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رئيس الوزراء يستقبل رئيس المنظمة 
الدولية للنزاهة في الرياضة

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية 
من وزير العالقات الخارجية الفنزويلي

النائب العام يبحث مع رئيس المجلس الدستوري 
الفرنسي التعاون القانوني والقضائي

د. الحمادي يبحث مع سفير صربيا تعزيز التعاون

المريخي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوسوفا

قطر تدين تفجيرا استهدف تجمعا انتخابيا بأفغانستان

الجمارك تشارك في اجتماع هيئة 
االتحاد الجمركي بالرياض

اســتــقــبــل مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن نــاصــر بن 
الـــــوزراء ووزيـــر  ثــانــي رئــيــس مجلس  خليفة آل 
ــو فـــراتـــيـــنـــي  ــكــ ــرانــ الــــداخــــلــــيــــة، صــــبــــاح أمــــــــس، فــ
الــدولــيــة للنزاهة  رئــيــس مجلس إدارة املنظمة 

ــرافــــق، وذلـــك  فـــي الـــريـــاضـــة /ســيــغــا/ والـــوفـــد املــ
بمناسبة زيــارتــهــم للبالد للمشاركة فــي أعمال 
الــريــاضــة املنعقدة  القمة اإلقليمية للنزاهة فــي 

بالدوحة حاليا. 
ــة اســـــتـــــعـــــراض عــــــــدد مــن  ــلــ ــابــ ــقــ جــــــــرى خــــــــالل املــ

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

تــلــقــى ســعــادة الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
رســالــة خطية مــن خــورخــي اريــاســا مونتسيرات 
ــر الــســلــطــة الــشــعــبــيــة لـــلـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة  ــ وزيــ

ــة، تــتــصــل  ــفــــاريــ ــيــ ــولــ ــبــ بـــجـــمـــهـــوريـــة فــــنــــزويــــال الــ
بالعالقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

تسلم الــرســالــة ســعــادة الــدكــتــور أحــمــد بــن حسن 
الــحــمــادي األمــــن الـــعـــام لـــــوزارة الــخــارجــيــة، لــدى 
لقائه أمس، مع جيوسيبي يوفريدا يوريو سفير 

جمهورية فنزويال البوليفارية لدى الدولة.

ــــس املـــجـــلـــس  ــيـ ــ ـــن فـــــابـــــيـــــوس، رئـ ــ ــوريـ ــ اســــتــــقــــبــــل لــ
ــفـــرنـــســـي، بــمــكــتــبــه فــــي الــعــاصــمــة  ــتــــوري الـ الــــدســ
بــاريــس، ســعــادة الــدكــتــور علي بــن فطيس املــري، 
النائب العام.  ناقش الجانبان عددا من املواضيع 
ذات االهــتــمــام املــشــتــرك وســبــل تــعــزيــز الــعــالقــات 
وخاصة في املجال القانوني والقضائي وتطوير 
الـــقـــدرات األكــاديــمــيــة الــقــطــريــة فــي مــجــال الــقــانــون 
والقضاء، ومواصلة التعاون في عدد من املبادرات 

الثنائية والشراكات بن البلدين الصديقن. 
واتفق الطرفان خالل اللقاء على مواصلة التشاور 

بشأن تلك املواضيع. 
حــضــر الــلــقــاء ســـعـــادة الــشــيــخ عــلــي بـــن جــاســم آل 
ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي 
األمــــــــن الـــــعـــــام لـــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة، أمــــــــس، مــع 

ــوزدراك ســفــيــر جــمــهــوريــة صربيا  ــ بــ جاسمينكو 
لدى الدولة. تم خالل االجتماع استعراض عالقات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــن الــبــلــديــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

املواضيع ذات االهتمام املشترك.

ــادة الــســيــد ســلــطــان  ــعـ تــســلــم سـ
بــن سعد املريخي وزيـــر الــدولــة 
ــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة، أمـــــس،  ــلــ لــ
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاد أمير 
ــة  ــهــــوريــ ــمــ أحـــــــمـــــــدي ســــفــــيــــر جــ

كوسوفا لدى الدولة.
ــر الـــدولـــة  ــ وتـــمـــنـــى ســــعــــادة وزيــ
لــلــشــؤون الـــخـــارجـــيـــة، لــســعــادة 
ــر الـــــجـــــديـــــد الـــتـــوفـــيـــق  ــيــ ــفــ ــســ الــ
والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا 
لـــه تــقــديــم كـــل الـــدعـــم لــالرتــقــاء 
بالعالقات الثنائية بن البلدين 

إلـــى تـــعـــاون أوثــــق فـــي مختلف 
املجاالت.  حضر تسليم نسخة 

ـــتـــــــمـــــــاد، عـــــــــدد مـــن  أوراق االعــــ
املسؤولن بوزارة الخارجية.

ــر، عــــن إدانـــتـــهـــا واســتــنــكــارهــا  ــطـ أعــــربــــت دولــــــة قـ
ــذي اســـتـــهـــدف تــجــمــعــا  ــ ــ الـــشـــديـــديـــن لــلــتــفــجــيــر الـ
انـــتـــخـــابـــيـــا لــلــرئــيــس األفـــغـــانـــي غـــــرب الــعــاصــمــة 
األفغانية كابول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 وجــددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف 
دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما 

كانت الدوافع واألسباب.
 وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا 
ولــــحــــكــــومــــة وشــــعــــب أفــــغــــانــــســــتــــان وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــا 

للجرحى بالشفاء العاجل.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في االجتماع 22 
لــدول مجلس التعاون،  لهيئة االتــحــاد الجمركي 
والـــذي عقد فــي مدينة الــريــاض خــالل الــفــتــرة من 
16 - 17 سبتمبر 2019، وقد ترأس الوفد أحمد بن 

عبدالله الجمال رئيس الهيئة.
ناقش االجتماع العديد مــن املــوضــوعــات أبرزها 
ــلـــى فـــي لــقــائــه  ــرار املــجــلــس األعـ ــ مــتــابــعــة تــنــفــيــذ قـ
التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات 
االتــحــاد الجمركي، وتقرير األمــانــة العامة بشأن 
ــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة،  ــاشـــر لـ ــبـ الـــتـــحـــويـــل اآللــــــي املـ
ونــتــائــج االجــتــمــاع )20( لــلــجــنــة الــتــحــويــل اآللـــي 
ــة إلـــى  ــافــ ــاإلضــ ــة، بــ ــيـ ــركـ ــمـ املــــبــــاشــــر لــــلــــرســــوم الـــجـ

مــســتــجــدات دراســــــة مــعــامــلــة مــنــتــجــات املــصــانــع 
املقامة في التجمعات االقتصادية بــدول املجلس 

باستثمارات خليجية.
كما ناقش محضر االجتماع )36( للجنة املكلفة 
بمراجعة تطبيق النظام القانون الجمركي املوحد 
لـــدول مجلس الــتــعــاون ومــحــضــر االجــتــمــاع )50( 
الــنــظــام املنسق ومحضر االجــتــمــاع األول  للجنة 
لــلــفــريــق الــفــنــي املــكــلــف بــمــراجــعــة قـــوائـــم الــســلــع 

املنوعة واملقيدة.
ومن جانب آخر ُعقد االجتماع املشترك بن اللجنة 
الــضــارة فــي التجارة  املــمــارســات  الدائمة ملكافحة 
الــدولــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون وهــيــئــة االتــحــاد 
الجمركي، كما تم عقد اللقاء املشترك الخامس بن 

هيئة االتحاد الجمركي والقطاع الخاص.
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الكواري: تسهيل عمل المستثمرين الدوليين في األعمال التجارية

»وكالة ترويج االستثمار« في قطر تنضم 
إلى »الجمعية العالمية لهيئات ترويج االستثمار«

انضمت وكالة ترويج االستثمار التي تم إنشاؤها 
حديثا في قطر إلى الجمعية العاملية لهيئات ترويج 
االســـتـــثـــمـــار )WAIPA(، وهــــي مــنــظــمــة دولـــيـــة غير 
لــوكــاالت تــرويــج االستثمار  الــفــرص  حكومية تــوفــر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لــلــتــواصــل وتـــبـــادل أفــضــل 

املمارسات في مجال ترويج االستثمار.
وتعمل »وكالة ترويج االستثمار« كمصدر متكامل 
ــبـــر اســتــقــطــاب  ــة، عـ ــ ــدولــ ــ ــلـــول االســـتـــثـــمـــار فــــي الــ لـــحـ
االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر فــي جميع الــقــطــاعــات 
الــــوكــــالــــة فــي  ــر عـــضـــويـــة  ــوفــ ــتــ ذات األولـــــــويـــــــة. وســ
الــجــمــعــيــة الــعــاملــيــة إمــكــانــيــة الــحــصــول إلــــى املــــوارد 
والتطورات املهمة والتسهيالت املتاحة لالستثمار 
األجــنــبــي املــبــاشــر، وتــعــزيــز فــرص الــتــواصــل وتــبــادل 

اإلستراتيجيات الفعالة في جذب االستثمارات.
إلـــى نجاح  وستضيف »وكــالــة تــرويــج االســتــثــمــار« 

قطر املستمر في جذب االستثمار األجنبي املباشر، 
كما شهدت االستثمارات في قطر زيادة بنسبة ٪6.6 
في الربع األول من عام 2019 مقارنة بالربع املقابل 
ا للتقرير 

ً
من العام املاضي )الربع األول 2018(، وفق

الــذي صــدر مــن جهاز  الفصلي لالستثمار األجنبي 
التخطيط واإلحصاء ومصرف قطر املركزي.

مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن أحــمــد 
الــكــواري وزيــر الــتــجــارة والصناعة ورئــيــس مجلس 
ــم تأسيس  ــه: »تـ أنــ إدارة وكـــالـــة تـــرويـــج االســتــثــمــار، 
وكالة ترويج االستثمار لتعزيز االستثمار األجنبي 
املباشر في قطر، من خالل منح املستثمرين الدوليني 
الـــقـــدرة عــلــى إقــامــة أعــمــال تــجــاريــة فــي الـــدولـــة وفــق 
عــمــلــيــة بــســيــطــة وســـهـــلـــة. وســـتـــعـــزز عــضــويــتــنــا في 
الــجــمــعــيــة الــعــاملــيــة لــهــيــئــات تـــرويـــج االســتــثــمــار من 
قدرتنا على تقديم خدمات متميزة للشركات العاملية 

التي ترغب بإنشاء عمليات تجارية لها في قطر«.
ــال الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن الـــولـــيـــد آل ثــــانــــي، الــرئــيــس  ــ وقــ

ــــي قــطــر  ــــج االســــتــــثــــمــــار فـ ــــرويـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــوكــــالــــة تـ
»نتشرف باالنضمام إلى الجمعية العاملية لهيئات 
ترويج االستثمار، ونتطلع إلى التزود من خبراتهم 
الواسعة في التنفيذ اإلستراتيجي ألنشطة تشجيع 
االستثمار. وفــي ظــل نجاح قطر امللحوظ فــي جذب 
ــبــــاشــــر، فـــإنـــنـــا حــريــصــون  ــار األجـــنـــبـــي املــ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
أيــضــا عــلــى مــشــاركــة خــبــراتــنــا وتــجــاربــنــا فـــي هــذه 
اإلستراتيجية االستثمارية، واملساهمة في تطوير 
املــمــارســات واملعايير العاملية لوكالة ترويج  أفضل 

االستثمار«.
وأضــاف الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: »من املؤكد 
أن املنافع املتبادلة من هذه الجمعية ستكون كبيرة، 
ونتطلع إلى العمل مع الجمعية وغيرها من وكاالت 
ترويج االستثمار في جميع أنحاء العالم، في سبيل 
تــعــزيــز وتــطــويــر قــــدرات وكــــاالت تــرويــج االســتــثــمــار 

للمساهمة في التنمية االقتصادية«.
وقال بوستجان سكاالر، الرئيس التنفيذي للجمعية 

الــعــاملــيــة لــهــيــئــات تـــرويـــج االســتــثــمــار: »يــســعــدنــا أن 
تــنــضــم وكـــالـــة تـــرويـــج االســتــثــمــار الــقــطــريــة املــنــشــأة 
ـــا إلـــــى الــجــمــعــيــة الـــعـــاملـــيـــة لـــهـــيـــئـــات تـــرويـــج 

ً
حـــديـــث

االستثمار. فنحن باعتبارنا منصة تجمع وكــاالت 
تــرويــج االســتــثــمــار مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، نؤمن 
بــأن جميع األهــــداف يتم تحقيقها بشكل أســـرع إذا 
اتــبــعــنــا نــهــجــا مــنــظــمــا وتــعــاونــيــا. جــنــبــا إلــــى جنب 
مــع لجنتنا االســتــشــاريــة، املــؤلــفــة مــن مــؤتــمــر األمــم 
املــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة )األونـــكـــتـــاد(، ومنظمة 
األمــم املتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(، ولجنة 
 IEDCالتنسيق الدولية، ومنظمة العمل الدولية، و
ومنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، 
إلــى تزويد  الــدولــي، فإننا نهدف باستمرار  والبنك 
أعضائنا بمجموعة املهارات املناسبة إلعدادهم لهذا 
املــجــال الــســريــع التغير والــتــطــور، لــيــكــونــوا قــادريــن 
عــلــى تــرويــج وجـــذب وتــســهــيــل االســتــثــمــار األجنبي 

املباشر«.

الدوحة -

لتدريب المهندسين
مذكرة تفاهم بين »كهرماء« و»الكهرباء 
والماء القطرية« و»ميتسوبيشي هيتاشي«

الجفيري سفيرا لبرنامج »الكشف المبكر لحياة صحية«

قطر تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل 
مسؤولياته لحماية الشعب السوري

وقــعــت املــؤســســة الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملـــاء 
)كهرماء(، وشركة الكهرباء واملــاء القطرية، وشركة 
املــحــدودة  الــطــاقــة  ميتسوبيشي هــيــتــاشــي ألنــظــمــة 
)MHPS( امس مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تعليمي 
وتـــدريـــبـــي فـــي الـــيـــابـــان ملــهــنــدســي كــهــرمــاء وشــركــة 
الكهرباء واملــاء القطرية. وفي حفل أقيم في الدوحة 
أمـــس بــحــضــور ســـعـــادة املــهــنــدس ســعــد بـــن شــريــده 
ــة لـــشـــؤون الـــطـــاقـــة، تـــم تــوقــيــع  ــدولـ الــكــعــبــي، وزيــــر الـ
االتفاقية من قبل سعادة املهندس عيسى بن هالل 
الــكــواري رئيس املؤسسة العامة القطرية للكهرباء 
ــاء(، والــســيــد فــهــد بـــن حــمــد املــهــنــدي،  ــهـــرمـ واملـــــاء )كـ
املدير العام والعضو املنتدب لشركة الكهرباء واملاء 
الــقــطــريــة، والــســيــد كـــني كـــــاواي، الــرئــيــس التنفيذي 
لـــشـــركـــة مــيــتــســوبــيــشــي هــيــتــاشــي ألنـــظـــمـــة الــطــاقــة 
املحدودة. وبموجب بنود مذكرة التفاهم، سينضم 
املهندسون القطريون من كهرماء وشركة الكهرباء 
واملـــاء القطرية كمتدربني فــي »مــعــامــل تاكاساغو« 
بــشــركــة ميتسوبيشي هــيــتــاشــي فــي واليــــة هيوغو 
وغــيــرهــا مـــن املـــواقـــع فـــي الـــيـــابـــان، حــيــث سيكتسب 
املــتــدربــون عــن طــريــق الجمع بــني الــدراســة النظرية 
ــة  ــبــــرات الـــالزمـ ــارات والــــخــ ــ ــهـ ــ ــتــــدريــــب الــعــمــلــي املـ والــ

املــواقــف عند تعاملهم مــع تقنيات  ملواجهة أصــعــب 
توليد الطاقة. تم إنشاء البرنامج في سياق جهود 
شــــركــــة مــيــتــســوبــيــشــي هـــيـــتـــاشـــي ألنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
الــخــبــراء الفنيني القطريني  لــدعــم تــطــويــر  املـــحـــدودة 
في مجال تكنولوجيا الطاقة. وتــزود الشركة دولة 
قطر بأنظمة توليد الطاقة الحرارية عالية املوثوقية، 
وتــرى في هذا البرنامج فرصة لتعزيز الشراكة بني 
الـــشـــركـــات الـــثـــالث. وتـــركـــز دولــــة قــطــر مــــواردهــــا في 
الوقت الحاضر على إنشاء وتعزيز نطاق واسع من 
الــحــديــثــة، وذلـــك لتلبية  البنية التحتية الصناعية 
متطلبات تنظيم بطولة كأس العالم 2022 ولتحقيق 

رؤية قطر الوطنية 2030. 
وكجزء من تطوير البنية التحتية، يتم العمل على 
عدة مشاريع عمالقة في مجال توليد الطاقة وتحلية 
املياه. وفي العام املاضي، عقدت شركة ميتسوبيشي 
هــيــتــاشــي ألنــظــمــة الــطــاقــة املـــحـــدودة اتــفــاقــيــة ثانية 
لــتــوفــيــر خــدمــات طــويــلــة األجـــل لثمانية تــوربــيــنــات 
غازية )M701F( بمحطة توليد الكهرباء ذات الدورة 
املركبة في املشروع املستقل للمياه والطاقة بمدينة 

راس لفان الصناعية. 
وتعد هذه االتفاقية تأكيدًا لجهود كهرماء وشركة 
الــدعــم الحيوي  الــكــهــربــاء واملـــاء القطرية فــي توفير 

لتوليد الطاقة املستمر.

أكــدت مؤسسة الرعاية الصحية األولــيــة على سعيها 
الـــــدؤوب لــرفــع مــســتــوى الــوعــي حــول 
ســـرطـــان الـــثـــدي واألمــــعــــاء بـــالـــدولـــة، 
ــت بــــــهــــــذا الــــخــــصــــوص  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــث أعـ ــ ــيـ ــ حـ
عــــن تــعــيــني الـــســـيـــدة شــيــخــة يــوســف 
الـــجـــفـــيـــري عـــضـــو املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
املــركــزي، ورئــيــســة اللجنة القانونية 
باملجلس، سفيرا لبرنامج »الكشف 
ــة«، لــتــنــضــم  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــاة صـ ــيــ ــحــ ــر لــ ــكــ ــبــ املــ
ــارة مــن  ــتــ ــخــ بــــذلــــك إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــشــخــصــيــات املـــرمـــوقـــة الـــتـــي دعــمــت 
ــيـــة الــجــهــود  عـــلـــى مــــر الـــســـنـــني املـــاضـ
الـــذي يهدف  الــبــرنــامــج  لــهــذا  النبيلة 

إلـــى تــوعــيــة الــجــمــهــور حـــول أهــمــيــة الــكــشــف املــبــكــر عن 
سرطان الثدي واألمــعــاء في الوقت املناسب. وأشــارت 

الـــدكـــتـــورة شــيــخــة أبـــو شــيــخــة، مـــديـــرة بـــرامـــج الكشف 
املــبــكــر فــي مــؤســســة الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إلـــى أن 
الــجــفــيــري هـــي أول ســـيـــدة قــطــريــة تـــنـــال ثــقــة نــاخــبــي 
ــزي فــــي قــطــر  ــركــ املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي املــ
لخمس دورات متتالية، منوهة بأن 
حضورها املميز وخاصة في أوساط 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الـــتـــي يــســتــهــدفــهــا 
البرنامج ممن تتراوح أعمارهم بني 
لــلــمــؤســســة  45-69 ســـنـــة، ســيــضــمــن 
قـــطـــع أشـــــــواط طـــويـــلـــة عـــلـــى صــعــيــد 
تــوعــيــة الــجــمــهــور ونـــشـــر رســالــتــهــا 
الــنــبــيــلــة.  وأعــــربــــت الـــســـيـــدة شيخة 
ــن ســـعـــادتـــهـــا  ــ يــــوســــف الـــجـــفـــيـــري عـ
باختيارها سفيرا لبرنامج »الكشف 
لــدعــم أهــدافــه  املبكر لحياة صحية« 
واملساهمة في نشر الوعي بني الجماهير حول أهمية 

الكشف املبكر ودوره في إنقاذ أرواح الكثيرين.

دعــت دولــة قطر املجتمع الــدولــي إلــى تحمل كافة 
مــســؤولــيــاتــه لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــكــامــلــة للشعب 
السوري، ومحاسبة جميع املسؤولني عن ارتكاب 

الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا.
 جاء ذلك في كلمة دولــة قطر التي ألقاها سعادة 
الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان املــنــصــوري املـــنـــدوب الــدائــم 
لــدى مكتب األمــم املتحدة واملنظمات  لــدولــة قطر 
الدولية األخــرى بجنيف، خــالل الحوار التفاعلي 
ــة املــســتــقــلــة بــشــأن  ــيــ مــــع لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق الــــدولــ
الــســوريــة، وذلــك تحت البند  الجمهورية العربية 
الـــرابـــع بــــالــــدورة الــثــانــيــة واألربــــعــــني مـــن مجلس 
حقوق اإلنسان.  ووجه سعادته في بداية الكلمة 
ــال »نــدعــو السلطات  الــشــكــر للجنة التحقيق، وقـ
الــســوريــة إلـــى الــســمــاح لــهــا بــالــدخــول إلـــى الــبــالد 
إلــيــهــا على  املــوكــلــة  الــواليــة  لتمكينها مــن تنفيذ 

أفضل وجه«.
 وأضــــاف »تــعــرض أمــامــنــا الــيــوم شــهــادة جــديــدة 
مــن أعــضــاء لجنة التحقيق الدولية فــي تقريرهم 
ــــذي يـــوثـــق الـــعـــديـــد مـــن االنـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة  الـ
والــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــت بــحــق الــشــعــب الــســوري، 
ولكن تظل هناك العديد من األسئلة التي ال نجد 
اإلجــابــة عليها، فــلــمــاذا يــتــواصــل تــعــرض ماليني 
السوريني للقتل والتعذيب والتشريد منذ أكثر من 
ثمانية أعوام؟ وملاذا لم يتم حتى اآلن أي مساءلة 
ــن هـــــذه االنـــتـــهـــاكـــات  ومـــحـــاســـبـــة لـــلـــمـــســـؤولـــني عــ
والـــجـــرائـــم عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــوافـــر جــمــيــع األدلــــة 
ــم؟«. ودعــــا ســـعـــادة السفير  ــهـ ــتـ الــكــافــيــة عــلــى إدانـ
عــلــي خــلــفــان املـــنـــصـــوري املــــنــــدوب الــــدائــــم لــدولــة 
إلــى أن »يــعــي اللعبة التي  الــدولــي  قــطــر، املجتمع 
يمارسها النظام السوري وحلفاؤه، ويتحمل كافة 
مسؤولياته القانونية واألخالقية لتوفير الحماية 

الكاملة للشعب السوري.
الدوحة -

الدوحة -

■  شيخة الجفيري 

جنيف-قنا

السفير األردني: العالقة القطرية األردنية تاريخية ومتجذرة

أكد زيد مفلح اللوزي، سفير اململكة االردنية الهاشمية في 
املتجذرة  التاريخية  العالقات االخوية  الدوحة، على عمق 
التي  التي تربط األردن وقطر، مدعومة بالعالقة األخوية 
آل  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  تجمع حضرة صاحب 

ثاني، بأخيه امللك عبدالله الثاني بن الحسني.
الشيخ  السمو  الــلــوزي إن حضرة صاحب  السفير  وقــال 
تميم بــن حــمــد آل ثــانــي، أمــيــر الــبــالد املــفــدى، أكـــد خــالل 
تسلمه أوراق اعتماده كسفير لــأردن على عمق العالقة 
االخوية والخاصة التي تجمع صاحب السمو بأخيه امللك 
العالقات  بــن الحسني، وكــذلــك على عمق  الثاني  عبدالله 

األخوية التي تجمع الشعبني الشقيقني.
وقال اللوزي خالل لقاء مع برنامج »وسط البلد« الذي يبث 

من الدوحة حاليا »لقد حظيت باستقبال كبير من حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند تقديم 

أوراق اعتمادي لسموه«. 
وجدد السفير اللوزي التأكيد على عمق العالقة االردنية 
الــقــطــريــة واصــفــا ايــاهــا بــأنــهــا عــالقــة تــاريــخــيــة مــتــجــذرة 
عــنــوانــهــا االخــــوة بــني الــبــلــديــن الشقيقني، مــشــيــرا الـــى أن 
الــتــعــاون بــني البلدين فــي الــفــتــرة املــاضــيــة كــان جــيــدا وأن 
املرحلة املقبلة ستتضمن استكمال كل امللفات والتعاون 

والتنسيق في كل املجاالت.
ــيــــة الــقــطــريــة الــتــي  وبــخــصــوص مــنــصــة الــتــوظــيــف األردنــ
اردنية  اطلقت مؤخرا الستقطاب 10 آالف شاب وشابة 
الــدوحــة بموجب توجيهات حــضــرة صاحب  للعمل فــي 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد املفدى 
ــــى جـــانـــب االردن فـــي الـــظـــروف االقــتــصــاديــة  لــلــوقــوف ال

التنسيق  ان  الــلــوزي  السفير  قــال ســعــادة  التي يواجهها، 
مستمر مع االشقاء في قطر ونحن جاهزون لتقديم كل 
الخبرات االردنية في  القطريني في مجال  الدعم لالشقاء 
اردنية  ان هناك قوى بشرية  الى  مختلف املجاالت. الفتا 
مؤهلة للعمل في دولة قطر في مختلف التخصصات وانه 
القطاعات مثل  مشهود لالردنيني بالكفاءة في مختلف 
الصحة والتعليم والقانون واملحاماة والبنوك وغيرها من 

القطاعات. 
وعبر سعادة السفير اللوزي عن عميق الشكر واالمتنان 
على وقفة دولة قطر الشقيقة الى جانب األردن، الفتا الى 
السمو بتوفير 10 آالف  ان توجيهات حــضــرة صــاحــب 
وظيفة لالردنيني في دولة قطر وتوجيه استثمارات بقيمة 
500 مليون دوالر حظيت بتقدير كبير من ابناء الشعب 

األردني.

أبناء الشعب األردني يقدرون الدعم القطري

■ زيد مفلح اللوزي

وسام السعايدة
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انطلقت أمس فعاليات األسبوع القطري الخامس 
لــســامــة املـــرضـــى، تــحــت شــعــار »ارفـــعـــوا صوتكم 
مــن أجــل ســامــة املــرضــى«، الـــذي افتتحت أعماله 
ســعــادة الــدكــتــورة حــنــان محمد الـــكـــواري، وزيـــرة 
الصحة العامة، بمشاركة محلية واقليمية ودولية 

واسعة.
ويــهــدف األســبــوع القطري لسامة املــرضــى الــذي 
تنظمه وزارة الصحة العامة، تزامنا مع االحتفال 
الــذي أقرته  باليوم العاملي األول لسامة املرضى 
منظمة الصحة العاملية هذا العام إلى نشر مفهوم 
سامة املرضى بني القوى العاملة في مؤسسات 
الرعاية الصحية ومستخدميها، وإتاحة الفرص 
لــتــبــادل التعلم والــخــبــرات ومــشــاركــة النجاحات 
الــشــراكــات فيما يتعلق بسامة املرضى  وتعزيز 

ومواكبة املستجدات العاملية في هذا املجال.
وعقب جلسة االفتتاح الرسمي لفعالية األسبوع، 
واملؤتمر العلمي املصاحب، قامت سعادة وزيرة 
ــة املــعــرض الــذي  الــصــحــة الــعــامــة بــجــولــة فــي أروقــ
يــضــم جـــنـــاح الـــعـــرض الـــخـــاص بـــــــوزارة الــصــحــة 
الــعــروض الخاصة باملؤسسات  العامة وأجنحة 

الصحية األخرى ومعرض امللصقات.
ويــشــارك فــي نسخة الــعــام الحالي أكثر مــن 1000 
مشارك، 50٪ منهم من القطاع الخاص مما يدل 
على اهتمامهم الكبير والتزامهم بسامة املرضى.
وتــتــزامــن الــفــعــالــيــة هـــذا الــعــام مــع الــيــوم الــعــاملــي 
لــســامــة املـــرضـــى املــقــر مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية بغرض تعزيز الفهم العاملي والتضامن 

لتحسني سامة املرضى.

انطالق فعاليات األسبوع القطري لسالمة المرضى.. د. الكواري:

توفير الرعاية الصحية األكثر أمانا في العالم
2030 لجميع السكان وفقا لرؤية 

وسام السعايدة

¶   د. حنان الكواري خالل افتتاح الفعالية 

¶ وزيرة الصحة العامة خالل زيارة المعرض المصاحب للفعالية

قالت ســعــادة الــدكــتــورة حنان محمد الــكــواري وزيــرة 
الصحة العامة إن وزارة الصحة العامة تــؤدي دورا 
حــاســمــا فــي ضــمــان حــصــول كــل مــن يعيش فــي دولــة 
أمــانــا فــي العالم،  الــرعــايــة الصحية األكــثــر  قطر على 
مــضــيــفــة أن هـــذا الــطــمــوح يــأتــي انــطــاقــا مـــن الــرؤيــة 
الــحــكــيــمــة واملــلــهــمــة لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، وكجزء من 

تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
جاء ذلك في كلمة سعادة وزيرة الصحة العامة التي 
وردت في اإلصدار الخاص باالفتتاح الرسمي لفعالية 
األسبوع الخامس لسامة املرضى، واملؤتمر العلمي 
املصاحب لهذه الفعالية والذي يمتد على مدار يومني.

وأكــــــــدت ســــعــــادة وزيــــــــرة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة أن نــظــام 
الرعاية الصحية في دولة قطر حقق تقدما كبيرا في 
الــســنــوات القليلة املــاضــيــة، كــمــا أن مــن شـــأن تطبيق 
االستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 إحــداث 
فــرق ملحوظ فــي رحــلــة قطر الصحية، فقد تــم وضع 
سامة املــرضــى كــإحــدى الركائز التي توجه الجميع 
خال تنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية للصحة.
وأشـــارت سعادتها إلــى أنــه فــي شهر مــايــو مــن العام 
الجاري أقرت منظمة الصحة العاملية »اليوم العاملي 
لــســامــة املــرضــى« الـــذي سيحتفل بــه ســنــويــا فــي 17 
ــارة عـــن حــمــلــة لــجــمــيــع أصــحــاب  ــبـ ــو عـ ســبــتــمــبــر، وهــ
الــوعــي  لــزيــادة  الــرعــايــة الصحية  املصلحة فــي نــظــام 
العاملي بسامة املرضى وتشجيع التضامن والعمل 

على الصعيد العاملي.
وأكدت سعادتها أنه في إطار التزام دولة قطر بالعمل 

ــبـــوع  ــة املــــرضــــى، يـــتـــزامـــن األسـ الـــعـــاملـــي بـــشـــأن ســـامـ
القطري لسامة املرضى لهذا العام مع احتفاالت اليوم 
العاملي لسامة املــرضــى التي تتبنى شعار »ارفــعــوا 
صــوتــكــم مـــن أجــــل ســامــة املــــرضــــى«، وســيــســلــط هــذا 

الشعار الضوء على أهمية ثقافة السامة.
وقــالــت سعادتها: »يمثل التخوف مــن التحدث علنا 
تحديا مستمرا يجب معالجته في جهودنا الجماعية 
للحد من أذى املريض، ويجب علينا جميعا أن نركز 
ــريــــض، وذلـــــك بــمــحــاربــة  جـــهـــودنـــا لــلــحــد مـــن أذى املــ
ــقـــدمـــي خـــدمـــات  ــمـــت: الـــصـــمـــت بــــني املــــرضــــى ومـ الـــصـ
الرعاية الصحية، وبني الزماء في مؤسسات الرعاية 
الــصــحــيــة، وبـــني املــســؤولــني فـــي املــنــظــمــات املختلفة، 

وبني الجمهور وصانعي السياسات«.
وأضافت: »إذا كان هناك شيء ما يبدو خطأ، أو نشعر 
بأنه خطأ أو هو خطأ بالفعل، فنحن بحاجة إلى أن 
نرفع صوتنا بذلك مباشرة، وذلك بإبراز هذه القضايا 
الــبــدء فــي العمل  الــضــوء عليها لنتمكن مــن  وتسليط 

معا على حلها«.
وشددت سعادة وزير الصحة العامة على أن تحقيق 
الــتــحــدث بــصــوت مرتفع مــن أجــل ســامــة املــرضــى لن 
لــدى املــؤســســات الصحية ثقافة  يتأتى إال إذا كــانــت 
راسخة في مجال السامة، وال يمكن تحقيق ذلك إال 
إلــى  ا مــن طــاقــم التنظيف  بـــدء عــنــدمــا يشعر الجميع 
الرئيس التنفيذي للمؤسسة الصحية واملرضى الذين 
يتلقون الرعاية وأسرهم، بالراحة والتشجيع للتعبير 
عن مخاوفهم - فكل شخص له دور يؤديه في التطوير 

لجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا.

قــالــت هـــدى الــكــثــيــري، مــديــر إدارة جـــودة الــرعــايــة 
الصحية وسامة املرضى في وزارة الصحة العامة 
أن األســـبـــوع الــقــطــري الــخــامــس لــســامــة املــرضــى 
منصة لتبادل املعرفة والتعلم من تجارب اآلخرين 
الــتــعــاون والــتــواصــل عبر القطاع الصحي  ويــعــزز 

ومع القطاعات األخرى ذات الصلة.
واضافت »دشنا األسبوع القطري لسامة املرضى 
كــحــدث ســنــوي وطــنــي فــي عــام 2014 لــرفــع الوعي 
ونشر مفاهيم سامة املرضى بني جميع مقدمي 
ــهـــور فــــي دولــــــة قــطــر،  ــمـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــجـ
ولــاحــتــفــاء بـــاملـــبـــادرات الــهــامــة لــســامــة املــرضــى 
ــنــفــذ فــي قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة بأكمله، 

ُ
الــتــي ت

إلــى املتحدثني املحليني لدينا حول  ولــاســتــمــاع 
إنجازاتهم والتحديات التي يواجهونها والوقوف 
على تجاربهم، واالســتــفــادة مــن خــبــرات وتجارب 
املـــتـــحـــدثـــني الــــدولــــيــــني واإلقـــلـــيـــمـــيـــني لــلــتــعــلــم مــن 

نجاحاتهم في مجال سامة املرضى.«
الــيــوم العاملي األول لسامة  ا مــع 

ً
وقــالــت »تضامن

املــــرضــــى فـــقـــد اعـــتـــمـــدنـــا شـــعـــار مــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية« ارفعوا صوتكم من أجل سامة املرضى 
»كشعار لألسبوع القطري لسامة املرضى في هذا 
الــعــام، »الــصــمــت لــيــس آمــنــا.. الــتــحــدث هــواألمــان« 
ــام لــلــتــأكــيــد  ــذا الـــعـ فــقــد تـــم تــصــمــيــم بــرنــامــجــنــا هــ
عــلــى أهــمــيــة رفـــع الــصــوت والـــــدور الــــذي يــجــب أن 
ا من خال 

ً
يلعبه الجميع لتقديم رعاية أكثر أمان

التحدث.«
واشارت الى إن تشجيع املرضى وأفراد عائاتهم 
ــــع صـــوتـــهـــم عـــنـــدمـــا يـــاحـــظـــون أن هــنــاك  عـــلـــى رفـ
 ُيضيف شبكة أمــان مهمة لحماية 

ً
ضــرًرا محتما

املريض، كما أنه يحسن عاقتهم مع الفريق املقدم 
لــهــم الــرعــايــة الــصــحــيــة ويــبــنــي الــثــقــة فـــي الــنــظــام 
الصحي الذي يعترف بدورهم في سامة أحبائهم.

قـــال الــبــروفــيــســور عــزيــز شــيــخ، مــديــر مــعــهــد آشــر 
فــي جامعة إدنــبــرة فــي اململكة املتحدة ومستشار 
م به 

َ
منظمة الصحة العاملية »لقد أصبح من املسل

اآلن أن حوادث سامة املرضى شائعة جًدا وأن هذه 
الــحــوادث مــســؤولــة عــن أذى كبير للمريض وهــذا 
به، ومع ذلك وفي املقابل، ال يزال 

َ
األذى يمكن تجن

هناك خــوف بــني العديد مــن املمارسني الصحيني 
واملــرضــى والــقــائــمــني على رعايتهم / أســرهــم من 

ا، مما يؤثر بدوره سلًبا 
ً
مناقشة هذه األخطاء علن

على القدرة على التعلم من هذه الحوادث لتحسني 
رعــايــة املـــرضـــى. واضــــاف »فـــي هـــذا الــيــوم الــعــاملــي 
األول لسامة املــرضــى، ســأدافــع عــن تطوير/بناء 
ــاء دون خــوف  ــطـ ثــقــافــة يــمــكــن فــيــهــا مــنــاقــشــة األخـ
وسأقف على التحديات التحديات الرئيسية التي 
يجب التغلب عليها وسأقدم اقتراحات حول كيفية 

تحقيق ذلك على نطاق واسع«.

قال الدكتور عاء أبو زيد، مدير عمليات الطوارئ 
وقـــائـــد فـــريـــق، الـــشـــراكـــات الــتــشــغــيــلــيــة فـــي املــكــتــب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية )EMRO( »هدفت 
الــفــعــالــيــة إلــــى اســتــطــاع مــفــهــوم ســـامـــة املــرضــى 
ــوارئ واملــحــن  ــطـ وجــودتــهــا فـــي مــواجــهــة حــــاالت الـ
كشرط أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 
وتـــأثـــيـــر ذلـــــك عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة، 
والـــوقـــوف عــلــى الــجــهــود املــبــذولــة حــيــال ذلـــك على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي«
واضاف »ال بد من االشارة هنا الى جهود وبرامج 
منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة لــضــمــان ســامــة املــرضــى 
وتـــحـــســـني جــــــــودة الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وتــحــقــيــق 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة لــلــســكــان فـــي حـــاالت 

الــــطــــوارئ واملـــحـــن، واإلطــــــار املــفــاهــيــمــي الــــذي قــام 
املكتب اإلقليمي بتطويره والعمل به لضمان جودة 
املــنــاطــق الهشة/الضعيفة  فــي  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
وخال النزاعات، ويحدد هذا اإلطارالتحديات التي 
تواجه تطبيق الجودة في مجال الرعاية الصحية 
املـــنـــاطـــق، كــمــا ويـــوفـــر األدوات، ويــحــدد  ــذه  فـــي هــ
الــخــدمــات ذات األولـــويـــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى عناية 
الــجــودة من  ويجب االهتمام بها لتحقيق أهـــداف 
الــوصــول لخدمات الرعاية الصحية  خــال ضمان 
وتوافر البنية التحتية األساسية. وتشكيل البيئة 
الــصــحــيــة. والــحــد مــن الــضــرر للمرضى والــســكــان. 
وتحسني الرعاية السريرية في الخطوط األمامية 

وإشراك وتمكني املرضى واألسر واملجتمعات.

إحداث فرق ملحوظ في رحلة قطر 
الصحية من خالل »استراتيجية الصحة«

الكثيري: نشر مفاهيم سالمة المرضى 
بين مقدمي الرعاية والجمهور

عزيز شيخ: أهمية بناء ثقافة 
لمناقشة األخطاء دون خوف 

عالء أبو زيد: تحسين جودة الرعاية
 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة
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التقى املهندس عاطف الطراونة رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب األردنـــــــي، مـــع ســعــادة 
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير 

دولة قطر لدى األردن.
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب األردنــــي، 
خالل اللقاء، حرص بالده على الوصول 
ــــات فــــــي الــــعــــالقــــات  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ألفـــــضـــــل املـ
الثنائية بما يــخــدم مصلحة البلدين، 
مــوضــحــا أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــا وتــنــســيــقــا 
مـــســـتـــمـــرا بــــن الـــبـــلـــديـــن حـــــول قــضــايــا 

املنطقة.
وشـــدد ســعــادتــه عــلــى أهــمــيــة التنسيق 
البرملاني املشترك بن البلدين، خاصة 
في ملف القضية الفلسطينية والدفاع 
عــنــهــا فـــي مــخــتــلــف املــحــافــل الــبــرملــانــيــة 

الدولية.
من جانبه، أكد سعادة السفير أن دولة 
الــعــالقــات القائمة  قطر تسعى لتعزيز 
مع األردن في مختلف املجاالت، مشيرا 
ــقـــوم عــلــى  ــا عــــالقــــات مــتــيــنــة تـ ــهـ ــــى أنـ إلـ

أسس ثابتة واالحترام املتبادل.
وقـــال ســعــادتــه إن دولـــة قطر تعمل مع 
بــقــوة مــن أجــل تعزيز العالقات  األردن 
ــقــــن، وتـــفـــعـــيـــل  ــيــ ــقــ ــن الــــشــ ــديــ ــلــ ــبــ ــــن الــ بــ
التنسيق املشترك، ملواجهة التحديات 

الــتــي تــشــهــدهــا املــنــطــقــة، والــســعــي معا 
لدعم املشاريع والبرامج التي تسهم في 

التنمية االقتصادية الشاملة للبلدين.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، الـــتـــقـــى فــيــصــل 
الفايز رئيس مجلس األعيان األردنــي، 
مع سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل 

ثاني.
وأكـــد رئــيــس مجلس األعــيــان األردنــــي، 
ــقــــاء، عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــعـــالقـــات  ــلــ خـــــالل الــ
ــقــــن، وحــــــرص  ــيــ ــقــ بــــــن الــــبــــلــــديــــن الــــشــ
األردن عــلــى إدامـــتـــهـــا والـــبـــنـــاء عليها 

ــاالت الــثــنــائــيــة خــاصــة  بــمــخــتــلــف املــــجــ
السياسية واالقتصادية واالستثمارية 
والبرملانية، وتعزيز التنسيق والتشاور 

بينهما خدمة للمصالح املشتركة.
وأوضح أن الظروف التي تمر بها األمة 
الـــعـــربـــيـــة، تــســتــدعــي تــعــزيــز تــعــاونــهــا 
ووحدتها ملواجهة التحديات التي تمر 
بها، مؤكدا أن بالده تحرص على وحدة 
الصف العربي وتعزيز الوفاق العربي 
وتفعيل التنسيق املشترك فيما بينها 

خدمة ملصالحها ودفاعا عنها.

تحت عنوان »املجلس - حوار الثقافات« 
افــتــتــاح متحف  تــم اإلثــنــن 16 سبتمبر 
املــجــلــس /حــــــوار الـــثـــقـــافـــات فـــي متحف 
والـــــت وايـــــن فـــي فــيــيــنــا/ الــنــمــســا وذلـــك 
ضــمــن املـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة لــجــولــة متحف 
الــشــيــخ فــيــصــل بــن قــاســم آل ثــانــي حــول 
ــعـــرض بــمــؤتــمــر  الـــعـــالـــم. وتــــم افـــتـــتـــاح املـ
ــيــــه ســـــعـــــادة الـــشـــيـــخ  ــفـــي شـــــــــارك فــ ــحـ صـ
فيصل بن قاسم آل ثاني، كل من الدكتور 
سابن هاغ املدير العام ملتحف فريباند 
والــدكــتــور كريستان شيكلجروبر مدير 
متحف والـــت وايــــن، حــيــث يــقــام املتحف 
القطري إضافة إلى السيد كيس ويرينغا 
مدير متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل 

ثاني.
وتــحــدثــت بـــدايـــة الـــدكـــتـــورة ســابــن هــاغ 
معّرفة بفكرة »املجلس - حوار الثقافات« 
ــكــــذا مــعــرض  ــه وأهــــمــــيــــة هــ ــنـ ــة مـ ــايــ ــغــ والــ
مــتــفــاعــل مــــع الـــجـــمـــهـــور، مــبــيــنــة أهــمــيــة 

الــحــوار مع اآلخــر ومــن ثم تحدث السيد 
كريستيان مدير املتحف املضيف شاكرا 
سعادة الشيخ الختيار املتحف كمنصة 

لـ »املجلس - حوار الثقافات«.

وتـــحـــدث بــعــدهــا كــيــس ويــريــنــغــا مــديــر 
ثـــانـــي مبينًا  الــشــيــخ فــيــصــل آل  مــتــحــف 
فــكــرة الــحــوار وأهــمــيــة املــعــروضــات التي 
تـــســـيـــر جـــنـــبـــا إلـــــى جـــنـــب مــــع مـــواضـــيـــع 

املــجــلــس وكــذلــك الــشــراكــة الــحــاصــلــة بن 
متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني 
ومكتب اليونيسكو في الدوحة وشركة 

شل الراعي الرسمي للجولة.

ثم تحدث سعادة الشيخ فيصل بن قاسم 
الذاتية وشغفه  ســاردًا شيئا من سيرته 
بجمع التحف من خالل زيارته مع والده 
ــا وهـــو صغير السن  إلـــى مــتــاحــف أوروبــ
ــوار  ــ ــلـــس وحــ ــرح فــــكــــرة املـــجـ ــ ــن ثــــم شــ ــ ومــ
الثقافات ضمن مجلس املتحف ليتعرف 
الزائرون بشكل حقيقي على مجتمعاتنا 
الـــذي ينادي  وأفــكــارنــا السمحة وديــنــنــا 
إلـــى الــحــوار والــتــالقــي. وكــذلــك عــن فكرة 
حــمــل املــتــحــف والـــذهـــاب إلـــى الــنــاس في 
بـــالدهـــم وتــــرك بــصــمــة جــمــيــلــة عــنــوانــهــا 
السالم في كل بلد نــزوره. يذكر أن فكرة 
»املــجــلــس - حـــوار الــثــقــافــات« عــبــارة عن 
مــعــروضــات مــخــتــارة مــن متحف الشيخ 
فيصل بــن قــاســم آل ثــانــي تــتــجــول حــول 
الــعــالــم وتــحــاكــي الـــحـــوار الــــذي يــقــام في 
ــوار الــحــضــارات  مــجــلــس قــطــري حـــول حــ
والـــثـــقـــافـــات واألديـــــــان يـــقـــام فـــي جــنــبــات 
املـــعـــرض. ويــســتــمــر املــعــرض فــي متحف 
والت واين في فيينا حتى تاريخ السابع 

من يناير من العام القادم.

كــشــف ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بــن صميخ 
املـــــري، رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنسان عن أن ممثلن لعائالت املواطنن 
الــقــطــريــن املــعــتــقــلــن تــعــســفــيــا وضــحــايــا 
ــاء الـــــقـــــســـــري فــــــي الــــســــعــــوديــــة،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ االخــ
ســـيـــقـــدمـــون شــــهــــادات حـــيـــة عــــن مــعــانــاة 
الضحايا أمام البرملان األوروبي ومجلس 
حقوق اإلنسان والهيئات الدولية املعنية 

قريبا.
وشــدد سعادته على أن اللجنة الوطنية 
ستسلم ملفات شاملة وموثقة إلى اللجنة 
ــال  ــكـ ــلـــى جـــمـــيـــع أشـ ــيــــة لـــلـــقـــضـــاء عـ األمــــمــ
التمييز العنصري، والفريقن العاملن 
الــقــســري واالحــتــجــاز  املعنين باالختفاء 
ــتـــمـــرار االنــتــهــاكــات  الــتــعــســفــي، حــــول اسـ
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي طـــالـــت حــتــى الــقــلــة من 
املـــواطـــنـــن الـــقـــطـــريـــن الــــذيــــن ســـمـــح لــهــم 
بدخول السعودية بموافقات أمنية، قبل 
أن يتم اعتقالهم بشكل تعسفي، مشيرا 
إلــى أن كــال مــن الفريقن العاملن باألمم 
املتحدة وجــه خطابا رسميا للسعودية 
بــســبــب اســـتـــمـــرار اعــتــقــاالتــهــا التعسفية 

واإلخفاء القسري للمواطنن القطرين.
جاء ذلك خالل لقاء سعادة رئيس اللجنة 
ــل مــن  ــع كــ ــــان مــ ــــسـ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
الفريق العامل املعني باالختفاء القسري 
أو غير الطوعي، والفريق العامل املعني 

ــاز الـــتـــعـــســـفـــي خــــــالل زيــــارتــــه  ــتــــجــ بــــاالحــ
الحالية لجنيف.

اللقاء، قــدم سعادة الدكتور املري  وخــالل 
نــبــذة عــن آخـــر الــتــطــورات الــتــي تشهدها 
أزمة حصار قطر، والتداعيات اإلنسانية 
انــتــهــاكــات اململكة  الناجمة عــن اســتــمــرار 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة لــحــقــوق املــواطــنــن 
واملقيمن في قطر، جراء الحصار املستمر 

منذ الخامس من يونيو عام 2017.
وثمن الدكتور املري تفاعل الفريق العامل 
املعني باالختفاء القسري والفريق العامل 
املعني باالحتجاز التعسفي مع خطابات 

اللجنة الوطنية لحقوق اإلنــســان، حيث 
وجـــهـــا خـــطـــابـــات إلـــــى املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، طالباها فيها بضرورة وقف 
ــورا، واإلفـــصـــاح عــن أمــاكــن  انــتــهــاكــاتــهــا فــ
تواجد القطرين املعتقلن في السعودية، 
ــم. كــمــا أطـــلـــع ســعــادتــه  ــهـ وإطــــــالق ســـراحـ
املسؤولن في فريقي العمل على الوضع 

الصحي لبعض املعتقلن تعسفيا.
ــل مــن  ــكـ ــاجــــال لـ ووجـــــــه ســــعــــادتــــه نـــــــداء عــ
الفريق العامل املعني باالختفاء القسري 
أو غير الطوعي، والفريق العامل املعني 
بــاالحــتــجــاز الــتــعــســفــي، مــطــالــبــا بــاتــخــاذ 

خــــطــــوات مـــلـــمـــوســـة وقــــويــــة لــــوضــــع حــد 
الستمرار االنتهاكات السعودية في حق 
املـــواطـــنـــن الـــقـــطـــريـــن، فـــي ظـــل اســتــمــرار 
اعــتــقــال الــســلــطــات الــســعــوديــة مــواطــنــن 

قطرين، من دون مبررات قانونية.
وأضــــــاف »بـــعـــد إطـــــالق ســـــراح مــواطــنــن 
قطرين فــي األشــهــر األخــيــرة، كنا نتوقع 
أن تـــتـــوقـــف الـــســـلـــطـــات الــــســــعــــوديــــة عــن 
انــتــهــاكــاتــهــا الــخــطــيــرة لــحــقــوق اإلنــســان، 
لكننا تفاجأنا باستمرارها فــي نهجها 
التعسفي، واعــتــقــالــهــا مــواطــنــن قطرين 
ــقــــســــري  ــاء الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالخـ ــة لـ ــيــ ــوا ضــــحــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وقـ
واالعتقال التعسفي، من دون أي تفسيرات 
ــبـــررات قــانــونــيــة العــتــقــالــهــم بـــل بلغ  أو مـ
إلــى اعتقال  الــســعــوديــة  األمـــر بالسلطات 
العدد القليل من املواطنن القطرين الذين 
سمح لهم بدخول السعودية باستثناءات 
أمنية، قبل أن يفاجأوا باعتقال بعضهم 
بطريقة تعسفية، ودون الكشف عن أماكن 

تواجدهم إلى حد اآلن«.
ــــى »إنـــــنـــــا فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ومـــــضـ
لحقوق اإلنــســان مــاضــون فــي الــدفــاع عن 
ضحايا االنتهاكات السعودية، ونحن في 
تــواصــل مــع األســـر القطرية الــتــي تعرض 
أبــنــاؤهــا لــالعــتــقــال التعسفي واالخــتــفــاء 
القسري، وتجهل مصيرهم حتى اآلن، ألن 
السلطات السعودية ماضية في نهجها، 
الــكــامــلــة على  ونــحــن نحملها املــســؤولــيــة 
املــواطــنــن القطرين الذين  سالمة هــؤالء 

يفترض أنهم دخلوا األراضــي السعودية 
بموافقات أمنية، وبينهم مواطنون لهم 

أمالك و»حالل« باألراضي السعودية«.
واســتــطــرد ســعــادتــه مــشــددا عــلــى أن تلك 
ــــاالت تـــثـــبـــت بـــمـــا ال يــــــدع مـــجـــاال  ــقـ ــ ــتـ ــ االعـ
لــلــشــك، مــضــي الــســلــطــات الــســعــوديــة في 
ــنـــن  ــا الـــقـــمـــعـــيـــة ضــــد املـــواطـ ــهـ ــاتـ مـــمـــارسـ
الـــقـــطـــريـــن، وخـــاصـــة فـــي حـــق الــعــائــالت 
املــتــصــاهــرة مــن مــواطــنــي الــبــلــديــن، األمــر 
ــر الــتــي  الــــذي يــزيــد مـــن مــعــانــاة تــلــك األســ
تــقــطــعــت بــهــا الــســبــل جـــــراء االنــتــهــاكــات 
ــــي تــمــزيــق  ــتــــي تـــســـبـــبـــت فـ الــــســــعــــوديــــة الــ

النسيج االجتماعي.
وخــلــص ســعــادة رئــيــس اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، إلى القول بأن استمرار 
الــســعــوديــة، بما في  انــتــهــاكــات السلطات 
ذلــــك االعـــتـــقـــاالت الــتــعــســفــيــة واالحــتــجــاز 
ــريـــن، يــفــنــد  ــطـ ــقـ الـــقـــســـري لـــلـــمـــواطـــنـــن الـ
ــاءات واألخـــبـــار املــغــلــوطــة الــتــي  ــ ــ كـــل االدعـ
ــــون،  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ يــــســــوقــــهــــا املــــــســــــؤولــــــون الـ
اتــــهــــم بـــأن  واإلعــــــــالم الــــســــعــــودي، وادعــــاء
ــب بـــهـــم فــي  ــرحــ املــــواطــــنــــن الـــقـــطـــريـــن مــ
اململكة، كما يثبت مجددا صحة مخاوف 
املواطنن القطرين من دخول السعودية، 
ســــواء ألداء مــنــاســك الــحــج والـــعـــمـــرة، أو 
لــــزيــــارة أقـــاربـــهـــم ومـــمـــارســـة نــشــاطــاتــهــم 
الــتــجــاريــة، ألن اســتــمــرار تلك االنتهاكات 
يـــوجـــه رســـالـــة لــلــقــطــريــن والـــعـــالـــم، بــأن 
السعودية غير آمنة للمواطنن القطرين.

افتتاح »متحف المجلس حوار الثقافات« في »والت واين« بفيينا

شهادات حية قريبا لعائالت ضحايا االختفاء القسري من القطريين في السعودية

ضمن المرحلة الرابعة لجولة متحف الشيخ فيصل بن قاسم

ملفات موثقة إلى اللجنة األممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.. المري:

¶  جانب من االفتتاح بحضور فيصل بن قاسم 

¶  مقر األمم المتحدة في جنيف

¶  سعود بن ناصر خالل لقائه رئيس مجلس األعيان

الدوحة -  

جنيف - قنا

نسعى لتعزيز العالقات القائمة مع األردن في مختلف المجاالت
خالل لقائه رئيسي مجلسي النواب واألعيان.. سفير قطر:

عمان - قنا
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عــقــدت خــال أعــمــال الــيــوم الــثــانــي من 
القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة 
الـــدوحـــة 2019 جــلــســة نــقــاشــيــة تحت 
عنوان الحقوق اإلعامية والقرصنة 
الــرقــمــيــة قــضــيــة ســاخــنــة فـــي الــنــزاهــة 
في الرياضة تطرقت إلى ملف قرصنة 
 ،beINSPORTS لــقــنــوات الــبــث  حــقــوق 
الــتــي نــفــذتــهــا قــنــوات »بـــي أوت كيو« 
مـــن املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
خــــــــال الــــــعــــــرب ســــــــــات. وشــــــــــــارك فــي 
الجلسة النقاشية دونكان ويلكنشتو 
 ،beINSPORTS فــــي الـــبـــرامـــج  ــر  مـــديـ
وإيـــمـــانـــيـــول مـــيـــديـــريـــوس، الــرئــيــس 
لـــ”ســيــغــا”، وأدار الجلسة  الــتــنــفــيــذي 
الــبــروفــيــســور كــريــج المــــاي، صحفي، 
أستاذ مقيم في جامعة نورثويسترن 

بقطر.
 beINSPORTS وقال مدير البرامج في
إن القراصنة تعمدوا سرقة كل املحتوى 
 beINSPORTS الــذي يبث على قنوات
بما فيه املتحوى اإلعاني إلى جانب 
الفواصل اإلعانية املختلفة، ليقوموا 
ــة شعار  الحــقــا بــســرقــة املــحــتــوى وإزالــ
ــع شـــعـــار “بـــي- ــ beINSPORTS ووضـ

أوت”.
وأوضــــــــــــــــــح مــــــــديــــــــر الــــــــبــــــــرامــــــــج فـــي 
الـــقـــرصـــنـــة بــثــت  beINSPORTS أن 
فــي بــدايــة األمـــر فــي اململكة العربية 
الــســعــوديــة واتــســعــت الحــقــا لتشمل 
ــط  ــ مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــــشــــرق األوسـ
ومن ثم إفريقيا، حيث تم بيع أجهزة 
ــدة بـــمـــا يــضــر  ــيــ ــار زهــ ــعـ ــأسـ رقـــمـــيـــة بـ
بمصالح كافة األطــراف، وتابع قائا 
»لــم يسجل تــاريــخ الــريــاضــة قرصنة 
ــذا الــــحــــجــــم، وقــــد  ــ ــهـ ــ ــــث بـ ــبـ ــ ــــوق الـ ــقـ ــ حـ

استعملت في عملية القرصنة أجهزة 
تتصل مباشرة بــاألقــمــار الصناعية 
وبــشــبــكــة اإلنــتــرنــت بــعــد كــســر شفرة 
هــذه الــقــنــوات املــالــكــة لحقوق الــبــث«. 
ــان ويـــلـــكـــنـــشـــتـــو مـــديـــر  ــ ــكــ ــ وقــــــــال دونــ
البرامج في beINSPORTS إن قرصنة 
شـــفـــرة حـــقـــوق بـــث الــشــبــكــة متصلة 
بخافات سياسية بني دولة قطر من 
جهة ودول خليجية وهي السعودية 
واإلمـــــــارات، مــشــيــرا إلـــى أن مــا قامت 
املــقــرصــنــة يعتبر خطرا  الــجــهــات  بــه 
حــقــيــقــيــا عـــلـــى الــــريــــاضــــة والـــنـــزاهـــة 
الــريــاضــيــة، وضــربــا صــارخــا ملــبــادئ 

وأخـــاقـــيـــات الـــريـــاضـــة واملـــعـــاهـــدات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والــــــحــــــقــــــوق الــــخــــاصــــة 

باألطراف صاحبة البث.
وكـــــــــشـــــــــف مـــــــــديـــــــــر الــــــــــبــــــــــرامــــــــــج فــــي 
الــشــبــكــة تستثمر  beINSPORTS أن 
بــمــا ال يــقــل عـــن 15 مــلــيــار دوالر في 
حــقــوق الــبــث بــمــا يـــعـــادل نــحــو 54.6 
ــال، مــعــتــبــرا فـــي حــديــثــه أن  ــ مــلــيــار ريـ
جميع االتــحــادات الرياضية مدعوة 
ــى وقــــفــــة جــــديــــة ملـــواجـــهـــة  ــ ــ الـــــيـــــوم إلـ
هـــذا الــنــوع مــن الــســرقــات الــتــي تضر 
بــالــحــقــوق املــشــتــركــة لــلــبــث، موضحا 
أن ذلـــك ســيــؤثــر سلبا عــلــى مداخيل 

ــنـــوات الـــتـــي تــوظــف  ــقـ االتــــحــــادات والـ
مــــــئــــــات اإلعــــــامــــــيــــــني مـــــــن مـــذيـــعـــني 
ــفــــيــــني وفــــنــــيــــني ومــــصــــوريــــن  وصــــحــ
الــســاعــة مــن أجل  يعملون على مـــدار 
تقديم محتوى ومـــادة رياضية ذات 
جــودة عالية للمشاهد، وتابع قائا 
الــقــرصــنــة مـــن شــأنــهــا أن تــؤثــر  »إن 
ــادة الهيكلة،  عــلــى الــجــودة وعــلــى إعــ
حــيــث تــكــلــف الــعــديــد مـــن الــخــســائــر، 
أثــر على الهيكل التوظيفي  وهــو مــا 
حيث تــم االضــطــرار إلــى فــقــدان 15% 
من الهيكل التوظيفي«. وتابع قائا: 
بي إن سبورت تركز على االستثمار 

في الجودة من خال التعاقد مع كبار 
املحللني واملذيعني واملعلقني واألكثر 

خبرة في العالم.
 beINSPORTS ودعا مدير البرامج في
إلـــــى ضــــــــرورة اتــــخــــاذ مــــوقــــف حــــازم 
البراقة  وعدم االكتفاء بالتصريحات 
خــاصــة أن الــيــوم الــقــرصــنــة واضــحــة 
ومــكــشــوفــة وأن الـــــدول والــحــكــومــات 
واالتحادات القارية والدولية مطالبة 
ــــال فـــرض  بـــالـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة مــــن خـ
عقوبات على من يقف وراء القرصنة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــم األمــــم املــتــحــدة الــتــي 
ــا هـــيـــئـــات  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لـ تــــــكــــــون  ــــب أن  ــجـ ــ يـ

وقع املركز الدولي لألمن الرياضي ومعهد األمم املتحدة ألبحاث 
الجريمة والــعــدالــة اتفاقية تــعــاون وشــراكــة للعمل معا لتطوير 
مجال السامة واألمن الرياضي في األحــداث الرياضية الكبرى، 
حيث وقع من جانب املركز محمد بن حنزاب وعن املعهد األممي 
بيتينا توكي بارتسيوتاس، مديرة معهد األمم املتحدة اإلقليمي 
ألبــحــاث الــجــريــمــة والــعــدالــة. ويــأتــي تــوقــيــع هـــذه االتــفــاقــيــة بعد 
أقــل مــن شهر مــن توقيع املــركــز الــدولــي لألمن الرياضي اتفاقية 
شراكة مع منظمة أممية أخرى وهي مكتب األمم املتحدة ملكافحة 
اإلرهـــاب، وهــي االتفاقية األولــى من نوعها التي يوقعها مكتب 
األمــــم املــتــحــدة ملــكــافــحــة اإلرهــــــاب ومـــقـــره واشــنــطــن مـــع منظمة 

بــأن التوقيع مع  مجتمع مــدنــي، حيث أشـــار محمد بــن حــنــزاب 
يــأتــي اســتــكــمــاال للتوقيع مــع مكتب األمـــم املتحدة  الــيــونــيــكــري 

ملكافحة اإلرهاب.
الــتــي تم  وفـــي كلمته، نـــوه محمد بــن حــنــزاب بأهمية االتــفــاقــيــة 
توقيعها، مؤكدا أن التوقيع مع املنظمات الدولية يضع املركز في 
مسؤوليات وتحديات أكبر خاصة وأن هــذه االتفاقيات ترتبط 
الـــواقـــع، وتــابــع: »ونــحــن  املــهــنــي املتخصص عــلــى أرض  بالعمل 
ســـعـــداء بــالــتــوقــيــع مـــع مــعــهــد األمــــم املــتــحــدة ألبـــحـــاث الــجــريــمــة 
والعدالة في املجال الذي اكتسب من خاله املركز الدولي لألمن 

الرياضي سمعته العاملية وهو السامة واألمن الرياضي«.

أما بيتينا توكي فقد نوهت إلى جهود املركز الدولي في مجال 
السامة واألمـــن الــريــاضــي، معربة عــن ثقتها فــي املــركــز الــدولــي 
وعن تطلعها للعمل من أجل تنسيق الجهود املتعلقة بالسامة 
واألمـــن الــريــاضــي فــي األحــــداث الــريــاضــيــة الــكــبــرى حــول العالم، 
منوهة إلى أن القمة اإلقليمية للنزاهة في الرياضة تمثل فرصة 
ســانــحــة لــلــدول املستضيفة لــتــطــويــر مــجــاالت الــتــعــاون الــدولــي 
وتعزيز الحوار وتحديث أنظمتها وسياساتها الوطنية املتعلقة 
بــالــســامــة واألمــــــن ملـــواكـــبـــة أعـــلـــى املـــعـــايـــيـــر، وفــــي نــفــس الــوقــت 
النزاهة والتوافق  القيم النبيلة للرياضة وإعاء جوانب  إلرساء 

االجتماعي.

ــامـــل مــــع جـــرائـــم  ــتـــعـ مــخــتــصــة فــــي الـ
الــقــرصــنــة، مــوضــحــا أن الـــوقـــت حــان 
لـــوضـــع آلـــيـــات وتـــشـــريـــعـــات تصنف 
قرصنة الــقــنــوات وحــقــوق الــبــث على 
أنــهــا جــرائــم حـــرب تــضــر باالقتصاد 
الــعــاملــي واملــجــتــمــع الـــدولـــي، مضيفا: 
ــاك ضـــغـــوطـــات  ــنــ ــكــــون هــ يـــجـــب أن تــ
على املمارسات غير القانونية وذلك 
مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة املـــجـــتـــمـــع، خــاصــة 
أنـــــه ال يـــمـــكـــن مـــواصـــلـــة االســـتـــثـــمـــار 
بما يحقق االســتــدامــة والتنمية في 
القطاع الرياضي في ظل وجود هذه 
ــال مـــديـــر الـــبـــرامـــج في  ــ الــقــرصــنــة. وقـ
لــديــهــا  beINSPORTS إن فــيــفــا كــــان 
ــتـــصـــدي بـــقـــوة لــهــذه  الــــقــــدرة عـــلـــى الـ
الــقــرصــنــة مـــن خــــال تـــواصـــل رئــيــس 
االتــحــاد جــيــانــي إنفانتينو املباشر 
مع رؤساء الدول التي نفذت عمليات 
القرصنة وإباغهم بــضــرورة إيقاف 
عمليات القرصنة خاصة أنها طالت 
حقوق بث 64 مباراة ضمن مونديال 
ــا 2018 وإال ســيــتــم تــســلــيــط  ــيــ روســ
ــقـــوبـــات رادعـــــــة لــتــلــك املــــمــــارســــات.  عـ
وتابع قائا: »من غير املعقول أن تتم 
قرصنة قنوات رياضية من قبل عدد 
ــــدول وتـــأتـــي الحــقــا تــلــك الـــدول  مـــن الـ
وتــــقــــوم بــتــنــظــيــم بــــطــــوالت ريــاضــيــة 
ــرم مــن  كـــبـــيـــرة مــــن املــــفــــروض أن تـــحـ
الــريــاضــيــة،  الــتــظــاهــرات  تــلــك  تنظيم 

فـــالـــيـــوم الــقــرصــنــة تـــقـــوض الــنــســيــج 
الــريــاضــي فـــي وقـــت نــحــن مــطــالــبــون 
فــيــه بــالــبــحــث عــن أفــضــل املــمــارســات 
وتــحــقــيــق مــعــايــيــر الـــنـــزاهـــة، ولــيــس 
مــجــرد املــحــاربــة بالتصريحات فقط 
التي لن تقودنا إلى تحقيق األهداف 
املرجوة ومنها تحقيق االستدامة في 
القطاع الرياضي واإلعــام الرياضي 
بشكل عــــام«، مــنــوهــا بـــدور الــواليــات 
املتحدة األمريكية من خال سفارتها 
 beINSPORTS في دعم موقف شبكة

واملجهودات التي تم بذلها.
أمـــا إيــمــانــيــول مــيــديــريــوس الــرئــيــس 
ــا” فـــقـــد اعــتــبــر  ــغــ ــيــ ـــ”ســ ــيـــذي لــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــقــــوق  ــة حــ ــ ــنـ ــ ــرصـ ــ قـ ــه أن  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ فـــــــي حـ
ــرا غــيــر  ــطــ الـــبـــث تــعــتــبــر جـــريـــمـــة وخــ
مــســبــوق عــلــى الـــريـــاضـــة واســـتـــدامـــة 
املــــؤســــســــات اإلعــــامــــيــــة الـــريـــاضـــيـــة 
ــة بــأكــمــلــهــا وأنــــه  ــاضـ ــريـ وصـــنـــاعـــة الـ
ــــدي  ال يـــجـــب الــــوقــــوف مــكــتــوفــي األيـ
واالكـــتـــفـــاء إمــــا بــاملــتــابــعــة أو إصــــدار 
التصريحات وبيانات التنديد فقط، 
وتـــابـــع قـــائـــا »ال تــقــتــصــر الــقــرصــنــة 
عـــلـــى beINSPORTS أو قـــطـــر فــقــط 
وإنـــمـــا تــمــتــد إلــــى جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الرياضية وحاملي الحقوق، واليوم 
نطالب جميع املنظمات الدولية لكي 
تــؤدي دورهــا، البــد من اإلقــرار بفشل 
جــمــيــع الــتــوجــيــهــات واملــنــظــمــات من 

أجــــل صــيــاغــة قـــانـــون ملـــواجـــهـــة هــذه 
اآلفــــــة الـــتـــي تـــضـــرر مــنــهــا الــجــمــيــع، 
فــلــيــس الــفــائــدة بــتــقــديــم تــصــريــحــات 
املــثــال تصريحات  بــراقــة على سبيل 
ــتـــي فــشــلــت  املـــفـــوضـــيـــة األوروبـــــيـــــة الـ

فشا زريعا في مواجهة ذلك«.
ودعـــــــــا مــــيــــديــــريــــوس إلـــــــى ضـــــــرورة 
مــحــاســبــة كــل مــن يــقــف وراء قرصنة 
قـــــنـــــوات beINSPORTS مـــوضـــحـــا 
أنــــه بــتــاريــخ 25 مـــن الــشــهــر الــجــاري 
ســـيـــتـــم تـــنـــظـــيـــم جـــلـــســـة تـــضـــم كـــافـــة 
ــفـــا  ــيـــويـ ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـ ــ األطــــــــــــراف فــ
 beINSPORTواملفوضية األوروبية و
واملـــســـؤولـــون واملــنــظــمــون وعــــدد من 
االتــحــادات من أجــل الــوصــول ملبادرة 
واقـــعـــيـــة لــلــتــصــدي لـــهـــذه الــقــرصــنــة، 
بــــي إن ســـبـــورت  قـــرصـــنـــة  مــــؤكــــدا أن 
خــــطــــر فــــــــادح غــــيــــر مــــســــبــــوق يــشــكــل 
ــــادى الـــنـــزاهـــة  ــبـ ــ ــا ملـ ــ ــــارخـ تــــهــــديــــدا صـ

واألخاقيات الرياضية.
كما شدد في حديثه على أن “سيغا” 
ســتــطــالــب بــفــتــح تــحــقــيــق عـــاجـــل من 
أجـــل الــوقــوف وقــفــة حــازمــة ملواجهة 
الـــقـــرصـــنـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حـــقـــوق 
األطـــراف املعنية حيث تشكل حقوق 
ــل الــرســمــيــة  ــيـ الـــبـــث %90 مـــن املـــداخـ
ــلــــني فـــــي قـــطـــاع  ــامــ ــعــ لــلــمــنــظــمــني والــ
الرياضة تأتي من خال حقوق البث 

وامللكية الفكرية.

دعت لوضـع قوانيـــن ملزمــــة لمحاربـــــة                     الفساد في الرياضة.. »قمة الدوحة« تؤكد:

قرصنــة حقـوق البـث        التلفزيونـي قضية عالمية
اختتمت القمة اإلقليمية للنزاهة فــي الرياضية التي 
استضافتها دولة قطر تحت رعاية سعادة السيد صالح بن 
غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، أعمالها أمس بإصدار 
مجموعة من القرارات املهمة أبرزها اعتبار قضية قرصنة 
الحقوق التلفزيونية قضية عاملية مع التأكيد على ضرورة 
توحيد الجهود والتحرك الجماعي على املستوى الدولي 
إليجاد حلول مهنية مع التحذير بــأن القرصنة ستدمر 
صناعة الحقوق التلفزيونية في أكبر الدوريات والبطوالت 

العاملية.
ــرورة العمل  ــ ــت الــقــمــة فــي خــتــام أعــمــالــهــا إلـــى ض ودعـ
بالتشريعات التي وضعتها “سيغا” واملتعلقة بالنزاهة في 
الرياضة التي تبنت تطبيقها بالفعل عدة دول ومؤسسات 
رياضية. إلى ذلك، فقد تم على هامش أعمال اليوم الثاني 
من القمة توقيع اتفاقية تعاون بني املركز الدولي لألمن 

الرياضي ومعهد األمم املتحدة ألبحاث الجريمة والعدالة.
واختتمت القمة بكلمة ألقاها إيمانويل ميديريوس الرئيس 
التنفيذي ملنظمة النزاهة في الرياضة “سيغا” نوه فيها 

باملجهودات التي بذلتها دولة قطر واملركز الدولي لألمن 
الرياضي في مجال النزاهة الرياضية ومحاربة الفساد 
الرياضي، معتبرا أن استضافة قطر للقمة اإلقليمية 
للنزاهة في الرياضة تؤكد قدرتها على تهيئة كافة سبل 

النجاح ألي حدث دولي ينظم على أرضها.
وأوضــح ميديريوس أن القمة أسفرت عن تحقيق تقدم 
وتطور واضحني في النزاهة وهو ما ترجمه توقيع العديد 
من اتفاقيات التعاون والشراكة بني العديد من الجهات 
واملنظمات، وهو ما سيسهم في تعزيز العمل املتواصل 
لتوفير املناخ املميز لتحقيق النزاهة والشفافية في 
الرياضة، مشيدا بمجهودات وزارة الثقافة والرياضة 
القطرية وشركة أوريدو والخطوط الجوية القطرية وقناة 
الكأس من أجل تنظيم هذه القمة ألول مرة في الشرق 
األوسط وإفريقيا، وتابع قائال: »تتمتع دولة قطر بقدر عاٍل 
من النزاهة والحوكمة الرياضية التي تطبقها إلى جانب 
التطور الرياضي الذي تعيشه البالد على مستوى البنى 
التحتية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2020، 

في وقت تواجه فيه الرياضة في مختلف دول العالم مشاكل 
كثيرة متعلقة بعدم تنفيذ القانون، والحال يقتضي وضع 
الحلول الالزمة وتقديم املقترحات التي من شأنها أن تحد 
من الفساد الرياضي وتوجيه رسالة قوية للجميع مفادها 

وضع تشريعات وقوانني تحقق النزاهة في الرياضة«.
ودعا ميديريوس إلى أن تكون القمة اإلقليمية للنزاهة في 
الرياضة بالدوحة فرصة ومنطلقا يجب اغتنامه من أجل 
وضع قوانني ملزمة ملحاربة الفساد في الرياضة، مبديا 
فخره بتوقيع “سيغا” اتفاقيتني جديدتني مع مؤسسة 

دوري نجوم قطر، ومجلس الواليات املتحدة للرياضة.
وكشف أن العاصمة البلجيكية بروكسل ستحتضن خالل 
الفترة القليلة املقبلة دائـــرة مستديرة فــي البرملان 
األوروبــي للنقاش حول النزاهة في الرياضة وكذلك أيضا 
تدشني مؤتمر حول املناظرة التي ستجري عن اللعب 

النظيف والنزاهة في الرياضة عامليا.

 beINSPORTS دعـوات للتحــرك ومعاقبــة مــن         قرصــن        

■  الجلسة الصباحية األولى■ جانب من الجلسة المتعلقة بقرصنة حقوق البث

أحمد فضلي

الــدولــي لألمن الرياضي،  استقبل محمد بن حنزاب رئيس املركز 
نائب رئيس “سيغا”، إسماعيل إسماعيلوف نائب وزير الشباب 
والرياضة بجمهورية أذربيجان الذي قاد وفد باده لحضور القمة 

اإلقليمية للنزاهة في الرياضة – الدوحة 2019.
ورحـــب بــن حــنــزاب بــاملــســؤول األذربــيــحــانــي وشــكــر ســعــادتــه على 
حرصه للمشاركة فــي القمة التي استضافتها دولــة قطر، مثنيا 
أيضا على جهود وزارة الشباب والرياضة في جمهورية أذربيجان 
الصديقة في محاربة الفساد في الرياضة ودعــم جهود “سيغا” 
في مجال النزاهة في الرياضة. من جانبه عبر سعادة إسماعيل 
إسماعيلوف نائب وزير الشباب والرياضة بجمهورية أذربيجان 
عن سعادته بالتواجد في الدوحة وأشــاد بالتطور املستمر الذي 
ــة قــطــر فـــي كـــل املـــجـــاالت وبــصــفــة خـــاصـــة فـــي مــجــال  ــ تــشــهــده دولـ

الرياضة.

شــهــد الـــيـــوم الــخــتــامــي ألعـــمـــال الــقــمــة عــقــد مــجــمــوعــة مـــن الــجــلــســات 
النقاشية ومنها جلسة تحت عنوان »النزاهة في الرياضة: عامل حافز 
للتنمية واإلرث والسلم« والتي تحدثت فيها كل من أنجيا ميلو، مدير 
السياسات والبرامج باليونسكو، جيمس بي.مور، املؤسس والرئيس 
التنفيذي ملعهد واشنطن ألعمال الحكومة واملجتمع، راميل حسنوف، 
ــــدول الــنــاطــقــة باللغة  دبــلــومــاســي - األمــــني الـــعـــام الــســابــق ملــجــلــس الـ
التركية، حيث تم التأكيد خــال الجلسة على أهمية محاربة العنف 
والتطرف في الرياضة وأن هذا لن يحدث إال من خال التنمية الشاملة 
وتحسني جودة التعليم وتطوير االقتصاد وجذب الشباب واألجيال 
الصاعدة ملمارسة الرياضة وأن تتحول الرياضة إلى مجال تنافسي 
بــحــت بــعــيــدا عـــن أي صـــراعـــات أيــديــولــجــيــة أو ســيــاســيــة، موضحني 
الــشــعــارات الجوفاء وأن تكون هناك  ضـــرورة أن تبتعد الرياضة عــن 
براهني عملية تؤكد دور الرياضة في تعزيز قيم العدالة والنزاهة في 
املجتمعات حتى نبرهن للممولني والرعاة على أن الرياضة لها دور 
آخر غير األدوار التجارية الربحية. أما في الجلسة املتعلقة بالرعاية 
فقد قــال مايكل روبيشود النائب األول لرئيس ماستركارد لشؤون 
الرعاية العاملية لألحداث الرياضية الكبرى إن القمة تمثل فرصة مهمة 
للدول املستضيفة لتطوير مجاالت التعاون الدولي وتعزيز الحوار 
وتحديث أنظمتها وسياساتها الوطنية املتعلقة بالسامة واألمــن 
ملواكبة أعلى املعايير، وفي نفس الوقت إلرساء القيم النبيلة للرياضة 
وإعاء جوانب النزاهة والتوافق االجتماعي. وتابع قائا: إن الرياضة 
أمــرا الزمــا لتمكني الشباب ومجابهة تغلغل الجريمة  النظيفة تعد 
املنظمة وتزايد مخاطر الكراهية والتعصب في مجتمعات دول العالم، 
موضحا أن الرياضة هي واحدة من أقوى أدوات تحقيق أجندة األمم 
املتحدة 2030. وأوضــح أن رعاية األنــديــة واالتــحــادات الرياضية تتم 
الراغبة في الرعاية خاصة أن  بعد دراســة مستفيضة مللفات األندية 
رعاية أي فريق هي مراهنة على العامة التجارية للشركة من جهة 

باإلضافة إلى العامة الرياضية الخاصة بالنادي.

بن حنزاب يستقبل نائب وزير 
الشباب والرياضة األذربيجاني

تأكيد على نبذ العنف في 
الرياضة تحقيقا للنزاهة

المركز الدولي يوقع اتفاقية شراكة مع معهد األمم المتحدة ألبحاث الجريمة والعدالة
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فتح باب الترشح لجائزة التميز 
الرقمي في القطاع الحكومي 2019

الكبيسي: المشاريع التنموية ساهمت 
في صقل مهارات المهندس القطري

»المواصالت واالتصاالت« تفتح باب المشاركة 
في النسخة الثانية من »كود كامب«

ا من حرص اللجنة التوجيهية لحكومة قطر 
ً
انطالق

الرقمية على دعم التحول الرقمي في دولة قطر وفق 
لــعــام 2020، تــعــلــن اللجنة  ــــداف إســتــراتــيــجــيــتــهــا  أهـ
عــن فــتــح بـــاب الــتــرشــح لــجــائــزة الــتــمــيــز الــرقــمــي في 
القطاع الحكومي لعام 2019، بهدف تسليط الضوء 
على أفضل الجهات الحكومية التي قدمت إنجازات 
وخدمات رقمية متميزة أسفرت عن تحول كبير في 
فــي نمو  الــيــومــيــة وســـاعـــدت  الــعــمــلــيــات التشغيلية 

االقتصاد الرقمي للدولة.
وتسعى الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز واملنافسة 
اإليجابية بني الجهات الحكومية في مجال التحول 
ــمـــي، عـــن طـــريـــق تــســخــيــر تــقــنــيــات االتـــصـــاالت  ــرقـ الـ

الــحــديــثــة، مــن أجـــل تقديم  املــعــلــومــات  وتكنولوجيا 
أفضل الخدمات والحلول الرقمية للجمهور.

ويمكن للجهات الحكومية تقديم مشاركاتها على 
www. :الـــبـــوابـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــائـــزة
qatardigitalawards.gov.qa، بعد االطــالع على فئات 

الجائزة، حتى موعد غايته 8 أكتوبر 2019.
ا على هذه املناسبة، قال السيد/ حسن جاسم 

ً
وتعليق

الــســيــد، وكــيــل الــــوزارة املــســاعــد لــشــؤون تكنولوجيا 
ا 

ً
بـــوزارة املــواصــالت واالتــصــاالت: »إيمان املعلومات 

املــعــلــومــات الناجحة  بــأن مــبــادرات تكنولوجيا  منا 
تساهم في تشجيع االبتكار وتطوير األداء املؤسسي 
للجهات الحكومية، سيتم االحتفاء من خالل نسخة 
الجائزة لهذا العام باالبتكار والتميز في استخدام 

تكنولوجيا املعلومات في القطاع الحكومي.

ــــدس مــــحــــمــــد يـــوســـف  ــنـ ــ ــهـ ــ قــــــــال املـ
الــكــبــيــســي رئــيــس قــســم التشغيل 
ــانــــة بـــاملـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  ــيــ والــــصــ
القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء« 
إن االحتفال بيوم املهندس للسنة 
الثالثة على التوالي يبني إهتمام 
املــؤســســة بــاملــهــنــدس كــمــا تشمل 
االحــتــفــالــيــة مــهــنــدســني مـــن داخـــل 
ــارج  ــاء ومـــهـــنـــدســـني مــــن خــ ــرمـ ــهـ كـ
كهرماء مثل جامعات قطر وحمد 

بن خليفة وتكساس آيه أند أم.
وأكــد أن املهندس القطري أصبح 
أكــثــر كـــفـــاءة واملــــواقــــع واملــشــاريــع 
أكــســبــت املــهــنــدس الــقــطــري خــبــرة 
فنية ال يستطيع الحصول عليها 
في أي مكان آخر. وكذلك ساهمت 
املشاريع التنموية بالدولة خاصة 
مشاريع كهرماء في صقل مهارات 

وخبرة املهندس القطري.
وأشار املهندس الكبيسي ألهمية 
الـــتـــعـــاون وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات بــني 

ــتــــطــــويــــر الــــــكــــــوادر  املــــهــــنــــدســــني لــ
الــبــشــريــة واملــهــنــدســني بــقــطــر في 
الــقــطــاعــات. موضحًا إنه  مختلف 
شــــارك فـــي فــعــالــيــة يــــوم املــهــنــدس 
ضمن حلقة النقاش التي توضح 
اإلنـــجـــازات وتــحــديــات املهندسني 
في كهرماء وكيفية تغلبهم عليها. 
وأضـــافـــت املــهــنــدســة عــائــشــة علي 
مــحــمــد يـــوســـف املـــحـــمـــدي رئــيــس 
قــســم تــخــطــيــط الــنــقــل بــاملــؤســســة 

بكهرماء، إن الحلقة النقاشية التي 
شـــاركـــت بــهــا تــنــاولــت الــتــحــديــات 
واالنـــــــجـــــــازات املــتــعــلــقــة بــطــبــيــعــة 
عــمــلــهــا كــمــهــنــدســة فــــي كـــهـــرمـــاء، 
الــتــخــطــيــط  ــى أن ادارة  إلــ مــشــيــرة 

تواجهة العديد من التحديات.
وقــــــــــــال املــــــهــــــنــــــدس جــــــابــــــر حـــمـــد 
املــــــــــري مــــهــــنــــدس أول مــــشــــاريــــع 
ــمـــال رئــيــســيــة فـــي كـــهـــرمـــاء، إن  أعـ
االحتفالية بيوم املهندس تعكس 

ــالـــدور الــــذي يــقــوم به  االهــتــمــام بـ
املهندس في بناء املرافق الحيوية 
في الدولة. ونحن سعداء بانجاز 
ــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاريــ ــشــ هــــــذه املــ
وإشـــــادة حــضــرة صــاحــب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى بهذه املشاريع، وهذا 
يبني أهمية هذه املشاريع ودورها 
فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
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الـــشـــركـــات  ــــالت واالتــــــصــــــاالت  ــــواصــ املــ ــــت وزارة  دعــ
الــنــاشــئــة ومــبــرمــجــي الــكــمــبــيــوتــر ومــحــلــلــي األعــمــال 
ومطوري البرمجيات في قطر وجميع أنحاء العالم 
إلى املشاركة في النسخة الثانية من مسابقة مخيم 
الــبــرمــجــة )هـــاكـــاثـــون كـــودكـــامـــب( املـــقـــرر عــقــدهــا في 
الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2019، على أن يتم غلق 

باب التسجيل في 15 أكتوبر املقبل.
وســـيـــحـــظـــى املــــشــــاركــــون، بـــفـــرصـــة الـــتـــنـــافـــس فــيــمــا 
ــة لــخــمــس حــــاالت  ــيـ ــلـــول ذكـ بــيــنــهــم عـــلـــى تـــطـــويـــر حـ
استخدام )نــمــاذج تطبيقية( فريدة تطرحها بعض 
الشركات املحلية، وذلــك خــالل فترة تمتد لنحو 48 
ســاعــة تــبــدأ فــي 27 أكــتــوبــر )قــبــل انــطــالق الفعالية 

الرئيسية( وتنتهي في اليوم األول ملؤتمر ومعرض 
قطر لتكنولوجيا املعلومات )كيتكوم 2019( املقرر 
إلــى 1 نوفمبر في  إقامته فــي الفترة مــن 29 أكتوبر 
مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويمكن إتمام عملية 
التسجيل، والتي ستكون متاحة للفرق الحالية التي 
تــضــم مــن 2 إلـــى 4 أشــخــاص، وكــذلــك لــأفــراد الــذيــن 
سيكون بوسعهم تشكيل فــرق خــالل الفعالية، عبر 
https://( املوقع اإللكتروني ملؤتمر ومعرض كيتكوم
املــشــاركــة، التي  الــفــرق  qitcom.qa(. وســوف تتنافس 
ــن مـــبـــرمـــجـــي الــكــمــبــيــوتــر واملــصــمــمــني  ســـتـــتـــألـــف مــ
ومحللي األعــمــال ومــطــوري الــبــرمــجــيــات مــن طــالب 
ــاب شــــركــــات نـــاشـــئـــة ومــبــرمــجــني  ــحــ جـــامـــعـــات وأصــ
محترفني على حد سواء، على تطوير حلول برمجية 

لتحديات قائمة في عدد من القطاعات.

الدوحة -الدوحة -

خالل احتفال كهرماء بيوم المهندس.. م.الكواري:

اإلنسان االستثمار األهم ليكون فاعاًل في الحياة االقتصادية

واستضافت الفعالية املهندس عبدالعزيز بن 
الــرئــيــس التنفيذي لبنك قطر  نــاصــر آل خليفة 
الــعــام واملهندس  الــشــرف لهذا  للتنمية كضيف 
خالد أحمد النصر رئيس مجلس إدارة جمعية 
املــهــنــدســني الــقــطــريــة وممثلني مــن جــامــعــة قطر 
وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة تكساس إيه 

أند إم، وعددًا من الشخصيات.
وشـــهـــد يــــوم املــهــنــدس حــلــقــة نــقــاشــيــة بــعــنــوان 
ــازات وتـــحـــديـــات املــهــنــدســني فـــي كــهــرمــاء  ــجــ »إنــ
وكــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــيــهــا« بــمــشــاركــة املــهــنــدس 
محمد يوسف الكبيسي رئيس قسم التشغيل 
والــصــيــانــة، واملــهــنــدســة عــائــشــة عــلــي املــحــمــدي 
الــنــقــل، واملــهــنــدســة عفاف  رئــيــس قسم تخطيط 
عمر الشيراوي مهندس أول تصاريح خدمات، 
ــمـــد املـــــــري مـــهـــنـــدس أول  ــر حـ ــابــ واملــــهــــنــــدس جــ
مشاريع أعمال رئيسية، تم خاللها استعراض 

ــازات الــتــي حققتها املــؤســســة وأبـــرز  أهـــم اإلنـــجـ
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه عــمــل املــهــنــدس وسبل 

التغلب عليها.

العنصر البشري

وأضاف م.الكواري »لقد برهنت املرحلة الحالية 
على حتمية االهتمام بالعنصر البشري، والعمل 
على تطويره وتأهيله، ونحن في كهرماء ندرك 
أن اإلنسان هو االستثمار األهم، ومن هنا نعمل 
على تسليحه بالعلم واملــعــرفــة ليكون عنصرًا 
فعااًل في الحياة االقتصادية للبالد، ومشاركًا 
رئيسيًا في التنمية الشاملة التي تشهدها، ومن 
ثــم نــحــرص على تقديم أفــضــل بــرامــج التدريب 
والتطوير ملهندسي كهرماء، بالتعاون مع أرقى 
املــؤســســات وبــيــوت الــخــبــرة الــعــاملــيــة بــمــا يلبي 

طموحاتهم املهنية ويؤهلهم للمساهمة بدور 
فعال في دفع مسيرة التنمية بالدولة«.

مهندسات كهرماء

ــا إذ نــفــخــر بـــمـــا حــقــقــه  ــنـ ــاف الـــــكـــــواري، إنـ ــ ــ وأضـ
مهندسو ومهندسات كهرماء من إنجازات على 
املستوى األكاديمي واملهني والتي ترجمت على 
أرض الـــواقـــع فــي الــعــديــد مــن املــشــاريــع الكبرى 
التي تخدم التنمية الشاملة في بالدنا، ليزداد 
فخرنا بصفة خاصة بمهندسات كهرماء الالتي 
قدمن نماذج على تفوق املرأة في شتى املجاالت 
ومنها الهندسة حيث كان لهن السبق في شغل 
مناصب تخصصية وقيادية كانت حكرًا على 
الرجال لعقود طويلة ليس في دولة قطر فحسب 

بل وفي املنطقة وأثبنت تفوقهن فيها.

عائشة علي محمد يوسف المحمديجابر حمد المري محمد يوسف الكبيسي

قال سعادة املهندس عيسى بن هالل الكواري رئيس املؤسسة 
العامة القطرية للكهرباء واملاء »كهرماء«، إن املؤسسة تدرك أن 
اإلنسان هو االستثمار األهم ونعمل على تسليحه بالعلم واملعرفة 
 في الحياة االقتصادية للبالد. ونظمت املؤسسة 

ً
ليكون فعاال

العامة القطرية للكهرباء واملــاء »كهرماء« أمــس فعالية يوم 
املهندس في نسختها الثالثة وذلك تحت رعاية وحضور سعادة 
املهندس عيسى بن هــالل الــكــواري رئيس املؤسسة. ويهدف 
تنظيم هذا الحدث السنوي الى إبــراز دور املهندس في الدولة 
وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بني املهندسني وخلق الوعي 
بالتحديات وأفضل املمارسات الهندسية في القطاع، والكشف عن 

إمكانيات وقدرات وإبداعات املواهب الشابة من املهندسني.

شوقي مهدي

مهندسات كهرماء نموذجًا لتفوق المرأة القطرية

المهندي:

 205 مهندسين 
قطريين بكهرماء شاركوا 

في المشاريع الحيوية
قــال السيد محمد علي املهندي مدير إدارة العالقات 
العامة فــي املؤسسة القطرية العامة للكهرباء واملــاء 
املــبــادرة السنوية والتي تأتي هــذا العام  )كهرماء( إن 
فــي نسختها الثالثة لتشجيع املهندسني باالبتكار 
واإلبــــــــداع فــيــمــا يــعــنــى بــمــجــال الــهــنــدســة والــكــهــربــاء 
واإللــكــتــرونــيــات، وفــي هــذه النسخة هناك تــعــاون بني 
كهرماء والجهات األخــرى مثل جامعة تكساس ام اند 
ايـــه وجــامــعــة قــطــر وجــامــعــة حــمــد بــن خــلــيــفــة، ويمثل 
الــجــامــعــات مــهــنــدســون يــعــرضــون مــشــاريــعــهــم الــتــي 
أنــجــزوهــا، كما يعرضون خبراتهم املهنية وحياتهم 

العملية والدراسية.
 وتــضــم املــؤســســة حــالــيــًا 205 مــهــنــدســني قــطــريــني، فيما 
تــتــبــنــى كـــهـــرمـــاء مـــشـــاريـــع املـــهـــنـــدســـني بـــالـــتـــعـــاون مــع 
املؤسسات البحثية والجامعات بالدعم املباشر لتنمية 
مهارات املبتكرين، كما أن هناك تعاونا مستمرا لتطوير 
أي مشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات املشاركة، ويتم 
الــتــي عملت كحاضنة  تبنيها لخدمة املجتمع والــجــهــة 

للمشروع.
وأوضــــــــح املــــهــــنــــدي أن جـــمـــيـــع مــــشــــاريــــع املــــؤســــســــة فــي 
مجال الكهرباء واملــيــاه، بــإشــراف وتصميم ومتابعة من 
الــقــطــريــات، كما أن هناك  خــالل املهندسني واملــهــنــدســات 
مهندسني ومهندسات لديهم مناصب فعالة وهامة داخل 

املؤسسة »كهرماء«.
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ما زالت نشرة األسعار الجبرية التي 
الــتــجــارة والصناعة  تــصــدرهــا وزارة 
ــــي  ــــاضـ ــنــــتــــصــــف األســــــــبــــــــوع املـ مـــــــن مــ
إذ يرى  لــدى املستهلكني،  مــثــار جــدل 
الـــتـــســـعـــيـــرة جـــــــاءت فــي  ــعـــض أن  ــبـ الـ
وقـــت مــنــاســب واســتــطــاعــت تخفيض 
ــار والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــبــالــغــة  ــ ــعـ ــ األسـ
النهائي للمستهلك،  التجار بالسعر 
فــيــمــا يــــرى آخـــــرون أن الــتــســعــيــرة لم 
تحقق الهدف املنشود بتحقيق سعر 
عــــــادل لــجــمــيــع أطـــــــراف املــــعــــادلــــة مــن 

الصياد والتاجر واملستهلك.
ــإن الــتــســعــيــرة  ــ وبـــحـــســـب صـــيـــاديـــن فـ
لــم تـــراع أســعــار االســـمـــاك الــتــي تــبــاع 
مــن الــصــيــاد إلـــى الــــدالل، إذ أن هناك 
ــة تــحــقــقــهــا  ــيــ ــالــ ــة عــ ــيــ ــحــ ــــش ربــ ــوامــ ــ هــ
ــــني، الفــــتــــني إلــــى  ــ ــداللـ ــ ــ مــــجــــمــــوعــــات الـ
ضرورة أن تكون هناك جهة معتمدة 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى جـــــمـــــع األســــــــمــــــــاك مـــن 
الــصــيــاديــن وتــوزيــعــهــا بــشــكــل يومي 
لتحديد السعر العادل لجميع أطراف 

املعادلة.
الـــتـــســـعـــيـــرة  أن  آخـــــــــرون  يــــــرى  ــا  ــمـ ــيـ فـ
التجارة  أقرتها وزارة  التي  الجديدة 
ــي  ــ ــاضــ ــ والــــــصــــــنــــــاعــــــة األســـــــــبـــــــــوع املــ
اســتــطــاعــت تــخــفــيــض أســعــار السمك 
فــــي الــــســــوق بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز %40 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة الــتــي ســبــقــت تنفيذ 

نشرة األسعار.

استقرار األسعار 

ــم أســـعـــار  ــوائــ ورصـــــــدت »لــــوســــيــــل« قــ
األسماك الجبرية على مدار األسبوع 
ــن يــــــوم الــجــمــعــة  ــ الـــــجـــــاري ابـــــتـــــداء مـ
اســتــقــرار غالبية  لــوحــظ  إذ  املــاضــيــة 
أسعار السمك في القائمة التي كانت 
تـــضـــم نـــحـــو 30 صــنــفــا مــــن مــخــتــلــف 
ــمـــك املــــبــــاعــــة فــــي الـــســـوق  أنــــــــواع الـــسـ
ــلـــو ســمــك  ــيـ كـ أن ســــعــــر  إال  املــــحــــلــــي، 
الصافي شهد انخفاضا في أسعاره 

بنحو 9 رياالت.
وكشفت جولة في عدد من املجمعات 
التجارية التزاما كامال من قبل أقسام 
األســمــاك فــي تــلــك املــجــمــعــات فــي بيع 
ــيـــرة املــعــلــنــة  ــتـــســـعـ الـــســـمـــك حـــســـب الـ
لــدى وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة كما 
ــه يـــتـــم اإلعـــــــالن الـــقـــائـــمـــة فــــي كــافــة  ــ انـ
املــجــمــعــات الـــتـــجـــاريـــة وبــشــكــل بـــارز 

يستطيع املستهلك مشاهدته.

تسعير األسماك 

اكد عبدالله الكبيسي صاحب مراكب 
صيد أن قضية تسعير األســمــاك في 
ــا زالـــــت تــعــانــي من  الـــســـوق املــحــلــي مـ
بعض التحديات، الفتا إلى أن وجود 
مــجــمــوعــات مـــن الـــداللـــني فـــي الــســوق 
ــوامــــش ربــحــيــة  ــــزي يـــحـــقـــقـــون هــ ــركـ ــ املـ

عالية على حساب الصياد.
لـــ »لــوســيــل« أن هناك  وبــني الكبيسي 
فوارق وهوامش ربحية ما بني السعر 
الـــذي يبيع فيه الصياد السمك وبني 
ما يباع في املجمعات التجارية عبر 
الــداللــني وتــجــار الــســمــك، الفــتــا إلــى أن 
سعر كيلو سمك الصافي لم يتجاوز 
ســعــره 4 ريـــاالت حــني شــرائــه مــن قبل 
الـــــــدالل فــــي حــــني بـــلـــغ نـــحـــو 35 ريــــاال 
الــنــهــائــي مــا يحقق ربحا  للمستهلك 

نحو 31 رياال للكيلو الواحد للدالل.
تـــحـــديـــد  ــتــــم  يــ وأوضــــــــــح ضــــــــــرورة أن 
ــلــــدالل بــنــحــو %6  ــوامــــش ربـــحـــيـــة لــ هــ
الــعــدالــة للمستهلك  فــقــط مــمــا يــحــقــق 
بـــعـــض  إلـــــــــى أن  ــا  ــ ــتــ ــ والـــــــصـــــــيـــــــاد، الفــ
الــصــيــاديــن يــتــعــامــلــون مــع املجمعات 
الـــتـــجـــاريـــة وأســـــــواق الــتــجــزئــة بشكل 
مــبــاشــر إذ يــتــم اعــتــمــاد ســعــر الكيلو 
الــصــادرة عــن وزارة  حسب التسعيرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة مما حقق فائدة 

جيدة للصياد واملستهلك.

كميات األسماك

التي  وقدر الكبيسي كميات األسماك 
ــركـــزي يــومــيــا ما  تــــرد إلــــى الـــســـوق املـ
بني 10 إلى 15 طنا من مختلف أنواع 
الــســمــك، الفــتــا إلـــى أن تــلــك الــكــمــيــات 
تحقق هوامش ربحية عالية للداللني 
على حساب الصياد ودون استفادة 

النهائي للسمك. املستهلك 
وأوضـــح أن ضبط تسعيرة األسماك 
يحتاج إلى وجود جهة معنية بجمع 
األسماك من الصيادين بشكل يومي 
الكميات  وتحديد األسعار بناء على 
ومن ثم إصدار تسعيرة يومية تحقق 
الــعــدل للصياد والــتــاجــر واملستهلك 
دون تغول أي طرف على اآلخر، الفتا 
إلــى ضــرورة أن يتم وزن السمك قبل 
ــى الـــســـوق لــغــايــة أن تــكــون  دخـــولـــه إلـ
ــكــــس حــجــم  ــعــ األســــــعــــــار واقــــعــــيــــة وتــ

السلة.
ونـــوه إلــى أن الــصــيــاد الــقــطــري اليوم 
يــتــعــرض إلـــى خــســائــر كــبــيــرة بشكل 
التشغيلية عالية  الكلف  كــون  يومي 

التي  الــســمــك  مــع أســعــار  وال تنسجم 
تــبــاع حــالــيــا فــي ســـوق الــجــمــلــة، داعــيــا 
ــراءات  اتــخــاذ اإلجـ إلــى  الجهات املعنية 
الــصــيــاديــن لضمان  الــصــارمــة لحماية 

استمرار عمليات الصيد.
وبــدأ العمل بالنشرة اليومية الجبرية 
ألســـــعـــــار بــــيــــع األســــــمــــــاك واملــــــأكــــــوالت 
الـــبـــحـــريـــة لــلــمــســتــهــلــك يــــــوم الـــثـــالثـــاء 
املاضي وشملت نحو 30 صنفا مختلفا 
مــن األســـمـــاك بــنــاء عــلــى املــــزاد الــيــومــي 
ــرى بــــســــوق الـــســـمـــك املــــركــــزي  ــ الـــــــذي جــ
بمنطقة أم صــالل، كما صــدرت النشرة 
األربــــعــــاء إال انــــه تـــم مــالحــظــة ارتـــفـــاع 
مــــلــــمــــوس فـــــي أســـــعـــــار الــــســــمــــك ضــمــن 

النشرة.

انخفاض األسعار

إلــى ذلــك اعتبر الصياد مبارك املهيزع 
الــتــجــارة الصناعة  أن تــســعــيــرة وزارة 
خــالل األسبوع الجاري عادلة وحققت 
تخفيضا سعريا للسمك أمام املستهلك 
الــنــهــائــي داخــــل املــجــمــعــات الــتــجــاريــة، 
الفــتــا إلــى أن الــفــوارق السعرية مــا بني 
الصياد والتسعيرة  ال تتجاوز 3 إلى 
6 ريـــــاالت لــلــكــيــلــو حــســب نــــوع الــســمــك 
املـــعـــروض. وبـــني انـــه مــن املــتــوقــع خــالل 
شــهــر أكــتــوبــر املــقــبــل ان تــشــهــد أســعــار 
األســـمـــاك انــخــفــاضــا مــلــمــوســا نتيجة 
الــســوق املحلي مع  ــادة الكميات فــي  زيـ
عــــودة عــمــلــيــات الــصــيــد إلـــى طبيعتها 
مــع هــدوء األجـــواء والــظــروف املناخية، 
إلـــى  التسعيرة جــيــدة وتحقق  مــشــيــرا 
الــهــدف مــن وقـــف املــبــالــغــة فــي األســعــار 
النهائية للمستهلك إال أن الشهر املقبل 
فـــي تخفيض  اكـــبـــر  لــهــا دور  ســيــكــون 

األسعار.

ويــــــقــــــدر حــــجــــم اإلنـــــــتـــــــاج املــــحــــلــــي مــن 
األسماك نحو 15 ألف طن سنويا تكفي 
ما يقارب 80% من حاجة السوق، وسط 
تــوقــعــات بـــزيـــادة حــجــم اإلنـــتـــاج خــالل 
السنوات املقبلة مع االنتهاء من مشروع 
يــقــدر قيمته  الـــذي  االســـتـــزراع السمكي 
بنحو 125 مليون ريــال، باإلضافة إلى 
مشروع استزراع الروبيان بقيمة نحو 
235 مليون ريال، وتشير إحصائيات أن 
دولة قطر تستورد 33.8 ألف طن متري 

من األسماك بالعام.
وبحسب املبادرة التي أصدرتها الوزارة 
ــوزارة بــإصــدار  مطلع األســبــوع تــقــوم الــ
نــشــرة يــومــيــة بــالــحــد األقــصــى ألســعــار 
ــيـــع األســـــمـــــاك واملــــــأكــــــوالت الــبــحــريــة  بـ
للمستهلك، وتسري هــذه النشرة آلخر 
يوم عمل خالل أيام اإلجــازات واألعياد 

الرسمية.

تاجر التجزئة 

واشترطت املبادرة على تاجر التجزئة 
بــــأن يــضــع بــطــاقــة عــلــى كـــل صــنــف من 
ــأكــــوالت الــبــحــريــة بمكان  األســـمـــاك واملــ
ظــاهــر تــوضــح بــه الــنــوع وســعــر البيع 
للمستهلك، وال يجوز لتاجر التجزئة 
ــــى الــــحــــد  ــلـ ــ ــد عـ ــ ــزيــ ــ ــــغ تــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــــي مـ ــــاضـ ــقـ ــ تـ
األقـــصـــى لـــأســـعـــار املــــحــــددة بــالــنــشــرة 
الجبرية، فضال عــن االلــتــزام بالتعامل 
ــالـــحـــة  ــاك الـــســـلـــيـــمـــة والـــصـ ــ ــمــ ــ ــي األســ ــ فـ
ــــدم اتـــخـــاذ أي  لــالســتــهــالك اآلدمــــــي، وعـ
تدبير أو إجــراء يهدف إلــى رفــع أسعار 
األســمــاك تحت أي مسمى، مــع االلــتــزام 
الــخــدمــات اإلضــافــيــة باألسعار  بتقديم 

املحددة في النشرة الجبرية. 

حمالت تفتيشية

الــــوزارة فإنها ستكثف  بــيــان  وبحسب 
ــتــــأكــــد مــن  ــلــ ــة لــ ــيـ ــيـــشـ ــتـ ــفـ ــتـ حــــمــــالتــــهــــا الـ
االلــــــتــــــزام بـــالـــنـــشـــرة الـــيـــومـــيـــة بــالــحــد 
ــواع األســمــاك  ــ األقـــصـــى ألســـعـــار بــيــع أنـ
واملأكوالت البحرية للمستهلك، ومدى 
تقيد املزودين بالتزاماتهم املنصوص 

عليها.
ويـــأتـــي اصـــــدار الـــــــوزارة نـــشـــرة جــبــريــة 
ــراف عــلــى  ــ ــاإلشـ ــ ــا مــــن دورهـــــــا بـ انـــطـــالقـ
ــة األســـــــواق فـــي مــجــال  ــبـ ــراقـ تــنــظــيــم ومـ
اختصاصها واتــخــاذ التدابير الالزمة 
لــحــمــايــة املــســتــهــلــك ومـــكـــافـــحـــة الــغــش 
الــــتــــجــــاري وحــــمــــايــــة املـــنـــافـــســـة ومـــنـــع 
املمارسات االحتكارية، فضال عن إقامة 
توازن في العالقة بني املستهلك واملزود 
أو التاجر، ألجل حماية البيئة التجارية 

واالقتصادية.

:» تباين اآلراء حول توقيت التسعيرة الجبرية وضبط األسعار.. صيادون لـ»

هوامش ربحية مرتفعة يحققها الداللون على حساب الصيادين

¶  التزام المجمعات التجارية بتطبيق مبادرة التسعيرة الجبرية                                                                                                                                                               تصوير: عمرو دياب

¶  مبارك المهيزع ¶  عبدالله الكبيسي

¶  استقرار أسعار األسماك خالل األسبوع الجاري حسب التسعيرة 

الكبيسي: الصياد باع 
كيلو الصافي بـ 4 رياالت 

فيما بيع بـ 35 رياال 
للمستهلك 

المهيزع: تسعيرة 
األسماك حققت 

تخفيضا سعريا رغم 
قلة المعروض

 10 - 15 طنا الكميات 
التي ترد إلى السوق 

المركزي يوميا

عمر القضاه

تقـــــــارير
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بــحــثــت لــجــنــة منتجي الـــدواجـــن إحــدى 
الــلــجــان الــفــرعــيــة الــتــابــعــة للجنة األمــن 
الغذائي والبيئة بغرفة قطر، عــددا من 
اآلليات الكفيلة بتحقيق االكتفاء الذاتي 
ــــن بــــالــــدولــــة، واســتــعــرضــت  ــــدواجـ مــــن الـ
الــتــي يواجهها قطاع  املــعــوقــات  اللجنة 
صــــنــــاعــــة الـــــــــدواجـــــــــن، وســـــبـــــل تـــطـــويـــر 
مــزارع الــدواجــن، وذلــك خــال اجتماعها 
بــمــقــر غــرفــة قــطــر، بــرئــاســة الــســيــد عبد 
العزيز العطية رئيس اللجنة الفرعية، 
وبــحــضــور أعــضــاء الــلــجــنــة، كــمــا حضر 
اللقاء السيد محمد بن أحمد العبيدلي 
عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس 

لجنة األمن الغذائي والبيئة بالغرفة.
ــة عمل  ــ ــم خــــال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة ورقـ وتــ
قــدمــهــا عــويــضــة الـــكـــواري عــضــو لجنة 
الـــدواجـــن، حـــول ســبــل تحقيق  منتجي 
ــاع صـــنـــاعـــة  ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ األمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي فــ

الدواجن.
ــاء الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــــضـ وشـــــــدد أعـ
اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــكــفــيــلــة بــاملــحــافــظــة 
على وجــود واستمرار مــزارع الــدواجــن، 

بـــدايـــة مـــن ســـن الــتــشــريــعــات والــقــوانــن 
التي تحمي صناعة الدواجن ومقدرات 
ــاب املــــــــــــــزارع، وتــــفــــعــــيــــل دورهـــــــا  ــ ــحــ ــ أصــ
ــيـــوي فــــي تــحــقــيــق األمــــــن الـــغـــذائـــي  الـــحـ
بالدولة، مرورًا بتخصيص جهة إلدارة 
تــلــك الــصــنــاعــة وحــــل املـــعـــوقـــات بشكل 
ــر الــــخــــبــــرات الــبــيــطــريــة  ــيـ ــع، وتـــوفـ ــريــ ســ
ملــعــاونــة املـــــزارع، ومــحــاصــرة أي مــرض 
أو إصابة، ورفع التقارير عقب معالجة 

املشكلة.
كــمــا طـــالـــب أعـــضـــاء الــلــجــنــة بــتــأســيــس 

مــخــتــبــر خــــاص بـــالـــدواجـــن يــعــمــل على 
ــراء فــحــوص وتحاليل عاجلة لكافة  إجـ
عـــنـــاصـــر الــعــمــلــيــة اإلنـــتـــاجـــيـــة عـــلـــى أن 
تــصــدر الــنــتــائــج خــــال يــــوم أو يــومــن، 

لــتــجــنــب أي أضــــــــرار تــلــحــق بـــاملـــزرعـــة، 
وأوصــى املجتمعون باتخاذ اإلجــراءات 
الكفيلة بتشجيع املستثمرين وأصحاب 
األعــــــمــــــال عــــلــــى الــــــدخــــــول فـــــي صـــنـــاعـــة 

الدواجن واإلقبال عليها، وتيسير عمل 
ــزارع الــــدواجــــن، مـــؤكـــديـــن أن الــقــطــاع  ــ مــ
الـــخـــاص يــخــطــو بــخــطــوات ثــابــتــة نحو 

تحقيق األمن الغذائي للدولة.

»الغرفة« تدعو لتخصيص جهة إلدارة صناعة الدواجن

¶  جانب من اجتماع لجنة الدواجن

¶  محمد بن أحمد العبيدلي

الدوحة -  

أكــــدت دولــــة قــطــر أهــمــيــة تــطــبــيــق أعــلــى 
معايير السامة النووية، من قبل الدولة 
ــتـــي تــنــشــئ عـــلـــى أراضـــيـــهـــا املــنــشــآت  الـ
ــة وحـــســـب خـــطـــة عـــمـــل الـــوكـــالـــة  ــنـــوويـ الـ
ــأن، وأن تــتــخــذ  ــشــ املـــعـــتـــمـــدة فـــي هــــذا الــ
التدابير لوضع خطط طــوارئ ملواجهة 
أي حادث نووي محتمل وضمان تنفيذ 
تــدابــيــر الــوقــايــة لــلــعــامــلــن فـــي املــنــشــأة 
والسكان املدنين والحفاظ على البيئة، 
وبما يضمن تطوير تقنيات االستخدام 

اآلمن للطاقة النووية.
ــر الـــتـــي  ــطـ ــك فــــي كـــلـــمـــة دولـــــــة قـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
ألقاها سعادة السيد سلطان بن ساملن 
املنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى 
منظمات األمم املتحدة في فيينا رئيس 
ــــدورة  وفــــد الـــدولـــة خــــال اجــتــمــاعــات الـ
)63( لــلــمــؤتــمــر الــعــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة 
للطاقة الذرية املنعقدة في فيينا حاليًا.

وأكـــد ســعــادتــه عــلــى تــقــديــر ودعـــم دولــة 
الــدولــيــة للطاقة  لــلــوكــالــة  الــثــابــت  قــطــر 
الـــذريـــة لـــدورهـــا املــتــمــيــز واملــتــنــامــي في 

ــات الــــنــــوويــــة اآلمـــنـــة  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ تـــســـخـــيـــر الـ
السلمية كافة  املــجــاالت  فــي  والــحــديــثــة 
ــــال تــوفــيــر  لـــخـــدمـــة اإلنـــســـانـــيـــة، مــــن خـ
بيئة أفضل في مجاالت الطاقة والعاج 
ومـــكـــافـــحـــة األمــــــــراض وتـــوفـــيـــر الـــغـــذاء 

واملاء.
الدولية  الــوكــالــة  أثــنــى على حــرص  كما 
على االستفادة من التطبيقات السلمية 
لــلــطــاقــة الــنــوويــة فـــي ظـــل أنــظــمــة األمـــن 
ــــدة الــــــدول  ــاعـ ــ ــــسـ ــــووي ومـ ــنــ ــ ــ واألمـــــــــــان ال
النامية على االستفادة من هذه الطاقة، 
وبــمــا يــســاهــم فــي تحقيق أهـــداف خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030.
ــة قــطــر الـــدائـــم لــدى  وأشــــار مـــنـــدوب دولــ
مــنــظــمــات األمـــم املــتــحــدة فــي فيينا إلــى 
اهتمام دولة قطر بالتعاون مع الوكالة 
الــذريــة واالســتــفــادة من  للطاقة  الدولية 
الــتــي تنفذها،  الــتــقــنــي  الــتــعــاون  بــرامــج 
التكنولوجيا  الــقــدرات في مجال  وبناء 
ــن خـــــال تــطــويــر  الــــنــــوويــــة الــســلــمــيــة مــ
الكوادر  للدولة وإعــداد  التحتية  البنية 
التشريعات  املــؤهــلــة، وإصـــدار  البشرية 

الوطنية في املجال النووي.

وأعرب عن تطلع دولة قطر إلى توسيع 
ــة فــي  ــالــ ــعــــاون والــــشــــراكــــة مــــع الــــوكــ ــتــ الــ
املــــشــــاريــــع الــتــقــنــيــة املـــخـــتـــلـــفـــة، خــاصــة 
بعد أن أصــدرت دولــة قطر القانون رقم 
الوطني  الــنــظــام  بــشــأن  )3( لسنة 2018 
النووية، والــذي  املــواد  لحصر ومراقبة 
ــــداد  يـــجـــري بــــه الـــعـــمـــل حـــالـــيـــًا بــغــيــة إعـ

القرار التنفيذي الخاص بالقانون.
الــذي يساور  القلق  إلــى  ولــفــت سعادته 
الشرق األوسط  العديد من دول منطقة 
التي تقع  املفاعات  بشأن سامة وأمــن 
ضــمــن املــنــطــقــة، والــخــشــيــة مــن أيـــة آثــار 
املــفــاعــات ناجمة عن  مــن هــذه  محتملة 
أو نتيجة خطأ بشري  كــوارث طبيعية 

أو عمل إرهابي.
الدولة املشغلة  أكــد على مسؤولية  كما 
للمفاعات النووية بموجب االتفاقيات 
ــتــــشــــاور مــع  الـــدولـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاون والــ
ــــدول الـــواقـــعـــة فـــي املـــنـــاطـــق املـــجـــاورة  الــ
النووية بقدر ترجيح احتمال  للمنشأة 
تأثر تلك األطـــراف باملنشأة وتزويدها 
ــار  ــ بـــاملـــعـــلـــومـــات الـــــازمـــــة لــتــقــيــيــم اآلثــ

املحتملة.

نظم امللتقى القطري للمؤلفن أمس ندوة 
بعنوان »دور الجوائز في دعم املبدعن« 
بمقر وزارة الثقافة والــريــاضــة بحضور 
عــدد من املثقفن واملهتمن، وذلــك ضمن 
أنــشــطــة وفــعــالــيــات املــلــتــقــى الــهــادفــة إلــى 

تفعيل الحراك الثقافي في املجتمع.
ــمـــادي  وأكــــــــدت الــــدكــــتــــورة امــــتــــنــــان الـــصـ
عــضــو هــيــئــة الــتــدريــس فـــي جــامــعــة قطر 
وعضو الفريق اإلعــامــي لجائزة الشيخ 
حــمــد لــلــتــرجــمــة والــتــفــاهــم الـــدولـــي خــال 
مداخلتها، أن دولــة قطر اهتمت برعاية 
العلوم واآلداب والفنون والتراث الثقافي 
وتــحــافــظ عــلــيــهــا وتــســاعــد عــلــى نشرها 
وتـــشـــجـــع الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي طــبــقــا لــنــص 
املــادة )24( من الدستور القطري، مشيرة 
ــادة عبر  ــ إلـــى أن الـــدولـــة تــرجــمــت هـــذه املـ
العديد من اآلليات كان من بينها إصدار 
الجوائز ومنها جوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية في العلوم واآلداب والفنون 
الــدولــة ألدب الطفل التي تصدر  وجــائــزة 
إلــى العديد  عن وزارة الثقافة، باإلضافة 
من الجوائز الكبرى التي تمنحها بعض 
ــثـــل جـــائـــزتـــي  ــات فــــي الـــــدولـــــة مـ املــــؤســــســ
كــتــارا لــلــروايــة وشــاعــر الــرســول وجــائــزة 
ــانـــي فــي  الـــشـــيـــخ عـــلـــي بــــن عـــبـــدالـــلـــه آل ثـ
ــر اإلســــامــــي  ــكــ ــفــ ــوم الــــشــــرعــــيــــة والــ ــلــ ــعــ الــ

وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم 
الدولي، فضا عن جائزة الدوحة للكتابة 
الــثــقــافــة  الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة  الـــدرامـــيـــة 
والــريــاضــة هــذا الــعــام، كما تــرعــى الــدولــة 
كذلك العديد من الجوائز التي تمنح على 

املستوى العربي.
وقــدمــت الــدكــتــورة حــنــان الــفــيــاض عضو 
الــتــدريــس بجامعة قــطــر والــنــاطــق  هيئة 
ــيـــخ حــمــد  اإلعـــــامـــــي بــــاســــم جــــائــــزة الـــشـ
للترجمة والتفاهم الدولي في مداخلتها 
تعريفا مفصا عن الجائزة منذ تأسست 

عام 2015 بوصفها جائزة عاملية تسعى 
إلى تكريم املترجمن وتقدير دورهــم في 
تــمــتــن أواصـــــر الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون بن 
أمــم الــعــالــم وشــعــوبــه، وتشجيع اإلبـــداع، 
وترسيخ القيم السامية، وإشاعة التنوع 
والــتــعــدديــة واالنـــفـــتـــاح، كــمــا تــطــمــح إلــى 
تــأصــيــل ثــقــافــة املــعــرفــة والــــحــــوار، ونــشــر 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة، وتــنــمــيــة 
التفاهم الدولي، كما تعزز دور الترجمة 
فــي إشــاعــة الــســام ونــشــر املــعــرفــة، ودور 

املترجمن في تقريب الثقافات.

قطر تؤكد أهمية تسخير التقنيات 
النووية لألغراض اإلنسانية السلمية

ندوة بوزارة الثقافة والرياضة
 تستعرض دور الجوائز في تعزيز اإلبداع

فيينا - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  

¶  جانب من الندوة

أقل من 6 أسابيع عن  التنازلي ملعرض إندكس قطر، حيث يتبقى  العد  بدأ 
الـــذي تستمر فعالياته على  الــداخــلــي،  للتصميم  السنوي  املــعــرض  انــطــاق 
العارضني  الثالثة حضور مجموعة مــن  النسخة  أيـــام. وتشهد  مــدار ثاثة 
الدوحة  الداخلي، لعرض منتجاتهم في مركز  التصميم  من مختلف فئات 

للمعارض واملؤتمرات، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2019.
ومن خال قدرته االستثنائية على جذب العارضني الدوليني من مختلف دول 
العالم، ُيقدم إندكس قطر للمهندسني املعماريني ومصممي الديكور الداخلي 
التجزئة والجملة في  األثـــاث وتــجــار  الــفــنــادق ومــتــاجــر  ومــــوردي تجهيزات 
قطر، فرصة ال تضاهى لاطاع على منتجات وخدمات التصميم الداخلي 
العصرية ومواكبة أحدث اتجاهاتها. فيما قدر حجم سوق التصميم في قطر 

بـ 3 مليارات دوالر..
واستمراًرا لنجاح معرض 2018، من املتوقع أن تستقطب نسخة 2019 املزيد 
من الحضور واملشاركة من عدد أكبر من الدول، مما يعكس الفرص املثيرة 
التي يوفرها حاليًا سوق اإلنشاءات املزدهر في قطر، حيث تغذي املشاريع 
الطلب على منتجات وخدمات  التطوير  الضخمة فــي مــراحــل مختلفة مــن 
التصميم الداخلي الرائعة، ال سيما املشاريع املتعلقة بقطاع الضيافة والسكن 

وصناعات التجارة والتجزئة.
وقد تم اعتماد إندكس قطر من قبل مجلس قطر الوطني للسياحة هذا العام، 
مما يشجع الشركات الداخلية العاملية واإلقليمية على أن تكون جزًءا من هذا 

الحدث، واختبار قطر كمركز سياحي عاملي من الدرجة األولى.
إنــدكــس قطر:  املــنــاســبــة، قــال جعفر شبير، مــديــر فعاليات مــعــرض  وبــهــذه 
»نتطلع بشدة إلى إطاق اإلصدار الثالث واألكبر من معرض إندكس قطر في 
أقل من ستة أسابيع«. وأضاف: »نحن على ثقة بأن موقعنا الفريد املشترك 
مع سيتي سكيب قطر هذا العام سيجعل إصدار 2019 منصة استثنائية 
إلى  الرئيسيني  لــعــرض منتجاتها وخدماتها وجـــذب املشترين  للشركات 
جانب املهنيني وقادة الصناعة. نتوقع أن يكون املوردون العامليون والشركات 
الداخلي فــي قطر ممثلة  التصميم  إلــى ســوق  التي تتطلع للوصول  الدولية 
بشكل جيد. ومع بقاء ثاث سنوات على كأس العالم 2022، تتطلع مشاريع 
إلى  قــطــر،  ــدوالرات فــي  ــ الـ مــلــيــارات  الــتــي تبلغ قيمتها  اإلنـــشـــاءات الضخمة، 
الحصول على املواد الداخلية، وتأثيث وتجهيز املوردين واملنتجات، مما يوفر 

ا مربًحا للمنتجات الداخلية التي تلبي احتياجات القطاعات املختلفة«.
ً
سوق

مــن جــهــتــه، قـــال نــبــيــل صــابــر، مــمــثــل فــابــريــكــا هــــوم، والـــعـــارض فــي النسخ 
الثاث املاضية: »تتشرف فابريكا مرة أخــرى بأن تكون جــزًءا من إندكس 
قطر، الحدث الرائد الذي يربط بيننا في الصناعة التي تقدم خدمات داخلية 
وتجهيزية مع إمكانات الشركاء واملشترين. نتطلع إلى دعم حدث هذا العام 
الداخلي  التصميم  املــورديــن ومهنيي  التفاعل مع  واملشاركة فيه من خــال 
والعارضني واملشترين، ونعرب عن تقديرنا ملنظمي الحدث على هذه الفرصة 

القيمة«.
الذين تم تأكيد حضورهم بالفعل في معرض إندكس  ومن بني العارضني 
 Ceramiche Batignani، Cervo ،الــهــنــدســيــة الـــدرويـــش  الــعــام  قــطــر هـــذا 
 Bianco، Cristal de Paris، Elstead Lighting، La Favorita Mezzaluna،

Misasa Stone، وسيدار قطر، وغيرها الكثير.
العروض  أيــام من  التصميم ثاثة  وكــعــادة إندكس قطر، ستقدم محادثات 
التقديمية وحلقات النقاش واملقابات والدراسات من كبار مصممي الديكور 
الذين يساهمون حالًيا  املعماريني،  التجهيز واملهندسني  الداخلي وشركات 

في خلق بيئة بناء حديثة في قطر.
يشترك إندكس قطر هذا العام باملوقع مع سيتي سكيب قطر، الحدث الدولي 
الرائد لاستثمار العقاري في الدولة، ومن املتوقع أن يستقطب الحدثان ما 
التصميم  الـــزوار جميع قطاعات صناعة  ُيمثل  ألــف زائــر، حيث  يقارب 14 
الداخلي، بما في ذلك املشترون الرئيسيون، مثل مطوري العقارات والسلطات 
املــحــلــيــة، واملــســتــثــمــريــن مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص واملـــؤســـســـات، واملــســتــخــدمــني 
النهائيني، جنًبا إلى جنب مع املهنيني وقادة الصناعة. كما سيكون إندكس 

ا أمام الجمهور.
ً

قطر مفتوًحا أيض

بدء العد التنازلي إلطالق 
النسخة الثالثة من معرض 

»إندكس قطر«

3 مليارات دوالر حجم سوق التصميم في قطر
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4.9 مليــار ريــال استثمــارات 
2019 المؤسسـات األجنبيــة فـي 

استثمارات العام
ــل« أنــــــــه عــــلــــى صــعــيــد  ــ ـــيــ ــ ــوسـ ــ ويــــكــــشــــف رصــــــــد »لــ
االســتــثــمــارات الــتــراكــمــيــة لــلــعــام الـــجـــاري فــقــد بلغ 
صافي استثمارات املؤسسات األجنبية فى بورصة 
تــعــادل 1.34 مــلــيــار دوالر،  قــطــر 4.89 مــلــيــار ريــــال 
وجاء الجانب األكبر منها خالل شهر يناير مطلع 
العام الجاري بنحو 1.226 مليار ريال وتاله شهر 
يوليو بنحو 1.03 مليار ريــال ثم مايو بنحو 737 
ـــ 736 مــلــيــون ريــــال،  ــــارس بـ ــــال وشـــهـــر مـ مــلــيــون ريـ
ثــم شهر فــبــرايــر الـــذي شهد تسجيل صــافــي شــراء 
بقيمة 496 مليون ريــال. واستقطبت بورصة قطر 
خــالل العام املاضي أعلى صافي شــراء مسجل من 
قبل املؤسسات األجنبية، وبلغت قيمته 9.1 مليار 
ريال تعادل 2.5 مليار دوالر، وهو األعلى في تاريخ 
الــبــورصــة الــقــطــريــة، ويــأتــي بــعــده اســتــثــمــارات عام 
2014 وبلغت وقتها 8.9 مليار ريال وهو العام الذي 

شهد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات.
وبــاملــقــارنــة مــع الــعــام الــســابــق 2017 ســجــل صافي 
شراء املؤسسات األجنبية نموًا نسبته 686% حيث 
بلغ إجمالي صافي شراء املؤسسات األجنبية خالل 

عام 2017 نحو 1.16 مليار ريال.
ــــوال  ــد طـ ــتــ ـــ »لــــوســــيــــل« امــ ــ وكــــشــــف رصــــــد خــــــاص لـ
249 جلسة تـــداول خــالل شــهــور الــعــام املــاضــي، أن 
املؤسسات األجنبية عمدت إلى رفع نسب تملكها 
في أسهم بورصة قطر عبر رفــع نسب تملكها في 
أســهــم 30 شــركــة، أبـــرزهـــا ســهــم بــنــك قــطــر الوطني 
الذي ارتفعت نسبة تملكها فية بنحو 3.33% لتبلغ 

9.4% بنهاية 2018، مقارنة بنحو 6.07% بنهاية 
عام 2017، كما تركزت االستثمارات األجنبية على 
ســهــم مـــصـــرف قــطــر اإلســــالمــــي الـــــذي ســجــلــت فيه 
لــيــصــل تملك  بــلــغ %4.82  نــمــوًا فــي نــســبــة تملكها 
املؤسسات األجنبية في أسهم املصرف إلى %10.25 
مقارنة بنحو 5.43% بنهاية عام 2017، وهي أعلى 
نــســبــة نــمــو فـــي تــمــلــك املــؤســســات األجــنــبــيــة داخـــل 
الشركات املدرجة تم تسجيلها خالل العام املاضي.

كــمــا قــفــزت اســتــثــمــارات األجــانــب فــي بــورصــة قطر 
خالل الربع األول من العام الجاري بنسبة 350 % 
مقارنة بالربع األول من العام املاضي، وبلغ صافي 
شــراء األجانب من األسهم املدرجة 2.2 مليار ريال 
خالل الربع األول 2019، مقارنة بنحو 491 مليون 

ريال خالل الربع املناظر من العام املاضي.

صافي االستثمارات

وتــكــشــف بــيــانــات خــاصــة رصــدتــهــا »لـــوســـيـــل« أن 
ــر مــــن صـــافـــي االســــتــــثــــمــــارات الــتــي  ــبــ ــانـــب األكــ الـــجـ
الــربــع األول مــن العام  جذبتها بــورصــة قطر خــالل 
الــجــاري جـــاء عــبــر املــؤســســات األجــنــبــيــة وبــلــغ 2.5 
مليار ريال تعادل 675 مليون دوالر، بينما سجلت 
بقية فئات املساهمني األجانب صافي بيع، بواقع 
31.7 مليون ريال لألفراد الخليجيني و87.5 مليون 
دوالر للمؤسسات الخليجية و128 مليون دوالر 
لــألفــراد األجــانــب. وأظــهــر استطالع أجــرتــه رويترز 
ــاديـــق االســـتـــثـــمـــار  ــنـ ــديــــري صـ ــرًا أن نـــظـــرة مــ مــــؤخــ
بالشرق األوســط تجاه البورصة القطرية مستقرة 

حيث تخطط حصة األغلبية من مديري الصناديق 
لإلبقاء على مخصصاتهم االستثمارية املرصودة 
لـــألســـهـــم الـــقـــطـــريـــة كـــمـــا هــــي دون تــغــيــيــر، ووفـــقـــا 
لالستطالع فــإن 8 من 10 مديري صناديق منطقة 
ــــوزن  ــط يــخــطــطــون لـــإلبـــقـــاء عـــلـــى الـ ــ ــ الــــشــــرق األوسـ
الــنــســبــي الســتــثــمــاراتــهــم فـــي الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة 
عند املــســتــويــات الحالية وهــو مــا يعكس جاذبية 
البورصة القطرية ومحفزات نموها واستقرارها 

أمام الصناديق االستثمارية في الشرق األوسط.

مستقبل التدفقات

ــلـــون مــــالــــيــــون اســتــطــلــعــت  ــلـ ويــــؤكــــد خــــبــــراء ومـــحـ
ــقــــات  ــل« آراءهــــــــــــــم حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل تــــدفــ ــ ــيــ ــ ــوســ ــ »لــ
االســـتـــثـــمـــارات لـــبـــورصـــة قـــطـــر، أن الـــســـوق مــرشــح 
لــتــدفــقــات اســتــثــنــائــيــة قـــد تــكــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي 
املحقق خالل العام املاضي والبالغ 9 مليارات ريال، 
وحــددوا تلك املحفزات في النقاط التالية:- الترقية 
املتوقعة للبورصة ضمن مؤشري مورجان ستانلي 
وفوتسي خالل 2019، والتي ينتظر أن تشهد ادراج 
شركات جديدة، وكذلك تخارج الصناديق األجنبية 
من بعض األسواق الناشئة وتوجهها ألسواق اكثر 
ربحية مثل السوق القطري، باالضافة الى النتائج 
املالية الربعية للشركات خالل العام الجاري والتي 
يتوقع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عامليا، 
وكذلك ارتفاع متوسط العائد النقدي الى التوزيع 
فــي بــورصــة قطر الــى نحو 5 % خــالل 2018، وهي 
نسبة مرتفعة مقارنة باألسواق املناظرة واستمرار 
تحقيق االقتصاد القطري ملعدالت نمو مستدامة، 
ــتـــوســـع املــســتــقــبــلــي عــلــى صــعــيــد انـــتـــاج الــغــاز  والـ

الطبيعي املسال.

مكاسب قوية

ويـــؤكـــد املــحــلــل املـــالـــي أحـــمـــد عــقــل أن بــورصــة 
قــطــر قـــدمـــت لــلــمــســتــثــمــريــن األجــــانــــب مــكــاســب 
مميزة خــالل الــعــام املــاضــي، وذلــك بالنظر إلى 
تحقيقها أداء عــاملــيــا عــلــى مــســتــوى مــؤشــرهــا 
الــعــام، وهــو مــا فتح شهيتهم نحو ضــم املزيد 
مــن االســتــثــمــارات فــي الـــســـوق، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
على الرغم من تسجيلها صافي بيع خالل شهر 
أغسطس الجاري، إال أنه على صعيد محصلة 
التدفقات الخاصة بالعام يتضح قيامها بضخ 
4.6 مليار ريــال صافية عبر رفع نسب تملكها 

في السوق.
وأكـــــد أن املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة اقــتــنــصــت ومــا 
زالت تقتنص الفرص االستثمارية املغرية التي 
تقدمها األسهم املدرجة في بورصة قطر، والتي 
تحقق عوائد تصل في بعض األسهم ما بني 7 - 
8%، وهــي نسب تعد األعلى بني أســواق العالم، 
باإلضافة إلى املكاسب الرأسمالية التي تحققت 
الــقــيــاســي للمؤشر  لتلك املــؤســســات بــعــد األداء 
العام للبورصة خالل العام املاضي، والتوقعات 
بمزيد من االنعكاس اإليجابي لنمو االقتصاد 
القطري على الــشــركــات بــوجــه عــام خــالل الفترة 

املقبلة.
ــار عــقــل إلـــى أن املــؤســســات األجــنــبــيــة باتت  وأشــ
العــبــا رئــيــســيــا داخـــل بــورصــة قــطــر، مــع ضخها 
الستثمارات استثنائية بالسوق، وسعيها لرفع 
نسب تملكها فــي عــدد مــن األســهــم التي سجلت 
مــــعــــدالت نـــمـــو مـــمـــتـــازة عـــلـــى صـــعـــيـــد األربــــــــاح، 
وحــافــظــت على نسب عــائــد مرتفعة وتــوزيــعــات 

سخية على مساهميها.

محمد السقا

تقاريـــــــــر

تــواصــل املــؤســســات األجنبية ضــخ السيولة 
واالســتــثــمــارات فــي بــورصــة قطر والــتــي باتت 
الوجهة الرئيسية الستثماراتهم في السوق، مع 
تمتعها بعدد من املزايا التي تضمن استمرار 
تدفق تلك االستثمارات، حيث ارتفع صافيها 
منذ بداية العام الجاري الــى قرابة 4.9 مليار 
ريال، منها نحو 289 مليون ريال خالل تداوالت 

سبتمبر الجاري.
»لوسيل« أن املؤسسات  كشف رصــد خــاص لـ
األجنبية التي سجلت صافي بيع خــالل شهر 
أغسطس املاضي بنحو 367 مليون ريال عاودت 
ضخ االستثمارات في السوق خــالل الجلسات 
الثالثة عشر املاضية من شهر سبتمبر الجاري 
في بورصة قطر لتصل الى 288.8 مليون ريال، 
ــراء بــن فئات  لتسجل بــذلــك اكــبــر صــافــي شـ
املساهمن وتلتها املؤسسات القطرية بصافي 

شراء قيمته 15.5 مليون ريال.

التداوالت األسبوعية
شــهــد مــؤشــر بـــورصـــة قــطــر خـــالل األســبــوع 
املاضي ارتفاعا قويا بمقدار 208.46 نقطة، 
لــيــغــلــق  قــيــمــتــه،  ــن  ــادل 2.03% مــ ــعــ يــ ــا  أو مــ
نــقــطــة وارتــفــعــت  عــنــد مــســتــوى 10,461.65 
القيمة الــســوقــيــة ألســهــم الــشــركــات املــدرجــة 
فـــي الــبــورصــة فـــي نــهــايــة األســـبـــوع الــحــالــي 
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.
ومــن بــني أســهــم 46 شــركــة مــدرجــة، ارتفعت 
أسعار 27 سهًما، في حني انخفضت أسعار 
17 سهًما، وبقي سهمان بدون تغيير خالل 
تــــــــــداوالت االســـــبـــــوع املـــــاضـــــي. وكـــــــان ســهــم 
الــقــابــضــة« هـــو أفــضــل األســـهـــم أداًء  »إزدان 
خــالل األســبــوع، مــع ارتفاعه بنسبة %22.1 
باملقارنة مــع األســبــوع السابق، وبلغ حجم 

الــتــداوالت عليه 190.9 مليون ســهــم. وعلى 
الجانب اآلخر، كان سهم »مجموعة الخليج 
التكافلي« هو األسوأ أداًء خالل األسبوع مع 
تراجعه بنسبة 4.7% من خالل تداوالت بلغ 

حجمها 4.2 مليون سهم.
ــة قطر  ــركــ وكـــانـــت أســـهـــم »Ooredoo« و»شــ
ــأمـــني« أكــبــر  ــتـ ــلـ ــر لـ ــود« و»شـــــركـــــة قـــطـ ــوقــ ــلــ لــ
املــــســــاهــــمــــني فــــــي ارتـــــــفـــــــاع املــــــؤشــــــر خــــالل 
ــاع  ــفــ ــم ارتــ ــاهــ ــيـــث ســ األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، حـ
املـــؤشـــر 38.3  ســهــم »Ooredoo« بــاكــتــســاب 
نقطة خــالل األســبــوع. وســاهــم ارتــفــاع سهم 
»شركة قطر للوقود« باكتساب املؤشر 35.1 
نــقــطــة، بــيــنــمــا ســاهــم ارتـــفـــاع ســهــم »شــركــة 
قطر للتأمني« باكتساب املؤشر 30.2 نقطة 
خــالل األســبــوع. على الجانب اآلخــر، تسبب 
انــخــفــاض ســهــم »مـــصـــرف قــطــر اإلســـالمـــي« 

بخسارة املؤشر 13.3 نقطة.
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579.3 مليار ريال رسملة السوق تغلق عند 

10470.8 نقطة 0.39 % إلى  المؤشر العام يتراجع 

8601 صفقة 5 % إلى  الصفقات تتراجع 

تباينت التداوالت خالل جلسة أمس، إذ قفزت 
إلــــى 168.77 مــلــيــون ســهــم،  ــتــــداول  الــ أحـــجـــام 
مقابل 95.45 مليون سهم بــأول أمــس، بينما 
إلــى 290.73 مليون ريــال،  تــراجــعــت السيولة 
علمًا بأنها كانت تبلغ 337.79 مليون ريال في 
الجلسة السابقة، وتراجعت الصفقات بنسبة 

5% إلى 8601 صفقة.
الــنــشــرة اليومية للبورصة أن قطاع  وذكـــرت 
الــذي شهد تــداول  البنوك والــخــدمــات املالية، 
76 مليونا و744 ألفا و523 سهما بقيمة 120 
ألــفــا و006.897 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و096 
تنفيذ 2737 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 
15.58 نقطة، أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 

4 آالف و042.94 نقطة.
كــمــا ســجــل مــؤشــر قــطــاع الــخــدمــات والــســلــع 
االســتــهــالكــيــة، الــــذي شــهــد تـــــداول 4 مــاليــن 
بــقــيــمــة 17 مليونا  ألــفــا و959 ســهــمــا  و243 
و388 ألفا و929.808 ريال نتيجة تنفيذ 448 
صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 60.72 نقطة، أي ما 
إلــى 8 آالف و661.49  نسبته 0.71% ليصل 

نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 
31 مليونا و222 ألفا و876 سهما بقيمة 63 
ألــــف و840.150 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و502 
تنفيذ 1915 صفقة، انخفاضا بــمــقــدار 9.24 

نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3 آالف 
و145.29 نقطة.

ــــذي شــهــد  ــأمـــن، الــ ــتـ وســـجـــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـ
ألــفــا و413 سهما بقيمة  تـــداول مليون و139 
ألــفــا و889.110 ريـــال نتيجة  مليونن و781 
تنفيذ 132 صفقة، انخفاضا بــمــقــدار 67.80 
إلــى ألفن  نقطة، أي ما نسبته 2.29% ليصل 

و889.91 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الـــعـــقـــارات، الــــذي شهد 
ألـــفـــا و098 سهما  تــــــداول 43 مــلــيــونــا و455 
بقيمة 40 مليونا و376 ألفا و302.984 ريال 
نتيجة تنفيذ 2179 صفقة، انخفاضا بمقدار 
51.81 نقطة، أي ما نسبته 3.39% ليصل إلى 

ألف و476.58 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الـــذي شهد 
تــداول 4 مالين و012 ألفا و205 أسهم بقيمة 
23 مليونا و764 ألفا و732.300 ريــال نتيجة 
تنفيذ 949 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.51 نقطة، 

أي ما نسبته 2.22% ليصل 990.30 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 
ألــفــا و189 سهما بقيمة 22  7 مــاليــن و897 
ألــــف و623.210 ريــــال نتيجة  مــلــيــونــا و301 
تنفيذ 241 صفقة، انخفاضا بــمــقــدار 33.48 
إلــى ألفن  نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل 

و501.21 نقطة.

168.7 مليون سهم حجم 
التداوالت في جلسة

شركة متعددة الجنسيات
هي شركة ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة، كما يتولى إدارتها أشخاص من جنسيات 
متعددة وتمارس نشاطها في بالد أجنبية متعددة على الرغم من أن إستراتيجياتها وسياساتها 
 Home الــدولــة األم الــذي يوجد فــي دولــة معينة تسمى  وخطط عملها تصمم فــي مركزها الرئيسي 
Country، إال أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية واإلقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى 
دول أخرى تسمى الدول املضيفة Host Countries. ولكن في مرحلة الحقة رأت لجنة العشرين، والتي 
شكلتها اللجنة االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من 
الشركات أن يتم استخدام كلمة Transnational بدال من كلمة Multinational وكلمة Corporation بداًل 
الــدول، كما  من كلمة Enterprise، واتضح بــأن هــذه الشركات تعتمد في أنشطتها على ســوق متعدد 
أن إستراتيجياتها وقراراتها ذات طابع دولي وعاملي، ولهذا فهي تكون شركات متعددة الجنسيات، 
حيث تتعدى القوميات، ذلك ألنها تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل املــوارد ومن ثم عناصر 

 عن املزايا التقنية أي نقل التكنولوجيا بن الدول املختلفة.
ً
اإلنتاج من رأس املال والعمل فضال

دليل المستثمر

أغلق املؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة أمس 
إلـــى مــســتــوى 10470.8  تــراجــع بنسبة %0.39  عــلــى 
نقطة، وسط تداوالت تجاوزت 290 مليون ريال، على 
قرابة 169 مليون سهم، بينما تراجعت رسملة السوق 
بنحو 2.3 مليار ريال إلى مستوى 579.3 مليار ريال.

واســتــمــرت املــؤســســات األجــنــبــيــة خـــالل جلسة أمــس 
في ضخ االستثمارات ببورصة قطر، مع تسجيلها 
صـــافـــي شــــــراء بــقــيــمــة 30.6 مـــلـــيـــون ريــــــال وتــلــتــهــم 
املــؤســســات الخليجية بنحو 8 مــاليــن ريـــال، بينما 
ســجــل األفـــــراد الــقــطــريــون أعــلــى صــافــي بــيــع وبلغت 
ــراد األجــانــب  ــ ــال، وتــالهــم األفـ قيمته 23.7 مــلــيــون ريــ
بنحو 9 مالين ريــال، ثم املؤسسات القطرية بـ 5.25 
مليون ريــال، وأخيرا األفــراد الخليجيون بنحو 711 

ألف ريال.
تـــداوالت جلسة أمــس تراجعت مــؤشــرات 5  وبنهاية 
قــطــاعــات وهـــي الــعــقــارات والــتــأمــن والــنــقــل والــبــنــوك 
والــخــدمــات املــالــيــة والــصــنــاعــة، بينما ارتــفــع مؤشرا 

االتصاالت، والخدمات.
ــراجـــع أســهــم  تـ ــارات 3.39%، بــضــغــط  ــقـ ــعـ الـ وتــــراجــــع 
القطاع األربعة تقدمها إزدان متصدر القائمة الحمراء 

بـ 6.15%، وانخفض البنوك والخدمات املالية %0.38، 
لـــهـــبـــوط 8 أســـهـــم تــقــدمــهــا األهــــلــــي بــنــســبــة %5.46، 
وتــجــاهــل الــقــطــاع تــصــدر قطر وعــمــان االرتــفــاعــات بـ 
9.88%، وفــي املقابل ارتفع االتــصــاالت 2.22%، لنمو 
لـــأول  ــــون بــنــســبــة %2.83  ــــودافـ ســهــمــي أوريـــــــدو وفـ

و0.81% للثاني.
وســجــل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي انــخــفــاضــا بمقدار 
إلـــى  لـــيـــصـــل  نـــقـــطـــة، أي مــــا نــســبــتــه %0.39   74.98
19267.22 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان 
اإلسالمي السعري انخفاضا بمقدار 11.11 نقطة، أي 
ما نسبته 0.47% ليصل إلى 2352.09 نقطة، وسجل 
ــريــــان اإلســــالمــــي انــخــفــاضــا  مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر الــ
بمقدار 18.91 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 
4004.90 نقطة، وسجل مؤشر جميع األسهم املتداولة 
انخفاضا بمقدار 18.36 نقطة، أي ما نسبته %0.59 

ليصل إلى 3078.34 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت 
أســـعـــار 27 شـــركـــة وحـــافـــظـــت 3 شـــركـــات عــلــى سعر 
إغالقها السابق، وتصدر سهم بنك قطر األول املرتفع 
بـــ 59.12 مليون ســهــم، فيما  4.84% قائمة الكميات 
جــاء QNB على رأس السيولة بـ 36.06 مليون ريــال، 

مرتفعًا %0.26.

محمد السقا

مؤشرات الجلسة

52.33659% 9.9
قطاعات سجلت تراجعًا 
بقيادة العقارات والتأمني

مليار ريال تراجع 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

 »QNB« مليون ريال تداوالت
متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت 
»قطر األول« متصدر الكميات

 نمو سهم »قطر وعمان« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع العقارات خالل جلسة أمس

تنظمها البورصة بالتعاون مع »الجمعية البريطانية« 

بدء فعاليات الدورة التدريبية إلدارة 
عالقات المستثمرين

بدأت في الدوحة أمس فعاليات الدورة التدريبية 
الـــتـــي تــســتــمــر ملــدة  إلدارة عـــالقـــات املــســتــثــمــريــن 
أيــام وتنظمها بــورصــة قطر بالتعاون مع  ثالثة 
 UK( الجمعية البريطانية لعالقات املستثمرين
IR Society( وبــمــشــاركــه شــركــة مــــارون كابيتال، 
الـــدورة  حــيــث ســتــقــوم الجمعية بتقديم بــرنــامــج 
التدريبية وفق أفضل املمارسات الدولية في هذا 
املجال من خــالل مــدرب مؤهل ذي خبرة وسمعة 

دولية مرموقه.
ويشارك في فعاليات الدورة التدريبية التي تعقد 
JWMarriott وتستمر حتى يــوم الخميس  بفندق 
19 سبتمبر ممثلون عــن أكثر مــن عشرين شركة 
مــدرجــة، بــهــدف اكــتــســاب املـــهـــارات الــالزمــة إلدارة 
ــات الــــشــــركــــات بـــــاألســـــواق املـــالـــيـــة ومــعــرفــة  ــالقــ عــ
وتحديد املتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة 
بالشركات املدرجة، عــالوة على فهم مبادئ إدارة 

عالقات املستثمرين.
وتــحــظــى هــــذه الــــــدورة واملـــشـــاركـــة فــيــهــا بــأهــمــيــة 
خـــاصـــة كــونــهــا تــمــثــل أحــــد االلــــتــــزامــــات املــتــرتــبــة 
شكل اســتــعــدادا عمليًا 

ُ
املــدرجــة، وت على الشركات 

لاللتزام بقواعد عالقات املستثمرين املعتمدة من 
قبل هيئة قطر لأسواق املالية والتي سيتم العمل 

بها اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر املقبل.
ويضم برنامج الــدورة عــددا من املحاضرات التي 
تــغــطــي مـــبـــادئ عـــالقـــات املــســتــثــمــريــن وأهــمــيــتــهــا 
الـــجـــهـــات  ــة، ودور  ــ ــدرجــ ــ املــ ــلـــشـــركـــات  لـ بـــالـــنـــســـبـــة 
التنظيمية والرقابية ومسؤوليات مديري عالقات 
املستثمرين في بيئة السوق املالية والقوانن التي 
تــنــظــم عـــالقـــات املــســتــثــمــريــن واألنــظــمــة الــداخــلــيــة 
لــلــشــركــات وتــأثــيــرهــا عــلــى عـــالقـــات املــســتــثــمــريــن 
والبيئة التنظيمية في السوق بما فيها املمارسات 
الخاطئة وتـــداوالت املطلعن واملعلومات املؤثرة 

على أسعار األسهم ومبادئ اإلفصاح.
وسيخضع املشاركون في وقت الحق بعد انتهاء 
الــبــرنــامــج الخــتــبــارات يحصلون بموجبها على 
ــــي فـــي مـــجـــال إدارة عــالقــات  شـــهـــادة اعــتــمــاد دولـ
املستثمرين، وهذه الشهادة معترف بها دوليًا إذ 
تعكس حصول حاملها على املعلومات واملهارات 
الـــالزمـــة الـــتـــي تــمــكــنــه مـــن إدارة عـــالقـــات الــشــركــة 

وشؤون املستثمرين فيها.
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الشركة القطاع
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أطـــلـــق مـــصـــرف قـــطـــر اإلســــامــــي »املـــــصـــــرف« مــنــصــتــه 
لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة عــبــر اإلنــتــرنــت الــجــديــدة واملــبــتــكــرة 
الــرقــمــيــة واملــالــيــة لجميع  لتلبية االحــتــيــاجــات  خصيصًا 
املــوحــد أصبح  الــدخــول  الــعــمــاء. وبفضل مــيــزة تسجيل 
بــإمــكــان الــعــمــاء الـــدخـــول إلـــى الــخــدمــات املــصــرفــيــة عبر 
اإلنترنت وجوال »املصرف« بنفس اسم املستخدم وكلمة 

املرور.
وتـــعـــد تــجــربــة املــســتــخــدم والـــواجـــهـــة الــرقــمــيــة الــجــديــدة 
جـــزءًا مــن إســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول الــرقــمــي الــتــي ينتهجها 
»املصرف« لتزويد العماء بتجربة مصرفية سهلة، وآمنة 
ومريحة، وهي متوافقة مع جميع األجهزة الذكية وأجهزة 
الــازمــة إلدارة  بـــاألدوات  لتزويد املستخدمني  الكمبيوتر، 

شؤونهم املالية بسرعة وكفاءة.
نــظــرة شاملة  إلــقــاء  الــجــديــدة للمستخدمني  تتيح املنصة 
على حساباتهم عند تسجيل الدخول. ومن خال واجهة 
ــن تــتــركــز  الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة تــظــهــر لــلــمــســتــخــدمــني أيــ
مصروفاتهم، مما يتيح لهم التعرف بسرعة على مصادر 
القادمة،  املــالــي، واملــدفــوعــات  التقييم  إلــى جانب  إنفاقهم، 
ــع الـــتـــزام  ــر«. ومــ ــيـــد نـــقـــاط بــرنــامــج مــكــافــآت »أبــــشــ ورصـ
»املصرف« بمساعدة عمائه على تحقيق أهدافهم املالية، 
أضــــاف مــوقــع الــخــدمــات املــصــرفــيــة عــبــر اإلنــتــرنــت ميزة 
أهدافهم  ليتمكن املستخدمون من تحديد  »إعــداد هــدف« 

االدخارية والعمل على تحقيقها.
اإللكترونية يحمل  املنصة  وأصبح هناك قسم جديد في 
اسم »السوق«، ويمكن ملستخدمي »املصرف« من خاله 
املنتجات، وطلبها، والــعــثــور على خصومات  البحث عــن 
حــصــريــة وتــقــديــم طــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات، مثل 
الــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة ائــتــمــان أو دفــتــر 
شــيــكــات. كما يمكن للمستخدمني كــذلــك حسبة وطلب 

التمويل الشخصي.
الخدمات املصرفية  العام ملجموعة  املدير  أنــانــد،  وقــال د. 

لــأفــراد في »املــصــرف«: »فــي عالم اإلنترنت واالتــصــاالت 
ــات فـــوريـــة  ــدمــ ــمـــاء إلـــــى خــ ــعـ عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، يـــحـــتـــاج الـ
بــتــرقــيــة منصتنا عبر  الــســبــب، قــمــنــا  لــهــذا  وشــخــصــيــة. 
اإلنترنت ملنح املستخدمني إمكانية الوصول إلى الخدمات 
فـــي أي  أمـــوالـــهـــم  املــصــرفــيــة األكـــثـــر اســـتـــخـــدامـــًا، إلدارة 
ــواء كـــانـــوا يــفــضــلــون اســتــخــدام  ــن أي مـــكـــان، ســ وقـــت ومـ
الــخــدمــات املصرفية  أو منصة  »املــصــرف«  تطبيق جـــوال 
مــيــزات هامة  الجديد  املــوقــع  الــجــديــدة. ويــوفــر  اإللكترونية 
لــأمــوال،  الــفــوري  مثل فتح حــســابــات جــديــدة، والتحويل 

وإدارة بطاقات الخصم واالئتمان بكل سهولة. لقد جعلنا 
خــدمــاتــنــا املــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة فـــي مــتــنــاول الــجــمــيــع، 
وأصبحت سهلة االستخدام، ومصممة لتلبية احتياجات 
إلكترونية يقوم بها عماؤنا،  عمائنا. ومــع كل معاملة 
نتفهم سلوكياتهم بشكل أكبر ونتوصل إلى أفكار جديدة 

لخدمتهم بشكل أفضل«.
ولــاســتــمــرار فـــي جــعــل الــتــجــربــة املــصــرفــيــة ســهــلــة قــدر 
الخدمات  التسجيل فــي منصة  للعماء  اإلمــكــان، يمكن 
املصرفية عبر اإلنترنت باستخدام رقــم بطاقة الخصم 

والرقم السري الخاص بها فقط.
الــجــديــدة للمستخدمني تــحــويــل األمـــوال  الــواجــهــة  وتــوفــر 
 Quick /السريعة بسرعة باستخدام ميزة »التحويات 
الــحــســاب  ــار  ــيـ ــتـ اخـ ــع  مــ ــــرف«،  ــــصــ »املــ ــن  مــ  »Transfers
ــوال  ــ ــــى تــحــويــل األمـ واملــســتــفــيــد املـــطـــلـــوب. وبـــاإلضـــافـــة إل
ــار اســـتـــعـــراض  ــيـ ــًا، مــــع خـ ــ ــيـ ــ لــلــمــســتــفــيــديــن مــحــلــيــًا ودولـ

التحويات السابقة.
وخدمة »السحب بدون بطاقة«، وهي طريقة بسيطة وآمنة 
إلرسال األموال إلى األصدقاء، أو العائلة، أو حتى العميل 
نفسه عبر الهاتف املحمول، ويمكن سحب تلك األموال من 
خال أي جهاز صراف آلي تابع للمصرف. وأفضل ما في 
الخدمة هو عدم احتياج املستلم إلى بطاقة لسحب األموال.
ودفع فواتير الخدمات ببساطة سواء كانت فاتورة أوريدو 
إعــداد ميزة  للمستخدمني  أو كهرماء، يمكن  أو فودافون 

الدفع التلقائي عبر املنصة الجديدة.

»المصرف« يطلق منصته األحدث للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
الدوحة -

لتلبية االحتياجات الرقمية والمالية لجميع العمالء

خالل االحتفال التكريمي لمؤسسات القطاع الخاص بدول »التعاون«

باستخدام بطاقة واحدة لكل احتياجات التواصل

مشيرب العقارية أفضل مؤسسة خليجية في إحالل وتوطين الوظائف

فودافون تتبنى أسلوبًا جديدًا لتعبئة الرصيد

20 جائزة في »إيفا 2019« هواوي تفوز بأكثر من 

ــة الــتــطــويــر  ــركـ ــة، شـ ــاريـ ــقـ ــعـ فــــــازت مـــشـــيـــرب الـ
الـــعـــقـــاري الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة قــطــر 
للتربية والــعــلــوم وتنمية املجتمع، بجائزة 
تــكــريــمــيــة عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات االجــتــمــاع 
ــــؤون الــتــنــمــيــة  ــ الـــخـــامـــس لــــــــوزراء الـــعـــمـــل وشـ
لــدول الخليج  االجتماعية بمجلس التعاون 
ــــذي انــعــقــد يــــوم 4 ســبــتــمــبــر في  الــعــربــيــة والــ

مسقط بسلطنة عمان.
املــانــحــة استحقاق شركة  قـــررت اللجنة  وقــد 
لــلــدور املتميز  مشيرب لهذه الجائزة تقديرًا 
والجهود املخلصة التي بذلتها الشركة في 
مجال توفير فرص العمل للمواطنني وتوطني 
أثـــنـــاء  الــــعــــام 2019، وذلــــــك  ــــال  الـــوظـــائـــف خـ
االحــتــفــال السابع عشر التكريمي ملؤسسات 
الــقــطــاع الــخــاص املتميزة فــي مــجــال اإلحــال 
ــد حــضــر بـــاإلنـــابـــة عـــن شــركــة  ــتـــوطـــني. وقــ والـ
مشيرب العقارية السيد حمد النعيمي، مدير 
أول املــوارد البشرية والخدمات العامة، حيث 
قـــال مــعــلــقــا: »يــشــرفــنــا هـــذا الــتــقــديــر للجهود 

الـــتـــي بـــذلـــنـــاهـــا كـــشـــركـــة مـــشـــيـــرب الـــعـــقـــاريـــة 
لفتح مــجــاالت تــنــمــويــة أكــبــر أمـــام املــواطــنــني 
وتشجيعهم على صقل مهاراتهم وتطويرها 
وفــتــح أبــــواب الــتــدرج الــوظــيــفــي أمــامــهــم. ومــا 
زلــنــا مــلــتــزمــني بــتــوســيــع املـــجـــاالت والــفــرص 
املهنية تحقيقا إلستراتيجية الشركة في هذا 

الصدد«. 
ــبــــه، قــــــال الـــســـيـــد عـــلـــي الـــــكـــــواري،  ــانــ ومــــــن جــ
الرئيس التنفيذي باإلنابة للشركة: »أسعدنا 
ــذا الــتــقــديــر الــــذي يــثــبــت أنــنــا عــلــى الــطــريــق  هـ

الـــصـــحـــيـــح فــيــمــا يـــخـــص ســـيـــاســـات املــــــوارد 
البشرية ودعم التوطني. فنحن نسعى كشركة 
ــى املـــســـاهـــمـــة فــي  ــ ــقــــاري وطـــنـــيـــة إلـ تـــطـــويـــر عــ
تحقيق أهداف التنمية املستدامة لدولة قطر 
ورؤيتها للعام 2030 لدعم املواهب والكوادر 
القطرية وفتح فــرص التطور أمــامــهــا«. يذكر 
أن مشيرب العقارية كانت قد فازت أيضا في 
بــدايــات هــذا الــعــام بــالــجــائــزة الذهبية ضمن 
جوائز الجمعية امللكية البريطانية للصحة 

.»RoSPA« والسامة

أعلنت فودافون قطر أمس عن طريقة جديدة 
وســـهـــلـــة لــتــعــبــئــة الـــرصـــيـــد لـــعـــمـــاء مــســبــق 
الــدفــع، وذلــك مع طــرح بطاقة تعبئة جديدة 
مّوحدة تؤمن كافة الخدمات من إنترنت، و

FLEX، ومكاملات دولية أو رصيد مالي.
فـــــودافـــــون االخـــتـــيـــار  لـــعـــمـــاء  ــكـــن اآلن  ــمـ وُيـ
ــدة الــتــي تــائــم  ــ مـــن بــاقــة واســـعـــة مـــن األرصــ
مــيــزانــيــتــهــم، ابـــتـــداًء مــن 5 ريــــاالت ووصـــواًل 
إلــى 100 ريـــال، ومــن ثــم اعتماد خيار واحــد 
يــرغــبــون بــاســتــخــدامــه. وعــلــى سبيل املــثــال، 

تــمــنــح بــطــاقــة الــتــعــبــئــة بــقــيــمــة 10 ريــــاالت 
التالية، وهــي 10 ريــاالت  الــخــيــارات  العميل 
كرصيد صالح لاستخدام خــال 30 يوما، 
ــدة 3  ــ ملـ الـــبـــيـــانـــات  أو 300 مــيــجــابــايــت مــــن 
أيـــام، أو 70 فليكس صالحة ملــدة 3 أيـــام، أو 
18 دقيقة مــن املــكــاملــات الــدولــيــة الــتــي تمتد 
صــاحــيــتــهــا عـــلـــى 7 أيـــــــام، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
الـــذي يختار خدمة  ذلـــك، سيحصل العميل 
اإلنترنت أو خدمة FLEX على مكافأة لفترة 

زمنية محددة.
ق شافكات بيرديف، رئيس 

ّ
وحــول ذلــك، عل

قـــطـــاع الــتــســويــق واملــبــيــعــات فـــي فـــودافـــون 

قطر بقوله: »ُيسعدنا طرح بطاقات التعبئة 
الجديدة التي ستوفر لعماء مسبق الدفع 
ــار أي خـــدمـــة يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا، عــنــدمــا  ــيـ ــتـ اخـ
ــــدة  يــحــتــاجــونــهــا، بـــاســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــة واحـ
فقط. وال تنحصر أهمية البطاقات الجديدة 
بـــكـــونـــهـــا تـــلـــغـــي الـــحـــاجـــة لــــشــــراء بـــطـــاقـــات 
مختلفة مــن أجــل أغـــراض متنوعة فحسب، 
 أكثر كــفــاءة وأقــل كلفة. 

ً
بــل وفــي كونها حــا

وتــفــخــر فـــودافـــون قــطــر بــتــاريــخــهــا الــطــويــل 
فــي طــرح آخــر االبــتــكــارات، ونــحــن ملتزمون 
بمتابعة االســتــثــمــار فــي حــلــول مــن شأنها 

تعزيز تجربة عمائنا«.

الــراســخــة وجــدارتــهــا  برهنت شــركــة هـــواوي مــرة أخـــرى على مكانتها 
كشركة رائــدة في ابتكار املنتجات، بحصولها على أكثر من 20 جائزة 
وتكريم خال فعاليات معرض إيفا 2019 في برلني، أملانيا. وحصدت 
الشركة ذلك العدد الضخم من الجوائز وسط اهتمام الصحافة التقنية 
العاملية، وذلك بعد أن أطلقت تشكيلة واسعة من املنتجات املبتكرة كي 

تعزز تجربة املستخدمني في مختلف الحاالت واالحتياجات.
 Popular( ــواوي بـــإشـــادة بــبــيــوالر مــيــكــانــيــكــس ــ وحــظــيــت مــنــتــجــات هــ
 )Stuff(ــتــــف Mechanics( وآنــــدوريــــد ســنــتــرال )Android Central( وســ
وغيرها من وسائل اإلعام التي سلطت الضوء على منتجات هواوي، 
وصنفتها في أعلى املراتب ضمن قوائم أفضل املنتجات التي أعلن عنها 
خال معرض إيفا 2019 في برلني. ففي املعرض أطلقت هواوي املعالج 
كيرين 990، وســمــاعــة األذن FreeBuds 3 مــن هـــواوي املصممة إللغاء 

الضوضاء بطريقة فعالة، والهاتف الذكي Pro HUAWEI P30 والراوتر 
عالي السرعة Pro WiFi Q2، وفازت جميع تلك األجهزة بجوائز متنوعة. 
الــذي  بــلــون الجليد األيسلندي   Pro 20 Honor الــذكــي وحــصــل الهاتف 
تنتجه هــواوي على ثاث جوائز. ويــدل فوز هــواوي بهذا العدد الوافر 
من جوائز االمتياز على مواصلة هــواوي اتباع مبادئ التصميم التي 

تتمحور حول تلبية حاجات املستخدمني وخدمتهم.

الدوحة -

الدوحة -

الدوحة -

نفذه طالب بجامعة جورجتاون
تطبيق توصيل الوقود للمنازل 

يفوز بالمركز األول في »التحديات«

»التحديات« وهي  للمنازل باملركز األول في مسابقات  الوقود  فاز تطبيق توصيل 
بــرعــايــة بنك  الناشئة  لــأعــمــال والــشــركــات  الوطنية  الــســابــع مــن املسابقة  اإلصــــدار 
للتنمية. ويعد iFuel، وهو تطبيق سيغير طريقة تزويد سكان قطر بالوقود  قطر 
املبتكرة بجائزة كبيرة تتمثل فــي وجــود مكتب ملدة  لسياراتهم. وفـــازت فكرتهم 
سنتني إلى ثاث سنوات ومبلغ نصف مليون ريال كتمويل لتحويل فكرتهم إلى واقع 
ملموس. وقام كل من ناصر الكعبي وزميله جمال الخطيب بجامعة جورجتاون في 

قطر باملدينة التعليمية بالتخطيط للمشروع والعمل على تنفيذه على أرض الواقع.
وقال جمال الخطيب »من بني أعظم األشياء التي تعلمتها في جورجتاون كان كيفية 
املــهــارات واملـــوارد املتاحة يمكن فهم أو تحقيق أي شــيء«.  التعلم، فمن خــال هــذه 
بــدء نشاط أعمال ناجح قدمت دعما تدريبيا  املنظمة ملسابقة  الهيئة  أن  وفــي حني 
إنهم اكتسبوا دفعة إضافية من خال تطبيق  املتنافسة، يقول جمال  للفرق  قيما 
مهاراتهم البحثية التي اكتسبوها بداية من الفصل الدراسي إلى قاعة مجلس اإلدارة، 
ويضيف: »لقد فعلنا كل شيء بدًءا من كتابة خطة العمل إلى التفاوض مع مطوري 
التطبيقات إلى فحص الخدمات املشابهة لتوصيل الوقود األخرى في جميع أنحاء 
العالم«. وأشار ناصر الكعبي: مع ضرورة االهتمام الشديد والتركيز على املشاركة 
الــدراســيــة، اضــطــررت إلــى تحدي نفسي والــخــروج مــن منطقة الراحة  فــي الفصول 
الخاصة بي، لتصبح املشاركة الفكرية أحد أهم العوامل في بناء نشاط تجاري ناجح 
العاقات وتوسيع نطاقها ونطمح  الشبكات وتطوير  السمعة، وإنشاء  بما في ذلك 
لتقديم نموذجنا املبتكر في السوق القطرية من خال دعم األجهزة الرقابية املعنية 

واملانحة للتراخيص.

الدوحة -

»ميرش« تعلن عن عطرها 
الجديد »سولي الليك«

أطلقت متاجر ميرش في قطر عطر سولي الليك الجديد من دار الليك، وسيتصدر 
العطر الجديد الحصري رفوف معارض ميرش لتتابع خطواتها السّباقة التي طاملا 

اعتدنا عليها الستقطاب كل العطور الفاخرة والفريدة.
العطر الجديد بشذى يمتد من أشعة الشمس والطبيعة ليتوجه ألعماق  يتمّيز هذا 
املرأة العصرية ذات الروح الحرة ويعبر عنها برقّي وجمال وأيضًا، تفّوق هذا العطر 
التي في  الفخامة  الــذي يعكس كل  اب وامللفت 

ّ
الجذ التصميم  على نفسه من ناحية 

القهوة  املــر،  اللوز  الهيل،  املكونات وهــي  داخــلــه. عطر سولي الليك مركب من أفخر 
بالحليب، الكمثرى، الياسمني، املسك، خشب الصندل والبرالني الوردي كلها ستجعل 

منه عطرا غير مسبوق وقريبا من قلب النساء صاحبات الذوق الرفيع.
وبهذا تكمل ميرش دار العطور ومستحضرات التجميل الرائدة في قطر مسيرتها 
العمل وذلــك عبر  أولويات  العماء وتحقيق رغباتهم من  التي تعتبر رضا  املشّرفة 

فروعها املنتشرة في أرجاء الدوحة.

الدوحة -



15 آراء وآراء

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

صحيفة القيادة والريادة

إدارة التوزيع 

44557813 - 44557809

 فاكس : 44627576

للتواصل 

E-mail: lusail@lusailnews.qa 

w w w. lus a i lnews .qa

نائب رئيس التحرير 

 محمد حجـي

44627555

مدير التحرير 

حسن أبو عرفات

44627565

سكرتير التحرير 

44627562

رئيس الوحدة الفنية 

إدارة اإلعالنات 

  44627582 - 44627580

 44627549 - 44627551

44557847 

44627571

رئيس قسم المحليات 

44627575 

مكتب رئيس التحرير 

رئيس قسم الصفحات 
المتخصصة والمالحق 

44627560

Issue No 1235 - Wednesday 18 September 2019

العدد 1235
األربعاء 19 المحرم 1441 هـ ــ 18 سبتمبر 2019

أفالطون

كاتبة رأي في »ذا جلوب أند ميل«
صحيفة »ذا جلوب أند ميل« الكندية

الحرية االقتصادية للنساء

ترغب في وضع أموالك بها، أو حتى املجاالت التي تريد 
االستثمار فيها، إلى غير ذلك من األمور الحياتية املهمة.

ولعقود وجد الخبراء االقتصاديون دليال على أن الحرية 
االقتصادية هي عامل محدد رئيسي ملا إذا كان املجتمع 
إلى  الــحــرة اقتصاديا تميل  أم ال. واملجتمعات  مــزدهــرا 
أن يــكــون لــديــهــا أشــخــاص أكــثــر صــحــة وســعــادة وثـــراء. 
ومع ذلك وفي الوقت الذي ال ينكر فيه أحد أهمية الحرية 
االقتصادية الزدهــار اإلنسان، فإن املــرأة، في الكثير من 

أقطار العالم، ال تتمتع بنفس الحرية االقتصادية املتاحة 
للرجال.

وفــي الــعــديــد مــن دول الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا 
وجنوب آسيا، ال تستطيع املرأة أن ترث عقارات، أو تفتح 
أو حتى تختار  أو تكون طرفا في عقد،  حسابا بنكيا، 

املهنة التي ترغب في العمل بها.
أو حتى   - الالتي ال تمتلكن حرية اقتصادية  والسيدات 
لديهن قدر محدود من تلك الحرية - ال يكن لديهن سوى 
فرصة ضئيلة جدا، إن لم تكن معدومة، في التحكم في 
مصائرهن، وهو ما يجعلهن عرضة لدرجات عالية من 

املخاطر.
وعليه فإن تحقيق املساواة بني الجنسني، وفقا للقانون، 
قــوانــني بعينها،  يتطلب ببساطة وضـــع ضــوابــط إللــغــاء 
واســتــحــداث أخــــرى أكــثــر فــاعــلــيــة، ومــواكــبــة للمتغيرات 

الحديثة.

ــرة املـــرأة  ــ فـــي مــايــو املـــاضـــي أعــلــنــت مــريــم مــنــصــف، وزيـ
واملساواة بني الجنسني الكندية، أن مدينة أوتاوا ستضخ 
النامية،  الــدول  استثمارات بقيمة 300 مليون دوالر في 
وأنها ستدخل في شراكة مع الحكومة ومنظمات خيرية 
ــا مــنــظــمــة فـــي الــقــطــاع  ــرى ال تـــهـــدف لـــلـــربـــح، وأيـــضـ ــ وأخــ
ــادة املـــســـاواة بني  ــ الـــخـــاص، مـــن أجـــل املــســاعــدة عــلــى زيـ

النوعني »الجنس«.
وال يــتــضــح فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي أنــــــواع الـــبـــرنـــامـــج الـــذي 
ستتمخض عــنــه تــلــك املـــبـــادرة، بــيــد أن الــحــكــومــة جــادة 
بالفعل فيما يتعلق بتحسني األنماط املعيشية للسيدات 
حول العالم. وأنا لديَّ اقتراح: استثمروا في البرامج التي 

تركز على زيادة الحرية االقتصادية للنساء.
أنــنــا نتحكم فــي خياراتنا  االقــتــصــاديــة تعني  والــحــريــة 
التي  الوظيفة  نــوع  الحياتية، ويمكنك أن تختار لنفسك 
ترغب فــي االلــتــحــاق بها، واملــكــان الــذي تــود العيش فيه، 
واملــقــصــد الـــذي تــود السفر إلــيــه، وإذا مــا كــان يـــروق لك 
أن تــؤســس شــركــة، وكــــذا األشـــخـــاص الــذيــن تــرغــب في 
الدخول في شراكات تجارية معهم، وجوانب اإلنفاق التي 

روزماري فيك

“ التعلم بوابة المرء لتحديد 
حياته في المستقبل ”

ترجمة – سمر عبد الرحمن

تباطؤ االقتصاد العالمي 
املتحدة األمريكية، توقفت االستثمارات  الواليات  في 
فــي الــعــقــارات اإلداريـــــة والــســكــنــيــة عــن املــســاهــمــة في 
املوحدة  العملة األوروبــيــة  النمو. وفي منطقة  معدالت 
ــورو«، فـــإن عـــدم حــصــول أي تحسن فــي القطاع  ــيـ »الـ
ــزال يــتــأثــر ســلــبــا بــالــتــجــارة الــعــاملــيــة  الــتــصــنــيــعــي ال يــ

الضعيفة.
للحالة األمريكية، ساعد االستهالك املحلي  بالنسبة 
الــقــوي الـــذي يــجــيء مــدعــومــا بــســوق تــوظــيــف مـــواٍت، 
ــــي عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــحــقــيــق  ــال ــمــ الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجــ
مــســتــويــات نــمــو ســنــويــة بــنــســبــة 2%، فــيــمــا توقفت 
االستثمارات العقارية اإلدارية والسكنية عن املساهمة 

في النمو.
أما في منطقة »اليورو«، فاملستوى املنخفض ملؤشر 
الصادر عن معهد »إيفو«، املتخصص  مناخ األعمال 
فــي قــيــاس ثــقــة املستثمرين فــي االقــتــصــاد األملــانــي، 
التصنيع،  يعكس عــدم حصول أي تحسن في قطاع 
ــذي ال يــــزال يــتــأثــر بــالــتــجــارة الــعــاملــيــة الــضــعــيــفــة.  ــ والـ
وبناء على ما سبق فإنني أرجح أن تزداد حدة موجة 

التباطؤ االقتصادي العاملي.
وفي اليابان فإن الزيادة املخطط لها في ضريبة القيمة 
املضافة في أكتوبر املقبل، والصادرات الضعيفة إلى 
الــصــني، وكـــذا الــزيــادات املعتدلة فــي األجـــور ال تشير 
مــن قــريــب أو مــن بعيد إلــى انتعاشة فــي االقــتــصــاد. 
ففي الصني تواصل السلطات إطالق إجــراءات تتعلق 
التأثيرات  بالتحفيزات االقتصادية من أجل تعويض 
الرسوم  النمو والتي سببتها زيــادة  غير املواتية على 
الــجــمــركــيــة الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس األمــريــكــي دونــالــد 

ترامب على ثاني أكبر االقتصادات العاملية.
ــم يــعــقــد أي لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة الــتــابــعــة  ــ ولـ
لــالحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املـــركـــزي األمــريــكــي«، 
واملجلس الحاكم في البنك املركزي األوروبي، اجتماعا 

في أغسطس املنصرم.
ــاول، رئــيــس  ــ ــ ــيـــروم ب ــي نــهــايــة أغـــســـطـــس، ألـــقـــى جـ وفــ
»االحتياطي الفيدرالي« كلمة في أعمال الندوة السنوية 
للبنك، ولم يكشف مطلقا أو حتى يلمح من بعيد عن 
االتجاه الذي سيمضي عليه االحتياطي الفيدرالي في 

املستقبل.
وأكد باول أنه »سيعمل كما ينبغي« من أجل استدامة 
النمو االقتصادية في بيئة توظيف تقترب من  دائــرة 
معدالت توظيف كاملة، وتضخم يقترب من املستوى 

املستهدف.
ــتــجــاري يــفــرض تــحــديــات  ــدم الــيــقــني ال وأضــــاف أن عـ
جديدة أمام االحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بعملية 

صناعة القرار.

جاي فاجنر

مسؤول االستثمارات في 
مؤسسة »بنك دي لوكسمبورج 
إنفيستمنتس« املصرفية

العقيدة الترامبية 
في التطبيق

الخوف من التجارة نابع من القلق من العوملة ومن 
النتائج سيئة على  الحدود دون رقابة. كانت  فتح 
الــثــروة والــدخــل. لم  املجتمعات عبر اتساع فــوارق 
العوملة الجميع، بل أفادت األغنياء والشركات  تفد 
ــبـــرى. لـــم تــتــم مــعــالــجــة الــنــتــائــج االجــتــمــاعــيــة  ــكـ الـ
اليوم يرتكب  بالسرعة والفعالية. من يؤيد العوملة 
بــل ألن  الفكرة سيئة  انــتــحــارا سياسيا ليس ألن 
ــم تتم  ــ تــطــبــيــقــهــا لـــم يــكــن بــاملــســتــوى املــطــلــوب ول

معالجة النتائج.
ــن الـــــــفـــــــوارق املـــالـــيـــة  ــ ــيــــس مــ ــ ــب ل ــ ــاضـ ــ ــعــــب غـ ــــشــ ال
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــل مــــن حــجــمــهــا وتـــوســـعـــهـــا مــع 
الــدول  أيــضــا فــي أن بعض  الــوقــت. تكمن املشكلة 
القوانني  العوملة استطاعت أن تخالف  التي دخلت 
ــم ووضــــــع الـــتـــعـــريـــفـــات ونــجــحــت  ــدعــ ــ كــتــطــبــيــق ال
ــم تــخــالــف  ــ كــفــيــتــنــام والـــصـــني، وأخـــــرى دخـــلـــت ول
الــقــوانــني فــتــضــررت كــاملــكــســيــك. هـــذا ال يعني أن 
على الجميع أن يخالف، بل يعني أن قيود منظمة 
التجارة العاملية وربما بعض االتفاقيات اإلقليمية 

جائرة وبالتالي وجبت مراجعتها.
ــة هـــي الـــغـــاء الــحــدود  ــيــ مـــن مـــزايـــا الـــوحـــدة األوروبــ
داخــلــهــا. لــكــن لــيــس الــجــمــيــع ســعــيــدا بــمــا حصل 
البريطانيون املختلفون  على مدى عقود وأهمهم 
الــيــوم حـــول الــخــروج مــن الـــوحـــدة. هـــذا يشير الــى 
صعوبة تحقيق وحـــدات اقتصادية معمقة دون 
تنفيذ وحدات سياسية متطورة. فالشرخ حصل 
واملعالجات لم تكن باملستوى املطلوب كما تشير 
اليه الحالة اليونانية. يعود عمق الشرخ الى الخلل 
الحاصل في العديد من االقتصادات أي عجز مالي 
كبير وعجز تجاري كبير أيضا. ساهمت الحلول 
الــتــي طبقت بتخفيف ثقة األوروبــيــني  التقشفية 
بمستقبل الوحدة والرغبة عند العديد من املواطنني 
القاسية في  الحلول  الــخــروج منها. ساهمت  فــي 

اعـــطـــاء قـــوة انــتــخــابــيــة لـــأحـــزاب املــتــطــرفــة يمينا 
وشماال مما يضر بمستقبل أوروبا والعالم.

ماذا كانت املعالجات للمشاكل التجارية الحقيقية 
الــحــمــايــات أي  وهـــل كــانــت صحيحة؟ أوال طبقت 
رفعت التعريفات الجمركية التي تخفف الواردات. 
في الواليات املتحدة رفع الرئيس النسب الجمركية 
التجاري  العجز  فــارتــفــع  الــســلــع،  الــعــديــد مــن  على 
وزاد الــتــضــخــم. فــي األشــهــر الــســبــعــة األولــــى من 
هذه السنة ارتفع العجز التجاري األميركي للسلع 
بـــ 2018. قـــرر تــرامــب  والــخــدمــات 10% مــقــارنــة 
الــفــوالذ واألملنيوم.  التعريفات على استيراد  رفــع 
تأخر في التطبيق، فتم استيراد كميات كبيرة من 
ارتفعت  لــذا  التعريفات.  لتنفيذ  املعدنني استباقا 
الــفــوالذ 24% وواردات  املـــدة نفسها واردات  فــي 
ــه يـــؤمـــن بــأن  األملـــنـــيـــوم 28%. مــشــكــلــة تـــرامـــب انــ
التجارة ال تفيد املتاجرين سوية أي يكون هنالك 

دائما رابح وخاسر.
هـــنـــالـــك مــشــكــلــتــان أخــــريــــان تــــضــــران بــالــعــقــيــدة 
الــواردات  الكثير من  الــى  أميركا  الترامبية. تحتاج 
املهمة،  السلع األمريكية  كي تصدر. فالعديد من 
كما تقول االقتصادية أن كروغر، تحتوي ضمنها 
عــلــى مـــكـــونـــات مـــســـتـــوردة فـــي قـــطـــاع الـــســـيـــارات 
واألجـــهـــزة الــخــلــويــة مــثــال. لــذلــك وضـــع التعريفات 
املنتجة ويخفف  األمــريــكــيــة  الــســلــع  يــرفــع أســعــار 
من صادراتها. ان الحل للمشكلة التجارية يكمن، 
وكما يقول االقــتــصــادي بــول كــروغــمــان، فــي رفع 
الداخلي وهــذا ما ضربه ترامب  مستوى االدخــار 
عندما خفض الضرائب على األغنياء والشركات 
مما رفــع العجز املــالــي. لــذا ذهــب االدخـــار الداخلي 
لــتــمــويــل الــعــجــز عـــوض االســتــثــمــارات الــتــي تنتج 

النمو.

د. لويس حبيقة
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أسعار البنزين األمريكية تقفز بعد هجمات السعودية

واشنطن تتبنى نهج الترقب 
واالنتظار حيال احتياطي النفط

400 مليار دوالر عقود مشاريع بين إيران والصين

احتياطي العراق من العملة األجنبية 
يفوق نسب المعايير الدولية

ــك بــيــري  ــ ــر الـــطـــاقـــة األمـــريـــكـــي ريـ ــ ــال وزيــ ــ قـ
أمــس الثالثاء إن الــواليــات املتحدة ال تزال 
تتبنى نــهــج الــتــرقــب واالنــتــظــار بــشــأن ما 
الــبــتــرول  إذا كــانــت ستستخدم احــتــيــاطــي 
لــديــهــا لتحقيق االســتــقــرار  اإلســتــراتــيــجــي 
فــي أســـواق النفط بعد هجمات فــي مطلع 
األســبــوع على البنية التحتية للنفط في 

السعودية.
ــال الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب   وقــ
االثــنــن إنــه يــبــدو أن إيـــران وراء الهجمات 
عــلــى مــنــشــأتــي الــنــفــط الــســعــوديــتــن، لكنه 
ــعـــت  ــريــــد حــــربــــا. ودفـ ــه ال يــ ــ ــلـــى أنــ ــدد عـ ــ شــ
الــهــجــمــات أســعــار الــنــفــط لــالرتــفــاع وزادت 
ــراع جــــديــــد بـــالـــشـــرق  ــ ــ ــاوف حــــيــــال صـ ــ ــخـ ــ املـ

األوسط.
 وقــالــت واشــنــطــن مطلع األســـبـــوع إنـــه إذا 
اقــتــضــت الــــضــــرورة، فــإنــهــا ســتــســحــب من 
احــتــيــاطــي الـــبـــتـــرول اإلســتــراتــيــجــي، وهــو 
أضخم إمداد للطوارئ من النفط الخام في 
الــعــالــم، والــــذي يــضــم تقريبا كمية تــعــادل 
الــواليــات املتحدة فــي شهر. ولم  استهالك 

تفعل ذلك بعد.
ــري لــلــصــحــفــيــن خــــــالل زيــــــارة  ــيــ  وقـــــــال بــ
لفيينا »بالنسبة ألســواق الطاقة، وجهني 
الرئيس بسحب نفط من احتياطي البترول 
لــذلــك  الـــحـــاجـــة  ــيـــجـــي إذا دعـــــت  ــراتـ ــتـ اإلسـ
لتعويض أي اضــطــرابــات مــحــتــمــلــة... لكن 
بالنظر ألرقــام اإلمـــدادات نحن واثقون في 

أن السوق ال تزال تتلقى إمدادات جيدة«.
الــواليــات املتحدة   وبسؤاله عما إذا كانت 
ربـــمـــا ال تــســحــب مـــن احــتــيــاطــي الــبــتــرول 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــي مـــن األســـــــاس، قــــال بــيــري: 
»بالتأكيد. ›إذا اقتضت الضرورة‹ مصطلح 

مرن للغاية«.
 وأوقـــفـــت الــهــجــمــات 5% مــن إنــتــاج النفط 
ــــدران مـــطـــلـــعـــان عــلــى  ــــصـ الــــعــــاملــــي. وقــــــال مـ
عــمــلــيــات شـــركـــة أرامـــكـــو املــمــلــوكــة لــلــدولــة 
ــودة إنـــتـــاج شــركــة الــنــفــط الــســعــوديــة  إن عــ
ــا يــســتــغــرق  ــمــ ــتـــويـــاتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ربــ ملـــسـ
شهورا. وكانت تقديرات سابقة قد خلصت 

إلــى أن الــعــودة قــد تستغرق أســابــيــع. ولن 
يعتمد بيري على أي تقييم أمريكي.

 وقال »ال أعرف ما إذا كان بإمكان أي أحد 
أن يعلن عن طول الفترة الزمنية بوضوح، 
ودعونا نقول أقل من 72 ساعة منذ وقوع 

الحدث لنكون على بر األمان.
»بــالــطــبــع ســمــعــنــا فـــي الــتــقــاريــر مــفــتــوحــة 
ــغــــرق( مــن  ــتــ ــيــــســ املـــــــصـــــــادر )أن األمــــــــــر ســ
أســبــوعــن إلــــى ثـــالثـــة أســـابـــيـــع... مـــن أجــل 
معالجة الــضــرر. لــذا أقــتــرح أنــه حتى نرى 
روايـــــة مــخــتــلــفــة فـــي الــصــحــافــة املــفــتــوحــة، 
سيكون من األفضل لكم التواصل مع أحد 

من اململكة«.
ــاد تــقــريــر مـــن نــــادي اتـــحـــاد الــســيــارات  ــ وأفـ
الــواليــات  األمريكي أن أســعــار البنزين فــي 
املــتــحــدة قــفــزت أمـــس بــعــد ارتـــفـــاع الــعــقــود 
اآلجلة للنفط الخام قرابة 15% في أعقاب 
الهجمات على منشأتي النفط سعوديتن 

في مطلع األسبوع.
ــلــــى مـــوقـــعـــه  ــارات عــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــال اتــ
اإللــكــتــرونــي إن مــتــوســط أســـعـــار الــبــنــزيــن 

على مستوى البالد قفز 3 سنتات إلى 2.59 
ــنـــادي قــال  دوالر لــلــجــالــون أمــــس. وكــــان الـ

أمس األول إن السعر 2.56 دوالر للجالون.
وقــالــت جانيت كاسيالنو املتحدثة باسم 
ــقـــدور  ــمـ ــارات األمــــريــــكــــي »بـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاد الـ ــ ــــحـ اتـ
ــبـــدأ األســــعــــار فــي  األمـــريـــكـــيـــن تـــوقـــع أن تـ
الــوقــود املحلية فــي االرتــفــاع هذا  محطات 
األسبوع. قد يؤول األمر إلى قفزة تصل إلى 

ربع دوالر للجالون هذا الشهر.
»تــحــديــد مــا إذا كـــان هـــذا اتــجــاه قصير أو 
طـــويـــل املـــــدى يــعــتــمــد عــلــى أســـعـــار الــنــفــط 
ــام ومــــــدى ســـرعـــة تـــعـــافـــي املــنــشــأتــن  ــخــ الــ

السعوديتن وعودتهما للعمل«.
وعـــلـــى األرجــــــــح، ســتــتــركــز زيـــــــادة أســـعـــار 
الــوقــود فــي الــســاحــل الــغــربــي الـــذي يتلقى 
الـــخـــام  حــــوالــــي نـــصـــف إجـــمـــالـــي واردات 

األمريكية من اململكة.
وقال اتحاد السيارات إن متوسط األسعار 
ارتـــفـــع ســنــتــن فـــي كــالــيــفــورنــيــا إلــــى 3.65 
الــيــوم مــن 3.63 دوالر يوم  دوالر للجالون 

االثنن.

ــالــــت »فـــــريـــــال مـــســـتـــوفـــي«، عـــضـــو هــيــئــة  قــ
املــنــدوبــن بغرفة تــجــارة وصناعة طــهــران، 
إن إيران والصن أبرمتا عقودا بقيمة 400 
مليار دوالر، حسب مــا نقلت عنها وكالة 

أنباء »فارس« اإليرانية.
وأضــافــت »مستوفي«، خــالل جلسة لهيئة 
مــنــدوبــي غـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة طـــهـــران، 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، أن الــعــقــود تــقــضــي بــرســو 
ــاريـــع عــلــى الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة دون  املـــشـ
تــقــديــم  ــات، دون  ــاقــــصــ ــنــ املــ ــــي  فـ املــــشــــاركــــة 

تفاصيل إضافية بهذا الخصوص.
يــأتــي ذلــــك نــتــيــجــة عــــزوف شـــركـــات عــاملــيــة 
في الخوض بمناقصات ملشاريع إيرانية، 
امــتــثــاال لــعــقــوبــات أمــريــكــيــة مــفــروضــة على 

إيران منذ أغسطس املاضي.

ويعتبر التوقيع مواجهة جديدة بن بكن 
وواشـــنـــطـــن إلــــى جـــانـــب الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بـــيـــنـــهـــمـــا، إذ تـــحـــظـــر األخـــــيـــــرة تــنــفــيــذ أي 

استثمارات في إيران.
وانــســحــبــت الـــواليـــات املــتــحــدة مــن االتــفــاق 
الــنــووي اإليــرانــي فــي مــايــو 2018، وأعـــادت 
ــدأ تــنــفــيــذهــا  فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة بــ

اعتبارا من أغسطس 2018، على مراحل.
إلــى أن بــالدهــا ستقدم  ولفتت »مستوفي« 
خــصــومــات بـــن 20 - 30 بــاملــائــة عــنــد بيع 

النفط للصن.
في سياق آخر، أورد موقع فوربس العاملي، 
أن الـــصـــن تـــضـــررت بـــشـــدة مـــن الــعــقــوبــات 
ــران، بـــســـبـــب وجــــود  ــهـــ ــ ــلـــى طـ األمـــريـــكـــيـــة عـ
اســتــثــمــارات لــهــا فــي صــنــاعــة الــنــفــط داخــل 

إيران بقيمة 400 مليار دوالر.
وذكر املوقع أن الصن قد يكون لها يد في 

إرسال الطائرات بدون طيار إلى السعودية 
وتنفيذ هجمات على منشآت تعود لشركة 

أرامكو، شرق اململكة.
لــكــن رســـمـــيـــا، لـــم تـــوجـــه أيــــة جــهــة أصــابــع 
االتهام إلى الصن، كصاحبة يد فيما جرى 
عــلــى األراضــــي الــســعــوديــة مطلع األســبــوع 
الــجــاري، بــل كــان جــل االتــهــام موجها نحو 

طهران.
ــيــــق و«خــــــريــــــص«  ــقــ وتــــــعــــــرض مـــجـــمـــعـــا بــ
الــســبــت، إلــى  الــســعــوديــة،  النفطيان شــرقــي 
ــم بـــطـــائـــرات  هـــجـــوم قـــالـــت الــــريــــاض إنـــــه تــ
مسيرة، فيما تبنى الحوثيون املسؤولية 

عنه.
ــلـــب الـــنـــابـــض  ــقـ ويــــعــــد هـــــــذان املـــجـــمـــعـــان الـ
لصناعة النفط في اململكة، إذ يصل إليهما 
مــعــظــم الـــخـــام املــســتــخــرج لــلــمــعــالــجــة، قبل 

تحويله للتصدير أو التكرير.

أكــد محافظ البنك املركزي علي العالق امــس، أن احتياطي العراق 
من العملة األجنبية يفوق نسب املعايير الدولية.. مبينا أن الجهاز 

الحكومي وصل إلى أكثر من اإلشباع.
وقــال العالق في تصريح له: »إن احتياطاتنا من العملة األجنبية 
مريحة وجيدة وضمن املعايير الدولية، بل تفوق النسب املعيارية، 
ولــكــن وفـــق الــقــانــون هــي ليست لتغطية الــعــجــز وإنــمــا هــي غطاء 

للعملة املحلية«.
الــصــرف وقــوة الدينار العراقي تعتمد على  وأضـــاف أن قــوة سعر 
هذا الغطاء، لذلك فإن عملية الربط بن االحتياطي وتغطية العجز 
املــركــزي ال يسمح بــأن يستخدم  أمــر غير سليم، وإن قــانــون البنك 
االحتياطي إلقراض الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر، بل هو 

للمحافظة على قيمة الدينار مقابل الدوالر.
وبخصوص الوظائف الحكومية أوضح العالق أن الجهاز الحكومي 

وصل إلى أكثر من اإلشباع وهو ال يضيف قيمة اقتصادية، بل أنه 
في نفقاته يمثل تحديا كبيرا للموازنة العامة ويقلل املــوارد التي 
يمكن أن تذهب لتشغل آخرين وتحقق فــرص عمل أكثر من خالل 

مشاريع حقيقية.
الــحــل األســاســي ملــوضــوع البطالة هــو تشغيل القطاعات  وأكـــد أن 
الحقيقية وهــي الصناعية والــزراعــيــة والسياحية وغــيــرهــا، وهي 
األســـاس فــي تحريك الحلقات االقــتــصــاديــة، ولــذلــك يجب أن يكون 
هــنــاك تــركــيــز عــلــى تــحــريــك هـــذه الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة مــن خــالل 
تغيير الــنــمــوذج االقــتــصــادي املــوجــود الــيــوم بــالــعــراق، فالنموذج 
املوجود اآلن هو إن إيراداتنا تأتي من النفط، وهي تضخ األعظم 
منها على شكل رواتــب وهــذه الرواتب تتحول الى طلب للبضائع 

والسلع املستوردة.
وأوضح أنه ال يمكن تسريح الناس من وظائفهم، ولكن األموال التي 
الــعــراق، من خــالل توسيع  تؤخذ كــرواتــب يمكن استثمارها داخــل 

القطاع الحقيقي وبهذا سوف يشغل أناسا آخرين.

■ واشنطن تمتلك اكبر مخزون احتياطي

عواصم - رويترز

وكاالت

بغداد - قنا

من هنا وهناك

للجزائر عجزًا بقيمة 4,41 مليار دوالر  التجاري  امليزان  سّجل 
ــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، مــقــابــل عجٍز  خـــال األشــهــر السبعة األول
الــعــام  الــفــتــرة مــن  نــفــس  فــي  تــجــاري بقيمة 3,05 مــلــيــار دوالر 

املاضي.
الجزائرية،  العامة للجمارك  املديرية  لبيانات صــادرة عن  ووفقا 
السبعة  الــبــاد 21,64 مليار دوالر فــي األشــهــر  بلغت صـــادرات 
األولى من هذا العام مقابل 23,68 مليار دوالر خال الفترة ذاتها 

من العام املاضي، بانخفاض بنسبة %8,59. 
كما بلغت الواردات 26,05 مليار دوالر مقابل 26,73 مليار دوالر 

في نفس الفترة من العام املاضي، بانخفاض بنسبة %2,52. 
النسبة األكبر من صــادرات الجزائر بنسبة  وشكلت املحروقات 
لم تتعدَّ قيمة  الكلي للصادرات، فيما  الحجم  93,02 باملائة من 
الصادرات خارج املحروقات 1,51 مليار دوالر، حيث تنوعت بني 
الغذائية والعتاد الصناعي واملــواد  املــواد نصف املصنعة واملــواد 

االستهاكية غير الغذائية.

قال السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إن باده عازمة على 
الــعــام 2023،  إلــى 500 مليار دوالر بحلول  رفــع حجم صــادراتــهــا 

تزامنا مع الذكرى املئوية األولى لتأسيس الجمهورية التركية.
وأضاف أوقطاي في تصريح أوردته وكالة أنباء »األناضول« أمس، 
اللجنة االقتصادية املشتركة  على هامش مشاركته في اجتماع 
بني تركيا وأذربيجان، في عاصمة األخيرة أن تركيا عازمة على 
تحقيق أهدافها لعام 2023 بشكل كامل، دون أن تتراجع عن أي 

واحد منها.
وأوضح أن البلدين اتفقا خال اجتماع اللجنة االقتصادية املشتركة 
الجاري، وإقامة  العام  التفضيلية خال  التجارة  اتفاقية  على توقيع 
ــراءات  البينية وتسريع اإلجـ الــتــجــارة  خــط جمركي مبسط لتسهيل 

الجمركية.

سجل االستثمار الخارجي املباشر للصني 143 مليار دوالر أمريكي 
في العام املاضي، لتصبح ثاني أكبر مستثمر خارجي في العالم.

ووفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة الصينية ومؤسسات أخرى، 
الخارجية  الثانية عامليًا في االستثمارات  املرتبة  فإن الصني احتلت 
بعد اليابان، رغم انخفاض حجم االستثمار بنسبة 9.6% على أساس 

سنوي في عام 2018.
ووصل إجمالي حجم االستثمار الخارجي املباشر للباد إلى 1.98 
العالم بعد  الثالثة فــي  املرتبة  تريليون دوالر أمريكي، لتحتل بذلك 

الواليات املتحدة وهولندا بنهاية العام املاضي.
البيانات أن أكثر من 27 ألف مستثمر صيني، قد أسسوا  وأظهرت 

حوالي 43 ألف شركة أجنبية في 188 دولة ومنطقة.

عجز الميزان التجاري للجزائر 
4 مليارات دوالر يتجاوز 

تركيا تخطط لرفع حجم 
500 مليار دوالر صادراتها إلى 

143 مليار دوالر قيمة 
االستثمارات الخارجية للصين
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قادة فلسطينيون يدعون 
لالنسحاب من »اتفاقية أوسلو«

إلــى ضــرورة االنسحاب من »اتفاقية  دعــا قــادة من فصائل فلسطينية، أمــس الثالثاء، 
أوسلو«، كونها »تشّكل عبئا على القضية وتتسبب بتداعيات خطيرة عليها«. جاء ذلك، 

مته حركة الجهاد اإلسالمي، بمدينة غزة، بعنوان »الخروج من أوسلو«.
ّ
خالل لقاء نظ

وتم توقيع اتفاق »أوسلو«، بني إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في 13 سبتمبر 
1993، وتمخض عنه إقامة حكم ذاتي للفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ها 
ّ
وقــال األمــني العام لحركة الجهاد اإلســالمــي، زيــاد النخالة، في كلمة مسّجلة تم بث

خالل اللقاء: »أوسلو من أسوأ التجارب التي مر بها شعب على وجه األرض، واليوم إلى 
فرض علينا تحديات واستحقاقات جديدة«.

ُ
جانب هذه االتفاقية ت

وأضاف: »يجب تصويب املسار السياسي بما يضمن حقوق الشعب، خاصة وأن األعداء 
يصنعون مؤامرات ومسارات جديدة، أبرزها خطة صفقة القرن«.

وصفقة القرن، مصطلح إعالمي، يطلق على خطة للتسوية، تعتزم اإلدارة األمريكية 
طرحها بعد االنتخابات اإلسرائيلية، وتقول العديد من املصادر املتواترة، إنها تحمل 

الكثير من االنحياز إلسرائيل.
واعتبر النخالة تطبيق »صفقة القرن«، بمثابة »إعالن انتصار للمشروع الصهيوني في 
املنطقة والعالم«. واستنكر استمرار حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي، بالتزامن مع 

مواصلة العمل الخارجي في صفقة القرن.
وأكــد النخالة أن »وحــدة قوة املقاومة، أولوية في مواجهة املشروع الصهيوني وأنها 

تقف للتصدي ألي عدوان محتمل«.
الــتــي تربطها مــع حــركــة »حــمــاس«،  الــعــالقــة  وجـــدد النخالة تأكيد حركته على متانة 
ومعتبرا إياها عالقة إستراتيجية ال يمكن لحركته أن تفرط بها، رغــم كل املحاوالت 

املعادية التي تعمل ضد هذا التحالف )دون توضيحها(.
ــوان، أن اتــفــاقــيــة أوســلــو  ــ ــدوره، اعــتــبــر الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل رضـ ــ بـ
جــرأت »االحتالل اإلسرائيلي على االستيطان ومشروعيته، وأورثــت الشعب االنقسام 

الداخلي«.
ــال رضــــوان، فــي كلمة لــه خـــالل الــلــقــاء: »كــمــا مــّهــدت أوســلــو الــطــريــق نــحــو التطبيع  وقـ
العربي مع إسرائيل«. كما اعتبر تطبيق صفقة القرن، وإعالن واشنطن القدس عاصمة 

إلسرائيل، من التداعيات الخطيرة التفاق أوسلو.
ودعا السلطة الوطنية إلعالن »فشل أوسلو، وانحيازها لخيار الشعب، واعتماد املقاومة 
كخيار إستراتيجي«. كما طالب بضرورة التوافق على »إستراتيجية فلسطينية عربية 

ملواجهة املشاريع الصهيونية«، وصفقة القرن.
اللقاء، قــال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، جميل  وفــي كلمة له خــالل 
مزهر: »إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الداخلية بوابة ملواجهة املؤامرات التي تحاك 

ضد القضية«.
واعتبر مزهر استمرار االنقسام بمثابة »تمكني لالحتالل وملشاريعه وجرائمه«.

ودعا إلى ضرورة إجراء مراجعة سياسية فلسطينية شاملة، قائمة على أساس االتفاق 
على رؤية وإستراتيجية وطنية. واستكمل قائال: »إستراتيجية تعتمد على الحد األدنى 
من برنامج القواسم املشتركة، ملواجهة االحتالل من خالل التمسك باملقاومة وشكلها، 

انطالقا من حسابات ومصالح الشعب، بعيدا عن املصالح الحزبية«.

غزة - وكاالت

30 قتياًل في هجومين لطالبان أحدهما 
قرب تجمع انتخابي للرئيس األفغاني

قــتــل انـــتـــحـــاريـــان مـــن حـــركـــة طــالــبــان 30 
شخصا على األقــل في أفغانستان أمس 
الثالثاء، وذلك في هجومني وقع أكثرهما 
دمـــويـــة قــــرب تــجــمــع انــتــخــابــي لــلــرئــيــس 

أشرف غني الذي لم ُيصب بأذى.
يـــــومـــــا مــن  قــــبــــل 11  ــــان  ــــومـ ــــجـ ــهـ ــ الـ جــــــــاء 
انتخابات الرئاسة األفغانية التي تعهد 
قــادة طالبان بتعطيلها من خالل أعمال 
الــعــنــف، وفـــي أعـــقـــاب انــهــيــار مــحــادثــات 
الــســالم بــني الـــواليـــات املــتــحــدة والــحــركــة 
املـــتـــمـــردة. وكـــــان مـــقـــررا أن يــلــقــي غــنــي، 
الــذي يسعى للفوز بــواليــة ثانية مدتها 
ــجــرى 

ُ
5 ســنــوات فــي االنــتــخــابــات الــتــي ت

يــــوم 28 ســبــتــمــبــر، كــلــمــة أمـــــام الــتــجــمــع 
االنــتــخــابــي فــي شــاريــكــار عــاصــمــة إقليم 
ــابــــول عـــنـــدمـــا هــاجــم  بــــــــاروان شـــمـــالـــي كــ

مفجر انتحاري الحشد.
ــر  ــديـ ــم ســــانــــجــــني مـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ وقــــــــــال عــــبــــد الـ
ــــي بــــــــــاروان إن  املـــســـتـــشـــفـــى اإلقـــلـــيـــمـــي فـ
الــتــفــجــيــر تــســبــب فـــي مــقــتــل 24 شخصا 
وإصابة 31 آخرين بجراح. وأضاف »من 
بــني الضحايا نــســاء وأطــفــال ومعظمهم 
مدنيون على ما يبدو. سيارات اإلسعاف 
ال تزال تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع«. 
وذكـــر مــســؤول فــي الــحــكــومــة املحلية أن 

انتحاريا نفذ االنفجار.
وقـــال مساعد للرئيس غني إن الرئيس 

كان على مقربة لكنه لم ُيصب بأذى.
وفــــي حــــادث مــنــفــصــل، وقــــع انــفــجــار في 
وسط العاصمة كابول وهرعت على أثره 

ــعـــاف والــــقــــوات األفــغــانــيــة  ــارات اإلسـ ــيـ سـ
أفــغــانــي، يــدعــى مصطفى  للموقع. وقـــال 
غياثي، يتلقى عالجا في املستشفى بعد 
صيب في االنفجار »كنت منتظرا عند 

ُ
أن أ

مدخل مركز التجنيد. كنت واقــفــا خلف 
رجلني في صف عندما وقع التفجير على 
حــني غـــرة«. وقــالــت الشرطة ومسؤولون 
تلوا 

ُ
في قطاع الصحة إن ستة أشخاص ق

وأصيب 14 آخرون.
وقال حاجي خان زازي من وزارة الصحة 
العامة األفغانية إن الجرحى »فــي حالة 
صــحــيــة جــيــدة ومــــن يــحــتــاجــون لــتــدخــل 

قلوا لغرف العمليات«.
ُ
جراحي ن

وأعلنت حــركــة طالبان مسؤوليتها عن 
الهجومني. وذكر املتحدث باسم الحركة 

أنهما استهدفا قوات األمن األفغانية.
وجــاء فــي البيان »جــرى تحذير الــنــاس.. 
الــتــجــمــعــات االنتخابية  ال تــشــاركــوا فــي 
لإلدارة املنقادة، كل هذه التجمعات هدف 

عسكري لنا. إذا تعرض أحد لألذى، رغم 
تحذيرنا، فال يلومن إال نفسه«.

وجرى تشديد إجراءات تأمني التجمعات 
االنــتــخــابــيــة فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــبــالد 
ــبــــان بـــالـــهـــجـــوم عــلــى  ــالــ بـــعـــد تـــهـــديـــد طــ
التجمعات ومراكز التصويت. وتعهدت 
الحركة بتكثيف االشتباكات مع القوات 
األفــغــانــيــة واألجــنــبــيــة إلثــنــاء الــنــاس عن 

التصويت في االنتخابات املقبلة.
وانهارت محادثات السالم بني الواليات 
ــــوع املـــاضـــي.  ــبـ ــ ــبــــان األسـ ــالــ املـــتـــحـــدة وطــ
ــرام اتــفــاق  ــ ــان الــجــانــبــان يــســعــيــان إلبـ وكــ
الـــقـــوات األمــريــكــيــة  يقضي بسحب آالف 
من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من 

الحركة املسلحة.
وكــان مــن املفترض أن تكون املحادثات، 
التي لم تشارك فيها الحكومة األفغانية، 
تــمــهــيــدا ملــفــاوضــات ســـالم أوســــع نطاقا 

إلنهاء الحرب في أفغانستان.

■ السلطات تخلي القتلى والجرحى من موقع الهجوم

كابول - رويترز

قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة إعادة رئاسية بتونس

الهيئة  الــذي عقدته  املؤتمر الصحفي  كشف 
العليا املستقلة لالنتخابات في تونس أمس، 
عــن تــصــّدر املــرشــح املــســتــقــل قــيــس ســعــّيــد، 
ونبيل الــقــروي مــرشــح حــزب »قــلــب تــونــس«، 
الـــرئـــاســـة  بـــانـــتـــخـــابـــات  الــــــــدور األول  نـــتـــائـــج 
التونسية، ليمرا بذلك إلى الجولة الثانية، وفق 

نتائج أولية رسمية.
وقال رئيس الهيئة، نبيل بفون، خالل املؤتمر، 
إن سعّيد حصل على 18.4% من األصــوات، 
وعددها 620 ألفا و711. فيما حصد القروي 
املوقوف منذ نحو شهر، على نسبة %15.58 
من األصوات وعددها 525 ألفا و517 صوتا.

ــهــضــة، عــبــد الــفــتــاح 
ّ
ــن وحــــل مـــرشـــح حـــركـــة ال

ثالثا بنسبة 12.88% مــن األصـــوات،  مـــورو، 
وعددها 434 ألفا و530، يليه املرشح املستقل 
ووزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، بـ %10.7 
من األصوات وعددها 361 ألفا و864 صوتا.

ــوا  ــ ــنــاخــبــن املــســجــلــن مــمــن أدل ــدد ال وبـــلـــغ عــ
ألفا  بــاالقــتــراع 3 مــاليــن و460  بــأصــواتــهــم 
و480 ناخبا من بن أكثر من 7 مالين ناخب 

بسجالت الهيئة.
ووفـــق بــفــون، فـــإّن »عـــدم حــصــول أي مرشح 
أكــثــر مــن 50% مــن مجموع األصـــوات،  على 
يحيلنا إلى تنظيم جولة ثانية من االنتخابات 

الّرئاسّية ستيحدد موعدها الحقا«.
الطعون يومي  بــاب  أنــه سيتم فتح  إلــى  ولفت 

)األربعاء والخميس( بالنتائج املعلنة.
الجولة  االنِتخابات، فإن موعد  وحسب هيئة 
الّرئاسّية لن يتجاوز  الثانية من االنتخابات 

يوم 13 أكتوبر املقبل.
الخروقات والتجاوزات،  أّن عــدد  وتابع بفون 
خـــالل فــتــرتــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة والــصــمــت 
االنتخابي، يفوق 650 مخالفة، أكثر من 140 
للنظر  العامة  النيابة  إلــى  منها تمت إحالتها 
فيها. مشيرا إلى أنه سيتم الحقا نشرها من 

قبل الهيئة.
للمرشح نبيل  القانوني  الوضع  وبخصوص 
التليلي املنصري، عضو  القروي، قال محمد 
املــرشــح باعتباره  الهيئة باملؤتمر نفسه، إن 
القضائية،  السلطة  فــهــو عــلــى ذمـــة  مــوقــوفــا، 

ونحن ال نتدخل في عملها.
وتابع: في حال فوز القروي في الدورة الثانية، 
فسنعلن ذلك ونرسل قرار فوزه إلى مجلس 
نواب الشعب )البرملان(، وتصبح املسألة بينه 
)املجلس( وبن الّسلطة القضائية، باعتبار أن 
البرملان هي  التشريعية واملتمثلة في  السلطة 

من تدعو الرئيس ألداء القسم..
وهنأت حركة »النهضة« التونسية،، املرشحن 
قيس سعيد )مستقل( ونبيل القروي )حزب 
تــونــس(، بتصدرهما نتائج االنتخابات  قلب 
الرئاسية، وأشادت بدورها في حماية تونس 

من »الحريق العربي«.
»النهضة«،  التنفيذي لحركة  املكتب  كما هنأ 
فـــي بـــيـــان، الــشــعــب الــتــونــســي بـــهـــذا اإلنـــجـــاز 

ــار  ــد املــــســ ــ ــّسـ ــ الــــتــــاريــــخــــي الــــــهــــــام، الـــــــــذي جـ
الــذي كــان هــدف ثورتنا املجيدة  الديمقراطي 
التاريخ قــد طــوت دون  لتكون تونس مــع هــذا 
رجــعــة صــفــحــة الــدكــتــاتــوريــة، وفــتــحــت آفــاقــا 
رحبة أمام التونسين ملمارسة حقوقهم وأداء 

واجباتهم في ظل الدستور والقانون.
ثــورة شعبية، عام 2011، بالرئيس  وأطاحت 
التونسي آنذاك، زين العابدين بن علي )1987 

.)2011 -
الرئاسية  أن االنتخابات  »النهضة«  واعتبرت 
الديمقراطي  إلــى املسار  لبنة جديدة  أضافت 
ــثــــورة وفــتــحــت على  ــ بـــالـــبـــالد عـــــززت قــــوى ال
تــقــالــيــد ســيــاســّيــة جــديــدة تــكــرس الــشــفــافــّيــة 
وخدمة الصالح العام وتزيد من مكانة تونس 

وإشعاعها اإلقليمي والدولي.
ورأت أن تنظيم االنتخابات في موعدها، وبكل 
شــفــافــيــة ونـــزاهـــة وحــريــة ومــنــافــســة مكفولة 
ــاء، حــتــى لــإقــصــائــيــن  لــلــجــمــيــع دون إقــــصــ
انــهــارت فيه  الدكتاتورية فــي وقــت  وممجدي 
كــل تــجــارب الــربــيــع الــعــربــي، هــو ثــمــرة الخط 
الــســيــاســي الـــوطـــنـــي الــعــقــالنــي الـــــذي قــادتــه 
السنوات األخــيــرة مع كل  النهضة في  حركة 

شركائها.
السياسي هو  الحركة أن مسارها  واعتبرت 
الذي حمى البيت التونسي من الحريق العربي، 
وحـــافـــظ عــلــيــه مـــوحـــدا وحـــــرا وديــمــقــراطــيــا 
الشر والتخريب استهداف  وفــوت على قــوى 
التونسين  الفتنة وتقسيم  الثورة عبر بوابة 
وإضـــعـــاف الـــدولـــة مــبــررا إلعــــادة االســتــبــداد. 
التي  بالنتيجة  الكبير  وأعــربــت عن اعتزازها 
النهضة األستاذ عبد  تحّصل عليها مرشح 
الفتاح مورو، رغم التأخر الكبير في اإلعالن 
للمنافسة. وعــبــرت »النهضة«  عــن ترشيحه 
ــورو طــيــلــة الــحــمــلــة  ــ ــداه مـ ــ ــ عـــن فــخــرهــا بــمــا أب
االنــتــخــابــّيــة مــن نضالية وتصميم وتــواصــل 
مع مختلف الشرائح االجتماعية داخل البالد 
وخارجها، وما تمّيز به برنامجه من وضوح 
العليا  ومسؤولية لخدمة تونس ومصالحها 

اآلنية واملستقبلّية.
ــد، 24 مــرشــحــا بـــالـــدور األول  ــ وتــنــافــس األحـ
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــلــى اقــتــطــاع تــذكــرة 

العبور نحو قصر قرطاج.

»النهضة« تهنئ الفائزين وتعتز بدورها في حماية البالد

عواصم - رويترز

■ اللجنة العليا لالنتخابات تعلن نتائج الجولة األولى

خامنئي: ال تفاوض مع الواليات المتحدة

أعلن املــرشــد اإليــرانــي األعــلــى علي خامنئي، أمــس الــثــالثــاء، أن 
بالده لن تتفاوض مع الواليات املتحدة على أي مستوى كان في 

ظل انسحابها من االتفاق النووي املوقع عام 2015.
جــاء ذلــك في تصريحات نقلتها وكالة األنباء الرسمية »إرنــا« 
عن خامنئي، قال فيها إن »ممارسة )واشنطن( سياسة الضغط 
األقصى على إيــران ال قيمة لها«. وبنّي أن هدف األمريكيني من 
الــدعــوة مــجــددًا إلــى املــفــاوضــات »هــو لفرض إرادتــهــا )الــواليــات 

املتحدة( على إيران وإثبات تأثير سياسة الضغط«.
وأكــد أن جميع املسؤولني في إيــران على اعتقاد بأنه لن تكون 
هناك مفاوضات مع الواليات املتحدة على أي مستوى كان، ال 

في نيويورك وال غيرها.

الــواليــات املتحدة وعــادت  : »اللهم إال إذا تابت 
ً

واســتــدرك قــائــال
الـــذي انتهكته، فيمكنها حينها التحدث  الــنــووي  إلــى االتــفــاق 
مع إيـــران«. وأعلنت الحكومة اإليــرانــيــة، اإلثــنــني، أن أي لقاء لن 
يتم بني الرئيسني اإليراني واألمريكي على هامش اجتماعات 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، حسب قناة امليادين.
وسبق أن أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني، في تصريحات 
صحفية موقف بالده من التفاوض مع الواليات املتحدة، وقال 
إن على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على بالده »قبل 
أي شــيء آخـــر«. وتفاقمت حــدة التوتر بــني طــهــران وواشنطن، 
منذ انسحاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب، العام املاضي، 
من االتــفــاق الــنــووي الــذي وقعته إيــران مع عــدد من دول العالم 
عــام 2015، وإعـــادة فرضه عقوبات صارمة ضد قطاعي النفط 

والبنوك اإليرانية.

وكاالت
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ســـاهـــم تـــصـــدر العـــــب تــشــيــلــســي الــــشــــاب تــامــي 
ابراهام لقائمة هدافي الدوري االنجليزي املمتاز 
بسبعة اهــداف مميزة، في ارتفاع قيمته السوق 
بــنــســبــة قــيــاســيــة لــتــبــلــغ وفـــــق تــصــنــيــف مــوقــع 
ترانسفير ماركت الى 32 مليون يورو خالل شهر 
سبتمبر الــجــاري، مقارنة بـ 15 مليون يــورو في 
مايو املاضي و5 ماليني يــورو خــالل شهر مايو 

من عام 2017.
الــقــفــزة الــكــبــيــرة عــلــى صــعــيــد الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
ــــت وتــســجــيــلــه  ــــالفـ ــــب الـ ــــالعـ ــق الـ ــألــ ــع تــ ــ جـــــــاءت مـ
لألهداف خالل 5 مباريات خاصة خالل املباريات 
الـــدوري االنجليزي  الثالثة األخــيــرة للفريق فــى 
املمتاز، حيث سجل هدفني أمام نورويش سيتي 
وهــدفــني امـــام شيفيلد يــونــايــتــد وهــاتــريــك أمــام 
وولفرهامبتون، ليصبح أصبح أصغر العب في 
تاريخ الدوري اإلنجليزي يحرز هدفني على األقل 
لثالث مباريات متتالية علما بأنه الالعب الثالث 
فقط الذي يحقق هذا اإلنجاز في تاريخ البطولة 

وهو في الحادية والعشرين أو دون ذلك.
ويبدو أن تامي ابراهام هو الكنز الجديد لنادي 
تشيلسي والــذي لم يكلفهم أيا من األمــوال، كون 
الــالعــب أحـــد خــريــجــي أكــاديــمــيــة الـــنـــادي والــتــي 
انــضــم الــيــهــا عــــام 2004 وتـــــدرج ضــمــن املــراحــل 
الــســنــيــة لــلــفــريــق، مـــع انــتــقــالــه خــــالل الــســنــوات 
املاضية على سبيل اإلعارة الى ثالثة اندية وهي 
بريستول في أغسطس 2016، وسوانسا سيتي 
في يوليو 2017 وأستون فيال خالل أغسطس من 
العام املاضني ليساهم الفريق في تأهل الفيالنز 
الــدوري االنجليزي املمتاز بتسجيله بعدما  الي 

سجل 26 هدفا في 40 مباراة.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات أن قـــيـــمـــة الــــالعــــب ارتـــفـــعـــت 
وتطورت مع أدائه القوي سواء أثناء اإلعارة الى 
بريستول أو ســوانــزي أو استون فيال، فبعد أن 
كانت قيمته 5 ماليني يورو فقط في مايو 2017، 
الــى 8 ماليني يــورو بعد شهرين فقط، ثم  قفزت 
ارتفعت الى 10 ماليني يورو في أغسطس 2018، 
وصـــــواًل الــــى 15 مــلــيــون يــــورو فـــي مــايــو 2019، 
ــاود مــوقــع ترانسفير مــاركــت تحديث قيمته  وعـ
بــعــد 4 شــهــور فــقــط لــيــضــاعــفــهــا الـــى 32 مليون 
ــــورو، مـــع تـــألـــق الـــالعـــب الـــالفـــت لــألنــظــار على  يــ
صعيد التهديف من اقل الفرص والقوة البدنية 
الهائلة التي يتمتع بها باالضافة الى تسديداته 
املــرتــفــعــة، وهـــو ما  الــقــويــة ونــجــاعــتــه التهديفية 
يدعم ارتــفــاع قيمة الــالعــب الــذي بــات االن محط 
ــدربـــني والــفــرق  انـــظـــار الــجــمــيــع مـــن املــحــلــلــني واملـ
ــنـــاص تــلــك  ــتـ ــفــــرص القـ ــبـــرى الـــتـــى تــتــحــني الــ ــكـ الـ
املوهبة واقناع تشيلسي بالتخلي عن خدماته 
ووقتها كما يتوقع الكثيرون سيكون رقم انتقاله 

مكونا من 8 أصفار على األقل.

قيمة »تامى ابراهام« 
32 مليون يورو تقفز إلى 

عقب تألقه الالفت وتصدره الئحة هدافي البريمييرليج

تطورت قيمته 
السوقية مع أدائه

 القوي

محمد السقا

تنطلق اليوم األربعاء، بملعب أكاديمية أسباير 
ــطـــى، )قـــبـــة أســــبــــايــــر( مـــبـــاريـــات  ــغـ الــــداخــــلــــي املـ
التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 16 
ســنــة، والــتــي تستضيف فيها قــطــر املجموعة 
ــتـــي تـــضـــم مــنــتــخــبــنــا، وبــجــانــبــه:  الـــخـــامـــســـة الـ

منتخبات اليمن وبنغالديش وبوتان.
وستنطلق البطولة اليوم األربعاء بمواجهتني، 
يلتقي فــي األولـــى عند الــســاعــة الــرابــعــة عصرًا 
الثانية منتخبنا  منتخبا اليمن وبوتان، وفي 

مع بنغالدش في السابعة مساًء.
الــقــادم 20  وتــقــام الجولة الثانية يــوم الجمعة 
سبتمبر بــمــبــاراتــني أيــضــا يــلــتــقــي فـــي األولـــى 
بــوتــان وبــنــغــالدش وفــي الثانية قطر واليمن، 
ــد املـــقـــبـــل 22  ــ ــ وتـــخـــتـــتـــم الـــتـــصـــفـــيـــات يـــــوم األحـ
الــجــاري بلقاء اليمن وبــنــغــالدش عند الساعة 
الــســاعــة السابعة  الــرابــعــة عــصــرًا، وتليها عند 
مواجهة قطر وبوتان. وينص نظام التصفيات 
على تأهل املنتخبات أصحاب املراكز األولى من 
الـــ11 باالضافة إلى أفضل 4 مراكز  املجموعات 

تحقق املركز الثاني.
وقــبــل الـــدخـــول فـــي املــنــافــســات، عــقــدت اللجنة 
ــاح امـــــس  ــ ــبــ ــ املــــنــــظــــمــــة مـــــؤتـــــمـــــرًا صــــحــــفــــيــــا صــ
بــقــاعــة املـــؤتـــمـــرات بــأســبــايــر بــحــضــور مــدربــي 
لــلــحــديــث عــن طموحاتهم  املــنــتــخــبــات األربـــعـــة 
وإستراتيجيتهم فــي البطولة. فكانت البداية 
بــعــبــدالــرزاق هــديــدر مـــدرب منتخبنا الوطني 
والــــــــذي أكـــــد عـــلـــى اكـــتـــمـــال جـــاهـــزيـــتـــهـــم لــهــذه 
ــم قـــد بــدأ  ــدادهــ الــتــصــفــيــات، مــنــوهــا إلــــى أن إعــ

للبطولة منذ األول من يوليو املاضي.
وسار على أفضل ما يكون بفضل الدعم الكبير 
ــــذي وفــر  الــــذي قــدمــه لــهــم االتـــحـــاد الــقــطــري والـ
كــل مــا يحتاجه املنتخب ملعسكراته الداخلية 
والخارجية مما يجعلهم يدخلون املنافسات 

وهم في أفضل الظروف في قبة أسباير.
مصيفا أن طموحهم هو التأهل وتحقيق أفضل 
نــتــيــجــة مــمــكــنــة فـــي هــــذه الــبــطــولــة لــيــس على 
مــســتــوى الــفــوز والــنــتــائــج فــقــط، ولــكــن بطريقة 
اللعب خاصة وانهم يسعون العداد جيل جديد 

لكرة القدم القطرية.
ــح األول  ــرشــ وعـــــن كـــــون املـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري املــ

لــصــدارة املجموعة قـــال:” نكن كــل احــتــرام لكل 
املشاركني، وملدربيهم، وأنا واثق بأنهم جميعا 
بــأفــضــل إعـــداد  بـــإعـــداد منتخباتهم  قــامــوا  قــد 
حتى يظهروا بشكل مشرف واملنتخب القطري 

ال يختلف عنهم كثيرًا”.
وأضاف:”أعتقد أن منتخب بنجالدش محترم 
جـــــدًا وقـــــد ســـبـــق ولـــعـــبـــنـــا ضـــــده فــــي مــخــتــلــف 
الفئات، وأيضا بالنسبة للمنتخب اليمني فهو 
من أقوى املنتخبات في منطقة الخليج ويمتلك 
كل الحظوظ للفوز والتأهل، وعلينا العمل من 

أجل الحصول على أفضل النتائج”.
وعن الضغوط التي تشكلها عليهم االنجازات 
القطرية األخيرة مثل الفوز بكأس آسيا وكيف 
يــقــوم كــجــهــاز فــنــي بــإزالــة هـــذه الــضــغــوط قــال: 
“هــنــاك حالة ازدهـــار كبير تعيشها كــرة القدم 
القطرية، واالتحاد القطري يبذل مجهودًا كبيرًا 

في هذا الجانب.
ــثـــل ضــغــطــا  ــمـ وهـــــــــذه االنــــــــجــــــــازات األخــــــيــــــرة تـ
عــلــيــنــا ولـــكـــنـــه ضـــغـــط إيـــجـــابـــي، فـــاملـــهـــم لــيــس 
هــو االنــتــصــارات ولــكــن تــكــويــن اجــيــال جــديــدة 

تستطيع تمثيل قطر في املستقبل.
كما أن التطوير هو ما نركز عليه في التكوين، 
بــدون التسرع في النتائج الفورية للمباريات 
فـــقـــط، فــمــا يــهــمــنــا هـــو تــكــويــن الـــالعـــبـــني على 
أفضل ما يكون للمحافل الدولية التي تنتظر 
قطر، والنتائج ال يمكن اغــفــال دورهـــا فــي رفع 

معنويات الالعبني”.
ــارتــــن ريـــلـــز مــــدرب  مــــن جـــانـــبـــه قـــــال روبـــــــرت مــ
منتخب بنجالدش: “نحن متحمسون للغاية 

لــهــذه املــنــافــســة ومــالقــاة املــنــتــخــبــات اآلســيــويــة 
األخـــــرى، ونــعــتــقــد ان الــتــنــافــس ســيــكــون قــويــا، 
الــفــوز،  ونــحــن هنا ليس فقط نسعى لتحقيق 
ولــكــن أيــضــا لــديــنــا نــظــرة مستقبلية مـــن أجــل 
إعداد جيل قادم ملنتخب بنجالدش، وانا سعيد 
أن العبي سيلعبون فــي هــذه املنشآت الرائعة 

في أسباير”.
وقال مدرب بنجالديش: “نرى أن الفوز يعتمد 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن األشـــيـــاء املــهــمــة وعــلــيــنــا أن 
نأخذ االمـــور خطوة بخطوة، وال يمكن القول 
قــبــل خــوض  الــفــوز  أن هــنــاك منتخبا سيحقق 
املــبــاريــات وقـــد اعــددنــا منتخبنا بشكل جيد، 

ونحن نحترم كل املنتخبات “.
ــالـــح عـــلـــي مــــدرب  مــــن جــهــتــه تـــوجـــه مــحــمــد صـ
ــنـــتـــخـــب الــــيــــمــــن، بـــالـــشـــكـــر إلـــــــى دولـــــــــة قــطــر  مـ
الستضافة هذه املجموعة بالتصفيات، مؤكدًا 
ســعــادتــهــم بــالــتــواجــد فـــي قــطــر والـــتـــي تعتبر 
ـــي تــعــنــي لنا  عــاصــمــة الـــريـــاضـــة الـــعـــاملـــيـــة، وهـ
ــلـــه تـــكـــون بــطــولــة  الــكــثــيــر كــيــمــنــيــني، وبــــــإذن الـ
نــاجــحــة جـــدًا خــاصــة وأنــهــا ســتــقــام فــي مالعب 

أسباير الرائعة.
فــالــكــل يــعــرف ظــروف  لــنــا كمنتخب  وبالنسبة 
الــبــلــد األمــنــيــة والــتــي أثـــرت عــلــى اعـــدادنـــا، وقــد 
بدأنا االعداد في شهر يوليو باختيار الالعبني، 
ولم تسر فترة االعداد بالشكل املطلوب، ولكننا 
ســنــبــذل كـــل جــهــدنــا مـــن أجــــل الـــظـــهـــور بشكل 
مــمــتــاز، وأؤكـــد أنــنــا فــي الــدرجــة األولـــى نسعى 
لعمل منتخبات تمثل رافدًا أساسيا للمنتخب 

االول.

بدء مباريات التصفيات المؤهلة
16 سنة 2020 تحت   لكأس آسيا 

4 منتخبات الدوحة تستضيف المجموعة الخامسة بمشاركة 

¶   المؤتمر الصحفي لمدربي المنتخبات االربعة 

للموسم  الثانية  الدرجة  اليوم األربعاء منافسات دوري  تنطلق مساء 
الرياضي 2019 - 2020 بمشاركة 8 فرق وهي: الخريطيات والشمال 
واملرخية ومسيمير ومعيذر والبدع ولوسيل والوعب )تم تغيير مسمى 
الــدوري بإقامة 4  الــوعــب(. وستكون انطالقة  فريق النصر إلــى فريق 
مباريات، يلتقي في األولى الخريطيات - الهابط إلى الدرجة الثانية – 
مع البدع في تمام الساعة السادسة والربع بإستاد الخور، وفي نفس 

التوقيت تقام ثالث مباريات أخرى.
العربي،  الكبير بالنادي  الشمال فــي ملعب حمد  فيلتقي معيذر مــع 
واملرخية مع مسيمير على ملعب سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، 
ويستضيف ذات امللعب مواجهة لوسيل والوعب اللذين تم اعتمادهما 

للعب في دوري الدرجة الثانية عند الساعة الثامنة والنصف.
املــوســم قوية ومثيرة، فــي ظل  الـــدوري هــذا  انطالقة  أن تأتي  وينتظر 
الرغبة الكبيرة في الصعود إلى دوري نجوم QNB، والذي وضح من 

خالل اإلعداد القوي في الفترة الصيفية قبل انطالق املوسم.
الــدوري جميعها معسكرات إعــداد مثالية ولعبت  حيث خاضت فرق 
العديد مــن املــبــاريــات الــوديــة، وتــرغــب جميعها فــي حسم أمــورهــا من 
البداية، فالخريطيات ال يرغب بالتواجد كثيرًا في دوري الدرجة الثانية.

العماني بثالثة  الــطــائــرة على نظيره  للكرة  الوطني  فــاز منتخبنا 
امـــس، ضمن  أقيمت بينهما  الــتــي  املــبــاراة  أشـــواط دون مقابل فــي 
مــرحــلــة تــرتــيــب املــراكــز مــن الــتــاســع إلـــى الــثــانــي عــشــر فــي البطولة 
اآلسيوية العشرين للرجال للكرة الطائرة املقامة حاليا في العاصمة 

اإليرانية طهران وتستمر لغاية 21 سبتمبر الجاري.
وجاءت نتائج األشواط الثالثة بواقع )25 / 18 و25 / 20 و25 / 16(.
وسوف يخوض منتخبنا مباراته الثانية في هذه املرحلة اليوم أمام 

نظيره الكازاخستاني.
وكان منتخبنا للكرة الطائرة قد احتل املركز الثالث في املجموعة 
األولى بدور املجموعات بعد خسارته أمام استراليا 2 / 3 وإيران 
0 / 3 وفوزه على سريالنكا 3 / 0، ووفقا لنظام البطولة تم تقسيم 
إلــى مجموعتني حيث  املــراكــز  الــتــي تلعب على ترتيب  املنتخبات 
ضمت املجموعة األولى منتخبات قطر وسريالنكا وكازاخستان 
الثانية منتخبات تايالند وهونج  وعــمــان، بينما ضمت املجموعة 

كونج وإندونيسيا والكويت.

اليوم انطالق منافسات 
دوري الدرجة الثانية

عنابي الطائرة يفوز على نظيره 
العماني في »اآلسيوية« بإيران

4 مباريات قوية بإقامة 

طهران -قنا

الدوحة -   الدوحة -  
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تــواصــل اللجنة املنظمة املحلية لبطولة 
العالم أللعاب القوى »قطر 2019« وضع 
الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى الــتــحــضــيــرات 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا.. وفـــــي إطــــار 
الترويج للبطولة تقوم اللجنة بزيارات 
لــبــعــض املــــــــدارس بـــهـــدف جـــعـــل الـــطـــاب 
ــواء الــحــدث الــعــاملــي الكبير  يــعــيــشــون أجــ
والذي سيقام في املنطقة ألول مرة وذلك 
خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 27 ســبــتــمــبــر الـــجـــاري 
وحــتــى 6 أكــتــوبــر املــقــبــل بــاســتــاد خليفة 

الدولي وكورنيش الدوحة.
وتــعــد مــدرســة كلية الــدوحــة إحـــدى أبــرز 
املـــــــــدارس فــــي قـــطـــر الــــتــــي ســـتـــشـــارك فــي 
ــريـــاضـــي األول مــــن نـــوعـــه فــي  الــــحــــدث الـ
الــشــرق األوســــط، حيث سيشارك  منطقة 
طــابــهــا إلـــى جــانــب الــعــديــد مــن الــشــبــاب 
فــي جميع أنــحــاء العاصمة فــي عــدد من 
املــســابــقــات الــتــي ســتــمــنــح جـــوائـــز قيمة، 

وذلك طيلة عشرة أيام هي مدة البطولة.
ويأتي برنامج املدارس كإحدى املبادرات 
تــحــت مــظــلــة املـــشـــاركـــة املــجــتــمــعــيــة الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الــلــجــنــة املــنــظــمــة عــلــى هــامــش 
البطولة، حيث أشــركــت اللجنة أكثر من 
50000 شــخــص مـــن خـــال مــجــمــوعــة من 
األنشطة التفاعلية املبتكرة. وقــد حققت 
كلية الدوحة نجاحا رياضيا الفتا على 
مــســتــوى مــــدارس الــعــالــم، حــيــث حصلت 
ــوك فــي  ــكــ ــانــ ــي فـــــي بــ ــانــ ــثــ عــــلــــى املـــــركـــــز الــ
ــدارس الــدولــيــة  ــ بــطــولــة مــجــلــس ألــعــاب املـ
ـــ 11 ســـنـــة، والــتــي  الــبــريــطــانــيــة لــتــحــت الــ
شارك فيها طاب من مختلف دول العالم.

كــمــا مــثــل طــــاب مـــدرســـة كــلــيــة الـــدوحـــة، 
الــتــي أقيمت بتاياند  قطر فــي البطولة 
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، وأحـــرزوا 
فــيــهــا 23 مـــيـــدالـــيـــة مـــلـــونـــة فــــي مــخــتــلــف 
الــقــوى فــي منافسات  ألــعــاب  تخصصات 

استمرت لعشرة أيام.
ــا وطــابــهــا  ــكــــوادرهــ وتـــشـــهـــد املــــدرســــة بــ
ــواء مـــن الــحــمــاس  ــ ومــوظــفــيــهــا حــالــيــا أجـ
إلــى الجميع على  والفرح حيث ستنضم 
أرض الوطن في استقبال ابطال وبطات 
الــعــالــم الـــذيـــن ســيــتــنــافــســون فـــي اســتــاد 
ــة إلــــى ســبــاق  ــافـ خــلــيــفــة الــــدولــــي، بـــاإلضـ
الليل األول مــن نوعه  مــاراثــون منتصف 
فــي تــاريــخ الــبــطــولــة، والـــذي سيقام على 

طول كورنيش الدوحة.
ــافــــات الــطــويــلــة  ــبــــاق املــــســ والشـــــــك أن ســ
سيشجع الجيل املقبل من طاب مدرسة 
ا كبيرا  كلية الدوحة التي تخصص جــزء
مــــن فــعــالــيــاتــهــا املــجــتــمــعــيــة فــــي تــنــظــيــم 
للـ 10 آالف  »سباق مدرسة كلية الدوحة 
والـ 5 آالف متر«، والتي بدأتها عام 2011، 

حــيــث شــهــدت الــبــطــولــة - الــتــي تــقــام في 
شهر نوفمبر من كل عام - منذ انطاقها 
إقــبــاال كــبــيــرا مــن الــريــاضــيــن بــاإلضــافــة 
ــات بــــــــــارزة فــي  ــيـ ــة شـــخـــصـ ــاركــ ــشــ ــى مــ ــ ــ إلـ
املــســافــات الطويلة أمثال  عــالــم ســبــاقــات 
العداءتن البريطانيتن املعتزلتن ديم 
كيلي هــوملــز ولــيــز مــكــوالن نــوتــال اللتن 

زارتا طاب الكلية.
ــال الـــدكـــتـــور ســــومــــرز- مـــديـــر مــدرســة  ــ وقـ
الــدوحــة: »الجميع هنا في املدرسة  كلية 
مــن طــاب ومعلمن وموظفن متحمس 
الســتــضــافــة قــطــر بــطــولــة الــعــالــم أللــعــاب 
القوى. وتحتل الرياضة مكانة هامة في 
مناهجنا الدراسية األساسية والفرعية، 
ونــشــجــع طــابــنــا دائـــمـــا عــلــى املــشــاركــة 
الــريــاضــيــة مــن خـــال األنــشــطــة املختلفة 
الــــتــــي نـــنـــظـــمـــهـــا، وأكــــاديــــمــــيــــة األلــــعــــاب 
الرياضية إيفو EVO لدينا، ومناهجنا 
ــة، حـــيـــث يــــشــــارك الــــطــــاب فــي  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ الـ
جميع األلــعــاب الرياضية املــشــهــورة في 
بريطانيا، وكذلك في كرة السلة وغيرها 
ــاب الـــريـــاضـــيـــة ذات الــشــعــبــيــة  ــعــ مـــن األلــ
ــرى حــول  األكـــبـــر فـــي أمــريــكــا وأمـــاكـــن أخــ
الــعــالــم، وهــــذا يــشــيــر بــوضــوح إلـــى مــدى 

تنوع الثقافة هنا في كلية الدوحة«.
تـــــوافـــــد نــخــبــة  وأضــــــــــاف ســــــومــــــرز: »أن 
ــة مــــن الــريــاضــيــن  عـــاملـــيـــة وأســــمــــاء قـــويـ
للتنافس في ألعاب القوى هنا في قطر 
هــو حــدث مــن العمر، وسعيد بــأن طاب 
املــدرســة لديهم الفرصة ملشاهدة أبطال 
الــعــالــم يتنافسون أمــامــهــم. وقــد اشترى 
الــعــديــد مــن الــطــاب واملــوظــفــن وأولــيــاء 

ــر لـــحـــضـــور املـــنـــافـــســـات،  ــذاكــ ــتــ األمــــــــور الــ
ونحن بالتأكيد سندعم البطولة بكل ما 
نستطيع مــن أجــل دولتنا الحبيبة التي 
احــتــضــتــنــا طـــــوال الـــــ 40 ســنــة املــاضــيــة، 
والتي يهمنا أن ندعمها في كل ما تقوم 

به في مسيرتها الرياضية«.
ــمــــاء  ــل الـــشـــيـــخـــة أســ ــمـ ــعـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـ
آل ثــــانــــي، مــــديــــرة الـــتـــســـويـــق واالتــــصــــال 
باللجنة املنظمة للبطولة، فــي الترويج 
للبطولة وتشجيع حــضــور منافساتها 
ــدارس  ــراك املــ ــ وقـــالـــت: »مـــن املــهــم جـــدا إشـ
ــع أنـــــــحـــــــاء دولـــــــة  ــيــ ــمــ والــــــشــــــبــــــاب مـــــــن جــ
ــتــــعــــدادات لــبــطــولــة الــعــالــم  قــطــر فـــي االســ
ــافـــت:  ــقـــوى قــطــر 2019«. وأضـ الـ ــاب  ــعـ أللـ
بـــارزا فــي توحيد  الــريــاضــة دورا  »تلعب 
املــجــتــمــعــات والــثــقــافــات املــخــتــلــفــة، ولــقــد 
شهدنا حماسا الفتا بن طاب املــدارس 
التي زرناها وتفاعلهم الرائع مع /فاح/ 

شخصية البطولة«.
 وأضــافــت قائلة: »تشكل استضافة قطر 
لهذه البطولة الرياضية الضخمة فرصة 
ــن خـــالـــهـــا إلـــــى تــعــزيــز  ــة نـــهـــدف مــ ــعــ رائــ
الطموحات الرياضية للجيل املقبل من 
الشباب، وأن نظهر لهم بأن هناك فرصا 
عــديــدة متاحة أمــامــهــم للتقدم وتحقيق 
أحامهم. وقد أثبتت زيــارة املــدارس مثل 
مـــدرســـة كــلــيــة الـــدوحـــة االهــتــمــام الكبير 
ــة هـــنـــا، لـــذلـــك نـــأمـــل أن تــوفــر  ــريـــاضـ ــالـ بـ
الــقــوى قطر 2019  الــعــالــم أللــعــاب  بطولة 
تــلــك املــنــصــة الــتــي تمكننا مـــن الــوصــول 
إلــى املزيد من الشباب وتشجيعهم على 

تحقيق نجاحات يفخرون بها«.

 هذا وسيحظى األطفال من جميع األعمار 
بفرصة االستمتاع باألنشطة والفعاليات 
الرياضية املتنوعة في ألعاب القوى على 
مدار عشرة أيام، والتي تتضمن سباقات 
الـــ 100 متر والـــ 200 متر، ورمــي املطرقة 
والجلة. وينتظر املشجعون عاملت مليئا 
بــاملــتــعــة والـــحـــركـــة حـــتـــى قـــبـــل دخــولــهــم 
االستاد، وذلك في القرية العاملية أللعاب 
الـــقـــوى الــتــي ســتــقــدم لــلــجــمــاهــيــر بــرامــج 
الــبــطــولــة، بــاإلضــافــة إلى  ترفيهية طـــوال 
ــارات  ــيــ ــة، وخــ ــيـ الــــعــــروض الـــثـــقـــافـــيـــة الـــحـ
املأكوالت من مختلف البلدان، ومجموعة 
واســـعـــة مـــن املـــســـابـــقـــات وجـــلـــســـات لــقــاء 
ــــاح« شخصية  الــريــاضــيــن والــصــقــر »فـ

بطولة العالم أللعاب القوى.

قطر جاهزة لالستضافة 

ــــان جــمــعــان  ــان ســــعــــادة الـــســـيـــد دحــ ــ  وكــ
الحمد رئيس االتــحــاد اآلســيــوي أللعاب 
ــائـــب رئـــيـــس االتــــحــــاد الـــدولـــي  ــقـــوى ونـ الـ
وعضو اللجنة األوملبية القطرية، قد اكد 
جــاهــزيــة قطر الستضافة بطولة العالم 
أللعاب القوى 2019 والتي ستنطلق بعد 
أيام قليلة، معتبرا أن البطولة تعد بروفة 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022 
ــــداث  فـــي قـــطـــر، حــيــث إن اســتــضــافــة األحـ
الــكــبــرى فــي قطر تعد بمثابة  الــريــاضــيــة 

سلسلة مترابطة تكمل بعضها البعض.
وشــــــدد الـــحـــمـــد، خـــــال اســـتـــضـــافـــتـــه فــي 
الــقــمــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــنــزاهــة فـــي الــريــاضــة 
النزاهة  )الدوحة 2019(، على أهمية قمة 

في الرياضة واملناقشات التي تفضي بها 
إليجاد حلول وأساليب من أجل محاربة 
الفساد والقضاء عليه في عالم الرياضة، 
مــعــربــا عــن ســعــادتــه بــاملــشــاركــة فــي هــذه 
الــتــي يتقاسم فيها الجميع نفس  القمة 

الهدف، وهو جعل الرياضة أكثر نزاهة.
ــار الــحــمــد إلـــى أن قــطــر تستضيف  ــ  وأشـ
ــبـــطـــوالت الـــريـــاضـــيـــة مـــن أجــــل اإليـــفـــاء  الـ
الــريــاضــة  بـــرؤيـــة قــطــر 2030 خـــاصـــة أن 
جـــزء ال يــتــجــزأ مــن هـــذه الـــرؤيـــة، معتبرا 
أن مونديال ألعاب القوى هو ثالث أكبر 
فاعلية رياضية بعد األوملبياد وبطولة 

العالم لكرة القدم.
وأوضــح أن مونديال قطر أللعاب القوى 
ســيــقــام عــلــى ســتــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي أحــد 
ماعب كأس العالم 2022، وهو أحد أكثر 
املـــاعـــب تـــطـــورا مـــن حــيــث تــكــنــولــوجــيــا 
اإلضــاءة والتكنولوجيا الرقمية وتقنية 
إلــى أن  التبريد الصديقة للبيئة، مشيرا 
الــبــطــولــة ســتــشــهــد مــشــاركــة ضــخــمــة من 
ــداء  ــوالـــي 210 دول وحــــوالــــي 3300 عـ حـ
وعــــــداءة، وأكـــثـــر مـــن 3000 إعـــامـــي بمن 
فيهم الصحفيون والناقلون الرسميون، 
وأيضا حوالي 4000 متطوع من 90 دولة.

ــة  ــاسـ ــولـــى رئـ ــتـ ــد الـــــــذي يـ ــمـ ــحـ ــبــــر الـ ــتــ واعــ
االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى، أن قطر 
لــديــهــا خــبــرة فـــي اســتــضــافــة الــفــاعــلــيــات 
الرياضية الكبرى، حيث نظمت في 2010 
بطولة العالم داخل القاعات ألول مرة في 
الــشــرق األوســــط، كما نظمت الــعــديــد من 
البطوالت العاملية في مختلف الرياضات 

سواء الفردية أو الجماعية.

بطولة العالم للقوى... إرث ستخلفه لألجيال المقبلة
منافسات بين أبرز أبطال ألعاب القوى

¶  اشادة عالمية بجاهزية قطر لتنظيم مونديال العاب القوى

الدوحة - قنا

ــة بــطــولــة الــجــائــزة الــكــبــرى  تــســتــضــيــف الـــدوحـ
لـــلـــمـــبـــارزة لـــلـــرجـــال والـــســـيـــدات »قـــطـــر 2020« 
فــي الــفــتــرة مــن 24 إلـــى 26 يــنــايــر املــقــبــل والــتــي 
ــاد الـــقـــطـــري لــلــعــبــة بــمــشــاركــة  ــحــ يــنــظــمــهــا االتــ
ــل عــلــى مستوى  ــ املــصــنــفــن واملــصــنــفــات األوائــ

العالم.
واســتــعــدادا لــهــذا الــحــدث الــهــام، أعــلــن االتــحــاد 
القطري للمبارزة ورفع األثقال برئاسة السيد 
محمد يوسف املــانــع امــس، عــن أســمــاء رؤســاء 

اللجان العاملة في البطولة.
ويترأس اللجنة العليا املنظمة للبطولة محمد 
يــوســف املـــانـــع، وخــالــد عيسى الــحــمــادي أمــن 
الـــســـر الـــعـــام بـــاالتـــحـــاد يــتــولــى مــنــصــب مــديــر 
الــبــطــولــة، وفـــهـــد عــبــدالــلــه املــــا رئــيــســا للجنة 
اإلعــامــيــة، وعبدالله املعاضيد رئيسا للجنة 

املالية.
وتتولى مريم عبدالله املعاضيد رئاسة لجنة 
الـــتـــســـويـــق والـــســـكـــرتـــاريـــة، ومـــحـــمـــد عــبــدالــلــه 
الـــســـهـــلـــي رئـــيـــســـا لـــلـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة 
ــــات.. وخـــالـــد جـــوهـــر ســـويـــد رئــيــســا  ــواصــ ــ واملــ
املـــاعـــب وفـــحـــص األدوات واإلعــــاشــــة،  لــلــجــنــة 

وزمـــل خليوي الشمري رئيسا للجنة الحكام 
وامليقاتين.

وســـتـــقـــوم الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة بتعين 
ــنـــة الــفــنــيــة  ــلـــجـ ــم الـ ــ ــيـــة ثـ ــبـ رئــــيــــس لـــلـــجـــنـــة الـــطـ
وكذلك اللجنة األمنية في املرحلة املقبلة بعد 

االستقرار على األسماء املرشحة لتلك اللجان.
وتــقــوم الــلــجــان الــعــامــلــة فــي الــبــطــولــة مــن اآلن 
الــجــديــدة حتى تــخــرج في  بالتجهيز للنسخة 
ــمـــا وبــمــا  ــورة لــهــا كــمــا يــســعــون دائـ ــ أفـــضـــل صـ
يــتــوافــق مــع الــتــنــظــيــم الــقــطــري املــمــيــز ملختلف 
الـــبـــطـــوالت الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة والـــــذي يعطي 
ــاز لـــقـــطـــر فــــي تــنــظــيــم مــخــتــلــف  ــيــ ــتــ دائــــمــــا االمــ

األحداث الرياضية.
وتقوم حاليا اللجنة املنظمة باستقبال طلبات 
ــدولــــي وذلــــك  ــاد الــ ــحــ ــاركـــة عــــن طـــريـــق االتــ ــشـ املـ
لتحديد عــدد املشاركن فــي النسخة الجديدة 
والــتــي يــتــوقــع أن يــكــون أفــضــل املــبــارزيــن على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مــــن املــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا نــظــرا 
ــتـــي تــحــظــى بـــهـــا بــطــولــة  لــلــســمــعــة الـــكـــبـــيـــرة الـ
الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فـــي قــطــر وتـــســـاهـــم فـــي رفــع 
املــبــارزيــن السيما وهــم مقبلون على  تصنيف 
لـــدورة األلــعــاب األوملبية طوكيو 2020  التأهل 

وبالتالي تكتسب هذه النسخة أهمية كبيرة.

الدوحة تستضيف بطولة الجائزة الكبرى
 للمبارزة »قطر 2020«

24 يناير المقبل تنطلق فعالياتها 

الدوحة -  

الدوحة -  

رد املدرب األملاني يورغن كلوب على تصريحات 
ــارك كــوســيــك، بـــشـــأن إمــكــانــيــة  ــ وكـــيـــل أعـــمـــالـــه، مـ

مغادرته ليفربول بسبب »طقس بريطانيا«.
وقــال موقع »سكاي سبورتس« إن وكيل أعمال 
كلوب صرح في وقت سابق أن املدرب قد يغادر 
ليفربول بسبب »الــطــقــس البريطاني« وينتقل 

للعيش في »مناخ دافئ«.
ــاوف لــدى  ــخـ هــــذا الــتــصــريــح أثــــار الــكــثــيــر مـــن املـ
ــريـــدز«، مــمــا جــعــل املــــدرب، الــبــالــغ من  أنــصــار »الـ
الــعــمــر 52 عــامــا، ال يــتــأخــر فــي تــوضــيــح حقيقة 

األمر.
وقـــال كــلــوب، خــال مؤتمر صحفي، امــس االول 
»لــقــد أراد أن يــمــزح، ولــكــن تــم التعامل مــع األمــر 

بــجــديــة عــلــى مـــا أعــتــقــد.. كــانــت نــكــتــة أملــانــيــة لم 
يفهمها أحد«.

وأضاف »لم يكن الطقس عاما في تولي وظيفة، 
إلــى ليفربول  ويمكنك أن تغني أغنية ال تذهب 

في أكتوبر، حيث تكون البلد باردة ومظلمة«.
وتـــابـــع »تــحــدثــت عـــن الــطــقــس مـــن قــبــل، وتــأثــيــر 
الرياح على كرة القدم، ولكن ذلك ليس مسموحا 

به في إنجلترا«. 
وشـــدد كــلــوب أنــه يملك عــقــدا مــع ليفربول حتى 
صيف 2022، وأنـــه يحترمه وسيلتزم بــه حتى 

النهاية. 
ــم حـــديـــثـــه بـــالـــقـــول »كـــوســـيـــك لـــيـــس وكــيــل  ــتـ وخـ
ــاء  ــ ــدقـ ــ أعـــمـــالـــي فــــقــــط، بــــل هــــو صـــديـــقـــي، واألصـ
يقولون ما يريدونه، وقد فعل ذلك، ولم يفهم أحد 

أنها مزحة«.

مدرب ليفربول ينفي »شائعة الطقس«
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التدريبية يقدمها نخبة  الــورش  املتميز مجموعة من  املعلم  تقدم لجنة 
من املعلمني واملعلمات املتميزين الفائزين بالجائزة في دورات سابقة، 
تحت إشراف منى الكواري رئيس لجنة املعلم املتميز. وذلك حرصًا على 

توفير الفرص لكافة الراغبني بااللتحاق بجائزة املعلم املتميز.
وتــهــدف الــــورش إلـــى تــوعــيــة الــراغــبــني فــي الــتــرشــح لــلــجــائــزة فــئــة املعلم 
لها،  للترشح  الجائزة، وكيفية االستعداد  املتميز، وتعريفهم بمعايير 

ويمكن للمعلم واملعلمة حضور أكثر من ورشة حسب رغبته.
وقـــامـــت لــجــنــة املــعــلــم املــتــمــيــز مـــؤخـــرًا بــتــوظــيــف تــقــنــيــة »الـــبـــاركـــود« 
اإللكترونية الستقبال استفسارات املعلمني واملعلمات، حيث جاء تفعيل 

هذه الخاصية خالل الورشة التعريفية بجائزة التميز في دورتها الثالثة 
عشرة.

التي  الخدمة  املعلمون واملعلمات عن سعادتهم بتخصيص هذه  وعّبر 
تعكس مدى حرص لجنة املعلم املتميز للتعّرف على مالحظات وأسئلة 
املعلمني واإلجابة عنها في أقرب وقت ممكن، وتعمل خاصية الباركود 
الكاميرا على أجهزة اآليفون ووضعها  اإللكترونية من خالل تشغيل 
على خاصية الباركود ُمباشرة، حيث سيظهر فتح نظام طرح األسئلة 
بشكل تلقائي، وفي حال كان الهاتف ذا نظام األندرويد ينبغي تنزيل 

برنامج QR Cod لفتح الباركود.
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تــخــطــت مــبــيــعــات الــهــاتــف الــذكــي 
اإلســتــراتــيــجــي »جــاالكــســي نوت 
10« لشركة سامسونج حاجز 
املليون وحدة بعد مرور 25 يوما 
فقط من إطالقه بالسوق املحلي 
ــالـــت  ــيـــة. وقـ ــنـــوبـ فــــي كــــوريــــا الـــجـ
شركة سامسونج في بيان أمس 
الثالثاء، إن مبيعات »جاالكسي 
الشركة  الـــذي طرحته  نــوت 10« 
ــوم 23 أغــســطــس املــاضــي،  فــي يـ
ــلـــيـــون وحـــــــدة أمـــس  ــاوزت مـ ــ ــجـ ــ تـ
الــشــركــة  ــنـــني. وذكـــــرت  اإلثـ األول 
تـــجـــاوزت  ــاتـــف  ــهـ الـ أن مــبــيــعــات 
ــدة فـــي أقـــصـــر فــتــرة  ــ مــلــيــون وحـ
عــلــى اإلطـــــالق مـــن بـــني ســالســل 
»جــاالكــســي إس« و»جــاالكــســي 
نــوت«. وبلغت نسبة »جاالكسي 
نــوت 10« و»جاالكسي نــوت 10 
التوالي  بلس« 37% و63% على 
مــبــيــعــات سلسلة  مـــن إجـــمـــالـــي 

»جاالكسي نوت 10«.

وجـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ألكــبــر 
مجموعة مصرفية في أملانيا وأحد 
أكبر الرؤساء التنفيذيني في العالم 
ــالــــي صــعــب  نـــفـــســـه فــــي مــــوقــــف مــ
إلــى حــد أنــه اضــطــر إلــى االقــتــراض 
ــــاص. واعــــتــــرف  ــخــ ــ ــ ــن ســـائـــقـــه ال ــ مـ
ــان ســـيـــفـــيـــنـــج الـــرئـــيـــس  ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
التنفيذي ملجموعة »دويتشه بنك« 
أكبر مجموعة مصرفية في أملانيا 
اقترض لفترة قصيرة مبلغا  بأنه 
أنه  ماليا من سائقه بعد اكتشافه 
الــكــافــيــة لقضاء  ال يــمــلــك الــســيــولــة 
بــــعــــض األمـــــــــــور الــــعــــاجــــلــــة أثــــنــــاء 
مشاركته في إحدى الفعاليات في 
مدينة دوســلــدورف األملانية مساء 
أمــس األول اإلثــنــني. وعــنــدمــا سئل 
ــــذي  ــــي ال ــال ســيــفــيــنــج عــــن املـــبـــلـــغ املــ
كان في جيبه في هذه اللحظة قال 
»لقد اضطررت إلــى االقــتــراض من 
سائقي ألنه لم يكن لــديَّ أي أموال 
ســائــلــة فــي تــلــك الــلــحــظــة«، مضيفا 
أنــه كــان دينا قصير األجــل للغاية 
»لــحــســن الـــحـــظ فــقــد كــنــت أمــتــلــك 

املال« لسداده.

تشارك جمعية القناص القطرية في 
املعرض األول للصقور ومستلزمات 
والبحرية  الــبــريــة  والــرحــالت  الــصــيــد 
الــكــويــت والــــذي يستمر إلـــى 21  فــي 

الجاري. سبتمبر 
أجــل  مــن  الجمعية،  مــشــاركــة  وتــأتــي 
توطيد أواصر التعاون والصداقة مع 
والوطن  الخليج  األشــقــاء في منطقة 
ــم، نـــظـــرا لـــلـــمـــوروث  ــ ــال ــعــ ــ ــربـــي وال ــعـ الـ

املشترك.
ــم  ــاتــ وقــــــــــــال الـــــســـــيـــــد عـــــلـــــي بـــــــن خــ
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ املــــحــــشــــادي، 
جــمــعــيــة الـــقـــنـــاص الـــقـــطـــريـــة، رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة ملـــهـــرجـــان مــرمــي 
ــح أمــــــــس، إن  ــريــ الــــــــــــدوري فـــــي تــــصــ
األول  املعرض  الجمعية في  حضور 
ــلــــزمــــات الـــصـــيـــد  ــتــ لـــلـــصـــقـــور ومــــســ
ــــرحــــالت الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة، جــاء  وال
الــكــويــت،  لــدعــوة أشــقــائــنــا فــي  تلبية 

وهي مشاركة رمزية.
وأوضح املحشادي أن هذه املعارض 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالـــهـــوايـــات الـــتـــراثـــيـــة 
لــهــا أهــمــيــة كــبــرى فـــي تــرســيــخ هــذا 
ــريــاضــات الــتــراثــيــة التي  املــــوروث وال
ــا مــنــذ  ــ ــ ــدادنـ ــ ــ ــا آبـــــاؤنـــــا وأجـ ــهــ مــــارســ
أنها  الخليج، كما  القديم في منطقة 
ــي تــعــريــف  تــســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـ
بتراثها األصيل  الــصــاعــدة  األجــيــال 

وترسيخه في نفوسها.
ــال الـــســـيـــد مــحــمــد بــن  ــ مــــن جــهــتــه قـ
عــبــدالــلــطــيــف املـــســـنـــد، نـــائـــب رئــيــس 
ــة، نــائــب  ــريـ ــطـ ــقـ جــمــعــيــة الـــقـــنـــاص الـ
املنظمة ملعرض كتارا  اللجنة  رئيس 
للصيد والصقور »سهيل«،  الــدولــي 
املعرض  الــدعــوة لحضور  »تلبية  إن 
ــاء فــي  ــ ــقــ ــ هـــــي مـــــن أجــــــل دعــــــم األشــ
املـــــوروث  وأن  ــويـــت، خـــصـــوصـــا  ــكـ الـ
الصقارة ونشترك  واحــد في مجال 
معهم في الكثير من األمور«، متمنيا 
لــهــم الــتــوفــيــق والــنــجــاح مــن مــعــرض 

إلى آخر.

ــــالق الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــمــ ــ ــتــــعــــد عــ تــــســ
ــع الـــقـــادمـــة،  ــيـ ــابـ ــــل«، فــــي األسـ ــــوجـ »جـ
إلطــــالق أحــــدث نــســخــة مــن هواتفها 
والذي سيحمل اسم »جوجل بيكسل 
ــاتــــل  »قــ ــه  ــيـ ــلـ عـ ــيــــث ســـيـــطـــلـــق  4«، حــ
اآليفون« وذلك بسبب امتالكه كاميرا 
التي يمتلكها »آيفون  الكاميرا  تفوق 

11« من شركة »أبل«.
ــــل« عـــن هاتفها  وكــشــفــت شــركــة »أبـ
الــجــديــد، يــوم الــثــالثــاء املــاضــي، حيث 
كان يتمتع بكاميرا خلفية مزدوجة، 

وعدستني 12 ميغا بكسل.
اإلمــكــانــيــة بتصوير  إلـــى  بــاإلضــافــة 
 

ً
بــدقــة »4K«، فضال الــفــيــديــو  مــقــاطــع 
عن كونه مزوًدا بوضع ليلي يستخدم 
الــذكــاء االصطناعي للمساعدة على 

التقاط الصور الواضحة في الظالم.
املعلومات املسربة،  وفــي حــال ثبوت 
فإن الهاتف الجديد لشركة »جوجل« 
ــفـــون 11« والـــذي  ســيــتــفــوق عــلــى »آيـ

سيتم طرحه في 14 أكتوبر املقبل.

في إطار مواصلة فعاليات البرنامج االجتماعي »تواصل« الذي ينفذه مركز 
قطر الخيرية لتنمية املجتمع – الخور/  رجال بالتعاون مع مركز األصدقاء 
الثقافي التابع لقطر الخيرية، تم إطالق برنامج تدريبي لتعليم اللغة العربية 
لغير الناطقني بها من أبناء الجالية املليبارية بالخور، بهدف تطوير قدراتهم 
ومهاراتهم في التواصل باللغة العربية. وقد جاء إطالق البرنامج بطلب من 
أبناء هذه الجالية من املهندسني واألطباء وأصحاب الوظائف األخرى الذين 
يرغبون في تعلم اللغة العربية واالطالع على ثقافة املجتمع القطري وعاداته 
الجاليات  القطريني وأبــنــاء  املــواطــنــني  الــتــواصــل مــع  لتمكنهم مــن  وتــقــالــيــده، 

العربية املختلفة وأداء مهامهم الوظيفية بشكل أفضل.
وفي إطار البرنامج التدريبي، يتم تقديم محاضرة أسبوعية في أساسيات 

السيد  الجنسني، ويقدمها  العربية يحضرها حوالي 25 مشاركا من  اللغة 
يــاســر عـــرفـــات بــاديــنــهــاكــرا، وهـــو مــتــخــصــص فـــي تـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة 
العربية مــن كلية  اللغة  الناطقني بها، ويحمل شــهــادة ماجستير فــي  لغير 
اللغة وتعليم  اإلنسانيات جامعة قطر. وتشتمل املحاضرة على جماليات 
الــحــروف وتركيب  النحو والــصــرف وتعليم مخارج  القواعد األساسية في 
التدريبي ملدة 6  البرنامج  الجمل والتدريب على كتابتها ونطقها. ويستمر 
أشهر ويحصل من يجتاز االمتحان على شهادة في نهاية الــدورة. وأشاد 
الــخــريــجــون بــبــرنــامــج الــلــغــة الــعــربــيــة الـــذي نظمه مــركــز األصـــدقـــاء الثقافي، 
أنهم  الــعــربــيــة، خصوصا  باللغة  لــرفــع مستواهم  واعــتــبــروه فــرصــة ثمينة 

يقيمون في دولة تعتبر اللغة العربية هي لغتها األم.

ــتـــارا« لــشــاعــر الــرســول  ــدورة الــرابــعــة لــجــائــزة »كـ ــ تــبــدأ تــصــفــيــات الـ
ــــى 27 سبتمبر  صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم خــــالل الــفــتــرة مـــن 22 إل
الجاري، عن فئتي الشعر الفصيح والشعر النبطي. جاء ذلك خالل 
مــؤتــمــر صحفي عــقــدتــه املــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي /كــتــارا/ 
أمــس، بــاالشــتــراك مــع وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية الراعي 
اإلستراتيجي لجائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، 

لإلعالن عن مراحل تصفيات الدورة الرابعة للجائزة.
وقـــال الــدكــتــور خــالــد بــن إبــراهــيــم السليطي مــديــر عــام كــتــارا، في 
مستهل املؤتمر الصحفي، إن جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى 
الله عليه وسلم استطاعت أن تحظى باهتمام الشعراء في العاملني 
العربي واإلسالمي، بدليل تزايد أعداد املشاركني في الجائزة عاما 
بعد عام، حتى وصل عددهم في الــدورة الرابعة الحالية إلى 1158 

النهائية،  التصفيات  مشاركا تم اختيار 30 منهم للمشاركة في 
وهو العدد األكبر منذ انطالق الجائزة في العام 2016، وهذا إن دل 
على شــيء، فإنما يدل على أن أهــداف الجائزة بــدأت تؤتي ثمارها 

وفي مقدمتها تعميق حب املصطفى في قلوب األجيال املعاصرة.
من جانبه، أشار السيد خالد عبدالرحيم السيد املشرف العام على 
جائزة كتارا لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الدورة الحالية 
للجائزة تشمل تدشني أول كتاب تحليلي لقصيدة )النبي( للشاعر 
جمال املال الفائز باملركز األول في الــدورة األولــى للجائزة، بعنوان 
)قراءات في الصورة الشعرية والتناص واملديح النبوي في قصيدة 
الرابع من كتاب 30 قصيدة في مدح  النبي(، إضافة إلى اإلصــدار 
الرسول صلى الله عليه وسلم و/سي دي/ للقصائد الثالثني املتأهلة 
إدارة  العلي مدير  السيد محمد يعقوب  الــشــعــراء، وأكــد  بــأصــوات 

املصارف الوقفية باإلدارة العامة لألوقاف، أن جائزة كتارا لشاعر 
الرائدة،  الثقافية  الله عليه وسلم تعتبر من الجوائز  الرسول صلى 
الــنــبــويــة والشمائل  الــثــقــافــيــة لنشر الــســيــرة  الــتــي حــركــت الــســاحــة 
القبول  البليغة، مما وضع لها  املحمدية بالقصائد الجزلة واألقــوال 

بني األدباء والشعراء فتنافسوا بالقصائد العصماء.
وقـــد خصصت املــؤســســة الــعــامــة للحي الــثــقــافــي »كـــتـــارا«، جــوائــز 
مميزة وضخمة للفائزين، حيث تصل قيمة الجوائز اإلجمالية إلى 
4 ماليني و200 ألف ريال، وذلك في فئتي الشعر الفصيح والشعر 
النبطي بمعدل ثالث جوائز لكل فئة، حيث يحصل صاحب املركز 
الثاني جائزة  املــركــز  األول على مليون ريـــال، فيما ينال صاحب 
بقيمة 700 ألف ريال، أما صاحب املركز الثالث فيحصل على مبلغ 

400 ألف ريال.

تصفيات جائزة كتارا لشاعر الرسول 22 الجاري

مليون 
هاتف مبيعات 

»جاالكسي نوت 10«

رئيس بنك ألماني 
يقترض من سائقه

»القناص« في المعرض 
األول للصقور بالكويت

جوجل تستعد
 إلطالق قاتل اآليفون

يملك رجل من والية أوريغون األمريكية حظا ال مثيل له، وذلك بعد أن 
نجح في هزيمة السرطان مرتني، ثم فاز بجائزة اليانصيب.

وقال موقع »سي إن إن« إن ستو ماكدونالد يشتري تذاكر اليانصيب 
أوريغون كل أسبوع، مضيفا: »في كل مرة تطلب منه  الخاصة بوالية 
زوجته أن يشتري التذكرة املحظوظة«. لكن في األسبوع الذي لم تطلب 
الحظ ماكدونالد وفــاز بجائزة قيمتها 4.6  منه زوجــتــه شيئا، حالف 
مليون دوالر. وذكر ماكدونالد، في بيان: »أنا رجل محظوظ جدا. هزمت 

السرطان مرتني وها أنا اليوم، أفوز بجائزة اليانصيب«.

قطر الخيرية تنظم دورة لتعليم »العربية« لغير الناطقين بها

ورش توعوية تدريبية لجائزة المعلم المتميز

176.09

161.42

154.08

132.07

102.72

الصـالة
  الفـجـــر: 04:04

  الشروق: 05:21

  الظهـــر: 11:28

 العصـــر: 02:55

  المغرب: 05:37

  العشـاء: 07:07

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,497.7017.8368.7262.34

4.02863.644.53863.6802
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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