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األمير يهنئ رئيس تشيلي

األمير يعزي رئيس ليبيريا

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، 
الــدكــتــور سيباستيان بينييرا رئــيــس جمهورية  الــرئــيــس  إلـــى  ببرقية تهنئة، 

تشيلي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

املفدى،  الــبــالد  أمير  آل ثاني  بــن حمد  الشيخ تميم  السمو  بعث حضرة صاحب 
ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج مانه ويا رئيس جمهورية ليبيريا، 
العاصمة مونروفيا، متمنيًا  القرآن بضواحي  في ضحايا حريق مركز تحفيظ 

سموه الشفاء العاجل للمصابني.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

نائب األمير يهنئ رئيس تشيلي

نائب األمير يعزي رئيس ليبيريا

رئيس الوزراء يهنئ رئيس تشيلي

رئيس الوزراء يعزي رئيس ليبيريا

قطر تشارك في اجتماع وكالء وزارات 
الزراعة بدول التعاون

قطر تشارك في اجتماعات مبادرة التحالف 
االستراتيجي للشرق األوسط بواشنطن

قطر تدين بشدة هجوما استهدف مبنى 
حكوميا في أفغانستان

إلى  األمــيــر، ببرقية تهنئة  نــائــب  ثــانــي،  آل  بــن حمد  الشيخ عبدالله  بعث سمو 
الرئيس الدكتور سيباستيان بينييرا رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى 

استقالل بالده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير ببرقية تعزية إلى فخامة 
ليبيريا في ضحايا حريق  الدكتور جــورج مانه ويــا رئيس جمهورية  الرئيس 
الشفاء  العاصمة مــونــروفــيــا، متمنيًا ســمــوه  الــقــرآن بــضــواحــي  مــركــز تحفيظ 

العاجل للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى الرئيس الدكتور سيباستيان بينييرا رئيس 

جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس الدكتور جورج مانه ويا رئيس 
جمهورية ليبيريا في ضحايا حريق مركز تحفيظ القرآن بضواحي العاصمة 

مونروفيا، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابني.

الوكيل  الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني  تشارك دولــة قطر بوفد ترأسه الشيخ 
البلدية والبيئة في االجتماع  بــوزارة  السمكية  الزراعة والثروة  املساعد لشؤون 
بــدول مجلس  بالزراعة  املعنية  الـــوزارات  السابع والعشرين لوكالء  التحضيري 
أمــس في مسقط بسلطنة  انطلقت أعماله  العربية والــذي  الخليج  لــدول  التعاون 
التاسع والعشرين  الـــوزاري  للتحضير لالجتماع  ُعــمــان. ويــأتــي هــذا االجتماع 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــذي  ــ ــدول مــجــلــس الــتــعــاون ل ــتــعــاون الـــزراعـــي بــ لــلــجــنــة ال

تستضيفه السلطنة اليوم الخميس.

التحالف االستراتيجي للشرق األوسط،  شاركت دولة قطر في اجتماعات مبادرة 
التي بدأت أعمالها أمس األول في مقر وزارة الخارجية األمريكية بواشنطن.

ترأس وفد دولة قطر في االجتماعات، سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير 
إدارة السياسات والتخطيط في وزارة الخارجية.

وجرى بحث الترتيبات الجارية ملشروع التحالف في املسارات السياسية واألمنية 
والعسكرية والطاقة بمشاركة دول أعضاء التحالف، كما عقد االجتماع الثاني بشأن 
التعاون في مسار الطاقة. حضر االجتماعات سعادة الدكتور عيسى املناعي مدير 
الــدفــاع،  الخارجية، وكــبــار املسؤولني مــن وزارات  بـــوزارة  الــشــؤون األمريكية  إدارة 

والداخلية، والتجارة والصناعة، وقطر للبترول.

الــذي استهدف  للهجوم  الشديدين  إدانتها واستنكارها  أعربت دولــة قطر عن 
مبنى حكوميا في مدينة جالل آباد بأفغانستان، وأدى إلى سقوط جرحى.

الثابت مــن رفض  أمــس، موقف دولــة قطر  الخارجية، فــي بيان  وجـــددت وزارة 
البيان عن تمنيات دولة  الدوافع واألســبــاب. وعبر  العنف واإلرهــاب مهما كانت 

قطر للجرحى بالشفاء العاجل.

الدوحة-قنا

الدوحة - قنا

الدوحة- قنا

الدوحة - قنا

   

 74 األمير يشارك في الدورة الـ 
لألمم المتحدة ويزور فرنسا وبريطانيا

نائب األمير يستعرض التعاون 
مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شل

صاحبة السمو تشارك في جلسة نقاشية 
بجامعة جورجتاون بواشنطن

وصـــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املـــفـــدى، مساء 
أمــس، إلــى مدينة بــاريــس فــي زيـــارة عمل إلى 
الجمهورية الفرنسية الصديقة يلتقي خالها 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــقــصــر األلــيــزيــه 

اليوم الخميس.
ويترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، وفد دولة 
الــدورة الرابعة  قطر للمشاركة في اجتماعات 
املــتــحــدة،  الــعــامــة لــأمــم  والــســبــعــن للجمعية 
والتي تعقد في مقر املنظمة بمدينة نيويورك 
في الواليات املتحدة األمريكية، حيث سيلقي 
ســــمــــوه خــــطــــابــــا فـــــي الـــجـــلـــســـة االفـــتـــتـــاحـــيـــة 
املـــوافـــق 24 سبتمبر  الــثــاثــاء  يـــوم  للجمعية 
سبق مشاركة سمو األمــيــر في 

َ
الــجــاري. وست

الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، زيــــارة عمل  الجمعية 

يقوم بها سموه لكل من الجمهورية الفرنسية 
واململكة املتحدة، يجري خالهما مباحثات 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
وبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني 
املــوافــق 20 سبتمبر في /10 داوننغ  الجمعة 
ــعـــاقـــات  ــز الـ ــزيـ ــعـ ــلــــنــــدن، حــــــول تـ ســــتــــريــــت/ بــ
اإلستراتيجية والتعاون الثنائي في مختلف 
إلــى تبادل اآلراء  مجاالت الشراكة، باإلضافة 

حول أبرز املستجدات في اإلقليم والعالم.

ــيــــخ  ــشــ ــو الــ ــ ــمــ ــ اســـــتـــــقـــــبـــــل ســ
عــبــدالــلــه بـــن حــمــد آل ثــانــي 
نــــــائــــــب األمـــــــــيـــــــــر، بـــمـــكـــتـــبـــه 
ــديـــوان األمــــيــــري صــبــاح  ــالـ بـ
أمــــــــــــــس، بــــــــن فـــــــــــان بــــــيــــــردن 
الرئيس التنفيذي ملجموعة 
»رويــال داتش شل«، والوفد 
املـــرافـــق، بمناسبة زيــارتــهــم 
لــلــبــاد. جــرى خــال املقابلة 
استعراض مجاالت التعاون 

القائمة وسبل تطويرها.

شاركت صاحبة السمو الشيخة مــوزا بنت ناصر، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة التعليم فــوق الجميع وعــضــو مجموعة املدافعن 
عــن أهــــداف الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة لــأمــم املــتــحــدة، صــبــاح أمــــس، في 
جلسة نقاشية بــعــنــوان »التعليم حــق للجميع« نظمتها جامعة 
جــورجــتــاون بالتعاون مــع مؤسسة »التعليم فــوق الجميع« بمقر 

الجامعة في مدينة واشنطن.
تــهــدف الــجــلــســة إلـــى مــنــاقــشــة الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا التعليم 
وكيفية عاجها، باإلضافة إلى دور الجامعات في ابتكار الحلول 

ملواجهة هذه التحديات وحماية التعليم وقت األزمات.
شاركت في الجلسة النقاشية، الدكتورة آالء مرابط عضو مجموعة 
املدافعن عن أهــداف التنمية املستدامة، والسفيرة مياني فيرفير 

املديرة التنفيذية ملعهد جورجتاون للمرأة والسام واألمن.
وركزت صاحبة السمو في نقاشها، على أهمية حماية التعليم في 
أوقات األزمات، كأمر جوهري لتأهيل أجيال املستقبل لكسر دوامة 

النزاعات وإعـــادة بناء مجتمعاتهم على أســس االستقرار والنمو 
املستدام.

وفـــي هـــذا الــســيــاق قــالــت ســمــوهــا: »مــمــا يــدعــو لــأســف أن التعليم 
بات الضحية األولى في أوقات الحرب... بينما للتعليم القدرة على 
توفير الحياة الطبيعية واالستمرارية واالستدامة أثناء النزاعات«.
وأضافت »بعد انتهاء النزاعات يسمح التعليم للقيادين املتعلمن 
الشباب بالعودة إلى أوطانهم وكسر دوامة العنف، حيث يعيدون 

بناء بلدانهم كما يعيدون تصميم مجموعة جديدة من القيم«.
كما دعت صاحبة السمو الجامعات إلى أخذ زمام املبادرة وإيجاد 

حلول مبتكرة تضمن حماية التعليم.
وقالت سموها: »ليس هناك مقياس واحد لجميع الحلول، فالتعليم 
فــي أوقـــات األزمـــات يــواجــه عقبات وصعوبات متعددة، ويجب أن 

نكون مبدعن ومبتكرين لهذه الحلول«.
كما اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا قبل الجلسة، بالدكتور 
جون دوجويا رئيس جامعة جورجتاون حيث تمت مناقشة أهمية 
دور الجامعات في ابتكار حلول لحماية التعليم في أوقات األزمات.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

واشنطن - قنا

واشنطن-قنا

صاحب السمو يصل باريس

الدوحة -

قطر تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم بدول »التعاون«

»كتارا« تمنح د. الكواري درع التميز

شاركت النيابة العامة القطرية في االجتماع العاشر ملساعدي النواب العموم 
واملدعني العامني ورؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العامة األستاذ  النيابة  الــذي عقدت في سلطنة ُعمان. وتــرأس وفــد  العربية 
إبراهيم عبد الله القبيسي املحامي العام األول مدير إدارة التفتيش القضائي. 
وناقش االجتماع الذي اختتمت جلساته أمس مجموعة من املواضيع املتعلقة 
بــدول املجلس، ومــن أهمها قواعد  الــعــام  العامة واالدعــــاء  النيابات  بأعمال 
التعاون املشترك بني النيابات العامة واالدعاء العام، والالئحة االسترشادية 
الطفل، واملواضيع األخــرى  للتفتيش على أعمال األعــضــاء، وقواعد حماية 
النواب  املدرجه على جدول األعمال. يأتي هذا االجتماع تحضيرا الجتماع 

العموم في شهر أكتوبر املقبل املزعم إقامته في مسقط.

احتضنت املؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ أمس، حفل تدشن 
كتاب »وظلم ذوي القربى.. الطريق إلى اليونسكو« لسعادة الدكتور 

حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة.
حضر الحفل الذي أقيم في القاعة رقم )15( عدد من الوزراء والسفراء 

العرب واألجانب املعتمدين لدى الدولة ونخبة من املثقفن.
وأثناء حفل تدشن الكتاب، منح الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، 
الــدكــتــور حمد بن  مــديــر عــام كــتــارا درع التميز للعام 2019 لسعادة 
الــدولــة، وذلــك تقديرا لجهوده ومساهمته  الــكــواري وزيــر  عبدالعزيز 

الفاعلة في الحقل الثقافي على مستوى دولة قطر والوطن العربي.
وقال السليطي، إن تكريم /كتارا/ لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز 

الــدولــة يأتي لسجله الثقافي واملهني والدبلوماسي  الــكــواري وزيــر 
الــحــافــل على مستوى قطر والــوطــن الــعــربــي والــعــالــم، والــتــي جعلت 
منه أحــد أبــرز رجــاالت اإلبـــداع والثقافة واإلعـــام والدبلوماسية في 
دولة قطر، مشيرا إلى أن /كتارا/ دأبت على استذكار الرموز الثقافية 
وتكريمهم واالحتفاء بهم، وفاء ملا قدموه من منجزات ثقافية وفنية 
وفكرية وإبداعية، وذلك عبر إطاقها للعديد من املبادرات مثل درع 

األديب ودرع الضاد ودرع الفن األصيل.
من جهته، أعرب سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير 
الـــدولـــة عـــن شــكــره وتــقــديــره ملـــبـــادرة /كــــتــــارا/، واصـــفـــا هـــذا التقليد 
)الرائع( في تكريم املبدعن في قطر، موضحا أن /كتارا/ أصبحت  بـ
أنــهــا أصبحت تمثل الثقافة  قـــوال. كما  رئــة الثقافة فــي قطر فعا ال 

العربية بكل جدارة، وباتت ملتقى الحضارات والثقافات.

مسقط -

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املـــفـــدى، 
صباح أمــس، بــزيــارة إلــى اســتــاد خليفة 
الدولي واسباير زون، اطلع خالها على 
التجهيزات واالســتــعــدادات الستضافة 
ــعـــاب الــقــوى  الــــدولــــة لــبــطــولــة الـــعـــالـــم أللـ
الدوحة 2019 التي ستقام في الفترة من 

27 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.
ــــدى خـــال  ــفـ ــ ــر املـ ــ ــيـ ــ ــمــــع ســـمـــو األمـ ــتــ واســ
الجولة إلى شرح موجز عن االستعدادات 
الـــجـــاريـــة، كــمــا قــــام بــجــولــة فـــي املـــرافـــق 
واملــنــاطــق املــخــصــصــة لــخــدمــة مــشــاركــي 
ا من مناطق الجولة  وزوار البطولة، بدء
الـــخـــارجـــيـــة ودخــــــول الـــاعـــبـــن والـــقـــوى 
الــعــامــلــة، ومـــــــرورا بـــاملـــراكـــز املــخــصــصــة 
لإلعام وإصدار التصاريح واملتطوعن.

رافق سموه خال الجولة سعادة الشيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة 
األوملبية القطرية رئيس اللجنة املنظمة 
لــبــطــولــة الــعــالــم أللـــعـــاب الـــقـــوى الــدوحــة 

2019، وعدد من املسؤولن باللجنة.

األمير يطلع على تجهيزات استضافة 
2019 بطولة العالم أللعاب القوى الدوحة 

صاحب السمو يزور استاد خليفة الدولي واسباير زون

الدوحة - قنا
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ــال دحــــــان جـــمـــعـــان الـــحـــمـــد رئــيــس  ــ قـ
ــــاب الـــقـــوى  ــعـ ــ االتـــــحـــــاد االســـــيـــــوي أللـ
ونائب رئيس االتحاد الدولي وعضو 
»لوسيل«  لـ القطرية  اللجنة االوملبية 
العالم  النهائية من بطولة  ان املامح 
اللـــعـــاب الـــقـــوى اخــــذت تــتــضــح شيئا 
ــول املـــراحـــل الــنــهــائــيــة  فــشــيــئــا مـــع دخــ
مــــــن الــــتــــحــــضــــيــــرات فــــــي االكـــــتـــــمـــــال، 
ــرة  ــيـ وتــــابــــع »نـــحـــن فــــي املــــراحــــل االخـ
مــن الــتــحــضــيــرات وقــد تــم وضــع كافة 
ــرة مــــن اجـــــل حــســن  ــ ــيـ ــ ــلـــمـــســـات االخـ الـ
اســـتـــضـــافـــة وتـــنـــظـــيـــم هـــــذه الــبــطــولــة 
الــتــي تــنــظــمــهــا دولــــة قــطــر الول مـــرة، 
ــكـــون مـــنـــاســـبـــة مــهــمــة  ــتـ ــا انــــهــــا سـ ــمـ كـ
للتعريف بآخر استعدادات دولة قطر 

الستضافة مونديال العالم 2022«.
وشــدد دحــان جمعان الحمد رئيس 
ــــاب الـــقـــوى  ــعـ ــ االتـــــحـــــاد االســـــيـــــوي أللـ
ونــائــب رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي على 
الــــقــــوى  ــم اللـــــعـــــاب  ــالــ ــعــ الــ بــــطــــولــــة  ان 
ــة قــطــر فـــي الــفــتــرة  الــتــي تــنــظــمــهــا دولــ
املتراوحة بني 27 سبتمبر والى غاية 
6 اكــتــوبــر مــن الــعــام الــجــاري ستكون 
مميزة، وتحظى باعجاب واشادة كل 
الــبــطــولــة بمختلف  مــن سيتابع هـــذه 
مسابقاتها وجــوالتــهــا، وتــابــع قائا 
العالم  »ســـوف تستضيف دولـــة قطر 
باسره في بطولة العالم اللعاب القوى 
البطولة فــي افضل  سنعمل ان تكون 
مـــســـتـــويـــات االســـتـــضـــافـــة والــتــنــظــيــم 
البطولة  اننا نستضيف هــذه  خاصة 
لايفاء بالرؤية االستراتيجية للدولة 
2030 عــلــى اعــتــبــار ان الــريــاضــة جــزء 
ــن هــــــذه الــــــرؤيــــــة، وتـــعـــد  ــ ال يـــتـــجـــزأ مـ
ــقـــوى ثــالــث  ــعـــاب الـ بــطــولــة الـــعـــالـــم اللـ
اكبر فاعلية رياضية بعد االوملبياد 
وبــطــولــة الــعــالــم لـــكـــرة الـــقـــدم، والــتــي 
الدولي  سيستضيفها اســتــاد خليفة 
احد املاعب التي ستحتضن مباريات 
كأس العالم 2022، والذي شهد خال 
العديد من  الــســنــوات املاضية ادخـــال 
الــتــكــنــولــوجــيــة  ليصبح  الــتــطــويــرات 
ــد اكـــثـــر املـــاعـــب تـــطـــورا مـــن حيث  احــ
تكنولوجيا االضــاءة والتكنولوجية 
الــرقــمــيــة وتــقــنــيــة الــتــبــريــد الــصــديــقــة 

للبيئة«.
ــيـــوي  ــيـــس االتــــحــــاد االسـ واوضـــــــح رئـ
القوى ونائب رئيس االتحاد  أللعاب 
الــدولــي ان جــانــبــا مــن االلــعــاب سيتم 
ــة،  تــنــظــيــمــهــا عـــلـــى كـــورنـــيـــش الــــدوحــ
حيث سيتم تنظيم السباقات ومنها 
ســبــاق املـــاراثـــون وســبــاق املــشــي على 
كورنيش الدوحة وتابع قائا »ستقام 
ــــي ســـتـــاد  ــافــــســــات فـ ــنــ ــن املــ ــ ــديــــد مـ ــعــ الــ
خــلــيــفــة، فــــي حــــني ســتــنــظــم ســبــاقــات 
املــــاراثــــون لــيــا عــلــي الــكــورنــيــش في 
ــــن نـــوعـــهـــا فــي  ــــي االولـــــــــى مـ بـــــــــادرة هـ
تــاريــخ بــطــولــة الــعــالــم اللــعــاب الــقــوى، 
ــــش فـــضـــاء  ــيـ ــ ــــورنـ ــكـ ــ لــــيــــكــــون بـــــذلـــــك الـ
املــنــافــســات  مــفــتــوحــا يستضيف هـــذه 
وســيــتــيــح لــكــافــة الــجــمــاهــيــر مــتــابــعــة 
ــلـــك الـــســـبـــاقـــات فــــي فــــضــــاء مــفــتــوح  تـ
واالستمتاع باالجواء الرائعة للغاية، 
حـــيـــث ســتــضــفــي االضــــــــواء الــخــاصــة 
بـــمـــنـــطـــقـــة االبــــــــــراج ملـــســـة فـــنـــيـــة عــلــى 
االجواء لترسم لوحة متكاملة تعكس 
ــة بــــني عــاصــمــة  ــ ــــدوحـ الـــتـــكـــامـــل فــــي الـ
االقتصاد وعاصمة الرياضة والثقافة 
فــــي ظــــل وجـــــــود مــــزيــــج مـــتـــكـــامـــل مــن 

الجنسيات في الدولة«.
ونـــوه دحـــان الــحــمــد رئــيــس االتــحــاد 
ــائــــب  االســــــيــــــوي أللـــــعـــــاب الـــــقـــــوى ونــ
رئيس االتــحــاد الــدولــي الــى ان سباق 
كــيــلــومــتــر سينطلق من  ــاراثـــون 42  مـ
ــام املــنــصــة األمــيــريــة فـــي كــورنــيــش  امــ
الــدوحــة على ان يــتــواصــل الــى حــدود 
الـــديـــوان األمـــيـــري ومـــن ثــم فــي اتــجــاه 
ــدق الـــــشـــــيـــــراتـــــون، حــيــث  ــ ــنـ ــ اشـــــــــــارة فـ
ســيــطــوف الـــريـــاضـــيـــون املــتــســابــقــون 
ــــون ســبــع مـــــرات على  ــاراثـ ــ فـــي هــــذا املـ
املــذكــورة، حيث تقدر املسافة  املسافة 
املــحــددة بنحو 6 كيلومترات فــي كل 
الى  دورة، وتابع قائا »امــا بالنسبة 

املــشــي والــــذي سينتظم كذلك  ســبــاق 
الدوحة والــذي ستكون  في كورنيش 
مــســافــتــه عــلــى امـــتـــداد 20 كــيــلــومــتــرا 
الــســبــاق سيكون عبارة  فــان مضمار 
على دورة في محيط املنصة االميرية 
بمعدل 2 كيلومتر في كل دورة حيث 
الـــعـــداءون مطالبني بتنفيذ  ســيــكــون 

20 دورة كاملة النهاء السباق«.

خبرات متميزة

ــاد االســــيــــوي  ــ ــحــ ــ وشــــــــدد رئــــيــــس االتــ
الــقــوى على مــا تمتلكه دولــة  أللــعــاب 
قطر من خبرة متميزة في استضافة 
مـــخـــتـــلـــف الـــــتـــــظـــــاهـــــرات واالحــــــــــــداث 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــيــــة والـ ــيــــمــ ــلــ الــــريــــاضــــيــــة االقــ
العديد  فــي  والــعــاملــيــة، حــيــث نجحت 
من املرات في تنظيم تلك التظاهرات، 
حيث نظمت دولة قطر في العام 2010 
ــل الـــقـــاعـــات الول  ــ بــطــولــة الـــعـــالـــم داخـ
مــــرة فـــي الـــشـــرق االوســــــط وبــالــتــالــي 
فهذا ضمن رؤيــة مستقبلية للقيادة 

والرياضة ضمن رؤية قطر 2030.
ونـــوه دحـــان الــحــمــد رئــيــس االتــحــاد 
بـــطـــولـــة  ــى ان  ــ ــ الـ االســــــيــــــوي أللـــــعـــــاب 
الــقــوى ستشكل نقلة  الــعــالــم اللــعــاب 
ــنـــظـــم الول  نــــوعــــيــــة، خــــاصــــة انــــهــــا تـ
مـــرة فــي الــشــرق االوســــط مــمــا يعطي 
فــرصــة اســاســيــة وفـــريـــدة مـــن نوعها 
ــــني، حـــيـــث  ــعــ ــ ــجــ ــ ــشــ ــ ــر واملــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
الــهــام جــيــل جديد  سيساهم ذلــك فــي 
من العدائني هنا في الشرق االوسط. 
اما عن االرث الذي ستتركه البطولة، 
ــيـــوي  ــاد االسـ ــحــ ــيـــس االتــ ــــال رئـ فـــقـــد قـ
القوى ونائب رئيس االتحاد  اللعاب 
ــيـــة  ــبـ ــي وعــــضــــو الـــلـــجـــنـــة االوملـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــــذه الـــبـــطـــولـــة ســتــتــرك  الـــقـــطـــريـــة ان هـ
املقبلة فــي دولــة  لــاجــيــال  ارثـــا كبيرا 
التطور  انــهــا ستساهم فــي  قطر كما 
الــقــوى فــي ظل  الــعــاب  العاملي بمجال 
ما تتمتع به دولة قطر من امكانيات 
ــتـــطـــورة فــي  عـــالـــيـــة وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مـ
الرياضة بمختلف مجاالتها،  مجال 
وتابع قائا »يجب بالتأكيد ان نعمل 
على تطوير الرياضة خال السنوات 
الـــقـــادمـــة لــجــلــب املــــزيــــد مــــن الــشــبــاب 
وابراز الشغف الخاصة بأم االلعاب.«.

ــة  ــى ان دولـ ــــان الــحــمــد الــ ــار دحـ ــ واشــ
الــثــقــافــات وسيكون  قطر بلد متعدد 
ــه داخــــل  ــمـ ــدعـ ــل عـــــــداء جـــمـــاهـــيـــر تـ ــكـ لـ
ــذي يـــمـــنـــح تــجــربــة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ املـــلـــعـــب، االمـ
فريدة من نوعها واستثنائية للغاية 
الــتــي ســتــواكــب منافسات  للجماهير 

هذه البطولة.

إنجاح البطولة

ودعا رئيس االتحاد االسيوي أللعاب 
القوى جميع من على ارض دولة قطر 
البطولة،  العمل من اجــل انجاح هــذه 

خــاصــة ان كــافــة املــؤســســات الــعــامــلــة 
في الدولة تشارك مع اللجنة املنظمة 
مــن اجـــل انــجــاح الــبــطــولــة واخــراجــهــا 
لــلــعــالــم فـــي ابــهــى حــلــة، وتـــابـــع قــائــا 
ــة  ــيـ ــة الـــدولـ ــيــ ــبــ »هــــنــــاك الـــلـــجـــنـــة االوملــ
واملجلس االوملبي االسيوي يشاركون 
مـــن مــوقــعــهــم مــعــنــا فـــي هــــذا الــحــدث 
ونـــحـــن ســــعــــداء لــلــغــايــة بــاســتــضــافــة 
كــل الــعــالــم هــنــا فــي الـــدوحـــة ونــرحــب 
بــجــمــيــع الــضــيــوف والــحــضــور الــذيــن 
سيتواجدون بيننا في مدينة الدوحة 
عــلــى امـــتـــداد 12 يــومــا تــقــريــبــا، حيث 
مــن املــنــتــظــر ان تــشــهــد بــطــولــة الــعــالــم 
اللـــعـــاب الـــقـــوى مــشــاركــة ضــخــمــة من 
بــــلــــدا وســـيـــكـــون هــنــاك  حــــوالــــي 230 
عـــداء، واكــثــر مــن 3000 اعامي   3300
بــمــن فــيــهــم الــصــحــفــيــون والــنــاقــلــون 
الــرســمــيــون، واكــثــر مــن 4000 متطوع 
يمثلون اكثر من 99 دولة من مختلف 

دول العالم.«
وشــدد دحــان جمعان الحمد رئيس 
ــقـــوى  االتـــــحـــــاد االســـــيـــــوي أللــــعــــاب الـ
ونائب رئيس االتحاد الدولي وعضو 
الــقــطــريــة بالتأكيد  الــلــجــنــة االوملــبــيــة 
عــلــى ان الــهــدف االســاســي هــو اظــهــار 
ان قــطــر هــي املــكــان املــنــاســب للعيش 
ــد وجـــدنـــا  ــ واالســـتـــثـــمـــار، وتــــابــــع »وقــ
الكثير مــن االراء بسعادة مــن عاشوا 
هــنــا حــيــث عـــبـــروا عـــن ارتــيــاحــهــم في 
ــر تـــبـــلـــي بـــاء  ــأن قـــطـ ــ ــر واكــــــــــدوا بــ قـــطـ
بـــاب املجاملة  لــيــس مــن  حسنا وهـــذا 
علي االطاق، فالقطري وغير القطري 
الــجــمــيــع فــــي قــــــارب واحــــــد ونـــحـــن ال 
نفرق بني اي قطري او مقيم، والدليل 
عـــدد املــتــطــوعــني الــكــبــيــر مــن اكــثــر من 
دولـــة مختلفة وهـــذا ينبع مــن حبهم 

الكبير لقطر.
وقــد قمنا بتخصيص خيمة ومركز 
خـــاص لــهــم مــؤخــرا فــي اســبــايــر، كما 
الــعــالــم، وهدفنا  انــنــا منفتحون علي 
هـــو ان نـــقـــوم بـــأمـــر يــفــضــي الــــى ارث 
مـــمـــيـــز تــخــلــفــه هـــــذه الـــبـــطـــولـــة خـــال 

السنوات القادمة.«.
وفي حديثه عن تحقيق اعلى معايير 
البطولة بما يتماشى  النزاهة ضمن 
الدولي  واخاقيات ومــبــادئ االتــحــاد 
ــــان جـــمـــعـــان الـــحـــمـــد رئــيــس  ــال دحــ ــ قـ
ــقـــوى  االتـــــحـــــاد االســـــيـــــوي أللــــعــــاب الـ
ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
القطرية ان  اللجنة االوملــبــيــة  وعــضــو 
دولــة قطر من اوائــل الــدول الحريصة 
عــلــى تــحــقــيــق اعــلــى مــعــايــيــر الــنــزاهــة 
ــذا، كــمــا  ــ ــد قــطــعــت اشــــواطــــا فــــي هــ ــ وقـ
ان هــنــاك اجــمــاع دولـــي عــلــى ضـــرورة 
تطبيق اعلى النظام الدولي وااللتزام 
البطولة من  القوانني ضمن  باللوائح 
اجل املحافظة على اخاقيات ومبادئ 
الـــتـــنـــافـــس الـــنـــزيـــه بــــني الـــاعـــبـــني فــي 
مختلف الرياضات التي سيتنافسون 

فيها.

اللمسات النهائية في مراحلها األخيرة.. الحمد:

»بطولة ألعاب القوى« بطاقة تعريف
 الستعداد قطر استضافة كأس العالم

أحمد فضلي

¶  دحالن الحمد

»لوسيل«                                                                  تصوير: عمرو دياب ¶  الحمد متحدثا لـ

¶  استعدادات الكورنيش الستضافة جانب من مسابقات البطولة

¶  التميمة فالح رمز البطولة
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اللجنة األمنية جاهزة لتأمين المنشآت الرياضية الخاصة بالبطولة.. النقيب العلي:

3 مواقع ستشملها الخطة األمنية 
لبطـــولة العالــم أللعاب القــوى 

أكدت اللجنة األمنية لبطولة العالم أللعاب القوى 
الـــدوحـــة 2019، أنــهــا وبــحــكــم مــهــامــهــا اســتــعــدت 
استعدادا كامال لهذا الحدث، وهي جاهزة لتأمني 
املنشآت الرياضية التي تشهد منافسات البطولة 
الــفــنــادق باعتبارها مــقــار سكنية  وكــذلــك تــأمــني 

للوفود املشاركة في البطولة العاملية.
وأوضح النقيب مبارك بالل العلي رئيس اللجنة، 
فــي تــصــريــحــات بــهــذا الــصــدد، أنـــه فــي األســابــيــع 
القادمة، ستحتشد األجــنــدة الرياضية في دولة 
قطر بالعديد مــن الفعاليات الرياضية الكبرى، 
وتأتي في مقدمتها بطولة العالم أللعاب القوى 
)ثــالــث أكــبــر بــطــولــة ريــاضــيــة فــي الــعــالــم( والــتــي 
تنظم ألول مرة في منطقة الشرق األوسط نهاية 
شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا أن اللجنة املنظمة 
قـــد أعــــدت الـــعـــدة لــهــا، وجـــهـــزت الــــكــــوادر املــدربــة 
للقيام بــأدوار كبيرة لضمان نجاحها وللتأكيد 
على ريادة وسيادة قطر في جميع املجاالت ومن 
بينها املجال الرياضي، مبينا حرص اللجنة على 
تهيئة األجـــواء اآلمــنــة للجميع مــن خــالل اللجنة 

األمنية بوحداتها املختلفة.
وأفـــاد بــأنــه مــع بــدء الــعــد الــتــنــازلــي، يـــزداد حجم 
ــذي تــشــكــلــه الــبــطــولــة لــكــافــة الــجــهــات  الــتــحــدي الــ
املــعــنــيــة واألجـــهـــزة األمــنــيــة فـــي دولــــة قــطــر الــتــي 
ستكون محط أنظار العالم، ألن هذه االستضافة 
تمثل حدثا فــريــدا وإنــجــازا وطنيا كبيرا، وجــاء 
تشكيل الــلــجــنــة األمــنــيــة لــتــكــون داعــمــا أســاســيــا 
يــســاهــم فــي إنــجــاح الــبــطــولــة، مــن خـــالل الــوقــوف 
ــأمـــن املـــالعـــب  ــافـــة اإلجــــــــــراءات املــتــعــلــقــة بـ عـــلـــى كـ
واإلجــراءات الوقائية التي يجب أن تتخذ بهدف 
توفير الحماية األمنية للبطولة وكل ما يرافقها 
ــداث وفــعــالــيــات، وبــمــا يــشــمــل تــوفــيــر كل  ــ مـــن أحـ
عناصر االهــتــمــام والــراحــة املطلوبة للجماهير 
والضيوف وتم إعداد خطة أمنية شاملة للبطولة 
في سبيل إنجاح هذا الحدث الكبير وبما يليق 

بسمعة دولة قطر.
وأكـــد النقيب مــبــارك بـــالل الــعــلــي رئــيــس اللجنة 
األمــنــيــة لــبــطــولــة الــعــالــم أللــعــاب الــقــوى الــدوحــة 
لــجــان مــنــبــثــقــة عـــن اللجنة  2019 أن هــنــاك عـــدة 
املــنــشــآت، اللجنة  املنظمة للبطولة وهـــي: لجنة 
ــال، لجنة  ــ ــــصـ اإلعـــالمـــيـــة، لــجــنــة الــتــســويــق واالتـ
ــة، لــجــنــة  ــيـ ــبـ مـــكـــافـــحـــة املـــنـــشـــطـــات، الـــلـــجـــنـــة الـــطـ
التخطيط والعمليات، لجنة البروتوكول، لجنة 
خــدمــات الــحــدث، الفــتــا إلــى أن كــل لجنة مــن هذه 
الـــلـــجـــان تــعــمــل تــحــت مــظــلــتــهــا إدارات مختلفة 
مـــخـــتـــصـــة، بـــــدأ الــتــنــســيــق بــيــنــهــا مـــنـــذ تــشــكــيــل 
فريق العمل قبل بطولة العالم السابقة أللعاب 
القوى والتي استضافتها العاصمة البريطانية 
)لندن( في عام 2017، حيث ذهب وفد إلى هناك 
لالستفادة من التجربة البريطانية واالطالع على 

التجهيزات والتنظيم.
وأوضـــح أن رؤســـاء اللجان املختلفة فــي اللجنة 
املــنــظــمــة مــن الــشــبــاب األكـــفـــاء أصــحــاب الــخــبــرات 
الـــذيـــن ســبــق وأن شـــاركـــوا فـــي بـــطـــوالت ســابــقــة 
القت نجاحا كبيرا، ولهم تجارب وخبرات كل في 

مجال اختصاصه.

مهام اللجنة 

وحول مهام اللجنة األمنية يقول النقيب مبارك 
بالل العلي رئيس اللجنة إن اللجنة األمنية، هي 
إحـــدى لــجــان اللجنة املنظمة للبطولة مهمتها 
تــأمــني املــالعــب واملــنــشــآت الــريــاضــيــة الــتــي تقام 
ــة فــي  ــ ــــدرجـ ــقــــوى املـ ــاب الــ ــعــ عــلــيــهــا مـــســـابـــقـــات ألــ
الـــبـــرنـــامـــج إلــــى جـــانـــب تـــأمـــني ســـالمـــة الــالعــبــني 
واملشاركني واملنظمني أثناء تحركهم أو في مقار 
إقــامــتــهــم وفــقــا لــلــضــوابــط املــعــمــول بــهــا وكــذلــك 
سالمة الجمهور أثناء مشاهدتهم للمسابقات. 
مــنــوهــا بـــأنـــه مـــن مـــهـــام الــلــجــنــة األمـــنـــيـــة تــأمــني 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي أللــعــاب 

القوى والتي ستنعقد على هامش البطولة.
وبــني أن العديد مــن الــوحــدات تعمل تحت مظلة 
اللجنة األمنية وهــي مكونة من مختلف إدارات 
الــتــي يــرتــبــط عملها بالبطولة،  الــداخــلــيــة  وزارة 
مــن بينها وحـــدة الــحــركــة املـــروريـــة ويــشــتــرك في 

عملها اإلدارة العامة للمرور وإدارة املواكب بقوة 
لــخــويــا. وحــــدة التقنية والــتــي تــعــنــى بــالــشــؤون 
الفنية الخاصة بتقنيات اللجنة مثل اإلشـــراف 
عــلــى إصــــدار الــتــصــاريــح لــلــمــشــاركــني والــالعــبــني 
إلــى املالعب من خالل  واللجنة املنظمة للدخول 
مركز التصاريح، وتمثلها إدارتــا النظم األمنية 
واالتــصــاالت وجهات أخــرى في الــدولــة. ويشارك 
أيضا في اللجنة األمنية مركز القيادة الوطني 
)NCC( والـــــوحـــــدة اإلعــــالمــــيــــة وتــمــثــلــهــا إدارة 

العالقات العامة.

أعداد المشاركين 

ــأن أعــــــداد املـــشـــاركـــني فـــي الــبــطــولــة أوضـــح  وبـــشـ
الــعــالــم بصفة خــاصــة محفل دولـــي،  أن بــطــوالت 
تشارك فيه الكثير من الدول بهدف الوصول إلى 
منصة التتويج ومن املتوقع مشاركة العديد من 
الدول من مختلف القارات. ومن املتوقع مشاركة 
يــمــثــلــون )200( دولــة  )3650( العــبــا كــحــد أعــلــى، 
تقريبا وأيضا من املتوقع حضور نحو )2500( 
إعــالمــي لتغطية فــعــالــيــات الــبــطــولــة فــي وســائــل 
اإلعــالم املختلفة العاملية واملحلية، وهناك وفود 
مــن االتـــحـــاد الـــدولـــي أللــعــاب الـــقـــوى، إلـــى جانب 

الرعاة وموظفي االتحاد الدولي.

مهام اللجنة 

وأشــــار إلـــى أنـــه تــم وضـــع مــهــام الــلــجــنــة األمــنــيــة 
وفق خطة عمل تشتمل على اإلشــراف على كافة 
النواحي األمنية، وأبرزها وضع خطة أمن الطرق 
ــــالت املــرتــبــطــة بـــاملـــالعـــب الـــتـــي ســتــقــام  ــواصـ ــ واملـ
عليها البطولة سواء امللعب الرئيسي ملنافسات 
ــدولـــي أو مــالعــب  الــبــطــولــة فـــي إســـتـــاد خــلــيــفــة الـ
التدريب في نادي قطر إلى جانب الفنادق وكافة 
املــحــيــطــة، بــمــا يــشــمــل تحقيق املعايير  املــنــاطــق 

األمنية املطلوبة.
وأضـــاف أن وزارة الداخلية تمتلك وقــوة لخويا 
خبرات محلية عملت لفترات طويلة بتناغم خالل 
البطوالت املحلية والدولية التي تقام على أرض 
قطر، وخالل الفترة املاضية قامت بوضع العديد 
مـــن الــخــطــط واإلجــــــــــراءات الـــتـــي تـــوفـــر الــحــمــايــة 
األمنية للرياضة القطرية مما جعلنا نضع في 
أولــويــاتــنــا ضــــرورة تــوفــيــر كــل مــا يــلــزم لتجهيز 
عناصر متميزة بخبرات متقدمة تعمل، بهدف 
إظــهــار كــافــة األحـــداث الرياضية بــالــصــورة التي 

تليق بقطر.

التجهيزات األمنية 

بـــأن اللجنة األمــنــيــة سعت  ــال رئــيــس اللجنة  وقـ
لــلــوقــوف عــلــى كــافــة الــتــجــهــيــزات األمــنــيــة، والــتــي 
املــرافــق الخاصة  تتضمن جـــوالت ميدانية على 

إلــى جانب وضــع املخططات الخاصة  بالبطولة 
ــرق رئــيــســيــة  بـــالـــطـــرق واملــــواصــــالت واعـــتـــمـــاد طــ
ــيـــر لــلــفــرق  ــة لــتــســهــيــل حــــركــــة الـــسـ ــلـ وطـــــــرق بـــديـ
املشاركة واملواطنني واملقيمني سعيا نحو تقديم 
كل سبل الراحة وتسهيل حركة السير في محيط 
إستاد خليفة الدولي واملناطق املجاورة وكذلك 

كورنيش الدوحة.
ــد حـــرصـــت الــلــجــنــة عـــلـــى مــــراعــــاة تــعــلــيــمــات  ــ وقـ
االســتــخــدام الــخــاصــة بــاالتــحــاد الـــدولـــي أللــعــاب 
الـــقـــوى وتــعــزيــز املـــالعـــب بــعــنــاصــر بــشــريــة حــول 
امللعب لتوفير األمن والسالمة دون إعاقة الرؤية 
أو املشاهدة على الجماهير كما جرت العادة في 
كل البطوالت العاملية، كما قامت اللجنة األمنية 
بـــوضـــع الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــطـــط الـــخـــاصـــة بـــإخـــالء 
ــبــع فـــي قـــوانـــني الــبــطــوالت 

ّ
املـــالعـــب كــمــا هـــو مــت

العاملية، والــتــي تتضمن توفير مــخــارج طــوارئ 
وأنــظــمــة إطــفــاء الــحــريــق وضــمــان سهولة دخــول 
ــنـــع دخــــول  ــــات بــيــســر ومـ ــــدرجـ ــــى املـ الـــجـــمـــهـــور إلـ
املـــحـــظـــورات املـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولـــيـــا بــاإلضــافــة 
التــخــاذ كــافــة الــخــطــط األمــنــيــة املــطــلــوبــة لتأمني 

سباقات املاراثون على كورنيش الدوحة.
إلــى أن هناك ثالثة  وأشـــار النقيب مــبــارك العلي 
مـــواقـــع ســتــشــمــلــهــا الــخــطــة األمـــنـــيـــة املــوضــوعــة 
لهذه البطولة: إستاد خليفة الدولي وهو امللعب 
الرئيسي لعدد من األلعاب التنافسية، وكورنيش 
ــــذي تـــقـــام عــلــيــه ســبــاقــات املـــاراثـــون  الـــدوحـــة والــ
واملشي. السباقات عددها خمسة في عشرة أيام، 
اعــتــبــارا مــن تــاريــخ 27 سبتمبر الـــجـــاري، أولــهــا 
سباق السيدات ملسافة سبعة كيلو مترات وثالثة 
ســبــاقــات فــي ريــاضــة املــشــي، والــســبــاق الرئيسي 
ــا املــكــان الــثــالــث فــهــو نــادي  ــال. أمـ ــاراثـــون الـــرجـ ملـ
الــريــاضــي والـــذي تــم تخصيصه لتدريبات  قطر 

الالعبني املشاركني في البطولة.
مـــن ضــمــن الـــســـبـــاقـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا الــبــطــولــة 
ــقـــام ألول  الـــعـــاملـــيـــة، املـــــاراثـــــون الــلــيــلــي والـــــــذي يـ
مــــرة فـــي الـــعـــالـــم، بــكــورنــيــش الـــدوحـــة وســيــكــون 
فــي منتصف الــلــيــل وهـــو يــحــتــاج إلـــى تجهيزات 
خاصة، من إضاءات وترتيبات كما أن التدريبات 
لهذا املاراثون ستكون ليلية ما يتطلب مثل هذه 
التجهيزات، واألنــظــار متجهة نحو قطر كونها 
الــلــيــلــي، مــا يدعو  أول مــن سينظم هـــذا الــســبــاق 
الــجــمــيــع للعمل وبــــذل الــجــهــد لــتــشــريــف دولــتــنــا 
أمـــام تحد  الحبيبة. والــلــجــنــة املنظمة للبطولة 
كبير، فالبطولة تقام ألول مرة في منطقة الشرق 
األوســط، وتشهد سباق ماراثون ليلي يقام ألول 

مرة في العالم.

التدريبات 

وحول التدريبات التي حصل عليها رجال األمن 
املشاركون في تأمني البطولة قال النقيب مبارك 
العلي إن رجـــال الــشــرطــة واألمـــن فــي دولـــة قطر، 

يــنــالــون بــاســتــمــرار قــســطــا كــافــيــا مـــن الــتــدريــب 
التخصصي، ملواجهة التحديات وألداء الرسالة 
األمــنــيــة بــكــفــاءة ومــهــنــيــة عــالــيــة، وهـــم أصــحــاب 
تجارب وخبرات طويلة في مجال تأمني األحداث 
والفعاليات الرياضية الكبرى، باعتبار الدوحة 
عاصمة للرياضة. واألمـــر ليس بجديد عليهم، 
لكن تختلف القوانني واألنظمة من اتحاد دولي 
التحاد آخر، فقوانني االتحاد الدولي لكرة القدم 
ــاد الـــدولـــي أللــعــاب  )الــفــيــفــا( تــخــتــلــف عـــن االتـــحـ
ــا يــتــطــلــب مــعــرفــتــهــا والـــــتـــــدرب عــلــى  الــــقــــوى، مــ
تطبيقها. واملشاركون في التأمني انخرطوا في 
دورات عديدة مثل الحس األمني والتعامل مع 
الــجــمــهــور وكــيــفــيــة الــتــعــامــل أيــضــا مـــع الــوفــود 
املـــشـــاركـــة. ومــثــل هـــذه الــــــدورات الــتــي تــقــام قبل 
الحدث هي لتعزيز املعلومات واملهارات الالزمة 
وتــنــمــيــتــهــا والــــتــــعــــرف عـــلـــى أحــــــدث األســـالـــيـــب 

املستخدمة في مجال التأمني والتعامل األمني.

خطة إعالمية 

وأشـــار رئيس اللجنة األمنية إلــى أنــه تــم وضع 
خــطــة إعــالمــيــة خــاصــة باللجنة األمــنــيــة هدفها 
توعية الجميع ليس الجمهور فحسب وإنما كل 
لــه صــلــة بالبطولة مــن مــشــاركــني ومنظمني  مــن 
ــــى املـــواطـــنـــني  والعــــبــــني وجـــمـــهـــور بـــاإلضـــافـــة إلـ
واملــقــيــمــني فــبــطــولــة بـــهـــذا الــحــجــم )ثـــالـــث أكــبــر 
إلــى توعية  الــعــالــم( تحتاج  بطولة رياضية فــي 
ــادات األمــــن والــســالمــة وجــاهــزيــة  ــإرشــ خــاصــة بــ
ــراك املجتمع  ــ الــحــدث وإشـ رجــــال األمــــن لتغطية 
ــن مــســؤولــيــة  كــفــئــة مــهــمــة تــكــريــســا ملــفــهــوم األمـــ
الجميع. كما أن وسائل اإلعالم املختلفة ووسائل 
الــتــواصــل االجتماعي لها دور كبير فــي إنجاح 
املــثــال يحتاج الجمهور  البطولة.. وعلى سبيل 
لــتــوعــيــة أمــنــيــة بــشــأن اإلغــــالقــــات والــتــحــويــالت 
املــروريــة في  املــروريــة لضمان انسيابية الحركة 
الطرق املؤدية إلى امللعب الرئيسي، أو كورنيش 
الدوحة. ومن املهم أيضا أن يكون الجمهور على 
علم بما يجري من حركة في الفنادق والطرقات. 
والــوحــدة اإلعــالمــيــة فــي اللجنة ستتواصل مع 
ــاون مــــع الــلــجــنــة  ــعـ ــتـ الـــجـــمـــهـــور وحـــثـــهـــم عـــلـــى الـ

املنظمة.

المناطق القريبة 

وحـــــول تــأثــيــر الــبــطــولــة عــلــى ســاكــنــي املــنــاطــق 
أكــد النقيب مبارك  القريبة مــن مــواقــع البطولة 
العلي أنه ليس هناك تأثير.. خاصة في محيط 
ــــور ســتــكــون عــاديــة  إســتــاد خليفة الـــدولـــي واألمـ
ملــن يسكنون فــي تــلــك األمـــاكـــن، ولــيــس هــنــاك ما 
يعيق حركة دخولهم أو خروجهم إلى أعمالهم. 
أمـــا بــخــصــوص الــنــصــائــح واإلرشــــــــادات فهناك 
أنظمة يعمل بها في املالعب حفاظا على األمن 
والــســالمــة يجب على الجميع اتباعها والتقيد 
بــهــا.. وعــلــى الجمهور الــتــعــاون مــع رجـــال األمــن 
ــقــــدرة لــلــحــفــاظ عــلــى  الــــذيــــن يـــبـــذلـــون جــــهــــودا مــ
انــســيــابــيــة الــحــركــة املـــروريـــة ومـــن الــطــبــيــعــي أن 
ــنـــاك ضـــغـــط جـــمـــاهـــيـــري فــــي مـــثـــل هـــذه  يـــكـــون هـ
الفعاليات الكبرى ما يستدعي تعاون الجميع. 
وأنــصــح بــزيــارة موقع البطولة الرسمي ملعرفة 
املــعــلــومــات التنظيمية  الـــدخـــول وكـــذا  تــفــاصــيــل 
الخاصة األخـــرى. كما أنــصــح الجمهور باتباع 
توجيهات رجال األمن داخل امللعب وعدم إعاقة 
حــركــة اآلخــريــن أو حــجــب رؤيــتــهــم واالســتــمــتــاع 
باملنافسات والــجــمــهــور فــي دولـــة قطر متعاون 

جدا وعلى قدر عال من الوعي.

■ النقيب مبارك بالل العلي ■ شعار بطولة ألعاب القوى

الدوحة -

توقع مشاركة 3650 العبا كحد أعلى 
يمثلون 200 دولة

2500 إعالمي لتغطية فعاليات 
البطولة بوسائل اإلعالم المختلفة
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استعرض تشكيل فريق عمل لدراسة إدخال تعديالت على قانون العمل

مجلس الوزراء يوافق على قانون تنظيم العالج الطبي بالخارج
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء االجتماع العادي 
ــــس بـــمـــقـــره فــي  ــاح أمـ ــبـ ــده املـــجـــلـــس صـ ــقـ الــــــذي عـ

الديوان األميري.
وعقب االجتماع أدلــى سعادة الدكتور/ عيسى 
بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم 
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما 
يلي: نظر املجلس في املوضوعات املدرجة على 
التالي: أواًل- املوافقة  جدول األعمال على النحو 
عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون بــتــنــظــيــم الــــعــــاج الــطــبــي 

بالخارج.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القرار 
الــعــاج  األمــيــري رقـــم )51( لسنة 2012 بتنظيم 
الطبي بالخارج، وملواكبة التطورات الحديثة في 
منظومة العاج الطبي لتسهيل إجـــراءات عاج 
املـــرضـــى الــقــطــريــن فـــي الـــخـــارج وتــقــديــم أفــضــل 

الخدمات لهم.
وبــمــوجــب أحــكــام املــشــروع تــتــولــى الــدولــة عــاج 
الــخــارج، وتتحمل نفقات العاج  املــواطــنــن فــي 
ـــرى، وفــقــا ألحــكــام هـــذا الــقــانــون  والــتــكــالــيــف األخـ

والئحته التنفيذية.
ويـــكـــون عـــاج املــواطــنــن فـــي الـــخـــارج بـــقـــرار من 
الــلــجــنــة املــخــتــصــة، فـــي الـــحـــاالت الــتــي ال يتوفر 

فيها العاج املناسب لها في الدولة، وذلك وفقا 
للقواعد واإلجراءات التي تحددها الائحة.

وتتحمل الدولة نفقات عاج الطاب واملوظفن 
املبتعثن في بعثات دراسية في الخارج وأفراد 
عائاتهم املقيمن معهم الذين يعولونهم شرعا.

الــطــاب الذين  الــدولــة نفقات عــاج  كما تتحمل 
يـــدرســـون فـــي الـــخـــارج عــلــى نــفــقــاتــهــم الــخــاصــة، 
بــــشــــرط أن يــــقــــدم الـــطـــالـــب مــــا يـــثـــبـــت تــســجــيــلــه 

للدراسة.
ثانيا- املوافقة على مشروع قرار وزير الداخلية 
بتعديل بعض أحكام الائحة التنفيذية لقانون 

املرور الصادرة بالقرار رقم )6( لسنة 2010.
ــلـــع مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى تــوصــيــات  ثـــالـــثـــا- اطـ
ــلـــس الــــــشــــــورى بــــشــــأن الـــتـــعـــلـــيـــم وأوضــــــــاع  مـــجـ
الخدمات الطبية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه 
إلــى وزارة التعليم والتعليم العالي  التوصيات 
الـــوزارتـــان كل  الــعــامــة، لتتولى  الــصــحــة  ووزارة 
فيما يخصه دراسة التوصيات وإبداء مرئياتها 

في هذا الصدد.
رابعا- املوافقة على املتطلبات الازمة الستضافة 
مقر املركز اإلقليمي ملكافحة الجريمة اإللكترونية 

»السيبرانية« في دولة قطر للتدريب والتعليم.
خامسا- املوافقة على استضافة الورشة الفنية 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا مــنــظــمــة فــيــرســت الــعــاملــيــة الــتــي 
لــطــوارئ الحاسب اآللــي،  تجمع فــرق االستجابة 

على هامش املناورة السيبرانية التي تقوم بها 
وزارة املـــواصـــات واالتـــصـــاالت بــالــدوحــة خــال 

شهر ديسمبر 2019.
ســـادســـا- املـــوافـــقـــة عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 

التعاون الجمركي العربي.

سابعا- املوافقة على التوقيع على كل من اتفاقية 
قــمــع األفــعــال غــيــر املــشــروعــة املتعلقة بالطيران 
املدني الدولي، والبروتوكول املكمل التفاقية قمع 

االستياء غير املشروع على الطائرات.
ثامنا- املوافقة على: 

ــاورات  ــشــ ــة مــ ــامــ ــرة تـــفـــاهـــم إلقــ ــذكــ ــروع مــ ــشــ 1- مــ
سياسية حــول القضايا ذات االهــتــمــام املشترك 
قـــطـــر ووزارة  ــة  ــ فــــي دولــ الـــخـــارجـــيـــة  بــــن وزارة 

الشؤون الخارجية في جمهورية الفلبن.
ــة  2- مــــشــــروع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــن حـــكـــومـــة دولــ
الــتــعــاون في  قطر وحكومة دولــة الكويت بشأن 
مجاالت تحسن أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة 

الطرق.
الــــوزراء املوضوعن  تاسعا- استعرض مجلس 

التالين واتخذ بشأنهما القرار املناسب: 
1- كتاب ســعــادة وزيــر التنمية اإلداريـــة والعمل 
والشؤون االجتماعية بشأن تشكيل فريق عمل 
ــال بــعــض الــتــعــديــات عــلــى قــانــون  ــ لـــدراســـة إدخـ
بــالــقــانــون رقــم )14( لسنة 2004  الــصــادر  العمل 
والــقــانــون رقــم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخــول 

وخروج الوافدين وإقامتهم.
2- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن 
نتائج االجتماع )57( للجنة التعاون التجاري، 
واالجتماع )45( للجنة التعاون الصناعي لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدوحة-قنا

■ الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

:» اقتصاره على الحاالت التي ال يتوفر لها العالج المناسب داخليا.. خبراء لـ »

النهضة التي يشهدها القطاع الصحي تستدعي ضبط فاتورة »عالج الخارج«

قــال الدكتور يوسف املسلماني، املدير 
الطبي ملستشفى حمد العام، أن الدولة 
ــارج ال  كــفــلــت عــــاج املـــواطـــنـــن فـــي الـــخـ
ــتـــي تــســتــدعــي ذلـــك  ســيــمــا الــــحــــاالت الـ
ــال املــــريــــض لـــلـــخـــارج او  ــ ــارسـ ــ ــواء بـ ــ ــ سـ

استدعاء خبراء الى الدوحة.
واضــــــــاف »لـــكـــن هـــــذا ال يــمــنــع تــنــظــيــم 
ملف العاج بالخارج ووضــع ضوابط 
مـــحـــددة، ال ســيــمــا فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده 
الــبــاد مــن تــطــور هــائــل ومــتــســارع في 
الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي، حــيــث تـــرصـــد الـــدولـــة 
ــلــــيــــارات الـــــريـــــاالت لــتــطــويــر  ســـنـــويـــا مــ
ــه الـــى  ــ ــاع الـــطـــبـــي والــــنــــهــــوض بـ ــطــ ــقــ الــ
ــقــــدمــــة مـــــن خــــال  ــتــ مــــصــــاف الــــــــــدول املــ
افــتــتــاح الــعــديــد مــن املــؤســســات الطبية 
الــتــي يــشــار إلــيــهــا بــالــبــنــان مــثــل ســدرة 
وبعض املستشفيات املتخصصة التي 
تم افتتاحها مؤخرا في مؤسسة حمد 
الــطــبــيــة، وتـــزويـــدهـــا بـــأحـــدث األجــهــزة 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــاملـــيـــة، وكــــذلــــك بــأمــهــر 
وأشهر األطباء في العالم، حيث أصبح 
الـــعـــاج املــحــلــي بــمــســتــوى الـــعـــاج في 

الخارج.

القطاع الصحي

قال الخبير الطبي، مراد ماح أن دولة 
قطر استطاعت أن تحقق قفزات نوعية 
فــي الــقــطــاع الــطــبــي الــــذي حــقــق مــراتــب 

متقدمة في املؤشرات العاملية.
ــاف »تــرصــد الـــدولـــة مــبــالــغ مالية  واضــ
ــة كـــل عــــام لــصــالــح  ــوازنــ ضــخــمــة فـــي مــ

الــى 25  القطاع الطبي تــتــراوح بــن 23 
مليار ريــال النجاز املزيد من املشاريع 
الصحية الضخمة املتمثلة في افتتاح 
املــــــزيــــــد مــــــن املــــســــتــــشــــفــــيــــات واملــــــراكــــــز 
ــا  املــتــخــصــصــة والــــعــــيــــادات وتـــزويـــدهـ
الــتــي توصل  بــأحــدث االجــهــزة الطبية 
لــهــا الــعــلــم وكـــذلـــك رفــــد هــــذه الــصــروح 
املــاهــرة من  بــالــكــفــاءات الطبية  الطبية 
مختلف دول العالم وصوال الى تحقيق 
اهـــداف رؤيــة قطر الوطنية 2030 التي 
تـــهـــدف لـــبـــنـــاء مـــســـتـــوى عـــاملـــي لــنــظــام 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مـــن خــــال الــتــركــيــز 
عــلــى تــكــامــل الــقــوى الــعــامــلــة والــجــودة 

والبحوث. 
وقال ان ملف العاج في الخارج يعتبر 
املــمــيــزة، حيث  مــن اإلنـــجـــازات القطرية 

لـــم تــبــخــل الـــدولـــة يــومــا عــلــى أبــنــائــهــا، 
ووفــــرت الــعــاج لــهــم فــي جميع املــراكــز 
واملــســتــشــفــيــات الــعــاملــيــة، ولــكــن هـــذا ال 
يمنع اآلن تنظيم امللف في ظل التطور 

الهائل في القطاع الصحي املحلي.

أحكام مشروع القانون 

ووافــق مجلس الــوزراء خال االجتماع 
الــــعــــادي الـــــذي عـــقـــده أمــــس بــمــقــره في 
الـــديـــوان األمــيــري عــلــى مــشــروع قــانــون 

بتنظيم العاج الطبي بالخارج.
ويــأتــي إعــــداد مــشــروع الــقــانــون ليحل 
الـــقـــرار األمـــيـــري رقـــم )51( لسنة  مــحــل 
2012 بتنظيم العاج الطبي بالخارج، 
ــة الـــــتـــــطـــــورات الــــحــــديــــثــــة فــي  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ وملـ

ــبــــي لــتــســهــيــل  مـــنـــظـــومـــة الـــــعـــــاج الــــطــ
إجـــــراءات عـــاج املــرضــى الــقــطــريــن في 

الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وبموجب أحكام املشروع تتولى الدولة 
عــاج املــواطــنــن فــي الــخــارج، وتتحمل 
نـــفـــقـــات الــــعــــاج والـــتـــكـــالـــيـــف األخــــــرى، 
ــقـــانـــون والئــحــتــه  وفـــقـــا ألحـــكـــام هــــذا الـ

التنفيذية.
ويـــكـــون عــــاج املـــواطـــنـــن فـــي الـــخـــارج 
بقرار من اللجنة املختصة، في الحاالت 
الــتــي ال يــتــوفــر فــيــهــا الـــعـــاج املــنــاســب 
ــك وفـــقـــا لــلــقــواعــد  ــ ــة، وذلـ لــهــا فـــي الــــدولــ

واإلجراءات التي تحددها الائحة.
وتتحمل الــدولــة نــفــقــات عـــاج الــطــاب 
واملوظفن املبتعثن في بعثات دراسية 
الــخــارج وأفـــراد عائاتهم املقيمن  فــي 

معهم الذين يعولونهم شرعا.
ــقــــات عــــاج  ــفــ ــا تـــتـــحـــمـــل الــــــدولــــــة نــ ــمــ كــ
ــذيـــن يــــدرســــون فـــي الـــخـــارج  الـــطـــاب الـ
على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم 

الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة.

المكاتب الطبية 

الـــعـــامـــة، مــمــثــلــة  الـــصـــحـــة  ــقـــوم وزارة  تـ
ــيـــة والــــعــــاج  ــبـ بـــــــــــإدارة الــــعــــاقــــات الـــطـ
بالخارج بــاإلشــراف اإلداري على إدارة 
الـــعـــاقـــات الــطــبــيــة والــــعــــاج بــالــخــارج 
وعــلــى املــكــاتــب الطبية فــي الــخــارج في 
لندن، واشنطن، بون، تاياند، وتنظيم 
ــقــــرارات  الـــعـــاج بـــالـــخـــارج مـــن خــــال الــ

واللوائح املنظمة لذلك.

وعـــمـــلـــت الــــــــــــوزارة عـــلـــى إحـــــــــداث نــقــلــة 
نوعية في الخدمات املقدمة للمواطنن 
ــاء بـــخـــدمـــات  ــقــ ضـــمـــن جـــهـــودهـــا لــــارتــ
العاج بالخارج تضمنت سرعة اتخاذ 
القرارات وتنفيذها بشكل فوري، وكذلك 
التواصل الفعال بن الجهات املختصة.

وتتلخص رؤية اإلدارة في أنه في حال 
توفر العاج في قطر يتم عاج املواطن 
داخـــل الــبــاد، أمــا فــي حــال عــدم تــوافــره 
فيتم على الــفــور اتــخــاذ الــقــرار بــإرســال 
املريض لتلقي العاج في أفضل املراكز 

في العالم.

إجراءات العالج 

ــراءات الــعــاج فــي الــخــارج من  ــ تــبــدأ إجـ
لــجــنــة فـــرعـــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
ــة املــــريــــض تـــابـــعـــة ملـــؤســـســـة حــمــد  ــالـ حـ
الطبية، وبعد قيام هذه اللجنة بوضع 
يــتــم عــرضــهــا عــلــى اللجنة  توصياتها 
ــــي مـــؤســـســـة حـــمـــد الــطــبــيــة  الـــطـــبـــيـــة فـ
القرار املناسب إمــا بالقبول أو  التخاذ 
الرفض، يعقب ذلك تحويل الطلب إلى 
إدارة العاج بالخارج في وزارة الصحة 
ــال املـــوافـــقـــة  ــ ــه فــــي حـ ــ الـــعـــامـــة، حـــيـــث إنـ
ــاذ إجـــــــراءات  اتــــخــ فــــي  تـــبـــاشـــر اإلدارة 
سفر املريض لتلقي العاج، وفــي حال 
الــرفــض فمن حــق املــريــض تقديم تظلم 
ــــوزارة، خـــال  ــالــ ــ ــــى الــلــجــنــة الــعــلــيــا بــ إلـ
شهرين من قرار الرفض وذلك للتسهيل 
على املراجع نظرًا ألن صاحية التقرير 

الطبي 3 أشهر فقط.

■ مراد المالح■ د. يوسف المسلماني

■ توفير أحدث التقنيات الطبية في القطاع الصحي 

أشاد خبراء ومختصون في القطاع الطبي بما تضمنه مشروع قانون تنظيم العالج 
الطبي بالخارج الذي نص على ان يكون عالج املواطنني في الخارج بقرار من اللجنة 
املختصة، في الحاالت التي ال يتوفر فيها العالج املناسب لها في الدولة، وذلك وفقًا 

للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة.
لـ »لوسيل« أن القطاع الطبي شهد خالل السنوات القليلة املاضية قفزات  وأكدوا 
نوعية تمثلت في تحقيق مؤشرات عاملية متقدمة إقليميا وعامليا، مما يستدعي 
ضبط ملف العالج في الخارج واقتصاره على حاالت معينة تتطلب العالج في الخارج.
واضافوا أن الدولة ترصد مخصصات هائلة للقطاع الطبي قبيل اعداد املوازنة في 
كل عام، حيث تتضمن توفر إمكانيات طبية متطورة من حيث افتتاح املزيد من 
املستشفيات والعيادات املتخصصة واملراكز الصحية، وتجهيزها بأحدث األجهزة 
والتقنيات الطبية التي توصل لها العلم، ورفد هذه الصروح الطبية الكبيرة بأفضل 

وأشهر الكفاءات الطبية.
وجددوا التأكيد على ان الدولة ال تألو جهدا في التيسير على املرضى القطريني 
وتسهيل عالجهم في الخارج وتقديم أفضل الخدمات العالجية لهم، إال أن التطور 
الحاصل في القطاع الطبي القطري من شأنه أن يخفف عدد املتقدمني للعالج في 
الخارج، بالتالي يقلل من حجم فاتورة العالج والتي تشكل عبئا ماليا كبيرة على 

موازنة الدولة.
وسام السعايدة
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بلغ حجم التبادل التجاري بني الدوحة وباريس 
14 مــلــيــار ريــــال، أي مــا يــعــادل 3.5 مــلــيــار يـــورو، 
ــذا يـــعـــكـــس قـــــوة الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي بــني  ــ ــ وهـ

البلدين وتطور العالقات االقتصادية.
وأخذت العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
في التنامي منذ مطلع التسعينيات في مجالي 
األمـــن واالقــتــصــاد، وأدت رغــبــة قــطــر فــي تنويع 
اقــتــصــادهــا وتــقــلــيــص اعــتــمــادهــا عــلــى عــائــدات 
الـــغـــاز إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق الـــتـــعـــاون مـــع فــرنــســا 
فــي مختلف املــجــاالت، وأســهــم توقيع اتفاقيات 
وعقود في مجاالت االقتصاد والتعليم والدفاع 
الــشــراكــة القائمة  ومكافحة اإلرهـــاب فــي توطيد 

بني قطر وفرنسا.
ــادي الــســابــع  ــتـــصـ وتــعــتــبــر فــرنــســا الـــشـــريـــك االقـ
الــســوق القطري أكثر مــن 200  لقطر، وتعمل فــي 
شــركــة فرنسية وتستثمر فــي قطاعات مختلفة 
في السوق القطري، وتواصل الشركات الفرنسية 
أعمالها في املشاريع املرتبطة بالبنى التحتية 

الخاصة بمنشآت ومالعب كأس العالم.
وبــلــغ حــجــم االســتــثــمــارات الــقــطــريــة فـــي فرنسا 
حــوالــي 25 مــلــيــار يــــورو وهــنــاك اهــتــمــام قطري 
باملزيد من االستثمارات واالستفادة من الفرص 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الــــســــوق الـــفـــرنـــســـي. وتــعــتــبــر 
فرنسا إحدى الوجهات املفضلة لدى املستثمرين 

القطريني في الخارج.
ويعتبر القطاع العقاري الفرنسي أحد املجاالت 
التي شهدت قفزة هائلة خالل السنوات املاضية 
مما يجعله مرشحًا لتحقيق أربــاح ال بــأس بها 
على املدى البعيد. وباملقابل توظف فرنسا الكثير 
من االستثمارات في دولة قطر في مجاالت الغاز 
 عن االستثمارات في مجال البنية 

ً
والنفط، فضال

التحتية وخــاصــة فــي مجال اإلنــشــاءات الكبيرة 
املتعلقة بــاالســتــعــداد الســتــضــافــة بــطــولــة كــأس 
 عن التبادل في مجاالت 

ً
العالم قطر 2022، فضال

االقتصاد والتجارة والطيران.

ترام لوسيل 

ــــاون فـــــــي مــــــجــــــال الــــنــــقــــل  ــــعـــ ــــتـــ ـــ وبــــــخــــــصــــــوص ال
ــــالت تـــقـــوم شـــركـــة الـــســـتـــوم فـــي مــديــنــة  ــواصـ ــ واملـ
قــطــارًا تابعًا  الــفــرنــســيــة بتصنيع 28  الروشـــيـــل 
ملشروع ترام لوسيل. وقام سعادة السيد جاسم 
بن سيف السليطي وزير املواصالت واالتصاالت 
خـــالل زيــارتــه لــبــاريــس فــي يــنــايــر الــعــام املــاضــي 
تـــرام لــوســيــل. واستقبلت  قــطــارات  بتجربة أول 
شركة سكك الحديد القطرية )الريل( أول قطارات 
تــرام لوسيل مــارس مــن الــعــام املــاضــي، مــن طــراز 

)سيتاديس(.

تعتبر القضايا السياسية والعسكرية أحد 
أبـــرز املــجــاالت املــشــتــركــة بــني قــطــر وفرنسا 
ــقــــاء بــعــالقــات الــبــلــديــن  وســاهــمــت فـــي االرتــ

ملستويات عالقات إستراتيجية.
وتشهد العالقات الثنائية بني قطر وفرنسا 
نقالت نوعية، في ظل القيادة في البلدين، 
حــضــرة صــاحــب السمو أمــيــر الــبــالد املفدى 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي 
عـــالقـــات عــمــيــقــة ومــتــمــيــزة تــشــمــل مختلف 
الــصــداقــة والــتــعــاون  الــقــطــاعــات مضمونها 
وتــتــمــتــع بــالــصــراحــة واملــصــداقــيــة وتشهد 
تطورا مستمرا، ارتقى بها خــالل السنوات 
القليلة املاضية إلى املستوى اإلستراتيجي، 
حــتــى بــاتــت مــن ثــوابــت ســيــاســات البلدين 
الخارجية. كما تتميز العالقة بني البلدين 
بالثقة املتبادلة والتقارب الالفت في املواقف 
ووجــهــات الــنــظــر. وخـــالل األزمـــة الخليجية 
وحــصــار قــطــر اســتــقــبــل ســمــو األمــيــر وبعد 
ــة رئـــيـــس  ــامــ ــن األزمـــــــــــة فــــخــ ــ ــر مــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــتــ ســ
الجمهورية الفرنسية وكـــان وقتها رئيس 
الدولة الغربية الوحيد الذي أبدى من خالل 

زيارته وبصفة ملموسة تعاطفه مع قطر.
ــل الـــعـــديـــد  ــ ــــي حـ وشـــــاركـــــت قـــطـــر فـــرنـــســـا فـ
مـــن الــقــضــايــا واألزمــــــات فـــي لــيــبــيــا ولــبــنــان 
ــال  ــ ــومـ ــ ـــصـ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــوريـ والـــــــــســـــــــودان ومـ
وجيبوتي وإريتريا وجزر القمر. كما ساهم 
الــتــعــاون بـــني دولــــة قــطــر وفــرنــســا فـــي دعــم 
مسيرة الديمقراطية في دول الربيع العربي.

ويــتــمــتــع الـــبـــلـــدان بـــعـــالقـــات تــــعــــاون قــويــة 
ــال الـــعـــســـكـــري واألمــــــنــــــي، ووفـــقـــًا  ــ ــجـ ــ ــــي املـ فـ
لتصريحات سابقة لسعادة فرانك جيليه، 

ــة، مــن املــتــوقــع أن  ســفــيــر فــرنــســا لـــدى الـــدولـ
الــدوحــة منتصف يناير املقبل آخر  تتسلم 
دفعة من مقاتالت الرافال البالغة 24 طائرة.

مكافحة اإلرهاب 

وفي مجال مكافحة اإلرهاب تعتبر الدوحة 
شريكًا مهمًا لباريس في مكافحة اإلرهاب، 
وهــنــاك اتفاقيات تــعــاون وتــدريــب عسكري 
إلــى االتفاقية  مشترك بــني البلدين، إشـــارة 
التي وقعت عــام 2015 وتــم بموجبها شراء 
قــطــر لــــ 24 طـــائـــرة رافــــــال فــرنــســيــة، عـــززت 
ــعــــاون الـــعـــســـكـــري الـــقـــطـــري الـــفـــرنـــســـي.  ــتــ الــ
الــذي عقده سمو  وخــالل املؤتمر الصحفي 
األمــيــر مــع الــرئــيــس الفرنسي خــالل زيــارتــه 

الــعــام املــاضــي، قــال الــرئــيــس الــفــرنــســي، بأن 
فــرنــســا وقــطــر تــعــمــالن ســويــًا بــشــكــل حـــازم 
ضـــد اإلرهــــــاب الســيــمــا فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
والشرق األوسط. وأن اللقاء ناقش مكافحة 
ــرًا فــي  ــيـ ــمـــويـــل اإلرهــــــــــاب والــــتــــطــــرف، مـــشـ تـ
ذلـــك إلـــى اســتــمــرار الــنــقــاشــات الــســابــقــة بني 
الــبــلــديــن والــتــوقــيــع عــلــى إعـــالن الــنــوايــا في 
ــــاب وتــمــويــلــه، وكــذلــك  مــجــال مــكــافــحــة اإلرهـ
مــشــاركــة قــطــر فـــي مــؤتــمــر مــكــافــحــة تمويل 
اإلرهاب الذي عقد في باريس العام املاضي 
مــشــيــدًا بــجــهــود دولـــــة قــطــر املــلــمــوســة في 
إلــى استمرار التعاون  املــجــال، متطلعًا  هــذا 
املتني بني البلدين خاصة في إطــار الحوار 
ــراف  ــــذي ســيــتــم تــحــت إشــ اإلســتــراتــيــجــي الـ

وزيري خارجية البلدين.

الحوار اإلستراتيجي 

وقــعــت قــطــر وفــرنــســا اتــفــاقــيــة إعــــالن نــوايــا 
إلقــامــة حـــوار إستراتيجي بما يشكل نقلة 
نــوعــيــة لــلــشــراكــة اإلســتــراتــيــجــيــة املــتــمــيــزة 
بـــني الــبــلــديــن. ويـــدعـــو هـــذا الــنــهــج املــشــتــرك 
والراسخ في العالقات بني قطر وفرنسا إلى 
اتخاذ خطوات بناءة في هذه العالقة والذي 
سيشكل نقلة نوعية للشراكة اإلستراتيجية 
ــة وبـــــاريـــــس. ويـــشـــمـــل االتـــفـــاق  ــ ــــدوحـ بــــني الـ
مجاالت مختلفة كالدفاع واألمــن والصحة 
والتعليم والــثــقــافــة والــريــاضــة واالقــتــصــاد 
واالســتــثــمــار ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب ومتابعة 
ــورات الـــعـــالقـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن ومــتــابــعــة  ــطــ تــ

تنفيذ االتفاقيات فيما بينهما.

تــوقــع خــبــراء وأكــاديــمــيــون أن تناقش 
زيــــارة حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الــبــالد 
املفدى للجمهورية الفرنسية عددًا من 
الــقــضــايــا اإلســتــراتــيــجــيــة بــني البلدين 
مـــن بــيــنــهــا الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال األمـــن 
السيبراني والشراكة االقتصادية بني 
البلدين والتوترات الجيوسياسية في 

منطقة الخليج.
واعتبر الخبراء أن الشراكة االقتصادية 
تعد بمثابة حجر الزاوية في العالقات 
ــا تــشــهــد  ــمـ ــــس، كـ ــاريــ ــ بــــني الـــــدوحـــــة وبــ
الــعــالقــات بــشــكــل دوري محطات  هـــذه 

متجددة تعززها وتدفعها إلى األمام.
وقال الدكتور علي املستريحي األستاذ 
لــلــدراســات العليا،  الــدوحــة  فــي معهد 
الـــســـمـــو  إن زيــــــــــارة حــــضــــرة صــــاحــــب 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر 
لــلــجــمــهــوريــة الفرنسية  املــفــدى  الــبــالد 
والـــقـــمـــة )الـــقـــطـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة( تــؤكــد 
قـــــوة الــــعــــالقــــات الـــقـــطـــريـــة الــفــرنــســيــة، 
مشيرًا أيضا لزيارة الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون لـــلـــدوحـــة. وتــوقــع 
ــــي تــصــريــح  ــتـــريـــحـــي فـ الــــدكــــتــــور املـــسـ
الـــقـــضـــايـــا  تـــــكـــــون  »لــــــوســــــيــــــل«، أن  لـــــــ
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة عــلــى رأس 
أجــنــدة حــضــرة صــاحــب الــســمــو خــالل 
زيارته اليوم للجمهورية الفرنسية من 
بينها الشراكة والــتــعــاون االقتصادي 
ــــني الـــــدوحـــــة وبـــــاريـــــس والــــتــــوتــــرات  بـ
ــي املـــنـــطـــقـــة بـــاإلضـــافـــة  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
لــأمــن الــســيــبــرانــي. وأوضــــح الــدكــتــور 
يــمــكــنــهــمــا  ــن  ــديـ ــلـ ــبـ الـ املـــســـتـــريـــحـــي أن 
ــة  ــال الــــرؤيــ ــاون فــــي مــــجــ ــعــ ــتــ ــز الــ ــزيـ ــعـ تـ
فـــإن  بـــالـــتـــالـــي  لــقــطــر 2030،  الـــوطـــنـــيـــة 
توسيع العالقات بني الدول والشراكات 
ــا أن تــجــعــل  ــهـ ــأنـ ــــن شـ ــة مـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الــعــالقــات الــســيــاســيــة أكــثــر قـــوة وهــي 
مهمة للعالقات الدولية ألن االستثمار 
في هذا النوع من العالقات هو طويل 
األجل وللمستقبل خاصة وأن البلدين 
تــربــطــهــمــا عـــالقـــات اقــتــصــاديــة قــويــة، 
ــتـــجـــاري بني  ــبـــادل الـ ــتـ ويــبــلــغ حــجــم الـ

الـــدوالرات، كما تبلغ  البلدين مليارات 
ــارات الـــقـــطـــريـــة فــــي فــرنــســا  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
حوالي 25 مليار يــورو والــذي يعكس 

بــدوره قــوة وأهمية العالقات القطرية 
الــفــرنــســيــة. كــمــا أن هـــذه االســتــثــمــارات 
تــوفــر الــعــديــد مـــن الـــوظـــائـــف وتــنــعــش 
االقتصاد املحلي الفرنسي. ونــوه إلى 
أن بـــاريـــس يــمــكــن أن تــســاعــد الــدوحــة 
فــي تحقيق االكــتــفــاء الـــذاتـــي الــغــذائــي 
نــظــرًا لــلــخــبــرة الــتــي تمتلكها فــي هــذا 
املــجــال وخــطــة قــطــر فــي الــتــحــول نحو 
اقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــة. مــوضــحــًا أن هــنــاك 
مــجــاالت أخـــرى لــلــتــعــاون بــني البلدين 
وهــــي الـــريـــاضـــة بــاعــتــبــار أن الـــدوحـــة 
الــعــالــم 2022  تستضيف بــطــولــة كـــأس 
ــيـــف بــــــاريــــــس بـــطـــولـــة  ــتـــضـ فــــيــــمــــا تـــسـ
األلــعــاب األوملبية 2024، وهــنــاك أيضًا 
مـــجـــال الــثــقــافــة ويــشــهــد الـــعـــام املــقــبــل 

السنة الثقافية قطر فرنسا 2020. 

التعاون األمني والعسكري 

ــــوات األخــــــيــــــرة دفـــعـــة  ــنـ ــ ــــسـ وشـــــهـــــدت الـ
قــويــة لــلــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــني الــدوحــة 
وباريس، السيما منذ الزيارة التي قام 
بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى إلى 
فرنسا في 14 سبتمبر 2017، في أولى 
جــوالت صاحب السمو الخارجية منذ 
بــدء الحصار املفروض على دولــة قطر 
بـــتـــاريـــخ الـــخـــامـــس مــــن يـــونـــيـــو 2017، 
حــيــث جـــاءت الــجــولــة تثمينا مــن قطر 
ملوقف باريس والدول التي دعمت قطر 

في وجه الحصار املفروض عليها.
ــمـــو  ــسـ الـ ــــب  ــاحــ ــ ــرة صــ ــ ــــضــ ــا زار حــ ــ ــمـ ــ كـ
فــرنــســا فـــي يــولــيــو مـــن الـــعـــام املــاضــي، 

ــه الــتــعــاون الثنائي  بــحــث خــاللــهــا أوجـ
ــه إلــــى أعــلــى  بـــني الــبــلــديــن واالرتــــقــــاء بـ
ــيـــمـــا فـــــي مــــجــــاالت  املــــســــتــــويــــات، ال سـ
االقتصاد والتجارة، والدفاع العسكري 
واألمـــنـــي املــشــتــرك، والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي 
الـــزراعـــة والبيئة،  والــعــلــمــي، ومــجــاالت 
ــرك فــــــي األنــــشــــطــــة  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ والــــــتــــــعــــــاون املـ
الـــــريـــــاضـــــيـــــة فـــــــي كـــــــل مـــــــن الــــبــــلــــديــــن، 
وخصوصا بطولة كــأس العالم 2022، 

واأللعاب األوملبية في فرنسا 2024.
وبحث سمو األمير جهود البلدين في 
مكافحة اإلرهاب وتمويله وفق خطاب 
البلدان في الدوحة  الــذي وقعه  النوايا 
في ديسمبر من العام املاضي، ووضع 
خارطة طريق لتنسيق جهود البلدين 

املستمرة في هذا املجال.

:»                                                        آفاق واعدة للشراكة بين الدوحة وباريس..                         خبراء لـ »

األمن السيبراني والشراكة االقتصادية ضمن القمة            القطرية الفرنسية

¶ الشراكة االقتصادية تعد حجر الزاوية بالعالقات بين الدوحة وباريس

¶  استقبال أول قطار من ترام لوسيل إحدى ثمار التعاون بقطاع النقل بين الدوحة وباريس

¶  100 % استحواذ قطر على نادي باريس سان جيرمان

¶  فهد بن عبدالرحمن

¶  الدكتور علي المستريحي

شوقي مهدي

الدوحة تتسلم آخر دفعة من طائرات الرافال يناير المقبل 

الحوار اإلستراتيجي.. نقلة نوعية 
للشراكة القطرية الفرنسية 

25 مليار يورو إجمالي االستثمارات
 القطرية في باريس 

14 مليار ريال التبادل التجاري بين البلدين

ــد بـــن  ــ ــهـ ــ قـــــــــال رجـــــــــل األعــــــــمــــــــال فـ
الــدول  عبدالرحمن إن فرنسا مــن 
ــذب االســـتـــثـــمـــارات  ــ ــدة فــــي جـ ــ ــرائـ ــ الـ
ــيــــة وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا وتــحــقــيــق  ــبــ ــنــ األجــ
ــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــافــ الـــقـــيـــمـــة املــــضــ
األجانب، الفتا إلى أن االستثمارات 
انـــتـــعـــاش  فــــي  ــا دور  ــهـ لـ ــة  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
ــن خـــالل  ــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي مــ االقــ
الــدخــول بمشاريع حيوية وكبرى. 
ــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن أن  ــ وأكــــــــد فـــهـــد بـ
زيــــــــارة حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو 
ــن حـــمـــد آل ثــانــي  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
أمــيــر الــبــالد املــفــدى ألي دولـــة حول 
للمستثمرين  الــعــالــم تشكل دافــعــا 
القطرية  الــقــطــريــن واالســتــثــمــارات 
هـــنـــاك، بــاإلضــافــة إلـــى كــونــهــا أهــم 
ــة للفرص  الــوســائــل املـــروجـ ــرز  ــ وأبـ
االستثمارية املتاحة في دولة قطر.

الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة  وأشــــــــار إلـــــى أن 
العديد  استطاعت دولة قطر تقديم 
ــال  ــمـ ــــرجــــال األعـ ــازات ل ــيــ ــتــ مــــن االمــ
ـــن األجـــــــانـــــــب عــبــر  ــريـ ـــمــ ـــثـ ـــتـ ـــسـ واملـ
ــديـــالت قـــانـــونـــيـــة بـــهـــدف جـــذب  ــعـ تـ
ــيـــة ومــنــهــا  ــبـ ــنـ ــارات األجـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
العقارات ورفع  إتاحة املجال لتملك 
نسبة تملك األجانب بنسبة %100 
وغــيــرهــا الــعــديــد مـــن املـــزايـــا، الفــتــا 
أن دولــة قطر تمتلك إمكانيات  إلــى 
ــام املستثمرين  أمــ تــوفــرهــا  كــبــيــرة 

أو ميناء  الــجــديــدة  الــخــطــوط  مــنــهــا 
ــع نــســبــة تــمــلــك األجــانــب  حــمــد ورفــ
الكبير  بــنــســبــة 100%، والـــتـــطـــور 
في قطاع الرعاية الصحية والتعليم 
الــقــطــاع  أن  والـــســـيـــاحـــة. وأوضـــــــح 
الخاص املحلي يثمن عاليا الجهود 
التي يبذلها حضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البالد املفدى في الترويج لالقتصاد 
إلــى فتح اآلفــاق  بــاإلضــافــة  الوطني 
أمـــــــام رجـــــــال األعـــــمـــــال الـــقـــطـــريـــن 
اقــتــصــادات  لالستثمار فــي كــبــرى 
الــعــالــم عــبــر االتــفــاقــيــات ومــذكــرات 
يــتــم توقيعها خــالل  الــتــي  الــتــفــاهــم 
إلى  السمو  جولة حضرة صاحب 

العديد من دول العالم.

جوالت األمير تفتح الطريق 
أمام القطاع الخاص بكبرى 

اقتصادات العالم 

فهد بن عبدالرحمن: االستثمارات 
القطرية تنعش االقتصاد الفرنسي 

الدوحة شريك مهم 
لباريس في مكافحة 

اإلرهاب

العالقات الثنائية
 بين البلدين شهدت 

نقالت نوعية
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قـــال مــحــمــد فــرغــلــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
)هاوس هب(، إن االستثمارات القطرية شهدت 
توسعًا كبيرًا مؤخرًا، وخــال السنوات األربعة 
املــاضــيــة اســتــحــوذت قــطــر عــلــى أصـــول عقارية 
عــالــيــة الــقــيــمــة فـــي عــــدد مـــن الــــــدول مـــن بينها 

بريطانيا.
ــل«  ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ »لـ ـــ ــ ــح لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــي فـــــــي تـ ــ ــلـ ــ ــرغـ ــ وقـــــــــــال فـ
الـــقـــطـــريـــة أصـــبـــحـــت أكـــثـــر  ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إن االسـ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ــ ــــت الـــــعـــــديـــــد مـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــًا وشـ ــ ــــوعـ ــنـ ــ تـ
ــة والـــضـــيـــافـــة  ــزئـ ــتـــجـ ــارات والـ ــقــ ــعــ ــن بــيــنــهــا الــ مــ
والتكنولوجيا والطاقة في بريطانيا. موضحًا 
إن هذه االستثمارات ساهمت في نمو املحفظة 
االستثمارية لجهاز قطر لاستثمار. واضــاف 
إن هــــنــــاك ثــــاثــــة عـــــوامـــــل تــــســــاعــــد فـــــي جــــذب 
االســتــثــمــارات للسوق البريطاني وهــى جــودة 
األصــــــول وتـــوقـــيـــت الــــدخــــول الــســلــيــم والــعــائــد 

االستثماري الجيد واستقرار السوق.
وأعتبر فرغلي إن توسع االستثمارات القطرية 
في بريطانيا هو قرار موفق وخطوة في االتجاه 
الــصــحــيــح بــاعــتــبــار أن بــريــطــانــيــا مــن األســـواق 
املستقرة وذات العائد االستثماري الجيد وهو 

قرار أتي بثماره خال الفترة املاضية. 
ووضــع فرغلي الخبير في مجال االستثمارات 
العقارية عاملني رئيسيني الستثمار قطر في 
ــارات بــبــريــطــانــيــا هــمــا االســـتـــقـــرار  ــقـ ــعـ مـــجـــال الـ
ــيـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــبــنــيــة  ــنـ ــبـ االقــــتــــصــــادي والـ
القانونية التي يتمتع بها السوق البريطاني، 
بالتالي فإن االستثمار في املجال العقاري هو 
املؤشر الرئيسي ألي مستثمر عاملي. وبالرغم 

مــن ظــهــور العديد مــن األســـواق املنافسة اال أن 
السوق البريطاني احتفظ بسمعته التاريخية 
واستقراره كما إن تقلبات األسعار في السوق 
لــســنــوات طويلة ودائــمــًا  البريطاني ال تستمر 
ــة  ــ ــاذبـ ــ ــغــــريــــة وجـ ــمــــو مــ مـــــا يـــحـــتـــفـــظ بـــنـــســـبـــة نــ

للمستثمرين.
ــر لـــاســـتـــثـــمـــار  ــطــ ــاز قــ ــ ــهـ ــ ــلــــي إن جـ ــرغــ وقـــــــــال فــ
حــقــق اســـتـــحـــواذات جــيــدة وفــعــالــة فـــي الــســوق 
ــبـــريـــطـــانـــي، واســــتــــحــــوذ عـــلـــى أصــــــول عــالــيــة  الـ
الــقــيــمــة مــن حــيــث الـــجـــودة، وبــالــتــالــي فـــإن هــذه 
االستثمارات العقارية مثل برج شارد وكناري 
وارف او استثمارات شركة الديار العقارية في 
ثكنات تشيلسي فــي مناطق متميزة وجــاذبــة 
ثــمــار هــذه االســتــثــمــارات من  واالن قطر تجني 

حيث نمو األصول التي استحوذت عليها.
الــعــامــل األســـاســـي لتقييم أي  وقــــال فــرغــلــي إن 
اســتــثــمــار هــو مــعــدل الــعــائــد وبــريــطــانــيــا لديها 
ــوي الــــــــذي تـــــصـــــدره الـــحـــكـــومـــة  ــنــ ــســ املـــــؤشـــــر الــ
الــبــريــطــانــيــة يــكــون مــتــوســطــه مـــا بـــني %2 إلــى 
%6، وفــي حالة جهاز قطر لاستثمار نجد إن 
الــي %10 وذلــك  معدل العائد االستثمار يصل 
بسبب االستثمار في أصول عالية القيمة مثل 
بـــرج شـــارد الـــذي يــعــد ايــقــونــة فــي مــديــنــة لندن 
وهو أحد أكبر باالضافة لاستثمار في كناري 
املـــال واألعــمــال  الــتــي تعد وســط مجتمع  وارف 

البريطاني.
وأضاف الخبير في قطاعات العقارات إن الفترة 
األخـــيـــرة شــهــدت نــمــوًا فــي حــجــم االســتــثــمــارات 
ــواء إن كـــان  ــ بـــقـــطـــاع الــــعــــقــــارات الـــبـــريـــطـــانـــي ســ
عـــن طـــريـــق افــــــراد أو مــســتــثــمــريــن، وتـــجـــاوزت 
االســتــحــواذات مدينة لندن لتشمل مدنًا اخرى 
مثل برمنجهام ومانشستر وغيرها، وناحظ 

تضاعف هذا التوجه خال السنوات املاضية.

الــقــطــريــة البريطانية  الــعــاقــات  تشهد 
تــطــورا مــســتــمــرا فــي مختلف املــجــاالت 
السياسية والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة، 
ــة  ــ ــافـ ــ ــاالضـ ــ ــة وغـــــيـــــرهـــــا بـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ
للعاقة على مستوى شعبي البلدين 

الصديقني.
وتــعــد الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حمد 
املـــفـــدى للمملكة  الـــبـــاد  أمــيــر  ثــانــي  آل 
ــتـــي يــلــتــقــي فــيــهــا بــوريــس  املـــتـــحـــدة والـ
جــونــســون رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــارات رفــيــعــة املــســتــوى خــال  ــزيــ أبــــرز الــ
الـــــــعـــــــام الـــــحـــــالـــــي وســـــيـــــقـــــوم خـــالـــهـــا 
الــــزعــــيــــمــــان بـــبـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات 
االســتــراتــيــجــيــة والــتــعــاون الــثــنــائــي في 
مــخــتــلــف مـــجـــاالت الـــشـــراكـــة، بــاإلضــافــة 
إلــى تبادل اآلراء حــول أبــرز املستجدات 

في اإلقليم والعالم.
وقال أجاي شارما سفير اململكة املتحدة 
لــدى قطر، »آمــل أن تكون إحــدى نتائج 
ــيــــر هي  اجـــتـــمـــاع رئـــيـــس الــــــــوزراء واألمــ
تــعــاون أقـــوى فــي املــجــاالت ذات املنفعة 
ــر بــالــتــجــارة  املــتــبــادلــة. وال يــتــعــلــق األمــ
فقط )التي تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه 
إسترليني سنوًيا( واالستثمار واألمن 
ــا يتعلق ببطولة 

ً
والـــدفـــاع، ولــكــن أيــض

كأس العالم على وجه الخصوص، التي 
اكــثــر مما نعتقد الن ٣ سنوات  تقترب 
ليست بعيدة، ونحن في اململكة املتحدة 
نــريــد أن نــبــذل قــصــارى جــهــدنــا للعمل 
مــع قطر لضمان أن تكون كــأس العالم 
بطولة آمنة وناجحة. ونريد أن نشارك 
خبرتنا من استضافة األلعاب األوملبية 
ــيـــة  ـــع األحـــــــــــداث الـــريـــاضـ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ والــ
الكبرى ومشجعي كــرة القدم في مكان 

واحد«.

التزام قوي

واضــــــــــــاف، خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
املـــاضـــيـــة، رأيـــــت تــغــيــيــرات فـــي طبيعة 
الــعــاقــة بــني بــلــديــنــا. لــديــنــا اآلن الــتــزام 

قــوي من الحكومة البريطانية بالعمل 
عن كثب مع قطر في كأس العالم. وهذا 
مــهــم لــلــغــايــة وحـــاســـم لــكــل مـــن املــمــلــكــة 
التزام قوي  ا 

ً
املتحدة وقطر. لدينا أيض

ا - تم توقيعه من قبل رئيسة الوزراء 
ً
حق

تــيــريــزا مــاي - للعمل مــع قطر  السابقة 
في الرؤية الوطنية 2030.

ــر الــــبــــريــــطــــانــــي فــي  ــيــ ــفــ وأضــــــــــــاف الــــســ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، »لــقــد فــتــح هــذا 
الباب أمام الكثير من التعاون املختلف، 
ســــواء فــي مــجــال الــصــحــة والــتــعــلــيــم أو 
الــخــدمــات املــالــيــة، ومــنــح هــيــكــل وإطـــار 
لتبادل الخبرات واملعلومات. لقد عّمقنا 
تــعــاونــنــا فـــي مـــجـــال الــــدفــــاع مـــن خــال 
تــايــفــون. وال يتعلق  الــطــائــرة  بــرنــامــج 

ـــ 24 طـــائـــرة  ــراء قـــطـــر لــ األمــــــر فـــقـــط بــــشــ
مــن طـــراز Typhoon، بــل يتعلق بعاقة 
دفاعية قــويــة على مـــدار الثاثني عاًما 

القادمة. وهذا هو التحول«.

االتحاد األوروبي

ونوه السفير البريطاني أن باده تدخل 
حقبة جديدة في تاريخنا ونحن نغادر 
االتــحــاد األوروبــــي. إنــه مثال جيد على 
قوة العاقة في هذه اللحظة الرئيسية 
فــي تــاريــخــنــا، حيث يعقد اجــتــمــاع بني 
ــــوريـــــس جـــونـــســـون  ــيــــس وزرائــــــنــــــا بـ رئــ
وحــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املــفــدى 

يــــوم الــجــمــعــة 20 ســبــتــمــبــر. وهــــذا يــدل 
على مدى أهمية قطر للمملكة املتحدة، 
وأيـــضـــا اهــمــيــة املــمــلــكــة املــتــحــدة لــدولــة 

قطر.
ــة طــــوال  ــ ــــدوحــ يـــــــزور الــــنــــاس لــــنــــدن والــ
الــــوقــــت، ســـــواء كــــان ذلــــك لــلــســيــاحــة أو 
ــة ونــتــمــنــى جــمــيــًعــا الــتــوفــيــق  ــريـــاضـ الـ
لــقــطــر فـــي اســتــضــافــتــهــا بــطــولــة الــعــالــم 
الـــقـــوى هــــذا الــشــهــر، او للعمل  أللـــعـــاب 
ــلـــى املــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي. وهــــذا  أو عـ
رائــع. ولكن عندما يكون لدينا ارتباط 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مــمــكــن بــني رئيس 
وزرائنا وسمو األمير، فهذا شيء مميز. 
إنــهــا فــرصــة عــظــيــمــة لــتــحــديــد االتــجــاه 

لعاقاتنا.

بالتوازي مع العمل الذي نقوم به في 
كأس العالم، آمل أن يكون لدينا املزيد 
مــن الــتــعــاون فــي رؤيــــة قــطــر الوطنية 
ــداف  ــ ــ لـــديـــنـــا مـــصـــالـــح وأهـ 2030 ألن 
مــشــتــركــة. إن الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات 
ا تحديات 

ً
التي حددتها قطر هي أيض

ــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة  ــــاول نـــحـــن فـ ــــحـ نـ
إيـــجـــاد حـــلـــول لـــهـــا. ونـــأمـــل أن يــكــون 
الــذي يمكننا  هناك الكثير مــن العمل 
ــيـــًدا  ــفـ ــام بـــــه والـــــــــذي ســـيـــكـــون مـ ــيــ ــقــ الــ
ــواء  لـــلـــطـــرفـــني فــــي هـــــذه املـــــجـــــاالت، ســ
كانت تتعلق بالبيانات الضخمة، أو 
الذكاء االصطناعي، أو كبار السن، أو 

القضايا الصحية. 
ونحن ملتزمون بمساعدة قطر على 
تنويع اقتصادها، وحريصون للغاية 
ــراك الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة،  ــ عــلــى إشــ
سواء كانت خدمات مالية، أو خدمات 
أخــــــرى. وتـــــرى املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة قطر 
كـــشـــريـــك، لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى املــســتــوى 
ا في بلدان أخرى. 

ً
الثنائي ولكن أيض

ويجب أن نفعل املزيد الستكشاف ما 
يمكننا القيام به كمملكة متحدة مع 

الشركات القطرية في البلدان الثالثة.

 االستثمارات القطرية

وأضاف السفير شارما، أن االستثمار 
جزء مهم آخر من عاقاتنا. ونحن في 
اململكة املتحدة سعداء للغاية بالثقة 
الـــتـــي أظـــهـــرتـــهـــا قـــطـــر فــــي االقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي مــن خـــال اســتــثــمــاراتــهــا، 
ــار جـــنـــيـــه  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ تـــــتـــــجـــــاوز 35  ــي  ــ ــتــ ــ الــ
إسترليني اآلن. وبالنسبة لاستثمار، 
فهو مربح للجانبني، فاململكة املتحدة 

ال تـــزال واحــــدة مــن أكــبــر االقــتــصــادات 
فــي العالم مــع قــوة عاملة ديناميكية 
وتـــاريـــخ تـــجـــاري مـــع االبــتــكــار الــرائــع 
ـــا أن 

ً
والـــخـــبـــرة الـــعـــاملـــيـــة. وأعـــتـــقـــد حـــق

املــزيــد مــن االســتــثــمــارات مــن قطر إلى 
اململكة املتحدة ستستمر في تحقيق 
فوائد لكا البلدين؛ وهذا شيء نحتاج 
إلـــى تشجيعه. وبــاعــتــبــاري  بالتأكيد 
أحـــد ســكــان لــنــدن، أحـــب أن أرى لندن 
لــكــن هــنــاك الكثير  بـــاًء حــســنــًا،  تبلي 
من الفرص لاستثمار خــارج منطقة 
ــدن، وأعـــتـــقـــد أن قـــطـــر ســتــســتــفــيــد  ــنــ لــ
ا من كونها مستثمرة خارج لندن 

ً
حق

وخاصة في املناطق التي لم يستثمر 
فيها الناس من قبل - في بعض مدننا 

اإلقليمية واإلدارات املنقولة.

الغاز الطبيعي

فيما يتعلق بقطاع الطاقة، تعد قطر 
لــلــغــاز الطبيعي  مــــورًدا مــهــًمــا للغاية 

املسال إلى اململكة املتحدة. ونحو 20 
إلى ٪30 من وارداتــنــا من الغاز تأتي 
مــن قــطــر. ونــحــن فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة 
نعتمد بشكل كبير على قــطــر، لكننا 
ا من توسع  ا أن نكون جــزًء

ً
نريد أيض

قطر في انتاج الغاز الطبيعي املسال. 
وهــذه فرصة تجارية ضخمة نــود أن 
تكون الصناعة والشركات البريطانية 
ا مــنــهــا. وهـــــذا بــالــتــأكــيــد مــجــال  جــــــزًء
ذو أهــمــيــة حقيقية للمملكة املتحدة 
مـــن حــيــث تــطــويــر الــعــاقــة عــلــى مـــدار 
ــوات الــقــلــيــلــة املـــقـــبـــلـــة. وبـــمـــا أن  ــنـ ــسـ الـ
الـــدورة  املــتــحــدة ستستضيف  اململكة 
26 ملؤتمر املناخ في عام 2020، أعتقد 
أنه يمكننا القيام باملزيد مع قطر على 

جدول أعمال الطاقة الخضراء.
وأضاف أن لدى كل من اململكة املتحدة 
وقــطــر مــصــلــحــة مــشــتــركــة فـــي ضــمــان 
الـــعـــمـــل مـــعـــا فــــي جـــعـــل هـــــذه املــنــطــقــة 
مــســتــقــرة قــــدر اإلمــــكــــان، وهـــــذا يعني 
النظر في طرق لتعزيز الحوار والحل 
السلمي للنزاعات والخافات. وتتمتع 
قطر بــقــدرة فــريــدة على الــوصــول إلى 
أطــــراف مــن املــنــطــقــة والــعــالــم. ولــديــنــا 
املــتــحــدة عــاقــات متعددة  فــي اململكة 
مــــع الــكــثــيــر مــــن الـــشـــركـــاء فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم. وهــذا هو السبب في أن 
اململكة املتحدة وقطر تستطيعان بذل 
املزيد من الجهد في تعزيز االستقرار 
القائم  اإلقليمي ودعــم النظام الدولي 
عــلــى الــقــواعــد. مــن خـــال الــعــمــل مــًعــا، 
يمكننا املساعدة في تهيئة بيئة يمكن 
للناس فيها العيش في وئام وازدهار. 
وهذه هي القيم التي تشاركها اململكة 

املتحدة وقطر.

                                                التزام بريطاني للعمل مع قطر بكأس العالم..                        السفير البريطاني:

قضايا االستثمار وكأس العالم تتصدر أعمال            القمة القطرية البريطانية

¶   استثمارات قطر في الطاقة - محطة ساوث هوك¶  برج شارد أحد االستثمارات القطرية في لندن 

¶  أجاي شارما

¶  محمد فرغلي

حريصون على مشاركة الشركات البريطانية 
والمساهمة في التنويع االقتصادي القطري

:» توسعت خالل السنوات األربع الماضية.. فرغلي لـ»

االستثمارات القطرية ساهمت
 في نمو أصول صندوق الثروة السيادي

السوق البريطاني 
ال يتأثر بتقلبات األسعار

 ويتمتع بنسبة نمو جاذبة 
للمستثمرين

6.5 مليار جنيه استرليني 
حجم التبادل التجاري بين 

البلدين سنويًا

محطة
 »ساوث هوك« 
تساهم بتلبية
 حاجة بريطانيا

 من الطاقة

قـــال الــدكــتــور مـــمـــدوح غــســان ســامــة 
الــعــاملــي، إن قطر تميزت  النفط  خبير 
فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة فـــي مــقــدرتــهــا 
عــلــى تـــجـــاوز جــمــيــع الــصــعــوبــات الــتــي 
أقــوى بكثير  فرضت عليها وخــرجــت 
مما كانت عليه، وهــذا بسبب براعتها 
في استثمار أموالها في الخارج بما في 
ذلــك بريطانيا. موضحًا إن صــادرات 
الغاز القطري تساهم في نمو العاقات 
التجاري  التبادل  ــادة  االقتصادية وزيـ
بــن الــبــلــديــن. وتــوقــع الــدكــتــور سامة 
توسع االستثمارات القطرية في مجال 
الغاز  الطاقة بريطانيا بجانب محطة 
وشبكة التوزيع لتشمل مجاالت أخري 

في املستقبل.
ــنـــفـــطـــي الـــعـــاملـــي  ــيـــر الـ ــبـ وأضـــــــــاف الـــخـ
»لـــوســـيـــل« إن قــطــر اضـــافـــة لــكــونــهــا  لــــ
العالم  أكــبــر مــصــدر للغاز املــســال فــي 
فــان استثماراتها تنتشر فــي امريكا 
واالتــحــاد االوروبـــي وبريطانيا وكذلك 
الباسفيكي.  املــحــيــط  الــصــن وحـــوض 
ــوق  ــــســ ــي ال ــ ــن االســـــتـــــثـــــمـــــارات فــ ــ ــكـ ــ ولـ
الــبــريــطــانــي فــي قــطــاع الــطــاقــة تكتسب 
بــعــدًا آخـــر وذلـــك لــكــون أصــبــحــت قطر 
لبريطانيا وتستورد  ذات أهمية بالغة 
الطبيعي املسال وباملقابل  الغاز  منها 
ــاوث  اســتــثــمــرت قــطــر فـــي مــحــطــة )ســ
الــغــاز املــســال  هـــوك( لتحميل وتــفــريــغ 

في بريطانيا.
وأوضح الدكتور سامة أن استثمارات 
ــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــبــريــطــانــي  قـــطـــر فــ
ــة لــكــونــهــا  ــافــ ــاالضــ مـــهـــمـــة لـــلـــبـــلـــديـــن بــ
تـــســـاهـــم فــــي تـــنـــويـــع مــــصــــادر الـــدخـــل 

ــرى قــطــر في  لــاقــتــصــاد الــقــطــري. وتــ
بريطانيا اقتصادًا ناميًا ومن األهمية 
بمكان لقطر أن تركز على االقتصاد 
اذا قامت بريطانيا  البريطاني خاصة 
بــالــخــروج بــشــكــل نــهــائــي مــن االتــحــاد 
ــك أم لم  ــدث ذلـ ــواء إن حـ ــي، ســ ــ ــ االوروبـ
يحدث فإن بريطانيا لها مكان خاصة 
القطرية والــعــاقــات  فــي االســتــثــمــارات 

السياسية.
وتعتمد بريطانيا بشكل كبير علي 
واردات الغاز الطبيعي املسال من قطر 
إلــى 30٪ احتياجاتها من  بنحو 20 

الغاز.
ــة أن اهــمــيــة  ــامــ الــــدكــــتــــور ســ ويــــــــرى 
صادرات الغاز القطري تكمن أيضًا في 
انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من بحر 
ــإن االســتــثــمــارات  الــشــمــال وبــالــتــالــي فـ
البريطاني  الــســوق  القطرية مهمة فــي 
ألنــهــا تــؤمــن امـــــدادات الــطــاقــة املطلوبة 

للمملكة املتحدة.

قطر مورد أساسي للغاز المسال للسوق البريطاني.. سالمة:

توقعات بتوسع االستثمارات
 القطرية بقطاع الطاقة البريطاني

¶  الدكتور ممدوح غسان

شوقي مهدي
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أكــد محمد بــن احــمــد بــن طـــوار النائب 
االول لــرئــيــس غــرفــة قــطــر أن الــعــاقــات 
االقــتــصــاديــة بـــن دولــــة قــطــر وجــنــوب 
افــــريــــقــــيــــا تــــشــــهــــد تــــــطــــــورا مـــلـــمـــوســـا 
ومتزايدا، منوهًا بأن التبادل التجاري 
بــيــنــهــمــا بــلــغ نــحــو 350 مــلــيــون دوالر 
الــعــام 2018، وأن جنوب  فــي  أمــريــكــي 
افـــريـــقـــيـــا تـــعـــد شـــريـــكـــا تـــجـــاريـــا مــهــمــا 

لدولة قطر.
ــال   واشـــــــار بــــن طــــــوار خـــــال لـــقـــاء رجــ
االعمال القطرين بنظرائهم من جنوب 
افــريــقــيــا أن هــنــاك اســتــثــمــارات جنوب 
افريقية في قطاع الطاقة القطري تبلغ 

نحو 8.9 مليار دوالر.
وحــضــر الــلــقــاء الــــذي عــقــد بــمــقــر غرفة 
قـــطـــر أمـــــس هــــارولــــد مـــانـــامـــيـــا مــديــر 
تنمية التجارة الدولية للشرق األوسط 
ــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة بجنوب  بــ
افريقيا والسيد سعادة السيد فيصل 
ــيــــر جــــمــــهــــوريــــة جـــنـــوب  ــفــ مـــــوســـــى ســ
أفــريــقــيــا، وعــضــو مــجــلــس إداره غــرفــة 
قطر محمد بن أحمد العبيدلي وعدد 
من أصحاب األعمال القطرين وممثلي 

الشركات املحلية.
وأعــــــرب بـــن طـــــوار عـــن تــطــلــع مجتمع 
ــتـــعـــرف عــلــى  ــى الـ ــ ــقـــطـــري إلـ األعــــمــــال الـ
ــدة فــي  ــ ــواعــ ــ الــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة الــ
جنوب إفريقيا، وأهــم القطاعات التي 
تتميز فيها، خاصة وأن جنوب افريقيا 
ــن االقـــــتـــــصـــــادات املـــتـــطـــورة  ــ تـــعـــتـــبـــر مـ

واألكثر نموًا في القارة األفريقية. 
كـــــــمـــــــا أعـــــــــــــــــرب عــــــــــن تـــــــرحـــــــيـــــــب قــــطــــر 
ــنــــوب افـــريـــقـــيـــة،  ــارات الــــجــ ــمــ ــثــ ــتــ بــــاالســ
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــوجـ ــ ــًا إلـــــــى أنـــــــه تـ ــ ــتـ ــ الفـ
ــدة فــي  ــ ــواعــ ــ الــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة الــ
االقتصاد القطري والذي يعد من اسرع 

االقتصادات نموا في العالم، مدعوما 
بالتوسع في النشاط االقتصادي غير 

النفطي.
 وأوضـــح أن الــقــطــاع الــخــاص القطري 
ــارك فــــي املــــشــــاريــــع الـــتـــي تــقــيــمــهــا  يــــشــ
ــــي الــــقــــطــــاعــــات الـــرئـــيـــســـيـــة  الــــــدولــــــة فــ
كالتعليم والصحة واملواصات، وكذلك 
فــــي املـــشـــاريـــع املـــرتـــبـــطـــة بــاســتــضــافــة 
مونديال كأس العالم 2022، مما يوفر 
فــرصــا لــأعــمــال واالســتــثــمــار فــي قطر 

أمـــام الــشــركــات األجــنــبــيــة، ويــســهــم في 
ــلـــشـــركـــات الـــجـــنـــوب  تـــعـــزيـــز الــــفــــرص لـ
الــســوق القطري،  الــى  افريقية للدخول 
وإقامة شراكات حقيقية وطويلة األمد 
ــال الــقــطــريــن، بما  ــمـ مـــع أصـــحـــاب األعـ

يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
الـــوفـــد  ــد مـــانـــامـــيـــا أن  ــ ــارولــ ــ وقــــــــال هــ
الــزائــر يضم 20 من أصحاب  التجاري 
ــال املــتــخــصــصــن فــــي مـــجـــاالت  ــ ــمـ ــ األعـ
مــتــنــوعــة، مــنــوهــًا بـــأن دولـــة قــطــر دولــة 
ــرق  ــشــ ــة الــ ــقـ ــطـ ــنـ مـــهـــمـــة لــــــبــــــاده فــــــي مـ

األوسط.
وقدم ماناميا عرضا تقديميا بعنوان 
»فــرص االستثمار والتعاون التجاري 
بن قطر وجنوب افريقيا« تناول فيه 
ابــــرز مــامــح اقــتــصــاد بــــاده والــفــرص 
ــثــــمــــار بــن  ــتــ ــلـــشـــراكـــة واالســ املـــتـــاحـــة لـ
الـــجـــانـــبـــن، وقـــــال أن اقـــتـــصـــاد جــنــوب 
إفــريــقــيــا مستقر وبــيــئــة األعـــمـــال فيها 
مـــتـــمـــيـــزة وتــــحــــظــــى صـــــــــــادرات بـــــاده 

بتنافسية عاملية.

األمن الغذائي 
من جهته قــال محمد بن احمد العبيدلي 
عــضــو مجلس إدارة غــرفــة قــطــر أن هناك 
ــام الــشــركــات القطرية  مــجــاالت عــديــدة أمــ
والجنوب افريقية للدخول في مشروعات 
مشتركة، منها مشروعات األمــن الغذائي 
ــات الــدولــة،  ــويـ الــــذي يــأتــي فــي مــقــدمــة أولـ
موضحًا أن القطاع الخاص القطري يقوم 
بدور كبير في تحقيق األمن الغذائي، وأن 
السوق يشهد وجود استثمارات كبرى في 

اآلونة األخيرة لهذه املشاريع.
 وأوضـــــــح الـــعـــبـــيـــدلـــي أن هـــنـــاك فــرصــة 
الــخــاص فــي البلدين  كبيرة بــن القطاع 
للتعاون في مشروعات البنى التحتية 
واالنــشــاءات في ظل املشروعات الكبرى 
التي تشهدها الدولة في البنية التحتية 
ومــــــشــــــروعــــــات اســــتــــضــــافــــة مــــونــــديــــال 
الــجــنــوب  الـــشـــركـــات  2022، خــاصــة وأن 
بــالــكــفــاءة فــي هذا  افريقية مشهود لها 
ــــاف الــعــبــيــدلــي أن الــغــرفــة  الــقــطــاع، وأضـ

ترحب بوجود شــراكــات وتحالفات بن 
الشركات القطرية ونظيراتها من جنوب 

افريقيا.

التبادل التجاري 

ومن جهته، قال سفير جمهورية جنوب 
أفريقيا لدى الدولة إن عاقات التعاون 
ــــاده وقــــطــــر تـــســـيـــر فــــي االتــــجــــاه  ــ بــــن بـ
الــصــحــيــح، مــنــوهــا بــالــجــهــود املــبــذولــة 
لتطوير التبادل التجاري بــن البلدين 
خال الفترة املقبلة. واضــاف موسى أن 
الوفد التجاري يضم نخبة من شركات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي صــــنــــاعــــات مــخــتــلــفــة 
ترغب في التعرف على السوق القطري 

والفرص املتاحة لاستثمار فيه.
ودعــــــــــا ســـــعـــــادتـــــه أصــــــحــــــاب األعـــــمـــــال 
إلــى االستثمار  القطرين واملستثمرين 
فـــي جـــنـــوب افــريــقــيــا، ال ســيــمــا فـــي ظل 
تــوجــه عـــدد مــن املــســتــثــمــريــن القطرين 

نحو افريقيا.

أعلن مركز »سدرة للطب« خال مؤتمر 
صحفي أمــس عن استضافته للنسخة 
ــفـــهـــم املـــعـــاصـــر  ــثـــة مــــن مـــؤتـــمـــر الـ ــالـ ــثـ الـ
ألمـــراض السكري والسمنة واألمـــراض 
املــتــعــلــقــة بــهــا )CUDOS 2019( خــال 
إلــــى 26 نــوفــمــبــر 2019  الــفــتــرة مـــن 20 
فـــي الــــدوحــــة، حــيــث يــركــز املــؤتــمــر هــذا 
العام على موضوع االبتكار في مجال 
رعـــايـــة مــرضــى الـــســـكـــري، ويــســتــعــرض 
آخر املستجدات الطبية في هذا الصدد 

وكيفية التعامل معها.
ــوء عـــلـــى جــهــود  ــمـــر الــــضــ ويـــلـــقـــي املـــؤتـ
مــركــز ســــدرة فـــي مــجــال الــطــب الــدقــيــق 
ــال والـــشـــبـــاب  ــ ــفــ ــ الـــــخـــــاص بــــعــــاج األطــ
املصابن بالسكري ورعايتهم. ويناقش 
كـــذلـــك األبــــحــــاث والـــــدراســـــات الــنــاتــجــة 
ــيــــق بـــاملـــركـــز  ــطــــب الــــدقــ ــــن بــــرنــــامــــج الــ مـ
وكــذلــك اســتــراتــيــجــيــات الــطــب الــوقــائــي 
والشخصي التخاذ التدابير االحترازية 
ــع مــــــن جـــــــــودة حـــــيـــــاة املـــصـــابـــن  ــرفــ ــلــ لــ

بالسكري.
وتــشــمــل الــفــعــالــيــات املـــمـــهـــدة النــعــقــاد 
املــؤتــمــر سلسلة مــن الــــورش والــنــدوات 
املــوجــهــة لــلــطــاب ولــعــمــوم الــجــمــهــور. 
وبهذه املناسبة، قالت الدكتورة أميرة 
عــــكــــيــــل، الــــبــــاحــــثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة بـــمـــركـــز 
ســـدرة لــلــطــب، ومــؤســســة مــؤتــمــر الفهم 
املــعــاصــر ألمـــــراض الــســكــري والــســمــنــة 
واألمـــــراض املتعلقة ورئــيــســة النسخة 
ــا يـــوفـــره  الـــحـــالـــيـــة مــــن املـــؤتـــمـــر: »إن مــ
املــؤتــمــر مــن حــلــقــات علمية يــهــدف إلــى 
الرفع من جودة حياة األطفال والشباب 
ــالــــســــكــــري والـــســـمـــنـــة  مـــــن املــــصــــابــــن بــ
ــنـــا هــو  واألمـــــــــــراض املـــتـــعـــلـــة بــــهــــا. هـــدفـ
ــاد حـــلـــول تــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا عــلــى  ــجــ إيــ
عـــاج املـــرضـــى ورعــايــتــهــم عــلــى جميع 
املستويات واملشاكل الصحية املرتبطة 
بمرض السكري. نطمح إلى أن تنعكس 
مخرجات املؤتمر على مختلف الشرائح 
ــة، وعــــلــــى أســــالــــيــــب الــــوقــــايــــة  ــريــ ــمــ ــعــ الــ

والكشف املبكر عن السكري مع التركيز 
عــلــى األطـــفـــال. فبفضل االهــتــمــام الــذي 
تــولــيــه حــكــومــة دولــــة قــطــر، ومــؤســســة 
قطر، وكافة الشركاء في املجال الصحي 
في الدولة، فإن بلوغ هذه األهداف بات 

ممكنا«.
وأضــافــت »لــقــد نجح هــذا املــؤتــمــر منذ 
ــنـــوات فـــي الــنــمــو  إطـــاقـــه قــبــل ثــــاث سـ
والـــتـــطـــور، بــحــيــث أصـــبـــح يــجــمــع أهــم 
الــبــاحــثــن والــعــامــلــن فــي املــجــال تحت 
سقف واحــد. وأكثر ما يميز دورة هذا 
ــتـــي عــقــدنــاهــا  الــــعــــام هــــو الــــشــــراكــــات الـ
مـــع عــــدد مـــن الـــجـــهـــات، مــنــهــا مــؤســســة 
حمد الطبية ممثلة في املعهد الوطني 
للسكري والسمنة، إلى جانب الجمعية 
ــر بــيــوبــنــك  ــطــ الـــقـــطـــريـــة لـــلـــســـكـــري، وقــ
لــلــبــحــوث الــطــبــيــة، وأكــاديــمــيــة أي.جـــي.
بــــي اإلكــلــيــنــيــكــيــة الـــتـــابـــعـــة ملــســتــشــفــى 
ــًا أن  ــ ــــضــ ــوث. يــــســــعــــدنــــا أيــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ ــورتــ ــ بــ
نتعاون هذا العام مع املجلس الوطني 

للسياحة، ومع عدد من الجهات الرائدة 
الراعية للمؤتمر والتي التزمت بتكثيف 
الجهود لفهم هذا النوع من التحديات 

الصحية«.
ويشمل CUDOS 2019 برنامجًا خاصًا 
بـــعـــنـــوان: »شــبــابــنــا فـــي خــطــر« ينظمه 
مركز سدرة للطب بالتعاون مع املعهد 
الــوطــنــي لــلــســكــري والــســمــنــة وأمــــراض 
األيض، واملركز الوطني لعاج السمنة. 
وســـيـــنـــاقـــش هــــــذا الــــبــــرنــــامــــج انـــتـــشـــار 
السكري واملخاطر الجينية لإلصابة به، 
وخيارات العاج املتاحة أمام املراهقن 
املــصــابــن بــالــنــوع الــثــانــي مــن السكري 

والسمنة. 
ــور زيــــــــــاد مـــوســـى  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــروفـ ــ ــبـ ــ وقــــــــــال الـ
ــازي، الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــقــســم  ــ ــجـ ــ حـ
طــب األطـــفـــال ورئــيــس مــركــز الــقــلــب في 
مــركــز ســـدرة للطب، والــرئــيــس املــشــارك 
ــر فــي  ــمــ ـــ CUDOS 2019: »إن املــــؤتــ ــ لـ
دورتـــــه الــثــالــثــة دلــيــل عــلــى أنــنــا نسير 

ــلـــى املــــســــار الـــصـــحـــيـــح ألنــــــه يــوضــح  عـ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي قــطــعــنــاهــا كــمــؤســســة 
للرعاية الصحية واألبــحــاث في الربط 
ــثـــي،  ــبـــحـ ــــن الـــعـــمـــل اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي والـ بـ
وفـــــي الـــتـــأثـــيـــر اإليــــجــــابــــي عـــلـــى صــحــة 
بــالــســكــري. سيشمل املؤتمر  املــصــابــن 
في هذه النسخة حلقات نقاشية مميزة 
بالتعاون مع جمعية القلب الخليجية، 
ــلــــب الـــتـــي  ــقــ ــر الــ ــاطــ لـــلـــحـــديـــث عـــــن مــــخــ
الفئة 1  الــســكــري مــن  يواجهها مــرضــى 

و2 والخصائص املرضية لذلك.«
ــال الــدكــتــور خــالــد فــخــرو،  مـــن جــانــبــه قـ
رئيس قسم البحوث بالوكالة في مركز 
ســــدرة لــلــطــب: »بــاعــتــبــار ســــدرة للطب 
مـــركـــزًا أكـــاديـــمـــيـــًا لــطــب األطــــفــــال، فــإنــه 
الــدقــيــق في  الــطــب  سيتمكن مـــن تــبــنــي 
مجال العناية باملرضى، مما سيساهم 
بــــدوره فــي الــكــشــف عــن املـــرض بــصــورة 
أدق وفي توفير عاج أفضل لأمراض 
الــتــي تــؤثــر عــلــى املجتمع املــحــلــي، مثل 

ــنــــة واالضـــــطـــــرابـــــات  الــــســــكــــري والــــســــمــ
النادرة. نأمل أن تؤثر بجهودنا إيجابًا 
ليس فقط على السكان في قطر، بل على 
منطقة الــشــرق األوســـط والــعــالــم بشكل 
أوسع.« وعن أهمية املؤتمر في تحقيق 
ــاء املــجــتــمــع  ــ ــنـ ــ ــــي وبـ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــقــــدم األكـ ــتــ الــ
الــقــائــم عــلــى املــعــرفــة، يــضــيــف الــدكــتــور 
فخرو: »إن املؤتمرات مثل مؤتمر الفهم 
املــعــاصــر ألمـــــراض الــســكــري والــســمــنــة 
ــــراض املتعلقة بــهــا مــبــادرة هامة  واألمـ
تــــرفــــع مـــــن مــــكــــانــــة قــــطــــر الــــعــــاملــــيــــة فــي 
مجال الطب الحيوي والبحث العلمي. 
نتطلع للترحيب بالزماء من مختلف 
املـــراكـــز الــبــحــثــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لــاطــاع 
ــرزوه مــن تــقــدم،  ــ عــلــى أبــحــاثــهــم ومـــا أحـ
ولــنــتــشــارك معهم آخــر الــتــطــورات التي 
ــــال هـــذا  ــمـــن خــ حـــقـــقـــنـــاهـــا فــــي قــــطــــر. فـ
ــبــــادل املــعــرفــة  ــــال تــ ــن خـ ــ ــعــــاون، ومـ ــتــ الــ
ــبــــرات ســنــضــمــن تــحــقــيــق أفــضــل  والــــخــ
املمارسات في مجال الرعاية الصحية«.

350 مليون دوالر التبادل التجاري مع جنوب إفريقيا

»سدرة للطب« يستضيف مؤتمر الفهم المعاصر ألمراض السكري والسمنة

بحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات خالل لقاء بالغرفة.. بن طوار:

يعزز مكانة قطر العالمية في مجال الطب الحيوي والبحث العلمي

¶  تبادل الدروع التذكارية ¶ بن طوار خالل لقائه الوفد االفريقي

¶  جانب من المؤتمر

عمر القضاه

وسام السعايدة

مشروعات األمن 
الغذائي في مقدمة 

أولويات المشاريع 
المشتركة
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دعـــا ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بــن صميخ املـــري رئيس 
ــان، مــيــشــيــل باشليه  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــسـ
إلى  املتحدة لحقوق اإلنسان،  السامي لألمم  املفوض 
ــة قــطــر ودول املــنــطــقــة، لــلــوقــوف عــن قــرب  ــ زيــــارة دول
عــلــى تـــداعـــيـــات االنــتــهــاكــات الــنــاجــمــة عـــن الــحــصــار، 
إلــى دول الحصار  إلــى إرســال بعثة فنية  كما دعاها 
ــة، وبــخــاصــة اململكة  ــ لــتــقــصــي آثــــار وتـــداعـــيـــات األزمــ
اللتان  العربية املتحدة  ــارات  العربية السعودية واإلمــ
العام  الــرأي  تستمران في تعنتهما، ومحاولة تضليل 
لقرارات  الحقائق، والتنكر، وعــدم االنصياع  وتزييف 
التي تطالبها بوضع حد  الدولية  الهيئات واملنظمات 
لتلك االنتهاكات لحقوق القطريني واملقيمني في قطر.  
وأكد سعادته أن اللجنة ستصدر قريبا، تقريرا حول 
تملص اإلمارات للسنة الثانية من تنفيذ قرار محكمة 
إلــى جانب تقرير آخــر حــول استمرار  الدولية،  العدل 
االنــتــهــاكــات الــســعــوديــة فــي حــق املــواطــنــني واملقيمني 
إلى  التقريرين  أنــه سيتم إرســـال  إلــى  فــي قطر، الفتا 
املنظمات والجهات والهيئات اإلقليمية والدولية  كافة 
املعنية.  جاء ذلك، ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها 
اإلنــســان في  الوطنية لحقوق  اللجنة  ســعــادة رئــيــس 
جــنــيــف، مــع كــل مــن املــفــوض الــســامــي لــألمــم املتحدة 
لحقوق اإلنسان، والسفير كولي سيك رئيس مجلس 
حـــقـــوق اإلنــــســــان، والــســفــيــر والـــتـــر ســتــيــفــنــز رئــيــس 
ــة فــي جــنــيــف.  وأثــنــى ســعــادتــه على  ــيـ الــبــعــثــة األوروبـ
الدولية  الحقوقية  املنظمات  قــامــت بها  الــتــي  الــجــهــود 
لفضح انتهاكات دول الحصار، وفي مقدمتها تقرير 
اإلنــســان،  املــتــحــدة لحقوق  لــألمــم  السامية  املفوضية 
الطيران  الدولية، ومنظمة  الجنائية  وقـــرارات املحكمة 
املدني، ومنظمة التجارة الدولية، والتي أدانت اإلجراءات 
اللجنة  ــرار  قـ إلـــى  الــحــصــار، وصـــوال  لـــدول  التمييزية 
املــعــنــيــة بــالــقــضــاء ومــنــاهــضــة كــافــة أشـــكـــال التمييز 
الــعــنــصــري.  وفــي رده على اســتــفــســارات املسؤولني 
الخليجية، شــدد سعادة رئيس  حــول تطورات األزمــة 
ــة  ــ الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان عــلــى أن »األزمـ

األفــق مؤشرات  اإلنسانية استفحلت، وال توجد في 
املواطنني  على استعداد دول الحصار لوقف معاناة 
الخليج، السيما ضحايا  واملقيمني فــي قــطــر، ودول 
التشتيت األسري، على الرغم من كل النداءات الدولية 
الدولية  الحقوقية واإلنسانية  املنظمات  التي أطلقتها 
للمطالبة بوضع حد للحصار الذي فاقم معاناة األسر، 
وحرمها من حق التنقل والعالج ولم الشمل، وغيرها 
من الحقوق األساسية املنصوص عليها في القوانني 

واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان«.
 كما شــدد على استمرار دول الحصار فــي تجاهل 
ــرارات الجهات  ــ كــافــة الــتــقــاريــر والـــنـــداءات الــدولــيــة، وقـ
القضائية الدولية التي تطالب تلك الدول بضرورة وقف 
الــحــصــار، كونها منافية  لـــدول  التمييزية  ــراءات  ــ اإلجـ
تماما لحقوق اإلنسان املنصوص عليها في القوانني 
واملواثيق الدولية.  وأشــاد سعادة الدكتور املــري، لدى 
لــقــائــه الــســيــدة ميشيل بــاشــلــيــه، بــكــافــة الــجــهــود التي 
السامية لحقوق اإلنــســان منذ  تــقــوم بها املفوضية 
بداية أزمة الحصار، فضال عن مختلف التقارير التي 
أدانت االنتهاكات في حق املواطنني واملقيمني في دول 
قــطــر. ولــفــت ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بــن صميخ املــري 
الدولية،  التقارير والنداءات  الرغم من كل  أنه على  إلى 
تستمر دول الحصار في تجاهلها، وتمعن في إصدار 
التنصل مــن مسؤولياتها  تــقــاريــر مغلوطة ملــحــاولــة 

الــذي  البيان  اإلنــســان، مــن قبيل  وانتهاكاتها لحقوق 
أصــدرتــه الــســلــطــات الــســعــوديــة ملــحــاولــة تغليط الـــرأي 
ــتــــراف بــانــتــهــاكــاتــهــا،  الـــعـــام وتــضــلــيــلــه، بــــدال مـــن االعــ
الــدولــيــة، وفتح  الهيئات  قــــرارات  والــعــمــل على احــتــرام 
أبــوابــهــا لبعثة املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
ــة عــلــى املــواطــنــني واملــقــيــمــني  ــ لــتــقــصــي تــداعــيــات األزمـ
في قطر، ودول الحصار نفسها، ممن تضرروا من 
الحق  انتهاكات حقوقهم األســاســيــة، وفــي مقدمتها 
ــعـــالج، والــتــعــلــيــم،  فـــي الــتــنــقــل، واإلقــــامــــة، والــتــمــلــك، والـ
وممارسة الشعائر الدينية للقطريني واملقيمني )الحج 
القسرية  إلــى استمرار االعتقاالت  والعمرة( وصــوال 
والــحــجــز الــتــعــســفــي لــلــمــواطــنــني الــقــطــريــني مـــن قبل 
السلطات السعودية.  ومن ناحية ثانية، ثمن سعادته 
الوطنية لحقوق اإلنسان  اللجنة  التعاون بني  عالقات 
واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان، داعيا إلى البناء 
عــلــى مــا تــحــقــق مــن إنـــجـــازات ونــجــاحــات فــي الــفــتــرة 
املــاضــيــة، السيما نــجــاح املــؤتــمــر الــدولــي الـــذي نظمته 
اللجنة بالتعاون مع املفوضية والبرملان األوروبي ملنع 
اإلفالت من العقاب.  وناقش الدكتور املري مع ميشيل 
باشليه، ايجاد آلية بني اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان والبرملان األوربي 
املؤتمر األول من  الــتــي خــرج بها  التوصيات  لتنفيذ 

نوعه على مستوى منطقة الشرق األوسط.

وقــــعــــت أمـــــس شـــركـــتـــان تـــابـــعـــتـــان لــكــل 
مــن قــطــر لــلــبــتــرول وشــركــة شــل اتفاقية 
لتأسيس شركة تتولى تقديم خدمات 
فـــي مــخــتــلــف أرجـــــاء الــعــالــم الســتــخــدام 
املــســال كــوقــود للشحن  الــغــاز الطبيعي 

البحري.
وتمهد االتفاقية، التي وقعتها كــل من 
شركة ويڤ سوليوشنز للغاز الطبيعي 
املسال )Wave LNG (Solutions وشركة 
ــاقـــة، لــتــأســيــس شــركــة  شـــل لــلــغــاز والـــطـ
مــــشــــتــــركــــة مــــمــــلــــوكــــة بــــالــــتــــســــاوي بــن 
الــطــرفــن. وستشمل األنــشــطــة الرئيسة 
الــغــاز الطبيعي املــســال،  لــلــشــركــة شـــراء 
وإنــــشــــاء بــنــيــة تــحــتــيــة لـــتـــزويـــد الــســفــن 
بـــالـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال )الـــتـــخـــزيـــن 
ــالـــوقـــود) فـــي مــواقــع  وســـفـــن الـــتـــزويـــد بـ
الــعــالــم، وبــيــع الغاز  استراتيجية حــول 
الطبيعي املــســال كــوقــود للمستهلكن 

النهائين.
وقــال سعادة املهندس سعد بن شريده 
الــكــعــبــي، وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة، 
الــعــضــو املــنــتــدب والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــال حـــفـــل الــتــوقــيــع:  لــقــطــر لـــلـــبـــتـــرول خـ
»نحن سعيدون بتأسيس هذا املشروع 
املـــشـــتـــرك مـــع شـــركـــة شــــل، وهــــي شــركــة 
ــذا املــــجــــال وتـــربـــطـــنـــا بــهــا  ــ رائـــــــدة فــــي هـ
عاقات طويلة ومتميزة، وهو ما يسمح 
بــتــنــفــيــذ هــــذه املــــبــــادرة مـــن خــــال دمــج 
إمكاناتنا. إن استخدام الغاز الطبيعي 

 مثاليا 
ً
املسال كوقود للسفن يشكل حا

لــقــطــاع الــنــقــل الــبــحــري فــي ظــل التطور 
املــســتــمــر لــلــوائــح الــبــيــئــيــة الـــتـــي تحكم 
هـــذا الــقــطــاع، كــمــا يشكل فــرصــة واعـــدة 
لــتــعــزيــز مــوقــع الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــســال 
كمصدر للطاقة النظيفة في مجال النقل 

البحري.«
وأضــاف سعادة املهندس الكعبي: »من 
املـــتـــوقـــع أن يـــزيـــد الــطــلــب بــشــكــل كبير 
على الغاز الطبيعي املسال كوقود في 
الــســنــوات املقبلة.  الــبــحــري خــال  النقل 
وبــنــاء على هــذه التوقعات، نــرى هناك 
إمكانية حقيقية ألن يصل حجم الطلب 
عليه إلى 35 مليون طن سنويًا بحلول 

الــنــمــو  ــام 2035. وســيــتــطــلــب هـــــذا  ــعــ الــ
استثمارات مركزة وتعاونًا بن جميع 
الــجــهــات الفاعلة فــي الصناعة لتوفير 
الـــحـــلـــول املــطــلــوبــة الـــتـــي يــبــحــث عنها 
عماؤنا. باإلضافة إلى ذلك، فإن نموذج 
الشراكة الصحيح، على غــرار النموذج 
الــيــوم مــع شريكتنا شل،  الــذي نؤسسه 
ســيــكــون شــرطــًا مــحــوريــًا لــنــضــوج هــذا 

العمل.«
ــردن، الــرئــيــس  وقــــال الــســيــد بـــن فــــان بـــيـ
التنفيذي لشركة رويال داتش شل: »إن 
قـــطـــاع الــنــفــط الــبــحــري يــتــخــذ خــطــوات 
ــة الــــــــضــــــــرورة لــتــخــفــيــف  ــ ــايـ ــ ـــــي غـ ــي فـ ــ هــ
االنبعاثات الغازية من السفن. ويلعب 

الــغــاز الطبيعي املــســال فــي هـــذا املــجــال 
ــبـــديـــل األكـــثـــر  الـ بـــاعـــتـــبـــاره  دورًا هـــامـــًا 
نـــظـــافـــة لـــلـــوقـــود الـــبـــحـــري الــتــقــلــيــدي، 
ع إلى 

ّ
وكلفته مقبولة. لهذا السبب نتطل

االعتماد على شراكتنا القوية وطويلة 
األمد مع قطر للبترول من أجل توسيع 
شبكة استخدام الغاز الطبيعي املسال 
كوقود للشحن البحري وإنشاء سلسلة 

إمداد آمنة«.
ــــودًا  ــر الــــغــــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال وقـ يـــوفـ
 لــقــطــاع الــنــقــل الـــبـــحـــري يــســاعــد 

ً
ــا ــديـ بـ

الــقــطــاع البيئية  أهـــــداف  عــلــى تــحــقــيــق 
ــة. وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـــى  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
ــلــي الــســفــن 

ّ
ارتـــفـــاع عــــدد مــالــكــي ومــشــغ

الــغــاز الطبيعي  بــاتــوا يفضلون  الــذيــن 
الــوقــود البحري التقليدي،  املسال على 
اســـتـــجـــابـــة لـــلـــقـــوانـــن الــــصــــارمــــة لــلــحــد 
ــن انـــــبـــــعـــــاثـــــات أكـــــاســـــيـــــد الــــكــــبــــريــــت  ــ ــ مـ
ــد حـــــــددت مــنــظــمــة  ــ ــيــــتــــروجــــن. وقــ ــنــ والــ
ــر 2016  ــوبــ ــتــ فـــــي أكــ الــــدولــــيــــة  املـــــاحـــــة 
مــحــتــوى الــكــبــريــت فـــي الــــوقــــود بــمــا ال 

يتجاوز 0.5% اعتبارًا من عام 2020.
وكــانــت قطر للبترول قــد أسست شركة 
ويــــــڤ ســـولـــيـــوشـــنـــز لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
املسال Wave LNG( (Solutions لتطوير 
األسواق واالستثمار في الغاز الطبيعي 
املسال كوقود في قطاع النقل وخاصة 

النقل البحري.

»قطر للبترول« و»شل« تؤسسان شركة عالمية
 الستخدام الغاز كوقود للشحن البحري

توقعات بزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال

¶الكعبي وبن فان بيردن يوقعان االتفاقية

¶  أحد اللقاءات التي عقدها المري في جنيف

¶ الشركاء في لقطة جماعية

الدوحة -  

جنيف - قنا

المري يدعو المفوض السامي لحقوق اإلنسان
 لزيارة المنطقة لتقصي آثار الحصار

نـــدوة حــول  الــقــانــون بجامعة حــمــد بــن خليفة  تستضيف كلية 
الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة والـــتـــعـــاقـــديـــة لــلــتــمــويــل األخــــضــــر؛ بــهــدف 
استكشاف دور القانون والتشريعات في تمكن التمويل العام 
الــصــديــق للبيئة. وســـوف تتناول  الــنــمــو  والــخــاص مــن تحقيق 
الــتــعــقــيــدات الــتــي تكتنف عملية صــيــاغــة الــعــقــود  الـــنـــدوة كــذلــك 

التجارية وصكوك التمويل، والتفاوض عليها، وإدارتها.
وستشهد الــنــدوة، الــتــي ترأسها الــدكــتــورة ســـوزان كــارامــانــيــان، 
القانون بجامعة حمد بن خليفة، مشاركة مجموعة  عميد كلية 
مــن الــخــبــراء املــتــمــيــزيــن وهــــم: الــدكــتــورة مــــاري كــلــيــر كــوردونــيــر 
ســيــجــر، أســتــاذ الــقــانــون بكلية الــبــيــئــة واألعـــمـــال والــتــنــمــيــة في 
جامعة واترلو بكندا، والدكتور ماركوس جهرينج، نائب مدير 
ــيــــة فـــي جــامــعــة كــامــبــريــدج  مــركــز الــــدراســــات الــقــانــونــيــة األوروبــ
الزائر  باململكة املتحدة، والدكتورة عفاف كاظم، أستاذ القانون 
بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة واملستشار القانوني 

لشركة سيمنز قطر.
وســــوف تــتــنــاول الـــنـــدوة مــســألــة تــنــويــع مــصــادر االقــتــصــاد بما 
الــتــي تبنتها منظمة  املــســتــدامــة،  ــداف التنمية  يــتــمــاشــى مــع أهــ
األمم املتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015، في إطار أجندة التنمية 
املستدامة لعام 2030. وتحدثت الدكتورة كارامانيان قبيل الندوة 
فــقــالــت: »فـــي الــوقــت الــــذي تجتمع فــيــه هــنــا فــي الـــدوحـــة، ســوف 
املــتــحــدة مــؤتــمــر قــمــة أهــــداف التنمية  تستضيف منظمة األمــــم 
املــســتــدامــة، وهـــو مــنــتــدى ســيــاســي رفــيــع املــســتــوى ُيــعــقــد بهدف 
نجز في تحقيق أهداف التنمية املستدامة. ولهذا 

ُ
تقييم التقدم امل

عُد 
ُ
عقد في وقتها املناسب تماًما. وت

ُ
السبب، فإن هذه الفعالية ت

الــازمــة للتكنولوجيا والــخــدمــات  مسألة توجيه االســتــثــمــارات 
والبنية التحتية الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون عنصًرا 
ــــوارد االقــتــصــاديــة والتنمية  املـ تــنــويــع  حــيــوًيــا لتحقيق أهــــداف 
البيئية. وتؤكد قدرتنا على استقطاب الخبراء رفيعي املستوى 
ملــنــاقــشــة قــضــايــا الــتــمــويــل األخـــضـــر عــلــى ســمــعــة كــلــيــة الــقــانــون 
باعتبارها من الكيانات املرموقة عاملًيا في مجال تقديم البرامج 

التعليمية القانونية ذات االنتشار العاملي.«

ندوة حول الجوانب 
القانونية والتعاقدية 

للتمويل األخضر

صندوق قطر للتنمية يشارك في الجمعية العامة لألمم المتحدة

يشارك وفد رفيع املستوى برئاسة سعادة السيد خليفة بن 
الــدورة  للتنمية في  الــكــواري مدير عــام صندوق قطر  جاسم 
املنعقد في  املتحدة لعام 2019  العامة لألمم  الـــ 74 للجمعية 
مدينة نيويورك من تاريخ 17 إلى 30 سبتمبر. تأتي مشاركة 

التنمية  إيمانه بأهمية  انطالقًا من  الــدورة  الصندوق في هذه 
التعليم والصحة والتمكني االقتصادي  البشرية في قطاعات 
والتي يركز الصندوق عليها من خالل مشاريعه ونشاطاته، 
املــســتــدامــة 2030 وكــذلــك  التنمية  أهــــداف  والــتــي تنسجم مــع 
ــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 وســيــشــارك الـــوفـــد عــلــى هــامــش  رؤيــ
أكثر مــن حــدث جانبي يهتم  العامة فــي  الجمعية  اجتماعات 

بــالــتــعــاون مــع شــركــائــه اإلستراتيجيني  الــتــنــمــويــة  بــالــشــؤون 
الرياضة  املحليني والدوليني على حد ســواء مثل فعالية دور 
الالجئني واملشردين داخليا، والتي عمل  في حماية وتمكني 
عليها الصندوق بالتعاون مع قطر الخيرية. وكذلك، سيشارك 
الجميع في تنظيم عدة  التعليم فــوق  الصندوق مع مؤسسة 
فعاليات منها فعالية التمويل املبتكر ملعالجة تحديات التعليم. 

وكذلك سيشارك الصندوق في فعالية االستثمار في التعليم 
واملهارات والوظائف في القطاع الصحي، والتي قامت مؤسسة 
الــــ 74  الــــدورة  لــلــصــنــدوق خـــالل  صلتك بتنظيمها. ســيــكــون 
للجمعية العامة لألمم املتحدة مناقشات في القضايا العاملية 
الــتــي تــحــاكــي مــشــاكــل مــؤرقــة مــثــل حــقــوق اإلنـــســـان، التنمية 

املستدامة، الصحة، تمكني الشباب، وأخيرًا التعليم.

الدوحة -

الدوحة -
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ــــرت الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــقـــطـــريـــة  ــــشـ نـ
أمــــس، تــقــريــرهــا الــســنــوي لــعــام 2018 - 
الـــذي يــبــرز الــحــالــة املــالــيــة القوية   2019
للمجموعة، وقدرتها على الصمود في 
الــحــالــي للمجال الجوي  الــحــصــار  وجــه 

لدولة قطر.
ــمـــت الــــعــــائــــدات اإلجـــمـــالـــيـــة وغــيــرهــا  ونـ
مـــن مـــصـــادر الـــدخـــل الــتــشــغــيــلــي بنسبة 
14% عــلــى نــحــو ســنــوي، فــيــمــا ارتــفــعــت 
الــعــائــدات مــن املسافرين بنسبة %14.3 
مع نمو السعة )املقاعد املتاحة لكل كيلو 

متر( بنسبة %13.5.
وارتفعت عائدات الشحن الجوي بنسبة 
16.8% مـــع نــمــو ســعــة الــشــحــن الــجــوي 
)األطنان املتاحة لكل كيلو متر( بنسبة 
ــهـــدت  نـــحـــو ســــنــــوي، وشـ ــلـــى  11.8% عـ
الــعــائــدات مــن الــقــطــريــة لــطــائــرات رجــال 
األعمال نموًا كبيرًا بواقع 18.4% مقارنة 

بالعام املاضي.
وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 
الــقــطــريــة: »لــقــد كـــان الــعــام املــالــي 2018- 
2019 عــامــا مــن الــنــجــاحــات واإلنــجــازات 
لــلــخــطــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، وبــالــرغــم 
مــن مــواجــهــة تــحــديــات ال نــظــيــر لــهــا في 
الــعــاملــي، يسعدني وبكل  الــطــيــران  قطاع 
فــخــر الـــقـــول بــأنــنــا حــقــقــنــا نـــمـــوًا كــبــيــرًا 
على مستوى أسطول الطائرات وشبكة 
الــــوجــــهــــات، مـــمـــا انـــعـــكـــس إيـــجـــابـــا عــلــى 
زيــــــادة عـــائـــداتـــنـــا بــنــســبــة 14% إلــــى 48 
مليار ريال )13.2 مليار دوالر أمريكي(، 
كــمــا حققنا زيــــادة عــلــى مــســتــوى أعـــداد 
املـــســـافـــريـــن والـــســـعـــة )املـــقـــاعـــد املــتــاحــة 
لكل كيلو متر(، فيما أصبحت القطرية 
أكــبــر شــركــة شحن  الــجــوي اآلن  للشحن 

جوي عامليا«.
وأضـــاف: »وبــالــرغــم مــن هــذه اإلنــجــازات 
والـــــنـــــجـــــاحـــــات، واجــــهــــنــــا الــــعــــديــــد مــن 

التحديات والصعوبات التي أثرت على 
نتائجنا املالية لنسجل صافي خسارة 
ــال )639 مــلــيــون  ــ بــقــيــمــة 2.3 مـــلـــيـــار ريــ
ــك بــســبــب خـــســـارة وجــهــات  دوالر(، وذلــ
كـــانـــت تــحــظــى بـــإقـــبـــال كــبــيــر، وارتـــفـــاع 
أسعار الوقود وتقلبات أسعار الصرف، 
ــأن األســـاســـات  ولــكــن يــســعــدنــي الـــقـــول بـ
ــا زالــــت  الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا أعـــمـــالـــنـــا مــ
شديدة القوة ولم تتأثر بهذه الخسارة«.
 :

ً
واخــتــتــم ســـعـــادة الــســيــد الــبــاكــر قـــائـــا

»يـــقـــتـــرن نـــجـــاحـــنـــا بـــإيـــمـــانـــنـــا الــــراســــخ 
 
ً
بــتــقــديــم األفـــضـــل ملــســافــريــنــا، مــدعــومــة
ــبـــذلـــهـــا  ــــي يـ ــتــ ــ ــــرة الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
املوظفون، وأتطلع إلى عام 2019 - 2020 

بعني ملؤها التفاؤل والثقة بأن نجاحنا 
ســـوف يستمر وســــوف نــســّيــر رحــاتــنــا 
إلـــى املــزيــد مــن الــوجــهــات والـــــدول حــول 

العالم«.
الناقلة الوطنية لدولة قطر 11  وأطلقت 
وجــهــة جــديــدة فــي عــام 2019، وأضــافــت 
إلــى شبكة وجهاتها  الناقلة 31 وجــهــة 
العاملية منذ بدء الحصار غير القانوني 
حــتــى األول مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر 2019، 
ليرتفع بذلك عدد الوجهات التي تسّير 
إلــى أكثر من 160 وجهة  رحاتها إليها 

في مختلف أنحاء العالم.
وأضــافــت الناقلة 25 طــائــرة جــديــدة إلى 
أســطــولــهــا مـــن الـــطـــائـــرات، حــيــث رحــبــت 

بــالــطــائــرة رقـــم 250 إلـــى أســطــولــهــا في 
شهر مـــارس 2019، ولـــدى الناقلة أكثر 
الــــطــــلــــب، تــبــلــغ  مــــن 300 طــــائــــرة تـــحـــت 
قيمتها أكثر من 85 مليار دوالر )بما في 
ذلــك طــائــرات اختيارية وطــائــرات ضمن 
اتفاقيات نوايا(، وتؤكد هذه األرقام عزم 
الناقلة على االستمرار بإستراتيجيتها 

الطموحة واملستدامة.
وخــــــــــــال الـــــســـــنـــــة املــــــالــــــيــــــة، اســــتــــمــــرت 
اإلســتــراتــيــجــيــة االســتــثــمــاريــة لــلــنــاقــلــة 
بالنمو، حيث اســتــحــوذت على 5% من 
إجــمــالــي رأس املــــال املــعــلــن فـــي خــطــوط 
جــنــوب الــصــني الــجــويــة، ولــــدى الــنــاقــلــة 
اســتــثــمــارات فــي شــركــات طــيــران عاملية، 

مــثــل طــيــران إيــطــالــيــا وكــاثــي باسيفيك 
واملــجــمــوعــة الــدولــيــة لــشــركــات الــطــيــران 

وجيت سويت والتام.
ويــبــلــغ إجــمــالــي اســتــثــمــارات مجموعة 
الــقــطــريــة 16.1 مليار  الــجــويــة  الــخــطــوط 
ــكـــي( في  ــريـ أمـ ريـــــال )4.4 مــلــيــار دوالر 
ــا مــــن األصـــــــول مــثــل  ــيـــرهـ ــائــــرات وغـ الــــطــ
شـــركـــات الـــطـــيـــران الــعــاملــيــة خــــال الــعــام 
الــعــام املــالــي 2018- 2019  املـــالـــي. وكــــان 
عاما زاخرًا بالفوز بالجوائز، حيث شهد 
حــصــد الــنــاقــلــة الــقــطــريــة لــجــائــزة أفضل 
درجـــة رجـــال أعــمــال فــي الــعــالــم، وجــائــزة 
أفضل شركة طيران في الشرق األوسط، 
وجــائــزة أفــضــل صــالــة انــتــظــار ملسافري 
ــزة أفــضــل مقعد  ــائـ ــة األولــــــى، وجـ الـــدرجـ
عــلــى درجـــة رجـــال األعـــمـــال، وذلـــك خــال 
جوائز سكاي تراكس العاملية. كما نالت 
ــائـــزة أفـــضـــل درجـــة  الــنــاقــلــة الــقــطــريــة جـ
رجــال أعــمــال فــي العالم، وجــائــزة أفضل 
ــال: الـــشـــرق األوســـــط،  ــمــ درجـــــة رجـــــال أعــ
وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق 
األوسط، وجائزة أفضل درجة سياحية: 
الـــشـــرق األوســـــــط، وغـــيـــرهـــا الــكــثــيــر من 
الجوائز خال حفل توزيع جوائز تريب 

أدفايزور.
ــيـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــطـــوط  ــاقـ ــفـ ــقـــى اتـ ــبـ وتـ
الجوية القطرية مع االتحاد الدولي لكرة 
القدم )FIFA( أهم االتفاقيات الرياضية 

التي أبرمتها خال الفترة املاضية.
وشـــاركـــت الــنــاقــلــة الــقــطــريــة خـــال الــعــام 
املالي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 
فـــي روســـيـــا الــتــي كــانــت أهـــم الــبــطــوالت 
ــا أبـــرمـــت  ــــال الـــــعـــــام، كـــمـ الـــريـــاضـــيـــة خــ
الناقلة اتفاقيات شراكة لعدة أعــوام مع 
فــرق بــايــرن ميونيخ لكرة الــقــدم، ورومــا 
اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم، وبــوكــا جونيورز 
لكرة القدم، وبروكلني نتس لكرة السلة، 
وتأتي هذه االتفاقيات الرياضية ضمن 
التزام الناقلة بالتقريب بني الشعوب من 

مختلف أنحاء العالم.

»2019  - 2018 نمو العائدات اإلجمالية لـ »القطرية« خالل »  % 14
85 مليار دوالر طائرة »تحت الطلب« بـ  وجهة جديدة منذ بداية الحصار.. و300   31
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حافظت جامعة قطر على مكانتها بني أفضل 500 جامعة في العالم 
وذلك في تقرير تصنيفات التايمز للتعليم العالي )THE( للجامعات 
 جامعة قطر في املرتبة 

َّ
 أظهرت النتائج أن

ُ
العاملية لعام 2020، حيث

بني 500-401.
وتضم تصنيفات التايمز للتعليم العالي )THE( للجامعات العاملية 

لعام 2020، ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة، وهي تحتل املرتبة 
األكـــبـــر واألكـــثـــر تــنــوًعــا فـــي تــصــنــيــف الــجــامــعــات حــتــى اآلن. يستند 
الجدول إلى 13 مؤشًرا لــأداء تمت معايرته بدقة والتي تقيس أداء 
الجامعة عبر التعليم والبحوث ونقل املعرفة والسمعة العاملية. يعزز 
هذا اإلنجاز النتائج األخيرة لجامعة قطر في التصنيف حيث انتقلت 
الــعــاملــي QS للجامعات  الــجــامــعــات  فــي تصنيف  الــجــامــعــة مــن 332 
العاملية لعام 2019 إلى 276 في تصنيف عام 2020، حيث قفزت بشكل 

ا.
ً
ا، وأصبحت واحدة من أكثر الجامعات تحسن

ً
فعال إلى 56 مكان

الــذي حققته جامعة قطر على  ويعزز هــذا اإلنــجــاز التقدم املتواصل 
صــعــيــد تصنيفات الــجــامــعــات الــعــاملــيــة ويــشــهــد عــلــى الــجــهــود التي 
بذلتها جامعة قطر للحصول على اعتراف دولي. حيث تقف الجامعة 
اليوم كمنارة للتميز األكاديمي والبحثي، وتضم مجتمعا طالبيا 
يشمل حوالي 20 ألف طالب وطالبة ملتحقني ببرامجها األكاديمية 

املختلفة.

جامعة قطر تحافظ على مكانتها 
ضمن أفضل 500 جامعة في العالم

الدوحة -

مركز قطر للمال يطور خدماته 
»قطر الخيرية« تنظم فعالية جانبية باألمم لتعزيز تجربة عمالئه

المتحدة حول الرياضة وتمكين الالجئين
إلــى إنــجــاز عملية تجديد  بـــادر مــركــز قطر للمال 
متكاملة لخدمات العمالء التي يقدمها، بما يعزز 
من األداء ويرفع مستوى الرضا لدى عمالئه، في 
ظهر التزامه املستمر بتوفير تجربة دعم 

ُ
مبادرة ت
متميزة.

الــتــزامــه املستمر بتقديم خــدمــات ذات  فمن خــالل 
مــســتــوى عــاملــي، أعــلــن مــركــز قــطــر لــلــمــال عــن عقد 
شـــراكـــة حــديــثــة مـــع شـــركـــة Vistas لــتــولــي مــركــز 
االتــصــال لــخــدمــات الــعــمــالء فــي املــركــز. وستسهم 
هــذه الــشــراكــة فــي تحقيق رؤيـــة هيئة مــركــز قطر 
للمال الرامية إلى توفير أفضل إدارة لدورة العمل.
 Vistas الـــــشـــــراكـــــة، ســـتـــتـــولـــى وبــــمــــوجــــب هـــــــذه 
ــــدة خــدمــات  املــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــات وإدارة وحـ
العمالء، بدءًا من تفاعل عميل قناة Omni بسالسة 
وصــــواًل إلـــى املــعــالــجــة الــفــعــالــة ملــعــامــالت العمالء 
واملهام املتصلة. وتتسق هذه الشراكة مع الهدف 
االستراتيجي ملركز قطر للمال املتمثل في توفير 
أفضل الخدمات والحلول املبتكرة لقاعدة عمالئه. 
الــعــمــادي، الرئيس التنفيذي للشؤون  وقــال رائــد 
التجارية في هيئة مركز قطر للمال، بالقول: »رضا 
العمالء هو أمر أساسي بالنسبة لنا في مركز قطر 
لــلــمــال، حــيــث نــحــرص عــلــى أن يــخــتــبــروا تجربة 
سلسلة وســهــلــة خـــالل إنــشــاء أعــمــالــهــم فــي قطر. 
وهــو مــا نحققه مــن خــالل االســتــفــادة مــن خبرات 
املختصني في جميع جوانب إنشاء الشركات في 
قطر والتوسع باتجاه األســواق األخــرى«. ويتابع 
العمادي بالقول: »نحن نحرص على يحافظ مركز 
قطر للمال على موقعه في تقديم الدعم املتميز في 
ظل التطور الذي نشهده في بيئة األعمال بالدولة. 

وجــهــودنــا فــي تعزيز ودعــم أنشطة مركز تجربة 
الــعــمــالء يــعــكــس الــتــزامــنــا بــتــقــديــم قــيــمــة إضــافــيــة 
لــعــمــالئــنــا وأصـــحـــاب املــصــلــحــة، مـــن خـــالل تلبية 

جميع احتياجاتهم العملية«.
ويــتــمــتــع مـــركـــز قــطــر لــلــمــال بــمــســتــوى عـــاملـــي من 
خــدمــات دعـــم الــعــمــالء، مــن خـــالل تــوفــيــره مــديــري 
حسابات مخصصني لخدمة العمالء خالل عملية 
الــتــرخــيــص بجميع مــراحــلــهــا ومــحــطــاتــهــا. حيث 
يــمــكــن لــعــمــالء مـــركـــز قــطــر لــلــمــال أن يــســتــفــيــدوا 
ــة،  ــامــ ــن املــــســــاعــــدة الــشــخــصــيــة فــــي أنـــظـــمـــة اإلقــ مــ
والــتــوظــيــف، واإلجــــــــراءات الــداخــلــيــة، والـــوصـــول 
إلــى بــوابــة التقديم عبر اإلنــتــرنــت للشركات غير 
الــخــاضــعــة لــلــتــنــظــيــم، وغــيــرهــا مـــن عــمــلــيــات دعــم 

العمليات التجارية.
ويقول ســوراج ثامبي، الرئيس التنفيذي لشركة 
Vistas جلوبال: »يسرنا أن يتم اختيارنا من قبل 
مــركــز قــطــر لــلــمــال إلدارة مــركــز تــجــربــة الــعــمــالء. 
الــركــيــزة فــي خدمة  نحن نتفهم مــدى أهمية هــذه 
وتــوســيــع قـــاعـــدة عــمــالء مــركــز قــطــر لــلــمــال لــدعــم 
ــتــــصــــادي فــــي قـــطـــر. ونــحــن  جـــهـــود الـــتـــنـــويـــع االقــ
ملتزمون بهذه الشراكة، وبالعمل لتعزيز موقع 
قــطــر ومـــركـــز قــطــر لــلــمــال لــتــكــون وجـــهـــة مفضلة 
ــــى تــأســيــس  ــتـــي تــتــطــلــع إلـ لــلــكــيــانــات الـــعـــاملـــيـــة الـ

عملياتها خارج املنطقة«.
ــبـــي: »تـــشـــمـــل خـــدمـــاتـــنـــا والـــحـــلـــول  ــامـ وأضـــــــاف ثـ
ــامـــي  املـــكـــتـــب األمـ نــقــدمــهــا إدارة  ــتـــي  الـ الـــشـــامـــلـــة 
لهيئة مركز قطر للمال، ومركز االتــصــال، وإدارة 
العمليات املكتبة الخلفية. علمًا أنه تصميم بشكل 
مخصص للعمالء استناًدا إلى أفضل املمارسات 
الدولية، مع ضمان التحسني والتطوير املستمر 

لنموذج العمل«.

تنظم »قطر الخيرية« على هامش مشاركتها في 
الـــدورة 74 للجمعية العامة لأمم املتحدة،  أعمال 
ورشــة نقاشية جانبية فــي الثاني والعشرين من 
الشهر الجاري، بعنوان »دور الرياضة في حماية 
وتــمــكــني الــالجــئــني والــنــازحــني«، وذلـــك بمقر األمــم 
املــتــحــدة بــنــيــويــورك بــالــتــعــاون مـــع صـــنـــدوق قطر 
للتنمية وعدد من املنظمات الدولية اإلنسانية. كما 
ستوقع عــددا من اتفاقيات التعاون والشراكة مع 

وكاالت األمم املتحدة.
املــشــارك فــي اجتماعات  ويضم وفــد قطر الخيرية 
الــــــدورة 74 لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــأمـــم املــتــحــدة كال 
مــن يــوســف بــن أحــمــد الــكــواري الــرئــيــس التنفيذي 
الــغــامــدي مساعد الرئيس  لقطر الخيرية ومحمد 
التنفيذي لقطاع الحوكمة والــتــطــويــر املؤسسي، 

وأحمد الرميحي رئيس قسم الشراكات الدولية.
وتتضمن الورشة النقاشية الجانبية التي تنظمها 
قطر الخيرية بالتعاون مــع كــل مــن صــنــدوق قطر 
لـــشـــؤون  الـــســـامـــيـــة  لــلــتــنــمــيــة QFFD واملـــفـــوضـــيـــة 
الــدولــيــة  الـــهـــجـــرة  الـــالجـــئـــني UNHCR، ومــنــظــمــة 
الــدولــيــة للتنمية GIZ و  IOM، والــوكــالــة األملــانــيــة 
SAVE THE DREAM.، عرض مجموعة أوراق عمل 
تتناول التحول نحو الرياضة في املجتمعات التي 
مزقتها النزاعات، وأهمية استخدام الرياضة كأداة 
الـــســـالم والــتــنــمــيــة، واســتــعــراض  ــداف  ــ لتحقيق أهـ
الــريــاضــة مــن أجــل التنمية  اإلطـــار العاملي لتعزيز 
ــاق التي  والــســالم، بــاإلضــافــة إلــى املــنــظــورات واآلفــ
يــمــكــن أن تــخــلــقــهــا الـــريـــاضـــة مـــن أجــــل حــيــاة أكــثــر 

كرامة لالجئني واملشردين، والتحديات التي تواجه 
استخدام الرياضة كأداة للتنمية.

وســيــتــحــدث فــي الــورشــة مــســؤولــون مــن منظمات 
ــراء ومــخــتــصــون فـــي العمل  ــبـ دولـــيـــة انــســانــيــة وخـ
اإلغاثي والخيري، بجانب عدد من نجوم الرياضة 
من كينيا والصومال وأفغانستان الذين دفعتهم 
الظروف في بالدهم ملغادرتها واللجوء إلى بلدان 

أخرى وحققوا نجاحات في مجالهم.
وستقوم قطر الخيرية في ختام الورشة النقاشية 
الــتــعــاون مــع عدد  بتوقيع مجموعة مــن اتفاقيات 
من وكــاالت ومنظمات األمــم املتحدة منها اتفاقية 
 »UNRWA« مـــع وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــني
إلــى  الــدولــيــة “IOM »بــاإلضــافــة  الــهــجــرة  ومنظمة 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إطــــاريــــة مـــع مــنــظــمــة الــيــونــســيــف 

.UNICEF
وتتضمن الفعالية معرضا مصاحبا يحتوي على 
الــبــرامــج واملشاريع  صــور ومـــواد مختلفة تــوضــح 
اإلنسانية التي تستخدم الرياضة من أجل السالم 
والتنمية مثل مــبــادرة قطر الخيرية«الرياضة من 
الــســالم فــي دارفــور»الــتــي أطلقتها بالتعاون  أجــل 
إلــى برامج  مــع صــنــدوق قطر للتنمية، بــاإلضــافــة 
منظمة GIZ األملانية »الرياضة من أجل التنمية في 
مخيمات الالجئني في األردن وفلسطني« ومشاريع 

.SAVE THE DREAM منظمة
ــزوار املــعــرض مــشــاهــدة وفهم  وســتــتــاح الــفــرصــة لــ
ــــالل لــقــطــات  ومـــعـــايـــشـــة أوضـــــــاع الـــنـــازحـــني مــــن خـ
فــيــديــو VR والــــرســــوم الــتــوضــيــحــيــة الــقــويــة الــتــي 
ستكون بمثابة منصة تفاعل مع الــزوار ودعوتهم 

الستخدام الرياضة في جهود التنمية.

الدوحة -

الدوحة -

بالتعاون مع الشركاء األمميين والدوليين

مزارع قطر خالية من بكتيريا السالمونيال 
والمنتجات الغذائية سليمة

تحت عنوان »توضيح هــام من وزارة البلدية 
والــبــيــئــة بــخــصــوص بــكــتــيــريــا الــســاملــونــيــال«. 
فـــوق موقعها  الــبــلــديــة والــبــيــئــة  نــشــرت وزارة 
عــلــى تــويــتــر تــغــريــدة اكــــدت خــاللــهــا حرصها 
عــلــى ضــمــان صــحــة وســالمــة الــغــذاء مــن خــالل 
حــمــالتــهــا التفتيشية واالجــــــراءات والــتــدابــيــر 
العملية الــتــي تــواكــب بــهــا الــغــذاء مــن االنــتــاج 
او االســـتـــيـــراد حــتــى وصـــولـــه الــــى املــســتــهــلــك 

ســلــيــمــا وصــحــيــا، ويـــحـــرص مــفــتــشــو الـــــوزارة 
على تطبيق معايير ومواصفات عالية تفوق 
نظيرتها املعمول بها عامليا ومن ذلك املعايير 
الخاصة بنسبة بكتيريا الساملونيال املسموح 

بها في الدجاج.
 واوضــح البيان بان »املواصفات املعمول بها 
فــي دولـــة قطر ال تسمح بــوجــود اي نسبة من 
الــســاملــونــيــال فـــي الــــدجــــاج، بــيــنــمــا هـــنـــاك دول 
اوروبــيــة تسمح بتواجدها في حــدود معينة، 
الـــزام املنتج بكتابة عــبــارة تنبه املستهلك  مــع 

بذلك وتدعوه لطهي الدجاج بشكل جيد حيث 
ان هذه البكتيريا يمكن القضاء عليها بالطهي 

الجيد«. 
واكــــدت وزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة حــرصــهــا على 
الــرقــابــة والتفتيش، واشـــارت  مواصلة جــهــود 
الــى ان »املنتجات الغذائية بــالــســوق القطري 
ايــة حــاالت  لــم تسجل  سليمة وصحية وانــهــا 
تــســمــم بـــهـــذه الــبــكــتــريــا فـــي االونـــــة االخـــيـــرة«. 
الـــوزارة الجمهور الستيفاء املعلومات  ودعــت 

من املصادر الرسمية.

دعت الستيفاء المعلومات من المصادر الرسمية... البلدية والبيئة:

الدوحة -
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34.2 مليون ريال صافي شراء المؤسسات األجنبية

0.66 %.. و3.4 مليار ريال مكاسب الرسملة المؤشر يرتفع 

6094 صفقة في جلسة تنفيذ 

الــتــداوالت خــال جلسة أمس  ارتفعت قيمة 
بنسبة 4% مقارنة بجلسة الثاثاء السابقة 
بــيــنــمــا  ــيـــون ريــــــــال،  ــلـ ــــى 301.2 مـ الــ لـــتـــصـــل 
الــى 107.1  تــراجــعــت الكميات بنسبة %37 
مليون سهم، كما تراجعت الصفقات املنفذة 

بنسبة 29% الى 6094 صفقة.
وذكــرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع 
البنوك والخدمات املالية، الذي شهد تداول 
27 مليونا و 652 ألفا و 997 سهما بقيمة 
ألــفــا و 240.087 ريـــال  116 مــلــيــونــا و 153 
نتيجة تنفيذ 1968 صفقة، سجل ارتفاعا 
نــقــطــة، أي مــا نسبته %0.14،  بــمــقــدار 5.72 

ليصل إلى 4 آالف و 048.66 نقطة.
ــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع  ــطـ ــر قـ ــل مـــؤشـ ــجـ وسـ
االستهاكية، الــذي شهد تــداول 6 مايني و 
587 ألفا و 540 سهما بقيمة 24 مليونا و 
174 ألفا و 199.682 ريال نتيجة تنفيذ 576 
صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.01 نقطة، أي ما 
نسبته 0.23% ليصل إلى 8 آالف و 681.50 

نقطة.
وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 39 
مليونا و 207 آالف و 563 سهما بقيمة 90 
ألفا و 703.072 ريــال نتيجة  مليونا و 343 
تنفيذ 1606 صفقات، ارتفاعا بمقدار 35.13 
إلـــى 3  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مــا نسبته %1.12 

آالف و 180.42 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــتــأمــني، الــــذي شهد 
ألـــف و 328 سهما  تــــداول 4 مــايــني و 801 
بقيمة 17 مليونا و 000 ألف و 738.780 ريال 
نتيجة تنفيذ 357 صفقة، ارتــفــاعــا بمقدار 
156.73 نقطة، أي ما نسبته 5.42% ليصل 

إلى 3 آالف و 046.64 نقطة.
بينما سجل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، الــذي 
ألــفــا و 513  تــــداول 19 مليونا و 866  شــهــد 
ألـــفـــا و  بــقــيــمــة 18 مـــلـــيـــونـــا و 236  ســهــمــا 
430.371 ريــــال نتيجة تنفيذ 670 صفقة، 
انخفاضا بمقدار 6.30 نقطة، أي ما نسبته 

0.43% ليصل إلى ألف و 470.28 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع االتصاالت، الذي شهد 
تداول مليون و 893 ألفا و 552 سهما بقيمة 
ــا و 160.480 ريــــال  ــفـ ألـ 10 مـــايـــني و 723 
نتيجة تنفيذ 489 صفقة، انخفاضا بمقدار 
7.83 نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه 0.79% ليصل 

982.47 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 
7 مايني و 110 آالف و 684 سهما بقيمة 24 
مليونا و 610 آالف و 931.250 ريال نتيجة 
ارتــفــاعــا بــمــقــدار 22.29  تنفيذ 428 صــفــقــة، 
نقطة، أي ما نسبته 0.89% ليصل إلى ألفني 

و 523.50 نقطة.

301.2 مليون ريال التداوالت 
107.1 مليون سهم على 

المصروفات الجارية
هي مصروفات التشغيل املستمرة ملؤسسة تجارية أو مصنع واملصروفات التي تصرفها خالل مزاولتها أعمالها 
التي هي تكلفة شراء اآلالت واملعدات، وال   capital expenditure الرأسمالية اليومية. وهي تختلف عن املصروفات 

تصرف في التشغيل.
الــورق والحبر املستخدم، ومصروفات  الرأسمالية، أما  آلة ناسخة ينتمي إلى املصروفات  وعلى سبيل املثال: شراء 
الصيانة والتصليح فهي تنتمي إلى املصروفات الجارية. وفي املؤسسات الكبيرة تدخل أجور العاملني ومصروفات 

تأجير املباني ومصروفات استهالك الكهرباء في حيز املصروفات الجارية.
اليومية من مبيعات ومصروفات اإلدارة ومصروفات  الجارية املصروفات  التجارية تعتبر املصروفات  في األعمال 
البحث العلمي والتطوير، بخالف املنتجات، فاملنتجات تزيد من ثروة الشركة. ومن املصروفات الجارية أيضا استهالك 

املباني والآلالت التي تستخدم في عملية اإلنتاج.

دليل المستثمر

الــعــام لبورصة قطر بنهاية جلسة  أغلق املــؤشــر 
أمــس على ارتــفــاع بنسبة 0.66% رابــحــا نحو 69 
نقطة ليغلق عند مستوى 10539.6 نقطة، وسط 
ــع الــكــمــيــات  ــراجــ نـــمـــو عـــلـــى صــعــيــد الـــســـيـــولـــة وتــ
والصفقات، بينما سجلت الرسملة مكاسب قوية 

بنحو 3.4 مليار ريال.
ارتــفــاع قــطــاعــات 5 قطاعات  وشــهــدت التعامات 
ــرات الـــتـــأمـــني ثــــم الــصــنــاعــة  ــ ــلـــى رأســــهــــا مـــــؤشـ عـ
والــصــنــاعــة والــخــدمــات والــســلــع االستهاكية ثم 
مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، بينما 

تراجع مؤشرا قطاعات االتصاالت والعقارات.
وسجل مؤشر العائد اإلجمالي ارتفاعا بمقدار 
126.52 نقطة، أي مــا نسبته 0.66% ليصل إلى 
19393.74 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر 
الــريــان اإلســامــي السعري ارتفاعا بقيمة 13.44 
إلــى 2365.53  نقطة، أي ما نسبته 0.57% ليصل 
نـــقـــطـــة، وســــجــــل مــــؤشــــر بـــــورصـــــة قـــطـــر الــــريــــان 
نــقــطــة، أي ما  بــقــيــمــة 22.87  ارتـــفـــاعـــا  اإلســـامـــي 
نسبته 0.57% ليصل إلى 4027.77 نقطة، وسجل 
مــؤشــر جميع األســهــم املــتــداولــة ارتــفــاعــا بمقدار 

إلــى  لــيــصــل  نــقــطــة، أي مـــا نــســبــتــه %0.45   13.92
3092.26 نقطة.

ــــي جـــلـــســـة أمـــــــس، ارتــــفــــعــــت أســــهــــم 24 شــركــة  وفــ

وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 9 شركات 
عــلــى ســعــر إغــاقــهــا الــســابــق، وتــصــدر ســهــم قطر 
الــخــضــراء بنسبة 6.15% وتــاه  للتأمني القائمة 

مسيعيد بنسبة 5.63% ثم البنك األهلي بنسبة 
بــنــســبــة  لــلــتــأمــني  ــة  ــدوحــ الــ ــــاه ســـهـــم  3.24%، وتــ

2.83% والخليج التكافلي بنسبة %2.78.
الــســام العاملية قائمة التراجعات  وتــصــدر سهم 
بنسبة 2.78% ثــم داللــة القابضة بنسبة %2.23 
الــدولــيــة بــنــســبــة 1.72% والــتــحــويــلــيــة  والــخــلــيــج 
 Ooredoo بــنــســبــة 1.1% وخـــامـــســـا جـــــاء ســـهـــم

املتراجع بنسبة %1.12.
شهدت جلسة أمس تسجيل املؤسسات األجنبية 
ــراء وبــلــغــت قــيــمــتــه 34.2 مليون  أعــلــى صــافــي شــ
ــال، وتــلــتــهــا املــؤســســات الــقــطــريــة بــنــحــو 21.3  ــ ريـ
ــال، بــيــنــمــا تـــصـــدر األفــــــراد الــقــطــريــون  ــ مــلــيــون ريــ
قــائــمــة صـــافـــي الــبــيــع بــنــحــو 47.6 مــلــيــون ريـــال 
ثــم املــؤســســات الخليجية بــنــحــو 6 مــايــني ريــال 
ــانـــب بــــ 1.1 مــلــيــون ريــــال واألفـــــراد  واألفـــــــراد األجـ

الخليجيون بنحو 0.7 مليون.
ــــوذ املــــســــاهــــمــــون  ــــحـ ــتـ ــ وخـــــــــال جـــلـــســـة أمـــــــس اسـ
القطريون على 53% من نسب الشراء و 61.8% من 
نسب البيع، واستحوذ املساهمون الخليجيون 
الـــشـــراء و 5.7% مـــن نسب  عــلــى 3.4% مـــن نــســب 
البيع، واستحوذ املساهمون األجانب على %43.5 

من نسب الشراء و32.5% من نسب البيع.
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(بالمليون لاير)صافي قيمة التداول من حيث الجنسية محمد السقا

مؤشرات الجلسة

53.463.419.6% 6.15
قطاعات سجلت ارتفاعًا 
بقيادة التأمني والصناعة

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق بنهاية الجلسة

 »QNB« مليون ريال تداوالت
متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت »مسيعيد« 
متصدر الكميات

نمو سهم »قطر للتأمني« 
متصدر األسهم املرتفعة

أداء قطاع التأمين خالل جلسة أمس

في حفل حضره كبار المسؤولين في الشركتين

 Ooredoo اتفاقية شراكة بين خدمات
المالية و»الخليج للصرافة«

أعــلــنــت Ooredoo عـــن عــقــد شـــراكـــة جـــديـــدة مـــع شــركــة 
ــهــا عـــمـــالء خــدمــات  ــلــصــرافــة تــمــكــن مـــن خــالل الــخــلــيــج ل
الخليج  مـــن االســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات  املــالــيــة   Ooredoo

للصرافة عبر تطبيق خدمات Ooredoo املالية. 
ــــى شــبــكــة خـــدمـــات  فـــقـــد انـــضـــمـــت الــخــلــيــج لـــلـــصـــرافـــة إلـ
الشراكة في  املالية، وقــد تم اإلعــالن عن هــذه   Ooredoo
 Ooredoo حفل حــضــره عــدد مــن كــبــار املــســؤولــني فــي

والخليج للصرافة. 
الخليج للصرافة شــركــة عريقة متخصصة منذ  وتــعــد 
حوالي 40 عامًا في خدمات تحويل األمــوال والتعامالت 
الذهب،  العمالت وسبائك  املالية األخــرى من بيع وشــراء 
 .9001:2015 ISO كما أنها حاصلة على شهادة األيزو

الشراكة، أصبح بإمكان عمالء خدمات  وبمقتضى هذه 
الخليج  األمــــوال عــبــر  الــقــيــام بتحويل  املــالــيــة   Ooredoo
لــلــصــرافــة إلـــى الــهــنــد وبــنــغــالديــش وإلـــى نــيــبــال والفلبني 
وســريــالنــكــا بــســرعــة وســهــولــة وبــأســعــار صـــرف رائــعــة 

ورسوم تحويل تنافسية. 
ومن خالل الشراكة الجديدة، أصبح بإمكان العمالء اآلن 
إجراء التحويالت إلى معظم الحسابات البنكية في الهند 
وإلى حسابات خدمة bKash في بنغالديش خالل دقيقة 

البلدان  املــالــيــة  الــحــواالت  واحــــدة، فيما يستغرق وصـــول 
األخرى 72 ساعة.

وقالت منار خليفة املريخي، مديرة إدارة العالقات العامة 
واتصاالت الشركة في Ooredoo قطر: »يسرنا العمل مع 
مؤسسة تحظى بقيمة كبيرة ولديها سجل حافل بتوفير 
التعامالت املالية املوثوقة والتي تتميز بالكفاءة في قطر. 
كما أننا نعتز بالخدمة التي نوفرها لعمالئنا من خالل 
خدماتنا املالية، فنحن ندرك بأن عمالءنا يعتمدون علينا 
لتلبية احتياجاتهم للتعامالت املالية اليومية، مثل تحويل 
األمــــوال إلـــى عــائــالتــهــم. ونــحــن أيــضــًا ســعــداء بانضمام 
شريك جديد يتيح لعمالئنا إجــراء تعامالتهم املالية من 
خالله. ونتطلع إلى عالقة عمل مثمرة مع الخليج للصرافة 
تــســاعــدنــا فـــي ضــمــان بــقــاء خـــدمـــات Ooredoo املــالــيــة 

املنصة الرقمية املفضلة إلجراء التعامالت املالية«. 
 من جهته، قال جعفر علي الصراف، املدير العام لشركة 
 Ooredoo نــتــعــاون مـــع لــلــصــرافــة: »يــســرنــا أن  الــخــلــيــج 
الــكــرام  لــأمــوال لعمالئنا  الــرقــمــيــة  الــتــحــويــالت  لتسهيل 
من خالل هذه الشراكة الجديدة. وال شك أن هذا التعاون 
أكــثــر سرعة  األمـــوال إجـــراء رقميًا  سيجعل مــن تحويل 

وسهولة للعمالء.«
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الشركة القطاع
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تركز على المنتجات عالية القيمة

الكويت تتجه لتقليص طاقة التكرير المستهدفة 20 %
قــال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية 
الــكــويــتــيــة ولـــيـــد خـــالـــد الـــبـــدر إن الــكــويــت تتجه 
حاليا إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 
الــهــدف هو  20% فــي إستراتيجية 2040، ليكون 
إلــى 1.6 مليون برميل  الــوصــول بطاقة التكرير 
يــومــيــا بـــدال مــن مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا. وتملك 
الــكــويــت حــالــيــا مــصــفــاتــن لــتــكــريــر الــنــفــط، هما 
مصفاة ميناء األحمدي ومصفاة ميناء عبد الله 
املــمــلــوكــتــن للحكومة مــن خـــال شــركــة الــبــتــرول 
الــوطــنــيــة الــتــابــعــة ملــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة، 
وتبلغ قدرتهما التكريرية 700 ألف برميل يوميا 
ومن املنتظر أن ترتفع إلى 800 ألف برميل يوميا 

عندما يتم تشغيل مشروع الوقود البيئي.
ــــى تــطــويــر  ــود الـــبـــيـــئـــي إلــ ــ ــوقـ ــ يــــهــــدف مــــشــــروع الـ
ــنـــاء عـــبـــد الــلــه  ــيـ مــصــفــاتــي مـــيـــنـــاء األحــــمــــدي ومـ
ويــتــضــمــن إنـــشـــاء 39 وحـــــدة جـــديـــدة وتــحــديــث 
ــدات وإغــــاق ســبــع أخــــرى، مــع التركيز  ســبــع وحــ
على إنتاج املنتجات العالية القيمة مثل الديزل 

والكيروسن للتصدير.
وتبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 4.680 مليار 
دينار )15.4 مليار دوالر(، تقوم الشركة بتمويل 
30% منها مــع توفير النسبة الباقية عــن طريق 
بنوك كويتية وأجنبية. وفي الثاني من سبتمبر 
ــنـــت الـــشـــركـــة تــشــغــيــل أول وحــــدة  ــلـ الـــــجـــــاري أعـ
إنــتــاجــيــة بــاملــشــروع، وهـــي وحـــدة إنــتــاج الــديــزل 

)يو-216( في مصفاة ميناء عبد الله.
كما تعمل الحكومة حاليا على إنــشــاء مصفاة 
الــجــديــدة بــتــكــلــفــة 16 مــلــيــار دوالر، وهــي  ــزور  ــ الـ
تابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املــتــكــامــلــة )كـــيـــبـــك( املــمــلــوكــة ملــؤســســة الــبــتــرول 

الكويتية. ومــن املنتظر أن تضيف هــذه املصفاة 
طـــاقـــة تــكــريــريــة بــنــحــو 615 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا 
لــتــرتــفــع قــــدرة الــكــويــت إلـــى أكــثــر مــن 1.4 مليون 
برميل يوميا عند تشغيلها في النصف الثاني 

من 2020.
وكـــان مــن املــقــرر أن تتم زيـــادة الــقــدرة التكريرية 
للباد لترتفع إلى مليوني برميل يوميا بحلول 
2040 من خال إنشاء مصفاة خامسة. وتم إغاق 
املصفاة األولــى، مصفاة الشعيبة، في عام 2017 

نظرا لقدمها.
وقال البدر في مقابلة مع رويترز إن إستراتيجية 

يــتــم تــحــديــثــهــا حـــالـــيـــا، وإن »الــتــوجــهــات   2040
)لــهــا( ســوف تقف عند هــدف 1.4  اإلستراتيجية 
)مـــلـــيـــون بــرمــيــل يـــومـــيـــا( ولـــيـــس هـــنـــاك مــصــفــاة 
ــاوالت لــرفــع  ــ ــحـ ــ ــدة، لـــكـــن ســـتـــكـــون هــــنــــاك مـ ــ ــديـ ــ جـ
الطاقة التكريرية بما ال يتجاوز 200 ألف برميل 
إضــافــيــة.. أي نــرفــع الــطــاقــة الــتــكــريــريــة فــي دولــة 

الكويت من 1.4 إلى 1.6.. هذه هي الخطة«.
لــدولــة الكويت التي  وأضـــاف »الــطــاقــة التكريرية 
كانت موضوعة عند مليوني برميل )يوميا( تتم 
مراجعتها، وعلى األرجح أن تظل عند 1.4 )مليون 
برميل يوميا( وأن نرفعها إلى 1.6 )مليون برميل 

يوميا( في الفترة املمتدة من الوقت الحالي إلى 
2025«. وقال البدر »ليس هناك مشروع للمصفاة 
الخامسة. سوف نكتفي ببلوغ الطاقة التكريرية 
1.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن مـــشـــروع الـــوقـــود 
الــجــديــدة، مــع تعزيز الطاقة  البيئي مــع املــصــفــاة 
التكريرية بزيادة 200 ألف برميل، وهذا على املدى 
املتوسط إن شاء الله«. ويحتاج إقرار التوجهات 
اإلســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى مــوافــقــة مــؤســســة 
الــبــتــرول الــكــويــتــيــة ثــم املــجــلــس األعــلــى للبترول 
الــذي يضطلع بوضع التوجهات اإلستراتيجية 
الــبــدر أن مراجعة  الــكــويــت. وأكـــد  لــدولــة  النفطية 
األهـــداف اإلستراتيجية تشمل عــدة عــوامــل منها 
دراسة الطلب املتوقع على املنتجات النفطية في 
األســـواق العاملية والــســوق املحلية والطلب على 
ــة الــكــويــت وإمــكــانــيــة اســتــعــاضــة  الــطــاقــة فـــي دولــ
الوقود السائل الذي يستخدم في توليد الكهرباء 

ليحل محله الغاز املستورد أو الطاقة املتجددة.
ووصـــف الــبــدر مــشــروع الــوقــود البيئي الـــذي بدأ 
العمل به في أبريل 2014 بأنه »أكبر مشروع في 
تاريخ الكويت، وهو كثير التعقيد«. وقال إنه كان 
من املقرر أن يتم افتتاح املشروع في أبريل 2018 
»لكن مشروعا بهذه الضخامة ال يمكن االنتهاء 

منه في أقل من 72 شهرا«.
وعبر عن أمله بأن يتم االنتهاء من هذا املشروع 
خال السنة املالية 2020- 2021، التي تبدأ في أول 

أبريل املقبل.
وأكــد أن شركة البترول الوطنية الكويتية تعمل 
بأقصى قدراتها اإلنتاجية الحالية البالغة 700 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، مــبــيــنــا أن الـــســـوق املــحــلــيــة 
تستهلك ما بن 150 ألفا و200 ألف برميل يوميا 
الباقي  من املنتجات النفطية بينما يتم تصدير 

للخارج.

الكويت - رويترز

وزير المالية:

 نمو الناتج المحلي 
السعودي سيقل 

في 2019

قــــال وزيــــر املــالــيــة الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــجـــدعـــان أمــس 
األربـــعـــاء إن الــنــمــو االقــتــصــادي الــســعــودي فــي 2019 
ــا تـــوقـــعـــتـــه املـــمـــلـــكـــة بــســبــب  ــمـ ــرا مـ ــيـ ــثـ ــل كـ ــ ــكـــون أقــ ــيـ سـ
تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط الــتــي تــقــودهــا أوبـــــك، لكن 
الهجوم على منشأتي أرامكو ليس له أي تأثير إطاقا 

على اإليرادات.
وأبلغ الجدعان رويترز في مقابلة بالرياض »الناتج 
املـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي الـــكـــلـــي ســـيـــكـــون أقـــــل كـــثـــيـــرا مــمــا 

توقعناه« مشيرا إلى تقديرات داخلية.
وقـــال الــجــدعــان إن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي املــدفــوع 
بالقطاع النفطي متأثر بتراجع إنتاج السعودية من 
البترول في أعقاب اتفاق إلمــدادات النفط تقوده أوبك 

يهدف لدعم أسواق النفط.
ولـــم يــعــط الـــوزيـــر أي تــوقــعــات لــنــمــو الــنــاتــج املحلي 
اإلجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي قال إن 
االقتصاد السعودي قد ينمو بنسبة 1.9% في 2019، 

بما يقل عن 2.2% في 2018.
كان البنك املركزي السعودي قال في وقت سابق هذا 
العام إن االقتصاد سينمو بما ال يقل عن 2% في 2019.

ــه ربـــمـــا يــتــعــن عــلــى املــمــلــكــة  ــقـــول اقـــتـــصـــاديـــون إنــ ويـ
مراجعة تقديرات النمو االقتصادي بالخفض بسبب 
تراجع إنتاج النفط الخام، مع توقع البعض النكماش 

هذا العام لدى أكبر مصدر للنفط في العالم.
قال الجدعان إن أرامكو تواصل إمداد األسواق بالنفط 
دون انـــقـــطـــاع، مــمــا يــعــنــي أنــــه لــيــس هــنــاك مـــا يــعــوق 

إيرادات النفط.
وقــال »ينصب تركيزنا على الناتج املحلي اإلجمالي 
غــيــر الــنــفــطــي حــيــث يــوجــد الــتــنــوع« مــضــيــفــا أنـــه من 
املــتــوقــع نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي غــيــر النفطي 

2.9% في 2019.
وقــال إن الرسوم والضرائب من املتوقع أن تكون هي 

نفسها من أرامكو هذا العام.
ــان أيــــضــــا إنـــــه مــــن املــــرجــــح أن تــصــدر  وقـــــــال الــــجــــدعــ
الــســعــوديــة صــكــوكــا مــقــومــة بــــالــــدوالر اعـــتـــمـــادا على 

أوضاع السوق.
وقــال إن الطرح العام األولــي ألرامكو يمضي كما هو 
مخطط لـــه، وســيــتــم عــلــى األرجــــح خـــال االثــنــي عشر 

شهرا املقبلة.
وقال إن اإلدراج األولي ألرامكو سيكون في البورصة 
السعودية بالرياض )تـــداول(، لكن الحكومة ما زالت 

تدرس إدراجا ثانويا في الخارج.

1 % في أغسطس التضخم في منطقة اليورو دون 

2020 »كومرتس بنك« يخفض توقعات أسعار النفط 

8 أشهر 1.94 تريليون دوالر إيرادات الصين في 

قـــال مــكــتــب إحـــصـــاءات االتـــحـــاد األوروبــــي 
)يــوروســتــات( أمــس األربــعــاء إن التضخم 
الــيــورو استقر فــي أغسطس عند  بمنطقة 
ــــى مــســتــويــاتــه فـــي حـــوالـــي 3 ســـنـــوات،  أدنـ

مؤكدا تقديراته السابقة.
وقـــــال يـــوروســـتـــات إن الــتــضــخــم فـــي دول 
البالغ عددها 19 دولــة بلغ  منطقة اليورو 
1% على أســاس سنوي في أغسطس دون 
تغير يذكر عن قراءة يوليو، وبما يتماشى 
مع التوقعات في استطاع أجرته رويترز.

ــادت الــبــيــانــات  ــ ــ ــــاس شــــهــــري، أفـ ــلـــى أســ وعـ
الشهرية الجديدة التي نشرها يوروستات 
ــم ارتـــــفـــــع 0.1%، وهــــــو دون  ــتـــضـــخـ الـ أن 
تــوقــعــات الــســوق الــتــي أشـــارت إلــى ارتــفــاع 

نسبته %0.2.
ــار عـــلـــى أســــاس  ــ ــعـ ــ ــــدالت زيــــــــادة األسـ ــعـ ــ ومـ
ســنــوي فــي يــولــيــو وأغــســطــس هــي األدنـــى 
منذ نوفمبر 2016، وتقل كثيرا عــن هدف 
املــــركــــزي األوروبـــــــــي لــتــضــخــم أقـــــل بــقــلــيــل 
ــوات الــتــحــفــيــز  ــنــ ــن 2% رغـــــم ســ فــحــســب مــ
النقدي غير املسبوق عن طريق تخفيضات 
أســعــار الفائدة وشـــراء ســنــدات بما بقيمة 

تريليونات اليورو.
وتم أيضا تأكيد التضخم األساسي، الذي 
يستثني املكونات املتقلبة ألسعار األغذية 
ــة والــــــــذي يـــأخـــذه  ــاقــ ـــصـــنـــعـــة والــــطــ

ُ
غـــيـــر امل

املركزي األوروبــي في االعتبار عند اتخاذ 
قــراراتــه املتعلقة بالسياسة النقدية، عند 
1.1% فـــي أغــســطــس عــلــى أســــاس ســنــوي، 

وهو نفس املعدل املسجل في يوليو.

ــقـــيـــاس أقـــــل نـــطـــاقـــا، ويــحــظــى  واســـتـــقـــر مـ
ــواق،  بمتابعة مــن الــكــثــيــر مــن خــبــراء األســ

دون تغير يذكر عند %0.9.
وتعهد ماريو دراجي رئيس البنك املركزي 
األوروبــي األسبوع املاضي بتحفيز نقدي 
ألجل غير مسمى إلنعاش اقتصاد منطقة 

اليورو املتعثر ورفع التضخم.
وجاء التضخم األساسي على غير العادة 
أعلى من الرقم العام للتضخم في أغسطس 
ألن أســعــار الطاقة تراجعت 0.6% مقارنة 
بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد على 

تباطؤ اقتصادي عاملي.
وارتـــفـــعـــت األســـعـــار فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات، 
وهو األكبر في منطقة اليورو، 1.3% على 
أساس سنوي، متسارعة عن يوليو عندما 

ارتفعت %1.2.

قـــال كــومــرتــس بــنــك أمـــس األربـــعـــاء إن االتــجــاه 
الــنــاجــم عــن هجمات  الــنــفــط  الــصــعــودي لسعر 
لــيــس مستداما  الــســعــوديــة  عــلــى منشأتن فــي 
وخفض توقعاته لألسعار في عام 2020 مشيرا 
لتدهور العوامل األساسية بما في ذلك تباطؤ 

نمو الطلب.
وخــفــض البنك توقعاته لسعر خــام بــرنــت في 
إلـــى 60 دوالرا  املــقــبــل بــواقــع 5 دوالرات  الــعــام 
للبرميل بينما أبقى على توقعاته لسعر الخام 

للعام الجاري دون تغيير عند 65 دوالرا، كما 
ــام غــــرب تــكــســاس  خــفــض الــتــوقــعــات لــســعــر خــ
إلــى 57 دوالرا مــن 52 دوالرا. وتوقع  الوسيط 
الــخــام األمريكي  البنك أن يبلغ متوسط سعر 
الــخــام  ــار  ــعـ ــفـــزت أسـ ــام 58 دوالرا. وقـ ــعـ الـ هــــذا 
يــوم اإلثــنــن بعد الهجمات التي  15% تقريبا 
وقعت يوم السبت ولكنها تخلت عن مكاسبها. 
واستقر مزيج برنت قرب 64.55 دوالر للبرميل 
بعدما قــالــت السعودية إنــهــا ستستعيد فاقد 

اإلنتاج بحلول نهاية سبتمبر.
وقال محللون في البنك في مذكرة إن الهجمات 

أظـــهـــرت عــلــى نــحــو مـــؤلـــم »املـــخـــاطـــر بالنسبة 
إلمـــــدادات الــنــفــط« وزادت مــن إمــكــانــيــة ارتــفــاع 
ــلـــى املـــــــدى الـــقـــصـــيـــر مــضــيــفــن أن  األســـــعـــــار عـ
ــعــــار يــنــبــغــي أن تــنــخــفــض مـــن جـــديـــد في  األســ
األسابيع القادمة طاملا ال يوجد »تصعيد في 

املجمل للوضع«.
وتـــابـــع الــبــنــك أن الـــخـــاف الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي 
األمــريــكــي ومــا نجم عنه مــن مــخــاوف بحدوث 
ركود وتباطؤ نمو الطلب علي النفط وصعود 
الــــــدوالر أكـــثـــر مــمــا هـــو مــتــوقــع مـــن املـــرجـــح أن 

يضغط على أسعار النفط.

إيــراداتــهــا املالية  سجلت الصن ارتفاعًا في 
فــي األشــهــر الــثــمــانــيــة األولــــى مــن هـــذا الــعــام 
بنسبة 3.2% على أساس سنوي لتصل إلى 
حوالي 13.71 تريليون يوان )1.94 تريليون 

دوالر أمريكي(.
ــادرة عـــن وزارة املــالــيــة  ــ ــا لــبــيــانــات صــ ــقـ ووفـ
الصينية أن الحكومة املركزية جمعت حوالي 
6.6 تريليون يوان خال هذه الفترة، بزيادة 
3.5% على أســـاس ســنــوي، فــي حــن شهدت 
الحكومات املحلية ارتــفــاع اإليــــرادات املالية 
بنسبة 2.8% إلى حوالي 7.12 تريليون يوان.

وارتــفــعــت إيـــــرادات ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة 

املحلية في هذه الفترة بنسبة 4.7% مقارنة 
ــــى حــــوالــــي 4.49  ــالـــعـــام املــــاضــــي لــتــصــل إلـ بـ
ــرادات من  تريليون يــوان، بينما ارتفعت اإليـ
إلــى 1.04  ضريبة االستهاك املحلي %18.5 

تريليون يوان.
ــرادات مــن ضريبة  وبــاملــقــابــل انــخــفــضــت اإليــــ
الـــفـــردي بنسبة 30.1% عــلــى أســاس  الــدخــل 
فــــي هـــذه  ــوان  ــ ــ يـ إلـــــى 721.2 مـــلـــيـــار  ســــنــــوي 
الفترة، كما انخفضت إيرادات ضريبة القيمة 
املــضــافــة وضــريــبــة االســـتـــهـــاك عــلــى الــســلــع 
إلــى 1.08 تريليون  املــســتــوردة بنسبة %6.9 
ــوان، وانـــخـــفـــضـــت اإليــــــــــرادات مــــن الـــرســـوم  ــ ــ يـ

الجمركية أيضًا بنسبة %3.3.
ــفــــاق املــــالــــي فــي  ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن اإلنــ وأظــ

ــع بــنــســبــة 8.8% عـــلـــى أســــاس  ــفــ الـــصـــن ارتــ
إلـــى حــوالــي 15.31 تريليون  ســنــوي ليصل 

يوان خال الفترة من يناير إلى أغسطس.
وأنفقت الحكومة املركزية ما مجموعه 2.22 
يــوان فــي األشــهــر الثمانية األولــى،  تريليون 
بزيادة 8.6% مقارنة بنفس الفترة من العام 
ــفــــاق الــحــكــومــات  ــفــــع إنــ املــــاضــــي، بــيــنــمــا ارتــ
املــحــلــيــة بــنــســبــة 8.8% عــلــى أســــاس ســنــوي 

ليصل إلى 13.09 تريليون يوان.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــصــن تــعــتــزم املحافظة 
على سياسة مالية استباقية للعام الجاري، 
مـــع رفــــع نــســبــة الــعــجــز إلــــى الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
اإلجـــمـــالـــي لــتــرك حــيــز لــلــســيــاســات ملــواجــهــة 

املخاطر املحتملة.

الرياض - رويترز

بروكسل - رويترز

رويترز

بكين - قنا



19 آراء وآراء
Issue No 1236 - Thursday 19 September 2019

العدد 1236
الخميس 20 المحرم 1441 هـ ــ 19 سبتمبر 2019

¶  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

أرثر كونان دويل

كاتب رأي في »فاينانشيال تايمز«
»صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية«

الضبابية تزداد حول االقتصاد العالمي

تأثيرات الحرب التجارية مع الواليات املتحدة األمريكية. 
وفي يوليو املاضي قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع 
أن يسجل االقتصاد العاملي نموا بنسبة 3.2% هذا العام، 

أي بأقل كثيرا من تقديراته في بداية العام الحالي.
الدولي قفزة بنسبة %3.5  النقد  وفيما يتوقع صندوق 
فــي الــنــمــو فــي الــعــام املــقــبــل، فــقــد حـــذر مــن أن مــثــل هــذا 
أنــه مبني على االستقرار  إلــى  بالنظر  التعافي »خطير« 

في األسواق الناشئة، والتقدم في حل النزاعات التجارية.
تــأثــرت األرجنتني  الشهرين املاضيني  مــدار  لكن وعلى 
الــتــوتــرات التجارية  سلبا بــأزمــة عملة جــديــدة، واحــتــدت 
بني الواليات املتحدة األمريكية والصني، مع فرض جولة 
جديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها واشنطن، 
وتصاعد لهجة االنتقام من قبل بكني، وتهديدات بفرض 

مزيد من الضرائب في الشهور املقبلة.
ــنــفــق.. فــقــد أعــلــن،  ــوء فـــي نــهــايــة ال لــكــن يــبــقــى هــنــاك ضـ
أنهم  هذا األسبوع، املسؤولون الصينيون واألمريكيون 
أكتوبر  ــل  أوائــ املــبــاشــرة فــي  املــفــاوضــات  سيستأنفون 
املقبل، ما يفتح طاقة األمل بإمكانية درء أي تصعيد في 

التوترات التجارية الحالي.

مــوجــة الــتــبــاطــؤ الــتــي تــعــتــري االقــتــصــاد الــعــاملــي تجلت 
بوضوح في البيانات املخيبة لآلمال بشأن الوظائف في 
األملــانــي  التصنيع  األمــريــكــيــة، ونــشــاط  املتحدة  الــواليــات 
والتي صدرت في السادس من سبتمبر الجاري، ما يضع 
ضغوطا جديدة على البنوك املركزية حول العالم إلطالق 
الناتجة عن  التداعيات  حزم تحفيزية من أجل تعويض 

التوترات التجارية، ومستويات الطلب الضعيفة.
والبيانات الناعمة جاءت قبيل اجتماعات لجنة السياسة 
ــذا االحــتــيــاطــي  الــنــقــديــة بــالــبــنــك املـــركـــزي األوروبـــــــي، وكــ
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املـــركـــزي األمــريــكــي« فــي وقـــت الحــق 
هـــذا الــشــهــر، حــيــث يــتــوقــع املــســتــثــمــرون مــن املــســؤولــني 
»اليورو« والواليات  املوحدة  العملة األوروبية  في منطقة 
املتحدة األمريكية أن يطبقوا تسهيالت نقدية جديدة 

ملواجهة التباطؤ.
والــصــني هــي األخــــرى تضغط عــبــر تــحــفــيــزات مــن نــوع 
خـــــاص، حــيــث أعــلــنــت مـــؤخـــرا أنـــهـــا ســتــخــفــف الــقــيــود 
ــراض املــصــرفــي، فيما تــصــارع مع  املــفــروضــة عــلــى اإلقــ

جيمس بوليتي

“ ذوو القدرات العادية ال يتطلعون أبًدا إلى األفضل، 
لكن الموهبة تدل فوًرا على العبقرية ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

خطأ الصين الجسيم 
في الحرب التجارية

في مقالتها في الحرب التجارية الشرسة التي تخوضها 
ــدة األمـــريـــكـــيـــة، تـــقـــتـــرف الــنــخــبــة  ــتـــحـ ــواليـــــات املـ ــد الـــ ضــ
السياسية في الصني خطأ جسيما: تفترض أن الصني 

قد حققت »تكافؤ القوة« مع أمريكا.
ــشــرت فــي عــدد سبتمبر من 

ُ
ن وهــذا وفقا ملقالة حديثة 

ــة »كـــارنـــت هــيــســتــوري«، والـــتـــي قــالــت إن التبعية  ــ دوريـ
االقــتــصــاديــة املــتــنــامــيــة بـــني واشــنــطــن وبـــكـــني، الــقــوتــني 
العالم، قد منح بكني »انطباعا  االقتصاديتني األكبر في 
الــقــوة مع  إلــى تكافؤ  قــد وصــلــت بالفعل  خاطئا« بأنها 
الــواليــات املــتــحــدة، وهـــذا مــن شــأنــه أن يعطي املسؤولني 
في البلد اآلسيوي الثقة بأنهم يستطيعون الوصول إلى 

اتفاقية مرضية مع واشنطن.
نــمــوذجــي، هي  العالقة فــي تحليل صيني  إن ربــط تلك 
األقــــوى اقــتــصــاديــا والــتــي تــجــلــت فــي الــحــرب الــتــجــاريــة 
املــلــيــارات من  التي تقدر قيمتها بمئات  واالســتــثــمــارات 

الدوالرات سنويا.
الراهنة تجمع بني بلدين ذات ثقافتني  التجارية  والحرب 
ونظامني سياسيني مختلفني على نحو يجعل »الطالق« 

مستحيال لطرفي الصراع.
وهــــذا خــطــأ جــســيــم. فــالــتــبــعــيــة والـــتـــرابـــط بـــني اقــتــصــاد 
الــســلــع، وواردات  ــزال يعتمد عــلــى صــــادرات  يـ نــاشــئ ال 
النمو، ودولــة متقدمة، تجعل  التكنولوجيا على تحقيق 
من الظلم التحدث من قبل الصني عن الوصول إلى تكافؤ 

القوة مع واشنطن.
»والطالق« بني الدولتني سيكون له بعض التداعيات على 
أيــضــا بالنسبة  املــتــحــدة، لكنه سيكون مــدمــرا  الــواليــات 

للبلد األكثر تعدادا للسكان في العالم.
وال تـــزال فــرضــيــة »الــتــبــعــيــة« قــد قـــاد هـــؤالء املــســؤولــني 
القوة«  إلــى »تكافؤ  بــأن الصني قد وصلت  إلــى االعتقاد 
قــادرون على  الثقة بأنهم  أمريكا- فرضية منحتهم  مع 

الوصول إلى اتفاقية مرضية مع واشنطن.
انطباعا  الكثير منهم  التبعية االقتصادية منحت  وتلك 
خاطئا بأن بكني قد حققت تكافؤا في القوة مع الواليات 
املتحدة، وهو ما عزز ثقتها. واالعتقاد بأن اضطراب تلك 
الدمار  إلــى مستوى  العالقة املرضية األحــاديــة سترقى 
املشترك، من منظور اقتصادي، منح بكني تأكيدا على 
أمريكا تجاه الصني  التي تشهدها سياسة  التقلبات  أن 

لن تتأرجح كثيرا.
التجارية هي وضعية »خاسرة«، ألنها أضرت  والحرب 
بالفعل بالعالقات بني البلدين. فهذا النزاع لم يعجل فقط 
بنهاية العالقة االقتصادية بني الواليات املتحدة والصني، 
ا بالعالقة الثنائية الشاملة إلى أدنى مستوى 

ً
بل دفع أيض

لها في نصف قرن.

بانوس مردوكوتاس

كاتب رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

تحديات العملة الرقمية »ليبرا«

ــا فــــي الــســيــاســة  ــيـ ــومـ ــــم صــــراعــــا يـ ــال ــــعــ يـــعـــيـــش ال
واالقـــتـــصـــاد والــعــمــل االجــتــمــاعــي نــتــيــجــة لــتــعــدد 
املــشــاريــع األيــدولــوجــيــة مــن جــهــة، وتــطــّور وسائل 
االتـــــصـــــاالت الـــحـــديـــثـــة والــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
وســرعــتــهــا فــي التتفيذ مــن جــهــة أخــــرى. وخــالل 
ــنـــوات املـــاضـــيـــة ســمــعــنــا عـــن تــــــداول عــمــالت  الـــسـ
مشفرة كسب منها البعض ماليني من الدوالرات 
التداول.  فيما خسر اآلخــرون في صفقاتهم عند 
وحـــيـــث إن الــعــالــم أصـــبـــح قـــريـــة إلــكــتــرونــيــة، فــإن 
الــذي يعتبر شركة عاملية والتي  الفيسبوك  موقع 
املعلومات  الناس في نقل  عبرها يشارك ماليني 
مــن وإلـــى الــعــالــم، أصـــدرت فــي يــوم 18 يونيو من 
الحالي معلومات مفصلة حول رغبتها في  العام 
ليتم  »لــيــبــرا«  املــشــفــرة تحت مسمى  العملة  طــرح 
العاملي، حيث تستعد  تداولها من خــالل موقعها 
الشركة إلطالق نظام الدفع من خالل املوقع أسوة 
التعامل مع العملة املشفرة األخــرى وهي  بما يتم 

»البتكوين«.
ــدرة عــلــى تــشــغــيــل الــبــرامــج  ــقـ هــــذه الــشــركــة لــهــا الـ
التي تحتاج إلى تداول مثل هذه العمليات الرقمية 
نتيجة لوجود سلسلة الكتل )البلوكتشني( لديها، 
املــؤســســات املصرفية  التسويقية مــع  وعالقاتها 
والــعــاملــيــة والــشــركــات املــعــروفــة فــي الــعــالــم، ولكن 
الـــحـــكـــومـــات وخـــاصـــة فـــي أوروبـــــــا تــــرى أن هــذه 
الخطوة يمكن أن تالقي صعوبات وتحديات في 
ل في ضرورة وجود شروط 

ّ
عملية التحويل تتمث

للتداول، ناهيك عن  وتشريعات تنظيمية صارمة 
الــتــداول  أن تنجم عــن هـــذا  الــتــي يمكن  السلبيات 
في عملية غسل األمـــوال. ومــن هــذا املنطلق تعمل 
الفيسبوك على تهيئة األوضــاع مع مجموعة من 
مــــزودي الــخــدمــات املــالــيــة الــتــي يمكن مــن خاللها 
األمـــوال باستخدام عملة  القيام بعمليات تحويل 
ــبـــرا«، فــيــمــا تــتــطــلــع الــشــركــة الســـتـــخـــدام هــذه  ــيـ »لـ

الفواتير  العملة مستقبال في تقديم خدمات دفــع 
بكبسة زر، أو في الحصول على خدمات شرائية 

ولوجستية يجريها الناس في حياتهم اليومية.
فــوفــق بــعــض الــبــيــانــات املــتــاحــة، فـــإن هــنــاك الــيــوم 
يـــتـــعـــامـــلـــون مــع  مـــلـــيـــار شـــخـــص ال  ــي 1.7  ــ ــوال حــ
البعض  يــرى  العالم، فيما  التقليدية في  املصارف 
أن البنوك لم تكن قادرة على نقل األموال بسرعة 
كافية دون تقنية البلوكتشني، وحيث إن الفيسبوك 
التقنيات،  التي تحتوي على هــذه  مــن املؤسسات 
فإنه يمكن لها أن تقوم بتدويل عملة »ليبرا« لتكون 
الــجــودة مــن خــالل استخدام  تــبــادل عالية  وسيلة 

تقنية البلوكتشني.
إن نجاح هــذه العملة في الــتــداول ســوف يقلل من 
املركزية على األموال  الحكومات والبنوك  سيطرة 
في العالم، ولكن هذا يعتمد على مدى فهم الناس 
الــشــركــة فــي عــدم  الــتــي ســتــوفــرهــا  للخصوصية 
التالعب باملعلومات الخاصة بهم واستغاللها من 
قبل اآلخرين. وكلما كان عدد املستخدمني ملوقع 
العمليات ســوف تلقى  فــإن هــذه  الفيسبوك عاليًا 
نجاحا وفق ما يراه بعض الخبراء في هذا الشأن.

املــســألــة الــخــطــيــرة فــي هـــذا األمــــر مــرتــبــطــة بغسل 
ــوال الــتــي يمكن أن تــتــم مــن خـــالل اســتــخــدام  ــ األمـ
القائمني على مشروع  أن  العملة املشفرة، إال  هذه 
»ليبرا« يؤكدون أن هذه الخاصية قد تم أخذها في 
االعتبار وذلــك من خــالل تطبيق سياسة »اعــرف 
عميلك« التي تتبع مصادر األمــوال من أجل وقف 
األمــــوال والــتــعــامــل مع  أي عملية مرتبطة بغسل 
املجرمني واإلرهــابــيــني. وهــذا ما يــؤدي إلــى طمأنة 
الــحــكــومــات واملـــؤســـســـات املــالــيــة واملــصــرفــيــة في 
الــيــوم ليسمع عــن ذلــك، فكل  العالم. والــكــل ينتظر 
مــشــروع كهذا يالقي الصعوبات والتحديات في 
بداية األمــر، إال أنه مع مرور األيــام يبدأ الناس في 

اإلقبال عليه والتعامل معه.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عماني

» ترجمة - »
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أعـــلـــن اإلمــــــام الــــصــــادق املــــهــــدي، رئـــيـــس حــــزب األمـــة 
القومي املعارض، استقالته من رئاسة تحالف »نداء 
أبـــرز مكونات قــوى »الــحــريــة والتغيير«  الـــســـودان«، 
الــبــاد. جــاء ذلــك فــي استقالة مكتوبة للصادق  فــي 
املهدي تلقتها وسائل اإلعام. ودعا املهدي، مكونات 
التحالف إلى اجتماع عاجل لبحث مراجعات املوقف 
وهــيــكــلــة الــتــحــالــف، وعــاقــتــه بــالــتــحــالــفــات األخـــرى 
حــســب مـــا تــتــطــلــبــه املـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة. وأوضــــــح أن 
»املــرحــلــة الحالية تتطلب مــراجــعــات للمواقف، بما 
فــي ذلــك هيكل نــداء الــســودان وتحالفاته مــع القوى 
ــــرى«. وأضــــاف، »اســتــعــدادا ملتطلبات  الــوطــنــيــة األخـ
هـــذه املــرحــلــة أعــلــنــكــم بــاســتــقــالــتــي مـــن رئـــاســـة نـــداء 
السودان، وأرجــو أن نجتمع بأعجل ما يكون لبحث 

الهيكلة الجديدة والخيارات املتاحة اآلن«.

وتابع، »تحالف نــداء السودان صار أضخم تحالف 
بني قوى سياسية ومدنية وقوى مسلحة، وجمع بني 

ممثلي املركز وقوى الهامش«.
ويــضــم تحالف »نـــداء الــســودان« قــوى أبــرزهــا حزب 
ــودانــــي«،  ــســ ــومــــي«، وحــــــزب »املــــؤتــــمــــر الــ ــقــ »األمـــــــة الــ
ــة الــشــعــبــيــة/ شــــمــــال«، و»حــــركــــة تــحــريــر  و»الــــحــــركــ
السودان«، بقيادة مناوي، وحركة »العدل واملساواة«، 
بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة »املجتمع املدني«، 

إلى جانب قوى أخرى.
وفـــي 21 أغــســطــس املـــاضـــي، أدى عــبــدالــلــه حــمــدوك 
اليمني الدستورية رئيسا للحكومة، خــال املرحلة 
االنتقالية التي تستمر 39 شــهــرا، وتنتهي بإجراء 
انــتــخــابــات. ويـــأمـــل الــســودانــيــون أن يــنــهــي االتــفــاق 
بشأن املرحلة االنتقالية، اضطرابات متواصلة في 
البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من 

الرئاسة أبريل املاضي.

ــيــار الــّديــمــقــراطــي« فــي تــونــس، أمس 
ّ
أعــلــن حــزب »الــت

األربــــعــــاء، دعـــمـــه لــلــمــرشــح الـــرئـــاســـي قــيــس ســعــّيــد، 
بـــالـــدور الــثــانــي لــانــتــخــابــات، لــيــكــون بــذلــك خامس 
املــســانــديــن لــلــمــرشــح الـــــذي تـــصـــدر نــتــائــج الــجــولــة 

األولى لاقتراع.
وقال الحزب )ديمقراطي اجتماعي(، في بيان: »أمام 
الخيارات املطروحة بالدور الثاني، ندعو التونسيني 
إلى التصويت لألستاذ قيس سعيد، مع التأكيد على 
مواصلة التيار الدفاع عن قيمه وتوجهاته واحترام 
الــدســتــور وعــلــويــتــه، والـــدفـــاع عــن الــحــريــات العامة 

وحقوق كل التونسيني«.
وهــنــأ الــتــيــار الــديــمــقــراطــي )لـــه 3 نــــواب بــالــبــرملــان( 
الـــــــــــدور األول مــن  »نـــــجـــــاح  بــــــ ــتــــونــــســــي  الــ ــعــــب  الــــشــ
ــيــــة«، مــعــلــنــا قـــبـــولـــه بــنــتــائــج  االنـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســ
الصندوق التي منحته املركز العاشر بـ 3.36% من 

األصوات.
وشكر الحزب »كل الذين وضعوا ثقتهم في مرشحه 
محمد عبو، وصوتوا لخيار تونس القوية العادلة«.

والــــثــــاثــــاء، أعــلــنــت هــيــئــة االنـــتـــخـــابـــات الــتــونــســيــة، 
ــدور األّول  ــ تــصــدر املـــرشـــح املــســتــقــل قــيــس ســعــّيــد الـ
لاقتراع بحصوله على 18.4% من األصـــوات، يليه 
نبيل القروي، مرشح حزب »قلب تونس« )ليبرالي(، 

بـ15.58%، وفق نتائج أولية رسمية.
وبـــالـــيـــوم نــفــســه، أعـــلـــن كـــل مـــن الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
األســبــق املــنــصــف املـــرزوقـــي، واملــرشــح الــرئــاســي عن 
ــاد الــشــعــبــي الـــجـــمـــهـــوري»)اشـــتـــراكـــي(، لطفي  االتـــحـ
املرايحي، ورئيس الحكومة األسبق واملرشح املستقل 
حـــمـــادي الــجــبــالــي، واملـــرشـــح الــرئــاســي عـــن ائــتــاف 
الكرامة سيف الدين مخلوف، دعمهم لـ »سعّيد«، في 

جولة اإلعادة لانتخابات الرئاسية املبكرة.
ــوات الــنــاخــبــني،  ــ وحـــصـــد املـــرايـــحـــي 6.56% مـــن أصــ
فـــي حـــني حــصــل ســيــف الـــديـــن مــخــلــوف عــلــى %4.3، 
واملـــــرزوقـــــي عـــلـــى 2.97%، والـــجـــبـــالـــي 0.22%، مــن 

مــجــمــوع األصــــــــوات. وتـــنـــافـــس األحــــــد، 24 مــرشــحــا 
الــرئــاســيــة، على اقتطاع  بــالــدور األول لانتخابات 

تذكرة العبور نحو قصر قرطاج.
من ناحية اخــرى أعلنت املحكمة اإلداريــة العليا في 
تونس أمــس، عن غلق بــاب الطعون اليوم الخميس 
في نتيجة املرحلة األولــى من االنتخابات الرئاسية 
الــتــي جــرت األحـــد املــاضــي، وأســفــرت عــن صــعــود كل 
مـــن املــتــرشــح املــســتــقــل قــيــس ســعــيــد، واملــتــرشــح عن 

حزب»قلب تونس«، نبيل القروي، ملرحلة اإلعادة.
ــال عـــمـــاد الـــغـــابـــري الــنــاطــق بـــاســـم املــحــكــمــة، في  ــ وقـ
تصريح لوكالة األنباء التونسية، إن قبول الطعون 
في النتائج األولية للدور األول بــدأ في وقــت سابق 
أمس وأن آخر أجل للطعن يكون اليوم، طبقا ألحكام 
القانون االنتخابي.. موضحا »أنه يمكن للمترشحني 
الــراغــبــني فــي مــمــارســة حــق الــطــعــن، أن يــودعــوا لدى 
مقر الدوائر االستئنافية للمحكمة اإلداريــة، مطالب 
معللة تتضمن أســمــاء األطـــراف ومقراتهم وعرضا 

موجزا للوقائع«.
الــدور الثاني من االنتخابات الرئاسية  وعــن موعد 
املبكرة واملقرر أن تجرى في أجل أقصاه 15 يوما من 
لــلــدورة األولـــى، قال  تــاريــخ إعــان النتائج النهائية 
الــغــابــري إنــه تــوجــد ثــاث فرضيات إلجــرائــهــا، وأنــه 
إذا لــم يـــرد طــعــن فــي نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الـــدور الثاني  انــتــخــابــات  الـــدور األول، فستكون  فــي 
يــوم 29 سبتمبر، أمــا إذا وجــدت طعون فــي املرحلة 
االبتدائية، فستكون االنتخابات الرئاسية في دورها 
الثاني، متزامنة مع االنتخابات التشريعية أي يوم 
6 أكتوبر، أو يوم 13 أكتوبر إذا تم املرور إلى مرحلة 

االستئناف في الطعون.
وأعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا املـــســـتـــقـــلـــة لـــانـــتـــخـــابـــات 
فـــي تـــونـــس، رســـمـــيـــا، فــــوز كـــل مـــن أســـتـــاذ الــقــانــون 
الدستوري قيس سعيد ورئيس حزب »قلب تونس« 
نبيل القروي املحتجز حاليا، في الجولة األولى من 
إلــى جولة  االنتخابات الرئاسية املبكرة، وتأهلهما 

اإلعادة.

الخرطوم - وكاالت

تونس - وكاالت

استقالة الصادق المهدي 
من رئاسة تحالف »نداء السودان«

أحزاب تونسية تدعم »سعيد« 
في جولة اإلعادة

اليوم غلق باب الطعون على نتيجة المرحلة األولى

ــان  قـــال الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح قــائــد األركــ
ــادة الــجــيــش  ــيـ ــاء ان قـ ــعــ ــزائـــري أمــــس األربــ الـــجـ
اكتشفت مؤامرة لتدمير الباد مع بداية االزمة 
وتــصــدت لــهــا عــلــى مــراحــل وفـــق استراتيجية 
ــام قــيــادات  مــحــكــمــة.  جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة لـــه أمــ
إلــى املنطقة العسكرية  عسكرية خــال زيــارتــه 
السادسة )جنوب( ونقل مضمونها التلفزيون 

الحكومي.
ــة أن  وحــســب صــالــح »أدركـــنـــا مــنــذ بــدايــة األزمــ
مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها 
وكشفنا خيوطنا في الوقت املناسب ووضعنا 
استراتيجية ملواجهتها على مــراحــل وفــق ما 

يخوله لنا الدستور«. 
واتــهــم قــائــد األركــــان أطــرافــا بـــ »نــقــل مواطنني 
للتظاهر فــي العاصمة مــن أجــل رفــع شــعــارات 
مــغــرضــة والــحــديــث بــاســم الــشــعــب«. قــائــا أمــر 

قوات األمن بمنع وصولهم ألماكن التظاهر.  
وتابع »قيادة الجيش قررت مواجهة العصابة 
ومخططاتها الدنيئة الحمد لله لقد حافظنا 
على مؤسسات الدولة وسيرها الحسن بفضل 

االلتفاف بني الشعب وجيشه«. 
الله والوطن على مرافقة  وشدد »تعهدنا أمام 
الشعب ومؤسسات الدولة )منذ بداية الحراك( 

ووفينا بالعهد«. 
ولم يكشف املسؤول العسكري عن طبيعة هذه 
ــا، لــكــن ذكــــر كلمة  ــ ــ املــــؤامــــرة ومــــن يــكــون وراءهـ
»العصابة« التي عــادة ما يطلقها على محيط 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة وكــذا 
أتــبــاع مــن يــســمــون الــدولــة العميقة فــي الــبــاد 

بقيادة مدير املخابرات السابق الفريق محمد 
مدين. 

وبـــعـــد أســـابـــيـــع مـــن مـــن انــــــدالع انــتــفــاضــة 22 
فبراير، ضغطت قيادة الجيش على بوتفليقة 
حتى استقال مطلع أبريل وسط معلومات عن 
محاولة إقالة قائد الجيش الفريق قايد صالح 

قبل رحيله. 
ــبــــاد تــحــقــيــقــات فــي  ومـــنـــذ رحـــيـــلـــه شـــهـــدت الــ
الفساد طالت كبار املسؤولني ورجــال األعمال 
املـــحـــســـوبـــني عـــلـــى بــوتــفــلــيــقــة ســـجـــن أغــلــبــهــم 
إلــى جانب شقيقه السعيد ومــديــرا املخابرات 

السابقني محمد مدين وبشير طرطاق. 
ــادة الـــجـــيـــش عـــــدة مــــــرات بــكــشــف  ــيــ وهــــــــددت قــ
مـــعـــلـــومـــات عــــن شـــخـــصـــيـــات ونـــاشـــطـــني دون 
تسميتهم ينفذون حسبها مخططات وضعها 
النظام السابق وجهات أجنبية من أجل خلق 
الــبــاد بتعطيل أي حــل سياسي  الفوضى فــي 

للخروج من األزمة. 
وقبل يومني أعلن الرئيس املؤقت عبد القادر 
بن صالح تحديد تاريخ انتخابات الرئاسة في 
الــقــادم الختيار خليفة بوتفليقة  12 ديسمبر 
وذلك بعد دعوة من قيادة الجيش إلى ضرورة 
الـــوضـــع ال يحتمل  بـــاالقـــتـــراع »ألن  الــتــعــجــيــل 

التأخير« حسبها.
ــرات الــشــعــبــيــة  ــاهــ ــظــ ــالـــجـــزائـــر املــ وتــــتــــواصــــل بـ
ــــل رمـــــــوز نـــظـــام  ــل كـ ــيــ املـــطـــالـــبـــة بـــــضـــــرورة رحــ
بوتفليقة فيما ترفض أحزب ومنظمات أغلبها 
علمانية ويسارية مقترح االنتخابات وتطالب 
بمرحلة انتقالية عبر وقــف العمل بالدستور 
الحالي وتقول أن قيادة الجيش تحاول فرض 

أجندتها حول األزمة ملنع انهيار النظام.

الجزائر - وكاالت

قائد األركان الجزائري: 

أحبطنا مؤامرة لتدمير البالد

قــال رئــيــس املجلس الــرئــاســي لحكومة الــوفــاق 
الوطني الليبية فائز السراج، أمس، إن »املعتدي 
لم يعد شريكا في الحل السياسي«، في إشارة 

إلى اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
ووفـــق بــيــان ملكتبه اإلعــامــي، فقد أكــد الــســراج 
الـــوزراء اإليطالي جوزيبي  خــال لقائه رئيس 
كــونــتــي بــالــعــاصــمــة رومــــا، »حــرصــه عــلــى دحــر 

العدوان وإنهاء مشروعه لعسكرة الدولة«.
وأعــــــرب الــــســــراج عـــن تـــقـــديـــره ملـــوقـــف إيــطــالــيــا 
الرافض للعدوان، والداعم للمسار الديمقراطي 

في ليبيا.
مــن جانبه، شــدد كونتي خــال االجــتــمــاع على 
الليبية، وحــرص  أنـــه »ال حــل عسكريا لــألزمــة 
إيــطــالــيــا عــلــى إيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لتحقيق 
االستقرار وتنمية وتطوير عاقات التعاون بني 

البلدين«، وفق البيان نفسه.
ــبـــادرة  ــالــــي بـــمـ ــطــ ورحـــــــب رئــــيــــس الـــــــــــوزراء اإليــ
ــراج، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا عــقــد مــلــتــقــى ليبي  ــســ الــ

يفضي إلى حل شامل يتفق عليه الليبيون.
وأثـــنـــى عــلــى دور حــكــومــة الـــوفـــاق الــفــاعــل في 
ــاب والــقــضــاء عليه، وكــذلــك على  ااٍلرهــ مكافحة 

دور خفر السواحل الليبي في مكافحة الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة وإنــقــاذ املــهــاجــريــن، رغـــم وضــع 

األزمة الراهن وكل الصعوبات.
وأشـــــار الــبــيــان أن االجـــتـــمـــاع تـــنـــاول عــــددا من 
امللفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات 
والبنية التحتية، واستمرار التنسيق املشترك 
في مواجهة الهجرة غير النظامية، واستمرار 
الــســواحــل بتوفير البرامج  وتكثيف دعــم خفر 

التدريبية واإلمكانات الازمة التقنية والفنية.
ولـــم يــذكــر الــبــيــان تفاصيل إضــافــيــة عــن زيـــارة 

السراج إلى روما، أو مدتها.
ــوات حــفــتــر،  ــ ــدأت قــ ــ ــنـــذ 4 أبــــريــــل املــــاضــــي، بــ ومـ
هــجــومــا لــلــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني املعترف 

بها دوليا.
إال أن قوات حفتر فشلت حتى اليوم في تحقيق 
هــدفــهــا رغـــم مــكــاســب مــيــدانــيــة »مـــحـــدودة« في 
بـــدايـــة الـــهـــجـــوم، مـــع ثـــبـــوت تــراجــعــهــا مـــؤخـــرا، 

وخسارتها كثيرا من مناطق سيطرتها.
إلــى عقد مؤتمر دولــي،  وتسعى األمــم املتحدة 
إلــى حل سياسي  في محاولة جديدة للتوصل 
لــلــنــزاع املستمر مــنــذ ســنــوات فــي الــبــلــد الغني 

بالنفط.

وكاالت

السراج يرفض شراكة 
حفتر في الحل السياسي
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طهران تتوعد واشنطن برد قاٍس حال االعتداء عليها
توّعدت الحكومة اإليرانية، الواليات 
قــــاٍس وفــــــوري« على  بــــ »رٍد  املــتــحــدة 
أي هجوم قد يستهدفها على خلفية 
استهداف منشأتني نفطيتني لشركة 
»أرامـــكـــو« الــســعــوديــة، بحسب وكــالــة 

أنباء »إرنا« الرسمية.
جــاء هــذا اإلعـــان بالتزامن مــع زيــارة 
الــخــارجــيــة األمــريــكــي،  يجريها وزيـــر 
إلــى السعودية لبحث  مايك بومبيو، 

سبل الرّد على هجمات »أرامكو«.
وقالت وكالة إرنــا، أمــس األربــعــاء، إن 
طــهــران أرســلــت مــذكــرة سياسية إلــى 
اإلدارة األمريكية عن طريق السفارة 
السويسرية بــطــهــران، اإلثــنــني، تنفي 
ــات عــلــى  ــمـ ــجـ ــهـ ــالـ ــا بـ ــهـ ــلـــوعـ ــيـــهـــا ضـ فـ

منشأتي »أرامكو«.
ن أي 

ُ
وجاء في املذكرة أنه »في حال ش

عدوان ضد إيران، سنقوم بالرّد عليه 
رًدا فورًيا وقاسًيا«، مضيفة أن »الرد 
لن يقتصر فقط على مصدر التهديد«.
وبـــحـــســـب الــــوكــــالــــة، أدانــــــــت املــــذكــــرة 
مزاعم وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، ومسؤولني أمريكيني آخرين 

ضد إيران.
الـــريـــاض السيطرة  والــســبــت، أعــلــنــت 
ــــي مــنــشــأتــي  ــا فـ ــعــ عـــلـــى حـــريـــقـــني وقــ
ــــق« و»خــــــــريــــــــص« الـــتـــابـــعـــتـــني  ــيـ ــ ــقـ ــ »بـ
لـــشـــركـــة »أرامــــــكــــــو« شــــرقــــي املــمــلــكــة، 

جــراء استهدافهما بطائرات مسيرة، 
تبنتها جماعة »الحوثي« اليمنية.

ويعد هــذان املجمعان القلب النابض 
لصناعة النفط فــي اململكة، إذ يصل 
ــا مـــعـــظـــم الـــــخـــــام املـــســـتـــخـــرج  ــمـ ــهـ ــيـ إلـ
للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو 

التكرير.
ــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـــكـــي  ــ ــّمــــل وزيــ وحــ
مــــايــــك بــــومــــبــــيــــو، إيــــــــــران مـــســـؤولـــيـــة 
الــهــجــمــات، وأفـــــادت تــقــاريــر إعــامــيــة 

أمــريــكــيــة مــؤخــرا بـــأن الــبــيــت األبــيــض 
يدرس خيارات عسكرية للرد.

مــن جــانــبــه أبــــدى الــرئــيــس اإليــرانــي 
ــيــــاحــــه بـــشـــأن  حـــســـن روحــــــانــــــي، ارتــ
عــاقــات بـــاده املــصــرفــيــة مــع بعض 
الـــدول الــتــي تــجــري دون املـــرور على 
ــــوادر  نـــظـــام ســـويـــفـــت، مــــؤكــــدا »أن بـ
ــى الـــــــــــــدوالر بـــــــــدأت فــي  ــلــ ـــحــــــرب عــ الـــ

العالم«.
تــــصــــريــــحــــات روحـــــــانـــــــي، فــي  وردت 

اجتماع ملجلس الـــوزراء، أمــس، وبعد 
يومني من تنفيذ اتفاق إيراني روسي، 
املــعــامــات املصرفية  بــإتــمــام  يــقــضــي 
بعيدا عن سويفت، بل من خال نظام 

رسائل بني البنكني املركزيني.
ــايــــة ألن  ــلــــغــ وقــــــــــــال: نــــحــــن ســــــعــــــداء لــ
عاقاتنا املصرفية مع بعض البلدان 
ــدون نــظــام ســويــفــت..  تــجــري الـــيـــوم بــ
الغرب اعتقدوا أن فرض الحظر على 

سويفت، سيدمر العاقات املصرفية.

و»سويفت«، توفر شبكة تواصل آمنة 
بـــني الــبــنــوك حــــول الـــعـــالـــم، مـــن خــال 
ــام عــمــلــيــات الـــتـــحـــويـــات املــالــيــة  ــظـ نـ
ــمــــات، وعـــبـــرهـــا تــمــر  ــعــ بــمــخــتــلــف الــ
الغالبية العظمى من الحواالت املالية 

بني املصارف والبنوك املركزية.
الــيــوم نــظــام بــديــل لنظام  وزاد: ظــهــر 
ســـويـــفـــت، ويــمــكــنــنــا إقــــــرار عــاقــاتــنــا 
املصرفية مــع روســيــا ودول أوراســيــا 
ودول أخـــرى فــي املــنــطــقــة، عــن طريق 

نظام مالي بديل.
ــا عــــاقــــتــــنــــا املــــصــــرفــــيــــة،  ــ ــدأنــ ــ ــد بــ ــ ــقـ ــ »لـ
باستخدام العملة الوطنية في كل من 
تركيا وروسيا، وفي دول مثل العراق، 
وهـــذا يمكن أن يساعدنا فــي التغلب 
عــلــى الــعــديــد مـــن املـــشـــاكـــل«، بحسب 

الرئيس اإليراني.
ــــي نـــوفـــمـــبـــراملـــاضـــي، قـــالـــت شــركــة  وفـ
الــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة املــتــخــصــصــة فــي 
ــم  ــالـ ــعـ ــويــــات املــــالــــيــــة حـــــــول الـ ــحــ ــتــ الــ
»سويفت«، إنها منعت بنوكا إيرانية 
الــولــوج إلــى خدماتها، مع دخول  من 
العقوبات األمريكية على طهران، حيز 

التنفيذ.
وأشـــار روحــانــي أمـــس، إلــى أن بــوادر 
الحرب ضد الــدوالر في العالم بــدأت، 
ولو استمرت هذه العملية فإن هيمنة 
أمريكا على األسواق النقدية واملالية 
العاملية والنظام املصرفي، ستضعف 

أو تختفي نهائيا.

روحاني: بوادر الحرب على الدوالر بدأت في العالم

طهران - وكاالت

دعا لندن للتفاوض بجدية »القائمة المشتركة« العربية: نحن القوة الثالثة في الكنيست

االتحاد األوروبي يخشى 
بريكست بال اتفاق

نتنياهو يترنح تحت وطأة المنافسة 
الشديدة في انتخابات إسرائيل

حذر املسؤولون األوروبيون أمس من »خطر واقعي جدا« يتمثل 
اللقاء  بخروج بريطانيا من االتــحــاد األوروبـــي با اتفاق بعد 
لــنــدن إلى  الـــذي عقد اإلثــنــني بــني الجانبني، ودعـــوا  غير املثمر 

التفاوض »بجدية«.
وحـــذر رئــيــس املفوضية األوروبـــيـــة جــان كــلــود يونكر فــي مقر 
البرملان األوروبــي في ستراسبورغ من أن »خطر عدم التوصل 
إلى اتفاق يبقى واقعيا جدا. قد يكون ذلك خيار اململكة املتحدة 

لكنه لن يكون أبدا خيار االتحاد األوروبي«.
الــذي استمر ســت دقــائــق، قاطعه مـــرارًا النواب  وخــال خطابه 
الــذيــن وصفهم  املــؤيــدون لبريكست  األوروبــيــون البريطانيون 

يونكر متهكما بأنهم من »معجبيه«.
لكن كبير املفاوضني األوروبــيــني ميشال بارنييه توجه إليهم 
قائا »يجب أن يحاسبكم املواطنون البريطانيون... املواطنون 
البريطانيون مثل املواطنني األوروبيني اآلخرين يمتلكون حق 
معرفة الحقيقة بشأن عواقب بريكست، كل العواقب التي تتسم 

بخطورة أكبر، ال تريدون قولها«.
وأكـــد يونكر أنــه مــا زال يعتبر أن التوصل إلــى اتــفــاق »مــا زال 

مرغوبا به وما زال ممكنا«.
وتابع يونكر »لست متأكدا من أننا سننجح، بقي لدينا وقت 

قصير جدا، لكنني متأكد من أنه يجب علينا أن نحاول«.
وبــعــد أكــثــر مــن ثــاث ســنــوات على االستفتاء الـــذي اخــتــار فيه 
52% من البريطانيني الخروج من االتحاد األوروبي، لم يسمح 
ــداء عــمــل اإلثـــنـــني بـــني بــارنــيــيــه ورئـــيـــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي  غــ

بوريس جونسون بالتقدم قيد أنملة بشأن معضلة بريكست.
ويطرح جونسون علنا الخروج من االتحاد با اتفاق على الرغم 
من تقديرات تنذر بالسوء صدرت عن حكومته، مثل نقص في 
املـــواد الغذائية واألدويـــة وخطر حــدوث بلبلة فــي إدارة بعض 

األعمال.
وقال بارنييه محذرا »بالتأكيد ال يتعلق األمر بالتظاهر بأننا 
نتفاوض«، في انتقادات مبطنة لبوريس جونسون املتهم في 

بلده بعدم الجدية في املفاوضات.
وقــال بارنييه فــي البرملان األوروبـــي إنــه »فــي هــذه املفاوضات 
االستثنائية واملــعــقــدة مــن مسؤوليتنا مواصلة هــذه العملية 
بتصميم وبـــصـــدق«، مــشــددا عــلــى »الــحــاجــة إلـــى حــلــول يمكن 
تطبيقها قانونيا« حول الوضع في أيرالندا البلد الوحيد الذي 

يتقاسم حدودا برية مع اململكة املتحدة.
وتبقى القضية األيرلندية في صلب املفاوضات. وتطالب لندن 
بإلغاء »شبكة األمان« التي أدرجت ملنع العودة إلى حدود مادية 

بني أيرلند الشمالية املقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا.
وفي هذه الحالة، يطلب االتحاد من لندن حلوال بديلة »لشبكة 
األمان« التي تبقي اململكة املتحدة في »أرض جمركية موحدة« 

في غياب حلول أخرى.

أظهرت نتائج جزئية أمس تقاربا شديدا 
بـــني رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو 
وخصمه الرئيسي قائد الجيش السابق 
بــيــنــي جــانــتــس فـــي ســـبـــاق االنــتــخــابــات 
ــذي تــشــيــر الــــدالئــــل إلـــى  ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــ

صعوبة التكهن بنتيجته.
ــة قــبــل  ــيـ ــمـ  ولــــــن تــــصــــدر أي نــتــيــجــة رسـ
ساعات وربما أيام. لكن ومع فرز أكثر من 
63 % من األصوات، تساوى تكتل اليمني 
بزعامة نتنياهو تقريبا مع يسار الوسط 

بزعامة جانتس.
 ومـــع فــشــل أي حـــزب فــي الــفــوز بأغلبية 
الــبــرملــان )الكنيست( املــؤلــف مــن 120  فــي 
ــراء مـــحـــادثـــات  ــ ــ مـــقـــعـــدا، فـــمـــن املــــرجــــح إجـ
عــلــى مـــدى أســابــيــع قــبــل تشكيل حكومة 

ائتافية جديدة.
ــة فــــي هـــذه   وســتــتــمــثــل الــــورقــــة املـــرجـــحـ
االنـــتـــخـــابـــات فـــي وزيـــــر الــــدفــــاع الــســابــق 
أفــيــجــدور ليبرمان زعــيــم حــزب إسرائيل 

بيتنا اليميني املتشدد.
 ويدفع ليبرمان باتجاه تشكيل حكومة 
ــزاب الــكــبــرى. وامــتــنــع عن  وحـــدة مــن األحــ
ائــتــاف  نــتــنــيــاهــو لتشكيل  دعـــم مــســعــى 
صغير مــن األحــــزاب اليمينية والدينية 
بــعــد انــتــخــابــات أبـــريـــل مــمــا أفـــضـــى إلــى 

إجراء انتخابات ثانية الثاثاء.
الــــوزراء  ــاء   وألــقــى نتنياهو، أطـــول رؤســ
اإلسرائيليني بقاء في السلطة، كلمة في 
حـــزب لــيــكــود ارتــشــف خــالــهــا املـــاء مـــرارا 
وتحدث بصوت مبحوح. ولم يعلن فوزه 
كما لم يقر بالهزيمة قائا إنــه سينتظر 

النتائج النهائية.
ــام  ــال أمـ ــ ــفـــاؤال وقـ ــدا جــانــتــس أكـــثـــر تـ ــ  وبـ
تــجــمــع ألعـــضـــاء حـــزبـــه أزرق أبـــيـــض إنــه 
يـــبـــدو »أنــــنــــا أنـــجـــزنـــا مــهــمــتــنــا« وتــعــهــد 

بالعمل نحو تشكيل حكومة وحدة.
 وقال جانتس للصحفيني في وقت الحق 

»حان اآلن وقت السباق الحقيقي«.
 وأظــهــرت نتائج جزئية نشرتها قنوات 
تلفزيونية رئيسية مثل القناة 12 والقناة 
أبـــيـــض  لـــيـــكـــود وأزرق  كـــــا مـــــن  13 أن 
سيشغل 32 مقعدا. وبالحصول على دعم 
من أحــزاب دينية وليبرالية أصغر يمكن 
قــيــادة تكتل يشغل 55  الــحــزبــني  لكل مــن 
أقــل قليا  أو 56 مقعدا فــي الكنيست أي 

من األغلبية.
املــتــوقــع أن يحصد حــزب ليبرمان   ومــن 
ــرر لــيــبــرمــان أمــــس دعــوتــه  ــ 9 مـــقـــاعـــد. وكـ
إنــه لم  قــال  لتشكيل حكومة وحـــدة لكنه 

يتحدث بعد إلى جانتس أو نتنياهو.
 وقــال ليبرمان للصحفيني »هناك خيار 
ــد فــقــط وهـــو حــكــومــة وحـــدة وطنية،  واحـ
حكومة ليبرالية موسعة ولن ننضم إلى 

أي حكومة غيرها«.
 وخال كلمته التي ألقاها الساعة الثالثة 
فــجــرا فــي مقر الليكود بمدينة تــل أبيب 
قال نتنياهو، الذي كان قد أبرز في أثناء 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة عــاقــتــه بــالــرئــيــس 
األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تــــرامــــب، إنـــــه يــعــتــزم 
تشكيل »حكومة صهيونية قوية« تعكس 

آراء »الكثيرين من أبناء األمة«.
الــدخــول فــي حكومة   واستبعد جانتس 
مع نتنياهو إذا ُوجهت اتهامات بالفساد 

لرئيس الوزراء.
 وقــدمــت الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة أداء 

قويا في انتخابات الثاثاء.

وقال رئيس القائمة العربية املشتركة في 
الــثــاثــاء، تعقيًبا  أيــمــن عـــودة،  الكنيست 
الــعــيــنــات التلفزيونية التي  نــتــائــج  عــلــى 
تتنبأ بالنتائج الرسمية لانتخابات في 
إسرائيل، إن القائمة، هي »القوة الثالثة 
في البرملان«، بعد حزبي الليكود، وأزرق 

أبيض.
وتـــعـــهـــد عــــــــودة، خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
ــات، بـــ  ــنـ ــيـ ــعـ فــــي أعــــقــــاب إعــــــان نـــتـــائـــج الـ
»اإلخـــــاص والــتــفــانــي مــن أجـــل القضايا 

الوطنية«.
ــبـــر  ــلـــم شــعــبــنــا األكـ ــقـــى حـ ــبـ وأضـــــــــاف: »يـ
بتحقيق بإنهاء االحــتــال )اإلسرائيلي( 

وتحقيق السام العادل«.
وحــســب عــيــنــة قــنــاة )13( الــخــاصــة، فقد 
حصلت القائمة املشتركة، على 13 مقعًدا 
أمـــا بحسب عينة  مــن أصـــل 120 مــقــعــًدا، 
قناة »كان« الرسمية، فقد حصلت القائمة 
قــــنــــاة )12(  ــًدا، وبـــحـــســـب  ــعــ ــقــ ــلـــى 12 مــ عـ
الــقــائــمــة العربية  فــقــد حصلت  الــخــاصــة، 

على 11 مقعًدا.

ستراسبورغ - أ ف ب عواصم - وكاالت
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تتواصل اإلثارة في مالعب دوري نجوم 
الرابع،  QNB، بإقامة مباريات األسبوع 
الـــيـــوم الــخــمــيــس وغـــــدا الــجــمــعــة وبــعــد 
غــــد الـــســـبـــت، بـــمـــعـــدل مـــبـــاراتـــن فــــي كــل 
يــــوم، وتــقــام كــل املــبــاريــات عــلــى ملعبي 

الجنوب، وجاسم بن حمد.
ـــوم الـــخـــمـــيـــس  ــيـــ ــــ ــون الـــــبـــــدايـــــة ال ــكــ ــتــ  ســ
بـــمـــواجـــهـــة الـــعـــربـــي والـــشـــحـــانـــيـــة عــنــد 
الــســاعــة الــرابــعــة وخــمــســن دقــيــقــة على 
ملعب الجنوب، وتليها مواجهة الغرافة 
واألهـــلـــي عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء 
بملعب جــاســم بــن حــمــد.. وغـــدا الجمعة 
يلتقي السد مع أم صالل الساعة 16:50 
بــمــلــعــب الـــجـــنـــوب، فـــي حـــن يستضيف 
استاد جاسم بن حمد مواجهة السيلية 
الــســاعــة 19:00.. يــوم  ــادي قــطــر عــنــد  ــ ونـ
الــســبــت يــلــتــقــي الـــريـــان مـــع الـــخـــور عند 
الساعة 16:50 بإستاد الجنوب، ويختتم 
األسبوع بلقاء الوكرة والدحيل الساعة 

19:00 على استاد جاسم بن حمد.
 تــجــمــع املـــــبـــــاراة األولـــــــى فــــي األســـبـــوع 
الــعــربــي والــشــحــانــيــة، ويـــدخـــل الــعــربــي 
وهـــــو فــــي الـــــصـــــدارة بـــرصـــيـــد 7 نـــقـــاط، 
ــادل، وبــــعــــد أن ســـجـــل 9  ــ ــعــ ــ بـــفـــوزيـــن وتــ
أهــــــداف، 5 مــنــهــا أودعـــهـــا فـــي شـــبـــاك أم 
الثاني، واستقبلت  صــالل فــي األســبــوع 
شــبــاكــه 3.. ويــتــمــيــز الـــعـــربـــي بــقــاعــدتــه 
الجماهيرية التي ظلت تواكب مبارياته 
ــو بــالــتــالــي  ــه، وهـ وتــشــكــل ســنــدًا كــبــيــرًا لـ
الــفــوز حتى يظل فــي القمة..  يبحث عــن 
أمــا الشحانية فهو يحتل املركز الثاني 
بـــدون رصــيــد، بخسارته  عشر واألخــيــر 
في الثالث مباريات السابقة، وله هدف 
واحد واستقبلت شباكه 12 هدفًا، ويأمل 
ــزاع أول ثـــــالث نـــقـــاط مــــن هـــذه  ــ ــتـ ــ فــــي انـ

املواجهة.
ــاراة الــثــانــيــة الــغــرافــة  ــبــ  ويــلــتــقــي فـــي املــ
ــو في  ــي، ويــدخــلــهــا الـــغـــرافـــة وهــ ــلــ واألهــ
نــقــاط، بفوزين  املــركــز الثاني برصيد 7 
ــــداف عــن الــعــربــي  وتـــعـــادل، وبـــفـــارق األهـ
املــتــصــدر، فــيــمــا األهـــلـــي بــاملــركــز الــرابــع 
برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحــدة عن 

يــبــذل الفريقان كل  الــغــرافــة، وينتظر أن 
جهدهما من أجل تحقيق الفوز في هذه 
املباراة، ويتوقع أن تأتي املواجهة قوية 
ومثيرة بــن فريقن يمتلكان مجموعة 
 عن 

ً
كبيرة من الالعبن املميزين، فضال

استهدافهما البقاء في املقدمة.
 ويلعب السد أمام أم صالل، وذلك بعدما 
تــأجــلــت لــلــزعــيــم مـــبـــاراتـــه فـــي األســـبـــوع 
الـــثـــالـــث أمـــــام الــســيــلــيــة بــســبــب خــوضــه 
ــاراة اإليــــــاب فـــي ربــــع نــهــائــي دوري  ــبــ مــ
أبـــطـــال آســـيـــا أمـــــام الــنــصــر الـــســـعـــودي، 

يدخل السد املباراة وفي رصيده 6 نقاط، 
ــو يــــدافــــع عــــن لــقــبــه كــبــطــل لـــلـــدوري  ــ وهـ
املوسم املاضي، ويــدرك أن املنافسة هذا 
املـــوســـم قــويــة جـــــدًا.. فـــي الــجــانــب اآلخـــر 
ــز الــعــاشــر  ــركــ نـــجـــد أم صـــــالل يــحــتــل املــ
بــرصــيــد نــقــطــة واحــــدة نــالــهــا بــالــتــعــادل 
الـــريـــان بهدفن  فـــي األســـبـــوع األول مـــع 
لكل منهما، وعــاد ليخسر فــي األسبوع 
الـــثـــانـــي مـــن الـــخـــور بـــهـــدف، ثـــم تــعــرض 
لهزيمة كبيرة في األسبوع الثالث أمام 
العربي 5- 1 وبالتالي فالفريق سيبحث 

ــاراة عــــن اســـتـــعـــادة  ــ ــبـ ــ ــذه املـ ــ ــــالل هـ مــــن خـ
التوازن وتحقيق فوزه األول.

 وفي املباراة الرابعة يلتقي السيلية مع 
نـــادي قــطــر، وكــالهــمــا يبحث عــن الــفــوز، 
فالسيلية ثالث الدوري املوسم املاضي، 
ــز الـــتـــاســـع بنقطة  يــقــع حــالــيــًا فـــي املـــركـ
واحــــدة، بــعــد أن لــعــب مــبــاراتــن، تــعــادل 
في األولى بهدف لكل مع الخور، وخسر 
أمـــام األهــلــي 3- 0 فــي األســبــوع الثاني، 
ولـــم يلعب فــي األســبــوع الــثــالــث بسبب 
تأجيل مواجهته ضــد الــســد.. أمــا نــادي 

ــز الــــحــــادي عــشــر وقــبــل  قـــطـــر، فــفــي املـــركـ
األخير بدون نقاط، بخسارته مبارياته 
الثالثة أمــام الدحيل في األســبــوع األول 
2-1، وأمــام الوكرة األسبوع الثاني 0-2، 
الثالث 1-3..  وأمــام الغرافة في األسبوع 
وتــجــاه هــذا الــوضــع فــال بــديــل للفريقن 
ــفـــوز لتحسن  ــل الـ ســــوى الــلــعــب مـــن أجــ
ــــاع، فــالــخــســارة أو حــتــى الــتــعــادل  األوضـ
ــرًا. وســيــكــون  ــيـ ــثـ ــن يـــخـــدم الـــفـــريـــقـــن كـ لــ
املــبــاراة الخامسة على موعد  الريان في 
الــخــور، ويدخلها الرهيب  مــع مــواجــهــة 
ــده ثـــــالث نـــقـــاط يــحــتــل بــهــا  ــيــ وفـــــي رصــ
املركز الثامن، بعد التعادل مع أم صالل 
فــي األســبــوع األول 2-2، وفـــي األســبــوع 
الــثــانــي مــع الــغــرافــة بـــدون أهــــداف، وفــي 
األســـبـــوع الــثــالــث مــع الــدحــيــل 1-1.. أمــا 
الخور ففي املركز السابع وفــي رصيده 
4 نــقــاط، حــيــث تــعــادل مــع السيلية 1-1 
فــي األســبــوع األول، وفــاز على أم صالل 
في األسبوع الثاني بهدف، وخسر أمام 
الــثــالــث 3-2.. وحتى  األهــلــي بــاألســبــوع 
اآلن فالفريقان يقدمان مستويات جيدة، 
وكالهما يتطلع للظفر بالنقاط الثالث، 
وهو ما يعني أن الجماهير ستكون على 

موعد مع مواجهة شيقة ومثيرة.
 وتــجــمــع املـــبـــاراة الــســادســة بــن الــوكــرة 
والــدحــيــل، وهــي املواجهة التي يدخلها 
ــــي وضــــــع يـــعـــتـــبـــر جـــيـــد جـــدًا  ــرة فـ ــ ــوكــ ــ الــ
بالنسبة لفريق عائد من الدرجة الثانية، 
حــيــث يــحــتــل املـــركـــز الـــخـــامـــس بــرصــيــد 
6 نــقــاط، فــبــعــد أن تــعــرض لــخــســارة في 
األســبــوع األول أمــام السد بنتيجة 1-4، 
عـــاد وحــقــق الــفــوز مــرتــن عــلــى الــتــوالــي، 
نـــادي قــطــر 2-0، وعــلــى الشحانية  عــلــى 
بذات النتيجة، وبالتالي فالفريق يطمح 
أمــا الدحيل ففي  الثالث..  لتحقيق فــوزه 
املركز السادس بـ 5 نقاط، نالها من فوزه 
على نــادي قطر في األســبــوع األول 1-2، 
وتعادله في األسبوع الثاني مع العربي 
بــهــدف لكل منهما، وبـــذات النتيجة في 
ــان.. وبــمــا أن  ــريــ ــبـــوع الــثــالــث مـــع الــ األسـ
الــدحــيــل يــأمــل اســتــعــادة اللقب والــوكــرة 
يسعى لــفــوزه الــثــالــث، فــمــؤكــد أن الــفــوز 

سيكون هدف مدربي والعبي الفريقن.

QNB اليوم تتواصل اإلثارة في األسبوع الرابع من دوري نجوم
العربي والشحانية على ملعب الجنوب والغرافة في مواجهة األهلي

¶  العربي والشحانية مباراة استثنائية.. ارشيفية 

الدوحة -  

ــالــــب بـــالن  ــانــــي طــ ــيـــد هــ اســـتـــقـــبـــل الـــسـ
الــتــنــفــيــذي ملـــؤســـســـة دوري  الـــرئـــيـــس 
ــــل  ــــويـ ــانـ ــ ــمـ ــ نــــــجــــــوم قــــــطــــــر، الـــــســـــيـــــد إيـ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــــوس الـ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ مـ
للمنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة 
امــــس األربــــعــــاء في  )SIGA(، صـــبـــاح 
مــكــتــبــه بــمــقــر املــؤســســة بـــبـــرج الـــبـــدع، 
وذلك على هامش تواجده في الدوحة 
ــة اإلقــلــيــمــيــة  ــمـ ــقـ ــافـــت الـ ــتـــضـ ــتــــي اسـ الــ
للنزاهة في الرياضة على مدار يومن. 
وقــد رحــب الرئيس التنفيذي بالسيد 
ــه  ــارتــ ــزيــ ــيــــديــــريــــوس وبــ ــانــــويــــل مــ ــمــ إيــ
للمؤسسة، معربًا عــن تطلعه لتعزيز 
التعاون في املستقبل بن الطرفن بما 

الــنــزاهــة في  يساهم فــي ترسيخ مــبــدأ 
كرة القدم.

اللقاء بحث إمكانية  كما جــرى خــالل 
ــادل الــــخــــبــــرات والــــعــــمــــل املـــشـــتـــرك  ــ ــبـ ــ تـ
ــادل  ــبـ وتـــقـــديـــم أفـــضـــل املــــمــــارســــات وتـ
ــار  ــ ــكــ ــ ــــب واألفــ ــيــ ــ ــ ــال ــ املــــعــــلــــومــــات واألســ

واألنشطة.
ــالـــذكـــر أن مـــؤســـســـة دوري  بـ الـــجـــديـــر 
ــــت يــــوم  ــعـ ــ ــــت قـــــد وقـ ــانـ ــ ــــوم قــــطــــر كـ ــــجـ نـ
اإلثـــنـــن املـــاضـــي اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مع 
املنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة 
الـــدوري  لــيــكــون بمقتضاها   ،)SIGA(
القطري أول دوري احترافي في آسيا 
يوقع مثل هذه االتفاقية ومع منظمة 
دولية تعنى بإرساء أسس النزاهة في 

الرياضة.

أعــــــــلــــــــن الـــــــــشـــــــــاب الـــــــقـــــــطـــــــري فـــهـــد 
بــادار عن خــوض تحد  عبدالرحمن 
جــديــد ومــغــامــرة شــيــقــة فـــي الــقــارة 
القطبية الجنوبية »االنتركتيكا« 
الثامن عشر من ديسمبر  بداية من 
ــي إطــــــار مــســيــرتــه  املـــقـــبـــل، وذلــــــك فــ
ــقــــارات  لــتــســلــق أعـــلـــى الـــقـــمـــم فــــي الــ

السبع.
ــامـــرة  ــغـ ــــالل املـ  وســــيــــقــــوم بــــــــادار خــ
بالتزلج ملسافة 110 كلم جارا خلفه 
مزلجة تحمل كافة احتياجاته من 
عــدة ومــؤن، قبل الــوصــول إلــى قلب 
القطب الــجــنــوبــي، ومــن ثــم الــذهــاب 
وتــــســــلــــق جــــبــــل »فــــيــــنــــســــن« األكــــثــــر 
بــــرودة فـــي الــعــالــم، والـــوصـــول إلــى 

القمة األعلى في هذه القارة.
 ويــعــتــبــر جــبــل »فـــيـــنـــســـن«، الــجــبــل 
العاملية،  السبع  القمم  األبعد ضمن 
ويــتــواجــد عــلــى بــعــد 1000 كــلــم من 
ارتفاع 4897  الجنوبي على  القطب 
مــتــرا، وبــســبــب هــشــاشــة الــجــو عند 
الكرة األرضــيــة، يعطي جبل  قطبي 
الشعور بارتفاع 1000 متر  فينسن 

إضافي عما هو عليه فعليا.
 وتــــعــــتــــبــــر الـــــفـــــتـــــرة املـــــمـــــتـــــدة مـــن 
فــبــرايــر 2020،  إلـــى  ديــســمــبــر 2019 
الجنوبية  الــقــارة  فــي  فترة الصيف 
ــيــــخــــوض فــهــد  ــيــــث ســ الــــــــبــــــــاردة، حــ
ــار  ــهــ ــنــ ــه خـــــــــالل ضـــــــــوء الــ ــ ــرتـ ــ ــامـ ــ ــغـ ــ مـ
املستمر ملدة 24 ساعة مع متوسط 
حــــــرارة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام 
تــصــل إلــــى 20 درجــــة مــئــويــة تحت 
ــــى 50  ــا تــنــخــفــض إلــ ــمـ ــيـ ــر )فـ ــفـ الـــصـ
القمة(، علما بأن  تحت الصفر عند 

إلى تمكن 1200  ات تشير  اإلحصاء
إلــى تلك  الوصول  شخص فقط من 

القمة منذ عام 1966.
ــكــــون جـــبـــل فـــيـــنـــســـن، الــقــمــة  ــيــ  وســ
ــادار من  ــ الـــرابـــعـــة الــتــي يــتــســلــقــهــا بـ
ضــمــن الــســبــع قــمــم األكـــثـــر ارتــفــاعــا 
ــارة، حــيــث ســـيـــغـــادر يــوم  ــ ــل قــ فـــي كـ
الوطني  اليوم  املوافق  18 ديسمبر 
الــقــطــب الجنوبي  إلـــى  لــدولــة قــطــر، 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــوصـــولـــه إلـــــى قــلــب 
الـــــقـــــطـــــب الـــــجـــــنـــــوبـــــي فـــــــي أواخـــــــــر 
القمة  إلى  ديسمبر 2019 ووصوله 
مـــــن شــهــر  ــوع األول  ــ ــبــ ــ خــــــالل األســ
قــد دخل  بـــادار  يناير 2020.  وكـــان 

ــايـــو املــــاضــــي كــونــه  الـــتـــاريـــخ فــــي مـ
الـــذي يتسلق  الــعــربــي األول  الــرجــل 
قمتي جــبــل »إفـــرســـت« و»لــوتــســي« 
فــــي رحـــلـــة واحــــــــدة، والـــــــذي أصــبــح 
يــقــارب من  بعدها واحـــدا ضمن مــا 
الــعــالــم نجحوا في  فــي  30 شخصا 

هذا اإلنجاز الهائل.
 وفي شهر أغسطس املاضي، حقق 
املــغــامــر الــقــطــري إنـــجـــازا مـــن خــالل 
تــســلــق جــبــلــن آخــريــن هــمــا »مــونــت 
ــرهــــورن« فـــي جــبــال  ــاتــ بـــالنـــك« و»مــ
األلب، حيث يعد بادار من القطرين 
الـــقـــالئـــل الـــذيـــن يــتــابــعــون شــغــفــهــم 

الجبال. بتسلق 

¶  بالن مستقبال ميديريوس

¶  المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار

هاني بالن يستقبل الرئيس 
التنفيذي لمنظمة النزاهة 

في الرياضة

فهد بادار يخوض تحديا جديدا
 في القارة القطبية الجنوبية

الدوحة -  

الدوحة -  
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أكــــد املـــهـــنـــدس أحـــمـــد خــلــيــل نـــائـــب رئــيــس 
لجنة املنشآت ببطولة العالم أللعاب القوى 
الــقــطــريــة ذات  املــنــشــآت  /قــطــر 2019/، أن 
الــجــودة وتلبي املعايير  مــواصــفــات عالية 
العاملية، كما أن تقنية التبريد غير مسبوقة 
وسوف تكون أرضية إستاد خليفة الدولي 
ــأة  ــاجـ ــفـ الـــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف املــــنــــافــــســــات مـ

للرياضيني.
وقال املهندس أحمد خليل في تصريحات 
الــتــحــضــيــرات تسير  أمـــــس، إن وتـــيـــرة  لـــه 
حاليا بنسق عال وإن لجنة املنشآت تقوم 
بــدور فعال في مشوار اإلعـــداد الستضافة 
الحدث العاملي الكبير، معتبرا أن »شريان« 
ــي يـــتـــمـــثـــل فـــــي املـــنـــشـــآت  ــاملــ ــعــ ــدي الــ ــحــ ــتــ الــ
واملرافق التي سوف تستضيف املنافسات 
الرياضية أو غير الرياضية التي ستقدم 
خــدمــاتــهــا لــلــضــيــوف والــجــمــاهــيــر، خاصة 
مسار »املاراثون الليلي« ومسابقات املشي 

على كورنيش الدوحة.
وأضــــــاف: »أســتــطــيــع الـــقـــول بــأنــنــا قطعنا 
ــبـــة  ــلــــى أهـ ــا عــ ــنــ ــحــ ــبــ ــرًا، وأصــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــا كـ ــ ــوطـ ــ شـ
االســتــعــداد والجهوزية العالية الستقبال 
األبطال املشاركني أو الضيوف والجماهير 

املحبة لرياضة أم األلعاب العاملية«.
ــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي  ــتــ ــة إســ ــزيـ ــاهـ وحــــــول جـ
ــنــــشــــآت أن  ــيــــس لـــجـــنـــة املــ ــائــــب رئــ كـــشـــف نــ
الــلــجــنــة قـــامـــت بــعــمــل كــبــيــر مـــن إضـــافـــات 
وتـــعـــديـــات وتــحــســيــنــات حـــســـب مــعــايــيــر 
االتـــحـــاد الـــدولـــي أللـــعـــاب الـــقـــوى وخــاصــة 
على صعيد امليدان واملضمار دون اإلضرار 
بأرض امللعب باعتباره منشأة لكرة القدم 
وأيــقــونــة مــاعــب قطر واســتــضــاف العديد 
من املناسبات والبطوالت الكبرى، وهناك 
مفاجأة أخرى من ناحية األرضية املائمة 
للعدائني املشاركني فهي تضمن لهم األمان 
وسهولة الركض وإمكانية تسجيل أرقــام 
أفضل. وأكد أنه تم إنجاز املهمة في الوقت 
ــم تــنــظــيــم حــــدثــــني ريـــاضـــيـــني  ــ ــدد، وتــ ــ ــحـ ــ املـ

الـــدوري  )البطولة اآلســيــويــة للقوى ولــقــاء 
املاسي( داخل اإلستاد وكانا بحق بروفتني 
مهمتني لبطولة العالم »وقد حصلنا على 
الشهادات املعتمدة لإلستاد بصفته يلبي 
كافة املتطلبات الفنية والتقنية ملنافسات 
ألعاب القوى وأصبح امللعب وكافة املرافق 

جاهزة الحتضان املنافسات«.
وحــول تقنية التبريد داخــل منشأة إستاد 
خــلــيــفــة الــــدولــــي، أوضـــــح املـــهـــنـــدس خليل 
أنـــه بــالــتــأكــيــد أن هـــذا كـــان تــحــديــا جــديــدا 
بــالــنــســبــة لــنــا بـــأن يــخــوض أبـــطـــال الــعــالــم 
تجربة مثالية وهي تقنية مبتكرة لتبريد 
 
ً
األمــــاكــــن املـــفـــتـــوحـــة مـــثـــل املــــاعــــب، فــضــا

عــلــى أنــهــا تــوفــر مــا نسبة 40 فــي املــئــة من 
استهاك الطاقة مقارنة بوسائل التبريد 
ــاد خليفة  ــتـ الــتــقــلــيــديــة، ولـــــذا ســيــكــون إسـ
ــبــــار أمـــــــام الــجــمــاهــيــر  ــتــ الـــــدولـــــي أمـــــــام اخــ
واألبـــــطـــــال والـــضـــيـــوف عـــلـــى حــــــداء ســــواء 
رغــم أننا جربنا ذلــك خــال بطولتي آسيا 
ــــدوري املــاســي وأثــبــتــت الــتــقــنــيــة كــفــاءة  والــ

عالية جدًا.
وعــمــا إذا كـــان تــم تجهيز مــســار املـــاراثـــون 

الــلــيــلــي والــــــذي ســيــقــام لــلــمــرة األولــــــى في 
بطوالت العالم أللعاب القوى، أكد املهندس 
أحمد خليل أن املسألة كانت أيضا تحديا 
كبيرا بالنسبة لنا، وقد انتهينا من تهيئة 
الليلي  املــاراثــون  شــارع الكورنيش لسباق 
وســبــاقــات املــشــي بعد املــجــهــودات الكبيرة 
املــتــكــامــل مــع مختلف اإلدارات  والــتــنــســيــق 
بــالــدولــة مــن أشــغــال ومــــرور وأمـــن منشآت 
وغــيــرهــا مــن جــهــات بــالــدولــة، »وأســتــطــيــع 
القول إننا أصبحنا جاهزين اآلن وتم إنجاز 
كــافــة املــتــطــلــبــات لتحويل املــســار إلـــى عمل 
هندسي رائع ووفقا ألفضل معايير الجودة 
الــعــاملــيــة مـــن نــاحــيــة اإلضــــــاءة ومــتــطــلــبــات 
التلفزيوني وغيرها من األمــور التي  النقل 
الليلي  املــاراثــون  تضمن لنا تنظيم سباق 
بصورة مثالية وتلبي تطلعات وطموحات 
ــاء الـــســـبـــاق  ــ ــهـ ــ ــــي إنـ األبـــــطـــــال املــــشــــاركــــني فـ
 عــن 

ً
فــــي أفــــضــــل األجـــــــــواء املـــثـــالـــيـــة، فــــضــــا

تــواجــد حضور جماهيري مناسب يواكب 
مــجــريــات املـــاراثـــون فــي وضـــع مـــريـــح«. أمــا 
املــاراثــون فقد  على صعيد مرافق تدريبات 
نـــادي قطر الرياضي  تــم تخصيص ملعب 
إلــى جانب  ليكون مــقــرًا لتدريبات األبــطــال 
الــخــدمــات اللوجستية للجان البطولة من 
جمارك وتخزين وخــافــه، وكــان مقر نادي 
قــطــر مــائــمــا لــتــقــديــم مــثــل هــــذه الــخــدمــات 
املساندة للبطولة. وقــد أشــاد نائب رئيس 
لجنة املنشآت بالتعاون القائم بني اللجنة 
ــاد الـــدولـــي أللــعــاب  الــعــلــيــا املــنــظــمــة واالتـــحـ
الــقــوى فــيــمــا يتعلق بالتحضير للبطولة 
وقال »كنا دوما على تواصل ومشاورات مع 
الجميع ونقدم تقاريرنا الدورية املشفوعة 
بـــاإلجـــابـــات الــشــافــيــة عـــن كـــل اســتــفــســار أو 
ماحظات وآخر املستجدات وما تم إنجازه 
ــاه األمــــور  ــطـــوات فـــي اتـــجـ ــال أو خـ ــمـ ــن أعـ مـ
التنظيمية. ولــذا تم إنجاز كافة املتطلبات 
فـــي تــوقــيــت قــيــاســي وبــفــضــل دعـــم اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة وسرعة استجابتها 
الــضــروريــة. ولـــذا نجحنا في  لكل طلباتنا 

ضمان إنجاز املهام بصورة مثالية«.

ــــات بـــطـــولـــة  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــلــــق الـــــــيـــــــوم مـ تــــنــــطــ
»تويوتا« الدولية املفتوحة للشطرنج 
ــتـــي يــنــظــمــهــا  فــــي نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة الـ
الــقــطــري للعبة بــالــتــعــاون مع  االتـــحـــاد 
شــركــة عــبــدالــلــه عــبــدالــغــنــي، عــلــى مـــدار 
أيـــام، بمشاركة 86 العــبــا والعبة  ثــاثــة 
بينهم 60 مصنفا ومصنفة من مختلف 
الـــجـــنـــســـيـــات، بــيــنــهــم عـــــدد مــــن العــبــي 

املنتخبات القطرية.
ــن الـــــروزنـــــامـــــة  ــمــ ــولــــة ضــ ــطــ ــبــ ــام الــ ــ ــقــ ــ وتــ
ــاد الــــــدولــــــي لــلــعــبــة  ــ ــــحـ ــاالتـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
للسنة الرابعة على التوالي، حيث تقام 
بطريقة الكاسيك وفقا لنظام /فيشر/ 
ــــوالت بــمــعــدل 60  الــســويــســري مـــن 9 جـ

دقيقة لكل مباراة و30 ثانية لكل نقلة.
ــري تـــقـــلـــيـــص  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ وقــــــــــــرر االتــــــــحــــــــاد ال
شــــــــــــروط ومـــــعـــــايـــــيـــــر الــــتــــســــجــــيــــل فـــي 
الــبــطــولــة، حيث سمح بمشاركة جميع 
الــاعــبــني املصنفني دون تحديد معدل 
ــام  ــمـ ــتـ ــيـــفـــي، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل اهـ ــنـ تـــصـ
االتحاد بالبطوالت الكاسيكية ضمن 
ــا تــســاعــد  ــهــ ــرا ألنــ ــظــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه نــ
عــلــى نــشــر ورفــــع مــســتــوى ثــقــافــة لعبة 

الشطرنج والتنوع بالبطوالت الدولية، 
وتعتبر مهمة العبي املنتخب املشاركني 

فيها لرفع تصنيفهم الدولي.
ورصـــد االتــحــاد الــقــطــري بــالــتــعــاون مع 
شركة عبدالله عبدالغني جوائز مادية 
إلــى نحو 30  للفائزين األوائــــل وصــلــت 
ــــف ريـــــــال، فـــضـــا عــــن جــــوائــــز خــاصــة  ألـ
ــه عــبــدالــغــنــي  ــلـ ــدالـ ــبـ ــة عـ ــركــ تـــقـــدمـــهـــا شــ
ــــل العـــبـــة  ألفــــضــــل العــــــب قــــطــــري وأفـــــضـ

قطرية.
ــــح حــســني عـــزيـــز مـــديـــر الــبــطــولــة  وأوضــ
واملشرف على املركز التدريبي لاتحاد 
أن البطولة تؤكد في كل نسخة تميزها 
عــن كــل الــبــطــوالت الــتــصــنــيــفــيــة، مثمنا 
الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــــقــــوم بــــه شــركــة 
عــبــدالــلــه عــبــدالــغــنــي واســتــمــرار شــراكــة 

االتحاد معها منذ سنوات طويلة.
ــــى أن بـــطـــولـــة تــويــوتــا  ــار عـــزيـــز إلـ ــ ــ وأشـ
الــدولــيــة بــاتــت ضــمــن الــبــطــوالت املهمة 
ــاد الـــــدولـــــي، حــيــث  ــ ــحـ ــ تـــحـــت مـــظـــلـــة االتـ
أصبحت ذات مكانة كبيرة فــي أنشطة 
ــا  ــى دورهــ االتــــحــــاد الـــســـنـــويـــة.. الفـــتـــا إلــ
فــي رفــع مستوى ثقافة الشطرنج لدى 
العبي قطر عبر كسب جرعات احتكاكية 

مهمة مع األبطال العامليني.

اليوم.. انطالق بطولة »تويوتا« الدولية المفتوحة للشطرنج

¶  انطالق المنافسات اليوم.. أرشيفية

¶  أحمد خليل

¶  إستاد خليفة جاهز لمونديال القوى

الدوحة -  

الكازاخستاني بشوط واحد  أمــام نظيره  الوطني  خسر منتخبنا 
مقابل ثالثة أشواط في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس ضمن مرحلة 
ترتيب املراكز في بطولة آسيا للكرة الطائرة املقامة حاليا في إيران.

وجاءت نتائج اللقاء )21-25 و23-25 و25-13 و25-22(.
ورغم الخسارة تصدر منتخبنا املجموعة األولى بفارق شوط واحد 
عن كازاخستان، بعد فوزه في املباراة األولى في هذه املرحلة على 
عمان بثالثة أشواط نظيفة، في حني خسر املنتخب الكازاخستاني 
ثــالثــة. وضـــرب املنتخب مــوعــدا مع  أمـــام سريالنكا بــشــوط مقابل 
أولــى مبارياته باملرحلة األخــيــرة والحاسمة،  اليوم في  إندونيسيا 
التاسع وحتى  املــراكــز مــن  التنافس فيها على  والــتــي ســوف يكون 

الثاني عشر.
ويسعى منتخبنا لتحقيق املركز التاسع وحجز مقعد في التصفيات 
املؤهلة لدورة األلعاب األوملبية طوكيو 2020، والتي سوف تقام في 
اليوم ستواجه  املقبل. وفــي حــال فــوز قطر  الصني في شهر يناير 
الفائز من املباراة الثانية التي تجمع تايالند وكازاخستان في مباراة 
تحديد املركز التاسع، وذلك غدا /الجمعة/ ومن ثم ال بديل لألدعم عن 
الفوز في املباراتني من أجل تحقيق املركز التاسع والتأهل لخوض 
تصفيات األوملبياد. وكان منتخبنا قد حل ثالثا في املجموعة األولى 
ــام أســتــرالــيــا وإيــــران وفـــوزه  فــي دور املــجــمــوعــات بــعــد خــســارتــه أمـ
عــلــى ســريــالنــكــا، ولــكــن جــاءتــه فــرصــة ذهــبــيــة لــخــوض التصفيات 
النهائي، حيث تم  لــلــدور ربــع  الــيــابــان  املؤهلة لألوملبياد بعد تأهل 
استبعادها من خوض التصفيات بما أنها الدولة املضيفة لأللعاب 
األوملبية. وقسمت املنتخبات التي تخوض مرحلة ترتيب املراكز إلى 
مجموعتني، ضمت املجموعة األولى قطر وسريالنكا وكازاخستان 
وعمان، في حني جمعت املجموعة الثانية منتخبات تايالند وهونج 

كونغ وإندونيسيا والكويت.

امللعب  القدم »يويفا« لإلعالن عن  االتــحــاد األوروبـــي لكرة  يستعد 
املستضيف لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2023.

»اليويفا« على  وكشفت شبكة »ســكــاي سبورتس« عــن استقرار 
ملعب »ويمبلي« بلندن، الستضافة نهائي البطولة بعد 4 سنوات.

الثالثاء  النهائي،  قــراره  أن يعلن االتحاد األوروبـــي عن  املقرر  ومــن 
لنهائي  امللعبني املستضيفني  املقبل، والــذي سيشهد أيضا إعــالن 

البطولة عامي 2021 و2022.
وأفادت الشبكة بأن »اليويفا« وقع اختياره أيضا على إقامة نهائي 
الــبــطــولــة عـــام 2021 فــي مــديــنــة ســـان بــطــرســبــرج الــروســيــة، بينما 
الــتــالــي، وهـــو مــا سيتم تأكيده  الــعــام  نــهــائــي  مــيــونــيــخ  ستحتضن 

الثالثاء املقبل.
يذكر أن نهائي دوري األبطال للموسم الحالي 2019-2020 سيقام 

في مدينة إسطنبول.
الثالثاء،  الحالي،  للموسم  البطولة  وبدأت منافسات دور مجموعات 

بمجموعة من املواجهات القوية.

عنابي الطائرة يخسر
 من نظيره الكازاخستاني 

في »اآلسيوية«

»اليويفا« يستقر على 
»ويمبلي« الستضافة نهائي 

دوري األبطال 2023

طهران - قنا

الدوحة -  

الدوحة - قنا

المنشآت القطرية تلبي المعايير العالمية 
نائب رئيس لجنة المنشآت ببطولة العالم أللعاب القوى:



Issue No 1236 - Thursday 19 September 2019العدد 1236 - الخميس 20 املحرم 1441 هـ ــ 19 سبتمبر 2019 www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa 24

كشف عمالق مواقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« أنه سيطلق محكمة عليا 
من أجل النظر في القضايا الخالفية التي يثيرها املحتوى املوجود فيه. ونقال 
املوقع األزرق أن هناك هيئة، مؤلفة من 40 شخصا مستقال، ستتخذ  عن 
املثيرة للجدل على »فيسبوك«. وسيكون في  القضايا  النهائي فــي  الــقــرار 
وسع املستخدمني الغاضبني إزاء تعامل هذه املنصة الرقمية نحو محتواهم 
)مثل الحذف والتعليق(، نقل األمر إلى الهيئة، عبر عملية »استئناف« داخلية. 
وليس من الواضح متى تبدأ الهيئة املستقلة في »فيسبوك« عملها، لكن املوقع 
أكد أنها ستباشر عملها فورا متى تشكلت. ورغم أن مهمة الهيئة، »املحكمة 

أنــه من  البعض، سيكون منحصرا باملحتوى، إال  العليا« كما يطلق عليها 
الــواليــات  املرتقبة فــي  أخــرى مثل االنتخابات  أن تنظر فــي قضايا  املحتمل 
املتحدة وبريطانيا. ولذلك، فإن أعضاء هذه الهيئة سيكونون من »الشخصيات 
القوية«، وتلك التي »تمعن النظر كثيرا« في األمور املختلفة. وبدأ »فيسبوك« 
الهيئة، وضمنهم رئيسها، مشيرين إلى  في توظيف 11 عضوا من أعضاء 
الرئيس  أن األعضاء سيكونون صحفيني ومحامني وقضاة سابقني. وأكــد 
الهيئة ستعمل بشكل  أن  ــارك زوكـــربـــرغ،  مـ لــشــركــة »فــيــســبــوك«،  التنفيذي 

مستقل تماما بمنأى عن أي شخص، بمن فيهم هو نفسه.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

سامسونج تطرح هاتفا ببطارية عمالقة

أرقام وحقائق

ــة  ــايـ ــرعـ ــة الـ اخـــتـــتـــمـــت مـــؤســـسـ
الصحية األولية فعاليات حملة 
»أصــحــاء مــن أجـــل قــطــر« التي 
شملت املراحل الدراسية الثالث 
مـــــدرســـــة حـــكـــومـــيـــة،  فـــــي 12 
بــــهــــدف الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــثـــقـــيـــف 
الــــصــــحــــي لـــطـــلـــبـــة وطــــالــــبــــات 

املدارس.
الـــتـــي نظمتها  الــحــمــلــة  والقـــــت 
املؤسسة على مــدى أسبوعني 
ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
قبوال كبيرا وتفاعال ملموسا 
ــطــــالب والـــطـــالـــبـــات  ــ ــن قـــبـــل ال مــ
املدارس،  التعليمي في  والكادر 
ــاملـــراكـــز  ــبـــي بـ ــطـ مــــع الـــــكـــــادر الـ
الــصــحــيــة، حــيــث جـــرى تــزويــد 
املستهدفني منها باملعلومات 
واملواد التثقيفية الطبية املختلفة 
في مستهل عام دراسي جديد. 
وتــضــمــنــت الــحــمــلــة الــعــديــد من 
الــتــوعــويــة الصحية  الــفــعــالــيــات 
ــة مــثــل املـــحـــاضـــرات  ــيـ األســـاسـ
وأهــمــيــة الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة في 
اكــتــشــاف األمــــــراض والــوقــايــة 

منها وعالجها أوال بأول.

تــعــرض العــبــا كــرة قــدم للصعق 
خــــــالل مــــــبــــــاراة، بـــعـــدمـــا ضـــرب 
البرق ملعبا يستضيف لقاء في 
الــجــامــعــات فــي جامايكا.  دوري 
وتــــم نــقــل الـــالعـــبـــني االثـــنـــني إلــى 
املستشفى، بعد سقوطهما على 
امللعب متأثرين بصاعقة  أرض 
الــبــرق، أثــنــاء املــبــاراة الــتــي أقيمت 
ــة  ــمـ ــعـــاصـ ــى مـــلـــعـــب قـــــــرب الـ ــلــ عــ
ــتـــون. وأظـــــهـــــر فـــيـــديـــو  ــغـــسـ ــنـ ــيـ كـ
ــد املــتــفــرجــني، لقطات  الــتــقــطــه أحـ
من كأس »مانينغ« للجامعات في 
كينغستون، بني جامعتي ووملرز 
بــويــز وكــلــيــة جــامــايــكــا. ويــظــهــر 
الــفــيــديــو ضـــــوءا خــاطــفــا سببه 
البرق في الدقيقة 82 من املباراة، 
عـــلـــى األرض  ــوط العـــبـــني  ــقــ وســ
فــــــــورا. وهـــــــرع زمـــــــالء الـــالعـــبـــني 
الطبي لالطمئنان على  والــطــاقــم 
الحكم  يــعــلــن  قــبــل أن  املــصــابــني، 
إلى  الالعبني  لنقل  املباراة  توقف 

املستشفى.

افـــتـــتـــح أمـــــس بـــاملـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــثــقــافــي »كـــتـــارا«، مــعــرض »فـــن الطبيعة 

بالعمارة القطرية« للفنان محمد بركات.
واستطاع الفنان بركات في معرضه الفني 
دمج الطبيعة مع العمارة القطرية التقليدية 
التي  املنحنيات والنقوش  واملحافظة على 

تميزها عن غيرها.
وأبرز الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، 
ــة لــلــحــي  ــامـ ــعـ ــلــمــؤســســة الـ ــام ل ــعــ ــ ــر ال ــديــ املــ
الثقافي »كتارا« في تصريح له، أن األفكار 
اإلبداعية الخالقة تنتج فنا جميال، يمكنه 
ــا حـــولـــنـــا بـــطـــريـــقـــة مــبــتــكــرة  أن يـــطـــور مــ
ــتـــارا« لهذه  تــقــديــم »كـ أن  وجــمــيــلــة، مبينا 
املعارض ما هو إال عرض للتجارب الفنية 
الخبرات  تــبــادل  الــتــي تسهم فــي  املتنوعة 
بني الفنانني ودعم األفكار الفنية الفريدة.. 
ــارا/   مـــؤكـــدا فـــي اآلن ذاتـــــه، أن أبـــــواب / كـــتـ
مــفــتــوحــة لــجــمــيــع املـــبـــدعـــني فـــي مختلف 

مجاالت الفنون واإلبداع.
وأوضح الفنان، أن فكرة املعرض تتلخص 
في دمج العمارة القطرية األصلية بطبيعة 
القطرية  الطبيعة  قــطــر مــن خـــالل دراســــة 
ــار وعــنــاصــر طبيعية  آثـ ومـــا تحتويه مــن 
تــمــيــزهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دراســـــة الــنــســب 
التاريخية  الجمالية والهندسية واألصــول 
املعمارية مع  النسب  للعمارة ودمـــج هــذه 
الهندسة الطبيعية إلنتاج أشكال معمارية 
ومـــجـــســـمـــات ونــــســــب هـــنـــدســـيـــة تــجــســد 
ــج الــعــالقــة الــهــنــدســيــة من  الــجــمــال فــي دمـ

الطبيعة والعمارة القطرية.
ويضم املعرض تسعة مجسمات وخمس 

منحوتات على الطاوالت.

القادم من شبكة  الجيل  الحديث عن  بدأ 
اإلنترنت الالسلكية »واي فاي« منذ العام 
ــذا األســـبـــوع سيشهد  املـــاضـــي، ولــكــن هـ
الرسمية للشبكة األســـرع في  االنطالقة 

العالم.
 Wi-Fi تــــقــــريــــر جـــــديـــــد إن ويــــــقــــــول 
املنظمة املشرفة على تطوير   ،Alliance
فــــــاي«، ســتــطــلــق رســمــيــا،  شــبــكــة »واي 
خالل األسبوع الجاري شبكة »واي فاي 
6« األسرع على اإلطالق في العالم، وهذا 
يعني أن شركات التكنولوجيا ستتمكن 
قريبا من اإلعالن عن دعم معتمد لشبكة 

»واي فاي 6« في منتجاتها القادمة.
وتــتــضــمــن الــشــبــكــة األســــــرع لــإنــتــرنــت 
الالسلكي مجموعة من التقنيات الجديدة 
أكثر  فـــاي«  الــتــي تتحد معا لجعل »واي 
كــفــاءة، وهــذا مهم بشكل خــاص، بسبب 
الــتــي نملكها جميعا هذه  عــدد األجــهــزة 
الطبيعي امتالك  األيــام، حيث أصبح من 
ــرة الـــواحـــدة ألكــثــر مـــن 10 أجــهــزة  ــ األسـ
جــمــيــعــهــا مــتــصــلــة بــشــبــكــة »واي فـــاي« 
فـــي وقــــت واحـــــد. ولـــهـــذا فــــإن »واي فــاي 
الشبكة  السرعات داخــل  6« ستزيد من 
إلــى زيـــادة السرعة  املــزدحــمــة، باإلضافة 
النظرية من 3.5 غيغابايت في  القصوى 

الثانية إلى 9.6 غيغابايت في الثانية.
ويملك »واي فاي 6« مجموعة من األدوات 
التي تسمح بالعمل بشكل أسرع وتقدم 

املزيد من البيانات في وقت واحد.

العربية سوف  املنطقة  قــطــر، ودول  الــقــطــري أن ســمــاء  التقويم  أعلنت دار 
الدبران إلى أقرب نقطة من  الله تعالى، ظاهرة وصول نجم  تشهد بمشيئة 
القمر خالل شهر سبتمبر الجاري، وذلك مساء غد الجمعة. وذكر الدكتور 
القطري، في تصريح أمــس، أن  التقويم  بــدار  الفلكي  الخبير  بشير مــرزوق، 
نجم الدبران سيكون على بعد زاوي قدره درجتان قوسيتان ونصف درجة 
جنوب مركز قمر شهر املحرم، وذلك عند الساعة السابعة والدقيقة الرابعة 

عشرة من مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر بتوقيت الدوحة املحلي.
وسيتمكن سكان قطر، ودول املنطقة العربية من االستمتاع برصد ورؤية 
نجم الدبران في أقرب نقطة من القمر بالعني املجردة كنقطة صفراء جنوب 
ــك أعــلــى األفــق  مــركــز الــقــمــر، نــظــرا لــبــعــده السحيق عــن كــوكــب األرض، وذلـ
الــدبــران والقمر من مساء الجمعة وحتى شروق  الشرقي من وقــت شــروق 

شمس السبت القادم علما بأن وقت شروق الدبران والقمر على سماء دولة 
الجمعة  التاسعة والدقيقة األربــعــني مــن مــســاء  الساعة  قطر سيكون عند 
بتوقيت الدوحة املحلي. ونجم الدبران هو نجم عمالق، وهو أحد نجوم برج 
الثور، وهو من النجوم الالمعة املميزة في السماء وسمي بالدبران ألنه يدبر 
)يعقب( الثريا في شروقها وغروبها.. ويقدر علماء الفلك، قطر نجم الدبران 
أقل  العمالقة  بحوالي خمسني مــرة ضعف قطر الشمس، أي أن شمسنا 

خمسني مرة من حجم العمالق البرتقالي »نجم الدبران«.
من جهة أخرى، سيصل قمر شهر املحرم لعام 1441 هـ إلى منزلة )طور( 
املــحــرم، وذلــك فجر يوم  أربــاع شهر  التربيع األخير مؤذنا بانقضاء ثالثة 
األحد 22 سبتمبر عند الساعة الخامسة والدقيقة الحادية واألربعني فجرا 

بتوقيت الدوحة املحلي.

تب بأشكال مختلفة، منها ما اتخذت صفتها الطبيعية من أوراق 
ُ
ك

وحبر، وأخرى بأشكال مفاهيمية ال يمكن فّك رموزها إال بالتفكير 
الطويل والقراءة املتأنية الثاقبة.

الــذي أطلقه جاليري املرخية في  ذلــك هو معرض »سكيتش بــوك« 
افتتاح موسمه  الثقافي »كتارا« في  للحي  العامة  مقره باملؤسسة 
الفنانني  التشكيلي )2019 - 2020( بمشاركة نخبة من  الثقافي 
املالك،  القطريني واملقيمني هــم: علي حسن، يوسف أحمد، سلمان 
املفتاح، حسان مناصرة، خلود  نــوح، بثينة  العتيق، أحمد  محمد 

العلي، فاطمة الرميحي وياسر املال.
وقال السيد أنس قطيط، منسق معرض / سكيتش بوك/  ، إن فكرة 
املعرض تنطوي على رؤية كل فنان لـ )اآلرت بوك( وتقديمه للوسط 
الفنية  املــوضــوع برؤيته  قــدم  فــنــان  أن كــل  إلــى  التشكيلي، مشيرا 

الخاصة ليشكل تنوعا متكامال. من جهتهم، قدم عدد من الفنانني 
املشاركني شروحات عن أعمالهم الفنية، ونظرتهم لآلرت بوك.

ــح الــفــنــان يــوســف أحــمــد، أن هـــذا الــفــن هو  وفـــي هـــذا الــصــدد، أوضـ
الــفــنــان أو  لــحــدث أو حــكــايــة أو قــصــة معينة قــد مــر بــهــا  تسجيل 
استدعاها من ذاكرته مسجال إياها على الورق.. حينها يجد فيها 
التخطيطات  أو يجد فــي  نــواحــيــه،  عمال فنيا متكامال مــن جميع 
اليومية ما فيها من ترانيم خطية ولونية مؤكدة  األولية لخواطره 
الــحــالــة الــوقــتــيــة الــتــي مــر بــهــا الــفــنــان، قــد يلجأ إلــيــهــا يــومــا مــا في 

استدعاء لذكرياته.
بدوره أوضح الفنان محمد العتيق أن الجديد الذي يقدمه هو تحويل 
املشهد من املتوقع إلى الال متوقع، واستبدال الورق كدفتر رسومات 
أنه لم يخرج بعيدا عن لوحته املعتادة  الطبخ، مشددا على  بــأدوات 

بــه وملساته والــخــامــات املستخدمة، لكن بتقديم  الــخــاص  وأسلوبه 
الجديد من أجل تفادي التكرار. وجاءت أعمال بثنية املفتاح عبارة 

عن أوراق متشابكة تنسدل من أعلى إلى أسفل.
وأوضحت املفتاح أن املفهوم الكامن وراء هذا العمل الفني بموضوع 
التفكيك والبناء، من خالل املكونني اللذين يدخالن في صناعة هذا 
الكتب  يــراكــم تجربته مــع عالم  الــذي  نــوح  الفنان أحمد  أمــا  العمل. 
أنه  الكتب )املحروقة(، غير  اآلونــة األخيرة، من خالل تقديم  خالل 
أضاف هذه املرة إلى جانبها تفاحة حقيقية المعة مقضومة، عبر 
ُيعالج األمــر، فستتفاقم  لم  أزمــة وإذا  الفكر في  عن ذلــك بقوله، إن 
األزمة.. والكتب تقول بلسان حالها: أنا لست جاهزة للقراءة في ظل 

االنصراف عنها إلى الوسائط الرقمية.

فنانون يروون حكاياتهم في »سكيتش بوك«

اختتام حملة »أصحاء 
من أجل قطر«

البرق يصعق العبْين 
أثناء مباراة كرة قدم

فن الطبيعة بالعمارة 
القطرية في »كتارا«

إطالق أسرع شبكة 
إنترنت في العالم

طرحت شركة سامسونج، أمس األربعاء، بشكل رسمي هاتفها الجديد 
 Galaxy الهاتف السابق الــذي يعد نسخة مطورة من   Galaxy M30s
الهاتف  تــزويــد  أمــبــيــر. وتــم  قــويــة سعتها 6000 ميلي  M30 ببطارية 
بــدقــة FHD+ ويعمل بمعالج  إنــش  أموليد بحجم 6.4  بشاشة ســوبــر 
 128GB64 وGB6 ذاكــرة عشوائية وGB4 وGB 9611 مع Exynos
الخارجية. ويحتوي  للذاكرة  ذاكـــرة تخزين يمكن زيادتها عبر منفذ 
الهاتف على 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل و13 ميجابيكسل 

و5 ميجابيكسل، أما الكاميرا األمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

نجم »الدبران« يصل ألقرب نقطة من القمر غدا

فيسبوك ينشئ »محكمته العليا«
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