصابتها 
قـــدرات معملني مــن معامل  وتعطيلها 
الــوطــنــيــة الــســعــوديــة للبترول  الــشــركــة 
»أرامــــــكــــــو«، فـــقـــد كـــانـــت آثــــــار هــجــمــات 
ــقـــة ال  ــابـ ــرات الـــسـ ــتــ ــفــ ــيـــني فــــي الــ الـــحـــوثـ
تتجاوز حدود اململكة كثيرًا، وتقتصر 
ــداف عــســكــريــة كــبــيــرة  ــ ــة أهــ ــابـ عــلــى إصـ
ــارات  ــطــ ــك بـــعـــض املــ ــذلــ أو صـــغـــيـــرة وكــ
الـــتـــي تــتــعــطــل حـــركـــتـــهـــا إلـــــى حــــني ثــم 
ــرة  ــ ــا. لـــكـــن هــــــذه املـ ــالــــهــ تـــســـتـــأنـــف أعــــمــ
تجاوزت الضربة حدود اململكة بكثير، 
إذ إنـــهـــا تـــؤثـــر وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عــلــى 
ــداد الــنــفــطــي لــلــعــالــم، وكـــذلـــك على  ــ اإلمــ
االحتياطي النفطي العاملي، خاصة أن 
الضربة كبيرة هذه املرة وأدت بحسب 
تــصــريــحــات مــســؤولــني ســعــوديــني إلــى 
تــعــطــيــل إنـــتـــاج أكــثــر مـــن نــصــف إنــتــاج 
اململكة من النفط، مما سيؤدي بــدوره 
إلى التأثير املباشر على أسعار النفط 

العاملية.
الــســعــوديــة الــتــي تــوفــر أكــثــر مــن %10، 
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي العالم  تعتبر 
وخاسرة أكثر من 5 ماليني برميل نفط 
يــومــيــا تــعــادل 5% مــن إمـــــدادات النفط 
الــعــاملــيــة. وبــحــســب تــصــريــحــات وزيـــر 
الطاقة السعودي األمير عبد العزيز بن 
سلمان، فإن التقديرات األولية أظهرت 
أن الهجوم تسبب في تعليق إمــدادات 
الـــبـــالـــغـــة 5.7 مــلــيــون  الـــــخـــــام  الـــنـــفـــط 
بــرمــيــل أو أكــثــر مـــن 50% مـــن اإلنــتــاج 
ــه ســيــتــم تعويض  الــيــومــي، مــضــيــفــا أنـ
جـــــزء مــــن فــــقــــدان اإلمـــــــــــدادات لــلــعــمــالء 
ــات، وإن إنـــتـــاج الـــغـــاز قد  ــزونـ مـــن املـــخـ

انخفض بنسبة 50% نتيجة للهجوم.
هــذا الواقع يفرض على العالم اختبار 
ــع أزمــــــــة فــي  ــ ــه عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــدرتـ ــ قـ

اإلمدادات بصفة مؤقتة.
ويتوقع مراقبون ارتفاع أسعار النفط 
الخام عدة دوالرات للبرميل مع إعادة 
ــــواق، إذ إن تعطل اإلمــــدادات  فــتــح األسـ
لفترة طويلة قد يدفع الواليات املتحدة 
ودوال أخــرى للسحب مــن مخزوناتها 
النفطية اإلستراتيجية لزيادة الكميات 

املتاحة تجاريا على مستوى العالم.
ــة األمـــريـــكـــيـــة  ــ ــزانـ ــ ــــخـ الـ وقـــــالـــــت وزارة 
الــســبــت إنـــهـــا عــلــى اســـتـــعـــداد للسحب 
من املخزون اإلستراتيجي إذا اقتضت 

الضرورة.
وقال جيسون بوردوف املدير املؤسس 
ملركز سياسة الطاقة العاملية بجامعة 
كولومبيا في نيويورك »أسعار النفط 
ســتــقــفــز بــفــعــل هـــذا الــهــجــوم وإذا طــال 
أمــد تعطل اإلنتاج السعودي فسيبدو 
الــســحــب مـــن املـــخـــزون اإلســتــراتــيــجــي.. 

مرجحا ومنطقيا«.
وفــي العام املاضي، تجاوزت صــادرات 
أرامــكــو السبعة مــاليــني بــرمــيــل يوميا 
من النفط الخام مع تسليم ثالثة أرباع 
هذه الصادرات لزبائن في آسيا. وتملك 
السعودية احتياطيات تبلغ حوالي 
188 مليون برميل أي ما 
يــــــــعــــــــادل 

طاقة املعالجة فــي بقيق ملــدة 37 يوما 
تقريبا وذلـــك وفـــق مــا ورد فــي مــذكــرة 
يوم السبت من رابيدان إنرجي جروب.

وقــــال مــحــلــلــون إن روســيــا ربــمــا تملك 
قدرة فائضة في أعقاب االتفاق العاملي 
بــني أوبــك وحلفائها للحد مــن اإلنتاج 

بهدف دعم األسعار.
الـــطـــاقـــة األمـــريـــكـــيـــة إن  ــقــــول وزارة  وتــ
املخزون اإلستراتيجي األمريكي يبلغ 
اآلن نحو 644 مليون برميل تعادل ما 
يــقــرب مــن إنــتــاج الــواليــات املتحدة في 

52 يوما.
أمــــد تــعــطــل اإلمـــــــــدادات فقد  وإذا طــــال 
يدفع ذلــك لــزيــادة اإلنــتــاج والــصــادرات 
ــدة لـــكـــن مــحــلــلــني  ــتـــحـ ــن الـــــواليـــــات املـ مــ
ــلــــني فــــــي الــــنــــفــــط قــــــالــــــوا إن  ــامــ ــعــ ــتــ ومــ
استجابة الشركات األمريكية للتغيرات 
الــســعــريــة قــد تستغرق شــهــورا بسبب 

قيود لوجستية.

100 دوالر للبرميل 
مــتــعــامــلــون ومــحــلــلــون قــالــوا إن ســوق 
الــنــفــط ســتــشــهــد ارتــفــاعــا فـــي األســعــار 
يـــتـــراوح بــني 5 و10 دوالرات للبرميل 
عندما تستأنف نشاطها اليوم اإلثنني 
وربـــمـــا تــقــفــز األســـعـــار إلـــى 100 دوالر 
لــلــبــرمــيــل إذا لـــم تــســتــأنــف الــســعــوديــة 

سريعا اإلمدادات.
وقــــــــال بـــــــوب مـــكـــنـــالـــي مـــــن »رابــــــيــــــدان 
ــام  الــــخــ ــفــــط  ــنــ الــ إنــــــرجــــــي« إن أســـــعـــــار 
سترتفع بما ال يقل عن 15 - 20 دوالرا 
للبرميل في سيناريو اضطراب يستمر 
أيـــام وسترتفع ألكــثــر مــن 100 دوالر   7
في سيناريو يستمر 30 يوما، وأضاف: 
هذا ال يشمل ما يرجح أن يكون عالوات 
كــبــيــرة بــمــا يــعــكــس اســتــنــفــاد الــطــاقــة 
اإلنـــتـــاجـــيـــة الـــفـــائـــضـــة الـــعـــاملـــيـــة وســـط 
مـــخـــاطـــر تـــعـــطـــل مـــســـتـــمـــرة وعــمــلــيــات 

تخزين ومشاعر فزع.
ــيــــس  ــرئــ ــــج نـــــيـــــومـــــان الــ ــريــ ــ ــع جــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ وتـ
الــتــنــفــيــذي املـــشـــارك لــشــركــة »أونــيــكــس 
ارتـــفـــاع أســعــار مزيج  للسلع األولـــيـــة« 
بــرنــت فـــي املــعــامــالت اآلجـــلـــة دوالريــــن 
للبرميل وأن تغلق األسعار في نهاية 

معامالت يــوم اإلثنني على ارتفاع بني 
سبعة وعشرة دوالرات للبرميل. ورجح 
أن تشهد الــســوق عــودة إلــى سعر 100 
دوالر للبرميل إذا لم يمكن حل املشكلة 
في األجل القريب، كما سترتفع أسعار 
املنتجات املكررة وال سيما زيت الوقود 
العالي الكبريت نظرا للنقص الحالي 
في املعروض منه وألنه منتج مصافي 
الــتــكــريــر الــــذي يــرتــبــط أكــثــر مـــن غــيــره 

بالخام السعودي الثقيل.
وقــــــــــــال أيــــــهــــــم كــــــامــــــل مـــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
»يوراسيا« إن عالوة صغيرة للبرميل 
بــني دوالريـــن وثــالثــة دوالرات ستظهر 
الــضــرر مشكلة يمكن حلها  إذا بــدا أن 
ــــرة دوالرات إذا كـــان  ــــشـ بــــســــرعــــة، وعـ
الضرر ملنشآت أرامكو كبيرا. وأضاف: 
ســـيـــشـــجـــع حــــجــــم الــــهــــجــــوم األســــــــواق 
عــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي ضــــرورة دراســـة 
عــالوة للمخاطر الجيوسياسية التي 
يواجهها النفط.. ومن املحتمل أن تعقد 
الــهــجــمــات خــطــط الــطــرح الــعــام األولـــي 
ــاع املـــخـــاطـــر  ــ ــفـ ــ ــو فــــي ضـــــوء ارتـ ــ ــكـ ــ ألرامـ
األمنية وتأثيرها املحتمل على تقييم 
الـــشـــركـــة. وقـــــال إن الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــن االحـ ــ ــام مـ ــ ــخـ ــ ــن تـــســـحـــب الـ ــ لـ
اإلستراتيجي إال إذا بدا أن الضرر الذي 
لحق بالبنية التحتية شديد أو سجلت 

أسعار النفط ارتفاعا كبيرا.
وقـــــال أنـــــدي لــيــبــو رئـــيـــس لــيــبــو أويـــل 
أسوشييتس »كل يوم تظل فيه املنشأة 
مــغــلــقــة يــفــقــد الـــعـــالـــم خــمــســة مــاليــني 
برميل أخرى من إنتاج النفط. والطاقة 
ــي الـــعـــالـــم لــيــســت خــمــســة  الـــفـــائـــضـــة فــ

ماليني برميل يوميا«.

العودة تستغرق أسابيع 

في وقت قال فيه مصدر مطلع، بحسب 
وكـــــالـــــة »رويــــــــتــــــــرز«، إن عــــــــودة طـــاقـــة 
إمــدادات النفط السعودية بشكل كامل 
الــذي استهدف منشأتني  بعد الهجوم 
ــكــــو الــســبــت قـــد تــســتــغــرق  لــشــركــة أرامــ
ــر  »أســــابــــيــــع ولـــيـــس أيـــــامـــــا«، أكـــــد وزيــ
الطاقة السعودي أن اململكة ستلجأ إلى 
استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة 
ــتـــعـــويـــض عـــمـــالئـــهـــا غــــــــداة الـــهـــجـــوم  لـ
ــهـــدف مــنــشــأتــني نــفــطــيــتــني  ــتـ الــــــذي اسـ

رئيسيتني في اململكة.
وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــر 

الطاقة فــي بــيــان نشرته وكــالــة األنــبــاء 
الــســعــوديــة إنـــه »ســيــتــم تــعــويــض جــزء 
مــــن االنـــخـــفـــاض لــعــمــالئــهــا مــــن خـــالل 

املخزونات«.
ــت الـــــريـــــاض 5 مـــنـــشـــآت تــخــزيــن  ــنــ وبــ
ــــي مـــنـــاطـــق  فــ تــــحــــت األرض  ضـــخـــمـــة 
عـــدة مــن الــبــالد قــــادرة عــلــى استيعاب 
عشرات ماليني البراميل من املنتجات 
الــبــتــرولــيــة املـــكـــررة عــلــى أنــواعــهــا، يتم 

استخدامها في أوقات األزمات.
وتــــم بـــنـــاء املـــنـــشـــآت بـــني عـــامـــي 1988 
ــارات  ــيــ ــلــ ــــفــــت عـــــشـــــرات مــ

ّ
و2009 وكــــل

الدوالرات.
وأفــاد األمير عبد العزيز أن انفجارات 
الــســبــت أدت كـــذلـــك إلــــى تـــوقـــف إنــتــاج 
ــــذي يتم  كــمــيــة مـــن الـــغـــاز املــصــاحــب الـ
ــع الـــنـــفـــط تـــقـــدر بــنــحــو  ــه مــ ــراجـ ــتـــخـ اسـ

ملياري قدم مكّعبة.
وقـــال إن ذلـــك »ســـيـــؤدي إلـــى تخفيض 
ــثـــان وســـوائـــل الــغــاز  إمــــــدادات غـــاز اإليـ
الــطــبــيــعــي بــنــســبــة تــصــل إلــــى حــوالــي 
ا أن الهجوم لم يؤثر على 

ً
50%«، مضيف

إمدادات الكهرباء واملياه والوقود.
وفي وقت تراقب األسواق عن كثب مدى 
ــــدرة املــمــلــكــة الـــتـــي تــعــد أكـــبـــر مــصــّدر  قـ
للنفط في العالم على إعادة هذا القطاع 
ــاد الــرئــيــس  ــ إلــــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي، أفـ
ــر أن  الـــتـــنـــفـــيـــذي ألرامـــــكـــــو أمــــــني نــــاصــ
العمل جار الستئناف اإلنتاج بطاقته 

الكاملة.
وتــعــد مــنــشــأة بقيق األكــبــر فــي العالم 
قـــادرة على إدارة  ملعالجة النفط وهــي 
نــحــو 7 مــاليــني بــرمــيــل يــومــًيــا، أي ما 

نـــــحـــــو %70  يــــــــعــــــــادل 

إجمالي إنتاج السعودية.
وتــقــع بــالــقــرب مــن حقل الــغــوار، األكبر 
بالعالم والذي يحتوي على احتياطي 
يقدر بأكثر من 60 مليار برميل بينما 
تقّدر قدرته اإلنتاجية بقرابة 6 ماليني 
برميل في اليوم. وتحصل املنشأة على 
الخام من حقل شيبة في الربع الخالي.

األسهم وإمدادات 

اللقيم 
أغلق املؤشر السعودي على انخفاض 
بنسبة 1.05%، بعد أن هوى إلى %2.3. 
خـــســـائـــر األمــــــــس اســــتــــمــــرار لـــالتـــجـــاه 
ــهـــم الـــســـعـــوديـــة الــتــي  ــزولــــي لـــأسـ ــنــ الــ
تــضــررت فــي األســابــيــع األخـــيـــرة جــراء 
القيم املرتفعة وأسعار النفط املنخفضة 

والقلق إزاء اآلفاق االقتصادية.
ومــحــا املــؤشــر كــل مــكــاســبــه هـــذا الــعــام 
بــاملــئــة مـــن ذروة  وانـــخـــفـــض نــحــو 18 
نــــقــــاط والـــتـــي  الـــبـــالـــغـــة 9403   2019

سجلها في مطلع مايو.
ــة لــلــمــؤشــر  ــقـ ــابـ جـــــــاءت املــــكــــاســــب الـــسـ
بفضل انضمام اململكة ملؤشري إم.إس.
ــواق  ســـــــــي.آي وفــــوتــــســــي راســــــــل لــــأســ
الــنــاشــئــة لــكــن املــحــلــلــني قـــالـــوا إن هــذا 

التأثير تبدد في األسابيع األخيرة.
ــة  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وهـــــبـــــط ســــهــــم الـ
لــلــصــنــاعــات األســاســيــة )ســـابـــك(، أكبر 
ــة بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي املــمــلــكــة،  ــركـ شـ
نـــقـــص فــي  أعـــلـــنـــت عــــن  بـــعـــد أن   %2.4
بـــنـــحـــو 49% عــقــب  ــلـــقـــيـــم  الـ إمــــــــــــدادات 

الهجوم.
ــكـــو عــلــى شــــراء 70% في  ــقـــت أرامـ ووافـ
سابك من صندوق االستثمارات العامة 
بــقــيــمــة 69.1 مــلــيــار دوالر  فـــي صــفــقــة 

تنتظر موافقة الجهات التنظيمية.
وأعلنت شركات بتروكيماويات أخرى، 
مثل ينبع والوطنية للبتروكيماويات 
ــان، انـــخـــفـــاضـــا كـــبـــيـــرا إلمــــــــدادات  ــ ــيـ ــ وكـ

اللقيم هي األخرى.
وقـــــال مـــــازن الـــســـديـــري، رئـــيـــس إدارة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوث فـــــــي الــــــراجــــــحــــــي املـ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ
»تــأثــرت ســـوق األســهــم، الســيــمــا قطاع 
الــبــتــروكــيــمــاويــات، إذ ســتــكــون كــفــاءة 
بعض الشركات 50% في األيام العشرة 

املقبلة«.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات 
ــــن نـــقـــص فــي  األســــاســــيــــة )ســــــابــــــك(، عـ
إمــــــدادات بــعــض مــــواد الــلــقــيــم )بنسب 
تـــقـــريـــبـــي %49(  ــتـــوســـط  مـــتـــفـــاوتـــة ومـ
الــتــابــعــة فــي اململكة  لبعض شــركــاتــهــا 

ابتداًء من السبت.
وذكــــرت الــشــركــة فــي إفــصــاح لبورصة 
ــا تــعــمــل حـــالـــيـــا عــلــى  ــهـ ــة، أنـ ــعـــوديـ الـــسـ
تــقــويــم اآلثــــار الــنــهــائــيــة لــتــحــديــد األثــر 
املــالــي، وسيتم اإلفــصــاح الحقا عــن أي 

تطورات جوهرية.
بــيــنــمــا قـــالـــت شـــركـــة كـــيـــان الــســعــوديــة 
للبتروكيماويات )كيان السعودية(، إن 
هــنــاك نقصا فــي إمــــدادات مـــواد اللقيم 

ملصانع الشركة بنسبة %50.
ــة يــنــبــع الــوطــنــيــة  ــركـ بــيــنــمــا ذكــــــرت شـ
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات )يــــنــــســــاب(، أنــهــا 
تواجه هي األخــرى نقصا في إمــدادات 

اللقيم بنسب متفاوتة  بعض مــواد 
ــدر بـــحـــوالـــي  ــقــ تــ

.%30

العالم يختبر قدراته على التعامل مع أزمة اإلمدادات

هجمات الحوثيين تتجاوز المملكة وتؤثر على سوق النفط

¶  100 دوالر توقعات خبراء لسعر البرميل 

استجابة الشركات 
األمريكية 

للتغيرات السعرية 
قد تستغرق 

شهورا

الهجمات تعقد 
الطرح العام 

األولي ألرامكو 
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أبدت استعدادها لحرب شاملة

إيران تنفي اتهامها بالهجوم على »أرامكو«
 في تصريحات للتلفزيون الحكومي، 
نــفــى عــبــاس مـــوســـوي املــتــحــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة االتــهــامــات 
ــة«.  ــارغـ األمــريــكــيــة ووصــفــهــا بــأنــهــا »فـ
وحــذر قائد بــارز بالحرس الــثــوري من 
ــيـــة مــســتــعــدة  أن الــجــمــهــوريــة اإلســـامـ
لــحــرب »شـــامـــلـــة« وإن قــطــعــا عسكرية 
أمــريــكــيــة تــوجــد فــي مــرمــى الــصــواريــخ 
اإليرانية. ونقلت وكالة تسنيم اإليرانية 
شــبــه الــرســمــيــة لــأنــبــاء عــن أمــيــر علي 
الــقــوة الجوفضائية  قــائــد  حــاجــي زاده 
ــــوري اإليـــــــرانـــــــي قـــولـــه  ــ ــثـ ــ ــ ــــرس الـ ــــحـ ــالـ ــ بـ
»عــلــى الجميع أن يعلم أن كــل القواعد 
األمــريــكــيــة وحـــامـــات طــائــراتــهــم على 
بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران 

تقع في مرمى صواريخنا«. 
 ولـــم تــصــل الــســلــطــات الــســعــوديــة بعد 
إلى حد إلقاء اللوم بشكل مباشر على 
طــرف بعينه في الهجمات التي وقعت 
ـــت الــســلــطــات  ـــالـ قـــبـــل فـــجـــر الـــســـبـــت وقـ
فذت بطائرات مسيرة لكن وزير 

ُ
إنها ن

الطاقة شبهها بسلسلة هجمات على 
أصــــول نــفــطــيــة ســعــوديــة ونـــاقـــات في 

مياه الخليج.
 قـــــال بــومــبــيــو إنـــــه لـــيـــس هـــنـــاك دلــيــل 

الــهــجــمــات انطلقت مــن اليمن.  عــلــى أن 
ــا  ــــاض إيـــــــران ووكــــاءهــ ــريـ ــ ــمـــت الـ ــهـ واتـ
أعــلــن  ــمـــات ســــابــــقــــة،  ــا وراء هـــجـ ــهـ ــأنـ بـ
الــحــوثــيــون مــســؤولــيــتــهــم عــنــهــا، على 
الــنــفــط وحــقــل الشيبة  محطتني لــضــخ 

النفطي. ونفت إيران االتهامات.
ــة  ــيــ  وذكــــــــــرت بــــعــــض املــــنــــافــــذ اإلعــــامــ
العراقية أن الهجوم انطلق من العراق 
حــيــث أصــبــحــت جــمــاعــات مــدعــومــة من 
إيــران تتمتع بنفوذ متزايد لكن بغداد 
نــفــت ذلـــك أمـــس وتــوعــدت بمعاقبة كل 
من يحاول استخدام األراضي العراقية 

في شن هجمات باملنطقة.
ــمــــي بــعــد  ــيــ ــلــ  وتــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر اإلقــ
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي 
مع إيــران وإعــادة فرض العقوبات على 
طهران بهدف وقف صادراتها النفطية 
في خطوة أيدتها السعودية واإلمارات 
حــلــيــفــا الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي منطقة 

الخليج.
 ويــأتــي الــهــجــوم بــعــد أن قـــال الــرئــيــس 
األمريكي دونــالــد ترامب إن من املمكن 
ــرانــــي  ــيـــس اإليــ ــرئـ ــع الـ ــاع مــ ــمـ ــتـ عـــقـــد اجـ
حسن روحاني على هامش اجتماعات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة في 

نــيــويــورك فــي وقـــت الحـــق هـــذا الــشــهــر. 
ــراء مــحــادثــات  ــ واســتــبــعــدت طـــهـــران إجـ

قبل رفع العقوبات املفروضة عليها.
 وكـــتـــب بــومــبــيــو عــلــى تــويــتــر الــســبــت 
يــقــول »وســــط كــل تــلــك الـــدعـــوات لوقف 
التصعيد تشن إيــران اآلن هجوما غير 
مسبوق على إمدادات الطاقة العاملية«.

 وأبــلــغ األمــيــر محمد بــن ســلــمــان ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي والــــحــــاكــــم الــفــعــلــي 
للمملكة ترامب في اتصال هاتفي بأن 
الرياض مستعدة وقادرة على التعامل 

مع »العدوان اإلرهابي«.
الــتــركــيــة إن  الــخــارجــيــة   وقـــالـــت وزارة 
تـــركـــيـــا، حــلــيــفــة إيـــــــران، تـــديـــن الــهــجــوم 
إلـــى تجنب »أي خــطــوات  لكنها تــدعــو 
اســتــفــزازيــة« مــن شأنها اإلضـــرار بأمن 

واستقرار املنطقة.
ــن أظــــهــــروا  ــ ــذيـ ــ وكــــثــــف الــــحــــوثــــيــــون، الـ
تــفــوقــا فــي أســالــيــب حـــرب الــعــصــابــات، 
ــواريـــخ والـــطـــائـــرات  ــالـــصـ هــجــمــاتــهــم بـ
ــة مــمــا  ــعـــوديـ املـــســـيـــرة عـــلـــى املــــــدن الـــسـ
عقد جــهــود الــســام الــتــي تبذلها األمــم 
املتحدة إلنهاء الحرب. وتتهم الرياض 
إيـــــــــران بــتــســلــيــح الــــحــــوثــــيــــني. ويــنــفــي 

الجانبان هذه االتهامات.

¶ الدخان يتصاعد من معامل أرامكو

نفت إيران اتهامات أمريكية لها بتنفيذ هجوم استهدف 
منشأتني نفطيتني لشركة أرامكو السعودية وعطل جزءا 
من إنتاج النفط العاملي وحذرت أمس األحد من أن القواعد 

وحامالت الطائرات األمريكية باملنطقة تقع في مرمى 
صواريخها.

 وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم 
السبت الذي عطل أكثر من نصف إنتاج السعودية من 

النفط. لكن وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قال إنه 
ليس هناك دليل على أن الهجمات انطلقت من اليمن واتهم 

إيران بشن »هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة 
العاملية«.

دبي - رويترز

منافسة غير مسبوقة في 
االنتخابات الرئاسية في تونس

ــدأت أمــــس فـــي تـــونـــس مــهــد الـــربـــيـــع الــعــربــي،  ــ بـ
انتخابات مبكرة ُدعي إليها أكثر من 7 ماليني 
ناخب مسجل الختيار رئيس، في استحقاق 

يشهد منافسة غير مسبوقة. 
وفتحت مراكز االقتراع األحد في تونس أبوابها 
صباحًا لثاني انتخابات رئاسية وديموقراطية 
في البالد منذ ثورة 2011، واصطف العشرات 
من الناخبني أمام مراكز االقتراع قبل ان تفتح 
أبـــوابـــهـــا وفـــقـــا ملـــراســـل وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 

الختيار رئيس من بني الـ 26 مرشحا.
ــرز املــرشــحــني رئــيــس الــحــكــومــة الــلــيــبــرالــي  ــ وأبـ
هم 

ُ
بت املــوقــوف  الدعاية  الشاهد ورجــل  يوسف 

 
ً
أثـــار جــدال الـــذي  الـــقـــروي  ــوال نبيل  أمــ تبييض 

اح مورو 
ّ
 إلى عبد الفت

ً
واسعًا في البالد، إضافة

النهضة« ذي املرجعّية  ــح حــزب »حــركــة 
ّ

مــرش
اإلسالمّية.

وقـــال الشاهد اثــر خــروجــه مــن مــركــز االقــتــراع 
التونسيون يعيشون يوما  »اليوم  للصحافيني 
التونسيني لالنتخاب لكي ال  كــبــيــرا...ادعــو كل 

يقرر أحد مصيرهم«.
وبــعــد ســاعــتــني مـــن بـــدء عــمــلــيــة االقـــتـــراع كــان 
غالبية الناخبني من كبار السن والكهول، وفقا 

ملراسل فرانس برس. 
وقبل ساعات من بدء يوم »الّصمت االنتخابي« 
ـــحـــان مـــن مــجــمــوع الـــــ26 

ّ
الـــســـبـــت، أعـــلـــن مـــرش

ــرزوق وســلــيــم  ــ انــســحــابــهــمــا وهـــمـــا مــحــســن مــ
 عبد 

ّ
الــّدفــاع املستقل الــريــاحــي، ملصلحة وزيــر 

الكريم الزبيدي الذي ظهر فجأة على الساحتني 
اإلعالمّية والسياسّية إثر وفاة الرئيس الباجي 

قائد السبسي في 25 يوليو الفائت.
 

ّ
 عــــلــــى كــــل

ً
وتــــــبــــــدو االنـــــتـــــخـــــابـــــات مــــفــــتــــوحــــة

االحــتــمــاالت، وهــو مــا زاد ضبابّية املشهد بني 
ــراره،  ــ نــاخــبــني لـــم يــحــســم جــــزء كــبــيــر مــنــهــم قـ
القانون  أّن  عاتهم، علمًا 

ّ
ومراقبني اختلفت توق

يحظر نشر نتائج عملّيات سبر اآلراء خالل 
الفترة االنتخابّية. 

ــســمــت االنــتــخــابــات فــي تــونــس بــعــد الــثــورة 
ّ
وات

بــاالخــتــالف فــي تــوّجــهــات التصويت. وقــد فاز 
بها اإلسالمّيون الذين حملوا شعار الّدفاع عن 
أن يتغّير املشهد  قــبــل  ثـــورة 2011،  مــكــاســب 
وتظهر ثنائّية قطبّية بني الداعمني لإلسالمّيني 
التي فاز  انتخابات 2014  واملناهضني لهم في 

بها حزب »نداء تونس« العلماني.
االنــتــخــابــي فــي 2019 معادلة  الـــصـــراع  وطـــرح 
ــدة تـــقـــوم عــلــى مــعــطــى جـــديـــد هـــو ظــهــور  ــديـ جـ
أفــرز  الــحــالــي، مــا  للنظام  حني مناهضني 

ّ
مرش

ــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــدة اســــتــــفــــادت مــ ــديــ ــًا جــ ــوهــ وجــ

ــّيـــة، عـــلـــى غــــــرار األســــتــــاذ الــجــامــعــي  الـــســـيـــاسـ
املحافظ قيس سعّيد.

املــالحــظــني  مــــن  ــابـــات اآلالف  ــتـــخـ االنـ ويــــراقــــب 
بما فيهم مكلفون مــن قبل هيئة االنتخابات 
الــى منظمات غير حكومية ونقابية  باالضافة 
التونسي  العام  تونسية وأجنبية منها االتحاد 
النقابية( واالتحاد األوروبــي  للشغل )املركزية 

ومركز »كارتير«.
الثورة من تحقيق نقلة  ن منذ 

ّ
لم تتمك  تونس 

 
ّ

ق سياسّيًا. فملف
ّ
ـــوازي مــا تحق

ُ
ت اقــتــصــادّيــة 

ــتـــصـــادّيـــة ال يـــــزال مــشــكــلــة أمـــام  األزمـــــــات االقـ
ق 

ّ
الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة، وبــخــاّصــة فــيــمــا يتعل

م والبطالة املتواصلة التي دفعت 
ّ
بنسبة التضخ

شبابًا كثيرين إلى كره السياسة والنفور منها.
م الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي ذروتــــــه في  ــلـــغ تــــــأزُّ وبـ
ــول بــقــاًء مقارنة  الــشــاهــد األطـ حكومة يــوســف 
إلــى االحتجاج  التونسّيني  بسابقاتها، ما دفــع 
ــيــــرة،  ــتـــواصـــل طــيــلــة الـــســـنـــوات األخــ بــشــكــل مـ
مــطــالــبــني بــمــراجــعــة الــســيــاســيــات االقــتــصــادّيــة 
وتحسني الــقــدرة الــشــرائــّيــة الــتــي تــدهــورت. في 
الوقت نفسه، لوحظ تحّسن في الوضع األمني.

ــّيـــة فـــي تــقــريــر  ورأت مــجــمــوعــة األزمــــــات الـــدولـ
الــصــراع االنتخابي تكشف  أّن »حــّدة  الخميس 
حــيــوّيــة ديــمــوقــراطــّيــة«. لــكــن فــي املــقــابــل هناك 
»خــطــر االنـــحـــراف عـــن املـــســـار« بــســبــب »أزمـــة 
الـــثـــقـــة« لـــــدى الـــتـــونـــســـيـــني تــــجــــاه املـــؤّســـســـات 

وشراسة التنافس.
ـــد الــكــاتــب الــصــحــافــي زيــــاد كــريــشــان أّن 

ّ
ويـــؤك

»تونس لن تنقذ ولن تغرق في 2019«.ويضيف 
الوسطّيني،  التونسّيون اإلسالمّيني ثم  »جــّرب 
ــرى أرى أّن  ــ يـــخـــوضـــون مـــغـــامـــرات أخـ ــــمــــا  ورّب

مكّونات ومبادئ الديموقراطّية لن تتغّير«.
التونسي صالحيات تتعلق  الــدســتــور  ويمنح 
الخارجية  الوطني والــدفــاع والسياسة  بــاألمــن 

للرئيس.
ى 70 ألف رجل أمن تأمني مكاتب االقتراع 

ّ
ويتول

الداخلّية  أعلنت وزارة  الــفــرز، على مــا  ومــراكــز 
السبت.

وتــشــهــد تـــونـــس انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــّيــة فـــي 6 
أكــتــوبــر املــقــبــل، وُيـــرّجـــح أن تــكــون قــبــل الـــدورة 
الرئاسّية في حال عدم  الثانية من االنتخابات 
ح من الدورة األولى. وبالتالي ستتأثر 

ّ
فوز مرش

الــرئــاســّيــة حتمًا  النهائّية لالنتخابات  النتائج 
بنتائج التشريعية.

 مكتب اقتراع. 
ّ

جرى عملّيات الفرز في كل
ُ
وست

ــمــات غــيــر حــكــومــّيــة 
ّ
ــنــتــظــر أن تــنــشــر مــنــظ وُي

ليل االحد  األّولــيــة  عاتها 
ّ
آراء توق ومراكز سبر 

ة 
ّ
علن الهيئة العليا املستقل

ُ
الى االثنني، على أن ت

لالنتخابات النتائج األّولية في 17 سبتمبر.

¶ الشاهد يدلي بصوته في االنتخابات الرئاسية

تونس - أ ف ب

جونسون يكرر تعهده 
بتنفيذ »بريكست« 

31 أكتوبر في 

شبه رئيس الوزراء البريطاني نفسه بشخصية الرجل األخضر 
الــخــارق )هــالــك( فــي كتب القصص املــصــورة خــالل مقابلة مع 
صحيفة أكد فيها تصميمه على تنفيذ انسحاب بريطانيا من 

االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر.
 وذكـــرت صحيفة )مــيــل أون صــنــداي( أن جــونــســون قــال إنه 
سيجد طــريــقــة لــتــفــادي مــا تمخض عــنــه االقـــتـــراع الـــذي أجـــراه 
البرملان مؤخرا ويأمره بتأجيل االنسحاب بدال من إخراج البالد 

من التكتل دون اتفاق.
 ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله »كلما زاد غضب هالك 
زادت قــوتــه... هالك دائــمــا ينجح فــي الــهــروب مهما بــدت قيوده 

محكمة... وهذه هي الحال لهذا البلد. سنخرج في 31 أكتوبر«.
 وقال جونسون من قبل إنه يريد التفاوض على اتفاق خروج 
جديد ال يشمل مسألة الحدود األيرلندية التي قد تلزم بريطانيا 
ــــي حــتــى بــعــد االنــســحــاب  رغــمــا عنها بــقــواعــد االتــحــاد األوروبـ

لتجنب فرض قيود على الحدود بني أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
 لكن االتحاد األوروبــي يصر حتى اآلن على أن يشمل االتفاق 
الــبــنــد ولـــم تــطــرح بريطانيا بــعــد أي بــديــل مفصل التــفــاق  هـــذا 
أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي ورفضه 

البرملان مرتني.
 ورغم ذلك قال جونسون إنه يشعر »بثقة كبيرة« قبل اجتماع 
الــيــوم االثــنــني مــع رئيس املفوضية األوروبــيــة جــان كلود  يعقد 

يونكر.
 وأضــاف جونسون للصحيفة »هناك حــوار جيد جــدا يجري 
ــنــدا  ــدود أيــرل بـــشـــأن كــيــفــيــة مــعــالــجــة املـــشـــكـــالت املــتــعــلــقــة بـــحـ
الشمالية. نحرز تقدما هائال«، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل.  
التفاصيل  ودعــا حزب العمال املعارض للكشف عن مزيد من 

عما يعتزم جونسون اقتراحه.

لندن - رويترز

كابول - رويترز

قوات أفغانية وأمريكية 
تقتل قياديين ومسلحين 

من طالبان

قـــال مــســؤولــون أمـــس األحــد 
ــوات أفــغــانــيــة تــدعــمــهــا  ــ إن قـ
قــــوات أمــريــكــيــة قــتــلــت اثنني 
مــن قـــادة حــركــة طالبان وما 
ال يــقــل عـــن 38 مـــن مــقــاتــلــي 
الــحــركــة فـــي ضـــربـــات جــويــة 
مشتركة بمناطق في شمال 

وغرب أفغانستان.
 وذكــــر مـــســـؤول أمــنــي كبير 
ــول أن  ــ ــابــ ــ ــة كــ ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ فــ
ــفــذت الليلة 

ُ
ن الــعــمــلــيــة الــتــي 

املــاضــيــة اســتــهــدفــت إحــبــاط 
هجمات خططت لها طالبان 
ــة  ــيــ ــانــ ــغــ ــوات األفــ ــقــــــ ــــى الــــــ ــلـ ــ عـ
ــات  ــاكــ ــبــ ــتــ ــا أن االشــ ــفـ ــيـ مـــضـ
تــــــصــــــاعــــــدت بـــــعـــــد انــــهــــيــــار 
املحادثات الدبلوماسية بني 

الواليات املتحدة وطالبان.
 وأوضحت وزارة الدفاع في 
بــيــان أن مــولــوي نـــور الــديــن 
الــذي عينته طالبان حاكما 
ــم ســـمـــنـــكـــان بـــشـــمـــال  ــيــ ــلــ إلقــ
تل إلى جانب أربعة 

ُ
الباد ق

ــربـــة جــويــة  مــقــاتــلــني فــــي ضـ
بمنطقة دره صوف.

ــان نـــفـــت مــقــتــل  ــبــ ــالــ  لـــكـــن طــ
ــم وقــــــــال ذبــــيــــح الـــلـــه  ــاكــ ــحــ الــ
ــتـــــحـــــدث بـــاســـم  مــــجــــاهــــد املـــ
الــحــركــة فــي بــيــان »إنـــه )نــور 

الدين( على قيد الحياة«.

تل 
ُ
 وفــي حــادثــة منفصلة، ق

املا سيد عظيم الذي عينته 
طــالــبــان حــاكــمــا ملنطقة انــار 
ــراه فــــي غـــرب  ــ دره بــإقــلــيــم فــ
الــــبــــاد فــــي غـــــــارة مــشــتــركــة 
للقوات األفغانية واألجنبية.
 وقــــــــــال مــــحــــب الـــــلـــــه مــحــب 
املتحدث باسم شرطة إقليم 
تل سيد عظيم مع 34 

ُ
فراه »ق

متمردا في انار دره«.
مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون   وأشــــــــــــــــــــــــــار 
ــيــــون كــــبــــار فـــــي كـــابـــول  ــنــ أمــ
ــــى أن عـــمـــلـــيـــات مــشــتــركــة  إلــ
ستستهدف مقاتلي طالبان 
وتــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة 
ملنع أي هجمات على القوات 
ــيــــني قــبــل  ــدنــ األفـــغـــانـــيـــة واملــ
انــتــخــابــات الــرئــاســة املــقــررة 

يوم 28 سبتمبر أيلول.
 وتصاعد القتال فــي أنحاء 
عدة من أفغانستان األسبوع 
املـــاضـــي بــعــد قــــرار الــرئــيــس 
ــكــــي دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــريــ األمــ
املفاجئ إلغاء محادثات مع 
طالبان بشأن سحب القوات 
األمــريــكــيــة وتمهيد الطريق 
أمــام إنهاء الحرب املستمرة 
منذ 18 عاما في أفغانستان.

 وقتلت طــالــبــان 4 مــن أفــراد 
الـــقـــوات الــخــاصــة األفــغــانــيــة 
األسبوع املاضي في تفجير 

سيارة ملغومة.
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الــطــائــرة  لــلــكــرة  حــقــق منتخبنا األول 
فـــي بــطــولــة  انـــتـــصـــاره األول  لـــلـــرجـــال 
إيـــران،  املــقــامــة حاليا فــي  آســيــا للعبة 
بعد تغلبه على نظيره السريالنكي 
بثالثة أشواط نظيفة في املباراة التي 

جمعتهما امس في البطولة.
وجاءت نتائج أشواط املباراة كاآلتي ) 
25 - 21 (، )25 - 14 (، )25 - 15 ( لفائدة 
ــز الـــثـــالـــث في  مــنــتــخــبــنــا لــيــحــتــل املـــركـ
املجموعة األولــى، فيما يقبع املنتخب 

السريالنكي في ذيل الترتيب.
وكان منتخبنا قد خسر أول مباراتني 
ــران، ليفقد فرصة  ــ أمـــام أســتــرالــيــا وإيـ
لــلــدور ربــع النهائي، ويكتفي  التأهل 

املــراكــز الشرفية  باللعب على ترتيب 
من التاسع وحتى السادس عشر.

وســتــلــتــقــي قــطــر مـــع ثــالــث املــجــمــوعــة 
الثالثة التي تضم الصني وكازاخستان 
والهند وعمان غدا / الثالثاء/ ، على أن 
تــواجــه يـــوم األربـــعـــاء رابـــع املجموعة 
الــثــالــثــة، وبــنــاء على نتائج منتخبنا 
ــاراتــــني ســـتـــحـــدد مـــواجـــهـــاتـــه  ــبــ ــي املــ فــ
التالية. وقال يعقوب العدساني مدير 
ــم  املــنــتــخــب ورئـــيـــس الــبــعــثــة إن األدعــ
يركز حاليا من أجل إنهاء البطولة في 
املــركــز الــتــاســع، مــؤكــدا أن هــذا لــم يكن 

طموح املنتخب القطري.
وأضـــاف: »حققنا اليوم )أمــس( الفوز 
األول في البطولة، وهــو انتصار مهم 
أعاد لنا الثقة وضمن لنا املركز الثالث 

في املجموعة، وهذا بالطبع ما لم نكن 
نتمناه، لكن هذه هي الرياضة، ويجب 
حاليا أن يكون تركيزنا الحصول على 
املركز التاسع، حتى نكون على األقل 
حققنا نفس مــا حققناه فــي البطولة 

املاضية قبل عامني«.
وتـــابـــع: »كــمــا قــلــت ســابــقــا وقــعــنــا في 
أصـــعـــب مــجــمــوعــة، ونـــحـــن اجــتــهــدنــا 
ــاق  ــ ــفــ ــ ـــن اإلخــ ــ ــكـ ــ ــ قـــــــــدر املـــــســـــتـــــطـــــاع، ول
ــولـــــة لـــــيـــــس نـــهـــايـــة  فـــــــي هـــــــــذه الـــــبـــــطـــ
املــــطــــاف، وســنــســعــى لــلــتــعــويــض فــي 
االستحقاقات املقبلة«.. مشيرا إلى أن 
الالعبني يدركون مسؤولياتهم جيدا، 
وهم متحفزون لخوض املرحلة املقبلة 
من البطولة من أجل تعويض الخروج 

من الدور األول.

يعد نجم الكرة الكاميروني صامويل 
إيــــتــــو، الــــفــــائــــز بــــجــــائــــزة أفــــضــــل العـــب 
ــرات، مــن أفــضــل العبي  أفــريــقــي أربـــع مــ
ــاز بــلــقــب  ــ ــرة الــــقــــدم، إذ فـ ــ ــالـــم فــــي كـ الـــعـ
ــا ثــالث مـــرات، كما  دوري أبــطــال أوروبــ
ــرات، وذلــك  ــّوج بلقب الــــدوري أربـــع مــ ــ

ُ
ت

خالل دفاعه عن ألوان فريقي برشلونة 
ــيــــالن اإليــــطــــالــــي.  ــي وإنــــتــــر مــ ــانــ ــبــ اإلســ
وشارك إيتو مع منتخب بالده في أربع 
 ،™ FIFA نسخ من بطولة كأس العالم
قبل أن يعلن في وقت سابق من الشهر 
الجاري اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة 
كروية حافلة امتدت ألكثر من عشرين 

عامًا.
ــا لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــيـ ــلـ ــنـــة الـــعـ ــلـــجـ ــت الـ ــ ــانـ ــ وكـ
ــن تنفيذ  املـــســـؤولـــة عـ الــجــهــة  واإلرث، 
ــرامــــج  مــــشــــاريــــع الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وبــ
اإلرث لبطولة كــأس العالم FIFA قطر 
أبــريــل املاضي  2022™، قــد أعلنت فــي 
عن اختيار النجم صامويل إيتو سفيرًا 

عامليًا لها.
وفـــي ضـــوء اإلعــــالن مــؤخــرًا عــن شعار 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، 
التقت اللجنة العليا مع صامويل إيتو، 
نــجــم كـــرة الــقــدم الــكــامــيــرونــي الــســابــق، 
وسفير اللجنة العليا فكان هذا الحوار:

عــلــن عــن الــشــعــار الــرســمــي لبطولة كأس 
ُ
أ  ◗

العالم FIFA قطر 2022™، ما يمثل محطة 
املــونــديــال.. في  هــامــة على طــريــق استضافة 
ضوء خبرتك، ماذا ُيمكن للمشجعني توقعه 

في نسخة 2022 من املونديال؟ 
◗ عندما يتوّجه املشجعون من أنحاء 
الـــعـــالـــم إلــــى قــطــر لــحــضــور مــنــافــســات 
بــلــد  ــال 2022، ســيــســتــقــبــلــهــم  ــديــ ــونــ مــ
رائــع وثــري بتقاليده وثقافته وتــراثــه، 
ــة  ــافـ ــتـــضـ ــدة السـ ــ ــريــ ــ ــة فــ ــ ــهـ ــ ــل وجـ ــثــ ــمــ ويــ
ــي ظـــل خــبــرتــي فـــي عــالــم  الــبــطــولــة. وفــ
كرة القدم، أؤكد أن درجة الحرارة وقت 
اســـتـــضـــافـــة مـــنـــافـــســـات املــــونــــديــــال فــي 
شهري نوفمبر وديسمبر تكون مثالية 
للعب ومــشــاهــدة مــبــاريــات كـــرة الــقــدم، 
وكذلك االستمتاع بالشواطئ الجميلة، 
لــيــســتــمــتــع املــشــجــعــون بــقــضــاء أوقــــات 
ــادات، فـــي بلد  ــتــ رائـــعـــة بــعــيــدًا عـــن اإلســ
الــتــي تتيح  املــعــالــم  يــزخــر بالكثير مــن 

لهم قضاء عطلة ال تنسى.

◗ مـــا الــــذي يــجــعــل مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــك؟ وفي  FIFA ™ حــدثــا خــاصــا بالنسبة 
ضوء مشاركتك في أول نسخة من البطولة 
في أفريقيا، كيف يمكن لدولة قطر أن تترك 
الــعــالــم  بــصــمــتــهــا فـــي املـــونـــديـــال األول فـــي 

العربي؟ 
◗ كــنــت أحــــد الـــالعـــبـــني ســـعـــداء الــحــظ 
الــذيــن شـــاركـــوا فــي أول بــطــولــة لكأس 
الـــعـــالـــم تــســتــضــيــفــهــا قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا. 
وبـــالـــرغـــم مـــن أن الــتــوفــيــق لـــم يــحــالــف 
مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي كـــمـــا تــمــنــيــنــا، إال 
أنــــهــــا كــــانــــت تـــجـــربـــة ال تـــنـــســـى، لــيــس 
بــالــنــســبــة ملــنــتــخــب الــكــامــيــرون وحـــده، 
والــبــلــد املضيف جــنــوب أفريقيا فقط، 
الــقــارة كلها. لطاملا ترّسخ  بل لشعوب 
لديَّ إيمان بأن كرة القدم لعبة للجميع، 
املــهــم أن تنتقل استضافة  ولــذلــك مــن 
املونديال الكروي بني مختلف مناطق 
الـــعـــالـــم. لــــذا، ســعــدت بــإتــاحــة الــفــرصــة 
أمام منطقة الشرق األوسط الستضافة 
مـــونـــديـــال 2022، وأنــــا عــلــى يــقــني بــأن 
حسن االســتــفــادة مــن هذه 

ُ
املنطقة ست

الفرصة القيمة.
قطر بلد صغير املساحة لكنه متميز 
ــره، ومـــــن الــــرائــــع الـــعـــيـــش فــيــه  ــيــ عــــن غــ
ــه، فــفــي قــطــر تــشــعــر بــاألمــان،  ــارتـ أو زيـ
وتستمتع بشواطئها الرائعة، ما يتيح 

أمـــام ضــيــوف قــطــر االســتــمــتــاع بعطلة 
غــيــر عــاديــة، إلـــى جــانــب متعة حضور 

مباريات املونديال.

◗ يتيح موقع قطر الجغرافي سهولة وصول 
أفريقيا لحضور منافسات  املشجعني مــن 
مونديال 2022.. فماذا تقول ملشجعي كرة 
القدم الذين يعتزمون السفر إلى قطر ملتابعة 

الحدث الكروي الكبير؟ 
◗ بـــالـــطـــبـــع هـــــي فــــرصــــة رائـــــعـــــة أمـــــام 
املــشــجــعــني مـــن أفـــريـــقـــيـــا، فــلــن يتطلب 
الـــوصـــول إلـــى قــطــر ســـوى رحــلــة جوية 
واحـــــــــدة، كـــمـــا لــــن يـــضـــطـــر املــشــجــعــون 
للسفر لساعات طويلة. وأنــا على يقني 
بأن املشّجع األفريقي عندما يصل إلى 
قــطــر ســيــســعــد بــطــقــس مــمــاثــل ألجــــواء 
ــات  ــا فـــي بــعــض أوقــ الــطــقــس فـــي بـــالدنـ
الــعــام. كــمــا أن قــطــر تــتــشــارك مــع بــلــدان 
أفريقيا في قيم الطيبة وُحسن استقبال 
الضيوف وإكرامهم. ال شك أن مونديال 
2022 ســيــكــون تــجــّمــعــًا عــاملــيــًا سيضم 
الــكــثــيــريــن مــمــن يــســجــلــون حــضــورهــم 
األول في متابعة منافسات كأس العالم 
لكرة القدم، ما سيجعل البطولة حدثًا 
ــــآالف الـــذيـــن  ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــًا بــالــنــســبــة لـ
لــــم تـــتـــح لـــهـــم مــــن قـــبـــل فـــرصـــة حــضــور 

املونديال.

◗ بــعــيــدًا عــن كـــرة الـــقـــدم.. مــا الـــذي سيجعل 
العالم FIFA قطر 2022™ بطولة  من كأس 
ناجحة؟ ومــا مــدى ثقتك فــي تمّيز قطر في 

استضافة البطولة؟ 
◗ يــرتــبــط نـــجـــاح بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لكل من يتابعها عبر التلفاز بمستوى 
أداء املنتخبات املشاركة في املباريات، 
ومــــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن فــــوز وخـــســـارة 
وشغف وطموح. وال شك بأن مونديال 
 في 

ً
قطر سيمثل حدثًا كرويًا متكامال

ــذا الــجــانــب، وســيــنــعــم املــشــجــع الــذي  هـ
ســـيـــخـــتـــار الـــســـفـــر إلـــــى قـــطـــر لــحــضــور 
املــنــافــســات بــتــجــربــة متكاملة يميزها 
مــا تــزخــر بــه قطر مــن معالم ووجــهــات 
يــســتــمــتــع بـــهـــا املـــشـــجـــعـــون بـــعـــيـــدًا عــن 
ــهــــم خــــوض  ــح لــ ــيـ ــتـ اإلســـــــــتـــــــــادات، مـــــا يـ
ــي املـــديـــنـــة  ــ ــعـــة ســـــــــواء فــ ــتـ ــمـ ــة مـ ــربــ ــجــ تــ
ومطاعمها ووجــهــات التسّوق بها، أو 
على الشاطئ، أو بــني الكثبان الرملية 

الصحراوية، وغير ذلك.
في قطر، سُيتاح أمام املشّجع ألول مرة 
في تاريخ البطولة فرصة حضور أكثر 
من مباراة في اليوم الواحد دون تكبد 
عناء السفر من مدينة ألخــرى، ليشعر 
بــالــرضــا عــن تجربتهم في  املشجعون 
املونديال الذي ستستضيفه قطر ألول 

مرة في الشرق األوسط.

◗  ما أفضل ذكرياتك عن بطولة كأس العالم 
FIFA كالعب ومشّجع؟ 

◗ كـــالعـــب، كــانــت تــجــربــتــي األولـــــى في 
هذا الحدث الكبير خالل بطولة فرنسا 
آنـــــــذاك العـــبـــًا صــغــيــرًا  كـــنـــت  1998، إذ 
يكتشف هذا املهرجان الكروي العاملي 
الــرائــع. فقد أتيح لي ألول مــرة حضور 
املونديال وتمثيل بالدي في منافساته، 
ل مصدر فخر وسعادة بالنسبة  ما شكَّ
لــي. وقــد شــاركــت فــي مــبــاراة منتخبنا 
ــدم  ــن عــ ــ أمـــــــــام إيــــطــــالــــيــــا، وبـــــالـــــرغـــــم مــ
ــّوة، إال أنــهــا  ــرجــ تــحــقــيــقــنــا الــنــتــيــجــة املــ

نسى.
ُ
تجربة ال ت

ومــن مقاعد املشجعني، أرى أن أفضل 
ــانـــت الــنــســخــة  تـــجـــربـــة بــالــنــســبــة لــــي كـ
األخـــيـــرة مــن املــونــديــال الــعــام املــاضــي، 
ــا، الــبــلــد  ــ ــيـ ــ والــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا روسـ
الرائع الذي فاق توقعات الجميع، فقد 
عــشــت فـــي هــــذا الــبــلــد وأدرك أنــــه كــان 
يواجه تحديًا يتمثل في تبديد شكوك 
الكثيرين حول إمكانية الدولة لتنظيم 
ــا نــجــحــت فــي  ــيــ املــــونــــديــــال. لـــكـــن روســ
استضافة نسخة مبهرة مــن البطولة. 
وأنــا على ثقة تامة من قــدرة قطر على 
مــواجــهــة كــافــة الــتــحــديــات وتــجــاوز كل 
الـــتـــوقـــعـــات عــنــد اســتــضــافــتــهــا نسخة 

استثنائية من املونديال عام 2022.

2022 قطر ستنظم نسخة استثنائية من كأس العالم في 
وجهة فريدة الستضافة البطولة.. الكاميروني صامويل إيتو:

  ¶ إيتو سفير اللجنة العليا للمشاريع واإلرث

¶  جانب من اللقاء

الدوحة -  

انطلقت أمــس أعمال دورة العمليات 
الـــشـــرطـــيـــة فــــي األحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
الكبرى والتي تنظمها اللجنة األمنية 
بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
ــع الـــشـــرطـــة اإلســبــانــيــة،  بـــالـــتـــعـــاون مـ
أيــــام، ويــشــارك فيها  وتستمر ملـــدة 5 
11 من الضباط املشاركني في تأمني 

مونديال كأس العالم 2022.
ويــــقــــدم الـــــــــدورة فــــريــــق مــــن الـــشـــرطـــة 
الــوطــنــيــة اإلســبــانــيــة بــرئــاســة السيد 
خــوســيــه ميغل رويـــز رئــيــس وحـــدات 

التدخل في الشرطة اإلسبانية.
وتــهــدف الـــدورة إلــى تــبــادل الخبرات 
واملــعــلــومــات بــني الــجــانــبــني الــقــطــري 
واإلســــبــــانــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــأمــني 
األحـــداث الرياضية الكبرى وتوفير 
ــب  ــ ــالعــ ــ األمــــــــــــــن والــــــــســــــــالمــــــــة فــــــــي املــ
الـــريـــاضـــيـــة، وتــتــضــمــن عــــدة مــحــاور 
ــار الــقــانــونــي فــي األحـــداث  حـــول اإلطــ
الرياضية )قانون الرياضة( وتنظيم 
األحداث الرياضية، وكيفية مواجهة 
ــداث  ــ ــ الـــجـــمـــاعـــات الــعــنــيــفــة فــــي األحـ
الــريــاضــيــة، وفــــرق جــمــع املــعــلــومــات 
ــل االتـــصـــال  ــائــ عـــن املــشــجــعــني، ووســ
بالجماهير، وما هي املواد واملعدات 
املــســتــخــدمــة، والـــتـــدرج فــي اســتــخــدام 
الـــــــقـــــــوة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى عـــمـــلـــيـــات 
ــة اإلرهــــــــــــــاب فــــــي األحــــــــــداث  ــافــــحــ ــكــ مــ

الــدورة األولى  الرياضية. وتعد هذه 
الـــتـــي تــعــقــد بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــانــب 
اإلسباني لتدريب الضباط املشاركني 
فــــي تــــأمــــني مــــونــــديــــال كـــــأس الـــعـــالـــم 
2022، ويخوض املشاركون تدريبات 
متكاملة في إدارة العمليات الشرطية 
ــبـــرى،  ــكـ فــــي األحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـ
ــأمـــني املــــالعــــب، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل  وتـ
مـــع وســـائـــل اإلعـــــالم، وكــيــفــيــة تقييم 
الـــتـــهـــديـــد فــــي األحــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة، 
وكــذلــك الــقــيــام بــتــمــاريــن ومــشــاركــات 

محلية ودولية.
وقال النقيب علي ماجد القحطاني 
ضــابــط وحــــدة الــتــأهــيــل والــتــدريــب 
باللجنة األمنية فــي اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، إن الدورة تهدف 
ــبـــرات مـــع الــجــانــب  إلــــى تـــبـــادل الـــخـ
اإلسباني مــن أجــل تأهيل كــادر من 
الضباط القطريني املتميزين للقيام 
بــمــهــام تـــأمـــني املــنــشــآت الــريــاضــيــة 
الـــتـــي تـــقـــام عــلــيــهــا مـــبـــاريـــات كــأس 
يــتــم إعـــدادهـــم  الــعــالــم 2022، حــيــث 
وفــق معايير أمنية دقيقة ويجري 
ــــق أحــــــدث مــنــظــومــات  تـــدريـــبـــهـــم وفـ
الــتــدريــب عامليا، والــتــي تتوافق مع 
مــتــطــلــبــات االتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الــقــدم الــفــيــفــا، الفــتــا إلـــى أن الــــدورة 
ستتبعها زيارات إلسبانيا للتعرف 
ــأمـــني  ــلــــى إجــــــــــــــراءات تـ ــن قـــــــرب عــ ــ عــ

البطوالت الرياضية اإلسبانية.

انطالق دورة العمليات الشرطية 
في األحداث الرياضية الكبرى

الدوحة -  

طهران - قنا

عنابي الطائرة يفوز على سريالنكا ببطولة آسيا
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حــســم الــتــعــادل اإليــجــابــي بــهــدف ملــثــلــه القمة 
الـــكـــرويـــة الــتــي جــمــعــت بـــن الــدحــيــل والـــريـــان 
مـــســـاء أمــــس عــلــى مــلــعــب الـــجـــنـــوب فـــي خــتــام 
مــبــاريــات األســـبـــوع الــثــالــث مـــن دوري نــجــوم 

.QNB
الــدحــيــل بالتسجيل عــن طــريــق أحمد  وبــــادر 
الـــ 66، وعــدل للريان فرانك  الدقيقة  ياسر فــي 
النتيجة رفع  الـــ 76.. وبــهــذه  الدقيقة  كــوم فــي 
الريان رصيده إلى 3 نقاط من ثالثة تعادالت، 
بينما رفع الدحيل رصيده إلى 5 نقاط من فوز 

واحد وتعادلن.
كــــان الــدحــيــل قـــد اســتــهــل املـــوســـم فـــي جــولــتــه 
ــــادي قــطــر بــواقــع  األولـــــى بـــفـــوز صــعــب عــلــى نـ
ــــدف، ثـــم تـــعـــادل مـــع الــعــربــي  هـــدفـــن مــقــابــل هـ
ــانـــي الــــجــــوالت..  إيـــجـــابـــيـــا بـــهـــدف ملــثــلــه فــــي ثـ
ــريـــان بــتــحــقــيــق الــتــعــادل  مـــن جــانــبــه اكــتــفــى الـ
فــي املــواجــهــتــن األولـــى وكــانــت أمـــام أم صالل 
بهدفن لكل منهما، وفي الثانية تعادل سلبيا 

مع الغرافة.
وســيــلــعــب الــدحــيــل مـــع الـــوكـــرة فـــي األســـبـــوع 

الرابع، بينما سيواجه الريان نظيره الخور.
الدحيل كــان الطرف األفضل منذ إطــالق حكم 
املــواجــهــة صــافــرتــه، حــيــث ضــغــط عــلــى الــريــان 
بقوة بواسطة املعز علي ولويز مارتن سعيا 
الفتتاح النتيجة.. وكان باولو داسيلفا قريبا 
ــن كـــــرة قـــويـــة عــلــت  ــن افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل مــ مــ

العارضة.
كما حاول ادميلسون تجربة حظه فسدد كرة 
قــويــة مـــرت بــجــوار الــقــائــم بــقــلــيــل.. كــمــا حــاول 
العراقي مهند علي أن يفتتح التسجيل لكنه 
املــهــدي بــن عطية  فشل فــي استثمار عرضية 

لتمر رأسيته فوق العارضة األفقية بقليل.
كما وقف حارس مرمى الريان فهد يونس سدا 
الــدحــيــل املتتالية وصد  أمـــام هجمات  منيعا 
كــرة قــويــة مــن أقـــدام ادمــيــلــســون.. كــمــا تصدى 
ــــرى بـــبـــراعـــة لـــكـــرة عــلــي حــســن عفيف  ــرة أخـ مــ
وحولها إلى ركلة ركنية. وطوال تلك الدقائق، 
ظل الريان حبيسا داخل مناطقه الدفاعية ولم 
نـــادرا وحتى  إلــى الهجوم إال  نشاهده يتقدم 
محاوالته القليلة لم ترتق إلى درجة الخطورة، 
بــاســتــثــنــاء هــجــمــة مـــرتـــدة انــتــهــت بــتــســديــدة 

قريبة من املرمى عن طريق عبدالعزيز هزاع.
وســـرعـــان مـــا عـــاد الــدحــيــل مـــن جــديــد لــفــرض 
هيمنته، وكان البرازيلي ادميلسون قريبا من 
الــريــان كــان فــي املوعد  التسجيل لكن حـــارس 
وأبــعــد كــرة قــويــة كــانــت فــي طريقها للشباك، 
وفــي فرصة ثانية بعدها مباشرة أهــدر املعز 
النتيجة بعدما فشل في  علي فــرصــة افتتاح 

ــام شـــبـــاك خــالــيــة مـــن املـــرمـــى.  ــ ــع الـــكـــرة أمـ وضــ
ــاراة الــثــانــي شــهــد تــغــيــرا ملحوظا  ــبـ شـــوط املـ
ــــان الــــــذي قـــــام مـــدربـــه  ــريـ ــ ــلــــوب لـــعـــب الـ فــــي أســ
بــضــخ دمـــاء جــديــدة، فتحكم فــي الــكــرة ونظم 
الدفاعية والهجومية وبدأ تدريجيا  خطوطه 
يتقدم ويلعب في مناطق لعب الدحيل بفضل 
الـــذي يتوغل  الــحــرازي  تــحــركــات عبدالرحمن 
بمهارة ويمرر لكنه لم يجد من يضع الكرة في 
الشباك. صحوة الريان قابلتها عودة سريعة 
لـــلـــدحـــيـــل الــــــذي عـــــاد لــأفــضــلــيــة والـــســـيـــطـــرة 
امليدانية من خالل إحكام سيطرته على الكرة، 
وكان الدحيل قريبا من تسجيل الهدف األول 
الــعــراقــي مهند علي أطــنــب فــي االحتفاظ  لكن 
بــــالــــكــــرة رغـــــــم وجــــــــــوده فـــــي وضـــــــع مـــنـــاســـب 
للتسجيل ليسبقه الحارس فهد يونس وينقذ 

املوقف.
الــعــراقــي مهند  الــدحــيــل بتغيير  وقــــام مــــدرب 
علي ليحل مكانه إسماعيل محمد الذي شكل 
قوة إضافية للفريق بفضل سرعته ومهارته 
أداء  ــارق.. ليتحسن  ــفـ الـ الــتــي تــصــنــع  الــفــرديــة 
املــعــز علي واصـــل مسلسل  أكــثــر، لكن  الدحيل 
إهدار الفرص السهلة أمام الشباك في الدقيقة 

الـ 76.

ــل فــــي فــك  ــيـ وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــــ 66 نـــجـــح الـــدحـ
الـــشـــفـــرات الــدفــاعــيــة لــلــريــان مـــن ركـــلـــة ركــنــيــة 
ارتقى لها عاليا املدافع أحمد ياسر ووضعها 
ـــــل الــدحــيــل  ــبــــاك.. واصـ ــة فــــي الــــشــ ــويـ ــيــــة قـ رأســ
أفضليته بغية تسجيل الهدف الثاني وتأمن 
النتيجة فقاد املعز علي هجمتن، األولــى من 
كـــرة قــويــة بــاغــت بــهــا الـــحـــارس لكنه كـــان لها 
بـــاملـــرصـــاد.. وفـــي الــثــانــيــة تــوغــل فـــي دفــاعــات 

الريان لكن الدفاع حول الكرة إلى ركنية.
بــحــث الــــريــــان عـــن حـــلـــول لــلــتــعــديــل وســـرعـــان 
مــا وجـــد الــحــل، حــيــث ســـدد عــبــدالــعــزيــز حاتم 
كــرة قوية أبعدها حــارس الدحيل كلود أمن 
بصعوبة، لتعود مرتدة أمام فرانك كوم الذي 
سدد كرة قوية سكنت الزاوية الصعبة واكتفى 
حـــــارس الـــدحـــيـــل بــمــشــاهــدتــهــا وهــــي تــعــانــق 

الشباك.
بعد الــهــدف هــدأ اإليــقــاع نسبيا بــن الفريقن 
وانحصر اللعب في وسط امللعب، لكن أتيحت 
فرصة خطيرة للريان عن طريق تاباتا الذي 
سدد كرة قوية أبعدها حارس الدحيل.. ليعلن 
الحكم عن 4 دقائق كوقت بدل ضائع لم تسفر 
عـــن أي جـــديـــد لــتــنــتــهــي املـــواجـــهـــة بــالــتــعــادل 

اإليجابي بن الفريقن.

انــطــاق املوسم  الــقــدم عــن  أعلن االتــحــاد القطري لكرة 
ــاز/ تــحــت 23 ســنــة لــلــمــوســم  ــ الــثــالــث لـــــدوري /قـــطـــر غـ
الرياضي 2019 - 2020، وذلك خال مؤتمر صحفي 
ــكــرة الــقــدم  ــاد الــقــطــري ل مــشــتــرك ضـــم كـــا مـــن االتـــحـ

وشركة قطر غاز، عقد بمقر االتحاد أمس.
ــــدوري الــشــراكــة الطويلة  ويــظــهــر املــوســم الــثــالــث مــن الـ
القدم،  القطري لكرة  بــن /قطر غــاز/ واالتــحــاد  املثمرة 
والتي تمتد منذ سنوات عديدة، وشهدت تنفيذ العديد 

من الفعاليات واملشاريع الناجحة.
ــــان عـــن أن الــفــرق  وخــــال املــؤتــمــر الــصــحــفــي تـــم اإلعـ
ــذا الــعــام تــضــم 12 نــاديــا هــي:  املــشــاركــة فــي بــطــولــة هـ
األهلي، والسد، والــريــان، والدحيل، والعربي، والغرافة، 
ــور، والـــســـيـــلـــيـــة، والــــوكــــرة،  ــ ــخـ ــ ــــال، والـ وقــــطــــر، وأم صــ

والشحانية.
وقال السيد خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق 
ــال فـــي االتـــحـــاد الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم: »تــربــط  واالتـــصـ
القدم وشركة قطر غــاز شراكة  القطري لكرة  االتحاد 
متينة وممتدة منذ سنوات، وتعتبر هذه البطولة إحدى 
املــمــيــزة، حيث إن دوري قطر غاز  الــشــراكــة  ثمار هــذه 

تحت 23 سنة يحظى برعاية متميزة«.
املــوســم  التحضير النــطــاقــة  إلـــى أن  الـــكـــواري  وأشــــار 
لـــدوري قطر غــاز تحت 23 سنة بــدأ مــع نهاية  الجديد 
ــم وضـــــع خـــطـــة تــســويــقــيــة  ــــي، حـــيـــث تــ ــــاضـ ــم املـ ــوســ املــ
وإعامية شاملة، بالتنسيق مع شركائنا في قطر غاز 
املثالي  البطولة بالشكل  بــهــذه  الــكــاس، للخروج  وقــنــاة 
الـــدوري يستمر  الجوانب. وأوضــح أن »هــذا  من جميع 
في توفير فرص أكبر لاعبن املواطنن تحت 23 سنة 
ملمارسة كرة القدم بشكل أفضل وسط أجواء تنافسية، 
للفريق األول  ستعود بالنفع عليهم ويــكــونــون رافـــدا 
التوفيق  الوطنية، وأتمنى  بأنديتهم، ومن ثم املنتخبات 
لجميع األندية وإثبات قدراتها الفنية وتقديم مستويات 
رائعة«. ومن جانبه، قال علي إبراهيم السليطي، مدير 
الــتــعــاون مع  العامة فــي قطر غـــاز: »يسعدنا  الــعــاقــات 
االتحاد القطري لكرة القدم من خال دعم هذه البطولة 
القدم  التي تضم نخبة من شباب العبي كــرة  املمتازة 
الواعدين في قطر، وإنــه ليحدونا األمــل في أن يساهم 
ــاء  ــقـ ــي االرتـ ــلــــدوري بــشــكــل فـــاعـــل فـ ــ دعــــم قــطــر غــــاز ل
بمستوى كرة القدم القطرية إلى آفاق جديدة، السيما 
وأن الــدولــة تستعد الســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم فــي عــام 
الثالثة مــن دوري قطر غاز  النسخة  2022«. وتنطلق 
اليوم  الرياضي 2019- 2020  للموسم  تحت 23 سنة 
لــقــاءات ضمن  البداية بثاثة  اإلثــنــن، وستكون ضربة 
مباريات األســبــوع األول، يلتقي فيها فريق أم صال 
الدحيل  األهــلــي، بينما يلعب  الــعــربــي والــخــور مــع  مــع 
حامل لقب املوسم السابق مع الريان، وستقام املباريات 
الــثــاث عــلــى مــاعــب الــخــور والــســيــلــيــة وحــمــد الكبير 

بنادي العربي. 

العالم لألندية -  التنازلي النطاق كــأس  العد  مع بداية 
قطر 2019 تتوجه األنظار صوب زيوريخ في سويسرا 
األولــى  النسخة  فــي  البطولة  قــرعــة  تــقــام مــراســم  حيث 
الــتــي تــقــام فــي بلد املــونــديــال قــطــر.. وستجرى القرعة 
ظهر اليوم اإلثنن. يواكب مركز األخبار بقنوات الكاس 
الــحــدث مــن خــال اســتــوديــو مركز األخبار  الرياضية 
ــم الـــقـــرعـــة لــحــظــة بلحظة  ــع مـــراسـ ــائـ مــبــاشــر لــنــقــل وقـ
الظهر بتوقيت  الثانية والنصف بعد  الساعة  بداية من 
الــقــرعــة.. وسيتم بثه عبر  الــدوحــة حتى نهاية مــراســم 
الهاجري  املــوعــد فيصل  الــكــاس one. يؤمن هــذا  قناة 
فــي التقديم ونــاصــر الــغــزالــي موفد قــنــوات الــكــاس إلى 
زيوريخ ومنال بن عامر في فقرة الفيديو وسيكون في 
ضيافة االستوديو عدد من الضيوف الذين سبق لهم 
املشاركة في هذا الحدث العاملي من بينهم وسام رزق 
العب نادي السد السابق الحاصل على برونزية كأس 

العالم لألندية 2011.
الرياضية انطاقة فعاليات  الكاس  كما تواكب قنوات 
الــدوحــة 2019  الرياضة –  للنزاهة في  القمة اإلقليمية 
التي تقام في دولة قطر وهي القمة األولى من نوعها في 
اللؤلؤة  املنطقة واإلقليم وتقام في فندق كمبنيسكي 
الــريــاضــي والــخــطــوط  الـــدولـــي لــألمــن  وينظمها املــركــز 
الجوية القطرية بالتعاون مع املنظمة الدولية للنزاهة في 
الرياضة )سيغا(. وستتم تغطية الحدث عبر استوديو 
ــد الــقــحــطــانــي  ــالـ ــــحــــدث يـــقـــدمـــه خـ ــع ال ــوقـ ــــاص مــــن مـ خـ
واملــراســل عبدالرحمن االشــقــر.. ويبدأ االستوديو في 
يــوم اإلثنن والساعة 12:30 يوم  الساعة 13:45  تمام 

.two الثاثاء.. وذلك على قناة الكاس

12 ناديا بمشاركة 
تدشين الموسم الثالث

 لدوري »قطر غاز« 

قرعة كأس العالم 
لألندية مباشرة من مركز 

األخبار بقنوات الكاس

يستضيف السد منافسه النصر السعودي اليوم 
اإلثنن في إياب الدور ربع النهائي ملسابقة دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، رافـــعـــا شــعــار »ال مــســتــحــيــل فـــي كــرة 
القدم« في مسعاه لقلب تأخره ذهابا، والتأهل الى 

نصف نهائي املسابقة القارية.
وفي لقاء على إستاد جاسم بن حمد، يسعى النصر 
إلى البناء على تقدمه، وبلوغ نصف النهائي للمرة 
األولى. وفاز النصر الذي يبلغ ربع نهائي املسابقة 
ـــى فـــي تــاريــخــه،  ــ بــصــيــغــتــهــا الـــجـــديـــدة لــلــمــرة األولـ
بنتيجة 2-1 في الرياض في أغسطس املاضي، في 
مباراة تأخر خاللها بهدف دون رد، قبل أن يحقق 
الــفــوز ويــعــزز سلسلته فــي دوري األبــطــال بمباراة 

سابعة تواليا دون خسارة.
من جهته، يبحث السد املتوج قاريا مرتن )2011 
الــنــجــم  ــــدف حـــــــدده مــــدربــــه  ــلــــوغ هــ بــ و1989( عــــن 
اإلسباني السابق تشافي، ببلوغ نصف النهائي 
للقاء الفائز من املواجهة الثانية في ربــع النهائي 
بن الهالل واالتحاد السعودين، واللذين يلتقيان 

الثالثاء إيابا، بعد تعادلهما سلبا في الذهاب.
إيــاب ربــع النهائي )نصف نهائي منطقة  ويشهد 
ــــودة عــــدد مـــن الــالعــبــن افــتــقــدهــمــا  غــــرب آســـيـــا(، عـ
السد والنصر، أبرزهم الكوري الجنوبي نام تاي-

هي العائد الى التمارين بعد غيابه بسبب إصابة 
عضلية مع الفريق القطري، والهداف املغربي عبد 

الرزاق حمد الله في هجوم النصر.
ــــدوري الــقــطــري عــلــى العــبــن  ويـــعـــول الــســد بــطــل الــ
يــتــقــدمــهــم الــــهــــداف الــــجــــزائــــري بــــغــــداد بــــو نـــجـــاح، 
والــثــالثــي املــحــلــي أكــــرم عــفــيــف وحــســن الــهــيــدوس 
والظهير األيــســر عبد الــكــريــم حــســن، ملــحــاولــة قلب 
الــفــريــق األول عبدالله  تــأخــره ذهـــابـــا. وقــــال مــديــر 

الــبــريــك فــي تــصــريــحــات نقلها املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
للنادي »ثقتنا كبيرة في »عيال الذيب« وقدرتهم 
على تقديم مستوى مميز، وهي مباراة صعبة لكن 

ال مستحيل في عالم كرة القدم«.
الــذهــاب لكن عندنا  وتابع »نعم خسرنا في جولة 
أمـــل وثــقــة كــبــيــرة فــي الـــعـــودة والــتــأهــل لــلــدور قبل 
النهائي«، مضيفا »املــبــاراة ستكون أكثر صعوبة 
مـــن مـــبـــاراة الـــذهـــاب فــهــي املـــبـــاراة الــحــاســمــة وكــال 
الفريقن سيسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل 
حصد بطاقة التأهل«. ويدخل النصر مباراة اليوم 
على خلفية خسارته نقطتن مهمتن فــي سباقه 
نحو االحتفاظ بلقب الدوري بعد تعادله سلبا مع 
الثالثة الجمعة، وهو  املــرحــلــة  الــشــبــاب فــي  ضيفه 
األول فــي إشـــراف مــدربــه البرتغالي روي فيتوريا 
الـــــذي حــقــق 14 فـــــوزا وخـــســـارتـــن فـــي 16 مـــبـــاراة 

سابقة. كما فشل النصر في التسجيل للمرة األولى 
منذ 17 مــبــاراة، إذ تعود مباراته السلبية األخيرة 
الـــى لــقــاء الــفــتــح فـــي املــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من 

املوسم املاضي في الدوري السعودي.
وستتعزز صفوف النصر إيابا بعودة املغربي حمد 
الــلــه الــــذي ســجــل 34 هــدفــا فــي الـــــدوري الــســعــودي 
املــوســم املـــاضـــي، إضــافــة الـــى عــبــدالــرحــمــن العبيد 
ــبـــريـــن، بــعــد  ــهـــري وعـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــجـ ويـــحـــيـــى الـــشـ
غياب بسبب اإلصابة. وشهدت مباراة الذهاب في 
العاصمة السعودية، افتتاح السد التسجيل عبر 
علي أسد في الدقيقة 21 للسد، قبل أن يعادل النصر 
عــن طــريــق عــبــد الــرحــمــن الـــدوســـري )44(، ويحقق 

الفوز بهدف البرازيلي جوليانو )72(.

اليوم السد يستضيف النصر في نصف نهائي اآلسيوية

التعادل اإليجابي يحسم قمة الدحيل والريان

في مباراة قوية على إستاد جاسم بن حمد

QNB في ختام مباريات األسبوع الثالث من دوري نجوم

¶  السد يسعى للفوز في مباراة قوية اليوم

¶  جانب من لقاء الدحيل والريان                                                                                    تصوير محمد محسن

الدوحة -  

الدوحة - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  



Issue No 1233 - Monday 16 September 2019العدد 1233 - اإلثنني 17 املحرم 1441 هـ ــ 16 سبتمبر 2019 www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa 20

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

3 جوائز في »دوفيل« »بول« يحصد 

أرقام وحقائق

أعلنت مؤسسة »أســبــايــر زون« 
فـــتـــح بــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل لــعــشــاق 
رياضات القوة والتحمل في قطر 
الثامنة  الــنــســخــة  لــلــمــشــاركــة فــي 
الشعلة  من سباق صعود فندق 
املــقــرر أن ينطلق  الشهير.  ومــن 
الــســبــاق يــــوم /الــجــمــعــة/ املـــوافـــق 
الساعة  املقبل، ومــن  25 أكتوبر 
الـــــواحـــــدة ظـــهـــرا إلـــــى الـــســـادســـة 
مـــســـاء. ويــســتــهــدف ســبــاق هــذا 
ــراد املــجــتــمــع من  ــ الـــعـــام جــمــيــع أفـ
البدنية،  اللياقة  جميع مستويات 
ويــضــم الــســبــاق الــفــئــات الــتــالــيــة: 
الــنــاشــئــن )8-11 عــامــا(  ــــى  األولـ
لــلــذكــور واإلنــــــاث، الــســبــاق حتى 
الـــكـــبـــار  والـــثـــانـــيـــة  ــــطــــابــــق 19،  ال
ــاث،  لــلــذكــور واإلنـ )18-39 ســنــة( 
السباق حتى الطابق 51، أما الفئة 
الثالثة فهي املاسترز من 40 سنة 
وما فوق للذكور واإلناث السباق 

حتى الطابق 51.

ــن جــامــعــة  ــ احـــتـــفـــل 49 طـــالـــبـــا مـ
قــطــر  فـــــي  أم  أنـــــــد  تــــكــــســــاس إي 
بــحــصــولــهــم عـــلـــى خــــواتــــم اآلجــــي 
ــــك فـــي حــفــل أقـــيـــم فـــي املــديــنــة  وذلـ
ــــهــــذه  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة خــــصــــيــــًصــــا ل
ــلــــق عـــلـــى طـــاب  ــطــ ــ ــبــــة. وُي ــنــــاســ املــ
جــامــعــة تــكــســاس إي أنـــد أم اســم 
التقليد في  »آجــيــز« ويستمر هــذا 
فرع جامعة تكساس إي أند أم في 
الدوحة. ويعتبر خاتم اآلجي الرمز 
األكثر وضوًحا لشبكة اآلجي التي 
تــربــط خــريــجــي جــامــعــة تكساس 
العالم.  أنحاء  أم في جميع  أنــد  إي 
ويعود تاريخ خاتم اآلجي إلى أكثر 
من 100 عــام، وهــو تقليد متجذر 
القيم  يحمل رمزية عميقة ويمثل 
الــتــي يجب على كــل آجــي االلــتــزام 
بـــهـــا: الـــتـــفـــوق والـــنـــزاهـــة والـــقـــيـــادة 
والـــوفـــاء واالحـــتـــرام والــتــفــانــي في 
ــئـــك الـــذيـــن اكــتــســبــوا  الــخــدمــة. وأولـ
الحق في ارتداء خاتم اآلجي قاموا 
بتلبية بعض من أصعب املتطلبات 
ــات املـــتـــحـــدة لــلــحــصــول  ــواليــ ــ فـــي ال

على خاتم التخرج.

الفلهارمونية حفا  أوركــســتــرا قطر  أحــيــت 
فنيا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات بعنوان: 
/املـــولـــدو، نـــون ويــتــش وغــيــرهــا/، فــضــا عن 
للموسيقار  الظهيرة/  أداء مقطوعة /ساحرة 
أوبــرا /ويليام  أنطونن دفورجاك وافتتاحية 
تـــيـــل/ لــلــمــوســيــقــار جــواكــيــنــو روســيــنــي ثم 
مقطوعة /دون جوان/ للموسيقار ريتشارد 
شـــتـــراوس. وتـــهـــادى إلـــى أســـمـــاع الــحــضــور 
فــي حــفــل ليلة أمـــس، ألــحــان أربـــع مــن روائـــع 
بــأداء أوركسترا قطر  السيمفونية  القصائد 
األملــانــي ديفيد  الفلهارمونية بقيادة وروايـــة 
نيمان. وجاءت املقطوعة األولى بعنوان /نهر 
فلتافا )أو نــهــر مـــولـــداو(/، وهـــي واحــــدة من 
ألفها املوسيقار  خمس قصائد سيمفونية 
 بعنوان 

ً
التشيكي بدرجيخ سميتانا مجتمعة

ــر فــلــتــافــا«  ــهـ ــنــــي«. تـــعـــد مــقــطــوعــة »نـ »مــــوطــ
القصائد  السيمفونية األشهر بن  القصيدة 
الــســت فــي مــجــمــوعــة »مــوطــنــي«. و»فــلــتــافــا« 
هو اسم النهر املتدفق عبر أراضي بوهيميا 
ــوم بــجــمــهــوريــة  ــيــ ــ ــتــــي تـــعـــرف ال ــ الـــريـــفـــيـــة )ال
ا 

ً
النهر أيض بــراغ، ويعرف  التشيك( ومدينة 

ــولـــداو«. ويستخدم  بــاســمــه األملــانــي »نــهــر مـ
التصوير  سميتانا فــي مقطوعته أســلــوب 
املوسيقي الــذي يستثير في األذهــان صوت 
ــعــظــيــم، إذ تستهل  ال بــوهــيــمــيــا  نــهــر  تـــدفـــق 
ــلــــوت تــمــثــل  ــتــــي فــ ــ الـــحـــركـــة بـــنـــغـــمـــات مــــن آل
تموجات املياه املتدفقة عبر رافدين للنهر في 
مرتفعات بوهيميا سرعان ما يتحدان مًعا 

ليشكا مجرى نهر مولداو.

أعــلــنــت مــتــاحــف قــطــر امـــس، أســمــاء املقبولن 
في الدورة الخامسة من برنامج اإلقامة الفنية 
الفنانن، موسم 2020-2019،  بمطافئ: مقر 
وذلـــك ملـــدة 9 أشــهــر. ويــهــدف الــبــرنــامــج، الــذي 
يقام تحت رعاية سعادة الشيخة املياسة بنت 
أمــنــاء متاحف  ثــانــي، رئيسة مجلس  آل  حمد 
قــطــر، إلـــى دعـــم الــفــنــانــن املــحــلــيــن مـــن خــال 
لــهــم لتنمية وتــطــويــر  الــبــيــئــة املــنــاســبــة  تــوفــيــر 
أعـــداًدا  البرنامج كــل عــام  إبداعاتهم. يستقبل 
كــبــيــرة مـــن طــلــبــات الــتــقــديــم لــفــنــانــن مقيمن 
التحكيم هــذا  اخـــتـــارت منهم لجنة  قــطــر،  فــي 
ا من املتخصصن في مجاالت 

ً
العام 18 فنان

مختلفة كالرسم والنحت والتصوير والفيديو 
ــن الـــفـــنـــون. وأوضــــحــــت مــتــاحــف  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
للفنانن مرسم خاص،  ص  أنه سُيخصَّ قطر، 
وســتــتــاح لــهــم الــفــرصــة لــلــتــعــاون فــيــمــا بينهم 
املعرفي، وتنمية مهاراتهم اإلبداعية  والتبادل 
من خال جلسات التوجيه وورش العمل التي 
سيقدمها فنانون مرموقون. كما سيتسنى 
الفنية للجمهور في  للفنانن عــرض أعمالهم 
معرض يقام في كــراج جاليري بمطافئ بعد 
الفنية. واستقبل فريق  استكمالهم إلقامتهم 
مــطــافــئ: مــقــر الــفــنــانــن الــدفــعــة الـــجـــديـــدة من 
الفنانن لدى وصولهم، حيث قدموا لهم شرًحا 
 عن املرافق والتجهيزات التي يمكنهم 

ً
مفصا

أن برنامج اإلقامة  بالذكر،  استخدامها. جدير 
الفنية الذي تحتضنه مطافئ: مقر الفنانن من 
أبــرز مــبــادرات متاحف قطر الــرامــيــة إلــى بناء 
جيل جديد من املواهب التي يمكنها إلهام أفراد 

املجتمع وقيادة القطاع الثقافي في قطر. 

ــل مــحــمــد حـــجـــي نـــائـــب رئــيــس  ــيـ ــزمـ اســـتـــقـــبـــل الـ
الحمد  السيد دحــان  أمــس األول  التحرير مساء 
رئــيــس االتـــحـــاد األســـيـــوي أللــعــاب الــقــوى النائب 
للقوى ومدير عام  الدولي  الثاني لرئيس االتحاد 
)الـــدوحـــة 2019(،  الــعــالــم  املنظمة لبطولة  اللجنة 
العامة  الــعــاقــات  العبيدلي رئــيــس  والــســيــد حمد 
واالتـــصـــال بــالــبــطــولــة، وجـــرى خـــال الــلــقــاء بحث 
العالم  التعاون لاستعدادات لبطولة كــأس  سبل 
الــدوحــة خــال  الــتــي تستضيفها  الــقــوى  أللــعــاب 
ــــى 6 أكــتــوبــر 2019  ــفــتــرة مـــن 27 ســبــتــمــبــر إل ال
عــلــى مـــدار 10 أيــــام، حــيــث يتنافس الــريــاضــيــون 
والــريــاضــيــات مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم فــي 24 

مسابقة.
ــنــــى عــلــى  ــيـــل، وأثــ وأشـــــــاد الـــحـــمـــد بـــجـــريـــدة لـــوسـ
رؤيــتــهــا ومـــدى نــجــاحــهــا، مــؤكــدا بـــأن »لــوســيــل« 
املــهــنــيــة، معربا  بــاملــوضــوعــيــة واملــعــايــيــر  تتحلى 
لبطولة  املنظمة  اللجنة  بالتعاون بن  عن سعادته 
املاضية،  السنوات  العالم وجــريــدة لوسيل خــال 
الفعاليات  »لــوســيــل« لجميع  ــاد بتغطية  كــمــا أشـ
القوى، وأثنى على  التي تتعلق بألعاب  الرياضية 
»لــوســيــل« الســتــعــدادات قطر الستضافة  تغطية 
مــونــديــال ألــعــاب الــقــوى ودعــمــهــا املــتــواصــل لهذا 

الــحــدث الــعــاملــي املــهــم مــؤكــدا عــلــى جــاهــزيــة قطر 
الســتــضــافــة الــبــطــولــة بــفــضــل الــتــنــســيــق الــكــامــل 
الدولي حيث تسير  املنظمة واالتــحــاد  اللجنة  بن 
األمور على أكمل وجه كما خطط لها سابقا. وقال 
الحمد: إن قطر في مرحلة وضع اللمسات األخيرة 
املنشآت  البطولة وأن  على استعدادات استضافة 
الــتــي تــســتــضــيــف هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر جميعها 

جاهزة بداية من استاد خليفة.  وأكد نائب رئيس 
التعاون بن جريدة لوسيل  التحرير على أهمية 
العالم، منوها بأن  املنظمة لبطولة كــأس  واللجنة 
الــصــورة  إيــصــال  فــي  التغطية اإلعــامــيــة تساهم 
الكاملة عن آليات عمل اللجنة واستعداداتها لهذا 
التوفيق والنجاح  الكبير، متمنيا  العاملي  الــحــدث 

لبطولة كأس العالم أللعاب القوى بالدوحة.

شارك املجلس الوطني للسياحة في 
مــعــرض »ســيــتــريــد أوروبـــــا« 2019، 
ــانـــب كـــٍل  ــى جـ ــ  دولــــــة قـــطـــر إلـ

ً
مـــمـــثـــا

املـــواصـــات واالتـــصـــاالت  مــن وزارة 
قــطــر والــتــوفــيــق للسفريات  ومــوانــئ 
للمغامرات واكتشف  الدولية  وقطر 
قــطــر. وقـــد أقــيــم املــعــرض فــي مدينة 
الــفــتــرة من  هــامــبــورج بأملانيا خــال 

11 إلى 13 سبتمبر.
والــتــقــى الــوفــد الــقــطــري الـــذي تــرأســه 
ــد الـــقـــريـــصـــي، رئــيــس  ــ ــ الـــســـيـــد راشـ

الوطني  التسويق في املجلس  قطاع 
للسياحة، العديد من وكاالت الشحن 
البحري والشركاء في قطاع رحات 
الــســيــاحــة الــبــحــريــة الــدولــيــة. وخــال 
املـــعـــرض الـــــذي اســـتـــمـــرت فــعــالــيــاتــه 
ــلـــى مـــــدى ثــــاثــــة أيــــــــام، تــــم إطــــاع  عـ
الجهود  الدولين على آخر  الشركاء 
التي شهدها قطاع  التطورات  وأبــرز 
البحرية فــي قــطــر، وكذلك  السياحة 
أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات األخــــــــــرى الـــتـــي 

شهدتها قطر بشكل عام.

»الوطني للسياحة« يشارك في »سيتريد أوروبا 2019«

تسجيل المشاركين 
في سباق صعود 

فندق الشعلة

طالب تكساس 
يحصلون على 
خواتم اآلجي

أوركسترا قطر
 تؤدي روائع من القرن 

التاسع عشر

متاحف قطر تعلن 
المقبولين من برنامج 

اإلقامة الفنية

منح مهرجان دوفيل للسينما األميركية 3 جوائز لفيلم »بول« من إخراج 
آني سيلفرشتاين الذي يرسم صورة عن الواليات املتحدة مهملة من قبل 
سياسييها في عهد ترامب، على ما أعلنت رئيسة لجنة التحكيم كاترين 

دونوف مساء السبت.
التي اختارت  الناشئة  املواهب  آنا موغاليس رئيسة لجنة تحكيم  وقالت 
»بول« أيضا للفوز بجائزتها إن هذا الفيلم األول »يرسم صورة صحيحة 
للغاية ومزعجة عن أميركا دونالد ترامب التي أهملها سياسيوها أكان على 

صعيد املدرسة أو الصحة«.

» دحـالن الحمــد يزور »
في إطار استعدادات انطالق مونديال ألعاب القوى

174.31

159.79

152.53

130.74

101.68

الصـالة
  الفـجـــر: 04:03

  الشروق: 05:20

  الظهـــر: 11:29

 العصـــر: 02:56

  المغرب: 05:40

  العشـاء: 07:10

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
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أسعار المعادن والعمالت
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