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سمو األمير يهنئ رؤساء 
أرمينيا ومالطا ونيبال

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
إلــى فخامة الرئيس أرمني  أمير البالد املفدى، ببرقية تهنئة 
ســـركـــســـيـــان، رئـــيـــس جــمــهــوريــة أرمـــيـــنـــيـــا، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
استقالل بالده.. كما بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جورج فيال رئيس 
ــــالده. وبــعــث  جــمــهــوريــة مــالــطــا، بــمــنــاســبــة ذكــــرى اســتــقــالل بـ
ثــانــي أمير  حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل 
البالد املفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي 
بــهــانــداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها.

الدوحة - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة 
إلــى فخامة الرئيس جــورج فيال رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة 
ذكرى استقالل بالده.. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني 
نائب األمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية االتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لبالدها... وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب 
إلــى فخامة الرئيس أرمــني سركسيان، رئيس  األمــيــر، ببرقية تهنئة 

جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقالل بالده.

بــعــث مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي رئــيــس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد نيكول 
باشينيان، رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقالل 
بــالده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد 
جــوزيــف مــوســكــات رئــيــس وزراء جمهورية مــالــطــا، بمناسبة ذكــرى 
بـــالده.. وبــعــث معالي الشيخ عبدالله بــن نــاصــر بــن خليفة  استقالل 
الـــوزراء ووزيـــر الداخلية، ببرقية تهنئة إلى  آل ثاني رئيس مجلس 
دولـــة الــســيــد كــيــه. بـــي. شــارمــا أولــــي، رئــيــس وزراء جــمــهــوريــة نيبال 

الديمقراطية االتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبالده.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد املريخي وزير الدولة للشؤون 
الــخــارجــيــة، مــع ســعــادة السيد ميغيل أنخيل مــوراتــيــنــوس املفوض 
السامي لتحالف الحضارات التابع لألمم املتحدة، وذلك على هامش 

أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك. 
ــة قــطــر وتــحــالــف  ــ تـــم خــــالل االجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض الـــتـــعـــاون بـــني دولـ
إقــامــة مجموعة مــن الفعاليات الرياضية قبل  الــحــضــارات، فــي إطـــار 

مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه دولة قطر.
كــمــا اجــتــمــع ســعــادتــه مــع ســعــادة الــســيــد فــرانــســيــس كاسيليا وزيــر 

الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالوي. 
تـــم خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض الــعــالقــات الــثــنــائــيــة، وســبــل دعمها 

وتطويرها واألمور ذات االهتمام املشترك.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

نيويورك - قنا

الدوحة -قنا

نور سلطان -قنا

نائب األمير يهنئ رؤساء 
أرمينيا ومالطا ونيبال

رئيس الوزراء يهنئ نظراءه 
في أرمينيا ومالطا ونيبال

المريخي يجتمع مع المفوض 
السامي لتحالف الحضارات ووزير 

خارجية مالوي

الدولة ورجـالهـا

قطر تدين تفجير 
قندهار بأفغانستان

أعربت دولــة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي 
إلــى سقوط قتيلني  وقــع في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان وأدى 
وجرحى. وجــددت وزارة الخارجية في بيان أمــس، موقف دولــة قطر 
ــاب مهما كــانــت الــدوافــع واألســبــاب.  الــثــابــت مــن رفــض العنف واإلرهــ
وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتني وحكومة وشعب 

أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

د. ثاني بن علي آل ثاني سفيرًا دوليًا للمسؤولية المجتمعية

حــصــل ســعــادة الــشــيــخ الــدكــتــور 
ثاني بن علي بن سعود آل ثاني 
عــضــو مــجــلــس إدارة مــركــز قطر 
الدولي للتوفيق والتحكيم على 
لــقــب ســفــيــر دولـــــي لــلــمــســؤولــيــة 
املجتمعية مــن مــؤتــمــر وجــائــزة 
ــيــــة فـــي  ــعــ ــمــ ــتــ املـــــســـــؤولـــــيـــــة املــــجــ
املـــــــصـــــــارف اإلســــــالمــــــيــــــة، وذلــــــك 
خــــالل حــفــل الــتــكــريــم الــــذي أقــيــم 
ــن الــــــــــــــــدورة الــــــرابــــــعــــــة مـــن  ــ ــمـ ــ ضـ
املــؤتــمــر الــــذي عــقــد فـــي الــكــويــت 
ــرًا، تــحــت عـــنـــوان »الــقــيــادة  مـــؤخـ
املــصــرفــيــة ودورهـــــــا فـــي تــعــزيــز 
ممارسة املسؤولية املجتمعية« 
بحضور عــدد كبير مــن الخبراء 
االقـــتـــصـــاديـــني واملــصــرفــيــني من 

الدول العربية.
كما تم خالل املؤتمر الذي نظمته 

الــشــبــكــة اإلقــلــيــمــيــة للمسؤولية 
االجتماعية بمقر املعهد العربي 
الــكــويــت، منح  للتخطيط بــدولــة 
ــالـــد  مــــعــــالــــي الــــشــــيــــخ فــــــــواز الـــخـ

الحمد الصباح محافظ محافظة 
األحـــمـــدي الــكــويــتــيــة لــقــب سفير 
لــلــمــســؤولــيــة املجتمعية،  دولــــي 
وتـــــم كــــذلــــك تـــكـــريـــم شــخــصــيــات 

ــة رفــــيــــعــــة بــــجــــوائــــز  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ شــخــصــيــة الــــعــــام االقـ
الـــداعـــمـــة لــلــعــمــل املــصــرفــي لــعــام 

2019م. 
إلــى استعراض  ويــهــدف املؤتمر 
أفـــضـــل الـــتـــجـــارب واملـــمـــارســـات 
الــــــعــــــاملــــــيــــــة واإلســـــــــالمـــــــــيـــــــــة فـــي 
ــادات  ــيــ ــقــ الــ إبـــــــــراز »دور  مــــجــــال 
املصرفية اإلســالمــيــة فــي تعزيز 
الــشــراكــة واملسؤولية  مــمــارســات 
املجتمعية«، والتعريف بمجاالت 
الشراكة واملسؤولية املجتمعية 
لــلــمــؤســســات املــالــيــة واملـــصـــارف 
اإلسالمية والطريق الستثمارها 
لــتــنــمــيــة املـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة 
ــة، كــــذلــــك لــتــســلــيــط  ــ ــيــ ــ ــــالمــ واإلســ
املـــؤســـســـات  ــلـــى دور  الــــضــــوء عـ
املالية واملصارف اإلسالمية في 

مجاالت الخدمة املجتمعية.

¶ تكريم الشيخ ثاني بن علي آل ثاني 

»الجمارك« تستقبل وفدا أمريكيا لحماية حقوق الملكية الفكرية

التقى أحمد بن عبد الله الجمال رئيس 
العامة للجمارك، فيشال أمني  الهيئة 
منسق حقوق امللكية الفكرية للواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة والــوفــد املــرافــق له، 
ــه لــلــبــاد بــهــدف  ــارتــ وذلـــــك ضــمــن زيــ
الفكرية  امللكية  إنفاذ حقوق  مناقشة 
مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة. 
وقــد جــرى عقد اجــتــمــاع لبحث سبل 
الـــتـــعـــاون بـــني الــجــانــبــني فــيــمــا يتعلق 
ــيــــر الــجــمــركــيــة  ــتــــدابــ ــ بـــــــاإلجـــــــراءات وال

املــطــبــقــة لــحــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة في 
دولـــة قــطــر، ومــنــاقــشــة آلــيــات إنــفــاذهــا 
التصنيع  بما يضمن حقوق شركات 
التجارية  العامات  الكبرى وأصحاب 
أن  الــدولــة. جدير بالذكر  فــي  املسجلة 
االجـــتـــمـــاع ضـــم كـــافـــة أعـــضـــاء الــوفــد 
الـــزائـــر، أبــرزهــم نــائــب رئــيــس األركـــان 
ــإدارة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة األمــريــكــيــة،  ــ ــ بـ
ومــلــحــق املــلــكــيــة الــفــكــريــة األمــريــكــي 
لــلــشــرق األوســــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، 
كما حضر االجتماع عــدد مــن مــدراء 

اإلدارات بالهيئة.

الدوحة - 

آل محمود يشارك في اجتماع رؤساء 
البرلمانات األوروبية اآلسيوية

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن 
الــشــورى،  زيــد آل محمود رئــيــس مجلس 
مــســاء أمـــس، إلـــى جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان 
ــمـــال االجـــتـــمـــاع الـــرابـــع  لــلــمــشــاركــة فـــي أعـ
لــرؤســاء الــبــرملــانــات األوروبـــيـــة اآلسيوية 
ــرر عــقــده لــعــدة  ــقـ ــا الـــكـــبـــرى« واملـ ــيــ »اوراســ
أيــام. وكــان في استقبال سعادته والوفد 
املرافق له لدى وصوله مطار نور سلطان 
الــدولــي ســعــادة السيد فالديمير بوجكو 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب فـــي بــرملــان 
جــمــهــوريــة كــازاخــســتــان وســـعـــادة السيد 

ــائـــم  ــقـ ــلـــيـــطـــي الـ أحــــمــــد ســــعــــد هــــزيــــم الـــسـ
بأعمال سفارة دولــة قطر لــدى جمهورية 

كازاخستان.
ويهدف االجتماع الرابع لرؤساء برملانات 
»اوراسيا الكبرى« إلى إجراء حوار مباشر 
ومــتــعــدد األطــــــراف بـــني رؤســـــاء الــهــيــئــات 
الــــبــــرملــــانــــيــــة لــــــــدول »اوراســــــــيــــــــا« وكــــذلــــك 
رؤســـــاء املــنــظــمــات الــبــرملــانــيــة والـــدولـــيـــة، 
حيث تلعب البرملانات دورا أساسيا في 
الــرئــيــســيــة للتنمية  تــحــديــد االتـــجـــاهـــات 
السياسية واالقتصادية وإيــجــاد أرضية 
مشتركة للتعاون، ومقبولة للجميع على 

املستويني اإلقليمي والقاري.

الدوحة تستضيف مؤتمر مخططي المدن نوفمبر 2020

شــــاركــــت دولـــــــة قـــطـــر مــمــثــلــة بـــــــوزارة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة فـــي فــعــالــيــات املــؤتــمــر 
الدولية  للمنظمة  الــخــامــس والخمسني 
 ،)ISOCARP( ملخططي املدن واألقاليم
العاصمة اإلندونيسية  ُعــقــد فــي  الـــذي 
جاكرتا، وشارك الوفد القطري برئاسة 
املــهــنــدس فــهــد بـــن مــحــمــد الــقــحــطــانــي، 
ــؤون  ــشــ ــ ــد ل ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــل الـــــــــــــــوزارة املـ ــيـــ وكـــ
الــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، فـــي الــفــعــالــيــات 
العلمية والورش الفنية وإلقاء مجموعة 
الــعــمــل  األبـــــحـــــاث وأوراق  مــــن  مـــهـــمـــة 
ودراسات الحالة حول التطور العمراني 

والتخطيطي في دولة قطر.
القحطاني على هامش  املهندس  ووقــع 
املـــؤتـــمـــر، عــقــد اســتــضــافــة دولـــــة قطر 
لــلــمــؤتــمــر الـــســـادس والــخــمــســني خــال 

شهر نوفمبر 2020، وذلـــك بحضور 

ــدد مـــن قــيــاداتــهــا،  ــ رئـــيـــس املــنــظــمــة وعـ

كما تسلم أيقونة املؤتمر املقبل، وألقى 

كــلــمــة تــرحــيــبــيــة فـــي الــحــفــل الــخــتــامــي 

للمؤتمر، شكر فيها الحضور ودعاهم 

لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر الـــعـــام الـــقـــادم 

بــالــدوحــة، والـــذي ســيــصــادف بــدء العد 

ــتــــعــــدادات  ــام كـــافـــة اســ ــمــ ــ ــازلـــي إلت ــنـ ــتـ الـ

اســتــضــافــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة الــقــدم 

.2022

الــعــديــد مــن القضايا  ونــاقــش املــؤتــمــر 

للمدن واألقــالــيــم، وعــرض  التخطيطية 

ــارات الــعــالــم،  ــ تـــجـــارب عــاملــيــة مـــن كـــل قـ

واستعرض 6 أوراق عمل بحثية وفنية، 

تعددت موضوعاتها من تناول مدينة 

املتروبولينية،  للمدينة  الــدوحــة كمثال 

العمرانية وتوافقها  املراكز  إلى دراســة 

مع التنمية العمرانية املرتكزة على النقل 

السويدي  نـــورة علي  الــعــام. وشــاركــت 

التخطيط  بــقــطــاع  الــعــمــرانــيــة  املــخــطــطــة 

البلدية والبيئة على  بــــوزارة  الــعــمــرانــي 

فـــــي دورة شـــبـــاب  املــــؤتــــمــــر  ــــش  ــامـ ــ هـ

املــخــطــطــني واملـــخـــطـــطـــات، الـــتـــي عــقــدت 

بـــغـــرض تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول الــتــخــطــيــطــيــة 

ملنطقة عمرانية مهمة في جاكرتا.

¶ خال توقيع اتفاقية االستضافة

¶ الجمال مجتمعا مع الوفد األمريكي

مستشار الرئيس الفرنسي يستقبل النائب العام

ــو، مـــســـتـــشـــار رئــيــس  ــريـــشـ ــادة الـــســـيـــد أرنــــــو بـ ــعــ اســـتـــقـــبـــل ســ
ــــط وشـــمـــال  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة لــــشــــؤون الــــشــــرق األوسـ
إفريقيا، في قصر اإلليزيه، سعادة الدكتور علي بن فطيس 
املري، النائب العام، واستعرض الجانبان الفرنسي والقطري 
عــددا من املواضيع والقضايا ذات االهتمام املشترك. حضر 
املقابلة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة 

قطر لدى فرنسا.
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املــــــــواصــــــــات  ــــت وزارة  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــاب  ــ ــــح بـ ــتـ ــ واالتــــــــــصــــــــــاالت عـــــــن فـ
التسجيل للمشاركة في منطقة 
 Startup( ــة ــئـ ــاشـ ــنـ الـ الــــشــــركــــات 
تـــعـــد إحــــدى  ــتـــي  الـ  ،)Hub zone
الفعاليات الرئيسية املقامة في 
ــــال، ضــمــن  ــمـ ــ ــادة األعـ ــ ــ مــنــطــقــة ريـ
الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن مــؤتــمــر 
ومـــــعـــــرض قــــطــــر لــتــكــنــولــوجــيــا 
ــلــــومــــات )كـــيـــتـــكـــوم 2019(،  املــــعــ
املــقــرر إقــامــتــه فــي الــفــتــرة مــن 29 
أكتوبر إلى 1 نوفمبر املقبل، في 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ومـــــن املــــقــــرر أن يـــتـــم غـــلـــق بـــاب 
الـــذي يتم عبر املوقع  التسجيل 
»كيتكوم«،  اإللكتروني الرسمي لـ
فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن أكــتــوبــر 

.2019
يــقــدم مــحــور الــشــركــات الناشئة 
ــال  ــمــ ــة لـــــــــرواد األعــ ــ ــعـ ــ ــة رائـ فــــرصــ
والـــــشـــــركـــــات الـــنـــاشـــئـــة لـــعـــرض 
أفــكــارهــم اإلبــداعــيــة وشــركــاتــهــم 
والــــــــــــوصــــــــــــول إلــــــــــــى الــــــشــــــركــــــاء 
واملـــســـتـــثـــمـــريـــن املـــحـــتـــلـــمـــن فــي 
ــر فــعــالــيــة رقـــمـــيـــة فــــي قــطــر،  ــبـ أكـ
ــــرض قــطــر  ــعــ ــ ــر ومــ ــمــ ــؤتــ وهـــــــو مــ
لتكنولوجيا املعلومات )كيتكوم 
املـــؤتـــمـــر  2019(. وتــــقــــوم رؤيـــــــة 
ــيـــار 100  ــتـ ــام عـــلـــى اخـ ــعــ لـــهـــذا الــ
شـــركـــة نــاشــئــة مــحــلــيــة ودولـــيـــة 
ـــتـــاح لــهــا فــرصــة الـــوصـــول إلــى 

ُ
ت

مــســتــثــمــريــن ومــؤســســات كــبــرى 
ــاركــــون  فـــــي قــــطــــر. ويــــضــــم املــــشــ
تــولــيــفــة مــثــالــيــة مـــن املــبــتــكــريــن 
والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة وشـــركـــات 
ـــ »يــــونــــيــــكــــورن« )وهـــــــي الــتــي  ــ ــ ال
 
ً
ُيتوقع أن تبلغ قيمتها مستقبا

تاح 
ُ
مليار دوالر( ورواد أعمال ت

لــهــم فـــرصـــة عــــرض ابــتــكــاراتــهــم 
ــعــــرض  ــر ومــ ــمــ ــؤتــ ــاح مــ ــ ــنـ ــ ــي جـ ــ فــ
قـــطـــر لــتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 
واالتصاالت. وسوف تتاح أيضًا 
للمشاركن املتميزين واملؤهلن 
فـــرصـــة الـــتـــحـــدث خــــال املــؤتــمــر 
ــوز بــــالــــجــــوائــــز. وســـيـــكـــون  ــ ــفـ ــ والـ
بــوســع الــشــركــات املــشــاركــة التي 
ــار عــــرض  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ يــــقــــع عـــلـــيـــهـــا االخـ
منتجاتها وحلولها عبر أجنحة 

خاصة بالشركات الناشئة.
ــة الـــــشـــــركـــــات  ــقــ ــطــ ــنــ وتـــــــهـــــــدف مــ
إلــى دعــم رواد األعــمــال  الناشئة 
واملـــــبـــــتـــــكـــــريـــــن ومــــســــاعــــدتــــهــــم 
ــــي إطـــــــاق قــــدراتــــهــــم الـــكـــامـــنـــة  فـ
تــبــادل املعرفة  بشكل كــامــل عبر 
وتوضيح أفكار أعمالهم وتعزيز 
ــال  ــ ــمـ ــ ـــل مـــــع رواد األعـ ـــواصــ ــتــ الـــ

واملستثمرين اآلخرين.
بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة، قـــالـــت ســعــادة 
الــســيــدة ريــــم املـــنـــصـــوري، وكــيــل 
الــــــــــــــــــــوزارة املــــــســــــاعــــــد لـــــشـــــؤون 
بـــوزارة  الــرقــمــي  تنمية املجتمع 
املـــواصـــات واالتــــصــــاالت: »بــعــد 
أربع نسخ من النجاح، أصبحت 
الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن مــؤتــمــر 
ــة حــيــث  ــويــ ــيــ ــر حــ ــ ــثـ ــ كـــيـــتـــكـــوم أكـ

ُيتوقع أن نجمع املئات من رواد 
األعمال الذين ينتمون لقطاعات 
رقــمــيــة مــتــنــوعــة. إن نــســخــة هــذا 
ــدراء  ــ ــــوف تــســتــقــطــب مـ الــــعــــام سـ
تــنــفــيــذيــن والـــعـــديـــد مـــن صــنــاع 
القرار واملهتمن بالتكنولوجيا 
والباحثن واملبتكرين للتعاون 
ــن أجـــــل تــطــويــر  فــيــمــا بــيــنــهــم مــ
حـــلـــول تــكــنــولــوجــيــة يــتــطــلــبــهــا 
مستقبل قطر الذكي. لقد أصبح 
كـــل ذلــــك مــمــكــنــًا بــفــضــل منطقة 
ــال الــــتــــي تــخــتــص  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة األعـ
بتسهيل مشاركة رواد األعمال 
ــعــــرض  ــم الــــــفــــــرصــــــة لــ ــ ــهـ ــ ــــحـ ــنـ ــ ومـ
أفـــكـــارهـــم فـــي مــنــطــقــة الــشــركــات 

الناشئة«.
ــا تـــوفـــيـــر  وأضـــــــافـــــــت: »يــــســــعــــدنــ
ــفـــــرص لـــلـــشـــركـــات  ــ ــــن الـ ــــد مـ ــزيـ ــ املـ
الــنــاشــئــة الــتــي تــعــمــل فــي مجال 
االبتكار وتقديم أفضل العروض 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة املــــبــــتــــكــــرة. لــقــد 
سبق أن احتضن كيتكوم 2017 
25 شــركــة نــاشــئــة عــبــر حاضنة 
ــال الـــرقـــمـــيـــة ونــــأمــــل هـــذا  ــ ــمـ ــ األعـ
الــعــام أن نــقــوم بــاحــتــضــان عــدد 
أكبر من رواد األعمال في منطقة 

ريادة األعمال«.

فتح باب التسجيل في منطقة الشركات 
الناشئة بـ»كيتكوم 2019«

ضمن النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات

 

يجري جهاز قطر لاستثمار مفاوضات 
ــي( الــهــنــديــة لــشــراء  ــ ــ مـــع مــجــمــوعــة )أدانـ
حــصــة فــي أصــــول نــقــل وتـــوزيـــع الــطــاقــة 
ــــدى الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة الـــتـــابـــعـــة  ــإحـ ــ بـ
لــلــمــجــمــوعــة )شــــركــــة أدانــــــــي مـــومـــبـــاي 
للكهرباء(، وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 
إلــــى 563  إلــــى 2 مــلــيــار ريــــال )422   1.5
مليون دوالر( بما يعادل 20% إلى %25 

من األعمال التجارية للشركة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة )بيزنيس 
ــــاص  ــــخـ تـــــــــــــــوداي( الـــــهـــــنـــــديـــــة، قـــــــــال أشـ
ــهـــاز قــطــر  عـــلـــى درايـــــــة بــالــصــفــقــة إن جـ
لاستثمار الذي يبلغ من العمر 14 عامًا 
منذ تأسيسه يمكن أن يستثمر ما بن 
1.5 مليار إلى 2 مليار ريال لشراء حصة 
بــالــشــركــة  إلــــى %25  تـــتـــراوح بـــن %20 

الهندية.
وتعد شركة )أدانــي مومباي للكهرباء( 
أكبر منشأة متكاملة للطاقة في الهند 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، وهــــي شـــركـــة فــرعــيــة 
مــمــلــوكــة بــالــكــامــل ملــجــمــوعــة )أدانـــــــي(، 
أنــيــل أمباني  بــاع  وفــي أغسطس 2018 
أعماله في مجال توزيع الطاقة ملجموعة 
)أدانــي( مقابل 1.8 مليار دوالر ومن ثم 
حــولــتــهــا املــجــمــوعــة إلحـــــدى الــشــركــات 

التابعة لها.
وقالت الصحيفة إن عملية االستحواذ 
تم تمويلها بمبلغ 1.2 مليار دوالر من 
قبل عدة بنوك من بينها البنك املركزي 
الهندي، و)يس بنك( وبنك )أي سي أي 

سي أي(.

مالمح الصفقة 

ــوال  ــ ــ مــــن املــــرجــــح أن تـــســـاعـــد هـــــذه األمـ
ــــال  ــمـ ــ ــــأعـ فــــــــي تـــــوفـــــيـــــر حـــــصـــــة نـــــمـــــو لـ
وكـــذلـــك تــخــفــيــض املــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة. 
ــــا رأس مـــال 

ً
الـــشـــركـــة أيــــض وخـــصـــصـــت 

منها للصيانة وتحديث شبكة التوزيع 
ــة رأس املــــــال. وقــالــت  ــافــ الــحــالــيــة وإضــ
ــزال  ــ ــــن أنــــــه ال تـ ــالــــرغــــم مـ الـــصـــحـــيـــفـــة: بــ
الخطوط العريضة للصفقة قيد اإلعداد 
ولكن ليس هناك يقن من أن املفاوضات 

ستحبط وتؤدي إلى اتفاق.
ويــــرى الــعــديــد مـــن املــحــلــلــن أن عملية 
االستحواذ في مومباي ذات قيمة عالية 
عندما تــم اإلعـــان عنها، وبالتالي فإن 
ا إيجابًيا. 

ً
زيادة األسهم ستعتبر محفز

وبالنسبة ملجموعة )أداني( فهي تبحث 
عــن شــراكــات إستراتيجية عبر توزيع 
ــات ومـــصـــادر  ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ ــاز والـ ــغــ الــ
ــــددة مـــــع العــــبــــن كـــبـــار  ــــجـ ــتـ ــ ــة املـ ــاقــ ـــطــ الـ

للتخلص من مخاطر محفظتها.
وقـــــــال مــــراقــــب مــــن مـــجـــمـــوعـــة )أدانــــــــي( 
ــتــــه:  اشــــــتــــــرط عــــــــدم الــــكــــشــــف عــــــن هــــويــ
»سيكون هــذا استثماًرا مالًيا أكثر من 
خــال صــنــدوق ثـــروات ســيــادي معروف 
يــتــمــتــع بـــخـــبـــرة تــشــغــيــلــيــة فــــي الــبــنــيــة 
التحتية وخاصة قطاع الطاقة«. وهناك 
مفاوضات متقدمة ملجموعة )أداني( مع 
توتال لبيع حوالي 30% من حصة في 

شركة توزيع الغاز.

150 مليون دوالر
يـــذكـــر أن جـــهـــاز قـــطـــر لــاســتــثــمــار قـــاد 

بــقــيــمــة 150 مـــلـــيـــون دوالر  اســـتـــثـــمـــارا 
ــــوس(  ــة )بـــــــــاي جــ ــ ــركـ ــ ــي شـ ــ أمـــــريـــــكـــــي، فــ
BYJUS، أكبر شركة تعليمية في الهند 
والمــتــخــصــصــة فــي ابــتــكــار أحــد أكثر 
تــطــبــيــقــات الــتــعــلــيــم لــطــلــبــة املـــــدارس 

شهرة في العالم.
وشــــارك الــجــهــاز فــي هـــذا االســتــثــمــار 
صندوق رأس املال املغامر أول فنشرز 
الــــــذي يــســتــثــمــر فــي   Owl Ventures
الرائدة  التعليم  شركات تكنولوجيا 

في العالم.
وأوضــــح الــســيــد مــنــصــور إبــراهــيــم آل 
مــحــمــود الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــجــهــاز 
قــطــر لــاســتــثــمــار فــي تــصــريــح لـــه، أن 

القوي  االلــتــزام  يــؤكــد  هــذا االستثمار 
ــثــــمــــار بـــقـــطـــاع  ــتــ ــر لــــاســ ــطــ ــاز قــ ــهــ ــجــ لــ
التعليم، وتركيزه على االستثمار في 
الــرائــديــن فــي صناعة  أبـــرز املبتكرين 
الــتــكــنــولــوجــيــا واإلعــــام واالتــصــاالت 

)TMT( على مستوى العالم.
ــا، ذكــــــــرت شــــركــــة »بـــــاي  ــبــــهــ ــانــ مـــــن جــ
جوس« في بيان لها أن هذا االستثمار 
التوسع  الرامية إلى  سيدعم خططها 
في األسواق العاملية وتوفير منتجات 
لــلــطــاب في  الـــطـــراز  تعليمية عــاملــيــة 
ــة أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، فـــضـــا عــــن أنـــه  ــافـ كـ
فــــي شــركــة  ــه  نــــوعــ مــــن  يــعــتــبــر األول 

هندية صاعدة.
وأعــــــرب الــســيــد بــــاي جـــو رافـــيـــنـــدران 
التنفيذي لشركة  املــؤســس والــرئــيــس 
»بـــــــاي جـــــــوس« املـــصـــمـــمـــة لــلــتــطــبــيــق 
ــنــــان لـــلـــدخـــول  ــتــ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، عــــن االمــ
فـــــي هـــــــذا االســــتــــثــــمــــار مـــــع شـــريـــكـــن 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ قـــــويـــــن كــــجــــهــــاز قــــطــــر لـــاسـ
فـــنـــشـــرز(.. مــبــيــنــا أن  ــنـــدوق )أول  وصـ
هــذا االســتــثــمــار الــواعــد مــن الجانبن 
القوية  العمل  يسهم في تعزيز أسس 
ــبـــرهـــن عـــلـــى أن شـــركـــات  لــلــشــركــة ويـ
الهندية باتت  التكنولوجيا الحديثة 
اهــتــمــام وجــــذب للمستثمرين  مــحــط 
الــبــارزيــن، ويــؤكــد أيضا على الــريــادة 
الــهــنــديــة فـــي مــجــال الــتــعــلــيــم الــرقــمــي 

على مستوى العالم.
أكــبــر شــركــة   BYJUS وتــعــتــبــر شــركــة
ــد، وقــــــد أطــلــقــت  ــنــ ــهــ ــي الــ ــ تــعــلــيــمــيــة فـ
التعليم الخاص بها  الشركة تطبيق 
الــعــام 2015، ليصبح خـــال فترة  فــي 
 
ً
وجيزة تطبيق التعليم األكثر تفضيا
للطاب عبر مختلف الفئات العمرية، 
ومــن خــال قــضــاء مــدة ال تتجاوز 51 
دقيقة يوميًا من قبل الطاب في 1700 
مدينة وبلدة حول العالم، فإن تطبيق 
التعليم  »بــاي جــوس« يجعل تجربة 

أكثر فعالية ومتعة.

2 مليار ريال حصة »قطر لالستثمار« في شركة كهرباء هندية
من مجموعة »أداني«  % 25 مفاوضات لشراء 

¶  من المرجح أن تساهم الصفقة في توفير حصة لنمو األعمال بالشركة الهندية

شوقي مهدي
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دعوة للمشاركة في معرض الصين للصادرات والواردات

الغرفة تبحث التعاون مع المركز الصيني للتجارة الخارجية

استقبل محمد بن طوار الكواري النائب 
لــرئــيــس غــرفــة قــطــر وفـــدا تجاريا  االول 
صــيــنــيــا بـــرئـــاســـة لــــي جــيــنــكــي رئــيــس 
املــــركــــز الــصــيــنــي لـــلـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
ونــائــب الــرئــيــس واالمــــن الــعــام ملعرض 
لــلــواردات والــصــادرات »معرض  الصن 

كانتون«.
وحــضــر الــلــقــاء راشــــد بـــن حــمــد الــعــذبــة 

النائب الثاني لرئيس الغرفة.
ــــال الـــلـــقـــاء الـــتـــبـــاحـــث فــــي ســبــل  ــــم خـ وتـ
تعزيز الــتــعــاون بــن غــرفــة قطر واملــركــز 
الصيني للتجارة الخارجية، بما يعزز 
ــة بــــن دولــــــة قــطــر  ــاريـ ــتـــجـ ــادالت الـ ــبــ ــتــ الــ
وجــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة، اضــافــة 
الــى استعراض اخــر الترتيبات ملعرض 
ــادرات والــــذي  ــ ــــصـ الـــصـــن لــــلــــواردات والـ
الــتــجــارة بجمهورية  تستضيفه وزارة 
الــشــعــبــيــة والــحــكــومــة الشعبية  الــصــن 
ملــقــاطــعــة قـــوانـــغـــدونـــغ ويــنــظــمــه املــركــز 
الصيني للتجارة الخارجية ويقام في 

مركز املعارض في مدينة قوانغتشو. 

وقـــــال لـــي جــيــنــكــي انــــه يـــأمـــل بــمــشــاركــة 
ـــ 126  الـــشـــركـــات الــقــطــريــة فـــي الــــــدورة الــ
مـــن املـــعـــرض والـــــذي يــعــد اكــبــر مــعــرض 
ــــول تــاريــخ  تـــجـــارة دولـــيـــة شـــامـــل ذو أطـ
وأكبر حجم وأكمل أصناف سلع وأكثر 
مشترين وأوسع مساحة وأفضل فعالية 

صـــفـــقـــة وأفــــضــــل شــــهــــرة، الفــــتــــا الـــــى ان 
ــلــــواردات والـــصـــادرات  مــعــرض الــصــن لــ
يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــي تــعــزيــز الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــن الــصــن والــعــالــم ويعرض 
الـــصـــورة الــصــيــنــيــة ومــنــجــزات الــتــطــور، 
لــلــشــركــات الصينية  وهـــو أكــبــر مــنــصــة 

الــدولــيــة والقاعدة  فــي توسيع األســـواق 
النموذجية لتنفيذ استراتيجية تنمية 
التجارة الخارجية للصن، كما أصبح 
لـــلـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  ــع  ــ أول مــنــصــة دفـ
الــصــيــنــيــة والـــنـــافـــذة املـــصـــغـــرة والـــرمـــز 

لانفتاح الصيني نحو الخارج.
الـــــــى ان املــــرحــــلــــة االولـــــــــــى مــن  واشـــــــــــار 
الــدولــي لاستيراد ســوف تعقد  الجناح 
اكــتــوبــر  الـــــى 19  ــن 15  الـــفـــتـــرة مــ خـــــال 
املقبل، وستكون مخصصة للمنتجات 
ــزة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــهــ ــ االلـــكـــتـــرونـــيـــة واالجــ
البناء واالدوات املعدنية  املنزلية ومواد 
واآلليات واملعدات، في حن تعقد املرحلة 
ــــال الـــفـــتـــرة مــــن 31 اكــتــوبــر  الـــثـــانـــيـــة خـ
ولــغــايــة 4 نــوفــمــبــر، وتـــكـــون مخصصة 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة واملــشــروبــات والــلــوازم 

املنزلية واملنسوجات واالقمشة.
واشار الى انه بالنسبة لجناح التصدير، 
فيعقد املعرض على ثاثة مراحل وفقا 
لنوع املــعــروضــات، وذلــك خــال الفترات 
مــن 15 الــى 19 اكــتــوبــر، ومــن 23 الــى 27 

اكتوبر، ومن 31 اكتوبر الى 4 نوفمبر.
ــنـــكـــي بـــاهـــمـــيـــة الــــســــوق  ــيـ ــــي جـ ونـــــــــوه لــ

الـــقـــطـــري، واهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــات 
ــال  ــ ــا رجـ ــ ــيـ ــ ــــي املـــــعـــــرض، داعـ الـــقـــطـــريـــة فـ
االعــمــال الــقــطــريــن واصــحــاب الــشــركــات 

الى زيارة املعرض.
مــن جــانــبــه قـــال الــســيــد محمد بــن طــوار 
الـــــــكـــــــواري، ان الــــصــــن تـــعـــتـــبـــر شــريــكــا 
تــجــاريــا مــهــمــا لـــدولـــة قــطــر حــيــث يبلغ 
الــتــبــادل الــتــجــاري نــحــو 50 مــلــيــار ريــال 
الــقــطــريــة تتطلع  الــشــركــات  قــطــري، وان 
دومــــــا البـــــــرام الـــصـــفـــقـــات والـــتـــحـــالـــفـــات 
مـــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة، الفـــتـــا الــــى ان 
ــلــــواردات والـــصـــادرات  مــعــرض الــصــن لــ
يعتبر من اهم املعارض التجارية والتي 
تلقى اهتماما كبيرا مــن رجــال االعمال 

القطرين.
ــلــــى دعـــــــم الـــغـــرفـــة  وشـــــــــدد بـــــن طـــــــــوار عــ
ــة  ــريــ ــطــ ــقــ ــا لـــــلـــــشـــــركـــــات الــ ــهــ ــعــ ــيــ ــجــ وتــــشــ
للمشاركة في هذا املعرض والــذي يفتح 
افــاقــا جــديــدة مــن التعاون التجاري بن 
البلدين، ويتيح للموردين واملصدرين 
الـــقـــطـــريـــن الـــتـــعـــرف بـــشـــكـــل اكــــبــــر عــلــى 
الـــســـوق الــصــيــنــي وتــعــزيــز الــتــعــاون مع 

نظرائهم الصينين.

¶ بن طوار خالل استقباله الوفد الصيني

20 ألف مركبة في الساعة 11 كيلو مترا طول التقاطع ويستوعب 

72 % من أعمال  »أشغال«: إنجاز 
تطوير تقاطع »الالندمارك«

أعلنت هيئة األشغال العامة )أشغال(، 
ــــس، عــــن إنــــجــــاز 72% مــــن أعـــمـــال  ــ أمـ
ــعــــروف  ــع أم لـــخـــبـــا املــ ــاطـ ــقـ ــر تـ تـــطـــويـ
بــتــقــاطــع الـــانـــد مـــــارك ضــمــن أعــمــال 

مشروع محور صباح األحمد.
وتشير »أشــغــال« إلــى أن أعــمــال بناء 
التقاطع الضخم والحيوي جار على 
قـــــدم وســــــاق لـــانـــتـــهـــاء مـــنـــهـــا، الفــتــة 
ــزاء من  إلـــى أنـــه مــن املــقــرر افــتــتــاح أجــ
نــهــايــة 2019، عــلــى أن  الــتــقــاطــع مـــع 
يتبعه افتتاحات أخــرى حتى نهاية 

.2020
وأكد علي إبراهيم، مهندس املشروع، 
أن التقاطع الجديد يعد أكبر تقاطع 
فــي قــطــر بــطــول أعــمــال 11 كيلومترا 
حــيــث يــتــألــف مـــن أربـــعـــة مــســتــويــات 
وهــــو األول فـــي قــطــر ويــحــتــوي على 
تسعة جسور توفر تدفقا مروريا حرا 

في كافة االتجاهات.
وأضاف: »يستوعب التقاطع أكثر من 
ألــف مركبة فــي الساعة حيث   20000
يتألف خمسة جسور من مسارين في 
اتــجــاه واحـــد بينما يتضمن األربــعــة 
جــســور األخـــرى مــن مــســار فــي اتجاه 
ثــانــي أعلى  الــتــقــاطــع  واحــــد، ويعتبر 
تــقــاطــع فــي قــطــر بــعــد تــقــاطــع أم بشر 

بالطريق الدائري السابع حيث حيث 
يقع على ارتفاع 35 مترا بينما يصل 

ارتفاع أعلى جسر 36 مترا«.
وأشـــــــــار مـــهـــنـــدس املـــــشـــــروع إلــــــى أن 
تقاطع أم لخبا يعتبر بمثابة البوابة 
الشمالية للدوحة و»محطة توزيع« 
نـــظـــرا ملــوقــعــه االســـتـــراتـــيـــجـــي، حيث 
أن التقاطع يقع عند مــدخــل البوابة 
الشمالية ملدينة الدوحة حيث الحركة 
ــــى مــديــنــة  ــة الــكــثــيــفــة مــــن وإلــ ــ ــــروريـ املـ
الــــدوحــــة مــــن اتــــجــــاه الـــشـــمـــال، ويــقــع 
فــي بقعة مهمة حيث يتقاطع طريق 
الــشــمــال مـــع طــريــق الـــدوحـــة الــســريــع 

وشــــــــــارع املــــرخــــيــــة ومـــــحـــــور صـــبـــاح 
األحمد.

ولــفــت إلـــى أن الــتــقــاطــع الــجــديــد عند 
اكــتــمــالــه فــي الــربــع األخــيــر مــن 2020 
سيعمل على تحسن الحركة املرورية 
بــشــكــل كــبــيــر لــيــخــتــصــر زمــــن الــرحــلــة 
أكـــثـــر مــــن 70%، حـــيـــث تــوفــر  بــنــحــو 
الــجــســور تسعة شــرايــن تــوفــر تدفقًا 
مروريا حرا في تسعة اتجاهات هذا 
إلــــى جــانــب الــحــركــة املــــروريــــة الــحــرة 
عــلــى طــريــق الــشــمــال فــضــا عـــن نفق 
التقاطع القديم الذي يربط بن شارع 

املرخية ومحور صباح األحمد.

¶ جانب من طريق الندمارك

الدوحة - 

»حمد الطبية« تستضيف مؤتمر 
إدارة مخاطر الرعاية الصحية

نظمت إدارة الجودة وسامة املرضى 
التابعة ملؤسسة حمد الطبية بالتعاون 
مع الجمعية األمريكية إلدارة املخاطر 
في الرعاية الصحية، مؤتمر قطر األول 
الــرعــايــة الصحية  املــخــاطــر فــي  إلدارة 
على مدار يومن، والذي يعد األول من 
نــوعــه فــي املــنــطــقــة. وتـــم خـــال املؤتمر 
الذي حضره ما يزيد على 400 مختص 
في الرعاية الصحية، استعراض كافة 
األدوات والتقنيات فــي مــجــال تحديد 
وتــقــيــيــم الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــشــكــل خــطــرًا 
عــلــى ســامــة املــريــض وجــــودة الــرعــايــة 

الصحية املقدمة.
ــادة الـــشـــيـــخ بـــنـــدر بــن  ــعــ وقـــــد ألـــقـــى ســ
محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان 
ــبـــة، والـــســـيـــدة دنـــيـــس شــــوب،  املـــحـــاسـ
الــجــمــعــيــة األمـــريـــكـــيـــة إلدارة  رئــــيــــس 
الــرعــايــة الصحية الكلمة  املــخــاطــر فــي 

االفتتاحية للمؤتمر. من جانبها قالت 
الدكتورة موزة عبداللطيف آل إسحاق، 
املدير التنفيذي إلدارة الجودة وسامة 
ــيـــكـــي  ــنـ ــيـ ــلـ ــل اإلكـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املــــــرضــــــى والـ
بمؤسسة حمد الطبية ورئيس املؤتمر 
إن الــهــدف الــرئــيــســي مــنــه هــو تسليط 
الضوء على االبتكارات التي تحد من 
املخاطر في الرعاية الصحية، وتعزيز 
املــســتــشــفــيــات  املــــريــــض ودور  ســـامـــة 
ومؤسسات الرعاية الصحية والتركيز 
عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الـــهـــامـــة الـــتـــي تــحــيــط 
الــرعــايــة الصحية،  بـــإدارة املخاطر فــي 
ــــرت املــــؤتــــمــــر فــــرصــــة لــجــمــيــع  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
الــكــوارث في  العاملن فــي مجال إدارة 
الــرعــايــة الصحية للمناقشة والتعلم 
ا هاما من  واملشاركة، باعتبار ذلك جزء
مــســاعــي املــؤســســة املــســتــمــرة لتثقيف 
وتشجيع العاملن على املساهمة في 
جــعــل هــــذه املـــؤســـســـات بـــالـــدولـــة آمــنــة 

وصحية.

الدوحة - قنا

محكمة قطر الدولية تشارك 
في مؤتمر نقابة القانونيين الدولية

ــارك مــحــكــمــة قــطــر الـــدولـــيـــة فـــي فــعــالــيــات  تـــشـ
التي   )IBA( الــدولــيــة القانونيني  مؤتمر نقابة 
الجنوبية »ســول«  الــكــوريــة  تنطلق بالعاصمة 
الجاري  إلى 27 سبتمبر  الفترة من 22  خالل 
بحضور ما يزيد عن 5000 خبير قانوني من 
العاملة  الــدولــيــة  الهيئات واملــؤســســات  ممثلي 
فــي املــجــال الــقــانــونــي والــقــضــائــي مــن مختلف 
الــدولــيــة من  الــعــالــم. وتــهــدف محكمة قطر  دول 
خالل مشاركتها )كراعي ذهبي للمؤتمر( إلى 
تعريف املجتمع القانوني على الدور املهم الذي 
تــقــوم بــه فــي تعزيز ســيــادة الــقــانــون وتسهيل 
الوصول للعدالة، وذلك من خالل توفير خدمات 
قضائية تتسم باملرونة واحتوائها على نظام 
للتعريف  قضائي متطور تكنولوجيا، وأيضا 
التي  القانوني في دولــة قطر واملــيــزات  بالنظام 

يقدمها لخدمة املستثمرين األجانب، كما يتيح 
املــؤتــمــر فــرصــة لــلــقــانــونــيــني مــن جــمــيــع أنــحــاء 
به  الــذي تقوم  املهم  الـــدور  للتعرف على  العالم 
القانون وأهمية  دولــة قطر في تكريس سيادة 

تحقيق العدالة على الساحة الدولية.
العام استكماال  وتأتي مشاركة املحكمة لهذا 
الـــذي حققته فــي مشاركتها بالسنة  للنجاح 
املــاضــيــة، حــيــث تحتل املحكمة مــكــانــة مميزة 
ــات قـــضـــائـــيـــة وفـــقـــا ألعــلــى  ــدمــ ــي تـــقـــديـــم خــ فــ
الدولية واحتوائها على كادر قضائي  املعايير 
يــتــمــتــع بــالــخــبــرة الــعــاملــيــة املـــرمـــوقـــة والــكــفــاءة 
املهنية العالية، ويعتبر املؤتمر فرصة لتعريف 
القضايا  نــظــام إدارة  أبـــرز مــيــزات  الـــزوار على 
اإللـــكـــتـــرونـــي )املــحــكــمــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة(، حيث 
الدعاوى  لــأطــراف تقديم  الجديد  النظام  يتيح 
وحـــضـــور الــجــلــســات واســـتـــالم األحـــكـــام دون 

الحاجة للحضور شخصيا لقاعة املحكمة.

وأكــــد فــيــصــل بـــن راشــــد الــســحــوتــي، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي ملــحــكــمــة قــطــر الـــدولـــيـــة، عــلــى أهمية 
القانونيني  مشاركة املحكمة في مؤتمر نقابة 
ــم الــتــجــمــعــات  ــ ــذي يــعــتــبــر مــــن أهـ ــ ــ ــــيــــة، والـ ــــدول ال
القانونية حول العام، حيث يتيح املؤتمر فرصة 
الــتــعــريــف بــمــحــكــمــة قــطــر الـــدولـــيـــة والــخــدمــات 
املميزة التي توفرها، السيما وأن العدد املتوقع 
الـــ 5000 مشارك.  الــعــام يفوق  لهذا  للحضور 
وأعـــــرب عـــن الــتــطــلــع مـــن خــــالل املـــشـــاركـــة في 
مــؤتــمــر نــقــابــة الــقــانــونــيــني الــدولــيــة لــهــذا الــعــام، 
إلـــى تــرســيــخ الــتــعــاون مــع الــهــيــئــات واملنظمات 
الدولية، وعقد شراكات استراتيجية  القانونية 
طويلة األمد تساهم في تعزيز تبادل الخبرات 
القانونية والقضائية في مختلف  الهيئات  مع 
الجغرافي  املــوقــع  الــعــالــم، حيث يساهم  أنــحــاء 
للمحكمة على العمل كحلقة وصل بني الشرق 

والغرب.

الدوحة - قنا

مركز »مدى« ينال عضوية 
رابطة شبكة »دابليو 3 سي«

العاملية W3C بصفته املؤسسة  الشبكة  حصل مركز »مـــدى« على عضوية رابــطــة 
الـــشـــرق أوســطــيــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم الـــتـــي تــعــنــى بــتــعــريــب حـــلـــول الــنــفــاذ الــرقــمــي 
الــعــرب من  لتتماشى مــع متطلبات األشــخــاص  املــســاعــدة وتكييفها  والتكنولوجيا 
اللجنة  اعتبار مركز »مــدى« عضوا أساسيا في  إلــى  العالم، إضافة  ذوي اإلعاقة في 
االســتــشــاريــة فــي الــرابــطــة. ويــأتــي حــصــول مــركــز »مــــدى« عــلــى الــعــضــويــة تــزامــنــا مع 
اختتام مركز مدى مشاركته في االجتماعات التقنية للجنة التخطيطية واالستشارية 
لرابطة الشبكة العاملية W3C والتي تعنى بشكل رئيسي بأنظمة ومواقع الويب والتي 
تعد مسؤولة عن إرساء القواعد اإلرشادية واللوائح واملعايير التي على أساسها يتم 

تصميم املواقع اإللكترونية.
وشارك مركز »مدى« بصفته مركز االمتياز في النفاذ الرقمي باللغة العربية، ولعمله 
بــاحــتــرافــيــة، في  الوظيفية  الــقــيــود  احــتــيــاجــات األشــخــاص ذوي  املستمر لفهم وتلبية 
االجتماعات الفنية والتي تختص بإصدار معايير وقواعد املحتوى الرقمي القابل للنفاذ.
وفي تصريح لها بهذه املناسبة، عبرت مها املنصوري الرئيس التنفيذي ملركز »مدى« 
الكاملة في  العضوية  التي نالت  الوحيدة  العربية  املركز املؤسسة  عن فخرها بكون 
الرابطة، نتيجة للدور الكبير الذي يقوم به املركز لجعل تصفح الويب واملحتوى الرقمي 

للمنصات الرقمية تجربة مثالية لأشخاص ذوي القيود الوظيفية في قطر والعالم. 

الدوحة - قنا

الدوحة - 
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أعــلــن مــصــرف قــطــر اإلســـامـــي )املــصــرف( 
ــــي املــــاســــي لــلــمــؤتــمــر  ــراعـ ــ أنـــــه ســـيـــكـــون الـ
الــســنــوي الــعــاشــر لــعــاقــات املــســتــثــمــريــن 
الذي تنظمه بورصة قطر يوم االثنني 23 
فــنــدق روتــانــا سيتي سنتر  فــي  سبتمبر 

الدوحة.
ويـــهـــدف املــؤتــمــر إلـــى تــشــجــيــع الــشــركــات 
املــــدرجــــة عـــلـــى تــبــنــي أفـــضـــل املـــمـــارســـات 
الــعــاملــيــة فـــي مــجــال عـــاقـــات املــســتــثــمــريــن 
وحـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات. وســيــغــطــي املــؤتــمــر 
ــذا الــــعــــام مـــجـــمـــوعـــة مــــن املــــوضــــوعــــات  ــ هــ
ة برنامج عاقات  البارزة مثل قياس كفاء
املــســتــثــمــريــن، والـــتـــحـــديـــات الـــهـــامـــة الــتــي 
ــة الــبــيــئــيــة  ــمـ ــوكـ ــحـ ــه اإلفـــــصـــــاح، والـ ــواجــ تــ
ــة وحـــــوكـــــمـــــة الـــــشـــــركـــــات،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
واالتـــصـــاالت املــســتــدامــة، والــعــوامــل الــتــي 
قـــطـــاع إدارة األصــــول  تـــؤثـــر عــلــى تــعــزيــز 
العاقات  فــي   IR قــطــر، ودمـــج تطبيق  فــي 

العامة واالتصاالت، وغيرها الكثير.
وفــي هــذا السياق، قــال جــورانــج هيماني، 
املدير العام للمجموعة املالية في املصرف: 
»يفتخر املصرف برعاية مؤتمر هذا العام 
لعاقات املستثمرين، فيما نواصل دعمنا 
املتمثلة في  لتحقيق أهداف بورصة قطر 
تعزيز عاقات املستثمرين ورفع مستوى 
الــشــركــات املــدرجــة للمساعدة  الــوعــي بــني 
الشفافية وتــوفــيــر معلومات  فــي تحسني 

للمستثمرين واملتداولني«. دقيقة 
وأضــاف: »تماشيًا مع توجيهات بورصة 
قــطــر وهــــدف املــؤتــمــر املــتــمــثــل فـــي تــوفــيــر 
إليها،  الوصول  معلومات موثوقة يسهل 
قــمــنــا بــتــحــديــث الــقــســم الــخــاص بــعــاقــات 
املــســتــثــمــريــن عــلــى مــوقــعــنــا اإللــكــتــرونــي 
ملــســاعــدة   QIB IR App تــطــبــيــق  وأطــلــقــنــا 
ــيــــني عــلــى  ــالــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن واملـــحـــلـــلـــني املــ
املعلومات بيسر وسهولة.  إلــى  الــوصــول 
ــه، نـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــسـ ــفـ ــي الــــوقــــت نـ ــ وفــ
ــع املــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــحـــالـــيـــني  ــ ــرة مــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
واملــســتــقــبــلــيــني، ونــــشــــارك فــــي مـــؤتـــمـــرات 

املستثمرين املختلفة محليًا ودوليًا«.
بــدور رائــد فــي توفير  املــصــرف  ويضطلع 

لـــتـــســـهـــيـــل وصــــــول  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ األدوات 
ــثـــمـــريـــن إلــــــى أعـــمـــال  ــتـ املـــســـاهـــمـــني واملـــسـ
املــــصــــرف ومـــعـــلـــومـــاتـــه املـــالـــيـــة بــشــفــافــيــة 
تــامــة. وفــي الــعــام املــاضــي، أطــلــق املصرف 
الــذكــيــة  لــلــهــواتــف   QIB IR App تــطــبــيــق
Android و iOS، كما  بــنــظــام  الــتــي تعمل 
املستثمرين  عــاقــات  قــســم  بــتــحــديــث  قـــام 
ــك بــهــدف  ــ ــرونـــي وذلــ ــتـ ــكـ عـــلـــى مـــوقـــعـــه االلـ
تــــزويــــد املـــســـتـــثـــمـــريـــن وجـــمـــيـــع األطــــــراف 
ــلــــومــــات حــــــول أداء  ــعــ املــ بـــكـــافـــة  ــة  ــمـ ــتـ ــهـ املـ

وعمليات املصرف.
تــطــبــيــق QIB IR App واملـــوقـــع  ــقـــي  ــبـ وُيـ
االلــكــتــرونــي املخصص املستثمرين على 
اطاع دائم بآخر التطورات املالية املتعلقة 

املـــصـــرف،  الـــســـهـــم، وأخـــبـــار  بــســعــر وأداء 
والــنــتــائــج املــالــيــة، وأهـــم الــتــقــاريــر املــالــيــة. 
ويوفر التطبيق تجربة مستخدم حدسية 
سهلة االستخدام، تتضمن شاشات مالية 
تفاعلية تتيح للمستثمرين استعراض 
ســعــر الــســهــم تــاريــخــيــًا، والــحــصــول على 
الــنــتــائــج بــتــاريــخ مــحــدد، وتــتــيــح مــقــارنــة 
أداء الــســهــم مـــع بـــاقـــي الـــبـــنـــوك. وبـــمـــا أن 
املستثمرين في املصرف من جميع أنحاء 
لــغــة   17  QIB IR تــطــبــيــق يـــدعـــم  ــم،  ــالـ ــعـ الـ
مختلفة، ويمكن االطاع على سعر السهم 
أحــد  التطبيق  الــعــمــات. ويــعــد  بمختلف 
الــتــي أطلقها املصرف  الــعــديــدة  املــبــادرات 

املستثمرين. لتعزيز عاقات 

»المصرف« يرعى مؤتمر عالقات المستثمرين

أعــلــن الــبــنــك األهـــلـــي، الــحــاصــل عــلــى تصنيف A2 مــن وكــالــة 
موديز و A من وكالة فيتش، أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار 
الثالثة لسندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي  الشريحة 

فــــي أســــــــواق ســـنـــدات 
ــعــاملــيــة وذلـــك  الـــديـــن ال
ــن ضـــمـــن بـــرنـــامـــج  ــ مـ
ــنــــدات مــتــوســطــة  ــــســ ال
 )EMTN( األجــــــــــــل
مـــلـــيـــار  ــة 1.5  ــمـ ــيـ ــقـ بـ

دوالر أمريكي.
السندات  تــم منح  لقد 
املــــــصــــــدرة تــصــنــيــف 
ــي A2 مـــن  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إئـ
ــز  ــوديـ ــة مـ ــركــ ــبـــل شــ قـ
نــظــرة مستقبلية  مــع 
ل  ُمــعــدَّ مستقرة وبــلــغ 
الــعــائــد عــلــى الــســنــدات 

اآلجــلــة لخمس سنوات 
اإلكــتــتــاب بما يزيد عــن 3  3.125% بعد تسجيل فائض فــي 
مرات من قبل أكثر من 85 مستثمرا في الشرق األوسط وآسيا 
ح الــشــيــخ فيصل بــن عــبــد الــعــزيــز بــن جاسم  وأوروبــــــا.  صـــرَّ
: »نحن 

ً
قــائــا للبنك األهــلــي  ثــانــي، رئــيــس مجلس اإلدارة  آل 

مسرورون إلتمام عملية اإلصدار الثالثة بنجاح، وهو ما يعبر 
التي يضعها املستثمرون  الدولي والثقة  التأييد  عن إستمرار 
للبنك األهلي.   الثابت  املــالــي  العامليون فــي دولــة قطر والــوضــع 
 :

ً
وعلق الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني قائا

الترويجية في آسيا وأوروبــا نجاحًا كبيرًا  »لقد القت الحملة 
وإهتمامًا واسعًا من قبل املستثمرين، كما تلقينا الدعم الكبير 
مــن قــبــل الــبــنــوك املنظمة ومــــدراء اإلكــتــتــاب وهـــم بــنــك الخليج 
التجاري، بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال 
للمستثمرين  الجغرافي  الــتــنــوع  وبــنــك ســتــانــدر شــارتــرد. إن 
كان جيدًا، حيث حصل مستثمرو أوروبا على نسبة )%41( 
الــشــرق  ومــســتــثــمــرو آســيــا عــلــى نسبة )32%( ومــســتــثــمــرو 

األوسط على نسبة )%27(.«

البنك األهلي
 يطرح سندات جديدة

 بـ 500 مليون دوالر

¶الشيخ فيصل بن عبدالعزيز 

الدوحة -  

الدوحة -  
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قـــال الــتــقــريــر األســبــوعــي لــشــركــة األصــمــخ 
لــلــمــشــاريــع الـــعـــقـــاريـــة: إن مــــؤشــــرات عــام 
2020 تحمل في طياتها توقعات إيجابية 
ملسيرة التشييد والــبــنــاء، وســط انعكاس 
إيــجــابــي لنشاط اقــتــصــادي مــرتــقــب، ومن 
املنتظر أن تنعكس إيــجــابــيــا عــلــى حركة 
الــقــطــاعــات السكنية  الــتــداول فــي مختلف 
فــــرص  مــــــشــــــددًا عــــلــــى أن  ــة،  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وال
االســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الــعــقــاري قــد حــان 
ــقـــارات  ــا، خـــاصـــة عـــلـــى صــعــيــد الـــعـ ــتـــهـ وقـ
الــســكــنــيــة. مــشــيــرا إلـــى أن الــنــســبــة األكــبــر 
ــة، تـــركـــز عــلــى اســتــكــمــال  مـــن إنـــفـــاق الــــدولــ
املشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، 
باإلضافة إلى استمرار العمل على زيادة 

اإليرادات غير النفطية.
ــا مــهــمــا  ــاك جـــانـــبـ ــنــ وبــــــن الـــتـــقـــريـــر أن هــ
ــيـــركـــز أيــــضــــا عــلــى  ــة سـ ــ ــدولـ ــ مــــن إنــــفــــاق الـ
تخصيص املوارد املالية لتطوير القسائم 
الــســكــنــيــة املــخــصــصــة لــلــمــواطــنــن، ودعـــم 
ــغــــذائــــي والـــصـــنـــاعـــات  ــن الــ ــ ــ مـــشـــاريـــع األمـ
الصغيرة واملتوسطة والقطاع السياحي 
وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي املــنــاطــق 

االقتصادية والحرة.
مؤكدا على أن القطاع العقاري سيستفيد 
من اإلنفاق على تلك املشاريع بشكل كبير 

مما سيدعم نموه بشكل إيجابي.
وأضـــاف الــتــقــريــر: إن املــشــروعــات الكبرى 
التي تقوم بها الدولة ستشكل نقلة نوعية 
فــــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي ال يـــوجـــد إقــــبــــال عــلــى 
إلــى العكس لتصبح مناطق  السكن فيها 

جاذبة على ضوء االستثمارات الجديدة.
وأوضــــح الــتــقــريــر: إن املــشــاريــع الــعــقــاريــة 
الـــتـــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا فــــي الــــوقــــت الـــراهـــن 
تــعــد نــوعــيــة جــديــدة مــن املــســاكــن الفخمة 
وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل 

على تحريك السوق.
وقـــــال: إن املـــطـــوريـــن الــعــقــاريــن يــعــمــلــون 
اآلن على تنفيذ مشاريع سكنية مالئمة 
لــلــجــمــيــع وبــتــشــطــيــبــات عــالــيــة ومــجــهــزة 
ــهـــدف املــحــافــظــة  بـــكـــل وســــائــــل الـــتـــرفـــيـــه بـ
على االستمرارية في العمل، مؤكدا على 

إلــى أن السوق  أن جميع املــؤشــرات تشير 
العقارية سوف تشهد تحسنا في عمليات 
البيع والشراء واإليجار خالل العام املقبل 
2020. وتوقع التقرير أن السوق العقاري 
إلــى أن  فــي قطر سيتحسن أداؤه، مشيرا 
ذلــك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية 
ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع 
شبكة السكك الحديدية والبنية التحتية 

وما يرتبط بها من مشاريع بناء.

الصفقات وأسعار األراضي 

ــار تــقــريــر شـــركـــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع  ــ أشـ
العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية 
شهد أداء منخفضا مقارنة مــع األسبوع 
الــســابــق مـــن حــيــث الــقــيــم فـــي الــتــعــامــالت 
العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة 
فـــي وزارة  الــعــقــاري  الــتــســجــيــل  عـــن إدارة 
الـــعـــدل لـــأســـبـــوع املــمــتــد مـــن »8 إلــــى 12 
ــــي«، حـــيـــث ســـجـــل عـــدد  ــالـ ــ ــحـ ــ ســبــتــمــبــر الـ
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة »73« صــفــقــة، ولــفــت 
التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن 

وصلت إلى قرابة »309.8« مليون ريال.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أن بــلــديــتــي الــظــعــايــن 

والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة 
فـــي الــتــعــامــالت بــحــيــث احــتــلــتــا املــرتــبــتــن 
األولـــــى والــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي عــدد 
الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط 
عــدد الصفقات املــنــفــذة فــي الــيــوم الــواحــد 

بلغت »15« صفقة تقريبا.
ــة  ــعـ ــربـ ــد أســـــعـــــار الـــــقـــــدم املـ ــيـ ــعـ ــــى صـ ــلـ ــ وعـ
ــتـــي نـــفـــذت عــلــيــهــا صــفــقــات  لــــأراضــــي والـ
ــــالل األســــــبــــــوع الــــثــــالــــث مـــــن ســبــتــمــبــر  ــ خـ
ــقــــاري لــشــركــة  ــر الــــعــ ــؤشــ الــــحــــالــــي، بــــن املــ
ــهــــدت تـــبـــايـــنـــا فــي  ــا شــ ــهـ ــأنـ »األصــــــمــــــخ« بـ
األســــعــــار، مــوضــحــا أن مــتــوســط أســعــار 
العرض للقدم املربعة الواحدة في منطقة 
املــنــصــورة وبـــن درهـــم بــلــغ »1400« ريـــال، 
وسجل فــي منطقة النجمة »1370« ريــاال 
الــواحــدة، واستقر متوسط  للقدم املربعة 
ســعــر الــقــدم املــربــعــة فــي منطقة املــعــمــورة 
عند »400« ريال، كما استقر متوسط سعر 
القدم في منطقة املطار العتيق عند »870« 

رياال للعمارات.
ــار مــؤشــر األصــمــخ الــعــقــاري إلــى  كــمــا أشــ
أن ســعــر الــقــدم املــربــعــة ســجــل فــي منطقة 
كـــمـــا ســـجـــل فــي  الـــعـــزيـــزيـــة »375« ريـــــــاال، 
مــنــطــقــة أم غــويــلــيــنــا ســعــر »1400« ريـــال 

للقدم املربعة الواحدة.
وقـــــال الـــتـــقـــريـــر: إن مــتــوســط ســعــر الــقــدم 
املــربــعــة ســجــل فـــي مــنــطــقــة الــثــمــامــة سعر 
ــدة،  ــ ــواحـ ــ الـ املـــربـــعـــة  ــلـــقـــدم  لـ »385« ريـــــــاال 
ــدم املــربــعــة  ــقــ واســـتـــقـــر مـــتـــوســـط ســـعـــر الــ
الــوكــرة عند »1600«  التجاري في منطقة 
ريال، وسجل متوسط سعر القدم املربعة 
لكل من )الوكرة/عمارات( و)الوكرة/ فلل(، 
»600« ريـــال، و»300« ريـــال على التوالي. 
ــال تــقــريــر شـــركـــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع  ــ وقـ
العقارية: إن متوسط سعر القدم املربعة 
فــــي مــنــطــقــة الـــوكـــيـــر ســـجـــل ســـعـــر »210« 
ريــــاالت. كما بــن املــؤشــر الــعــقــاري لشركة 
»األصمخ« أن متوسط سعر القدم املربعة 
ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 
»310« ريـــاالت، وسجل في منطقة الريان 
»365« ريــــاال. وأشــــار تــقــريــر األصــمــخ إلــى 
أن متوسط سعر القدم املربعة في منطقة 
الغرافة سجل سعر »390« ريـــاال، وسجل 
مــتــوســط ســعــر عــــرض الـــقـــدم املــربــعــة في 
منطقة الخريطيات »380« ريـــاال، وارتفع 
السعر في منطقة اللقطة عند »350« رياال 
الــواحــدة. وأضـــاف التقرير:  للقدم املربعة 
إن متوسط سعر القدم املربعة في منطقة 

ــاالت للقدم  الــخــور اســتــقــر عــنــد »210« ريــ
املربعة، وسجل في منطقة الخيسة »320« 
ريــاال، وسجل في منطقة أم صــالل محمد 
»290« ريــــاال، وفـــي منطقة أم صـــالل علي 

»260« رياال للقدم املربعة.

أسعار الشقق السكنية والفلل 

ــار الـــفـــلـــل والــشــقــق  ــعــ ــودة إلـــــى أســ ــعــ ــالــ وبــ
ــــح تــقــريــر شـــركـــة األصــمــخ  الــســكــنــيــة أوضـ
لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة أن مــتــوســط أســعــار 
ــي مـــنـــطـــقـــة لــوســيــل  ــ الـــشـــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة فـ
للشقة املكونة من غرفة نوم واحدة »1.1« 
مليون ريـــال، و»1.3« مليون ريــال للشقة 
نــــوم، و»1.6« مليون  املــكــونــة مــن غــرفــتــي 
ريـــال للشقة املــكــونــة مــن ثــالث غــرف نــوم، 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن األســـعـــار تختلف  وأشــ
حــســب املــنــطــقــة واملــســاحــة ومــوقــع الشقة 
الــعــمــارة السكنية. كما أشـــار التقرير  فــي 
ــع فــي  ــربــ إلـــــى أن مـــتـــوســـط ســـعـــر املـــتـــر املــ
الشقق الكائنة بالخليج الغربي باألبراج 
ألــف ريـــال وهناك  بـــ »15«  يــقــدر  املتعرجة 
مــعــطــيــات مــعــيــنــة قـــد تــرفــع الــســعــر قليال 
بـــ »مــوقــع الشقة واإلطــاللــة داخــل  متعلقة 
البرجن«. أما أسعار بيع الشقق الجديدة 
اللؤلؤة فيتراوح بــن 12000  فــي مــشــروع 
ريال إلى 22,000 ريال للمتر املربع الواحد، 

وذلك حسب املطور العقاري.
وعــلــى صــعــيــد أســـعـــار الــفــلــل يــبــن تقرير 
»األصـــمـــخ« أن أســعــار الــفــلــل تــتــفــاوت من 
ــر: إن  ــريـ ــقـ ــتـ مــنــطــقــة إلـــــى أخــــــــرى، وقــــــال الـ
متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة 
ــار وعـــــن خــالــد  ــطــ ــمـــامـــة وروضـــــــة املــ ــثـ والـ
تقدر تقريبا بـ »3.6« مليون ريال ملساحة 
ــــى 500«  إلـ بــــن »400  مـــتـــوســـط حــجــمــهــا 
إلــى أن  الــواحــدة. مشيرا  متر مربع للفيال 
هــذا السعر ينطبق أيــضــا على الفلل في 
منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صالل 
وأزغــوى لــذات املساحة السابقة. وأضــاف 
الــفــلــل تنخفض كلما  الــتــقــريــر: إن أســعــار 
اتجهنا شماال، حيث يبلغ سعر الفيال في 
منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات 

املساحة قرابة »2.2« مليون ريال.

أعلنت شــركــة وصــيــف العاملة فــي مجال 
إدارة وتسويق العقارات، عن البدء بتوقيع 
الــوحــدات السكنية ملشروع  عــقــود تأجير 
بـــروة العمالية منخفضة التكلفة  مدينة 
)أحــــد أكــبــر املـــشـــاريـــع الــســكــنــيــة الــخــاصــة 
بــالــعــمــال فـــي قـــطـــر( مـــع كـــبـــرى الــشــركــات 
الــدولــة. حيث وقعت وصيف  القطرية في 
ــــع مـــجـــمـــوعـــة هـــنـــدســـة الـــبـــنـــدري  ــدًا مـ ــقــ عــ
للتجارة واملــقــاوالت، وعــقــدًا مــع مجموعة 
أكـــثـــر مـــن 170 فيال  لــتــأجــيــر  الـــخـــيـــاريـــن، 

سكنية في املشروع.
وقــع عن »وصــيــف« محمد علي الحمادي 
ــيــــر، وعــــــن »هـــنـــدســـة  ــتــــأجــ الــ ــر ادارة  ــديــ مــ
البندري للتجارة واملقاوالت« ثائر سعادة 
مدير إدارة السكنات في املجموعة، وعن 
مــجــمــوعــة الــخــيــاريــن خـــرم شـــهـــزاد املــديــر 
الــعــام. ويــتــم إنــشــاء مــشــروع مــديــنــة بــروة 

الــذي تطوره  العمالية منخفضة التكلفة 
مجموعة بروة العقارية على ثالث مراحل، 
ــــف عـــامـــل،  ــثــــر مــــن 100 ألــ ــتـــوعـــب أكــ ويـــسـ
ويحتوي على أكثر من 3100 فيال سكنية 
)تــتــضــمــن 8 غـــرف نـــوم مــاســتــر ومــطــبــخ(، 
إضافة إلى مرافق خدمية تجارية وإدارية 
متكاملة تتألف من هايبر ماركت بمساحة 
إجمالية تبلغ 5.200 متر مربع، و4 مباني 
ارتــفــاع طابقن تحتوي على أكثر مــن 90 
 تجاريا )أرضي وميزانن(، ومكاتب 

ً
محال

ــلــــوي، ويــقــع  ــعــ ــادات فــــي الـــطـــابـــق الــ ــ ــيــ ــ وعــ
املــــشــــروع فـــي مــنــطــقــة مــكــيــنــس بــمــحــاذاة 
طريق سلوى وعلى بعد 19 كيلو مترا من 
املنطقة الصناعية، ويمتد على مساحة 
1.18 مليون متر مــربــع، منها قــرابــة 185 

الف متر مربع ملواقف الباصات.
كــمــا يــتــضــمــن املـــشـــروع عــلــى الــعــديــد من 
املــــرافــــق والـــخـــدمـــات، كـــاملـــســـاجـــد، ومــركــز 
لـــلـــشـــرطـــة، ومـــنـــاطـــق خــــضــــراء لــلــجــلــوس، 

ومناطق ترفيهية، باإلضافة إلى خدمات 
كــامــيــرات املــراقــبــة، والــنــظــافــة فــي املناطق 

الخارجية، وخدمات الصرف الصحي. 
وقد تسلمت »وصيف« املرحلة األولى من 
املـــشـــروع والـــتـــي تــتــضــمــن أكــثــر مـــن 1100 
فيال سكنية، و46 محال تجاريا، وسيتم 
اســتــالم املرحلتن الثانية والثالثة خالل 

األشهر املقبلة. 
قــال محمد  الــعــقــود  وتعليقا على توقيع 
عــلــي الــحــمــادي مــديــر ادارة الــتــأجــيــر في 
»وصـــيـــف«: يــعــتــبــر مـــشـــروع مــديــنــة بـــروة 
العمالية منخفضة التكلفة مــن املشاريع 
الــتــي تستهدف خدمة  التنموية الكبيرة 
ــر كـــافـــة  ــ ــوفـ ــ ــي قــــطــــر، ويـ ــ ــال فـ ــمــ ــعــ قــــطــــاع الــ
املرافق والخدمات املعيشية املتوافقة مع 
املعايير الدولية لسكن العمال. وأضــاف: 
ــــروع عـــلـــى طــــراز  ــــشـ وتـــــم تــصــمــيــم فـــلـــل املـ
البيوت العربية التقليدية، وتتضمن كل 
فيال فناء خاصا بها بما يتيح لسكانها 

الــهــواء الطلق مــع الحفاظ  االستمتاع فــي 
على خصوصيتهم.

وأكــــد الــحــمــادي أن قــيــم اإليـــجـــار املــتــاحــة 
لــلــفــلــل الــســكــنــيــة فـــي املـــشـــروع تــعــتــبــر من 
األســـعـــار الــتــنــافــســيــة فــي الــســوق املــحــلــي، 
موضحا أن »وصيف« تستقبل بشكل دائم 
الــتــي لديها الرغبة  الــشــركــات  طلبات مــن 
في تسكن عمالهم في املشروع للحصول 
لــهــم. مبينا أن نسبة  عــلــى مــســاكــن راقــيــة 
اإلشغال في املرحلة األولــى تبلغ إلى اآلن 
38 % للوحدات السكنية )تستوعب قرابة 
ألـــف عـــامـــل(، ونــســبــة 100 % للمحال   14
ــه تــــم تـــوزيـــع  ــ ــــى أنــ ــيـــرا إلــ الــــتــــجــــاريــــة، مـــشـ
األنــشــطــة الــتــجــاريــة فـــي املـــشـــروع لتخدم 

القاطنن في املنطقة.
مــن جــانــبــه قـــال ثــائــر ســعــادة مــديــر إدارة 
السكنات فــي مجموعة هندسة البندري 
للتجارة واملـــقـــاوالت: نعمل فــي مجموعة 
الــبــنــدري عــلــى تــوفــيــر ســكــن الئـــق وراقـــي 

لــلــعــمــال، وشـــركـــة وصــيــف تــوفــر خــيــارات 
متعددة لسكن العمال وفقا للمواصفات 
الدولية والعاملية في هذا املجال. موضحا 
الــعــمــالــيــة مــنــخــفــضــة التكلفة  املــديــنــة  أن 
مــشــروع سكني وتــنــمــوي متكامل ويوفر 
لــلــعــمــال كـــل مــتــطــلــبــات الــحــيــاة مـــن سكن 

راقي وخدمات وترفيه وأماكن مفتوحة. 
وفــي ذات السياق قــال خــرم شــهــزاد مدير 
ــام مــجــمــوعــة الــخــيــاريــن: يــلــبــي مــشــروع  عـ
ــة مـــنـــخـــفـــضـــة الــتــكــلــفــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــنــ ــديــ املــ
ــلـــي لــلــمــســاكــن  احـــتـــيـــاجـــات الــــســــوق املـــحـ
الراقية الخاصة بالعمال، بما يتوافق مع 
رغبات املجموعة في مجال سكن عمالها، 
حيث يراعي املشروع كافة املعايير الدولية 
املــطــلــوبــة لــســكــن الـــعـــمـــال، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
توفيره كافة املرافق الخاصة بمتطلباتهم. 
ــار الــخــاصــة بــالــوحــدات  ــعـ مـــؤكـــدًا أن األسـ
السكنية كانت متناسبة مع املعروض في 

السوق املحلي وتنافسية بذات الوقت.

اإلنفاق العام سيركز على استكمال المشاريع الكبرى.. تقرير »األصمخ«:

170 فيال سكنية لمجموعتي »هندسة البندري« و»الخيارين« تأجير 

2020 تحمل توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء مؤشرات 

»وصيف« توقع عقود تأجير الوحدات السكنية لمدينة بروة العمالية

الدوحة -  

الدوحة -  

¶  فرص واعدة لالستثمار في القطاع العقاري

¶مدينة بروة العمالية¶  خالل توقيع االتفاقية
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4 مستندات رسمية لالعتماد حدد 

»المركزي« يسمح للبنوك بفتح حسابات 
للشركات في المناطق الحرة

علمت »لوسيل« أن مصرف قطر 
املركزي قرر السماح لكافة البنوك 

واملصارف اإلسالمية العاملة 
في الدولة بفتح حسابات لألفراد 
العاملني في الشركات املرخص 

لها بالعمل في املناطق الحرة، مع 
السماح في نفس الوقت للبنوك 

واملصارف اإلسالمية العاملة 
في الدولة بتقديم كافة الخدمات 

واملعامالت املصرفية لهم، 
وذلك وفقا للتعليمات الصادرة 
عن مصرف قطر املركزي فيما 

يتعلق بشأن فتح الحسابات 
البنكية واملصرفية إلى جانب إجراء 

مختلف املعامالت املصرفية 
الخاصة باألفراد والتي حددها قانون 
مصرف قطر املركزي ضمن كتاب 
التعليمات الخاص بالبنوك، وبقية 

التعليمات املتعلقة بفتح الحسابات 
لألفراد والخدمات املصرفية األخرى 
والتي كان قد أصدرها مصرف قطر 

املركزي خالل الفترة املاضية.

ووفــقــا ملــصــادر »لــوســيــل« فـــإن مصرف 
ــركــــزي قـــد أجـــــاز كـــذلـــك لــلــبــنــوك  قــطــر املــ
واملصارف اإلسالمية العاملة في الدولة 
بفتح حسابات للشركات املــرخــص لها 
بالعمل في املناطق الحرة وفقا للقوانني 
والــتــعــلــيــمــات املــصــرفــيــة الــــصــــادرة في 
الــبــنــوك، بــاإلضــافــة إلى  كتاب تعليمات 
ــائـــق الــــصــــادرة مـــن هيئة  اعـــتـــمـــاد الـــوثـ
املناطق الحرة والتي تعتمد كخطابات 
ــارف  رســـمـــيـــة مـــوجـــهـــة لـــلـــبـــنـــوك واملــــصــ
اإلســالمــيــة العاملة فــي الــدولــة مــن أجل 
فتح حسابات رسمية للشركات العاملة 

في املناطق الحرة.
وقد حدد مصرف قطر املركزي مجموعة 
املستندات الرسمية الواجب أن تقدمها 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي املــنــاطــق الــحــرة 
مــن أجــل فتح حــســابــات لها فــي البنوك 
واملــــــصــــــارف اإلســــالمــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
الدولة، وهذه املستندات حددت بأربعة 
ــن الــنــظــام  ــوذج مــ ــمــ مـــســـتـــنـــدات وهـــــي نــ
األســــاســــي لــلــشــركــة وشــــهــــادة تــأســيــس 
ــادة تــســجــيــل فــــرع شــركــة  ــهـ الــشــركــة وشـ
لــلــعــمــل فـــي املــنــطــقــة الـــحـــرة، إلـــى جــانــب 
الـــرابـــع واملــتــعــلــق بالترخيص  املــســتــنــد 

التجاري للشركة.
ــــى أن  ــيــــل« إلــ وأشـــــــــارت مــــصــــادر »لــــوســ
مصرف قطر املركزي سيعمل بالتنسيق 
مع هيئة املناطق الحرة من أجــل وضع 
الــــشــــروط والـــضـــوابـــط الـــخـــاصـــة بــكــافــة 
أنــــواع املــعــامــالت والــخــدمــات املصرفية 
التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات 
ــق الـــحـــرة،  ــاطـ ــنـ ــن هــيــئــة املـ ــة مــ املـــرخـــصـ
ــوانــــني والـــنـــظـــم  ــقــ ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع الــ ــمـ بـ
والضوابط الخاصة بالخدمات البنكية 
واملـــصـــرفـــيـــة وبـــمـــا يــتــمــاشــى كـــذلـــك مع 
الــحــرة، وبما  ضــوابــط وأنظمة املناطق 
يــــراعــــي مــتــطــلــبــات الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 

ضمن املناطق الحرة.
ــادر »لــــوســــيــــل« عـــلـــى أن  وشـــــــددت مــــصــ
ــــزي قـــــام بــالــتــنــبــيــه  ــركـ ــ مـــصـــرف قـــطـــر املـ
ــة  ــيـ ــارف اإلســـالمـ ــ ــــصــ ــلـــى الــــبــــنــــوك واملــ عـ
العاملة في الدولة بضرورة االلتزام في 
كــل األحـــــوال بتعليمات مــكــافــحــة غسل 
ــادرة  ــويـــل اإلرهـــــــــاب الــــصــ ــمـ األمـــــــــوال وتـ
بالقوانني والتشريعات املعتمدة سواء 
عــلــى مــســتــوى الــدولــة أو عــلــى املستوى 
بــالــقــواعــد والـــقـــوانـــني املتعلقة  املــتــعــلــق 
بـــمـــكـــافـــحـــة غــــســــل األمــــــــــــــوال وتــــمــــويــــل 
ــاب فــي الــقــطــاع املــالــي واملــصــرفــي،  اإلرهــ
باإلضافة إلى االلتزام واتباع اإلرشادات 

الــتــكــمــيــلــيــة الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة غــســل 
األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب عند فتح أي 
ــراء أي مـــعـــامـــالت مــع  ــ ــ حـــســـابـــات أو إجـ
الــشــركــات املــرخــصــة بــالــهــيــئــة واألفـــــراد 
العاملني بــهــا، وذلـــك مــن أجــل املحافظة 
على سالمة املعامالت املالية واملصرفية 
في الدولة، خاصة أن دولة قطر نجحت 
ــرة فــــي تــحــقــيــق  ــيــ ــنـــوات األخــ ــسـ ــــالل الـ خـ
مــراتــب مــتــقــدمــة جـــدا فــي مــكــافــحــة هــذه 
الــجــرائــم الــتــي تــعــد مــن أخــطــر الــجــرائــم 
املــنــظــمــة الــتــي تــهــدد االقــتــصــاد العاملي 
الــــدوالرات  وتــكــبــده سنويا تريليونات 
كخسائر مــاديــة ومــالــيــة بــاإلضــافــة إلى 
اإلضــــــــرار بــســمــعــة الـــبـــنـــوك واملــــصــــارف 

العاملية.

المناطق الحرة 

وقـــد تــم تــأســيــس هــيــئــة املــنــاطــق الــحــرة 
فـــي قــطــر عــلــى أنـــهـــا هــيــئــة مــســتــقــلــة تم 
إنشاؤها في سنة 2018 لإلشراف على 
وتنظيم مناطق حرة ذات مستوى عاملي 
فــي قطر بــغــرض توفير فــرص وحــوافــز 
الــتــي تسعى للتوسع  مميزة للشركات 
عـــاملـــيـــا، حــيــث ســتــعــمــل هــيــئــة املــنــاطــق 
الحرة في قطر على تقديم فرص مثالية 
للشركات العاملية واملحلية لالستثمار 
فــي منطقة الخليج، لتعزيز عملياتها، 
ــداء بـــتـــوفـــيـــر إطــــــار عـــمـــل تــنــظــيــمــي  ــ ــتـ ــ ابـ
واضح تدعمه الدولة، وصوال إلى املوارد 
املالية التي تسمح للشركات التجارية 
بـــــاالزدهـــــار. وتـــقـــع املــنــطــقــة األولــــــى في 
بـــعـــد 6 كــيــلــو  بـــوفـــنـــطـــاس عـــلـــى  راس 
الــدولــي، وتسمح  مترات من مطار حمد 
ــلـــشـــركـــات الـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــال كـــفـــاءة  لـ
الــشــحــن ونقل  الــنــقــل بتسهيل عمليات 
الــصــنــاعــات املقترحة  ــركـــاب. وتــشــمــل  الـ
ــتـــجـــات  ــنـ ــلــــوجــــســــتــــيــــة، املـ الـــــخـــــدمـــــات الــ
ــة، الـــتـــصـــنـــيـــع الـــخـــفـــيـــف،  ــيــ ــهــــالكــ ــتــ االســ

الــخــدمــات، التكنولوجيا والتطبيقات، 
واملستحضرات الصيدلية. أمــا املنطقة 
الثانية فهي توجد في منطقة أم الحول 
وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا اإلجــمــالــيــة نــحــو 34 
كيلو مترًا مربعًا وهــي تقع على مقربة 
أكــبــر ميناء فــي العالم  مــن ميناء حــمــد، 
ــره بـــشـــكـــل يـــــواكـــــب املــــوانــــئ  ــويــ ــطــ تـــــم تــ
العاملية، تم العمل على أن تكون منطقة 
الــحــرة مــهــيــأة لتصبح حلقة  الــحــول  أم 
رئيسية في سلسلة واردات وصــادرات 
قــطــر. وتــوفــر املــنــطــقــة ثــــروة مــن املــــوارد 
والترابطية التي استحوذت حتى اآلن 
على 27% مــن الــتــجــارة فــي منطقة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الـــخـــلـــيـــجـــي. ويــمــكــن 
ــتـــحـــســـني ســلــســلــة  ــار هــــنــــا لـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
التوريدات العاملية الخاصة بالشركات 
ــذه املـــنـــطـــقـــة. كــمــا  ــ ــتـــي ســتــعــمــل فــــي هـ الـ
تشمل الصناعات املقترحة، الصناعات 
الـــبـــحـــريـــة، الـــبـــولـــيـــمـــرات والــبــالســتــيــك، 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة، والـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات املـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ

اللوجستية.

موافقة المركزي 

إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن مــــــصــــــادر »لــــوســــيــــل« 
أشــــارت إلـــى أن املــوافــقــة الــتــي أصــدرهــا 
مصرف قطر املــركــزي األســبــوع املاضي 
ــارف  عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص لـــلـــبـــنـــوك واملــــصــ
ــة لــفــتــح  ــدولــ ــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ ــيـ اإلســـالمـ
حسابات للشركات العاملة في املنطقة 
الــحــرة واألفــــراد العاملني فــي الشركات 
املوجودة في املنطقة الحرة واملرخصة 
ــار تسهيل  مــن قــبــل الــهــيــئــة، جـــاء فــي إطـ
املــنــاخ االستثماري وتسهيل وتبسيط 
ــــات املــعــنــيــة  ــركـ ــ ــــشـ اإلجــــــــــــــراءات أمــــــــام الـ
ــرار  ــ ــهـــم قـ والــــعــــامــــلــــني فـــيـــهـــا املـــتـــعـــلـــق بـ
فــتــح حــســابــات بــنــكــيــة ومــصــرفــيــة، مع 
توفير ما يلزم أمــام الشركات املرخصة 
لــلــعــمــل مـــن قــبــل الــهــيــئــة مـــن مــتــطــلــبــات 

تـــعـــد أســـاســـيـــة فــــي إنــــجــــاز تــعــامــالتــهــم 
الــتــجــاريــة، كما سيساهم فــي املــزيــد من 
استقطاب العديد مــن التدفقات املالية 
ــثــــمــــاريــــة األجــنــبــيــة  ــتــ والـــنـــقـــديـــة واالســ
ــة قــطــر خــــالل الــفــتــرة  ــ الـــــــواردة عــلــى دولـ
املقبلة بما يتناسق مع توجهات الدولة 
نحو مزيد من استقطاب االستثمارات 
األجــنــبــيــة وتــحــويــل االقــتــصــاد القطري 
قـــادر على تحقيق  اقــتــصــاد متقدم  إلــى 
أفضل املعايير التجارية واالستثمارية.

بيئة مالئمة 

ــق الــــــحــــــرة مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وتــــــوفــــــر املـ
ــن املــــزايــــا لــلــشــركــات بــمــا يـــوفـــر بيئة  مـ
ــال  ــمـ ــة الزدهــــــــــار أعـ ــمـ اقــــتــــصــــاديــــة مـــالئـ
ــلـــى تــرخــيــص  ــة عـ ــلـ ــات الـــحـــاصـ ــركــ ــشــ الــ
ــنــــاطــــق الـــــحـــــرة، ومــنــهــا  ــــي املــ لـــلـــعـــمـــل فـ
تــوفــيــر بنية تحتية ذات جـــودة عالية 

مـــن خـــالل تــوفــيــر مـــرافـــق مــكــتــبــيــة على 
ــــى املــســتــويــات مـــع تــوفــيــر إمــكــانــيــة  أرقـ
الـــخـــيـــارات املـــرنـــة لــقــطــع األراضـــــــي مع 
إمكانية الوصول إلى نظام نقل عاملي. 
كــمــا أن املــنــاطــق الـــحـــرة تــوفــر الــعــمــالــة 
املـــاهـــرة مــحــلــيــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـــود 
نظام تأشيرات مرن لتلبية احتياجات 
ــدي الــعــامــلــة املــاهــرة،  الــشــركــات مــن األيــ
ــا تــــوفــــر إمــكــانــيــة  ــهــ ــى أنــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
االســــتــــفــــادة مــــن صــــنــــدوق االســـتـــثـــمـــار 
بـــحـــجـــم يــــقــــدر بـــنـــحـــو 11 مـــلـــيـــار ريــــال 
مــدعــومــا مــن الــحــكــومــة ومــوجــه بصفة 
ــع تــمــتــع  ــ ــمــــو، مـ ــنــ ــة لـــتـــشـــجـــيـــع الــ خــــاصــ
الــشــركــات الــعــامــلــة واملــرخــصــة مــن قبل 
الهيئة بإمكانية اإلعــفــاء مــن الضرائب 
ــن ضـــرائـــب  ملـــــدة 20 عـــامـــا واإلعـــــفـــــاء مــ
الـــدخـــل الـــفـــرديـــة والــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
عــلــى الـــــــواردات بـــاإلضـــافـــة إلــــى امللكية 
ــــارات األجـــنـــبـــيـــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــكــــامــــلــــة لـــــالسـ
بــنــســبــة 100% مـــع إمــكــانــيــة اســتــعــادة 
املـــال املستثمر بأكمله مــع توفير  رأس 
فــــرص لــلــشــركــات مـــع كـــبـــرى الــشــركــات 
املـــحـــلـــيـــة. كـــمـــا يــســتــطــيــع املــســتــثــمــرون 
املــزايــا  أن يستفيدوا مــن مجموعة مــن 
الــتــي تقدمها مثل املــســاحــات العقارية 
املـــــــزودة بـــخـــدمـــات مــتــكــامــلــة، املــنــاطــق 
ــزة الـــبـــنـــاء  ــاهــ ــجــ الــــحــــرة والــــــوحــــــدات الــ
واملــــــــزودة بــحــلــول أمــنــيــة مــتــخــصــصــة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــرافـــق املــتــاحــة داخـــل 
املنطقة بــمــا فــي ذلـــك الــفــنــادق واملــحــال 
الــتــجــاريــة واملــســتــشــفــيــات واملــجــمــعــات 
السكنية مــع توفير خــدمــات كاملة من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملــــرافــــق األســاســيــة 
وسهولة االستفادة من خدمات الشحن 
والــجــمــارك، مــن املتوقع أن تصبح قطر 
وجـــهـــة اســتــثــمــاريــة كـــبـــرى فـــي منطقة 

الشرق األوسط. 

االستثمار األجنبي 

يــشــار فـــي ذات اإلطـــــار إلــــى أن املــنــاطــق 
ــتـــرة املــقــبــلــة  ــفـ ــــالل الـ الــــحــــرة ســتــعــمــل خـ
خــاصــة بــعــد اكــتــمــالــهــا عــلــى استقطاب 
الـــعـــديـــد مــــن االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة، 
ــــالل الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة  والــــتــــي حـــقـــقـــت خــ
املاضية قفزة ملحوظة، وهو ما عكسته 
اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة الــــصــــادرة عن 
جــهــاز التخطيط واإلحـــصـــاء ومــصــرف 
قطر املركزي. ووفقا لتلك اإلحصائيات، 
فقد سجل إجمالي تدفقات االستثمارات 
األجنبية الداخلة إلى الدولة خالل الربع 
األول من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا 
بــنــحــو 6.63% مــقــارنــة  ــدرت نــســبــتــه  ــ قــ
بالربع األول من العام املاضي وذلك وفقا 
لــبــيــانــات جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـــاء 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون مـــــع مـــصـــرف 
ــطـــر املـــــركـــــزي وذلـــــــك رغــــــم املـــتـــغـــيـــرات  قـ
الجيواقتصادية التي تم تسجيلها على 
املستوى العاملي خــالل النصف الثاني 
املــاضــي، حيث سجل إجمالي  من العام 
االســتــثــمــارات الكلية الــداخــلــة إلــى دولــة 
قطر في الثالثة األشهر األولى من العام 
ــال، بما  ــ الـــجـــاري نــحــو 722.6 مــلــيــار ريـ
يعادل نحو 199.72 مليار دوالر، مقارنة 
ــال، بــمــا يــعــادل  ــ بــنــحــو 677.7 مــلــيــار ريـ
الــفــتــرة  فـــي  نــحــو 187.31 مــلــيــار دوالر 
املــقــابــلــة مــن الــعــام املــاضــي. وبــالــتــوازي 
مع ذلك فقد نمت االستثمارات األجنبية 
الــخــاصــة بــدولــة قــطــر عــلــى أســــاس ربــع 
تــــســــاوي 1.1%، حــيــث  بــنــســبــة  ــنـــوي  سـ
بــلــغــت نــحــو 714.7 مــلــيــار ريــــال، أي ما 
يعادل نحو 197.5 مليار دوالر، بنهاية 
الــــرابــــع مــــن 2018. وقـــــد شــكــلــت  ــع  ــربــ الــ
االستثمارات األجنبية األخــرى %67.9 
مــن إجــمــالــي االســتــثــمــارات بــالــبــالد بما 
يماثل 490.5 مليار ريــال، أي ما يعادل 
فــيــمــا سجل  نــحــو 135.6 مــلــيــار دوالر، 
ــبـــاشـــر 123.7  املـ ــبـــي  ــنـ ــثـــمـــار األجـ ــتـ االسـ
مليار ريال، بما يعادل نحو 34.2 مليار 
دوالر، أي بنسبة 17.4%. بينما بلغت 
االستثمارات في املحافظ املالية 105.6 
مليار ريال، بما يعادل نحو 29.2 مليار 

دوالر، أي بما تعادل نسبته %14.6.

أحمد فضلي

تقـــــــارير
»المركزي« يشدد على 

االلتزام بتعليمات 
مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب 

العمل على تسهيل 
المناخ االستثماري 

وتبسيط إجراءات فتح 
الحسابات المصرفية 

¶ المناطق الحرة منصة جديدة الستقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية
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تستهدف المعلمين والمعلمات

ورش عمل للتعريف بمعايير جائزة التميز

عقدت اللجنة املنظمة ليوم التميز 
الــعــلــمــي ورشــــة عــمــل عـــن معايير 
ــــك في  جـــائـــزة املــعــلــم املــتــمــيــز، وذلـ
إطــــــار الــــبــــرامــــج الـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 
ــفـــئـــات  ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــا عــــلــــى مـ ــفـــذهـ ــنـ تـ

املختلفة للجائزة. 
 وتـــســـتـــهـــدف الـــــورشـــــة املــعــلــمــن 
واملعلمات، تحت شعار »الطريق 
ــى الـــتـــمـــيـــز« بـــمـــدرســـتـــي حــطــن  ــ إلـ
النموذجية للبنن، قدمتها املدربة 
ســعــاد الــعــبــدالــلــه الــحــاصــلــة على 
جائزة التميز للعام 2019 ومدرب 
مــعــتــمــد مــــن مـــؤســـســـة مــيــديــكــس 
الــورشــة الثانية  العاملية. وعــقــدت 
بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية 
للبنن قدمها املدرب عبد الرحمن 
الــبــاكــر منسق التربية اإلسالمية 
ــفــــوز بــالــجــائــزة  ــذي ســـبـــق لــــه الــ ــ الــ
الثانية عــشــرة، بحضور  بــالــدورة 
أكــثــر مــن 24 مــشــاركــا مــن املـــدارس 

بجميع مراحلها.
ويــتــم تــقــيــيــم املــرشــحــن لــلــجــائــزة 
وفق سبعة مجاالت تربوية وهى، 
الــتــخــطــيــط والـــتـــقـــويـــم والــتــنــمــيــة 
املهنية، ورعاية الطلبة والشراكة 
مع أولياء األمور واملجتمع املحلي 

باالضافة لإلنجازات.

وتحدث املدربان السيدة العبدالله، 
ــر عــــــن خـــبـــرتـــهـــا  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
السابقة في التقدم للجائزة، حيث 
ـــداد الــوثــائــق  أكــــدا عــلــى أهــمــيــة إعــ
واألدلــة وترقيمها حسب املعايير 
ــا مــــحــــتــــويــــات املـــلـــف  ــعــــرضــ ــتــ واســ
ــارا الــى املعلم  الــذي تقدما بــه وأشـ
يمكنه أن يستعن بامللف املهني 
في إعــداد امللف الخاص بالتقديم 

للجائزة. 

 عـــلـــى حـــدة 
ً
وقــــدمــــا املـــــدربـــــان كـــــال

ــلـــمـــشـــاركـــن  ــة جــــمــــاعــــيــــة لـ ــطــ ــشــ أنــ
ــم املــــعــــايــــيــــر  ــ ــهـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ لـــــلـــــوقـــــوف عـ
وحفظها واستحضارها،، وعرضا 
ــتــــي يــمــكــن  أبـــــــرز أنـــــــــواع األدلـــــــــة الــ
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مـــلـــفـــات الــتــمــيــز 
ــدام أســــــلــــــوب الـــعـــصـــف  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
الـــذهـــنـــي والـــجـــلـــســـات الــتــدريــبــيــة 

العملية.
ويشترط للتقدم للجائزة أن يكون 

املــرشــح قــطــري الــجــنــســيــة، أمضى 
في مهنة التدريس خمس سنوات 
فـــأكـــثـــر، عــلــى أن تـــكـــون الــســنــوات 
ــة، كــمــا  ــلـ ــتـــصـ ــرة مـ ــ ــيــ ــ الـــــثـــــالث األخــ
يشترط أن يكون مسماه الوظيفي 
 على درجة 

ً
الحالي »معلم« حاصال

البكالوريوس.
ــن ســـبـــق لـــهـــم الـــفـــوز  ــ وال يـــحـــق ملـ
بــالــجــائــزة خــالل الــســنــوات الثالث 
الـــســـابـــقـــة أن يـــتـــقـــدمـــوا الـــيـــهـــا فــي 
ــــدورة، كــمــا يــشــتــرط التقيد  هـــذه الـ

بميثاق وأخالقيات املهنة.
ويرشح للزيارة امليدانية واملقابلة 
الشخصية املعلمون الحاصلون 
ــا فــــــوق مــن  ــمـ ــلـــى نـــســـبـــة 90% فـ عـ
الــــنــــقــــاط املـــخـــصـــصـــة لــلــمــعــايــيــر 
الــتــقــيــيــمــيــة، ويـــتـــم اخـــتـــيـــار ثــالثــة 
مــن املعلمن واملعلمات القطرين 
املــراحــل التعليمية  املتميزين فــي 
)االبتدائية واإلعدادية والثانوية( 

للفوز بالجوائز كل عام.
ويــمــنــح املــعــلــم املــتــمــيــز املــيــدالــيــة 
ــة وشــــــهــــــادة الـــتـــمـــيـــز،  ــيـ ــنـ ــيـ ــبـــالتـ الـ
باإلضافة الى مكافأة مالية قدرها 
60 ألف ريال، كما ُيمنح املشاركون 
ــائــــزة والـــحـــاصـــلـــن عــلــى  فــــي الــــجــ
نسبة 90% من النقاط املخصصة 
ملعايير التقييم شهادة تميز تسلم 

اليهم من خالل املدرسة.

¶ جانب من ورش العمل

الدوحة - 

»الدوحة للدراسات« يستقبل الفوج 
الثاني من طلبة الماجستير المزدوج

الــــعــــامــــة  عــــــقــــــدت كــــلــــيــــة اإلدارة 
واقــــتــــصــــادات الــتــنــمــيــة فـــي معهد 
الدوحة للدراسات العليا أمس لقاًء 
تعريفيا للفوج الثاني من الطلبة 
املــقــبــولــن فــي بــرنــامــج املاجستير 
فــــــي إدارة  املـــــــــــــزدوج  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الـــعـــامـــة والــــذي  األعــــمــــال واإلدارة 
تــبــدأ الـــدراســـة بــه فــي 28 سبتمبر 
2019، حيث جــرى قبول 13 طالبا 
وطالبة لاللتحاق بالبرنامج من 
الـــقـــيـــادات الــتــنــفــيــذيــة فـــي كـــل من 

القطاعن العام والخاص. 
وقــــــــد صــــــــرح األســـــــتـــــــاذ الــــدكــــتــــور 
فــريــد الــصــحــن مــديــر الــبــرنــامــج أن 
فلسفة تقديم برنامج املاجستير 

فــــــي إدارة  املـــــــــــــزدوج  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الـــعـــامـــة تتسق  ــمــــال واإلدارة  األعــ
ــداف اســتــراتــيــجــيــة التنمية  مــع أهــ
الـــوطـــنـــيـــة 2018-2022، تــحــقــيــقــا 
الــوطــنــيــة 2030، في  قــطــر  لـــرؤيـــة 
ضــــــــــرورة الــــتــــنــــويــــع االقــــتــــصــــادي 
الــدولــة وإعــطــاء دور أكبر  ألنشطة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــخــدمــة أهــــداف 
ــك مـــن خــــالل تــركــيــز  ــ الــتــنــمــيــة، وذلـ
ــامـــج عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــهـــارات  ــرنـ ــبـ الـ
التنمية البشرية وبناء قوة عاملة 
ــن شــأنــهــا  قـــائـــمـــة عـــلـــى املـــعـــرفـــة مــ
ــاءة والـــفـــعـــالـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـــــرفـــــع مـــــن الـ
املــؤســســيــة، وبــمــا يــخــدم املجتمع 
ــار الــصــحــن إلــى  ــد أشــ والــــدولــــة. وقـ
يــقــدم باللغة  أن البرنامج -والـــذي 
اإلنكليزية- يعتبر األول من نوعه 

فــي قطر واملنطقة بشكل عــام وقد 
ــة لــلــدراســات  أطــلــقــه مــعــهــد الـــدوحـ
ــــاون مــــــع املـــعـــهـــد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــيــ ــلــ الــــعــ
لــــإلدارة والتكنولوجيا  األوروبــــي 
 ،)ESMT BERLIN( أملـــانـــيـــا ــي  فــ

وبدأت الدراسة به العام املاضي.
ــــزدوج  ــــذا ويـــجـــمـــع الـــبـــرنـــامـــج املــ هـ
ــد األوروبـــــــــــــي  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ املـــــــقـــــــدم مـــــــن املـ
لــإلدارة وللتكنولوجيا، املتحصل 
ــادات عـــاملـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أربـ
بالتعاون مــع كلية اإلدارة العامة 
واقتصاديات التنمية، بن مجالي 
الــعــامــة  ــال واإلدارة  ــ ــمـ ــ إدارة األعـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. ويــســتــطــيــع الــطــالــب 
ــي 

َ
مــن خــاللــه الحصول على درجــت

املاجستير من كال املؤسستن في 
غضون عشرين شهًرا.

¶ لقطة جماعية للماجستير المزدوج

الدوحة - 

الدوحة - 

كلية المجتمع تعقد لقاءها السنوي 
للمؤسسات الراعية للطالب

اســتــضــافــت كلية املجتمع في 
الــســنــوي مع  قــطــر، فــي لقائها 
ــات الــــراعــــيــــة لـــطـــالب  املــــؤســــســ
الكلية، ممثلن عن 15 مؤسسة 
وطنية وخاصة وهي الديوان 
ــوات املــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــري، والـ ــ ــيـ ــ األمـ
القطرية، ووزارة العدل، ووزارة 
املـــــــــواصـــــــــالت واالتـــــــــصـــــــــاالت، 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة،  ووزارة 
ــة،  ــيــ ــبــ ــطــ ــد الــ ــمـــ ــة حـــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ومــ
ومـــؤســـســـة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
األولــــــــيــــــــة، والــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ لـــلـــجـــمـــارك، والـــهـ
ــر  ـــ ــة قــطـــ ــ ـــ ــ ـــ ــركــ لــــلــــضــــرائــــب، وشــ
للبتروكيماويات، وشركة قطر 
لـــأســـمـــدة الـــكـــيـــمـــاويـــة، وقــطــر 
ــفـــــن لــلــطــاقــة  لـــلـــبـــتـــرول، ودولـــ
املــــحــــدودة، والــبــنــك الــتــجــاري، 

وأسباير زون.
وُيــــعــــد الــــلــــقــــاء بـــمـــثـــابـــة مــنــبــر 
ــع  ــمــ ــتــ ــجــ تـــــــتـــــــعـــــــاون كـــــلـــــيـــــة املــ
مــــــن خـــــاللـــــه مــــــع املــــؤســــســــات 
الحكومية والــخــاصــة الراعية 
ــــج  ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــالب عـــــــــدد مـــــــن الـ ــطــ ــ لــ
املختلفة التي تقدمها الكلية، 
ــا  ــهـ ـــــــَســـــــاق عـــروضـ

ِّ
لــــضــــمــــان ات

األكاديمية املوجهة إلى سوق 
الــعــمــل الـــقـــطـــري مـــع األهـــــداف 
االستراتيجية الحالية لدولة 
ـــرص  قــــــطــــــر، واســـــتـــــكـــــشـــــاف فــ

ــــدة لـــتـــطـــويـــر بـــرامـــجـــهـــا،  ــــديـ جـ
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى إثـــــــــراء رحـــلـــة 

الطالب التعليمية واملهنية.
وأكد الدكتور محمد النعيمي، 
رئيس كلية املجتمع في قطر، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــلـــقـــاء الــســنــوي 
الكتشاف ُسبل جديدة لتعزيز 
ــــل  الـــتـــجـــربـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة داخـ
قاعات الدراسة للطالب الذين 
تــرعــاهــم املــؤســســات الشريكة، 
واالرتــقــاء بمهاراتهم ليكونوا 
ــال  ــجــ قــــيــــمــــة مـــــضـــــافـــــة فــــــــي مــ
ــال:  ــ عــمــلــهــم بـــعـــد الـــتـــخـــرج. وقـ
ــــي تــمــيــز  ــتـ ــ »أحـــــــــد األشــــــيــــــاء الـ
كــلــيــة املــجــتــمــع عــن غــيــرهــا من 
مؤسسات التعليم العالي في 
قطر هو قربنا من سوق العمل، 
سواء من خالل اعتماد النظام 
الدراسي )عامن + عامن(، أو 
التدريب العملي في مختبرات 

الكلية أو فــي مــقــر املــؤســســات 
ــة واملـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــكـ ــريـ الـــشـ
ــة الــطــالــب،  ــ نــفــس مـــجـــال دراســ
الـــــــدراســـــــة  ــــى جـــــــــــدول  ــتـ ــ أو حـ
الـــذي يمتد على فترتن  املـــرن 
صباحية ومسائية. ومع ذلك، 
لــهــذا النهج  ال يمكن أن يــكــون 
ــد لــلــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي  ــريــ ــفــ الــ
ــي ظــل  تـــأثـــيـــره املـــنـــشـــود إال فــ
الــتــطــويــر املــســتــمــر لــبــرامــجــنــا 
وســيــاســاتــنــا األكــاديــمــيــة بما 

ينسجم مع أهداف الدولة.«
وأضــــــــــــــاف: »نـــــــظـــــــًرا العــــتــــمــــاد 
ــة قـــطـــر الــوطــنــيــة  ــ مــــحــــاور رؤيــ
2030 على املؤسسات الوطنية 
الــبــارزة  واملــؤســســات الخاصة 
في القطاعات الحيوية بالدولة، 
ــإن اجــتــمــاعــنــا الـــســـنـــوي مــع  ــ فـ
ــات الـــــراعـــــيـــــة لـــلـــطـــالب  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
ُيــشــكــل فــرصــة جــيــدة لتحديث 
متطلبات واحــتــيــاجــات ســوق 
العمل فــي مختلف القطاعات 
بـــمـــا يــســهــم فــــي املـــضـــي قـــدًمـــا 
ــداف رؤيــتــنــا  ــ نــحــو تــحــقــيــق أهـ
الــوطــنــيــة، خــاصــة وأن الكثير 
من تلك املؤسسات هم شركاء 
استراتيجيون لكلية املجتمع. 
ــزز مـــــــن الـــــــــدور  ــ ــعــ ــ وهـــــــــو مـــــــا يــ
ــادي الـــــــذي تــلــعــبــه كــلــيــة  ــ ــريــ ــ ــ ال
املجتمع في املشهد التعليمي 

الوطني.«

¶ د. محمد النعيمي

»وفاق« يدرب دفعة جديدة من األخصائيين االجتماعيين بالمدارس

استقبل مركز االستشارات العائلية »وفاق« دفعة جديدة 
من األخصائيني االجتماعيني والنفسيني باملدارس وذلك 
للتدريب على برنامج »تأهيل األخصائيني باملدارس على 
أبناء املطلقني واملنفصلني« وذلك في  التعامل مع  كيفية 
إطار التعاون املستمر مع وزارة التعليم والتعليم العالي 
الــشــراكــة املجتمعية وتكامل  أهــمــيــة قيمة  انــطــاقــا مــن 
أدوار ومؤسسات املجتمع من أجل التقليل من األزمات 

األسرية املترتبة على الطاق.
ويشرف على تقديم البرنامج التدريبي من قسم الرعاية 
الوالدية بمركز »وفاق« كل من د. محمد شاهني الخبير 

األسري واالستشاري النفسي هاني الشامي.
وقد ألقت مزنة العنزي رئيس قسم الرعاية الوالدية كلمة 

الجديدة  البرنامج رحبت من خالها بالدفعة  في بداية 
البرنامج يندرج  أن هــذا  إلــى  من األخصائيني، وأشـــارت 
من أحد أهداف مركز وفاق اإلستراتيجية وهو تخفيف 
اآلثار السلبية للطاق على املطلقني وأبنائهم. وأكدت في 
الذي يقوم به املجتمع  كلمتها على إيمان املركز بالدور 
املدرسي مع األبناء وهنا كان لزامًا على من في املركز 
ــــك عن  مـــد يـــد الـــعـــون ألبـــنـــاء املــطــلــقــني فـــي املــــــدارس وذلـ
النفسي واالجتماعي وإمــداده  طريق تأهيل األخصائي 
التدريبية  املــعــارف واملـــهـــارات والــبــرامــج  بمجموعة مــن 
التدخل  املتخصصة والــتــي مــن شأنها أن تساهم فــي 

املهني مع األطفال املحضونني.
البرنامج بشكل  العنزي في كلمتها أن  وأوضحت مزنة 
أســاســي يــهــدف إلـــى مــســاعــدة األبــنــاء عــلــى التكيف مع 
التي تفرضها طبيعة  النفسية واالجتماعية  املتغيرات 

إلــى رصــد ومتابعة  الحياة بعد االنفصال، كما يسعى 
لــأبــنــاء، تنمية  النفسي واالجــتــمــاعــي  الــتــوافــق  مستوى 
وعــــي األخــصــائــيــني االجــتــمــاعــيــني والــنــفــســيــني بــاآلثــار 
النفسي  التوافق  األبناء، وتحسني  املترتبة على  السلبية 
الــطــرف الحاضن  لــديــهــم، وكــذلــك تبصير  واالجــتــمــاعــي 
التربية  الــتــي يــمــر بــهــا األبــنــاء وأســـس  بطبيعة املــرحــلــة 
الــســويــة لــأبــنــاء بــشــكــل عـــام وبــعــد مــرحــلــة االنــفــصــال 
النفسي  إلى إكساب األخصائي  بشكل خــاص. إضافة 
واالجــتــمــاعــي املــــهــــارات املــتــصــلــة بــتــحــديــد وتشخيص 
املـــواقـــف اإلشــكــالــيــة الــتــي تــعــتــرض مــســيــرة حــيــاة أبــنــاء 
أربــع  تــقــديــم  الــتــدريــبــي  الــبــرنــامــج  املنفصلني. ويتضمن 
مراحل، املرحلة األولى مشكات أبناء املنفصلني، املرحلة 
املرحلة  املنفصلني،  أبــنــاء  الــســلــوكــي مــع  الــعــاج  الــثــانــيــة 

الثالثة العاج املعرفي، املرحلة الرابعة العاج الجمعي.

الدوحة - 

انطالق فعاليات الملتقى 
الجامعي اإلعالمي األول غدًا

الــجــامــعــي اإلعــالمــي األول،  تنطلق فــعــالــيــات امللتقي 
لـــوزارة  التابع  املــركــز اإلعــالمــي للشباب  الـــذي ينظمه 
الثقافة والــريــاضــة، غــدًا اإلثــنــن ويستمر ثــالثــة أيــام، 
في الجهة الجنوبية باملؤسسة العامة للحي الثقافي 

»كتارا«.
ويهدف امللتقى إلى جمع املؤسسات اإلعالمية املحلية 
وعدد من املؤسسات الدولية لتعريف املجتمع بشكل 
عـــام والــشــبــاب الــجــامــعــي إضــافــة إلـــى طـــالب املـــدارس 
الــثــانــويــة بــهــذه املـــؤســـســـات وخــدمــاتــهــا وبــرامــجــهــا، 
فضال عن استقطاب املؤسسات اإلعالمية للمشاريع 
الــشــبــابــيــة املــتــمــيــزة فـــي املــلــتــقــى والــعــمــل عــلــى تــبــادل 
الخبرات واملعرف وتشجيع الشباب على االنخراط في 
املجال اإلعالمي واإلعالم الجديد بمنصاته املختلفة، 

فضال عن دعم وتطوير الحركة اإلعالمية بالدولة.
ــامـــعـــي اإلعـــــالمـــــي األول  ــتــــم تــنــظــيــم املـــلـــتـــقـــى الـــجـ ويــ
بالتعاون والشراكة مع العديد من املؤسسات أبرزها 
ــن الـــجـــامـــعـــات، وعــــــدد مــــن املـــراكـــز  »كـــــتـــــارا« وعــــــدد مــ
الشبابية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة مثل املركز 
الشبابي للهوايات، ومركز قطر التطوعي، والجهات 

االعالمية األخرى بالدولة.
ويشارك في امللتقى أكثر املؤسسات اإلعالمية مرئية 
ومسموعة ومــقــروءة، حيث تخصص مساحات لكل 
جهة مــشــاركــة للتعريف ببرامجها وأنشطتها، كما 
تـــقـــام الــعــديــد مـــن ورش الــعــمــل املــتــخــصــصــة، ويــقــام 
امللتقى تحت شعار »فضاء آمــن« وذلــك انسجاما مع 
دعـــوة األمـــم املتحدة الــتــي أطلقتها فــي الــيــوم الــدولــي 

للشباب لعام 2018.

الدوحة - قنا
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شوقي مهدي

اعـــتـــبـــر الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي أن بــــــاده شــريــك 
ــلـــيـــمـــي،  ــــام اإلقـ ــسـ ــ إســـتـــراتـــيـــجـــي لـــتـــعـــزيـــز الـ
ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ وتــــتــــمــــســــك بــــــنــــــوع جــــــديــــــد مـــــــن الـ
املــتــبــادل والعدالة  الــدولــيــة يتميز بــاالحــتــرام 
واإلنــــصــــاف. وأضـــــاف الــســفــيــر الــصــيــنــي »أن 
قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الباد املفدى يعمل الشعب القطري بجد ضد 

الحصار وبناء اقتصاد قوي«.
وتابع: »يسعدنا أن نرى أن قطر حققت تطورًا 
ــا 

ً
كــبــيــرًا لــيــس فــقــط فــي الــصــنــاعــة ولــكــن أيــض

فــي الـــزراعـــة وتحقيق قـــدر أكــبــر مــن االكــتــفــاء 
الذاتي وتلتزم بتحقيق الرؤية الوطنية 2030 
نحو بلد متقدم لتحقيق التنمية املستدامة 

والقدرة التنافسية ومستوى عاٍل املعيشة«.

وقال السفير إن الصني كأكبر سوق في العالم 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــه 1.4 مــلــيــار نــســمــة تــوجــد 
فــــرص إســتــراتــيــجــيــة لــكــا الــبــلــديــن لتعميق 
التعاون االقتصادي في إطار مبادرات الحزام 
والـــطـــريـــق ويــمــكــنــنــا ربــــط مــــبــــادرات الـــحـــزام 
ــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 مــًعــا،  ــ والــطــريــق ورؤيـ
ومن أجل تعزيز التعاون العملي في مجاالت 
الطاقة واالستثمار واملنطقة الحرة وغيرها 

وذلك لتحقيق مزيد من املنفعة للشعبني.
ــاء املــركــز  ــشـ ــلـــن الــســفــيــر الــصــيــنــي عـــن إنـ وأعـ
ــيــــة  ــقــــافــــي الـــصـــيـــنـــي فـــــي قــــطــــر وأكــــاديــــمــ ــثــ الــ
كونفوشيوس وبمجرد االنتهاء فإنه سيثري 

العاقات العميقة بني بلدينا.
ــريــــاضــــي بــــني الــبــلــديــن  ــتـــعـــاون الــ ــلـ وأشــــــــار لـ
موضحًا أن رجال األعمال الصينيني يعملون 

فـــي إســـتـــاد لــوســيــل ومـــشـــاريـــع كــــأس الــعــالــم 
األخرى. وفي فبراير من 2022 ستعقد الصني 
الــرابــعــة  الــشــتــويــة  ــة  ــيـ ــبـ ــعــــاب األوملـ دورة األلــ
والعشرين، وفي هذا املجال يمكننا مشاركة 
تجربتنا في عقد األحداث الرياضية الكبرى.

وفيما يتعلق بالسياحة قال السفير الصيني: 
وقــعــنــا اتــفــاقــيــة تـــعـــاون ســيــاحــي فـــي 2017 
واتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة في عام 
الــذيــن  الــســيــاح الصينيني  2018. وبــلــغ عـــدد 
ــا خـــال عـــام 2018، بــزيــادة 

ً
ألــف زاروا قــطــر 63 

قــدرهــا 38٪ عــلــى أســـاس ســنــوي. واكتسبت 
قــطــر شــعــبــيــة واســـعـــة عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
ــه ســيــكــون هــنــاك  ــا واثــــق مـــن أنـ الــصــيــنــيــة وأنــ
عدد كبير من الصينيني الذين يختارون قطر 

الساحرة في خطط رحلتهم املستقبلية.

تدشين مركز ثقافي صيني بالدوحة قريبًا.. السفير الصيني:

بكيـن شريك اقتصادي قوي لقطـر
أعلن سعادة تشو جيان سفير جمهورية الصني الشعبية لدى قطر، عن 
إنشاء مركز ثقافي صيني في قطر وأكاديمية كونفوشيوس قريبًا، موضحًا أن 
العالقات بني قطر والصني وصلت لنقطة تاريخية بوجود فرص إستراتيجية 

أمام البلدين.
وقال السفير الصيني في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السبعني لتأسيس 
جمهورية الصني، إن بالده شريك إستراتيجي في التعاون االقتصادي لقطر. 
وقال: »منذ وصولي إلى قطر شعرت بقوة العالقات الثنائية بني قطر والصني«. 
موضحًا أن قطر وتحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى تعمل ضد الحصار لبناء اقتصادها.
ونوه السفير الصيني أن بالده شريك إستراتيجي في التعاون االقتصادي 
لقطر. مؤكدًا أن العالقات بني قطر والصني وصلت لنقطة تاريخية بوجود 
فرص إستراتيجية أمام البلدين. وأضاف »نود العمل عن كثب مع نظرائنا 

القطريني لتعميق تعاوننا في جميع املجاالت«.

تشجيع الشركات 
الصينية لالستثمار 

بالمنطقة الحرة 
أثــنــى الــســفــيــر الــصــيــنــي عــلــى الــخــطــوات التي 
تتخذها دولــة قطر لتنويع اقتصادها بعيًدا 
عــن النفط والــغــاز، مثل إنــشــاء املنطقة الحرة، 
املــزيــد، فهذه   إنها أخبار جيدة وننتظر 

ً
قائا

الــخــطــوات مــهــمــة جــــًدا ولــديــنــا مــئــات املــنــاطــق 
الــحــرة فــي الــصــني واهــتــمــام بــتــبــادل الــخــبــرات 
ــع  ــانـ ــات واملـــصـ ــركــ ــشــ ــع الــ والــــتــــجــــارب ونـــشـــجـ
الصينية على االستثمار في املنطقة الحرة في 
قطر، كما نرحب باستثمارات قطر في الصني.

ــوفـــود  ــــوف نــعــمــل عـــلـــى إرســـــــال الـ وأضــــــــاف: سـ
إليجاد فــرص االستثمار والتجارة خاصة في 
ظل اإلعفاء من التأشيرة بني مواطني البلدين 
مــا يسهل حــركــة التنقل والــســفــر. وقــطــر لديها 
الكثير من املزايا االستثمارية من حيث املوقع 
الجغرافي والبيئة الصديقة لألعمال والحكومة 
عـــالـــيـــة الـــكـــفـــاءة واملـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. وشــــدد 
السفير الصيني على أهمية الدعاية واإلعــان 
عن املنطقة الحرة القطرية في وسائل اإلعــام 
الصينية ليتعرف املستثمرون ورجال األعمال 
في الصني على الفرص والحوافز االستثمارية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا قــطــر وأن تـــكـــون الــدبــلــومــاســيــة 
ا في ذلك ملساعدة قطر على الترويج 

ً
العامة طرف

لسياساتها واحتياجاتها واالمــتــيــازات التي 
توفرها للمستثمرين في املنطقة الحرة.

وأكد أنه من واقع التجربة الصينية فمن املهم 
وضــــع املـــزيـــد مـــن الــســيــاســات الــجــيــدة لــجــذب 
ــانــــب ومـــنـــح مـــزايـــا خــاصــة  املــســتــثــمــريــن األجــ
ا 

ً
للمستثمرين األوائل لاستقرار والعمل، الفت

إلـــى أن كــثــيــرا مـــن الــشــركــات الــصــيــنــيــة لديها 
اهــتــمــام بــاالســتــثــمــار فـــي قــطــر والــــدخــــول في 
املنطقة الحرة ونحن متفائلون بالتعاون في 

هذا الصدد.

تشجيع االستثمار

وقــــال الــســفــيــر الــصــيــنــي إن الــتــشــريــعــات التي 
اتخذتها قطر لتشجيع االستثمار من الخارج 
مــشــجــعــة لــلــغــايــة ولـــكـــن املــســتــثــمــريــن دائـــمـــا 
بحاجة إلى املزيد والبد من جذب املستثمرين 
واستقرارهم فــي قطر ومــن واقــع خبرتنا فإن 
لــديــنــا قــامــت على  الــجــديــدة  مــفــاهــيــم التنمية 
ــتــــاح واملـــصـــالـــح  ــفــ االبـــتـــكـــار والــتــنــســيــق واالنــ
املـــشـــتـــركـــة. وأضـــــــاف: ســــوف نــعــمــل عــلــى عقد 
لــهــذه السياسات  منتديات متبادلة للدعاية 
الــدوحــة على  وستعمل السفارة الصينية في 
بناء جسور التواصل بني املنطقة الحرة هنا 
واملــنــاطــق الــحــرة فــي الــصــني لــتــبــادل الخبرات 
الـــوفـــود الصينية  ــــوة  والـــتـــجـــارب وأيـــضـــا دعـ
ــارة  ــتـــجـ ــــرص الـ لـــــزيـــــارة قـــطـــر واســـتـــكـــشـــاف فــ

واالستثمار.
ونوه بتوقيع مذكرة تفاهم مؤخًرا بني املنطقة 
الــحــرة فــي قطر واملنطقة الــحــرة فــي شنغهاي 
الستكشاف فرص التعاون، والشحن املباشر 
بني موانئ البلدين، ما يفتح اآلفــاق للتعاون 

ا.
ً

في مجال التصنيع أيض

قال سعادة تشو جيان سفير جمهورية الصني الشعبية لدى قطر، إن 
هناك فرصا إستراتيحية للتعاون مع قطر في قطاع الطاقة، فالصني 
مستورد إستراتيجي وقطر مورد إستراتيجي وعلينا تعميق تعاوننا 
فـــي كــافــة املـــجـــاالت بــمــا يــحــقــق املــصــالــح املــشــتــركــة لشعبينا خــاصــة 
قطاعات الطاقة واالستثمار والبنية التحتية واملناطق الحرة والتعليم 
الــزيــارات املرتقبة بني البلدين قــال السفير  والثقافة والــريــاضــة. وعــن 
الصيني: سيكون هناك العديد من الوفود املتبادلة رفيعة املستوى في 
الشهور القادمة بهدف تعزيز التعاون في مجاالت مختلفة مثل الطاقة 

والبنية التحتية واالستثمار وغيرها. وعــن احتمال زيـــادة استيراد 
الصني للغاز القطري مــع زيـــادة الطاقة اإلنتاجية لحقل الشمال قال 
الــغــاز خبر جيد أيضًا  السفير الصيني، إن زيـــادة قطر إلنتاجها مــن 
للصني خــاصــة مــع تــوجــهــاتــنــا نــحــو اســتــخــدام الــطــاقــة النظيفة بــدال 
ا مــن تطوير حقل  مــن الفحم ونــريــد أن تكون الشركات الصينية جــزء
الشمال في كافة مراحله وليس فقط بيع وشــراء الغاز وذلــك استناًدا 
إلـــى املــصــالــح اإلســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة املــــدى بــني الــبــلــديــن، كــمــا نرحب 

بأصدقائنا القطريني للتعاون معنا في صناعة الطاقة في الصني.

قــال السفير الصيني إن جناح قطر بمعرض 
بكني الدولي للبستنة حقق نجاحًا كبيرًا وكان 
ــزوار  الــجــنــاح األكـــبـــر بــاملــعــرض. وبــلــغ عـــدد الــ
للمعرض حوالي 1.8 مليون زائر، حيث يجذب 
الــســدرة  الــفــريــد ألشــجــار  املــعــمــاري  التصميم 

املعلقة في »حديقة في السماء« زوار املعرض.
وأضـــــــاف الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي أن جـــنـــاح قــطــر 
يعكس نجاح الدبلوماسية العامة ألصدقائنا 
ــنـــاس فــي  ــلـ ــبــــح نــــافــــذة لـ ــد أصــ ــقـ الـــقـــطـــريـــني. لـ
ــنـــصـــة  ــم ملــــعــــرفــــة قـــــطـــــر، ومـ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ الـــــصـــــني والــ

للتعاون في مجال البستنة في قطر والعالم. 
وستستضيف قطر معرض البستنة في عام 
يــقــدم هــذا للعالم حــول تاريخ  2021. وســـوف 
الــفــريــد وثــقــافــتــهــا وبــيــئــتــهــا الطبيعية  قــطــر 

وتنميتها املستدامة.
وأضاف: لدينا تطلعات كبيرة ملعرض إكسبو 
الدوحة الدولي للبستنة عام 2021 ونحن على 
نــا الــقــطــريــني سيصنعون  يــقــني بـــأن أصــدقــاء

منه قصة نجاح أخرى.
وأعلن السفير الصيني عن وصول الرياضيني 

الــصــيــنــيــني خــــال الــيــومــني املــقــبــلــني لــلــدوحــة 
الــقــوى. ونــّوه  لحضور بطولة العالم أللــعــاب 
الــقــدم وفــوزه  بإنجاز منتخبنا الوطني لكرة 
ببطولة كأس آسيا املاضية، واستضافة قطر 

لبطولة العالم أللعاب القوى الشهر الجاري.
الــيــوم بــالــذكــرى  الــســفــارة الصينية  وتــحــتــفــل 
السبعني لتأسيس جمهورية الصني الشعبية، 
كـــمـــا ســتــقــيــم عــــرضــــا صــيــنــيــا تــقــلــيــديــا غـــدًا 
لفريق Shenzhen Art Troupe في متحف قطر 

الوطني.

قطر مصدر إستراتيجي والصين من كبار المستهلكين

1.8 مليون زائر لجناح قطر بمعرض بكين للبستنة

فرصة إستراتيجية للتعاون بين البلدين بقطاع الطاقة

السياحة القطرية اكتسبت شعبية واسعة على اإلنترنت في الصين

■  السفير الصيني يتحدث للصحفيين خالل المؤتمر الصحفي
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»مسيعيد« األفضل أداء على صعيد األسهم

4.6 مليار ريال مكاسب رسملة البورصة األسبوعية

أبدت املؤسسات األجنبية تفاؤلها بحركة السوق وبلغ صافي شرائها 185.4 
مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 47.9 مليون ريال في األسبوع السابق. 
الــســوق وبــلــغ صافي  القطرية تفاؤلها بحركة  املــؤســســات  أبـــدت  وكــذلــك، 
شرائها 12.4 مليون ريال باملقارنة مع صافي شراء بلغ 17.9 مليون ريال 
في األسبوع السابق. كما توقع املستثمرون األجانب هبوط حركة أسواق 
األسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 12.0 مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع 
بلغ 0.57 مليون ريال في األسبوع السابق. وكذلك، توقع املستثمرون القطريون هبوط حركة أسواق 
األسهم حيث بلغ صافي مبيعهم 185.92 مليون ريال باملقارنة مع صافي مبيع بلغ 114.3 مليون 
بــدايــة عــام 2019 حتى  السابق. وبلغ صافي شــراء املؤسسات األجنبية منذ  ريــال فــي األســبــوع 

تاريخه ما يعادل 1.3 مليار دوالر من األسهم.
القياسي  الرقم  لتدفقات استثنائية قد تكسر  السوق مرشح  أن  ويؤكد خبراء ومحللون ماليون 
املحقق خالل العام املاضي والبالغ 9 مليارات ريال، وحددوا تلك املحفزات في النقاط التالية:- الترقية 
املتوقعة للبورصة ضمن مؤشري مورجان ستانلي وفوتسي خالل 2019، والتي ينتظر أن تشهد 
الناشئة وتوجهها  إدراج شركات جديدة، وكذلك تخارج الصناديق األجنبية من بعض األســواق 
ألسواق أكثر ربحية مثل السوق القطري، باإلضافة إلى النتائج املالية الربعية للشركات خالل العام 
الجاري والتي يتوقع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عامليا، وكذلك ارتفاع متوسط العائد النقدي 
إلــى نحو 5% خــالل 2018، وهــي نسبة مرتفعة مقارنة باألسواق  التوزيع في بورصة قطر  إلــى 
القطري ملعدالت نمو مستدامة، والتوسع املستقبلي على  املناظرة واستمرار تحقيق االقتصاد 

صعيد إنتاج الغاز الطبيعي املسال.

185.4 مليون ريال صافي شراء 
المؤسسات األجنبية

لقطة

638.8 مليون سهم متداول

الــتــداوالت خــال األسبوع املاضي  ارتفعت قيمة 
بنسبة 46.7% إلى 1.94 مليار ريال، مقابل 1.32 
مليار ريال في األسبوع السابق، فيما انخفضت 
أحجام التداول بنسبة 0.82% إلى 638.8 مليون 
سهم، من 644.19 مليون سهم باألسبوع املقارن.

ذكــــرت الــنــشــرة األســبــوعــيــة لــلــبــورصــة أن قطاع 
الــبــنــوك والـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، الــــذي شــهــد تــــداول 
219 مليون سهم بقيمة 775 مليون ريال نتيجة 
تنفيذ 10981 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 5.7 
نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 4066.78 

نقطة.
بــيــنــمــا ســجــل مـــؤشـــر قـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــســلــع 
االستهاكية، الذي شهد تداول 20.5 مليون سهم 
بقيمة 140.7 مــلــيــون ريـــال نتيجة تنفيذ 2493 
صفقة، ارتفاعًا بمقدار 36.4 نقطة، أي ما نسبته 

0.42% ليصل إلى 8625.34 نقطة.
الــذي شهد تــداول  بينما سجل قطاع الصناعة، 
161 مليون سهم بقيمة 457 مليون ريال نتيجة 
تنفيذ 9665 صفقة، ارتفاعا بمقدار 85.8 نقطة، 

أي ما نسبته 2.76% ليصل إلى 3189.53 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمني، الذي شهد تداول 
19.3 مليون سهم بقيمة 63 مليون ريال نتيجة 
تنفيذ 1554 صفقة، ارتفاعا بمقدار 190 نقطة، 

أي ما نسبته 6.47% ليصل إلى 3124.93 نقطة.
الــذي شهد  بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، 
بــقــيــمــة 154 مليون  ــداول 137.8 مــلــيــون ســهــم  ــ تـ
ــال نــتــيــجــة تــنــفــيــذ 5747 صـــفـــقـــة، انــخــفــاضــا  ــ ريــ
بمقدار 46.5 نقطة، أي مــا نسبته 3.1% ليصل 
إلــــى 1452.35 نــقــطــة. كــمــا ســجــل مـــؤشـــر قــطــاع 
االتصاالت، الــذي شهد تــداول 21.7 مليون سهم 
بقيمة 108.2 مــلــيــون ريـــال نتيجة تنفيذ 4456 
نــقــطــة، أي ما  بـــمـــقـــدار 42.6  انــخــفــاضــا  صــفــقــة، 

نسبته 4.37% ليصل 930.99 نقطة.
وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الــــذي شــهــد تـــداول 
بــقــيــمــة 242.4 مــلــيــون ريـــال  59.6 مــلــيــون ســهــم 
نتيجة تنفيذ 2377 صفقة، انخفاضا بمقدار 30 
نقطة، أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 2507.17 

نقطة.

46.7 % نموا بقيم التداوالت 
خالل األسبوع

بحث السوق
الزبائن واملنافسني  املعلومات والبيانات حــول  القائمة على جمع وتسجيل وتحليل  العملية املستمرة  هو 
والــســوق. ُيــســاعــد بحث الــســوق املــؤســســة على وضــع خطة الــعــمــل، وإطـــالق املنتجات والــخــدمــات الــجــديــدة، 
باإلضافة إلى التوسع إلى أسواق أخرى. كما ُيساعد بحث السوق على تحديد شريحة السكان التي سوف 
تشتري وتستخدم املنتجات والخدمات الجديدة وذلك تبعًا لعدة عوامل كال العمر، الجنس، املكان، ومستوى 

الدخل.
ودراسة السوق هي دراسة االحتياجات للخدمات التي سيقدمها املشروع من أجل الوصول إلى أفضل املعلومات 
التقديرية عن الطلب املتوقع في السوق املستهدفة. والتي من خاللها يتم تحديد األنشطة التي سيزاولها املشروع 
والخدمات التي سيقدمها. وال تنحصر املعلومات املطلوبة لهذه الغاية في الكم وحسب، بل يجب أن تتعرض إلى 
بنية الطلب التفصيلية وإلى التوزيع الجغرافي للطلب، والتكلفة أيضا. ومن جانب آخر تجيب دراسة العرض على 
الكم والكيف والتكلفة أيضا. وكذلك توقع الطلب على هذه الخدمات في األسواق املستهدفة، وإيراد معلومات عن 

وضع املنافسة في األسواق التي يرغب املشروع الجديد في تقديمها، ومخاطر السوق األخرى.

دليل المستثمر

ــبــــوع  ــــال األســ ارتــــفــــع مــــؤشــــر بــــورصــــة قـــطـــر خــ
املاضي بمقدار 50.36 نقطة، أو ما يعادل %0.48 
من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,512.06 نقطة. 
وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلــبــورصــة بنسبة 
0.8%، لتصل إلى 583.2 مليار ريال، باملقارنة مع 
578.6 مليار ريال في األسبوع السابق، بمكاسب 

قيمتها 4.6 مليار ريال.
ومن بني أسهم 46 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 
15 سهًما، في حني انخفضت أسعار 27 سهًما، 

وبقيت 4 أسهم بدون تغيير.
وكــان سهم »شــركــة مسيعيد للبتروكيماويات 
القابضة« هو أفضل األسهم أداًء خال األسبوع، 
مع ارتفاعه بنسبة 10.4% باملقارنة مع األسبوع 
السابق. وبلغ حجم التداوالت عليه 56.8 مليون 
ــان ســهــم »بــنــك  ــر، كــ ــ ســـهـــم. وعـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــ
الــــدوحــــة« هـــو األســـــوأ أداًء خــــال األســـبـــوع مع 
تــراجــعــه بــنــســبــة 6.0% مـــن خـــال تـــــداوالت بلغ 

حجمها 8.7 مليون سهم.
وكانت أسهم »شركة مسيعيد للبتروكيماويات 
القابضة« و»شــركــة قطر للتأمني« و»مجموعة 
QNB« أكبر املساهمني في ارتفاع املؤشر خال 
ــاع ســهــم »شــركــة  ــفــ األســــبــــوع، حــيــث ســـاهـــم ارتــ
مسيعيد للبتروكيماويات القابضة« باكتساب 
ــــوع. وســـاهـــم  ــبـ ــ ــــال األسـ املــــؤشــــر 47.9 نــقــطــة خـ
ارتـــفـــاع ســهــم »شــركــة قــطــر لــلــتــأمــني« باكتساب 
املــؤشــر 30.2 نقطة، بينما ســاهــم ارتــفــاع سهم 
»مجموعة QNB« باكتساب املؤشر 26.8 نقطة 
خــــال األســــبــــوع. عــلــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر، تسبب 

انخفاض سهم »Ooredoo« بخسارة املؤشر 22.4 
نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداوالت خال األسبوع 
إلـــى 1.9 مليار  لــيــصــل  املـــاضـــي بــنــســبــة %46.8 
ريــال، باملقارنة مع 1.3 مليار ريال في األسبوع 
السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات املالية 
التداوالت خال األسبوع، مع استئثاره بنسبة 
39.9% من إجمالي قيمة التداوالت. وجاء قطاع 
الصناعة في املركز الثاني مع استئثاره بنسبة 

23.6% من إجمالي قيمة التداوالت. وفي الوقت 
عــيــنــه، اســتــأثــر ســهــم »مــجــمــوعــة QNB« بأعلى 
قيمة تداوالت خال األسبوع، حيث بلغت قيمة 

التداوالت عليه 398.8 مليون ريال.
ــالــــي حـــجـــم الـــــــتـــــــداوالت خـــال  ــمــ ــفــــض إجــ وانــــخــ
األســبــوع بنسبة طفيفة تبلغ 0.8% ليصل إلى 
638.9 مليون سهم، باملقارنة مع 644.2 مليون 
سهم في األسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد 
الصفقات بنسبة 4.0% ليصل إلى 37,273 صفقة 

باملقارنة مع 35,839 صفقة في األسبوع السابق. 
ــات املـــالـــيـــة فــي  ــدمــ ــخــ وجــــــاء قـــطـــاع الـــبـــنـــوك والــ
الصدارة من حيث حجم التداوالت، مع استئثاره 
بــنــســبــة 34.3% مـــن إجــمــالــي الــــتــــداوالت. وجـــاء 
قطاع الصناعة في املركز الثاني، مع استئثاره 
الــــتــــداوالت. واســتــأثــر  بنسبة 25.9% مــن حــجــم 
ســهــم »بــنــك قــطــر األول« بــأعــلــى حــجــم تــــداوالت 
خال األسبوع، حيث بلغ حجم الــتــداوالت على 

السهم 115.2 مليون سهم.

محمد السقا

مؤشرات األسبوع

44.6399115.2% 10.4
قطاعات سجلت ارتفاعًا 
بقيادة التأمني والصناعة

مليار ريال مكاسب 
رسملة السوق

 »QNB« مليون ريال تداوالت
متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت »قطر األول« 
متصدر الكميات

 نمو سهم »مسيعيد« 
متصدر األسهم املرتفعة

 :QNB FS
10800 نقطة 

مستوى المقاومة  
أمام المؤشر

قال التحليل الفني لشركة بنك قطر الوطني 
للخدمات املالية QNBFS إن مؤشر بورصة 
قطر ارتــفــع بنسبة 0.5% مقارنة باألسبوع 
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 10,512.06  الـــســـابـــق 
نقطة. استمر املؤشر بالحركة داخــل القناة 
التصحيحية وتجاوز مستوى الدعم القوي 
البالغ 9,700 نقطة. يبقى مستوى املقاومة 
املتوقع 10,800 ومستوى الدعم األسبوعي 

9,700 نقطة.
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

20,413,446
4,791,971

12,263,949
8,736,078
122,591

5,286,442
32,330,012
9,973,812

115,163,660
2,545,457
2,761,092
2,401,502
2,147,163
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9,103,875
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161,063,321
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4,163,905.710

165,611,301.330
2,044,088.660

74,777,164.430
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57,035,568.370
64,277,012.363
5,385,160.643

96,896,738.110
11,266,992.680

774,648,199.552
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63,033,071.610

154,091,075.976
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

نشرة التــداول األسبوعية من 15 - 09 - 2019 إلى 19 - 09 - 2019

77,948
2,121,376

10,128,642
1,284,640

41,599
3,587,669
794,739
128,667

2,318,015

391,156
2,742,184

13,618,889
1,074,954
2,399,667

31,148,494
14,744,157
56,829,321
6,522,246

31,592,253

15,080,016
493,148
205,123

2,808,290
715,217

20,096,411
16,689,840
93,601,212
7,401,470

28,357,269
430,163

30,841,094

1,052,471.260
1,308,437.107
4,282,926.477
9,606,654.390

91,663.800
83,729,680.890
4,838,545.850
439,074.400

35,357,105.790

1,295,253.800
16,145,862.490

153,605,819.740
2,087,949.210

37,434,457.420
22,590,563.908
25,624,062.500

168,392,100.520
3,365,944.216

26,449,993.754

52,247,962.360
524,337.700
784,494.780

5,121,725.560
4,354,551.210

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

قطر األول

إزدان القابضة

مسيعيد

مصرف الريان

قامكو

QNB
مسيعيد

المالحة

صناعات قطر

مصرف الريان

115,163,660

93,601,212

56,829,321

32,330,012

31,592,253

398,786,027.010

168,392,100.520

165,611,301.330

153,605,819.740

115,868,737.910

العقارات النقلالتأمين
% -1.18 % -4.37 % -3.10 % 6.47 % 2.76 % 0.42 % 0.14

المؤشر العام

نقطة
10512

التغير

 نقطة
50.4

نسبة التغير

% 0.48
رسملة السوق

583.2
مليار ريالمليار ريال

4.6

كمية األسهم

638.9
%مليون سهم

0.8-
عدد الصفقات

37273
% صفقة

4

15274
شركة
46

إزدان Ooredoo مزايا 
قطر

بنك ودام
الدوحة

% % % %% -5.3 -4.9 -4.3 -3.7-6.0

األكثر انخفاضًا

األسمنتمسيعيد الخليج 
الدولية

قطر 
للتأمين

قطر 
وعمان

%% % %% 10.45.4 5.5 7.67.1

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

تعامالت المساهمين

غير القطريين
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القطريونشـ
%60%49 %40%51

1.94

% 47

مليار ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%12%8%7 %6%24 %3%40
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أقرت مشروع املوازنة التقديرية لسنة 2019

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

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

والدوليني.

◄ املوازنات
إلــى أن  وأشــار التقرير املالي للعام 2018 

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

بنسبة %3.66 من إجمالي اإليرادات.

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

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

والواليات املتحدة األمريكية.

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

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

تنظمها دار الشرق.

مبادرة

خيرنا ألهلنا
عطاء بال حدود..

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

تصنع معروفًا

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

طرق االشتراك في خدمة االستقطاع الشهري

Q200
200 ر.ق

Q500
500 ر.ق

Q100
100 ر.ق

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

من جوالك

2222222222

44667711تطبيق الجوال
يمكنك أن تطلب من مكانك  

خدمة المحصل المنزلي لتحصيل 
تبرعك عبر مسح رمز QR من جوالك

اآلن

ترخيص هيئة تنظيم األعمال الخيرية لمبادرة زهاب 2018/312

الدوحة - الشرق

هذه الصفحة بدعم 
» من جريدة »

ضمن مسؤوليتها االجتماعية

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

ضمن
مصارف
الزكاة

المتبقي

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

66%

زكاتك وصدقتك 
لعالج مرضى السرطان

عالج وعمليات جراحية عاجلة لعدد 100 مريض

بترخيص من هيئة تنظيم األعمال الخيرية 2019/895

مركز الحسين للسرطان - األردن

ــر، ومـــواصـــلـــة  ــم مــــن مــحــســنــي قـــطـ بـــدعـ
ملشاريعها النوعية التي تخدم شريحة 
ــر ذات الـــدخـــل املـــحـــدود،  ــ األيـــتـــام واألسـ
ــع حــجــر  ــت قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة بــــوضــ ــامــ قــ
األساس ملشروعني نوعيني كبيرين في 
قــرغــيــزيــا، هــمــا قــريــة متكاملة لأليتام 
ومــجــمــع مــتــعــدد الـــخـــدمـــات، ويــنــتــظــر 
أكـــثـــر مـــن 18000  أن يــســتــفــيــد مــنــهــمــا 
ــة تـــقـــدر  ــيــ ــالــ ــمــ ــة إجــ ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ ــــخـــــص، وبـ شـ

بحوالي 3 ماليني ريال قطري.
وقــد حضر حفل وضــع حجر األســاس 
ــد الــعــنــزي  ــمـ ــادل أحـ ــ ســــعــــادة الـــســـيـــد عــ
ــال ســـــفـــــارة دولــــــــة قــطــر  ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ الــ
بـــالـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــرغـــيـــزيـــة وعــــــدد مــن 
املـــســـؤولـــني املــحــلــيــني والـــســـيـــد أســامــة 
الترابي مدير مكتب قطر الخيرية في 
العاصمة بيشكيك. ويهدف املشروعان 
إلى توفير خدمات مجتمعية متكاملة 
في مختلف القطاعات، واملساهمة في 
املــعــيــشــيــة والبيئية  الـــظـــروف  تــحــســني 
واالجتماعية لألسر الفقيرة، باإلضافة 
ــــي اســــتــــحــــداث نــظــم  إلــــــى املـــســـاهـــمـــة فـ
وتـــدابـــيـــر حـــمـــايـــة اجــتــمــاعــيــة مــالئــمــة 
لــلــفــئــات املــســتــهــدفــة بــمــا يــمــكــنــهــم من 
الصمود والحد من تعرضهم وتأثرهم 
بـــاألزمـــات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

والبيئية.

مجمع متعدد الخدمات 

ويــضــم املــجــمــع عــــددا مــن املـــرافـــق التي 
تــــوفــــر خــــدمــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــتــكــامــلــة 

ــر الــفــقــيــرة في  ــ لــشــريــحــة األيـــتـــام واألسـ
قــرغــيــزيــا وتـــقـــدر الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة 

للمجمع  بـ 1,000,000 ريال قطري.
وحـــيـــث إنــــه ســــوف يـــقـــام املــجــمــع على 
ــتـــرا مــربــعــا،  ــقـــدر بـــــ 1045 مـ مـــســـاحـــة تـ

ويحتوي على مدرسة ابتدائية تضم 5 
فصول دراسية تسع 250 طالبا وطالبة 
ــافـــة إلــى  ــتـــني، إضـ ــيـ عــلــى فــتــرتــني دراسـ
مركز صحي يوفر الخدمات الصحية 
املـــطـــلـــوبـــة لـــســـكـــان املــنــطــقــة واملـــنـــاطـــق 
بــه، وينتظر أن يستفيد منه  املحيطة 
ما بني 5,000 إلى 10,000 شخص، كما 
يــضــم املــجــمــع مــشــغــل خـــيـــاطـــة، وبــئــرا 
ــافــــة إلـــى  ــيــــاه، إضــ عــمــيــقــة مــــع خــــــزان مــ

مسجد.
وســـيـــســـاهـــم املـــجـــمـــع بــشــكــل كــبــيــر فــي 
ضـــمـــان تــعــلــيــم جـــيـــد يــشــمــل الــجــمــيــع 
ويعزز فرص إكمال التعليم للطالب من 
الــوعــي الثقافي لدى  الجنسني، ونــشــر 
ساكني املجمع، فضال عن تمكني األسر 

الفقيرة اقتصاديا وإخراجها من دائرة 
الحاجة بما يحفظ كرامتها، وتحسني 
الــعــامــة وتحقيق  الــصــحــة  مــســتــويــات 
التنمية فــي املــنــاطــق الــتــي تــعــانــي من 
عدم وجود تغطية صحية، إضافة إلى 
املــســاهــمــة فــي خــفــض نــســبــة األمــــراض 
والوفيات الناتجة عن املياه غير اآلمنة 

في هذه املنطقة.

قرية سكنية 

ــة الــســكــنــيــة الــخــاصــة  ــريـ ــقـ ــكـــون الـ ــتـ وتـ
بــأســر األيـــتـــام املــكــفــولــني مــن قــبــل قطر 
الــخــيــريــة مــن 30 بيتا مــؤثــثــا بالكامل 
وتستفيد مــنــهــا 30 أســــرة مــن األرامــــل 

واألسر املحتاجة، بتكلفة إجمالية تقدر 
ــال قــطــري ويستغرق  بـــ 1,915,000 ريــ
تــنــفــيــذ املـــشـــروع عــامــا كــامــال بــــدءًا من 

مرحلة التدشني.
ــة الـــســـكـــن االجـــتـــمـــاعـــي  ــريــ ــقــ ــر الــ ــ ــوفـ ــ وتـ
اآلمــــــــــن واملـــــــالئـــــــم الــــــــــذي يــــســــاهــــم فــي 
املــعــيــشــيــة والبيئية  الـــظـــروف  تــحــســني 
واالجتماعية لألسر الفقيرة، والرعاية 
ــة  ــالـ ــن الـــحـ ــيــــة الــــتــــي تـــحـــسـ ــتــــمــــاعــ االجــ
الصحية والنفسية واالجــتــمــاعــيــة من 
خــالل اســتــحــداث نظم وتــدابــيــر حماية 
اجتماعية مــالئــمــة للفئات املستهدفة 
بــــمــــا يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن الــــصــــمــــود والــــحــــد 
ــم بـــــاألزمـــــات  ــ ــــرهـ ــأثـ ــ ــم وتـ ــهـ ــعـــرضـ مـــــن تـ

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

بحضور القائم بأعمال سفارة دولة قطر

قطر الخيرية تضع حجر أساس لمشروعين كبيرين بقرغيزيا 

¶  القرية تتضمن 30 مسكنا اجتماعيا¶  سعادة السيد عادل أحمد العنزي القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالجمهورية القرغيزية 

المجمع يشمل مدرسة 
ومركزا صحيا ومشغال 

وبئرا ومسجدا 

الدوحة -  
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ــاح الــــــذي حــقــقــتــه شــركــة  ــنـــجـ لـــقـــد بـــــات الـ
»ستيلك« القطرية الناشئة على كل لسان، 
ــام لــكــل رائـــد  ــهـ حــتــى أصــبــحــت مـــصـــدر إلـ
أعمال في مجال التكنولوجيا يطمح إلى 

تسلق قمم املجد.
بــدأت ستيلك )ميتيس سابقًا( مسيرتها 
الالمعة كشركة محتضنة في واحــة قطر 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، عـــضـــو قــطــاع 
الــبــحــوث والــتــطــويــر واالبــتــكــار بمؤسسة 
قــــطــــر، حــــيــــث ارتـــــقـــــت بــــمــــشــــروع طـــالبـــي 
إلـــى أداة برمجية باتت  مبتكر وحــولــتــه 
اليوم مستخدمة في 15 جامعة في قطر 
ــتـــحـــدة، ومــنــهــا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ واملــكــســيــك والـ
ــلــــون، الـــجـــامـــعـــة  ــيــ جـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي مــ
الشريكة ملؤسسة قطر، وجامعة شيكاجو 

املرموقتان.
تأسست الشركة التكنولوجية الناشئة 
عــلــى أيـــدي فــريــق مــؤلــف مــن ثــالثــة طــالب 
كـــانـــوا يــــدرســــون فـــي جــامــعــة كــارنــيــجــي 
مـــيـــلـــون فــــي قـــطـــر، فــأنــتــجــت إبـــداعـــاتـــهـــم 
»ستيلك« وهي بوابة إلكترونية متكاملة، 
تجمع بني التخطيط األكاديمي وتحليل 

املعلومات واملسارات املهنية.
وفي هذا الصدد، يقول صبيح بن وصي، 
املــــؤســــس والــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
ــذه أداة اســتــبــاقــيــة تسمح  »ســتــيــلــك«: »هــ
لــلــطــالب بــالــتــخــرج ضــمــن املــهــل املــحــددة، 
وهو هدف يتشاركه الطالب والجامعات 

على حدٍّ سواء«.
ــبــــيــــح املــــؤســــســــون  وقــــــــد دعــــــــم رؤيــــــــــة صــ
املشاركون روكشار نياز، وجيدا موسى، 
ومــصــعــب بــوبــاتــيــا الـــــذي انـــضـــم الحــقــًا. 
ويــضــم الــفــريــق الــيــوم 10 أفــــراد يعملون 

حول العالم.

شركة ناشئة متكاملة

بــــــــــدأت »ســــتــــيــــلــــك« خــــطــــواتــــهــــا األولــــــــى 
ــة قطر  كــشــركــة نــاشــئــة مــتــكــامــلــة فـــي واحــ
للعلوم والتكنولوجيا، حيث كــان للدعم 

والتوجيه دور كبير في نجاحها.
ويقول صبيح حول ذلك: »لقد لعبت واحة 
قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا ومــؤســســة 
قطر دورًا محوريًا فــي تحقيق نجاحنا، 

ولوال دعمهما ملا ُوجدت ستيلك اليوم«.
شـــارك الــفــريــق فــي عـــام 2015 فــي الـــدورة 
ــامــــج تـــســـريـــع تــطــويــر  ــرنــ ــن بــ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
املــشــاريــع الــتــكــنــولــوجــيــة »أكــســيــلــيــريــت«، 
وهــو برنامج رائــد في واحــة قطر للعلوم 
ــار  ــكـ ــم تـــحـــويـــل األفـ والــتــكــنــولــوجــيــا يـــدعـ
واالختراعات التكنولوجية إلى منتجات 
ـــن أعـــضـــاء  ــــوق. وتـــمـــكَّ ــــسـ ــي الـ لـــطـــرحـــهـــا فــ
الـــفـــريـــق، بــعــد ثــالثــة أشــهــر مـــن الــتــدريــب 
املــكــثــف والـــتـــوجـــيـــه، مـــن صــقــل قــدراتــهــم 
فــــي مــــجــــال ريــــــــادة األعـــــمـــــال، مـــمـــا ســمــح 
لــهــم بــالــتــالــي بــإطــالق شــركــتــهــم الناشئة 
الـــشـــركـــات املحتضنة  بــرنــامــج  ــار  ــ فـــي إطـ

بالواحة.
وُيـــــضـــــيـــــف صــــبــــيــــح: »عـــــنـــــدمـــــا أطـــلـــقـــنـــا 
»ستيلك«، كانت ثقافة ريادة أعمال ناشئة 
ومــتــواضــعــة، لــكــن واحــــة قــطــر ســاعــدتــنــا 
عــلــى الــتــصــدي لــلــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
الــشــركــات الــنــاشــئــة خـــالل مــراحــل عملها 

األولى«.

دعم متكامل

وحـــصـــلـــت »ســـتـــيـــلـــك«، خـــــالل الـــبـــرنـــامـــج 
املــكــثــف الــــذي امــتــد عــلــى مــــدار 12 شــهــرًا 
فــي حاضنة األعــمــال بــواحــة قطر للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، عــلــى دعــــم مـــالـــي، ومــقــر 
لــلــعــمــل، والــتــوجــيــه والـــتـــدريـــب، وتــطــويــر 
 عن الخبرة الالزمة إلنشاء 

ً
املنتج، فضال

هيئة ذات صفة قانونية.
وتـــحـــت ســـقـــف هـــــذه الـــبـــيـــئـــة االبـــتـــكـــاريـــة 
ــلـــك« مــن  ــيـ ــتـ ــة، تـــمـــكـــن فــــريــــق »سـ ــبـ الـــخـــصـ
تحقيق أحــالمــه فــي تــرخــيــص الــبــرنــامــج 
ــي الـــســـوق  ــ وإطـــــــــالق املـــنـــتـــج املـــتـــكـــامـــل فـ
املــحــلــي. وفـــي عـــام 2017، دعــمــت الــواحــة 
»ستيلك« للمشاركة فــي بــرنــامــج بــوادي 
نـــــال رواد األعـــمـــال  الـــســـيـــلـــيـــكـــون، حـــيـــث 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــنــاشــئــون تــجــربــة ثــريــة 

ــم بـــمـــتـــطـــلـــبـــات إنــــــشــــــاء شـــركـــة  ــهــ ــتــ ــرفــ عــ
تكنولوجية ناشئة عاملية.

ــرة،  ــ ــاشــ ــ ــعــ ــ ــ وفـــــــــي ذكــــــــــــرى تــــأســــيــــســــهــــا ال
ــنــــت واحــــــــــة قــــطــــر لـــلـــعـــلـــوم  ــتــــضــ فــــقــــد احــ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
ــدمــــت الـــتـــوجـــيـــه إلـــــى بــاقــة  ــئـــة، وقــ ــنـــاشـ الـ
مـــن أملـــع الــعــقــول االبــتــكــاريــة فـــي الـــدولـــة. 
ــال 31 منتجًا  ــ وتــمــكــنــت الـــواحـــة مـــن إدخـ
تــجــاريــًا ابــتــكــاريــًا إلــــى الـــســـوق الــقــطــري، 
بينما كانت »ستيلك« نموذجًا لقصص 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــتــــي تــحــقــقــت عـ الـــنـــجـــاح الــ

العاملي أيضًا.
وجــعــل مــفــهــوم احــتــضــان الــفــكــرة وصـــواًل 
ــر الــبــنــيــة  ــيـ ــوفـ ــائـــي، وتـ ــهـ ــنـ إلـــــى املـــنـــتـــج الـ
التحتية الالزمة لالبتكار، من واحة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا ِقبلة لرواد األعمال 
التكنولوجية واالبتكار في قطر.

احتياجات سوق العمل

وحــــول ذلــــك، يــقــول يــوســف عــبــدالــرحــمــن 
ــة قــطــر  ــواحــ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ ــديــ ــح، املــ ــالــ صــ
ــلـــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا: »ُيـــــعـــــد دعــــم  ــعـ ــلـ لـ
الشركات الناشئة التي تلبي احتياجات 
الــــــــســــــــوق املـــــحـــــلـــــي فــــــــي صـــــلـــــب بـــــرامـــــج 
الـــواحـــة. ونــحــن مــلــتــزمــون بــتــمــكــني رواد 
األعـــمـــال الــتــكــنــولــوجــيــة مــن أجـــل تحقيق 
طــمــوحــاتــهــم. وتــفــخــر واحـــة قــطــر للعلوم 
والتكنولوجيا بــأن تــكــون نقطة انطالق 
الــتــي تمكنت  للشركات الناشئة املحلية 

ــــاح الـــــتـــــجـــــاري بــعــد  ــــجـ ــنـ ــ ــيـــق الـ ــقـ ــن تـــحـ ــ مــ
لــديــنــا، في  تخرجها فــي بــرامــج التسريع 

قطر والخارج«.
ــر لــــلــــعــــلــــوم  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــت واحــــــــــــــــة قـ ــبــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــــــد لــ
والتكنولوجيا دورًا رئيسيًا في مساعدة 
ــــالق نـــحـــو آفـــــاق  ــطــ ــ »ســـتـــيـــلـــك« عـــلـــى االنــ
 :

ً
النجاح العاملية، كما يذكر صبيح قائال

ــة قــطــر فـــي حينه  »لــقــد عــرفــنــا مــديــر واحــ
عــلــى حــاضــنــة ألــكــيــمــيــســت أكــســيــلــيــريــتــر 
في جامعة ستانفورد، وأنشأنا العالقات 
مّكننا من دخول السوق األمريكي«.

ُ
التي ت

ــاف: »كـــان إنــشــاء الــعــالمــة التجارية  وأضــ
 عـــن بــنــاء 

ً
ــعــــب، فـــضـــال لــلــمــنــتــج هـــو األصــ

لــالرتــقــاء  الــعــالقــات، واســتــخــدام شبكتنا 
بــــمــــشــــروع طــــالبــــي إلـــــــى شــــركــــة نـــاشـــئـــة 
تخدم الجامعات. وقــد استخدمنا شبكة 
موجهي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
وقدرتنا على التفاعل مع جامعات املدينة 

التعليمية لهذا الغرض«.
واختتم صبيح بالقول: »ُيمكنك أن تلحظ 
في واحــة قطر للعلوم والتكنولوجيا أن 
نمو منظومة الشركات الناشئة وريــادة 
األعــمــال فــي قطر هــو واقـــع، وليس مجرد 
نــظــريــة أو طـــمـــوح. وقــــد كــنــا محظوظني 
ألنــنــا خــضــنــا بـــرامـــج عـــديـــدة فـــي الــواحــة 
وتـــعـــامـــلـــنـــا مــعــهــا كـــثـــيـــرًا خـــــالل األعــــــوام 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. ومــــن أجــــل بــنــاء منتج 
قّيم، يتوجب على رواد األعمال الطامحني 
في واحــة قطر للعلوم والتكنولوجيا أن 

يتفانوا في أعمالهم بالكامل«.

حاضنة الشركات

وتعد واحــة قطر للعلوم والتكنولوجيا، 

عضو قطاع البحوث والتطوير واالبتكار 
في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 
املـــجـــتـــمـــع، هــــي مــنــطــقــة حـــــرة وحـــاضـــنـــة 
للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر.

وتهدف الواحة إلى دعم منظومة االبتكار 
وريـــــادة األعـــمـــال فـــي قــطــر، والــعــمــل على 
تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا 
املـــطـــورة بــمــا يــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــتــنــوع 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــــدولــــة. وتـــركـــز الــواحــة 
ــا  ــ

ً
ــق ــة، وفــ ــيــ ــيــــســ ــلــــى أربـــــعـــــة مـــــحـــــاور رئــ عــ

إلســتــراتــيــجــيــة قــطــر الــوطــنــيــة لــلــبــحــوث 
الــطــاقــة،  الـــتـــي أعــلــنــت عــــام 2012، وهــــي 
والبيئة، والعلوم الصحية، وتكنولوجيا 

االتصاالت واملعلومات.
ــر أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــطــ ــم واحـــــــــة قــ ــ ــدعــ ــ وتــ
ــة قـــطـــر،  ــ ــدولـ ــ الـــبـــشـــريـــة واالقــــتــــصــــاديــــة لـ
وتــــــعــــــزز مــــــن مـــكـــانـــتـــهـــا كــــمــــركــــز دولــــــي 
للبحوث التطبيقية، واالبــتــكــار، وتوفير 

الحاضنات وريادة األعمال.

البحوث والتطوير 

ــر  ــتــــطــــويــ ــوث والــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ويــــلــــعــــب قـــــطـــــاع الـ
واالبتكار في مؤسسة قطر دوًرا رئيسًيا 
ــديــــات ومـــواجـــهـــتـــهـــا  ــتــــحــ فـــــي تـــحـــديـــد الــ
وإيجاد الفرص في مجاالت تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، والطاقة، والبيئة، 
والرعاية الصحية، واملشروعات الزراعية، 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــطــر  ــمـ بـ
الوطنية وأولوياتها في مجاالت البحوث 
والتطوير واالبتكار. يتبوأ قطاع البحوث 
والــتــطــويــر واالبــتــكــار لــدى مؤسسة قطر 
ســــــّدة الـــــصـــــدارة فــــي مــنــظــومــة االبـــتـــكـــار 
وريادة األعمال في دولة قطر، كما يسهم 
في تسريع التنمية االقتصادية من خالل 
الــجــاهــزة للطرح  دعــم تسويق التقنيات 
فــــي الـــــســـــوق، وتـــســـهـــيـــل عــمــلــيــة ابـــتـــكـــار 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات جـــديـــدة ذات تقنية 

عالية.

15 جامعة »ستيلك« تحولت من مشروع طالبي ألداة برمجية في 

نجاح عالمي لرواد التغيير بواحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا بابتكار قطري النشأة 

¶  واحة العلوم تدعم منظومة االبتكار وريادة األعمال في قطر

¶  تجربة ثرية لرواد األعمال في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

يوسف صالح: 
دعم الشركات 

الناشئة التي تلبي 
احتياجات السوق 

المحلي في صلب 
برامج الواحة 

صبيح: لقد كان 
لدعم واحة 

قطر للعلوم 
والتكنولوجيا دور 
رئيسي لالنطالق 
نحو آفاق النجاح 

العالمية

الدوحة -  
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جارسون كانين

كاتب رأي في »فوربس«
»مجلة فوربس األمريكية«

التخمة النفطية تضع »أوبك« على شفا االنهيار

سيضع ضغوطا على األسعار«.
السوق ال يزال  إدارة  الــذي يواجه  »التحدي  التقرير:  وأضــاف 

متصاعدا ويطل برأسه في العام 2020«.
الــســوق، خفضا  إدارة  للطاقة، بعبارة  الدولية  الوكالة  وتعني 
في اإلنتاج من قبل الدول األعضاء في منظمة الدول املصدرة 

للنفط، السيما اململكة العربية السعودية.
ومع ذلك فلن يكون الخفض في اإلنتاج النفطي سهال أو حتى 
الذين يعكفون  أنفسهم  السعوديني  أمــرا مرحبا به من قبل 
على إكمال طرح أسهم شركاتهم النفطية العمالقة »أرامكو« 

لالكتتاب العام، في سوق األسهم السعودية »تداول«.
الحالية تختبر بالفعل  النفط في نطاق مستوياتها  وأسعار 
تمويالت معظم الــدول األعضاء في »أوبــك« والتي تحتاج إلى 
سعر يقترب من 70 دوالرا للبرميل، من أجل تحقيق التوازن 

في موازناتها.
للبرميل من  الـــ 70 دوالرا  إلــى سعر  الــعــودة  أجــل  لكن ومــن 
مستواه الحالي )55 دوالرا للبرميل(، ينبغي أن يحدث أي من 
أمرين اثنني ال ثالث لهما: أن يرتفع الطلب، وهذا غير مرجح، 
أو يحدث انخفاض كبير في املعروض من قبل أعضاء »أوبك« 

والذين يقعون بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية شديدة.
ويعني هذا أن أعباء خفض اإلنتاج تقع على أعضاء »أوبك«، 
الــدول  بــهــا، حيث إن معظم هــذه  وهــي إمكانية غير مــرحــب 
الجولة األخير من خفض مستويات  تعتصر بالفعل بسبب 
اإلنتاج، والتي ربما قد ساعدت على استقرار األسعار، لكنها 
لم تساعد في الوصول إلى املستوى املنشود لألسعار حتى 

اآلن.

ــة على  ــام مــن انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط ال تــمــثــل أزمــ ثــالثــة أيــ
اإلطالق بالنسبة ملنظمة الدول املصدرة للنفط، لكن التوقعات 
املمكن  الذهب األســود من  بشأن استمرار انخفاض أسعار 
تــزال تتمتع بها  التي ال  القوة  الباقية من  البقية  أن تستنزف 
املنظمة التي كانت تقدر في السابق على تحديد الوجهة التي 

يمضي فيها االقتصاد العاملي.
ــام القليلة  ــدرت فــي األيــ وثــمــة سلسلة مــن الــتــقــاريــر الــتــي صـ
التي  املــوجــودة  املاضية تسلط مزيدا من الضوء على األزمــة 
الكثير من  الــدول األعضاء في »أوبــك« والتي تناولتها  تواجه 

املقاالت الصحفية بالسرد والتحليل.
إنــذار بالنسبة ألعضاء  التي تدق جرس  التصريحات  وأكثر 
»أوبــك«، السيما اململكة العربية السعودية التي تعتبر زعيمة 
للطاقة في  الدولية  الوكالة  هؤالء األعضاء، جاءت مؤخرا من 
الفائض  أن  الــذي حــذرت فيه من  الشهري  السوقي  تقريرها 

النفطي املتنامي سيزداد سوءا في العام املقبل.
وذكرت الوكالة في تقريرها نصا: »عما قريب ستشهد الدول 
األعضاء في )أوبك( وكذا املنتجون )أوبك + روسيا( مجددا 
ارتفاعا في إنتاج النفط لدى الدول غير األعضاء في املنظمة، 
مع عــودة السوق املتوازن إلى تسجيل فائض كبير، وهو ما 

تيم تريدجولد

“ في الوقت الذي يكتفي فيه الهواة باألمل والتطلعات، 
ال يضيع المحترفون وقًتا ويبدؤون مباشرة في العمل  ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

في المناظرات.. يبتعد 
الديمقراطيون عن االقتصاد

ــة، يــــركــــز املـــرشـــحـــون  ــيــ ــع الــقــلــيــلــة املــــاضــ ــيــ ــابــ فــــي األســ
املقبلة  الرئاسة األمريكية  انتخابات  الديمقراطيون في 
املقرر إجراؤها في نوفمبر من العام املقبل على مخاوف 
الرئيس  الــوقــوع فــي ركــود اقتصادي محتمل، متهمني 
ــالـــد تـــرامـــب بــالــتــهــور فـــي تـــنـــاول األمـــور  األمــريــكــي دونـ

االقتصادية في البالد.
فقد غردت املرشحة الديمقراطية إليزابيث وارن مؤخرا 
على حسابها الشخصي على موقع التدوينات املصغرة 
التحذيرية لركود آخر تلوح  »تويتر« بقولها: »العالمات 
فــي األفــــق«. وقـــال جــو بــايــدن نــائــب الــرئــيــس األمــريــكــي 
السابق قبل ذلك بأيام قليلة إن االقتصاد يمضي صوب 

الركود.
الديمقراطي  وقــال جيف ويفر، كبير مساعدي املرشح 
السيناتور بيرني ساندزر: إننا على وشك الدخول في 

ركود )ترامب(.
الديمقراطيون بنتائح استطالع  واستشهد املرشحون 
رأي أجرته صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية والتي 
أظهرت أن شعبية ترامب قد هبطت في ضوء الحقيقة 
التي مفادها أن 6 من بني كل 10 أمريكيني يخشون أن 

يجتاج الركود الواليات املتحدة في العام املقبل.
ولذا فإنه وفي الثاني عشر من سبتمبر الجاري وخالل 
ــــى الــتــي جـــرت والـــتـــي اعــتــبــرت  املــنــاظــرة الــرئــاســيــة األولـ
الــفــرصــة األولـــــى لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أفـــكـــار ورؤى 
املرشحني الديمقراطيني الـ 10، ما هو الدور الذي يلعبه 
القلق االقــتــصــادي الــســائــد فــي عــمــوم الــواليــات املتحدة 
األمريكية؟ إن أيا من املرشحني لم يتحدث قط عن تلك 
املسألة. فكلمة ركود لم يتم التفوه بها مطلقا طوال وقت 
املناظرة، وهو ما ينطبق أيضا على كلمة بطالة، أو توفير 

فرص عمل أو حتى األجور.
ومن جانب الحكومة لم يتفوه أحد قط أو حتى الشخص 
املــنــاظــرة أو املــرشــح نــفــســه، بكلمة  املــســؤول عــن إدارة 
»عجز«، كما لم يتطرق أحد أيضا إلى التفاوت الواضح 
الفيدرالية، وإنفاقها. ولم يتحدث  الحكومة  إيــرادات  بني 

أحد عن الدين الوطني.
التي تفرضها  الجمركية  الرسوم  وكــان ثمة حديث عن 
تــرامــب، لكن ما  اإلدارة األمريكية وعلى رأسها دونــالــد 
دون ذلك لم يكن ثمة أي حديث عن االقتصاد من قريب 

أو من بعيد.
وفي تقديري الشخصي أن الصمت الديمقراطي النسبي 
للرئيس  أنــه تنازل  إليه على  ُينظر  عن االقتصاد ربما 
تــرامــب. فــاملــرشــحــون الــديــمــقــراطــيــون لــم يــحــاولــوا حتى 
القول إن االقتصاد في حالة ُيرثى لها. فما كان ألحد أن 

يقتنع بكالمهم.

بايرون يورك

صحفي أمريكي وكاتب رأي في 
»واشنطن إجزامنر« - »صحيفة 
واشنطن إجزامنر األمريكية« 

ما بعد بقيق وخريص

رغم االعالن الرسمي عن عودة االنتاج النفطي 
ــاء  ــوفـ ــى مــســتــويــاتــه املـــعـــهـــودة والـ ــ الـــســـعـــودي ال
ــتــزامــات الــتــعــاقــديــة الــقــائــمــة، اال ان حــادثــة  بــاالل
الـــهـــجـــوم عــلــى املــجــمــعــني الــنــفــطــيــني فـــي بقيق 
وخريص تثير أسئلة عن قضيتني أساسيتني 
ظلتا من أعمدة االستراتيجية النفطية السعودية 
ــــنــــظــــرة الـــى  ــرار ال ــمــ ــتــ ــا اســ ــمــ ــذ عــــقــــود، وهــ ــنــ ومــ
السعودية بوصفها مصدرا مأمونا لإلمدادات، 
وأيــضــا قــدرتــهــا عــلــى لــعــب دور املــنــتــج النهائي 
ــــذي يــســد أي ثــغــرة فــي االمــــــدادات ألي سبب  ال
مــن االســبــاب وذلــك مــن خــالل االحتفاظ بطاقة 
انتاجية إضافية تتراوح بني مليون الى مليوني 
برميل يوميا ويمكن ضخها بسرعة واستمرار 

ذلك لفترة ستة أشهر على االقل.
فــكــال الــعــامــلــني أســهــمــا بـــصـــور مــتــفــاوتــة في 
حصول السعودية على حصة جيدة في السوق 
االمـــدادات  انها نجحت في سد ثغرات في  كما 
مثلما حدث عند انــدالع الثورة االيرانية أو غزو 
العراق للكويت. حجم االنتاج الذي تعطل بسبب 
الــهــجــوم عــلــى املــجــمــعــني الــنــفــطــيــني تـــجـــاوز ما 
فقدته السوق العاملية من الصادرات االيرانية أو 
العاملية بسبب  الى االســواق  العراقية والكويتية 

االحداث السياسية التي شهدتها تلك البلدان.
النفطية  املــرافــق   فالرياض نجحت في إصــالح 
الــتــي اســتــهــدفــت بــســرعــة، كــمــا انــهــا لــجــأت الــى 
نــقــص في  املـــوجـــودة لتغطية أي  احتياطياتها 
االمدادات، لكن يظل السؤال قائما كيف تمكنت 
الطائرات املسيرة أو أي أسلحة أخرى استخدمت 
فــي الــهــجــوم مــن الـــوصـــول الـــى هــذيــن املــرفــقــني 
وتعطيلهما، وأهم من ذلك ما هو الضمان في أال 

تتكرر مثل هذه العملية في مواقع أخرى.
ولحسن الحظ فإن الهجوم وقع في وقت تعيش 
الــســوق أجــــواء تــخــمــة نفطية بــدلــيــل غياب  فــيــه 
النفطني االيراني والى حد ما الفنزويلي بسبب 
اجراءات الحظر االمريكية ضد البلدين ورغم ذلك 
لم تتأثر االسعار بنفس الدرجة وظلت أقرب الى 
ازالــة 1.2  الضعف وضعا في االعتبار عمليات 
مليون برميل يوميا التزمت بها أوبك وحلفاؤها 
لقرابة ثالث سنوات. ولهذا لم تتصاعد االسعار 
االنتاج  قــرابــة نصف  انــتــاج  بنفس حجم غياب 

النفطي السعودي عن االسواق.
ــم يــخــف  ــ ــيـــس االمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـــرمـــب ل الـــرئـ
سعادته ان بالده أصبحت منتجا كبيرا ومهما 
بل ومصدرا للنفط الخام والغاز الصخريني عبر 
الهيدرولوجي، وبالتالي جاءت  التكسير  تقنية 
تــجــربــة الــهــجــوم عــلــى بــقــيــق وخـــريـــص لــتــركــز 
الــواليــات املتحدة على سد  االضـــواء على قــدرة 
الفجوة والحلول محل السعودية في الدور الذي 

كانت تقوم به االخيرة.
هــذه االسئلة سيتم اختبارها عند طــرح أسهم 
شــركــة أرامـــكـــو لــالكــتــتــاب املــتــوقــع فــي غضون 
12 شـــهـــرا. فـــالـــى جـــانـــب الــقــضــايــا الــفــنــيــة من 
ــبـــورصـــات الــدولــيــة الــتــي سيتم  نـــوع الـــطـــرح والـ
املرفقني  الهجوم على  فــإن مــوضــوع  اختيارها 
أرامكو  الــذي استهدف أصــوال رئيسية لشركة 
النقاط  البعد االمني في مقدمة قائمة  سيضع 
التي تشغل بال املستثمرين املحتملني وتحتاج 
النفط  الى معالجة أساسية، وهو ما يعيد ربط 
الــصــراع خاصة مع تصاعد االتهامات  بــأجــواء 

االمريكية إليران باستهداف بقيق وخريص.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني مختص في شؤون الطاقة - كندا
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قال QNB في تحليله األسبوعي إن البنك املركزي 
األوروبي قرر إطالق حزمة تحفيزات جديدة في 
االجتماع األخير ملجلس إدارتــه في 12 سبتمبر 
والــــذي كـــان مخصصًا لــلــســيــاســة الــنــقــديــة. وقــد 
جــاء الــقــرار فــي وقــت تعاني فيه منطقة الــيــورو 
الــكــلــي. وتشمل  مــن تــأثــيــرات سلبية لــالقــتــصــاد 
الــتــطــورات السلبية تباطؤ النمو لفترة طويلة، 
وانخفاض التضخم، واســتــمــرار وجــود مخاطر 
كبيرة على املستقبل، ال سيما التوتر التجاري 
العاملي، وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
ــتــــي تــحــيــط  ــدة الــ ــريــ ــفــ ــر الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــاطــ ــخــ واملــ

بإيطاليا.
واســتــعــرض QNB فــي تحليله تــدابــيــر رئيسية 
ــزي األوروبـــــــــي تــشــمــل خــفــض  ــركــ ــلـــن عــنــهــا املــ أعـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، والــــعــــودة إلــــى شـــــراء األصــــول 
ــر جــاذبــيــة  ــثــ عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، والــــحــــافــــز األكــ
لــلــبــنــوك، وإشـــــارات توجيهية مستقبلية أقــوى 

للمستثمرين.
واعتبر التحليل خفض املركزي األوروبي لسعر 
الفائدة املعياري على الودائع، الذي جاء متوافقًا 
مع توقعات QNB، تخفيفًا كبيرًا على املؤسسات 
ــفـــاء حــوالــي  االئــتــمــانــيــة حــيــث يــتــم بــمــوجــبــه إعـ
800 مليار يــورو من أصــل احتياطيات الفائض 
الــبــالــغــة 1800 مــلــيــار يـــورو الــنــاشــئــة مــن أســعــار 
الــودائــع. ومــن املحتمل أن  الفائدة السلبية على 
يــؤدي هــذا التخفيف الجزئي ألعباء البنوك من 
أسعار الفائدة السلبية إلى فتح الطريق ملزيد من 
التخفيضات في سعر الفائدة، مشيرًا إلى إعالن 
البنك نظامًا جديدًا متدرجًا يعفي البنوك جزئيًا 

من دفع رسوم على احتياطياتها الزائدة.
وقال QNB إن موافقة املركزي على معاودة العمل 
ببرنامج التيسير الكمي، والــذي سيبدأ بجرعة 
جديدة من صافي مشتريات األصول بمقدار 20 
مليار يورو كل شهر ابتداًء من نوفمبر هذا العام، 
يهدف إلى تخفيف الظروف املالية. مضيفًا بأن 
ذلك سيكون بمثابة نهاية فعلية لعملية تطبيع 
امليزانية العمومية قصيرة األمد التي تم اإلعالن 

عنها في أواخر العام املاضي.
ــركــــزي األوروبــــــي  واعـــتـــبـــر الــتــحــلــيــل تــحــســن املــ
ــادة الـــتـــمـــويـــل املــســتــهــدفــة  ــ ــ لــــظــــروف عــمــلــيــات إعـ
طــويــلــة األجـــــل وتــقــلــيــص أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
الــتــمــويــل وتــمــديــد مــــدة االســتــحــقــاق مـــن عــامــن 
إلــــى 3 أعــــــوام، يــهــدف إلــــى زيـــــادة دعــــم الــتــمــويــل 

ــادرة على  ــقــ املــخــصــص لــلــبــنــوك الـــراغـــبـــة فـــي والــ
توسيع دفاتر قروضها.

ــا يـــخـــص اإلرشـــــــــــــادات االســـتـــشـــرافـــيـــة أو  ــمـ ــيـ وفـ
الـــتـــواصـــل إلدارة تــوقــعــات  ــائــــل  اســـتـــخـــدام وســ
املــركــزي األوروبـــي  املستثمرين، فقد عــدل البنك 
ــم تـــقـــديـــم إجـــــــراءات  ــتـ ــتـــه بــشــكــل كـــبـــيـــر. ويـ ــالـ رسـ
الــســيــاســة الــنــقــديــة حــالــيــًا عــلــى أنـــهـــا مــفــتــوحــة 
اآلجال وتتوقف على بعض الظروف املعينة وال 
تستهدف فترات زمنية محددة. وُيتوقع أن تبقى 
أسعار الفائدة عند املستويات الحالية أو دونها 
إلــــى أن تــصــل تــوقــعــات الــتــضــخــم إلــــى مــســتــوى 
قريب مــن 2%. كما تشير التوجيهات الرسمية 
إلى أن التيسير الكمي ينبغي أن يستمر »ألطول 
ــع أســعــار  ــة« وأن يــنــتــهــي »قــبــيــل« رفــ ــ فـــتـــرة الزمــ

الــفــائــدة. مــا يعني أن لــيــس هــنــاك مــا يشير إلــى 
تطبيع وشيك للسياسة.

املــــركــــزي األوروبـــــــــي قــد  الـــبـــنـــك  ويــــــرى QNB أن 
اقــتــرب مــن اســتــنــفــاد الــحــيــز املــتــاح لــه فــي مجال 
الــســيــاســة الــنــقــديــة. ورغــــم ذهــــاب الــتــحــلــيــل إلــى 
أنـــه ســيــتــم تخفيض أســعــار الــفــائــدة أكــثــر نحو 
املنطقة السلبية بواقع 10 نقاط أساس في العام 
املقبل، إال أن نطاق التدابير الكمية أصغر مما 
تشير إليه التوجيهات الرسمية. كما أن الشراء 
اإلضافي لسندات القطاع الخاص مقيد بالقواعد 
الضمنية املرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت 
بــشــأن تــمــويــل الــبــنــك املـــركـــزي األوروبــــــي لــلــدول 
األعضاء، إذ يصعب على البنك املركزي األوروبي 
شــراء أكثر من 33% من أي سند واحــد، ألن ذلك 
سيسمح له بتعطيل القرارات في أي مفاوضات 
متعلقة بإعادة هيكلة الديون. ونظرًا ألن تكوين 
مشتريات األصول ينبغي أن يتناسب مع الناتج 
املحلي اإلجــمــالــي، فــإن البنك املــركــزي األوروبـــي 
يــقــتــرب مـــن ســـقـــوف تــمــلــك ســـنـــدات الـــعـــديـــد من 

الدول.
ــل غــــيــــاب أي صـــدمـــات  ــ ــــي ظـ فـ  ،QNB ــوقــــع ــتــ ويــ
شديدة، انتهاء برنامج التسهيل الكمي الجديد 
فــي أقــل مــن عــامــن أو قبل أن يــبــدأ تطبيع سعر 
ــن الــتــســهــيــل  ــدة، فــمــع الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مـ ــائـ ــفـ الـ
الكمي، سيستنفد البنك املركزي األوروبي قريبًا 
السندات املؤهلة التي يمكن شراؤها من أملانيا 
وهــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا وفــنــلــنــدا. مـــن املـــرجـــح أن 
تكون الخيارات املحتملة إلزالة القيود وتوسيع 
نطاق األصول املؤهلة للشراء بموجب التسهيل 
الكمي قليلة بسبب القيود السياسية وانقسام 

مجلس إدارة البنك املركزي األوروبي.

التحفيز النقدي للبنك المركزي األوروبي مستمر
الدوحة -

QNB في تحليله األسبوعي:

هل يواجه العالم احتمال صدمة نفطية جديدة؟

أثــار االرتــفــاع املفاجئ فــي أســعــار النفط 
ــتـــمـــال  ــذا األســــــبــــــوع مـــــخـــــاوف مـــــن احـ ــ ــ هـ
حــصــول أزمــــة فـــي إمــــــدادات الــنــفــط، ولــو 
أن مــحــلــلــن يــســتــبــعــدون صــدمــة نفطية 
جـــديـــدة تـــرغـــم ســائــقــي الـــســـيـــارات على 
الوقوف في صفوف انتظار طويلة أمام 

محطات البنزين.
سجلت أسعار نفط برنت ارتفاعا حادا 
بلغ 15% في يوم واحد على إثر هجمات 
فــــي 14 ســبــتــمــبــر عـــلـــى مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة 
في السعودية، تسببت بخفض اإلنتاج 

النفطي السعودي إلى النصف.
وعــــادت األســعــار إلـــى الــتــراجــع بــعــد ذلــك 
إلــى حــوالــى 65 دوالرا للبرميل  وصـــوال 
الـــجـــمـــعـــة. وفـــــي ظــــل تـــبـــاطـــؤ االقـــتـــصـــاد 
العاملي ووفـــرة النفط املنتج فــي العالم، 
يبقى احتمال ارتــفــاع سعر البرميل إلى 
الــوقــت  100 دوالر مستبعدا للغاية فــي 

الحاضر.
لــو تحقق هــذا السيناريو، يؤكد  وحتى 
اختصاصي املـــواد األولــيــة لــدى مصرف 
»بي إن بي باريبا« هاري تشيلينغيريان 
أفـــضـــل بكثير  أن »الـــعـــالـــم مــهــّيــأ بــشــكــل 
مما كان عليه في السبعينيات ملواجهة 

الصدمات النفطية«.
ــبــــراء االقـــتـــصـــاد فــــي مــصــرف  ويــــؤكــــد خــ
كــومــرتــســبــنــك أن »صـــدمـــة نــفــطــيــة الــيــوم 
لـــن يــكــون لــهــا املــفــاعــيــل املـــدمـــرة ذاتــهــا« 
ألن الـــدول »اعـــتـــادت« مثل هــذه األحـــداث 
ــرد بـــدفـــع  ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــــة »لـ ــزيـ ــ ــــركـ ــارف املـ ــ ــ ــــصـ ــ واملـ
ــفـــاع ملكافحة  مــعــدالت الــفــائــدة إلـــى االرتـ
الــتــضــخــم«. ويـــشـــددون بـــصـــورة خــاصــة 

على أن االقتصادات »حّدت من اعتمادها 
على النفط«.

وعلى سبيل املثال ارتفاع االستهالك في 
الواليات املتحدة من 17,3 مليون برميل 
إلــــى 20,5 مــلــيــون  ــام 1973  ــيـــوم عــ الـ فـــي 
برميل في اليوم عام 2018، بزيادة %18 
فـــي حـــن أن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــداخــلــي 

الفعلي حقق ارتفاعا بلغ %230.
ــر ســوى  وفـــي أملــانــيــا، لـــم تــخــصــص األســ

2,6% من ميزانيتها عام 2018 للوقود.
وباتت االقتصادات أقل استهالكا للنفط 
بفضل اعــتــمــاد وســائــل نــقــل وصــنــاعــات 
أقـــل طــلــبــا لــلــطــاقــة ومـــصـــادر بــديــلــة مثل 

الغاز والطاقة املتجددة.
ويــذكــر أنـــه حــن اســتــقــرت أســعــار النفط 
فــــوق 100 دوالر للبرميل  ثــابــت  بــشــكــل 
بن 2011 و2014، لم يؤّد ذلك إلى انهيار 

االقتصاد.
كما أن العالم حّد من اعتماده على بعض 

الدول املنتجة.
إلـــى  الـــنـــفـــطـــيـــة األولــــــــى  الـــصـــدمـــة  وأدت 
إنشاء الوكالة الدولية للطاقة عام 1974، 
وهــي تفرض على دول منظمة التعاون 
ــة اإلبـــــقـــــاء عــلــى  ــاديــ ــتــــصــ والـــتـــنـــمـــيـــة االقــ
احتياطي يــوازي ما ال يقل عن 90 يوما 
مــن وارداتــهــا الصافية مــن النفط الخام. 
وكــــان االحــتــيــاطــي الــفــرنــســي يــــوازي في 

يونيو 111 يوما من الواردات.
وأوضح هاري تشيلينغيريان أن »مواقع 
اإلنتاج تتخطى الشرق األوسط بكثير«، 
ذاكـــرا نفط بحر الشمال املستخرج منذ 
الثمانينيات، واستغالل النفط في عمق 
ــل غـــــرب إفــريــقــيــا  ــار قـــبـــالـــة ســــواحــ ــبـــحـ الـ
والبرازيل، إضافة إلى رمــال القطران في 

كــنــدا. وأبـــرز تــطــور أن الــواليــات املتحدة 
أصــبــحــت بــفــضــل الــنــفــط الــصــخــري أول 
ــــدأت تــصــدر  مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم وبـ

نفطها بكثافة.
ــعــــوض بــســهــولــة  ــا يـــمـــكـــن أن يــ ــ وهـــــــذا مـ
على املــدى القريب واملتوسط عــن نقص 

اإلنتاج في حال حصول بلبلة كبرى.
وقال نائب رئيس االحتياطي الفيدرالي 
األمـــريـــكـــي ريـــتـــشـــارد كــــالريــــدا الــجــمــعــة 
إن الـــواليـــات املــتــحــدة »أقـــل تــأثــرا بكثير 
بــالــصــدمــات الــنــفــطــيــة مــنــهــا قــبــل بضعة 

عقود«.
ــررة  ــكـ ولـــفـــت اخـــتـــصـــاصـــي املـــنـــتـــجـــات املـ
لـــلـــدراســـات  ــي مــكــتــب وود مـــاكـــيـــنـــزي  فــ
آلـــن غــيــلــدر إلـــى أنـــه فــي هـــذا الــســيــاق من 
تــقــرر دولـــة مثل السعودية  املستبعد أن 
تعليق صــادراتــهــا عمدا »ألنــهــا قــد تفقد 

مكانتها كمزود موثوق«.
لكن حتى إن كان احتمال حصول صدمة 
نفطية ضئيال، أكد خبير السوق النفطية 
ــتـــب »كــــومــــوديــــتــــي ريـــســـيـــتـــرش  ــكـ فـــــي مـ
غـــروب« لــالســتــشــارات أنـــدرو ليبوف أنه 
أبــدا إن الخطر معدوم«،  »ال يمكن القول 
ذاكــرا »على سبيل املثال في حال نشوب 
ــــالق مــضــيــق  ــــى إغــ ــقـــود إلـ ــبـــرى تـ ــــرب كـ حـ
هــرمــز« فــي الخليج الــذي يمر عبره ثلث 

املنتجات النفطية املنقولة بحرا.
ويرى خبراء االقتصاد في كوميرتسبنك 
ــأن«  ــن شــ أنـــــه يــنــبــغــي عـــــدم »الـــتـــقـــلـــيـــل مــ
ــلـــة،  ــة نــــفــــطــــيــــة مـــحـــتـــمـ ــ ــدمــ ــ مــــفــــاعــــيــــل صــ
مــوضــحــن أن »الــعــديــد مــن االقــتــصــادات 
تــــواجــــه مـــنـــذ اآلن مـــشـــكـــالت واملــــصــــارف 
املركزية ليس لديها سوى هامش تحرك 

ضيق ملساعدة االقتصادات املعنية«.

ــان، فــي كلمة لــه أمـــس، أثــنــاء حــضــوره مهرجان  ــ قــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب أردوغـ
»تكنوفيست« لتكنولوجيا الطيران والفضاء، املقام في مدينة إسطنبول، إن اقتصاد بالده 

»ما زال صامدًا بقوة رغم كل الهجمات التي تعرضنا لها«.
املتحدة  العامة لألمم  الجمعية  املتحدة، للمشاركة باجتماعات  الواليات  إلى  وحول زيارته 
في نيويورك، قال أردوغان: »سنطرح ما نفكر ونعتزم القيام به حيال التطورات في بلدنا 
واملنطقة والعالم بشكل واضح وصريح أمام ممثلي جميع البلدان،وخالل لقاءاتنا الثنائية 

مع رؤساء الدول«.
وأشار إلى أن مهرجان »تكنوفيست« أصبح رمزًا للحملة الوطنية في مجال التكنولوجيا 

التي تقوم بها تركيا، معربًا عن شكره لكل من ساهم في تنظيم املهرجان.
العام املاضي، حملة لعودة  الحكومة أطلقت خالل مهرجان »تكنوفيست«  إلى أن  وأشــار 
العلماء األتراك إلى الوطن، ووجهت دعوة إلى العلماء في كل أنحاء العالم للمجيء إلى تركيا.
وأضاف أن الدعوة القت صدى واسعًا، وأن تركيا تلقت العديد من الطلبات من اليوم األول، 
حيث تقدم العديد من األكاديميني األتراك واألجانب في أرقى الجامعات، واملراكز البحثية، 

والشركات في العالم، ملواصلة أعمالهم في تركيا.
أنها ثمرة لجهود 17 سنة من  ا 

ً
ــان أن هــذه اإلجـــراءات لم تحدث فجأة، مبين وأكــد أردوغـ

االستثمار في البنية التحتية في قطاع العلم والتكنولوجيا.
وذكر أن عدد الجامعات التركية بلغ 207، فيما بلغ عدد مراكز األبحاث والتطوير 1191، 
 عن وجود 112 ألف باحث.

ً
ومراكز التصميم 349، ومناطق تطوير التكنولوجيا 84، فضال

وبنّي أن 98 تركيًا و29 أجنبيًا من أبرز الباحثني، سيلعبون دورًا مهمًا في مشاريع أبحاث 
وتطوير مهمة للغاية في تركيا في إطار »برنامج الباحثني العامليني الرواد«.

وأشــار إلى أن مهرجان »تكنوفيست« استقبل منذ الثالثاء، أكثر من 500 ألف زائــر، أي 
أكثر من عدد زوار مهرجان العام املاضي، متوقعا أن يصل عددهم مع زوار اليوم وغدا 

إلى مليون.
للتقنيات الجديدة، وليس  التكنولوجي، نريد أن نكون منتجني  التحول  وتابع: »في عملية 

سوقًا لها«.
التخلف واحــدًا تلو  »العدالة والتنمية« حطمت سالسل  الرئيس أن حكومات حــزب  وبــنّي 
اآلخر، وقدمت خدمات للبالد منذ 17 عامًا، وحققت إنجازات كبيرة في مختلف املجاالت.
ويــنــظــم مــهــرجــان »تــكــنــوفــيــســت« إســطــنــبــول فــريــق التكنولوجيا الــتــركــي »وقـــف تــي 3«، 
ووزارة الصناعة والتكنولوجيا، وبلدية إسطنبول، بدعم من شركات تكنولوجيا بارزة، 
ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشراكة إعالمية من وكالة األناضول، إضافة إلى عدد 

من القنوات التلفزيونية والصحف.

أردوغان: 

اقتصادنا ما زال صامدًا 
بقوة رغم كل الهجمات

إسطنبول - وكاالت

نيويورك - أ ف ب

من هنا وهناك

العام في األردن بنهاية شهر يوليو املاضي 29.518  الدين   بلغ إجمالي 
ارتفع بنسبة 4.2% مقارنة مع  مليار دينار )41.63 مليار دوالر(، حيث 
حجمه نهاية العام املاضي. وأظهرت النشرة املالية الشهرية الصادرة عن 
وزارة املالية األردنية، أمس، أن إجمالي الدين يمثل 94.4% من الناتج املحلي 
اإلجمالي. وأشارت إلى ارتفاع صافي الدين العام بنسبة 5% خالل األشهر 
السبعة األولــى من العام الحالي إلى 28.24 مليار دينار، فيما بلغ صافي 
الدين الداخلي في األردن نهاية يوليو املاضي 15.7 مليار دينار، في حني أن 

الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار.

الكويتية )كونا( أن املخزون اإلستراتيجي  ذكرت وكالة األنباء 
ــــى 8 أشـــهـــر من  ــغــذائــيــة بــالــبــالد يــغــطــي مـــا بـــني 4 إل لــلــمــواد ال

االستهالك، وذلك في وقت تشهد فيه املنطقة توترا متزايدا.
ــة عـــن مــطــلــق الـــزايـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة  ونــقــلــت الــوكــال
الشركة »مستعدة  الكويتية قوله إن  الدقيق واملخابز  مطاحن 
ملواجهة أي تداعيات قد تحدث بسبب األوضاع في املنطقة عبر 
املخزون اإلستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما بني أربعة 

إلى ثمانية أشهر«.

41.6 مليار دوالر
 الدين العام باألردن

مخزون المواد الغذائية 
8 أشهر بالكويت يغطي 
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»هيومن رايتس« تدعو الحترام حق التظاهر

هاشتاغ »ميدان التحرير« 
يتصدر قائمة تويتر في مصر

تــــصــــدر هـــاشـــتـــاغ مــــعــــارض بــــاســــم »مــــيــــدان 
التحرير«، قائمة األعلى تــداوال على تويتر، 
أمـــس، بجانب صـــورة نقلها مــغــردون تظهر 
إسقاط الفتة تحمل صــورة الرئيس املصري 
عبد الفتاح السيسي، أثناء احتجاج شمالي 

البالد. 
ــدان  ــ ــيـ ــ وواصـــــــــــل الــــهــــاشــــتــــاغ املـــــــعـــــــارض، »مـ
الــتــصــدر بأكثر مــن مليون و140  الــتــحــريــر«، 
ألف تغريدة ومشاركة تشمل عبارات أغلبها 

مناهضة للسيسي.
بــيــنــمــا صــعــد هــاشــتــاغ »مـــعـــاك يـــا ســيــســي« 
لــلــمــرتــبــة الــثــالــثــة بــــ 9483 بــعــد مـــا كــــان في 

الرابعة بـ6873 تغريدة. 
وال تزال هاشتاغات مؤيدة ومعارضة تشعل 
منصة »تــويــتــر«، بعضها يــدعــو لالحتجاج 
بامليادين، وينقل بكثافة صورة إسقاط الفتة 
السيسي فــي مــــــــدي               نــة دمــيــاط، إثر 
احــتــجــاج مــعــارض مــســاء الجمعة، واألخـــرى 
تؤكد ثقتها في الرئيس وتحذر من الفوضى.
ووســط هــدوء في مصر وتــواجــد أمني كبير 
»مـــيـــدان الــتــحــريــر«  بــعــد االحـــتـــجـــاج ضــــده بــــ
)وســط القاهرة(، وصــل السيسي، نيويورك، 
صباح أمس للمشاركة باجتماعات الجمعية 

العامة لألمم املتحدة. 
ــة الـــرســـمـــيـــة،  ــريـ ــاء املـــصـ ــ ــبـ ــ ــة األنـ ــالــ ووفــــــق وكــ
نــظــم الــعــديــد مـــن أبـــنـــاء الــجــالــيــة بــالــواليــات 
املــتــحــدة عــقــب وصـــول السيسي وقــفــة تأييد 
لــه وتــرحــيــب، مقابل وقــفــة مناهضة، نقلتها 

ــــون بــمــنــصــات  ــطـ ــ ــاشـ ــ قـــــنـــــوات مــــعــــارضــــة ونـ
الـــــتـــــواصـــــل. وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لـــــم تـــصـــدر 
الــصــحــف املــمــلــوكــة لــلــدولــة الــــصــــادرة أمـــس، 
السيما »األهرام« وكذلك الخاصة، أي تعليق 
عــلــى احــتــجــاجــات الــجــمــعــة، دعـــا سياسيون 
ومــــــعــــــارضــــــون بــــــالــــــخــــــارج إلــــــــى اســــتــــمــــرار 

االحتجاج داخل البالد.
ومــن أبــرزهــم »محمد عــلــي« الــفــنــان واملــقــاول 
الــســابــق الـــداعـــي لــالحــتــجــاجــات، والــقــانــونــي 
الــــوزيــــر الـــســـابـــق مــحــمــد مـــحـــســـوب، ومــكــتــب 

جماعة »اإلخوان املسلمني« في الخارج.
ومن الداخل، دعا الحزب املصري الديمقراطي 
ــات لــلــســمــاح  ــطـ ــلـ ــسـ ــــان، الـ ــيـ ــ ــــي بـ )يــــــســــــاري( فـ
بحق التظاهر السلمي، واإلفـــراج عــن جميع 

املوقوفني الجمعة.
ــر، قــــــال أســـتـــاذ  ــتــ ــويــ وعــــبــــر حـــســـابـــه عـــلـــى تــ
العلوم السياسية بمصر، حسن نافعة، أحد 
الــحــركــة الوطنية للتغيير التي  أبـــرز وجـــوه 
ــة بـــالـــرئـــيـــس األســـبـــق  ــ ــاحـ ــ ــي اإلطـ ســـاهـــمـــت فــ
حسني مبارك، إن املحتجني أصــدروا رسالة 
للسيسي مفادها »سقط القناع ولم تعد أهال 

للثقة«.
واســــــــتــــــــطــــــــرد نــــــافــــــعــــــة مــــــتــــــســــــائــــــال: »وهــــــــل 
)الــرســالــة(  الــســيــســي مــعــنــاهــا  سيستخلص 

الصحيح ويتصرف على أساسه؟«.
نــفــســه، دعـــت منظمة »هيومن  الــســيــاق  وفـــي 
رايــتــس ووتــــش« الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة النظام 
املــصــري، إلــى احــتــرام حــق التظاهر السلمي، 

 في بيان أن »العالم يراقب«.
ً
مؤكدة

ــالــــت إن »الـــتـــقـــاريـــر اإلعـــالمـــيـــة ومــقــاطــع  وقــ

الـــفـــيـــديـــو املـــنـــشـــورة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي تظهر مــســاء 20 سبتمبر 2019 
آالف املتظاهرين املعارضني للحكومة الذين 

احتشدوا في عدة مدن مصرية«.
ــن، بــمــا فيها  وأضـــافـــت: »يــبــدو أن قـــوات األمــ
الــجــيــش والــشــرطــة، قــد طــــاردت املــتــظــاهــريــن 
وقبضت على بعضهم، كما حاصرت القوات 
مــيــدان الــتــحــريــر بــالــقــاهــرة، الــــذي لــه رمــزيــة، 

بحسب تقارير إعالمية«.
»أن  بـــ وطالبت املنظمة الحقوقية، السلطات 
فــــورا عــّمــن تــعــرضــوا للتوقيف ملجرد  ــفــرج 

ُ
ت

ممارسة حقوقهم«.
وشهدت مصر مساء الجمعة، احتجاجات في 
الــذي احتضن ثــورة يناير  »ميدان التحرير« 
2011، التي أطاحت بالرئيس األسبق حسني 
إقــرار من املعارضة واإلعالمي  مبارك، وسط 

املقرب من النظام عمرو أديب بذلك.
ــة بـــالـــخـــارج،  ــعــــارضــ فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت قــــنــــوات املــ
ونــاشــطــون عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل، مقاطع 
فيديو قالت إنها احتجاجات شملت بخالف 
التحرير و»مــيــدان طلعت حـــرب« الشهيرين 
ــة الــعــمــالــيــة  ــلـ ــة املـــحـ ــنـ ــط الــــقــــاهــــرة، مـــديـ ــ وســ
الشهيرة والشرقية واملنصورة وكفر الشيخ 

ودمياط واإلسكندرية والبحيرة والسويس.
لـــلـــنـــظـــام  مـــــؤيـــــدة  وردت صــــحــــف وقــــــنــــــوات 
ــــل مــــؤيــــدة  ــــواصـ ــتـ ــ ــنـــصـــات الـ ــمـ ــــات بـ ــابـ ــ ــــسـ وحـ
ــلـــك الـــفـــيـــديـــوهـــات  لـــلـــســـيـــســـي، بـــالـــقـــول إن تـ
مفبركة والتظاهرات سابقة منذ سنوات وال 
تظاهرات حالية. قبل أن يعود البعض اآلخر 
ويـــؤكـــد وجــــود الــتــظــاهــرات لــالحــتــفــال بــفــوز 
نادي األهلي بكأس السوبر املحلي، الجمعة، 
الــرئــيــس، وأن أصــوات  ولــيــس للتظاهر ضــد 
هتافات معارضة تم تركيبه بديال عن صوت 

االحتفال. 
وأقّر عمرو أديب، اإلعالمي املقرب من النظام 
قــنــاة »ام بي  عبر برنامجه »الــحــكــايــة« على 
ســــي« املـــصـــريـــة الــجــمــعــة، بـــخـــروج تــظــاهــرة 
محدودة للغاية هتفت ضد الرئيس لدقائق، 
مشيرا إلى وجود توقيفات جراء االحتجاج، 

ولم تعلن الداخلية عنها حتى اآلن. 
ــرجــــت لـــلـــتـــظـــاهـــر مـــســـاء  ــــت دعـــــــــوات خــ ــانـ ــ وكـ
الجمعة ضد السيسي، عقب مــبــاراة السوبر 
املحلي، ولم تعلق السلطات على ما أثير من 
انتشار االحتجاج في أكثر من مدينة بمصر، 
أو وجــود توقيفات، أو موقفها من الدعوات 

الجديدة الستمرار التظاهر.

القاهرة - وكاالت

إيران تتوعد بأن أي دولة تهاجمها ستصبح »ساحة المعركة«

حذر قائد الحرس الثوري اإليراني 
تـــهـــاجـــم  أمــــــــس مــــــن أن أي دولــــــــــة 
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة ستصبح 
ــة املـــعـــركـــة الـــرئـــيـــســـيـــة« فــي  ــاحــ »ســ
الـــنـــزاع وذلــــك غــــداة إعــــالن الــرئــيــس 
ــالــــد تـــرامـــب إرســــال  األمـــيـــركـــي دونــ
تعزيزات عسكرية الى الخليج. وقال 
اللواء حسني سالمي خالل مؤتمر 
صــحــفــي فـــي طـــهـــران »مــــن يــريــد ان 
الــســاحــة الرئيسية  تــكــون اراضـــيـــه 
لــلــمــعــركــة فــنــحــن مــســتــعــدون لــهــا«. 
ــن نــســمــح مــطــلــقــا بجر  ــاف »لــ ــ وأضــ

الحرب الى أراضينا«.
وتــابــع »نــأمــل فــي اال يــرتــكــبــوا خطأ 
استراتيجيا« كما فعلوا في السابق 
»املغامرات«  قبل ان يعدد ما وصفه بـ

العسكرية األميركية ضد ايران.
وتأتي تصريحاته بعد أسبوع على 
هجمات استهدفت منشآت نفطية 
الــســعــوديــة وتبناها الحوثيون  فــي 
فــي الــيــمــن لــكــن الــريــاض وواشــنــطــن 

نسبتا مسؤوليتها الى ايران.
وتابع سالمي متحدثا في »متحف 
الثورة االسالمية والدفاع املقدس« 
ــا قـــالـــت  ــ ــاح مــــعــــرض ملـ ــتــ ــتــ خــــــالل افــ
ايـــران انــه طــائــرات مسيرة أميركية 
ــرى أســـقـــطـــت عـــلـــى أراضـــيـــهـــا،  ــ ــ واخـ
»قــضــيــة تــحــطــم كــل هـــذه الــطــائــرات 
بــــدون طــيــار داخــــل حــــدود بــالدنــا، 
ــة تـــكـــشـــف أن  ــزنــ هـــــي حـــقـــيـــقـــة مــــحــ

ــدوا عـــلـــى أجـــــواء  ــ ــتـ ــ األمـــيـــركـــيـــني اعـ
بالدنا«.

وأضاف »لكن هناك حقيقة جميلة، 
وهي أن سقوط هذه الطائرات يعني 

انهيار التكنولوجيا األميركية«.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة االيــــرانــــي 
محمد جواد ظريف اعلن الخميس 
ــا ان أي رد ســــعــــودي او  ايـــضـ هــــو 
امـــيـــركـــي عــلــى ايــــــران ســـيـــؤدي الــى 
»حرب شاملة« موضحا في الوقت 
الـــحـــرب  تــــريــــد  بـــــــالده ال  نـــفـــســـه ان 

انــمــا ســتــدافــع عــن نفسها اذا دعــت 
الحاجة.

ووصــف وزيــر الخارجية االميركي 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو الــــــــذي اوفــــــــد الــــى 
ــة االربــــــعــــــاء الـــهـــجـــمـــات  ــعــــوديــ الــــســ
بانها »عمل حربي« لكنها قال في 
اليوم التالي ان بــالده تفضل »حال 

سلميا«.
ــالـــد  ــركـــي دونـ ــيـ ــدا الـــرئـــيـــس االمـ ــ وبــ
ترامب أقل ميال الى الرد العسكري. 
رًا »لــــم يــحــدث 

ّ
وقــــال الــجــمــعــة مـــحـــذ

أن كانت دولــة أكثر اســتــعــدادًا« من 
 ضـــربـــات 

ّ
ــــات املـــتـــحـــدة لـــشـــن ــــواليـ الـ

 
ّ

ــل ــك الـــحـ ــ ــكــــون ذلــ ــيــ ــرّيـــة »وســ ــكـ عـــسـ
األسهل بالنسبة إلّي«.

 »ضـــرب 15 موقعًا 
ّ
وأّكـــد تــرامــب أن

كبيرًا في إيران ال يحتاج ألكثر من 
دقيقة وسُيشّكل يومًا بالغ السوء 
ــه أضــاف »لكن ليس 

ّ
إليــران«. بيد أن
له«.

ّ
هذا ما أفض

ــوة« الـــواليـــات   »إبـــــراز قــ
ّ
واعــتــبــر أن

ــي 
ّ
املـــتـــحـــدة يـــتـــّم مـــن خــــالل »الــتــحــل

بــشــيء مــن ضــبــط الــنــفــس«، مــؤّكــدًا 
ـــه »غــّيــر مــواقــف الــكــثــيــريــن« بهذا 

ّ
أن

الشأن.
ــعــــات، اعــتــمــد  ــ

ّ
ــتــــوق  الــ

ّ
وخــــالفــــًا لــــكــــل

املتمردون الحوثيون ايضا الجمعة 
مــوقــفــا اكـــثـــر اعــــتــــداال مـــع اطــالقــهــم 
»مــبــادرة ســالم« عبر اعالنهم وقف 

الهجمات على السعودّية.
وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 
الـــــســـــنـــــوّيـــــة الــــخــــامــــســــة لـــســـيـــطـــرة 
الــحــوثــّيــني عــلــى الــعــاصــمــة صنعاء 
قــــــال مـــهـــدي  ــــي ســبــتــمــبــر 2014،  فـ
ــاط رئيس »املجلس السياسي 

ّ
املــش

ــلـــى«، الــســلــطــة الــســيــاســّيــة لــدى  األعـ
الــحــوثــيــني، »نــعــلــن وقـــف اســتــهــداف 
أراضـــي اململكة العربية السعودية 
ــر والــــصــــواريــــخ  ــ ــّي ــســ ــيــــران املــ ــالــــطــ بــ
حة وكافة أشكال 

ّ
البالستية واملجن

الــتــحــيــة  االســــتــــهــــداف ونــنــتــظــر رّد 
بمثلها أو بأحسن منها« من جانب 

الرياض.
ــــي بــعــض  وقــــــال الــــلــــواء ســـالمـــي »فـ
ــارات  ــيـ االحــــيــــان يـــتـــحـــدثـــون عــــن خـ
عــــســــكــــريــــة« مـــتـــوجـــهـــا كــــمــــا يـــبـــدو 
بحديثه الى واشنطن قبل ان يحذر 
ــنـــواصـــل حــتــى الــنــهــايــة،  قـــائـــال »سـ
ــــن يـــكـــون  لـ الن الــــهــــجــــوم املـــــحـــــدود 

محدودا«.
وخـــلـــص الــــى الـــقـــول »لــــن نستكني 
حتى هزيمة املعتدي، ولن نبقي اية 
نقطة آمــنــة، وعليكم أخـــذ النتائج 

بنظر االعتبار«.

طهران - أ ف ب

■ سالمي

القوات األفغانية تحبط 
هجوما صاروخيا على كابول

أحــبــطــت الـــقـــوات األمــنــيــة األفــغــانــيــة، أمـــس، هجوما 
صاروخيا على العاصمة كابول، وذلك بعدما ألقت 
القبض على أحد العناصر املسلحة ومصادرة عدة 

قذائف صاروخية.
وذكرت وزارة الداخلية األفغانية، في بيان لها بثته 
وكالة أنباء »خاما برس«، أن القوات األمنية تمكنت 
ــن اعـــتـــقـــال أحــــد الــعــنــاصــر املــســلــحــة، وذلـــــك أثــنــاء  مـ
محاولته نقل عدة قذائف صاروخية إلطالقها على 

كابول.
وأوضحت أنه تم اعتقال املطلوب أثناء مروره بنقطة 
تفتيش، حيث ضبطت بحوزته عدة قذائف من طراز 
إلـــى أسلحة  »بـــي إم 1« و »آر بــي جــــي«، بــاإلضــافــة 

وذخيرة، وتم التحفظ على السيارة.
مـــن نــاحــيــتــه جـــدد الــرئــيــس األفــغــانــي أشــــرف غــنــي، 
أمس، دعوته لحركة »طالبان« إلى وقف إطالق النار، 

وذلك تزامنا مع اليوم العاملي للسالم.
وقـــال غني فــي كلمة متلفزة إن »العنف ينتشر في 

البالد بسبب عدم قبول طالبان وقف إطالق النار«.
ــان الــــســــالم، فــنــحــن  ــبـ ــالـ وأضـــــــاف أنـــــه »إذا قــبــلــت طـ
)الحكومة األفغانية( ال نريد استمرار الحرب للحظة 

واحدة«.
»اليوم  ويحتفل العالم في 21 سبتمبر من كل عام بـ
العاملي للسالم«، من أجــل تعزيز ُمثل و قيم السالم 

في أوساط األمم والشعوب، بحسب األمم املتحدة.
وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، بعد ساعات 
من إلغاء الرئيس األمريكي دونالد ترامب محادثات 
السالم مع طالبان، أعلن غني أن »السالم الحقيقي« 
ممكن فقط إذا وافقت الحركة على وقف إطالق النار 

وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة األفغانية.
وتـــشـــهـــد أفـــغـــانـــســـتـــان، مـــنـــذ الــــغــــزو األمـــريـــكـــي عـــام 
2001، صراعا بني حركة طالبان من جهة، والقوات 
الـــواليـــات املــتــحــدة من  الحكومية والــدولــيــة بــقــيــادة 
جــهــة أخــــرى، مــا تــســبــب فــي ســقــوط آالف الضحايا 

املدنيني.
وتـــشـــن طـــالـــبـــان الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى نــصــف الــبــالد 
تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض 
أنــهــا »غير  إجـــراء مــفــاوضــات مباشرة معها بحجة 
ــيـــة«، وتـــشـــتـــرط بــغــيــة الـــتـــوصـــل لـــســـالم معها  شـــرعـ

خروج القوات األمريكية من البالد.

الرئيس األفغاني يجدد دعوته 
لطالبان لوقف إطالق النار

كابول - وكاالت
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ــان فـــــوزه األول هــذا  ــريــ حــقــق نـــــادي الــ
ــيـــره فــريــق  ــلـــى حــــســــاب نـــظـ املــــوســــم عـ
ــع هــــدفــــن دون رد فــي  ــ ــواقـ ــ بـ ــور  ــ ــخـ ــ الـ
املــواجــهــة الــتــي جــمــعــت بـــن الــفــريــقــن 
مساء أمس على ملعب الجنوب ضمن 
مــبــاريــات األســبــوع الــرابــع مــن الــدوري 
الـــقـــدم ) دوري نــجــوم  لـــكـــرة  الـــقـــطـــري 
QNB ( 2019 / 2020. وأحــــرز هدفي 
اللقاء فرانك كوم في الدقيقة 67 وعبد 
الــعــزيــز حــاتــم فــي الــدقــيــقــة 75 لــلــريــان 
وشـــهـــدت املــــبــــاراة طــــرد العــــب الــخــور 
واجـــنـــر فـــريـــرا لــحــصــولــه عــلــى اإلنــــذار 
الثاني بسبب االعــتــراض على قــرارات 

الحكم عبد الرحمن الجاسم.
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة حــقــق الــــريــــان فـــوزه 
إلـــى  ــده  ــيــ بـــــالـــــدوري ورفــــــع رصــ األول 
ــد الـــخـــور  ــيـ ــقـــاط فــيــمــا تـــوقـــف رصـ 6 نـ
ــاط. تـــقـــدم الــــريــــان لــلــهــجــوم  عــنــد 4 نـــقـ
ــبـــاراة وجــنــد كــل العبيه  مــنــذ بــدايــة املـ
للضغط على خــط دفـــاع فــريــق الخور 
الــــذي بـــــدوره أمــــن خــطــوطــه الــدفــاعــيــة 
مـــع اســـتـــخـــدام ســــاح الــهــجــوم املــرتــد. 
وانـــحـــصـــر الـــلـــعـــب بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــربـــع 
ساعة األول في منطقة الوسط وواصل 
ــان تــفــوقــه فـــي االســـتـــحـــواذ على  ــريــ الــ
الكرة واضطر الخور ملجاراته بهدوء 
كبير مع محاولة االستفادة من أخطاء 

ـــي هــجــمــات  العـــبـــيـــه الســـتـــثـــمـــارهـــا فــ
مرتدة تمحورت بالدرجة األولى حول 
ــذي كـــان  ــ املـــهـــاجـــم تـــيـــاجـــو كــــويــــروز الــ
مــنــعــزال فــي أغــلــب فــتــرات زمـــن الــشــوط 
األول ويحظى بقليل من املساندة من 

زميله واجنر فريرا.
وطــيــلــة الــنــصــف ســاعــة األول مــن زمــن 
ــم نـــرصـــد أي فـــرصـــة خــطــيــرة  الــلــعــب لـ
ــبـــل خــــط هــــجــــوم الـــــريـــــان وال  ال مــــن قـ
مـــن جـــانـــب خـــط هـــجـــوم الـــخـــور الـــذي 
كــانــت مــحــاوالتــه فــي صــــورة هجمات 
مــرتــدة. ورفــع الــريــان مــن شــدة ضغطه 
الهجومي في الربع ساعة األخير من 
زمــــن الـــشـــوط األول وفــــي الــدقــيــقــة 33 
رصـــدنـــا تــســديــدة جــانــبــيــة مـــن تــابــاتــا 
ــن يـــاســـن  ــ ــديــــدة أخــــــــرى مـ تـــلـــتـــهـــا تــــســ
ابــراهــيــمــي فــي الــدقــيــقــة 34 ولــكــن الــرد 
جـــــاء ســـريـــعـــا مــــن قـــبـــل فـــريـــق الـــخـــور 
عندما أفلت احمد حموذان من الجهة 
اليسرى وســدد كرة في املرمى قبل أن 
يتصدى لها حارس املرمى فهد يونس 
بمهارة كبيرة وأنقذ املرمى من هدف 
مؤكد لترتد الكرة منه ويتصدى لها 
الكوري جايك لي من تسديدة تياجو، 
ويفلت الريان من هدفن مؤكدين قبل 
الــشــوط األول بثماني دقــائــق...  نهاية 
وفي الدقائق األخيرة من زمن الشوط 
الــثــمــيــنــة مــن  ــفــــرص  الــ ــعــــددت  تــ األول 
ــــداف الضائعة  الــجــانــبــن وكــثــرت األهـ

بـــالـــتـــعـــادل  الـــــشـــــوط األول  لـــيـــنـــتـــهـــي 
السلبي.

وفــي الــشــوط الثاني أحــرز الــخــور في 
الــدقــيــقــة 47 هــدفــا مــن هجمة سريعة 
تــوجــهــا تــيــاجــو بــيــريــز بــتــســديــدة في 
املـــرمـــى وألـــغـــاه الــحــكــم عــبــد الــرحــمــن 
الــحــاســم بــعــد أن اعــتــمــده بـــنـــاء على 
استشارة وتوصية من حكام »الفار« 
وبــعــد 4 دقــائــق قـــاد الــريــان هجمتن 
ــــاع  ــــط دفـ خـــطـــيـــرتـــن وضــــــع بـــهـــمـــا خـ
الــــــخــــــور فــــــي حـــــالـــــة تـــــأهـــــب وصـــنـــع 
فــرصــتــن ثــمــيــنــتــن. وافـــتـــتـــح الـــريـــان 
ــة 67 بــهــجــمــة  ــقـ ــيـ ــدقـ الـــنـــتـــيـــجـــة فــــي الـ
ســريــعــة بــــدأت بــضــربــة حـــرة مــبــاشــرة 
ــديـــدة  ــتـــسـ ــا مـــــوفـــــق عــــــــوض بـ ــهــ ــوجــ تــ
ــيـــة غــالــطــت الــجــمــيــع واســتــقــرت  أرضـ
الكرة في املرمى إال ان الجميع أسند 
الهدف إلى فرانك كوم الذي تابع الكرة 

بعد ملسها.
وبــعــد دقيقتن تــعــرض العـــب الــخــور 
واجـــنـــر فـــريـــرا لــلــطــرد لــحــصــولــه على 
ــانـــي بــســبــب االعــــتــــراض،  ــثـ اإلنــــــــذار الـ
ــــاف عــبــد الــعــزيــز  وبـــعـــد 8 دقـــائـــق أضـ
حاتم هدف الريان الثاني من تسديدة 
ــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء في  ــ قـــويـــة مـــن خـ
الــنــتــيــجــة 0-2  لــتــصــبــح  الـــدقـــيـــقـــة 75 
املــبــاراة بربع  للريان قبل نهاية زمــن 
ساعة أمام الخور الذي يلعب بعشرة 
العبن لتنتهي املباراة بتلك النتيجة.

الثاني ضمن فعاليات موسم )2019- السباق املحلي  انطلقت أمس منافسات 
الهجن على ميادين  الــذي تنظمه لجنة سباق  العربية األصيلة،  للهجن   )2020
السباقات بالشيحانية على مدار عشرة أيام متتالية وحتى الثالثني من سبتمبر 
الفترة الصباحية قوية  الثاني خــالل  السباق املحلي  انطالقة  الــجــاري. وجــاءت 
ومثيرة، وشهدت إقامة منافسات األشواط املفتوحة والعامة إنتاج لسن الحقايق 
البكار والقعدان ملسافة 2 كم، بواقع 15 شوطا للحقايق )أشواط مفتوحة( منها 8 
مفتوح و7 إنتاج، و13 شوطا للحقايق )أشواط عامة( منها 8 للبكار و5 للقعدان.
أم  إنتاج  الحقايق )أشــواط مفتوحة(، توجت »فخر« ملك هجن  ففي منافسات 
الزبار بلقب الشوط األول الرئيسي للحقايق بكار مفتوح، بعد أن سجلت أسرع 
توقيت زمني قدره 2.53.28 دقيقة. كما حصد »الحصان« ملك هجن إنتاج أم 
الزبار لقب الشوط الرئيسي للحقايق قعدان مفتوح، بعد أن قطع مسافة الـ 2 كم 
مسجال توقيتا زمنيا قدره 2.59.78 دقيقة. فيما حققت »لحن« ملك هجن إنتاج 
أم الزبار أفضل توقيت منافسات الحقايق )أشواط مفتوحة(، في الشوط الحادي 

عشر لتقطع رحلة السباق في توقيت زمني قدره 2.52.30 دقيقة.
أمــا في منافسات الحقايق )أشـــواط عــامــة(، فتوجت »مــزاحــة« ملك محمد فهد 
بن دخيل الله بلقب الشوط الرئيسي للحقايق بكار إنتاج بعد أن قطعت مسافة 
السباق بتوقيت زمني قدره 2.53.15 دقيقة، فيما تألق »شاهني« ملك علي سالم 
الحنزاب وحصد لقب الشوط األول للحقايق قعدان إنتاج، محققا توقيتا زمنيا 
الحقايق )أشــواط عامة(،  أمــا أفضل توقيتات منافسات  قــدره 2.54.76 دقيقة. 
الــحــادي عشر عــن طريق »كـــرم« ملك محمد ناصر فهيد،  الــشــوط  فتحقق فــي 

والتي تصدرت الشوط بتوقيت مميز للغاية قدره 2.52.38 دقيقة.
العامة مشتريات  الــيــوم األحــد بإقامة األشـــواط  الحقايق  وستختتم منافسات 
لنفس املسافة.. على أن تقام غدا االثنني منافسات األشواط العامة لسن اللقايا 
بنوعيها البكار والقعدان ملسافة 4 كم، فيما ستقام يوم الثالثاء املقبل أشواط 
اللقايا املفتوحة لنفس السن. وسيشهد خامس أيام السباق املحلي يوم األربعاء 
أن تقام يوم  الــجــذاع ملسافة 4 كــم، على  العامة لسن  املقبل منافسات األشـــواط 
السباق  الــســن. وتستكمل منافسات  املفتوحة لنفس  الــجــذاع  الخميس أشـــواط 
املحلي يوم الجمعة املقبل بانطالق األشواط العامة لسن الثنايا البكار والقعدان 

ملسافة 5 كم، على أن تقام يوم السبت أشواط الثنايا املفتوحة لنفس السن.

انطالقة قوية لمنافسات 
السباق المحلي الثاني للهجن

الدوحة - قنا
القطري مع فريق  الغرافة  يلتقي فريق 
الــيــوم األحــد بصالة  التونسي  الترجي 
األمـــيـــرة ســمــيــة فــي الــعــاصــمــة األردنــيــة 
عمان على كأس السوبر العربي الثانية 
ــكـــرة الــــيــــد، وســـــوف يـــخـــوض الـــغـــرافـــة  لـ
البطولة  بــلــقــب  الــفــائــز  املـــبـــاراة بصفته 
ــكـــؤوس في  الــعــربــيــة لــأنــديــة أبـــطـــال الـ
نــســخــتــهــا الـــرابـــعـــة عــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الــتــي 
أقــيــمــت فــي مــديــنــة صــفــاقــس التونسية 

ــاراة  ــبـ ــوزه فـــي املـ ــ ــام املـــاضـــي بــعــد فـ ــعـ الـ
الليبي بنتيجة  االتــحــاد  النهائية على 

.27 / 29
ــــل، تـــــــوج الــــتــــرجــــي بــلــقــب  ـــابـ ـــقــ وفـــــــي املــ
البطولة العربية لأندية أبطال الدوري 
الــرابــعــة والــثــاثــن والتي  فــي نسختها 
أقــيــمــت فـــي نــفــس املــديــنــة أيـــضـــا الــعــام 
املاضي بفوزه في املباراة النهائية على 
مواطنه ساقية الزيت بنتيجة 36 / 29. 
ــري تــــــوج بــلــقــب  ــطــ ــقــ ــي الــ ــربــ ــعــ وكــــــــان الــ
العربي  السوبر  النسخة األولــى لكأس 

الـــعـــام املـــاضـــي بــعــد تــغــلــبــه عــلــى فــريــق 
التونسي بنتيجة 30 /  الــزيــت  ساقية 
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الغرافة بعد خــوض مباراة  وسيشارك 
كـــــأس الـــســـوبـــر الـــعـــربـــي فــــي الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة الــخــامــســة والــثــاثــن لــأنــديــة 
أبطال الدوري لكرة اليد التي ستنطلق 
فــي عــمــان غـــدا االثــنــن وتــســتــمــر لغاية 
الثالث من أكتوبر املقبل، كما سيشارك 

في البطولة فريق نادي قطر.

اخــتــتــمــت أمــــس وعـــلـــى مــجــمــع مــيــاديــن 
لـــوســـيـــل لـــلـــرمـــايـــة مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
البندقية  القطري لرماية  كأس االتحاد 
واملــــســــدس والــــقــــوس والـــســـهـــم، والـــتـــي 
ــهــــدت مــــشــــاركــــة واســــعــــة مــــن جــمــيــع  شــ
الــقــطــري، باإلضافة  املنتخب  ريــاضــيــي 
ــــن تــم  ــذيـ ــ ــن الـ ــ ــديـ ــ ــواعـ ــ ــن الـ ــ إلــــــى نـــخـــبـــة مـ
ــامــــج اكـــتـــشـــاف  ــافـــهـــم خــــــال بــــرنــ ــتـــشـ اكـ
املــواهــب الـــذي نــظــم فــي شــهــر أغسطس 

املاضي. 
ــنـــافـــســـات الــــيــــوم الــخــتــامــي  وجــــــــاءت مـ
للبطولة قوية ومثيرة، وشهدت تتويج 
املــبــارك بذهبية املــســدس خمسة  الــدانــة 
فــازت نصر محمد  وعشرون متر، فيما 
ــز الـــثـــانـــي  ــ ــركـ ــ بـــاملـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة واملـ
وســعــاد الــخــاطــر بــاملــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة 

واملركز الثالث.

كما حققت أمل محمد امليدالية الذهبية 
أهـــداف متحركة  البندقية  فــي مسابقة 
البطئ ســريــع، وفـــاز محمد أبوطعمية 
البرونزية.  بالفضية ونــال محمد حــق 
أمـــــــا فـــــي مـــســـابـــقـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة أهـــــــداف 
املــركــز األول من  كـــان  مــتــحــركــة مختلط 
نــصــيــب مــحــمــد ابـــــو طـــعـــيـــمـــة، واملـــركـــز 
الـــثـــانـــي لـــلـــرامـــيـــة امــــل مـــحـــمـــد، واملـــركـــز 

الثالث ملحمد حق. 
الــفــوز باملركز  وتمكن إســـراف خــان مــن 
الــــقــــوس والـــســـهـــم  مـــســـابـــقـــة  فــــي  األول 
االوملبي اثنان وسبعن ملسافة خمسون 
متر، فيما حقق وفرحان السعدي املركز 

الثاني وأحمد العبادي املركز الثالث.
وفـــي مــســابــقــة الـــقـــوس والــســهــم خـــروج 
ــلــــوب خـــمـــســـة عـــشـــر ســـهـــم ملــســافــة  املــــغــ
خمسون متر، حصد اسراف خان ثاني 
ــة، ونــــــال الــفــضــيــة  ــولـ ــطـ ــبـ ــي الـ ذهـــبـــيـــة فــ
البرونزية  السعدي، فيما كانت  فرحان 

ــمــــد الــــعــــبــــادي. وحـــقـــق  مــــن نـــصـــيـــب أحــ
املركز األول وعبدالعزيز  اليزيدي  علي 
ــــي وفـــــرحـــــان  ــانـ ــ ــثـ ــ الـــــعـــــبـــــادي املــــــركــــــز الـ
الـــســـعـــدي املـــركـــز الـــثـــالـــث، فـــي مــســابــقــة 
الــقــوس والــســهــم أوملــبــي ســبــعــن مــتــرا. 
العبادي باملركز االول  وحل عبدالعزيز 
فــــي مــســابــقــة الــــقــــوس والـــســـهـــم خــــروج 
مــتــرا، وحصل  املغلوب ملسافة سبعون 
الثاني وحل  املــركــز  الــيــزيــدي على  علي 

احمد العبادي باملركز الثالث.
وشــــهــــدت مـــســـابـــقـــة املــــســــدس الـــســـريـــع 
والــــتــــي اســـتـــمـــرت لـــيـــومـــن، فــــوز أحــمــد 
الــشــمــري بــاملــركــز األول وحــســن مــرشــد 
ــمــــد الـــتـــمـــيـــمـــي  بــــاملــــركــــز الــــثــــانــــي ومــــحــ
بــاملــركــز الـــثـــالـــث. وتـــأتـــي اقـــامـــة بــطــولــة 
ــاد الـــقـــطـــري لـــلـــرمـــايـــة فــي  ــ ــــحـ كـــــأس االتـ
البطولة  ملــنــافــســات  الــتــحــضــيــرات  إطـــار 
االسيوية الرابعة عشر للرماية الشاملة 

بالدوحة خال شهر نوفمبر املقبل.

الغرافة يواجه الترجي التونسي بكأس سوبر اليد

اختتام منافسات بطولة كأس االتحاد القطري للرماية

عمان - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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حقق فوزه األول على الخور

الريان يفك عقدة التعادالت

الدحيل يستعيد نغمة الفوز 
برباعية في شباك الوكرة

اســتــعــاد الــدحــيــل نغمة االنــتــصــارات مــن جديد 
بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدفني على حساب 
الفريقني  بــني  التي جمعت  املواجهة  الــوكــرة فــي 
مساء امس على ملعب جاسم بن حمد بنادي 
الرابعة من  الجولة  السد ضمن ختام مباريات 
الـــقـــدم ) دوري نــجــوم  لـــكـــرة  الــقــطــري  الــــــدوري 
املــبــادر  الــوكــرة  QNB ( 2019 / 2020. وكـــان 
الجزائري  الثالثة عبر  الدقيقة  بالتسجيل منذ 
التعادل  الــدحــيــل  يـــدرك  أن  بــن يطو قبل  محمد 
الدقيقة 23 ثم يتقدم في  عبر علي عفيف في 
الدقيقة 35...  النتيجة عبر محمد مونتاري في 
وتمكن الوكرة من إدراك التعادل في الدقيقة 49 
عبر إسماعيل محمود غير أن الدحيل عاد إلى 
التقدم عبر محمد مونتاري في الدقيقة 65 قبل 
الفوز لصالحه بهدف رابــع من ركلة  أن يحسم 
جزاء نفذها بنجاح املعز علي في الدقيقة األولى 
من الوقت املحتسب بدل الضائع. وبهذه النتيجة 
رفع الدحيل رصيده إلى ثماني نقاط في املركز 
الرابع، وتوقف رصيد الوكرة عند ست نقاط في 

املركز السابع.
ودخــــل الــدحــيــل املـــبـــاراة وهـــو يــفــتــقــد لــخــدمــات 
مــهــاجــمــه ادمـــيـــلـــســـون جـــونـــيـــور الـــــذي تــعــرض 
إلصابة عضلية حرمته من الظهور مع الفريق، 
وكان واضحا أن الفريق نزل إلى أرضية امللعب 
مــعــتــمــدا عــلــى االنــتــشــار والــضــغــط فـــي منطقة 
ــنــــاورة والــــوصــــول الــســريــع لــجــبــهــات الــوكــرة  املــ
الــدفــاعــيــة، وبــاملــقــابــل كـــان اعــتــمــاد الــوكــرة على 
املرتدة وصناعة  الهجمات  السريع في  التحول 
ــق الــــوكــــرة فــــي افــتــتــاح  ــريـ ــح فـ ــــخــــطــــورة. ونـــجـ ال
التسجيل عند الدقيقة الثالثة عن طريق مهاجمه 
ــــذي اســتــفــاد مــن الــكــرة التي  مــحــمــد بــن يــطــو ال
الــجــزاء وســط غــيــاب تام  وصلته داخـــل منطقة 
لــلــرقــابــة الــدفــاعــيــة ليلعب كـــرة رأســيــة لــم تنجح 

محاوالت كلود امني في إبعادها عن الشباك.
وفي الدقيقة 23 نجح الدحيل في تعديل النتيجة 
للمهاجم  الكرة  من هجمة منظمة وصلت فيها 

إســمــاعــيــل مــحــمــد داخــــل منطقة جــــزاء الــوكــرة 
ليطلق الــالعــب كــرة قــويــة تــصــدى لها الــحــارس 
قــام بالتسديد  الــذي  للمعز  الكرة وصلت  ولكن 
ليقوم علي عفيف بتحويلها لهدف  املرمى  في 
الدقيقة  للمباراة من جديد. وفــي  الفريق  معيدا 
الهدف  35 استطاع محمد مونتاري أن يحرز 
الــكــرة  للفريق مــن هجمة وصــلــت فيها  الــثــانــي 
الـــجـــزاء مــن الجهة  لــلــويــز مــارتــن داخـــل منطقة 
أمــام خط  ليتوغل ويلعب كــرة عرضية  اليمنى 
املــرمــى وجـــدت محمد مــونــتــاري الـــذي أسكنها 
الدحيل بهدفني مقابل  الشباك معلنا عن تقدم 

هدف.
في الشوط الثاني دخل الوكرة إلى أرض امللعب 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة وكـــــان واضـــحـــا أن الــفــريــق 
تــخــلــى عــن األداء الــدفــاعــي وانــطــلــق يــبــحــث عن 
ــان الــدحــيــل األكــثــر  ــتــعــادل وبــاملــقــابــل كـ هـــدف ال
الــكــرة ونجح فــي صناعة أكثر  اســتــحــواذا على 
مـــن هــجــمــة ولــكــنــهــا ضـــاعـــت لـــعـــدم الــتــركــيــز... 
الوصول مرة  الوكرة في  الدقيقة 49 نجح  وفي 
أخــرى لشباك كلود أمــني وهــذه املــرة عن طريق 
مهاجمه إسماعيل محمود بعد هجمة مرتدة 
سريعة وصلت فيها الكرة إلى الالعب كريستني 
سيبالوس الذي تقدم ولعب كرة عرضية داخل 
الــذي أسكنها  الــجــزاء وجــدت إسماعيل  منطقة 

الشباك. 
أن يتقدم في  الدحيل  الدقيقة 65 استطاع  وفي 
النتيجة مــرة أخــرى عن طريق مهاجمه محمد 
مونتاري بعد هجمة منظمة وصلت فيها الكرة 
الـــذي لعب كــرة عرضية  إلــى إسماعيل محمد 
وجــدهــا محمد مــونــتــاري الــذي أطلق كــرة قوية 
ــبــديــل حسن  ــرة ال ــوكـ ســكــنــت شــبــاك حــــارس الـ
إدريــــس. وفـــي الــدقــيــقــة 91 قـــاد الــدحــيــل هجمة 
للمعز علي داخـــل منطقة  الــكــرة  مميزة لتصل 
ــي لــحــظــة تـــســـديـــده لـــلـــكـــرة تــعــرض  ــ الــــجــــزاء وفـ
الوكرة ليحتسبها  للعرقلة من كوليبالي مدافع 
الحكم ركلة جزاء تصدى لها املعز ليحرز منها 
الهدف الرابع للفريق لتنتهي املواجهة بفوز مهم 

للدحيل برباعية لهدفني على حساب الوكرة.

¶ جانب من المباراة                تصوير حسين سيد
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اســتــعــدت وحـــدتـــا الــحــركــة املـــروريـــة 
وأمن املطار باللجنة األمنية لبطولة 
ــم أللــــــعــــــاب الــــــقــــــوى الـــــدوحـــــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
2019  لتسهيل وصــــول الجماهير 
ــة فــي  ــاركــ ــيـــة املــــشــ ــود الـــرســـمـ ــ ــوفــ ــ والــ
ــتـــأمـــن مـــوقـــع افــتــتــاح  الـــبـــطـــولـــة، ولـ
الــريــاضــي  الــبــطــولــة واســـتـــاد خليفة 
الــــذي تــقــام عــلــيــه فــعــالــيــات البطولة 
املــــروريــــة لتسهيل  الــخــطــط  ووضــــع 
ــم تــخــصــيــص  ــر، كـــمـــا تــ ــيـ حـــركـــة الـــسـ
كاونترات باملطار للوفود الرسمية 
املشاركة، وقال النقيب فهد بوهندي 
املـــروريـــة باللجنة  الــحــركــة  مــســئــول 
االمــنــيــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم أللــعــاب 
ــة  ــدة الـــحـــركـــة املـــروريـ ــ ــقـــوى أن وحـ الـ
ــتـــأمـــن الــــطــــرق املــــؤديــــة  اســـتـــعـــدت لـ
لفعاليات البطولة قبل وأثناء وبعد 
انتهائها بخطة متكاملة تعمل على 
ــة املـــــروريـــــة وتــكــفــل  ــركـ ــحـ تــســهــيــل الـ
لــلــجــمــاهــيــر االســـتـــمـــتـــاع بــفــعــالــيــات 
البطولة واملواطنن واملقيمن قضاء 
الـــشـــخـــصـــيـــة دون أي  مـــصـــالـــحـــهـــم 
مشاكل أو أي أمــور تعكر صفو هذه 

األجواء الرياضية. 
وأشار إلى تواجد الدوريات املرورية 
ــة عــــلــــى الــــــطــــــرق املـــــؤديـــــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ واالمــ
لــكــورنــيــش الـــدوحـــة بــاســتــمــرار قبل 
وأثــنــاء وبــعــد حفل االفــتــتــاح وخــال 
الــبــطــولــة، وهـــنـــاك خــطــط بــديــلــة في 
حالة حــدوث أي طــارئ، كما أن كافة 
ــة لــلــكــورنــيــش ســوف  الـــطـــرق املــــؤديــ
تكون مؤمنة بشكل كامل ومعروفة 
لدى الجماهير، موضحا أن اللجنة 
األمنية وضعت رسوما توضيحية 
لكل صغيرة وكبيرة لتسهيل عملية 

الدخول والخروج.
وقال إن الوحدة أعدت خطط توزيع 
ونشر للدوريات في املناطق املحيطة 
بــــالــــكــــورنــــيــــش وبـــــإســـــتـــــاد خــلــيــفــة 
أمــنــيــا ومــروريــا  الــريــاضــي للتعامل 
مــع كــافــة االحــــداث مــن خــال تطبيق 
ــافــــة مـــتـــطـــلـــبـــات األمـــــــن والـــســـامـــة  كــ
الــتــي يقام  فــي منطقة االخــتــصــاص 
الــريــاضــي واملــنــاطــق  الــحــدث  عليها 
إلــى وجـــود تنسيق  املحيطة مشيرا 
ــات  ــ ــة ودوريــ ــروريــ بـــن الــــدوريــــات املــ
الفزعة وقوة لخويا لتوحيد الجهود 
األمــنــيــة مـــن أجـــل خــدمــة الــجــمــاهــيــر 

ــارات عـــلـــى الــطــريــق  ــيــ وقــــائــــدي الــــســ
وعدم التأثير على انسيابية الحركة 

املرورية.
 وأشـــار إلــى أن اســتــعــدادات الوحدة 
لــلــبــطــولــة بــــــدأت مـــنـــذ عـــامـــن حــيــث 
ــا لــلــوقــت  ــقــ تــــم تــقــســيــم االعـــــمـــــال وفــ
املــــتــــاح وكـــلـــمـــا اقـــتـــربـــنـــا مــــن مــوعــد 
ــم تكثيف  ــطـــاق الــبــطــولــة كــلــمــا تـ انـ
ــيـــث تــجــهــيــز  ــــن حـ ــــي مـ ــنـ ــ ــل األمـ ــمـ ــعـ الـ
أفــــــــــراد الــــحــــركــــة املـــــــروريـــــــة وخـــطـــط 
الــتــأمــن وتــوزيــع األفــــراد والــضــبــاط 
ــادق الـــتـــي تــم  ــنــ ــفــ عـــلـــى املـــنـــاطـــق والــ
تخصيصها لنزالء الوفود الرسمية 
للبطولة واملــنــشــآت الرياضية التي 
تــقــام عليها الــفــعــالــيــات وأوضــــح أن 
إجراءات إغاق كورنيش الدوحة لن 
املــروريــة لوجود  يــؤثــر على الحركة 
طــــرق بــديــلــة لـــلـــســـيـــارات، الفـــتـــا إلــى 
ــات الــحــركــة املـــروريـــة ســوف  أن دوريــ
تنتشر في املواقع بوقت كاف لتأمن 

ــى الـــطـــرق  ــلــ الــــخــــطــــوط الـــبـــديـــلـــة وعــ
ــــؤدي إلــــى مــواقــع  الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـ
الفعاليات فضا عن مراقبة الحركة 
املــروريــة عبر كــامــيــرات حيث توجد 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات فــــي مــــوقــــع الـــحـــدث 
متصلة بغرفة عمليات رئيسية في 

مركز القيادة الوطني.
ــد الــنــقــيــب عــبــدالــعــزيــز  مـــن جــانــبــه أكـ
أحــمــد الــرمــيــحــى مــنــســق أول وحـــدة 
أمــن املطار باللجنة األمنية لبطولة 
العالم أللعاب القوى على استعداد 
ــار  ــ ــطـ ــ إدارتـــــــــــــــي أمـــــــــن وجـــــــــــــــــوازات املـ
الســــتــــقــــبــــال املــــشــــجــــعــــن والــــــوفــــــود 
الرسمية املشاركة في بطولة العالم 
أللـــعـــاب الـــقـــوة حــيــث تـــم تخصيص 
ــرات فــــي صـــالـــة الـــقـــادمـــن  ــتــ ــاونــ 6 كــ
و6 كــاونــتــرات فــي صــالــة املــغــادريــن 
لــتــســهــيــل إجـــــــراءات دخــــول وخــــروج 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة املـ ــيــ ــمــ الــــــوفــــــود الــــرســ
البطولة والــاعــبــن، أمــا املشجعون 

فسوف يتم إنهاء إجــراءات دخولهم 
الــصــالــة الرئيسية  وخــروجــهــم عــبــر 
ــن والــــتــــي  ــ ــادريــ ــ ــغــ ــ املــ ــادمــــن أو  ــقــ ــلــ لــ
تتضمن 40 كاونتر وبــمــا يتفق مع 
ــعـــمـــول بــهــا،  ــة املـ ــيـ ــنـ االجــــــــــراءات األمـ
كــمــا أن مــوظــفــي كــاونــتــرات الــدخــول 
والــــخــــروج تـــم تــدريــبــهــم عــلــى أعــلــى 
ــم تـــســـهـــيـــات  ــديــ ــقــ ــتــ ــويـــــات لــ املـــــســـــتـــ
أثــنــاء البطولة عبر  للزائرين للباد 

مطار حمد الدولي.
ــى أن دخـــــــول املــشــجــعــن  ــ وأشــــــــار إلــ
لــلــبــاد يــكــون مــن خـــال الــتــأشــيــرات 
ــة  ــفـــوريـ الـ ــرات  ــيــ ــأشــ ــتــ الــ املـــســـبـــقـــة أو 
املتاحة لرعايا 103 دول والتي يتاح 
لــهــم دخــــول الــبــاد بــتــأشــيــرة فــوريــة 
حيث يمنحون اعــفــاء مــن التأشيرة 
إلــى مطار  لــدى وصولهم  ورسومها 
حــمــد الـــدولـــي وذلــــك وفــقــا لــضــوابــط 
ــواز ســفــر ســـاري  مــيــســرة كــتــقــديــم جــ
ــقــــل صــــاحــــيــــتــــه عــن  املـــــفـــــعـــــول، ال تــ

ــر وتــــذكــــرة ســـفـــر مـــؤكـــدة  ــهـ ســـتـــة اشـ
العودة، واسماء هذه الــدول متوفرة 
الــداخــلــيــة باللغة  عــلــى مــوقــع وزارة 
العربية واالنجليزية، أما املشجعون 
الــتــقــدم بطلب  يــتــعــن عليهم  الــذيــن 
ــلــــى تــــأشــــيــــرة دخـــــول  لـــلـــحـــصـــول عــ
الباد بصورة مسبقة فيجب عليهم 
الــتــقــديــم عــلــيــهــا عــبــر مـــوقـــع وزارة 
الــداخــلــيــة أو مــوقــع حــكــومــي لــدولــة 
قـــطـــر لــتــســهــيــل إجـــــــــراءات دخــولــهــم 
الــبــاد. وأوضـــح أن كــافــة املشجعن 
ــة فــي  ــاركــ والـــــوفـــــود الـــرســـمـــيـــة املــــشــ
الــبــطــولــة ســـوف يـــجـــدون تسهيات 
ــــدى دخـــولـــهـــم مـــطـــار حــمــد  كـــبـــيـــرة لـ
الدولي الذي يخضع ملنظومة أمنية 
متطورة تساهم في تعزيز الجانب 
األمني داخل املطار وتأمن القادمن 
واملـــــــغـــــــادريـــــــن مــــــن وإلــــــــــى الــــــدولــــــة، 
وتحسن مــعــدالت تــدفــق املسافرين 

عبر النقاط األمنية في املطار.

أكــد ســعــادة دحـــان جــمــعــان الحمد 
ــيــــوي أللــعــاب  رئـــيـــس االتــــحــــاد اآلســ
الــــــقــــــوى ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
الـــدولـــي مــديــر عـــام الــلــجــنــة املنظمة 
ــقــــوى  لـــبـــطـــولـــة الــــعــــالــــم أللـــــعـــــاب الــ
)الــدوحــة 2019( على جاهزية قطر 
الستضافة الحدث العاملي قبل أيام 
ــــط تــرقــب  قــلــيــلــة مــــن انـــطـــاقـــتـــه وسـ
عـــاملـــي كــبــيــر. وقـــــال دحـــــان الــحــمــد 
فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة لــوســائــل 
أن نشكركم  »نـــود  املــحــلــيــة،  اإلعــــام 
عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــتــمــوهــا في 
الحدث  املاضية لتغطية هــذا  األيــام 
ــق فــي  ــثــ ــاملــــي قـــبـــل انــــطــــاقــــه ونــ ــعــ الــ
ــلــــة املـــســـيـــرة  ــلـــى مــــواصــ ــم عـ ــكــ ــدراتــ قــ
البطولة وعــكــس صـــورة قطر  خــال 
املــشــرفــة لــيــس فــقــط عــلــى املــســتــوى 
التنظيمي ولكن أيضا على مستوى 
املميزة، خاصة  التغطية اإلعامية 
عـــاملـــي  ــيـــم  ــنـــظـ ــتـ لـ تــــســــعــــى  ــر  ـــطــ قـ أن 
مـــمـــيـــز لــــهــــذا الــــحــــدث االســـتـــثـــنـــائـــي 
األولــى في منطقة  للمرة  الــذي يقام 
الشرق األوسط، وثالث أكبر فاعلية 
ــاد وبــطــولــة  ــيـ ــبـ ريـــاضـــيـــة بــعــد األوملـ
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم وهــدفــنــا جميعا 
إظـــهـــار قــطــر بـــالـــصـــورة الــتــي تليق 

بها كواحدة من أكثر الدول انفتاحا 
في العالم«.

ــا خـــبـــرات  ــنــ وأضـــــــــاف الـــحـــمـــد »لــــديــ
كبيرة في استضافة هذه البطوالت 
العاملية بعد أن أصبح الحلم حقيقة 
القوى  ألعاب  باستضافة مونديال 
ألول مرة في منطقة الشرق األوسط، 
وعـــلـــى أحــــد مـــاعـــب مـــونـــديـــال قطر 

2022 وهــــو اســـتـــاد خــلــيــفــة الــدولــي 
الذي أصبح جاهزا تماما الستقبال 
نــجــوم مـــن 209 دول يــصــل عــددهــم 
إلى 1998 رياضيا ورياضية وقرابة 
إذا أضفنا األجهزة  3 آالف شخص 
الفنية للدول املشاركة كما أن لدينا 
أكـــثـــر مـــن 3 آالف مــتــطــوع يــمــثــلــون 

قرابة 100 دولة«.

ــار مــديــر عـــام الــلــجــنــة املــنــظــمــة  ــ وأشـ
الــــعــــالــــم ســــوف  أن  إلـــــــى  ــة  ــولـ ــطـ ــبـ ــلـ لـ
النسخة  ينبهر بما نقدمه في هــذه 
الــدوحــة مــن خال  فــي  االستثنائية 
التجهيزات والتحضيرات للبطولة 
خاصة أن قطر دائما تسعى لوضع 
عامة مميزة عندما تستضيف أي 
بطولة وإقامة املنافسات في استاد 
خليفة الــدولــي ســيــكــون أمـــرا فــريــدا 
لــلــبــطــولــة خـــاصـــة أن هــــذا االســـتـــاد 
يــتــمــتــع بــالــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
ــواء مــــن نـــاحـــيـــة تــقــنــيــة الــتــبــريــد  ــ ســ
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية وأيضا حتى على مستوى 
ة، كـــمـــا ســتــشــهــد الــبــطــولــة  اإلضـــــــــاء
إقــامــة مــارثــون وســبــاق املــشــي على 
ــة الــــذي يــقــام ليا  كــورنــيــش الـــدوحـ

للمرة األولى في تاريخ البطولة.
وتــــــحــــــدث دحـــــــــان الــــحــــمــــد رئـــيـــس 
ــيــــوي أللـــعـــاب الــقــوى  ــاد اآلســ االتــــحــ
ونــائــب رئــيــس االتــحــاد الــدولــي عن 
االنتخابات التي سوف تستضيفها 
الدوحة، قائا »سوف يجتمع وفود 
اتحاًدا من أعضاء االتحاد  من 211 
الدولي أللعاب القوى في املؤتمر الـ 
52 لــاتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى 
املقبلن  األربــعــاء والخميس  يــومــي 
فـــي قــاعــة الــدفــنــة بــفــنــدق شــيــراتــون 

ــة، حـــيـــث ســتــتــم فــي  ــ ــدوحـ ــ ــد الـ ــرانــ جــ
الكونجرس  انتخابات  الــيــوم األول 
حــيــث ســيــتــم انــتــخــاب 27 شــخــصــا، 
انتخابها بالتزكية  منها مقاعد تم 
مــثــل مــنــصــب الــرئــيــس الــــذي فـــاز به 
ســبــســتــيــان كــو بــالــتــزكــيــة وأيــضــا 6 
الــقــارات  لــرؤســاء  مــقــاعــد للعضوية 

الست.
أنـــه سيتم االنــتــخــاب على  وأوضــــح 
مــقــعــد نـــائـــب الــرئــيــس والــعــضــويــة، 
الـــــيـــــوم األول مــن  أن  إلــــــى  مــــشــــيــــرا 
االنـــتـــخـــابـــات ســـــوف يـــشـــهـــد أيــضــا 
املقترحة  التغييرات  املصادقة على 
ــح فــــي ظــل  ــوائــ ــلــ ــقــــوانــــن والــ عـــلـــى الــ
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي ســـوف 
يـــشـــهـــدهـــا االتــــحــــاد الـــــدولـــــي، فــيــمــا 
ســـيـــنـــاقـــش الــــيــــوم الـــثـــانـــي تـــقـــاريـــر 
ــــورات  ــطـ ــ ــتـ ــ ــقــــة، والـ ــنــــطــ ــادات املــ ــ ــ ــحـ ــ ــ اتـ
القوى،  ألــعــاب  فــي عالم  واملتغيرات 
ــعــــده فــي  ــقــ ــمــــن مــ ــا أنـــــــه ضــ مــــوضــــحــ
الـــدولـــي بصفته  االتـــحـــاد  عــضــويــة 
ــقـــارة اآلســـيـــويـــة أللـــعـــاب  ــلـ رئـــيـــســـا لـ
الــقــوى ولــن يــدخــل انــتــخــابــات نائب 
الـــرئـــيـــس بـــحـــســـب لــــوائــــح االتــــحــــاد 
الــدولــي أنـــه ال يــحــق لــرئــيــس اتــحــاد 
قــــــــــــاري املـــــنـــــافـــــســـــة عـــــلـــــى مـــنـــصـــب 
ــال تــقــدم  ــ ــيـــس إال فــــي حـ ــرئـ نـــائـــب الـ

باستقالته.

المرور وأمن المطار جاهزان لبطولة ألعاب القوى

الدوحة جاهزة الستضافة بطولة العالم أللعاب القوى

كاونترات بالمطار للوفود المشاركة.. وخطط بديلة للطوارئ

دحالن الحمد: 

¶  استعدادات مكثفة للمرور

¶  دحالن الحمد

الدوحة -  

الدوحة - قنا
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 HUAWEI الجديدة املتفوقة  الذكية  أطلقت شركة هــواوي سلسلة هواتفها 
Mate 30 خالل حدث عاملي أقامته في مدينة ميونخ في أملانيا. وتوفر سلسلة 
الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية 
 لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني 

ً
وتقنيات االتصال النقال إضافة

لشبكات الجيل الخامس في العالم. وترتقي هواوي من خالل هذه السلسلة 
الجديدة إلى معايير جديدة لالبتكار في الهواتف الذكية على جميع املستويات: 
الجمالية وهندسة العتاد والبرمجيات. استندت هواوي إلى خبرة عميقة تمتد 

النقالة  التصميم واالبتكار ملنتجات االتصاالت  ألكثر من 32 عامًا في عالم 
فــريــدًا فــي تصميمه   30 HUAWEI Mate الــجــديــد الــذكــي  الــهــاتــف  لتجعل 
السلسلة كاملة من  الــقــوي ومـــزايـــاه. واستلهمت تصميم  ــه  الــخــارجــي وأدائــ
التصميم  بــن  نــمــوذجــًا مثاليًا لالنسجام  البساطة لتجسد  مفاهيم جــمــال 
األنيق واالبتكارات التقنية. وتمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو 
 OLED HUAWEI Horizon فريد، بدًءا من شاشته املتفوقة أوليد هوريزن

Display من هواوي لتمنح املستخدم تجربة مشاهدة غامرة.

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

تظاهرات في مدريد احتجاجا على العنف ضد المرأة

أرقام وحقائق

ــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــة فـــرجـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــت جـ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
التصميم  كومنولث كلية فنون 
الـــفـــن  فــــــي  قــــطــــر دورات  فــــــي 
والتصميم وتطوير امللف الفني 
وبـــرامـــج الــتــعــلــيــم املــســتــمــر في 
املهني ضمن دوراتها  التطوير 
لــخــريــف 2019 في  الــتــدريــبــيــة 
ــدورات  الـ تــبــدأ  الــفــن والتصميم. 
ــر أكـــتـــوبـــر  ــهـ فــــي مــنــتــصــف شـ
أبــوابــهــا لجميع األعــمــار  وتفتح 

ومن جميع املستويات. 
ــا دورات  ــ ــ

ً
ــــض أيــ ــقــــت  ــلــ أطــ ــا  ــمــ كــ

ــتـــي  ــنــــي، والـ ــــفــ ــلــــف ال ــر املــ ــويـ ــطـ تـ
صممت ملساعدة طلبة املدارس 
الــراغــبــن فــي االلتحاق  الثانوية 
الفنون والتصميم على  بكليات 
اكتساب املهارات الالزمة إلعداد 
مــلــفــهــم الــفــنــي أحــــد مــتــطــلــبــات 
الـــــقـــــبـــــول، وعــــــــــدد مــــــن بــــرامــــج 
التطوير  فــي  املــســتــمــر  الــتــعــلــيــم 
تــــطــــرح دورات  والــــتــــي  ــنـــي  ــهـ املـ
للعامة  وبرامج مهنية وإبداعية 
والراغبن في اكتساب مهارات 
جــــــديــــــدة فــــــي مـــــجـــــال عــمــلــهــم 
تساعدهم على التطور واإلبداع.
ــكــــن لــــلــــراغــــبــــن فــــــي الـــفـــن  ــمــ يــ
والــتــصــمــيــم وتــعــلــم بــعــض من 
ــار مـــــن بــن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــرف، االخـ
مجموعة مثيرة وتعليمية من 
املساعي اإلبداعية التي تتضمن 
دروًســــــــا فــــي صـــنـــاعـــة الــفــخــار 
والــــــرســــــم وتـــصـــمـــيـــم األزيـــــــــاء 
والــــخــــط والــــعــــمــــارة املـــعـــاصـــرة 
الــروايــات والتكنولوجيا  وكتابة 
الرسوم  التطبيقية بما في ذلك 
املــتــحــركــة والــروبــوتــس والــواقــع 
االفـــتـــراضـــي. يمكنكم االطـــالع 
الــــدورات املطروحة  على جميع 
اإللكتروني  الجامعة  على موقع 
تــبــدأ   .www.qatar.vcu.edu
الـــــــــدورات فــــي مــنــتــصــف شــهــر 
أكــتــوبــر وتــفــتــح أبــوابــهــا لجميع 
األعمار ومن جميع املستويات. 
املـــلـــف  تـــطـــويـــر  تـــعـــمـــل دورات 
ــــطــــالب  ــيـــم ال ــلـ ــلــــى تـــعـ ــنــــي عــ ــفــ ــ ال
ــة لـــبـــنـــاء مــلــف  ــالزمــ ــ ــارات ال ــ ــهـ ــ املـ
التنافس  فــنــي يــســاعــدهــم عــلــى 

للقبول. 

ــا جـــديـــدا  ــوعـ ــانـــي نـ ــابـ ــق بـــحـــث يـ ــريـ ــور فـ ــ طـ
ــة بـــاســـتـــخـــدام ذرات  ــ ــذري ــ ــات ال ــاعـ ــسـ مــــن الـ
ألــف مــرة على دقة  الكادميوم، تبلغ دقتها 
الساعات الذرية الحالية، وتوصل الباحثون 
اإلنــجــاز بعد اكتشافهم خاصية  إلــى هــذا 
يــطــلــق عليها  الــكــادمــيــوم  جــديــدة لعنصر 
»الطول املوجي السحري«. ومن املتوقع أن 
تستخدم هذه الساعات الدقيقة في تحسن 
الفيزيائية واخــتــبــارهــا.  للنظريات  فهمنا 
ومـــنـــذ أن نــشــر ألـــبـــرت آيــنــشــتــايــن نــظــريــة 
الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة، عــــرف الــعــالــم أن الــوقــت 
يــتــدفــق بــســرعــات مــخــتــلــفــة حــســب املــكــان 
إلى  الــذي تتواجد فيه. ويرجع هذا أساسا 
الــزمــن بشكل  الــجــاذبــيــة، إذ ينساب  تأثير 
أبطأ كلما كان حقل الجاذبية أقوى. ورغم 
ــكـــون مــحــســوســا  يـ ــذا االخــــتــــالف ال  ــ أن هـ
بالنسبة إلينا، فإن الساعات الذرية الدقيقة 
للغاية يمكنها قياسه. وعــكــس مــا يعتقد 
كثيرون، فإن لهذه االختالفات أهمية بالغة 
في مجال البحث العلمي واختبار النظريات 
الدقيقة  القياسات  الفيزيائية؛ إذ تساعد 
للوقت الباحثن في قياس ظواهر فيزيائية 
الوقت. فعلى سبيل  أخرى مرتبطة بتدفق 
املثال، يمكن قياس كثافة املواد تحت سطح 
األرض بــدقــة بــاســتــخــدام الــســاعــة الــذريــة، 
الجاذبية يؤثر في  قــوة  أن تغير  إلــى  نظرا 
تــدفــق الـــوقـــت. وهــــذا الـــنـــوع مـــن املــعــلــومــات 
الــبــراكــن  يــدرســون  الــذيــن  للباحثن  مفيد 

والصفائح التكتونية والزالزل.
ــتــــي اقــتــرحــهــا  ــ ــــفــــكــــرة األولــــــــى ال وتــــعــــود ال
ــاتــــوري من  الــبــروفــيــســور هــيــديــتــوشــي كــ
جامعة طوكيو إلى عام 2001. وتتمثل في 
الكادميوم في  حبس عــدد كبير من ذرات 
شبكة مــن الــلــيــزر وقــيــاس اهــتــزازاتــهــا في 
وقــت واحــد، مما يحسن بشكل كبير دقة 

قياس الوقت. 

ــنــــدوق  ــيـــكـــس صــ ــتـ ــانـ ــلــــقــــت شــــركــــة فـ أطــ
إكـــس  بــــي 360  إيــكــلــيــبــس  ــــحــــاســــوب   ال
الــجــديــد بــســعــر 70   Eclipse P360X
الشركة  يـــورو )77 دوالرا(، وأوضــحــت 
الجديد  الحاسوب  الهولندية أن صندوق 
يتميز بحجم متوسط، حيث  تبلغ أبعاده 
20×46,5×45,5 سم. ويشتمل صندوق 
الــحــاســوب عــلــى لــوحــة رئــيــســيــة بحجم 
E-ATX أو ATX أوMicro-ATX  أو 

.Mini-ITX
أن طــول بطاقة  إلــى  ــارت فانتيكس  وأشــ
ــلـــى 40 ســـم،  الــــرســــومــــيــــات يــقــتــصــر عـ
املعالجة  كــمــا يبلغ  ارتـــفـــاع مــبــرد وحـــدة 
املركزية 16 سم كحد أقصى. ويستوعب 
ــاج مـــقـــوى مــا  الـــصـــنـــدوق  املـــجـــهـــز بــــزجــ
بــــوصــــات(  قــــرصــــن )3.5  إلــــــى  يـــصـــل 
وثالثة أقراص )2.5 بوصة(. ومع تثبيت 
مروحة )12 سم( في الجزء الخلفي من 
الــصــنــدوق بــشــكــل مــســبــق،  يــتــعــن على 
أو 14  املستخدم تثبيت مروحتن )12 
ــم( بـــاملـــوضـــعـــن املـــخـــصـــصـــن لــذلــك  ــ ســ
 فــي كــل مــن املــقــدمــة والـــجـــزء الــعــلــوي أو 
الداخل ينقسم  حتى تثبيت مبرد. ومــن 
الصندوق قسمن، في حن تتألق املقدمة 

.RGB-LED  بشريطن

شارك مركز الحماية والتأهيل االجتماعي )أمان( املنضوي تحت مظلة املؤسسة 
القطرية للعمل االجتماعي في فعاليات املؤتمر العربي الدولي السادس للوقاية 
من سوء معاملة األطفال واإلهمال )أسبكان( والذي أقيم بمسقط بمركز عمان 
للمعارض واملؤتمرات في 15-17 سبتمبر الجاري، تحت رعاية مجلس الوزراء 
الُعماني وبالشراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف«. وشهد املؤتمر 
أمــان ومستشفى ســدره وإدارة رعاية  مشاركة قطرية متميزة ممثلة بمركز 
املؤتمر في  الداخلية. وأعلن مستشفى ســدره عن استضافة  بـــوزارة  االحـــداث 
دورته القادمة عام 2020 بالتعاون مع عدد من الجهات املعنية بالطفل في دولة 
قطر، بعنوان حماية الطفل خبرة املاضي والحاضر واملستقبل، ويعد مركز امان 

من اهم الشركاء في التنظيم واالعداد لهذا املؤتمر القادم بالتعاون مع سدره.
الــدفــاع عــن حقوق األطــفــال وتسليط األضـــواء على  وتتمثل أهـــداف املؤتمر فــي 
اإلســاءة التي يتعرضون لها بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة، وتحديد جهود 

املجتمع الدولي لتعزيز برامج حماية الطفل والوقاية من إساءة معاملة األطفال. 
ــان الــتــي قــدمــهــا الــدكــتــور مــنــصــور الــســعــدي اليافعي.  ــة مــركــز أمـ وتــنــاولــت ورقـ
بالتعاون مع د. اسما العطية رئيس قسم العلوم النفسية بكلية التربية جامعة 
املتحدة، تقديرات  قطر، والدكتور عبدالله بادحدح من جامعة داكوتا بالواليات 
العربية والخليج،  املنطقة  العالم بالتركيز على  عــدد االطــفــال بالنسبة لسكان 
كما تم استعراض مفهوم أمان األطفال استنادًا للمعايير الدولية التي وضعتها 
العادات  التوافق مع  الطفولة مثل  الفعالة بقضايا  التوعية  اليونيسيف لتحقيق 
والتقاليد وااللتزام الحكومي بتوفير االمن والصحة والتعليم والحوار املفتوح مع 
األطفال وتزويدهم باملهارات الحياتية املناسبة، وسن املزيد من التشريعات التي 
التأهيل والدمج  الرصد واالبــالغ وتقديم خدمات  اليات  تحمي األطفال، وتوفير 
ومساعدة أولياء األمور واملحيطن باألطفال على تقديم الرعاية واالهتمام الكافي 

بهم. 

يتقّصى فيلم »املتضامنون« بهدوء إجابات شافية عبر مجموعة 
مختارة من الحكايات، عن تساؤالت حول دفع ريتشل كوري إلى 
أن تترك الواليات املتحدة وتأتي إلى غزة وتقضي بن أنياب جرافة 
إلى  السويد  أن يقطع املسافة من  عسكرية، وقــرار بنجامن الدرا 
فلسطن مشيا على قدميه وهو يحمل علم فلسطن، والسبب الذي 
النرويجية كريستن فوس تتلقى رصاصتن، إحداهما في  جعل 
بطنها واألخرى في قدمها، من بنادق جنود االحتالل اإلسرائيلي 

وتبقى ِقبلتها فلسطن.
العربي  التلفزيون  الــذي يعرض على شاشة  الفيلم  كما يتقصى 
الساعة 19 بتوقيت جيرنيتش إجــابــات شافية حول  االثــنــن  غــدًا 
تل الناشط اإلنجليزي النبيل توم هرندل وهو يحاول حماية 

ُ
كيف ق

طفل فلسطيني في رفح، وبماذا نصح جندي إسرائيلي من أصول 

أرجنتينية ابن بلده املخرج رودريغيس فازكيس قبل أن يسمح له 
بالدخول، وما الذي يدفع املئات من النشطاء الغربين إلى ترك كل ما 
لديهم والذهاب إلى فلسطن ليقفوا في وجه أعتى قوة احتالل وآخر 
استعمار عنصري على وجه األرض، بينما أهل القضية وناسها ال 
يكتفون بالتحّسر واملشاهدة على ما يحصل، ال بل ويمّدون القاتل 
ي وشرعية القتل والتدمير والترويج لنهاية القضية.

ّ
بحصانة التخل

ساق لفهم الدافع الذي يحدو 
ُ
ومن بن كل األسباب التي يمكن أن ت

هؤالء، ممن ال يشتركون مع الفلسطينين بتاريخ وال قومية وال لغة 
وال ثقافة وال حتى طريقة الحياة، إلى أن يأتوا إلى أكثر مناطق العالم 
املنهكن واملتأملن واملظلومن   ويقفوا مــع 

ً
ظلمًا وبــؤســًا وتضليال

فيها ال بل وأن يموتوا من أجل ما يؤمنون به، ال نجد سوى حالٍة 
ط 

ّ
أقل ما يقال عنها هو أنها لوثة عشق. فيلم »املتضامنون« يسل

الــضــوء عــلــى مــالمــح حــيــاة مــجــمــوعــة مــن الــنــاشــطــن والحقوقين 
إلــى األراضــي املحتلة للوقوف مع الشعب  الذين ذهبوا  األوروبــّيــن 
التشويش  لهم آالت 

ّ
لم تضل أوقــاتــه.  هــؤالء  الفلسطيني في أحلك 

أن ما يحدث  التهديدات واملــخــاوف.. يعرفون  لم تثِنهم  اإلعــالمــي.. 
م واستيطان غير شرعي وترهيب مدروس 

ّ
هنالك من تدمير منظ

النبيلة،  بــالــغــايــات   
ً
مــن سلطات االحــتــالل؛ فسلكوا طريقًا مــعــّبــدة

وبعضهم دفع حياته ثمنًا ملا يؤمن به. فيلم »املتضامنون« همسة 
 مهنّي لناشطن غربين وقفوا مع قضية بعيدة 

ٌ
ود واحترام، وتوثيق

عنهم ليقولوا: »املسألة ليست صراع وجوٍد أو حدود.. إنها مسألة 
حقوق الناس. املسألة ليست قضية شرق وغرب، ودين ضد دين، 
وشعب بال أرض وأرض بال شعب.. إنها مسألة حق في الحياة في 

زمن تعاظمت فيه كل أسباب تمجيد املوت«. 

»العربي« يعرض »وثائقي« عن ناشطين أجانب وقفوا مع فلسطين

فرجينيا كومنولث 
تطلق دورات

 الفن والتصميم 
لخريف 2019

اليابانيون يطورون ساعة 
ذرية فائقة الدقة

 فانتيكس تطلق 
صندوق  الحاسوب 

إيكليبس بي 360 إكس

تجمع آالف املحتجن في وسط العاصمة اإلسبانية مدريد يوم الجمعة 
لجذب االنتباه للعنف األسري خالل عام شهد مقتل أكثر من 40 امرأة 
السابقن، وحمل املحتجون الفتات  يــد شركائهن أو شركائهن  على 
كتب عليها»ال نريد االستمرار في عد الضحايا« وهتفوا »لسنا وحدنا«. 
وتنشر الحكومة بشكل منتظم عدد النساء الالئي قتلهن شركاؤهن أو 
العدد  السابقون. وطبقا إلحصاءات حكومية فقد بلغ هذا  شركاؤهن 
42 حتى اآلن هذا العام مع مقتل أكثر من ألف امرأة منذ بدء التسجيل 

في 2003.

قطر تشارك بمؤتمر حماية الطفل بمسقط

HUAWEI Mate 30 إطالق سلسلة الهواتف المتفوقة

الصـالة
  الفـجـــر: 04:06

  الشروق: 05:22

  الظهـــر: 11:27

 العصـــر: 02:53

  المغرب: 05:33

  العشـاء: 07:03

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,502.5217.8763.9958.78

4.04193.644.56013.6756
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

 176.21

 161.53

 154.19

 132.16

 102.79
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