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وقــــع مـــركـــز األمـــــن اإللـــكـــتـــرونـــي بـــــوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــلـــجـــنـــة األمـــنـــيـــة بــالــلــجــنــة 
لــلــمــشــاريــع واإلرث، وأكــاديــمــيــة  الــعــلــيــا 
قطر للمال واألعــمــال اتفاقية مــع شركة 
سيسكو العاملية للتعاون والتدريب في 
مجال األمــن االلكتروني وذلــك بحضور 
ســـعـــادة الـــلـــواء الـــركـــن ســعــد بـــن جــاســم 
ــام، والــــلــــواء  ــعــ ــن الــ ــ الــخــلــيــفــي مـــديـــر األمــ
ــن فــيــصــل آل ثـــانـــي نــائــب  عــبــدالــعــزيــز بـ
رئــيــس اللجنة األمــنــيــة باللجنة العليا 

ــدد مـــن مــديــري  ــ لــلــمــشــاريــع واإلرث، وعـ
الـــحـــر مــديــر  االدارات والـــدكـــتـــور خـــالـــد 
أكــاديــمــيــة قــطــر لــلــمــال واألعـــمـــال، وشــن 
هــيــراتــي املـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة سيسكو 

العاملية – قطر. 
ــركــــن ســـعـــد بــن  ــــواء الــ ــلـ ــ ــادة الـ ــعــ واكــــــد ســ
ــم الــخــلــيــفــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة امـــتـــاك  ــاسـ جـ
الدولة منظومة قوية لألمن اإللكتروني 
وذلـــك للتصدي للهجمات اإللكترونية 
املــخــتــلــفــة، بــمــا يــعــزز الـــقـــدرات للتصدي 

ملختلف أنواع الهجمات اإللكترونية. 
ــح الـــرائـــد عــثــمــان ســالــم الــحــمــود  ــ وأوضـ

مــســاعــد مــديــر مــركــز األمــــن االلــكــتــرونــي 
ــة أن هـــنـــاك اهــتــمــامــا  ــيـ ــلـ بـــــــــوزارة الـــداخـ
ــادر عــلــى  ــقــ ــادر الـــبـــشـــري الــ ــكــ بــتــأهــيــل الــ
الــتــعــامــل مــع الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة ال 
سيما في مجال األمــن االلكتروني وفي 
سبيل ذلــك قــام مــركــز األمـــن اإللكتروني 
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــنـ ــلـــجـ ــالـ ــنــــة األمــــنــــيــــة بـ ــلــــجــ والــ
لـــلـــمـــشـــاريـــع واإلرث، وأكـــاديـــمـــيـــة قــطــر 
للمال واألعمال بعقد اتفاقية مع شركة 
سيسكو العاملية وهــي واحـــدة مــن أكبر 
وأفـــضـــل الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

تكنولوجيا املعلومات.

»األمن اإللكتروني« بـ»الداخلية« يوقع اتفاقية للتدريب

¶  جانب من االتفاقية

الدوحة -  

نظمتها »الخارجية« مع وفد زمالة األمم المتحدة لتحالف الحضارات

جلسة نقاشية حول تقدم قطر في حقوق اإلنسان

أمــــــــس، جــلــســة  الــــخــــارجــــيــــة،  نـــظـــمـــت وزارة 
نقاشية مفتوحة، مع وفد زمالة األمم املتحدة 
لتحالف الحضارات الذي يزور الباد حاليًا، 

ويضم مشاركن من أوروبا وشمال أمريكا.

 خـــاطـــبـــت الـــجـــلـــســـة الـــنـــقـــاشـــيـــة املـــفـــتـــوحـــة، 
سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر املتحدث 

الرسمي لوزارة الخارجية.
ــنـــاولـــت الــجــلــســة، الــســيــاســة الــخــارجــيــة   وتـ
لدولة قطر، وتطورات األوضــاع في املنطقة، 
والتقدم الذي أحرزته الدولة في مجال حقوق 

ــد زمـــالـــة األمـــم  ــارة وفــ ــ ــان. يـــذكـــر أن زيــ اإلنــــســ
املتحدة لتحالف الحضارات، إلى دولة قطر، 
خال الفترة من 5 إلى 10 يوليو، تأتي ضمن 
بــرنــامــج زمـــالـــة األمــــم املــتــحــدة لــلــعــام 2019، 
تــحــت عـــنـــوان: »دور املــــرأة فــي صــنــع الــســام 

ومنع الصراعات«.

الدوحة - قنا

»برزان القابضة« وبريد قطر 
توقعان مذكرة تفاهم 

استراتيجية

ــــــــــعــــــــــت شــــــــركــــــــة بـــــــــــــرزان 
ّ
وق

ــا عــلــى  ــ ــ ــّيً ــ ــمــ ــ الــــقــــابــــضــــة رســ
ــع الــشــركــة  ــرة تــفــاهــم مـ ــذكـ مـ
القطرية للخدمات البريدية 
ــل  ــ »بـــــــريـــــــد قـــــــطـــــــر«، مـــــــن أجـ
تــــقــــديــــم خــــــدمــــــات بــــريــــديــــة 
سلسة وآمنة تماًما لشركة 
بــــــرزان الــقــابــضــة بــوصــفــهــا 
الذراع االستراتيجي لوزارة 
قــيــم حــفــل توقيع 

ُ
الـــدفـــاع، وأ

ــرة الـــتـــفـــاهـــم أمـــــس فــي  ــذكــ مــ
بــرزان القابضة،  مقّر شركة 
ــام بـــالـــتـــوقـــيـــع مــن  ــ ــ حــــيــــث قـ
بـــــــــــرزان الــــقــــابــــضــــة الـــســـيـــد 
ــيـــمـــي،  ــعـ ــنـ نـــــاصـــــر حــــســــن الـ
الـــرئـــيـــس وعــــضــــو املــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  اإلدارة 
بـــرزان القابضة، ومــن بريد 
ــالــــح مــحــمــد  ــد فــ ــيـ ــر الـــسـ ــطـ قـ
الـــنـــعـــيـــمـــي، رئـــيـــس مــجــلــس 
املــنــتــدب  اإلدارة والـــعـــضـــو 

للشركة.
ــد نــــاصــــر  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وأوضــــــــــــــــح الــ
الــــنــــعــــيــــمــــي »نـــــحـــــن ســــعــــداء 
ــة مـــــع بــــريــــد قــطــر  ــراكــ ــشــ ــالــ بــ
مــــــــن خـــــــــــال هـــــــــــذه املـــــــذكـــــــرة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. ولـــطـــاملـــا 
أقامت شركة برزان القابضة 
ــادة  ــ ــع قــ ــ ــة مــ ــنـ ــيـ ــتـ ــات مـ ــ ــاقــ ــ عــ
الــصــنــاعــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، ونـــؤمـــن بـــأن الــقــدرة 
عــلــى الــتــواصــل اآلمــــن معهم 
أمر بالغ األهمية. وقد أظهر 
بــريــد قــطــر خــبــراتــه فـــي هــذا 
املـــجـــال عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــفــائــتــة، ونــحــن الـــيـــوم على 
ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ ثــــقــــة بــــــــأن هــــــــذه االتــ
ســـتـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة الــكــبــرى 

عــلــى الـــطـــرفـــن ملـــا فــيــه خير 
ــال الــســيــد فــالــح  ــ ــبــــاد«. وقـ الــ
ــيـــس  مـــحـــمـــد الــــنــــعــــيــــمــــي، رئـ
ــلـــس اإلدارة والـــعـــضـــو  مـــجـ
املــنــتــدب لــبــريــد قــطــر »يــأتــي 
توقيعنا ملذكرة التفاهم هذه 
مـــع شــركــة بـــــرزان الــقــابــضــة، 
فـــي ســـيـــاق دعــمــنــا لــلــجــهــات 
واملــــــؤســــــســــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
والــخــاصــة وتشجيعها على 
اعــتــمــاد خــدمــاتــنــا الــبــريــديــة 
ــا يـــســـاعـــدهـــا  ــ ــة، مــ ــلــ ــامــ ــكــ ــتــ املــ
ة الــعــمــل  فــــي تــحــقــيــق كــــفــــاء
ويمّكنها من التطور والنمو، 
وصـــــــــــــــواًل إلــــــــــى املــــســــاهــــمــــة 
الــفــعــالــة فــي عملية التنمية 
املستدامة. وبموجب مذكرة 
الــتــفــاهــم هـــذه ســيــقــوم بــريــد 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــر الــ ــيـ ــوفـ ــتـ قــــطــــر بـ
الــخــدمــات الــبــريــديــة الــهــامــة، 
ــا تــــوصــــيــــل  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــــن ضـ
املــســتــنــدات الــعــاجــلــة دولــيــًا، 
ــــن الــــلــــوجــــســــتــــي مـــن  ــــحـ ــــشـ الـ
ــارج قـــطـــر والـــعـــكـــس، نــقــل  ــ خــ
املـــــعـــــدات داخـــــــل الـــــدولـــــة مــن 
ــــص االجـــــــــــــــــــــراءات  ــيــ ــ ــلــ ــ ــخــ ــ وتــ
ــــي املـــــوانـــــئ واملــــــطــــــار، نــقــل  فـ
ــيــــع انــــــــــــواع الـــشـــحـــنـــات  جــــمــ
ــة، وغـــيـــرهـــا من  ــدولــ ــــل الــ داخـ
الخدمات. كما نأمل أن تكون 
هذه املبادرة منطلقًا لشراكة 
طويلة األمــد بــن الشركتن، 
نــــقــــدم مـــــن خــــالــــهــــا لـــشـــركـــة 
ــلـــول  ــحـ ــة الـ ــابــــضــ ــقــ بــــــــــرزان الــ
والخدمات البريدية املبتكرة 
ــــدف  ــي تــــنــــســــجــــم مـــــــع هـ ــ ــتــ ــ ــ ال
إلــى بناء  بريد قطر الساعي 
اقــتــصــاد تــنــافــســي وتــحــويــل 
الـــبـــاد إلــــى مــجــتــمــع متصل 

بشكل كامل«.

الدوحة - 

قطر تدين تفجيرا 
بمسجد في أفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير 
ــــذي اســتــهــدف مــســجــدا فـــي إقــلــيــم /غـــزنـــي/ جـــنـــوب شــرقــي  الـ

أفغانستان، وأدى إلى مقتل شخصن وإصابة آخرين.
 وجـــددت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان أمـــس، مــوقــف دولـــة قطر 
الـــثـــابـــت مـــن رفــــض الــعــنــف واإلرهــــــــاب مــهــمــا كـــانـــت الـــدوافـــع 

واألسباب.
 وشــددت على رفــض دولــة قطر التام الستهداف دور العبادة 

وترويع اآلمنن.
 وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتن ولحكومة 

وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الدوحة - قنا

6 شباب من مؤسسة قطر يشاركون في حمل علم الفيفا

اكتسب 6 شــابــات وشــبــاب مــشــاركــن في 
الــريــاضــيــة واملجتمعية بمؤسسة  الــبــرامــج 
 أنــظــار 

ّ
قــطــر، تــجــربــة رائـــعـــة، وكـــانـــوا مــحــط

الــعــالــم فـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات، 
 Wandaوذلــــك بــعــد أن تــمــت دعــوتــهــم مـــــن
الــرســمــي األول لالتحاد  الــشــريــك   ،Group
الدولي لكرة القدم »الفيفا«. وقد ُمنح طالب 
املـــرحـــلـــة الــثــانــويــة مـــن قــطــر فـــرصـــة قــّيــمــة 
الفيفا،  للمشاركة في برنامج حاملي علم 
الـــذي أتـــاح لهم االنــضــمــام إلــى أقــرانــهــم من 
الفيفا على  العالم لحمل علم  أنحاء  جميع 
انــطــالق مباريات  املــلــعــب، وذلـــك قبل  أرض 
الدور نصف النهائي، التي أقيمت في مدينة 
 ،Wanda Group الفرنسية. وتتمتع ليون 
الــشــريــك الــرســمــي األول لــالتــحــاد الــدولــي 

لكرة القدم »الفيفا«، بحقوق برنامج حاملي 
علم الفيفا للشباب لجميع املباريات، حيث 
تــخــتــار مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب والــشــابــات 

ليحظوا بفرصة املشاركة في االحتفاالت 
املباريات. وفــي حن تستعد  بيل 

ُ
ق القائمة 

العالم لكرة  قطر الستضافة بطولة كــأس 

القدم 2022، من املقرر أن تواصل مؤسسة 
قطر وWanda Group العمل مًعا عن كثب 
من خالل تركيزهما املشترك على تمكن 
الــشــبــاب وتــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي، وإلــهــام 
جيل جديد من الشباب من خالل الرياضة.

وخـــالل إقــامــتــهــم فــي فــرنــســا، قـــام الــطــالب 
ــد الـــقـــطـــري، وهــم  ــوفـ ــاركـــون ضــمــن الـ املـــشـ
فــاطــمــة الــنــعــيــمــي، وهـــيـــا الــنــعــيــمــي، وعــلــيــا 
النعيمي، فــرح محمد، نهاد ريــزال وشميم 
ــه، بــجــولــة فــي املــديــنــة، كــمــا شـــاركـــوا في  طـ
ــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مــؤســســة  ــ األنـــشـــطـــة ال
قطر. وتعليقا على مشاركتها، قالت عليا 
النعيمي: »كوني قطرية، فأنا فخورة للغاية 
ــــتــــي ســتــســتــضــيــف بـــطـــولـــة كـــأس  ــأن دول ــ بـ
العالم للعام 2022، وأنا سعيدة ومتحمسة 
العالم  لوجودي في فرنسا لحضور كأس 

للسيدات«.

الدوحة - 

لجنة القبول تناقش أداء يمين محامين جدد ونقل آخرين لدرجات أعلى

اجتمعت لجنة قبول املحامن أمس، برئاسة سعادة 
النعيمي وزير  الجفالي  الدكتور عيسى بن سعد 
العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الدائم بمبنى وزارة  اللجنة  الـــوزراء، وذلــك في مقر 

العدل.
املــدرجــة على جدول  املواضيع  اللجنة في  ونظرت 
اليمن  أداء ثالثة محامن جــدد  أعمالها، وشهدت 
اللجنة، ومقابلة محامين جديدين،  أمام  القانونية 
ــرى، ونـــقـــل قــيــد مــحــامــن  ــ والــنــظــر فـــي طــلــبــات أخــ
ــداول املــحــامــن املشتغلن،  ــ لـــدرجـــات أعــلــى فـــي جـ

واتخذت اللجنة بشأن ذلك القرار املناسب.
كما استعرضت اللجنة طلبات قيد عقود شركات 
محاماة مدنية، ونظرت في مقترحات بزيادة عدد 

الــقــرارات  املحامن فــي بعضها، واتــخــذت بشأنها 
املناسبة، بينما وافقت على صرف مكافأة شهرية 
ــك عــلــى ضـــوء قـــرار  ــ ملــحــامــن تــحــت الـــتـــدريـــب، وذل
لــســنــة 2018  ــر رقــــم )20(  ـ

ّ
ــوق املـ ــوزراء  ــ ــ الـ مــجــلــس 

حامن تحت 
ُ
امل بتحديد قيمة وشــروط استحقاق 

التدريب للُمكافأة الشهرية خالل فترة التدريب.
ــي تــرشــيــح  وخـــــالل اجــتــمــاعــهــا، نـــظـــرت الــلــجــنــة فـ
الــتــأديــب، واستعرضت  محامن لعضوية مجلس 
التنظيمية وامللفات املعروضة  املواضيع  عــددا من 
لــلــمــنــاقــشــة أمـــامـــهـــا، بــمــا فــيــهــا بــعــض الــتــظــلــمــات، 

واتخذت القرارات املناسبة بشأنها.

الدوحة - قنا

بروكسل - قنا

قطر واالتحاد األوروبي يؤكدان التزامهما بمواصلة التعاون 
لتعزيز السالم والحلول المستدامة للنزاعات

ــاع رســـــمـــــي رفـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عــــقــــد أول اجـ
ــيــــة  الــــخــــارجــ بــــــن وزارة  ــــوى  ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
وخدمة العمل الخارجي األوروبي في 
بروكسل برئاسة مشتركة من سعادة 
السيد سلطان بن سعد املريخي وزير 
الــدولــة للشئون الخارجية، وسعادة 
الــســيــدة هــيــلــغــا شــمــيــد األمـــــن الــعــام 

لخدمة العمل الخارجي األوروبي.
ــمـــاع املـــشـــتـــرك تــنــفــيــذ  ــتـ  وأطــــلــــق االجـ
تــرتــيــبــات الــتــعــاون الــتــي تــم التوقيع 
عليها في 7 مارس 2018 خال الزيارة 
الـــرســـمـــيـــة لـــحـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 

الباد املفدى إلى بروكسل.
 ويــهــدف تــرتــيــب الــتــعــاون إلـــى إقــامــة 
ــار لـــتـــبـــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول  ــ إطــ
املـــشـــتـــرك  الـــقـــضـــايـــا ذات االهــــتــــمــــام 
ــــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ واســـــتـــــكـــــشـــــاف مـــــــجـــــــاالت الـ

املختلفة بن الجانبن.
ــرك ان  ــتــ ــان صـــحـــفـــي مــــشــ ــ ــيـ ــ  وأكـــــــــد بـ
املشاورات السياسية عالية املستوى 
ــزت عــلــى الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بن  ــ ركـ
دولــــــــــة قــــطــــر واالتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــي 

ــــورات األخــــــيــــــرة فـــــي مــنــطــقــة  ــطــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الخليج، بما في ذلك األزمة الخليجية 

التي دخلت عامها الثالث.
ــرورة نــزع  ــ ــد الــجــانــبــان عــلــى ضــ ــ  وأكـ
ــتـــوتـــرات وتــجــنــب الــتــصــعــيــد  فــتــيــل الـ
ــر كـــبـــيـــر فــي  ــيـ ــأثـ ــكـــون لــــه تـ ــيـ الـــــــذي سـ
ــا أولـــــــت  ــ ــمـ ــ املــــنــــطــــقــــة وخـــــــارجـــــــهـــــــا. كـ
املــنــاقــشــات اهــتــمــامــا خــاصــا باليمن 

وعــمــلــيــة الــســام فــي الــشــرق األوســـط 
والوضع في القرن اإلفريقي وسوريا 

وأفغانستان والسودان وليبيا.
ــان الـــتـــزامـــهـــمـــا  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــجـ  كــــمــــا أكــــــــد الـ
ــة عـــمـــلـــهـــمـــا وتـــعـــاونـــهـــمـــا  ــلــ ــمــــواصــ بــ
لــتــعــزيــز الــســام والــحــلــول املــســتــدامــة 
للنزاعات القائمة.  ورحب املشاركون 
بــمــخــرجــات االجــتــمــاع األول للفريق 

العامل املعني بحقوق اإلنسان الذي 
عقد في الدوحة في ديسمبر املاضي، 
وأكـــــــدوا عــزمــهــم عــلــى عــقــد الــنــســخــة 
الثانية من االجتماع في بروكسل قبل 

نهاية العام.
الــجــانــبــان تعزيز شراكتهما  ويــنــوي 
األمــنــيــة ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب للقضاء 
عليه وعلى التطرف العنيف. واتفقا 
ــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة زيـــــــادة الـــتـــعـــاون  أيـــضـ
في إطــار املنتديات متعددة األطــراف 
الحالية مثل املنتدى الدولي ملكافحة 
ــنـــدوق الــعــاملــي لــدعــم  اإلرهــــــاب والـــصـ

مشاركة وصمود املجتمعات.
 وفي هذا الصدد رحب كل من سعادة 
السيد سلطان بن سعد املريخي وزير 
الــدولــة للشئون الخارجية، وسعادة 
الــســيــدة هــيــلــغــا شــمــيــد األمـــــن الــعــام 
لــخــدمــة الــعــمــل الـــخـــارجـــي األوروبـــــي 
بــتــقــديــم 66.5 مــلــيــون  قــطــر  ــزام  ــتـ ــالـ بـ
ــنــــوات  ــمــــس ســ ــلــــى مـــــــــدار خــ يـــــــــورو عــ
لــدعــم مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة ملكافحة 
اإلرهــــاب. وقــدم الجانب القطري آخر 
املستجدات فــي مجال إعـــداد الخطط 
األمنية الخاصة ببطولة كأس العالم 

لكرة القدم 2022.
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أبرزها القضية الفلسطينية والتوترات في المنطقة.. خبراء لـ  :

8 قضايا رئيسية أمام 
طاولة مباحثات القمة 

القطرية األمريكية 

ووصف الدكتور خليل الجهشان املدير 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
ودراســة السياسات بواشنطن، الزيارة 
بأنها من الزيارات املهمة نظرًا لتوقيتها 
الــحــســاس خــاصــة وأنــهــا تــصــادف وقتًا 
مـــحـــرجـــًا بــالــنــســبــة لــــــــإدارة االمــريــكــيــة 
ــا فــي  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ ــد مـــــن سـ ــديــ ــعــ بـــســـبـــب الــ
املنطقة خاصة بعد ورشــة املنامة التي 
ــط الــــخــــاف بــــن واشــنــطــن  ــ أقـــيـــمـــت وسـ

وطهران.
وأضـــــاف مــديــر املـــركـــز الــعــربــي إن قطر 
تحاول لعب دور يقوم على سد الثغرة 
ــارة  ــران، مــمــا يــجــعــل زيـ ــ بــن أمــريــكــا وايــ
صــــاحــــب الــــســــمــــو لــــواشــــنــــطــــن ولــــقــــاءه 
بـــالـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي تــــرامــــب تــكــتــســب 

أهمية خاصة.

8 ملفات مهمة

وحــول امللفات التي يمكن مناقشتها 
ــقـــول الـــدكـــتـــور  ــارة يـ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــــال هـ خـ
ــل هــــــذه الـــــزيـــــارات  ــثـ ــان إن مـ ــهـــشـ الـــجـ
عــــــادة تـــأتـــي مـــلـــفـــات مـــثـــل الـــعـــاقـــات 
الثنائية على أولوية أجندة الزعيمن 
وكــيــفــيــة تـــطـــويـــرهـــا، وعـــــدد الــدكــتــور 
الجهشان حــوالــي 8 ملفات يمكن أن 
يتم مناقشتها على طاولة املباحثات 
بــن سمو األمــيــر والرئيس األمريكي 
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ ــات الــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ مــــــن بـــيـــنـــهـــا ال

ــقــــرار املــنــطــقــة  ــتــ ــثــــمــــارات واســ ــتــ واالســ
والــتــي تــمــس األمـــن الــقــومــي للطرفن 
والصراع بن امريكا وايران، والقضية 
الــتــي تــعــد مــن القضايا  الفلسطينية 
الــعــربــيــة االســتــراتــيــجــيــة، واســتــمــرار 
الحرب في اليمن، والقضايا املشتركة 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، والــــــســــــودان،  ــحــــدث فـ ــا يــ ــ ملـ
والجزائر وبدون شك فإن الدوحة لها 
موقف خــاص لهذه امللفات، موضحًا 
أن لـــقـــاء الـــزعـــيـــمـــن ســـيـــكـــون فــرصــة 
مــهــمــة ملــنــاقــشــة الـــعـــديـــد مــــن املــلــفــات 
واملوضوعات املختلفة االخرى املهمة 

للطرفن.
ونـــوه مــديــر املــركــز الــعــربــي لأبحاث، 
إن االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم االعــــان 
عنها خال هذه الــزيــارة، تأتي ضمن 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة بن 
واشــنــطــن والــــدوحــــة وهـــنـــاك اهــتــمــام 
كــبــيــر بــالــنــســبــة لــــــــادارة األمــريــكــيــة 
ووجــودهــا فــي قطر، وخــال السنتن 
ــب لــلــعــاقــات  ــراقــ املـــاضـــيـــتـــن يـــجـــد املــ
ــا تـــطـــورت  ــقـــطـــريـــة االمـــريـــكـــيـــة انــــهــ الـ
بشكل ايجابي، خاصة في ظل األزمة 
الخليجية الراهنة وتغلب قطر علي 

األزمة الخليجية.
وأضـــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور الــــجــــهــــشــــان إن 
الـــعـــاقـــات االقـــتـــصـــاديـــة بـــن الـــدوحـــة 
ــن تـــــطـــــورت بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
ــنـــوات املـــاضـــيـــة وارتــفــعــت  خــــال الـــسـ
االســتــثــمــارات الــقــطــريــة فــي الــواليــات 

املتحدة االمريكية بشكل كبير خاصة 
وإن االدارة الحالية تركز بشكل قوى 
عــلــى هــــذه االســـتـــثـــمـــارات، لـــذلـــك فــإن 
ا كبيرًا مــن هــذه الــزيــارة سيركز  جـــزء

على القضايا االقتصادية.

األزمة الخليجية

وحـــــول أولــــويــــات اإلدارة األمــريــكــيــة 
الــحــالــيــة بــالــنــســبــة لــقــضــايــا املــنــطــقــة 
بــمــا فــيــهــا األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة، يــقــول 
الدكتور الجهشان، إن هناك من ينظر 
لــــأزمــــة الــخــلــيــجــيــة بـــأنـــهـــا أصــبــحــت 
عـــاديـــة والـــتـــدخـــل األمـــريـــكـــي فــيــهــا لم 
يــنــجــح بــســبــب تــعــنــت دول الــحــصــار 
وعـــــــدم ســعــيــهــا نـــحـــو الــــحــــل خــاصــة 
ــان هــنــاك  ــ وإنـــــــه فــــي بــــدايــــة األزمــــــــة كــ
تــدخــل مــبــاشــر مـــن وزارة الــخــارجــيــة 
ــاك مــطــالــب واضــحــة  ــنـ األمــريــكــيــة وهـ
ولـــم يــتــم االســتــجــابــة لــهــا خــاصــة من 
ابــوظــبــي والــريــاض لــذلــك رأت اإلدارة 
األمريكية انه ليس من مصلحتها أن 
تــعــمــل عــلــى تـــأزيـــم الـــوضـــع مـــن خــال 
التدخل املباشر ولذلك أخذت دورا أقل 
نشاطًا وفاعلية، وفي نفس الوقت فإن 

العاقات الثنائية مستمرة.
واضـــــــاف أن الــــوضــــع تــغــيــر واألزمــــــة 
الخليجية اليوم ليس كما كانت عليه 
قبل سنتن من النواحي االقتصادية 

واألمنية. وقــال إن قطر نجحت بدون 
شك في التعامل مع هذه األزمة بشكل 
واضــــح وصــريــح وتــغــلــبــت عــلــي كافة 
الجوانب املتعلقة باألزمة الخليجية، 
اال إنه اضاف بأن هناك فجوة وفرصة 
سانحة في املستقبل اليجاد حل لهذه 

االزمة.

مكافحة اإلرهاب

ــا يــــخــــص مـــكـــافـــحـــة االرهـــــــــاب  ــمــ ــيــ وفــ
ــور  ــتــ ــدكــ ــوق االنـــــــســـــــان، قـــــــال الــ ــ ــقــ ــ وحــ
املـــتـــحـــدة  الـــــــواليـــــــات  ــان إن  ــهــــشــ الــــجــ
األمــريــكــيــة تــقــدر الــجــهــود الــتــي تقوم 
بها قطر فــي مجال مكافحة االرهــاب 
وحـــــقـــــوق االنــــــســــــان وهـــــنـــــاك تــغــيــيــر 
كــبــيــر فـــي املـــوقـــف األمـــريـــكـــي فـــي هــذا 
ــال وخـــــال الــســنــتــن املــاضــيــتــن  املـــجـ
نلحظ تغييرًا كبيرًا حيث كــان هناك 
لـــدى االدارة األمــريــكــيــة  تــخــبــط كــبــيــر 
فــي الــســابــق ولــكــن حاليًا هــنــاك تفهم 
أمــريــكــي لــلــدور الــقــطــري فــي مكافحة 
اإلرهاب وأصبح اكثر وضوحًا من أي 

فترة سابقة.
ــدور الــقــطــري  ــ وهـــنـــاك اجـــمـــاع حـــول الـ
املهم في مكافحة االرهاب وتم التغلب 
ــانـــت تــطــلــق  ــتـــي كـ عـــلـــى الـــشـــائـــعـــات الـ
فــي املــاضــي، ومــحــاوالت األطـــراف في 

املنطقة لتشويه هذه الصورة.

¶ محمد بركات 

¶ د. خليل الجهشان

¶ سعد الدباغ

قال رجل األعمال سعد الدباغ، 
بــالــبــيــت  املـــقـــبـــل  الــــثــــاثــــاء  إن 
بــواشــنــطــن سيشهد  األبـــيـــض 
لــقــاء القمة االســتــراتــيــجــي، بني 
حضرة صاحب السمو الشيخ 

ــم بـــــــن حـــمـــد  ــيــ ــمــ تــ
أمـــيـــر  ثـــــانـــــي  آل 
ــدى  ــفـــ ــــــاد املـــ ــــــبـ الـ
والرئيس دونـالـد 
تـــــــرامـــــــب رئـــيـــس 
املتحدة  الــواليــات 
االمـــــــــريـــــــــكـــــــــيـــــــــه 

الصديقة. 
ــاغ  ــدبـ واضـــــــاف الـ
يــمــيــز قمة  أن مــا 

الثاثاء أنها ستكون 
قــائــد خليجي  اول  مـــع  ــى  ــ األولـ
املنطقه  التوتر االخير في  بعد 
ــة مـــدى  ــمـ ــقـ الـ ــذه  ــ اذ تـــعـــكـــس هــ
الــشــراكــة االستراتيجيه  عــمــق 
ــــني فــي  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــدة بـــــني الـ ــ ــيـ ــ ــوطـ ــ الـ
املــجــاالت والــتــي تمتد  مختلف 
ألكثر من نصف قــرن، إذ تعد 
هذه القمة احدى اهم القمم بني 
الــدولــتــني فــهــي تــأتــي بــعــد عــدد 

من القمم بني الزعيمني والعديد 
من اللقاءات بني املسؤولني في 
البلدين وفــي ظــروف حساسة 
تشهدها املنطقة، فقد سبقتها 
لــقــاءات بني املسؤولني ناقشت 
ــاون  ــعــ ــتــ ــ اوجـــــــــه ال
املشترك وسبل 
تطويرها وكذلك 
أبــــــرز الــقــضــايــا 
املـــــــــشـــــــــتـــــــــركـــــــــه 
واملــــــلــــــفــــــات فـــي 
املنطقة ومنطقة 
الــشــرق األوســط 
كــــــــــمــــــــــا جــــــــــرى 
خـــالـــهـــا تـــبـــادل 
اآلراء والــعــمــل على 
النظر في عدد  تقارب وجهات 
مـــن املــلــفــات مـــن أجــــل تحقيق 
األمـــن واالســتــقــرار واالزدهــــار 

للمنطقه والعالم.
ومــــن املـــتـــوقـــع ان تــشــهــد هــذه 
ــــــات  ــــــيـ ــــــاقـ ــــــفـ ــع اتـ ــيــ ــوقــ ــة تــ ــمــ ــقــ ــ ال
ــم تــتــعــلــق  ــاهــ ــفــ ــرات تــ ــ ــــ ــ ــذكـ ــ ــــ ــ ومـ
بـالـدفـاع والــطــاقــة واالستثمار 

والنقل الجوي.

قال محمد بركات املدير التنفيذي 
ملجلس األعمال االمريكي القطري، 
إن زيارة سمو األمير الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي أمــــيــــر الـــبـــاد 
املفدى ألمريكا تعمل على تقوية 
ــعــــاقــــات االقــــتــــصــــاديــــة وتـــعـــزز  الــ
ــمــــال األمــريــكــي  ثــقــة مــجــتــمــع األعــ
بــاالقــتــصــاد الــقــطــري والـــتـــزامـــات 
قــــــطــــــر تــــــــجــــــــاه االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
ــال املــنــاســبــة  ــمـ وتــوفــيــر بــيــئــة األعـ

لاستثمارات االجنبية.
وقــــــــــــــال بـــــــــركـــــــــات فـــــــــي تــــصــــريــــح 
»لــوســيــل« إن مــجــتــمــع األعــمــال  لـــ
االمــــريــــكــــي يـــنـــظـــر لـــــزيـــــارة ســمــو 
األمــــيــــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــعـــمـــل عــلــى 
تـــقـــويـــة الــــعــــاقــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
ــن،  ــديـ ــلـ ــبـ واالســـــتـــــثـــــمـــــارات بـــــن الـ
ــم فــــي الـــســـوق  ــ ــــودهـ وتـــشـــجـــع وجـ
ــد انـــفـــتـــاح  ــعــ ــة بــ ــ ــــاصـ الــــقــــطــــري خـ
االقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــقــــــطــــــري ورؤيــــــــــة 
املــســتــثــمــريــن االمـــريـــكـــان إللـــتـــزام 
قـــطـــر املـــســـتـــمـــر بـــاالســـتـــثـــمـــار فــي 
ــكــــا والــــــوفــــــاء بـــاالتـــفـــاقـــيـــات  أمــــريــ
وتبنيها العديد من االصاحات، 
ــرأي بـــركـــات فــإن  ــ بــالــتــالــي وفـــقـــًا لـ
ــارة ســتــنــعــكــس بــشــكــل  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ هـ

ايجابي على تدفق االستثمارات 
االمريكية في السوق القطري.

ونـــوه بــركــات إلــى أن زيـــارة سمو 
األمــيــر ألمــريــكــا تــؤكــد على الــتــزام 
قطر بمواصلة استثماراتها في 
االقتصاد االمريكي وفتح الفرصة 
ملــجــتــمــع األعــــمــــال األمـــريـــكـــي فــي 
قــطــر بــاعــتــبــارهــا وجــهــة مشجعة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، وتــعــكــس الـــزيـــارة 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــة االتـ ــراريــ ــمــ ــتــ ــًا اســ ايــــضــ
ــمــــارات. وهــــى مــواصــلــة  ــثــ ــتــ واالســ
الــتــي يتابعها  لــلــزيــارات السابقة 
مجتمع األعــمــال األمريكي بشكل 

مستمر.
وأضاف بركات أن رؤية ثمرة هذه 
االتــفــاقــيــات وتــدفــق االستثمارات 
يــعــكــس بـــوضـــوح قــــوة االقــتــصــاد 

الــقــطــري وســهــولــة انــشــاء االعــمــال 
فـــي قــطــر مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
املستثمرين االجانب واألمريكان 
بشكل خاص للدخول في السوق 

القطري وفتح افرع في قطر.

الفرص االستثمارية

ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وعـــــــــن الـــــــفـــــــرص االسـ
والــتــجــاريــة لــلــشــركــات األمــريــكــيــة 
فــي الــســوق الــقــطــري، قــال بــركــات، 
إن الـــســـوق الــقــطــري أصــبــح أكــثــر 
ــثـــمـــارات االجــنــبــيــة  ــتـ جـــذبـــًا لـــاسـ
ــرًا بـــجـــهـــود  ــ ــؤخــ ــ ــر مــ ــطــ ــــت قــ ــامــ ــ وقــ
كـــبـــيـــرة واصـــــاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــل  ــن أجــ ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ وتــــشــــريــــعــــات جــ
تشجيع الــقــطــاع الــخــاص وجــذب 
ــثـــمـــارات االجــنــبــيــة وخـــال  ــتـ االسـ
جــــــولــــــة الـــــــــحـــــــــراك االقــــــتــــــصــــــادي 
ــــف  ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ االولـــــــــــــــــــي قــــــــامــــــــت بـ
بــــالــــبــــيــــئــــة االســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة فـــي 
ــر والــــقــــوانــــن والـــتـــشـــريـــعـــات  ــطـ قـ
الخاصة باالستثمارات االجنبية 
والحوافز التي تقدم للمستثمرين 
والــــــــتــــــــعــــــــديــــــــات عــــــلــــــي قــــــانــــــون 

االســتــثــمــار والـــتـــجـــارة، مــمــا عمل 
ــادة الــشــركــات االمــريــكــيــة  ــ عــلــى زيـ
ــادة فـــي عــدد  ــ فـــي قــطــر، ورأيـــنـــا زيـ
الــشــركــات الــتــي افــتــتــحــت مكاتب 
لها والتي قامت بمشاريع أخرى 
في قطر، كلها تؤكد على إنفتاح 
االقــتــصــاد الــقــطــري خـــال الــفــتــرة 
املـــاضـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار 
من خــال تسهيل القوانن ومنح 
امـــكـــانـــيـــة الــتــمــلــك بــنــســبــة %100 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر االجــــنــــبــــي وقــــدرتــــه 
على العمل فــي املــشــاريــع الكبري 
فــــي قــــطــــر. وايــــضــــًا تـــســـاهـــم هـــذه 
االستثمارات في تقوية العاقات 
ــدة  ــتـــحـ بـــــن قــــطــــر والــــــــواليــــــــات املـ
والـــــــدول فـــي املــنــطــقــة خـــاصـــة في 
اســيــا والـــصـــن وافــريــقــيــا خــاصــة 
وان قــطــر ســتــصــبــح مـــركـــزًا لــهــذه 
االعمال وانطاقًا لها في األسواق 
املـــجـــاورة فــي الـــعـــراق وبــاكــســتــان 
وغــيــرهــا، بــانــشــاء املـــراكـــز املــالــيــة 
واملوانئ الحرة وخطوط الطيران 
ــلــــوجــــســــتــــيــــة بــقــطــر  واملــــــــرافــــــــق الــ
ــال  ــمـ بـــجـــانـــب رؤيــــــة مــجــتــمــع االعـ
األمريكي اللتزام قطر باالستثمار 

في السوق األمريكي.

قال خبراء وأكاديميون إن القمة القطرية األمريكية التي تجمع حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى والرئيس األمريكي 
دونالد ترامب يوم الثالثاء ستبحث عددًا من القضايا املهمة في املنطقة.
»لوسيل« أن هناك نحو 8 ملفات على طاولة املباحثات بني  ونوه الخبراء لـ

سمو األمير والرئيس األمريكي من بينها العالقات الثنائية، واالستثمارات 
والتجارة بني البلدين، واألزمة الخليجية، والقضايا األمنية باملنطقة، 

والقضية الفلسطينية، والصراع بني أمريكا وايران، واستمرار الحرب في 
اليمن وامللف الليبي، باالضافة للوضع في السودان والجزائر. 

شوقي مهدي

تعنت دول الحصار 
أحد أسباب عدم نجاح 
التدخل األمريكي لحل 

األزمة الخليجية

إجماع إيجابي حول 
الدور المهم لقطر في 
مجال مكافحة اإلرهاب 

وحقوق اإلنسان

بركات: الدباغ: 

قمة قطرية أمريكية لترسيخ 
الشراكة االستراتيجية

القمة تؤكد ثقة مجتمع األعمال األمريكي بوفاء قطر بالتزاماتها



محليات 04Issue No 1162 - Sunday 7 July 2019

العدد 1162 
األحد 4 ذو القعدة 1440 هـ ــ 7 يوليو 2019

ــي  ــ ــدولــ ــ ــر الــ ــ ــطـ ــ ــز قـ ــ ــركــ ــ اســـــتـــــضـــــاف مــ
لــلــتــوفــيــق والـــتـــحـــكـــيـــم بـــغـــرفـــة قــطــر 
ــددًا  ــ ــة االســــــبــــــوع املــــــاضــــــي، عــ ــايــ ــهــ نــ
مـــن املـــتـــدربـــن مـــن مـــركـــز الـــدراســـات 
القانونية والقضائية بوزارة العدل، 
الطالعهم على اهم الجوانب املتعلقة 
الــغــرفــة  الــتــجــاري، ودور  بالتحكيم 
الــلــجــوء إلى  واملــركــز فــي نشر ثقافة 
ــل مــجــتــمــع األعــــمــــال  ــ ــ الــتــحــكــيــم داخـ
وإعــداد الكوادر التحكيمية، وأهمية 
ــة لــحــل  ــلــ ــديــ ــلــــة بــ ــيــ الـــتـــحـــكـــيـــم كــــوســ

املنازعات التجارية.
وقـــال ســعــادة الــدكــتــور الشيخ ثاني 
بـــن عــلــى بـــن ســعــود آل ثــانــي عضو 
الــدولــيــة  لــلــعــالقــات  مــجــلــس اإلدارة 
بــــمــــركــــز قــــطــــر الـــــــدولـــــــي لـــلـــتـــوفـــيـــق 
املـــركـــز يــعــقــد بصفة  والــتــحــكــيــم أن 
ــتــــدربــــن  مـــســـتـــمـــرة لــــــقــــــاءات مـــــع املــ
والــقــانــونــيــن واملــهــتــمــن بالتحكيم 
الـــــتـــــجـــــاري، لـــلـــتـــعـــريـــف بــالــتــحــكــيــم 
الـــذي يكتسب أهــمــيــة مــتــزايــدة على 
ــبــــر مــن  ــتــ ــيــــد الـــــعـــــاملـــــي، ويــــعــ الــــصــــعــ
الـــوســـائـــل الــتــي تــفــضــلــهــا الــشــركــات 
املـــحـــلـــيـــة عـــنـــد حــــــدوث نــــــزاع مــعــن، 
الــنــزاعــات ترتبط  الســيــمــا وأن هـــذه 
بــعــقــود ذات أطــــــراف مـــتـــعـــددة، مما 
ــا يتميز بــه من  يــجــعــل الــتــحــكــيــم ومـ
ســرعــة وســريــة وبــســاطــة اإلجــــراءات 
والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل 

البديلة للقضاء.
الــــقــــوانــــن  ــه أن  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وأضــــــــــــاف سـ
والــتــشــريــعــات الـــصـــادرة فــي األعـــوام 
ــرة قـــد ســاهــمــت بــشــكــل كبير  ــيــ األخــ
في أن تصبح قطر مركزًا اقتصاديًا 

وتــجــاريــًا مهمًا فــي املنطقة، مشيدًا 
ــــدور الــــقــــوانــــن والـــتـــشـــريـــعـــات  ــــصـ بـ
املــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم اســـتـــثـــمـــار رأس 
ــر الـــــقـــــطـــــري والـــــقـــــوانـــــن  ــ ــيـ ــ املـــــــــــال غـ
ــنــــشــــاط االقـــــتـــــصـــــادي،  ــلــ ــنــــظــــمــــة لــ املــ
الــتــجــاري واملــنــاطــق الحرة  والسجل 
االســتــثــمــاريــة واملــنــاطــق الصناعية 
الــوكــالء التجارين،  وتنظيم أعــمــال 
وحماية املنافسة ومنع املمارسات 
االحــتــكــاريــة والــتــجــارة اإللكترونية، 
باإلضافة إلى إنشاء محكمة خاصة 

باالستثمار والتجارة.
ــدم ســـعـــادتـــه نـــبـــذة تــعــريــفــيــة عن  ــ وقـ
املــركــز تــنــاول فــيــه نــشــأتــه عـــام 2006 
بـــقـــرار مـــن مــجــلــس إدارة غــرفــة قطر 
واعـــتـــمـــاد قــــواعــــده الـــتـــي تــتــســق مع 
قــــواعــــد الـــيـــونـــســـتـــرال الـــنـــمـــوذجـــيـــة 
)2010(، والــدور الذي يقوم به املركز 
ــازعـــات الـــتـــجـــاريـــة، كما  ــنـ فـــي حـــل املـ
تناول اختصاصات املركز، موضحًا 
املــركــز اســتــقــبــل 22 طــلــب تحكيم  أن 

العام املاضي قام بإصدار أحكام في 
عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 
ــال، مــشــيــرا أن املــركــز  466 مــلــيــون ريــ
يعقد الندوات واملحاضرات للتوعية 
الــشــركــات على  بالتحكيم وتشجيع 

اللجوء للتحكيم.
وقدم الدكتور ميناس خاشتادوريان 
مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق 
والــتــحــكــيــم نــبــذة عـــن اهــــم إجـــــراءات 
ووســـائـــل الــتــحــكــيــم بــاملــركــز، مشيرًا 
اتــــفــــاقــــي  الـــتـــحـــكـــيـــم أولــــــــــه  إلــــــــى أن 
)اتــفــاق التحكيم: شــرط أو مشارطة 
التحكيم( وأوســطــه إجــرائــي )إدارة 
الدعوى التحكيمية( وآخره قضائي 

)صدور حكم التحكيم وتنفيذه(.
وحـــول أكــثــر املــنــازعــات شــيــوعــًا فــال 
ــاءات  ــ ــشــ ــ إنــــهــــا تـــتـــعـــلـــق بـــعـــقـــود اإلنــ
ــــن  ــأمـ ــ ــتـ ــ واملـــــــــــــقـــــــــــــاوالت، وعــــــــقــــــــود الـ
واالتــــصــــاالت والـــعـــقـــود الــهــنــدســيــة، 
والــوســاطــة الــعــقــاريــة، وعــقــود البيع 

والتوريد والتمويل.

شاركت االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بدولة قطر مع جهازي الشرطة والجمارك 
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــبـــولـــنـــديـــة فــــي قــضــيــة 
ــان نــتــيــجــتــهــا احـــبـــاط  ــ دولــــيــــة مــشــتــركــة كـ
مــحــاولــة تــهــريــب )5.80 كــيــلــو جـــــرام( من 
مخدر الهيروين، أثناء محاولة تهريبها 
ــل األراضــــي الــبــولــنــديــة مــن خــالل  إلـــى داخـ
ــافـــر أوروبـــــــي  تـــهـــريـــبـــهـــا فــــي حــقــيــبــة مـــسـ
ــلــــطــــات  ــــث تــــمــــكــــنــــت الــــســ ــيـ ــ ــيــــة حـ ــنــــســ الــــجــ
البولندية من القبض على املتهم وضبط 
املــادة املخدرة التى حاول املتهم اخفاءها 
فـــي جـــــدار الــحــقــيــبــة الـــخـــاصـــة بـــه بفضل 
الـــعـــامـــة  بــــن اإلدارة  املـــشـــتـــرك  ــعــــاون  ــتــ الــ
ملكافحة واملــخــدرات واألجــهــزة املعنية في 
بولندا في إطار التعاون الدولي في مجال 

مكافحة تهريب املخدرات.
وكانت معلومات قد وردت لقسم االتصال 
الدولي بإدارة الدراسات والشؤون الدولية 
ــاإلدارة الــعــامــة ملكافحة املـــخـــدرات حــول  ــ بـ
ــد األشــــخــــاص مـــن الــجــنــســيــة  مـــحـــاولـــة أحــ
األوروبية تهريب مــواد مخدرة إلى داخل 
حـــدود الجمهورية البولندية عبر مطار 
فريدريك شوبن فــي العاصمة البولندية 
بـــاتـــخـــاذ كــافــة  فـــقـــامـــت اإلدارة  وارســـــــــو، 
اإلجـــــــراءات وفــقــا لــالتــفــاقــيــات والــقــوانــن 
ــق مـــع  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــــــدولــــــيــــــة ومـــــــــن خـــــــــالل الــ
األجــــهــــزة املــعــنــيــة فـــي جــمــهــوريــة بــولــنــدا 
تــم الــقــبــض عــلــى املــتــهــم، وقــدمــت الجهات 
الــبــولــنــديــة الــشــكــر لــدولــة قــطــر ممثلة في 
الــعــامــة ملكافحة  الــداخــلــيــة واإلدارة  وزارة 
املــــــخــــــدرات عـــلـــى هــــــذا الــــتــــعــــاون املــتــمــيــز 
وجهودها الدولية امللموسة في مكافحة 
املــخــدرات. وأوضــح الــرائــد محمد عبدالله 
الــدراســات والــشــؤون  الخاطر مــديــر إدارة 

الدولية باإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
املــــخــــدرات  الـــعـــامـــة ملــكــافــحــة  ــأن اإلدارة  ــ بـ
تـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
الـــدولـــيـــن فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة املـــخـــدرات 
والوقاية منها خاصة أن مشكلة املخدرات 
أضـــحـــت مــشــكــلــة عــاملــيــة فـــي ظـــل الــتــطــور 
الهائل واملستمر في ميدان التكنولوجيا 
واالتصال، مشيرًا إلى أنه من هذا املنطلق 
ــي بـــــذل أي  فـــــإن دولــــــة قـــطـــر ال تـــتـــوانـــى فــ
جـــهـــود فــعــالــة ملــســانــدة املــجــتــمــع الـــدولـــي 
فــي التصدي لهذه اآلفــة الخطيرة والحد 
الـــعـــامـــة ملــكــافــحــة  مـــنـــهـــا كـــمـــا أن اإلدارة 
املـــخـــدرات وبــالــتــعــاون مـــع كــافــة الــجــهــات 
املــعــنــيــة فــي الـــدولـــة تــتــبــع نــهــجــًا متكامال 
ومــــتــــوازنــــًا يـــتـــوافـــق مــــع مــــبــــادئ وأحـــكـــام 
اإلتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة املــعــنــيــة بــاملــخــدرات 
 عـــن تـــبـــادل املــعــلــومــات والــخــبــرات 

ً
فــضــال

واملـــــســـــتـــــجـــــدات مــــــع الــــــــــــدول اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
واملنظمات واملؤسسات املعنية، األمر الذي 
يجسد إرادة الدولة وعزمها على محاربة 
هذه الظاهرة االجرامية مشيرًا إلى أن هذا 
التعاون والعمل الدؤوب أسفر عن تحقيق 
العديد من النجاحات في مجال املكافحة 

والتصدي ملهربي ومروجي املخدرات.

التشريعات الحديثة عززت المركز الريادي 
لقطر في المنطقة

»مكافحة المخدرات« تحبط محاولة 
تهريب 5.8 كيلو جرام هيروين

في قضية دولية مشتركة مع بولندامركز التوفيق والتحكيم يستضيف متدربين من »العدل«.. ثاني بن علي:

¶  جانب من المشاركين في الورشة التدريبية

¶  الرائد محمد الخاطر

شـــاركـــت غــرفــة قــطــر فـــي اعـــمـــال الــقــمــة 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
ــقــــدت فــــي مــركــز  املـــشـــتـــركـــة، والــــتــــي عــ
امللكة إليزابيث الثانية فــي العاصمة 
البريطانية لندن يوم األربعاء املوافق 
بــتــنــظــيــم مــشــتــرك من  3 يــولــيــو 2019 
قــبــل اتـــحـــاد الـــغـــرف الــعــربــيــة والــغــرفــة 
التجارية العربية البريطانية وجامعة 

الدول العربية.
ــعـــادة الــشــيــخ  ــد الـــغـــرفـــة سـ ــرأس وفــ ــ وتــ
خليفة بــن جــاســم بــن محمد آل ثاني 
ــد كـــال من  ــوفـ ــم الـ رئـــيـــس الـــغـــرفـــة، وضــ
راشــد بــن حمد العذبة النائب الثاني 
لرئيس الغرفة، والشيخ حمد بن احمد 
بـــن عــبــد الــلــه آل ثــانــي عــضــو مجلس 

االدارة.
ـــط بـــرنـــامـــج الــقــمــة الـــضـــوء على 

ّ
وســـل

مــة لــأعــمــال  املــوضــوعــات األكــثــر مــالء
التجارية البريطانية والعربية، حيث 
ــة مــن  ــ ــعــ ــ ــم عـــــــرض مـــجـــمـــوعـــة واســ ــتــ يــ
املشاريع الناشئة قيد التطوير داخل 
الــواســع على  العالم العربي والنطاق 
بـــهـــدف تعميق  الــبــريــطــانــي  الـــجـــانـــب 

التعاون بن الجانبن.  

وقـــد اشــــاد ســعــادة الــشــيــخ خليفة بن 
جــاســم آل ثــانــي بــالــعــالقــات  املتميزة 
ــتــــي تــــربــــط بــــن قـــطـــر وبـــريـــطـــانـــيـــا،  الــ
وقـــال انــهــا عــالقــات تــاريــخــيــة وتشهد 
تــطــورا متناميا فــي مختلف املجاالت 
وخــصــوصــا الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة، 
مــنــوهــا بــــان االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة 
فـــي بــريــطــانــيــا تــلــعــب دورًا مــهــمــا في 
االقـــتـــصـــاد الـــبـــريـــطـــانـــي، فــيــمــا تشكل 
الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي مــجــال 
الــطــاقــة مــن خــالل محطة ســـاوث هوك 
ــلـــغـــاز، عــامــال  ــوك لـ ــ ــة ســــــاوث هـ ــركــ وشــ

ــات الـــتـــعـــاون  ــالقــ ــي تـــعـــزيـــز عــ مــهــمــا فــ
املشترك.

الــى ان حجم التبادل  واشـــار سعادته 
الـــتـــجـــاري بـــن قــطــر وبــريــطــانــيــا بلغ 
نحو 2.9 مليار دوالر في العام 2018، 
الـــعـــام  فــــي  مـــقـــابـــل 2.8 مـــلـــيـــار دوالر 
بــنــمــو نــســبــتــه %3.6،  الـــســـابـــق 2017 
الفــتــا الــى ان عــدد الــشــركــات املشتركة 
بــن قطر وبريطانيا والــتــي تعمل في 
الــقــطــري بلغ نحو 675 شركة  الــســوق 
تغطي مختلف القطاعات االقتصادية، 
كما يــوجــد نحو 50 شــركــة بريطانية 

بنسبة تملك 100% تعمل في السوق 
القطري في عدة قطاعات مثل الديكور 
والـــخـــدمـــات والـــطـــاقـــة واالســـتـــشـــارات 

والتكنولوجيا والتعليم والصحة.
ــاف ســــعــــادة رئـــيـــس الـــغـــرفـــة انـــه  ــ ــ واضـ
فـــي املـــقـــابـــل تــبــلــغ الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 
لالستثمارات القطرية فــي بريطانيا 
نحو 40 مليار جنيه إسترليني، حيث 
تمثل بريطانيا أكبر وجهة استثمارية 
منفردة لقطر، وتمتلك قطر مساحات 
واسعة من العقارات التجارية في قلب 
العاصمة البريطانية لندن مــن خالل 

مجموعة كــنــاري وورف، وبـــرج شــارد 
أطــول ناطحة سحاب في أوروبــا، كما 
أبــرز االستثمارات القطرية في  تشمل 
لندن متجر هــارودز الشهير، والقرية 
ــة فــي  ــاوتـ ــفـ ــتـ ــا مـ األوملــــبــــيــــة، وحـــصـــصـ
ــادق، حــيــث تــلــعــب هــذه  ــنـ ــفـ ــن الـ عــــدد مـ
فـــي تعزيز  االســتــثــمــارات دورا مــهــمــا 

االقتصاد البريطاني.

ترأس وفد الغرفة في القمة االقتصادية العربية البريطانية

2.9 مليار دوالر التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا 

¶  راشد بن حمد العذبة¶  حمد بن احمد بن عبد الله¶  خليفة بن جاسم بن محمد 

675 شركة قطرية 
بريطانية مشتركة 

تعمل بالسوق القطري

خليفة بن جاسم: 
المملكة المتحدة أكبر 

وجهة لالستثمارات 
القطرية

ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ أطـــلـــق مـــصـــرف قـــطـــر اإلســــامــــي بـ
السنوية تحت عنوان  ماستركارد، حملة الصيف 
»إربــح أسبوعيًا هــذا الصيف مع ماستركارد من 
العماء على جوائز نقدية  املصرف«. وسيحصل 
الدخول في  هذا الصيف حيث سيكون بإمكانهم 
عملية ســحــب عــلــى جــوائــز قيمة فــي كــل معاملة 
تتجاوز قيمتها 500 ريال، وال يشمل هذا العرض 
عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف اآللي.

وتــســتــمــر الــحــمــلــة مـــن بـــدايـــة يــولــيــو وحــتــى نهاية 
بــقــيــمــة  مــــع جــــوائــــز أســـبـــوعـــيـــة  ســبــتــمــبــر 2019، 

10000 ريال إلى 13 فائزًا، فيما سيحصل فائزان 
اثـــنـــان عــلــى الـــجـــائـــزة الــكــبــرى الــنــقــديــة الــتــي تبلغ 

قيمتها 100000 ريال لكل واحد منهما.
وســيــحــظــى الــعــمــاء الــذيــن يــســتــخــدمــون بــطــاقــات 
أو خارج  الخصم دوليًا وبطاقات االئتمان داخــل 
قــطــر فـــي الــعــمــلــيــات الــتــي تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا 500 
ريال أو أكثر ملشترياتهم على فرصة الدخول في 

املسابقة تلقائيًا.
وللتأهل لسحب الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 
100000 ريال، يجب على حاملي البطاقات إنفاق 
أكــثــر خـــال فترة  مــا مــجــمــوعــه 25000 ريــــال أو 
الحملة. وستجري السحوبات بحضور ممثلني 

عن شركة ماستركارد ووزارة التجارة والصناعة 
في مقر املصرف.

ــانـــد، املـــديـــر الـــعـــام ملــجــمــوعــة الــخــدمــات  ــال د. أنـ وقــ
املصرفية لــأفــراد فــي املــصــرف: »فــصــل الصيف 
الذي يستمتع فيه عماؤنا بأوقاتهم،  الفصل  هو 
ــم تــصــمــيــم الــحــمــلــة ملــكــافــأتــهــم عـــلـــى والئـــهـــم  وتـــ
مــاســتــركــارد ومنحهم  لــبــطــاقــات  واســتــخــدامــهــم 
ــــرف إلجــــــراء  ــــصـ ــيــــارهــــم املـ ــتــ ــة الخــ ــز نـــقـــديـ ــ ــوائـ ــ جـ
الكبير  النجاح  معاماتهم املصرفية. وبالنظر إلى 
املــاضــي، حرصنا  الــعــام  فــي  الحملة  الـــذي حققته 
العماء بهذه املكافآت  على أن يستمتع املزيد من 

هذا العام«.

»المصرف« و»ماستركارد« يطلقان الحملة الترويجية الصيفية
الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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يــــولــــيــــو 2019  الـــــيـــــوم األحــــــــد 7  يـــنـــطـــلـــق 
منتدى الدوحة للشباب اإلســامــي، وذلك 
الــدوحــة عاصمة الشباب  ضمن فعاليات 
اإلسامي 2019، وذلك تحت شعار »األمة 
بــشــبــابــهــا«، وهـــو شــعــار الــفــعــالــيــات على 

مدار العام.
إقــامــة املنتدى بالتعاون بــن وزارة  ويتم 
ــافــــة والـــــريـــــاضـــــة ومــــنــــتــــدى شـــبـــاب  ــقــ ــثــ الــ
الــــتــــعــــاون اإلســـــامـــــي، الــــــــذراع الــشــبــابــيــة 
ــتـــعـــاون اإلســــامــــي، وبـــإشـــراف  ملــنــظــمــة الـ
وتنظيم مــركــز قــطــر للفعاليات الثقافية 

والتراثية.
ــام بــمــركــز  ــقـ ــذي يـ ــ ويــــشــــارك بـــاملـــنـــتـــدى- الــ
قطر الوطني للمؤتمرات- قرابة 90 شابًا، 
يمثلون 57 دولة من دول العالم اإلسامي، 
ــن بــيــنــهــم 20 شـــابـــًا قـــطـــريـــًا. ويــتــواصــل  مـ

املنتدى حتى 11 يوليو الجاري.
ــول الــشــبــاب  ــ ــتـــدى حـ ــنـ وتـــــــدور مــــحــــاور املـ
والــــــــرهــــــــان عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة، 
ــة الــــرشــــيــــدة والـــشـــفـــافـــيـــة لـــدى  ــمـ والـــحـــوكـ
الـــشـــبـــاب والـــشـــبـــاب ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، واملـــحـــاكـــاة الــدبــلــومــاســيــة. 
وتصاحب هذه املحاور ثاث ورش عملية. 
ووصــــف ســعــادة صـــاح بــن غــانــم الــعــلــي، 
وزيــر الثقافة والــريــاضــة، منتدى الدوحة 
لــلــشــبــاب اإلســـامـــي بــأنــه »مــحــطــة مميزة 
ــــذات حـــيـــث تــشــهــد  ــالـ ــ فــــي هـــــذه املـــرحـــلـــة بـ
األمة تحديات كثيرة، وسيساهم املنتدى 
فــي تــعــزيــز الــتــبــادل الــثــقــافــي بــن الشباب 
اإلســـامـــي، فــهــو مــســاحــة تــفــاعــل للشباب 
اإلســـامـــي مـــن دول مــخــتــلــفــة، مــمــا يتيح 
ــن ثــقــافــات  فـــرصـــة الـــتـــعـــرف عــلــى اآلخـــــر مـ
متنوعة، و لرفع كفاءة الشباب من خال 
توفير بيئة مميزة لدعم التعاون والعمل 

املشترك«.
ــذا املـــنـــتـــدى فــرصــة  ــ ــال ســـعـــادتـــه إن »هـ ــ وقـ
لتمكن الشباب مــن خــال توسيع مجال 
املشاركة واملبادرة وبناء القدرات الريادية 
وتعزيز التنوع الثقافي كقيمة تنظم على 
أساسها املشاريع املشتركة والتعارف بن 

الشباب من دول وثقافات أخرى«.
ــه »ال يــمــكــن تــحــقــيــق  ــ ــابــــع ســـعـــادتـــه إنـ وتــ
االســـتـــدامـــة دون تــوفــر هـــذه املـــقـــومـــات.إن 
رهـــانـــنـــا عــلــى شــبــابــنــا اإلســــامــــي، رهـــان 
قيمي فــي األســــاس، يــؤكــد الــــدور املــركــزي 

للشباب و أن األمة بشبابها«.
 

مناقشات شبابية

قــال الدكتور عيسى الحر، رئيس اللجنة 
الفنية لفعاليات الدوحة عاصمة الشباب 
اإلسامي 2019، إن املنتدى سيكون فرصة 
أفــكــار الشباب فيما بينهم،  لــطــرح  كبيرة 
ــلـــى مــســتــوى  ــذه األفـــــكـــــار عـ ــ ــة هــ ــاقـــشـ ــنـ ومـ
املشاركن من الشباب، والذين سيمثلون 

قرابة 56 دولة.
ــارك فــي  ــ ــــشـ ــر إن الـــشـــبـــاب املـ ــ ــحـ ــ وقــــــال د.الـ
املـــحـــاور املختلفة  فـــي  املــنــتــدى ســيــبــحــث 
ــة  ــافـ ــتــــي ســـيـــطـــرحـــهـــا املــــنــــتــــدى، بـــاإلضـ الــ
ــتـــي  ــتــــي ســـيـــشـــهـــدهـــا، والـ ــى الــــــــورش الــ ــ إلــ
ســتــنــتــهــي إلـــى حــلــول بــبــصــمــات الــشــبــاب 
أنفسهم. موضحًا ان »الــشــبــاب هــم الذين 
سيناقشون املشكلة، وهــم أنفسهم الذين 

سيضعون حلواًل لها«.
وتــابــع: إن »هـــذا كله سيسهم فــي تعريف 
الشباب بطبيعة املشكات التي تواجههم، 
وكـــيـــفـــيـــة وضـــــع الـــحـــلـــول املـــنـــاســـبـــة لــهــا، 
وهـــــو مــــا ســــيــــؤدي إلـــــى تــحــفــيــزهــم عــلــى 
الــقــرارات، ومــن ثم تنفيذها، بناًء  صياغة 
عــلــى كــل هـــذه املــعــطــيــات، والــتــي شهدتها 

مناقشاتهم«.
ــذا  ــل هــ ــ ــد كــ ــعــ ــــت د.الــــــحــــــر إلـــــــى أنـــــــه بــ ــفـ ــ ولـ
املناقشات، سينتقل الشباب إلى املحاكاة 
الــدبــلــومــاســيــة، بــتــحــويــلــهــم إلـــى مــحــاكــاة 
القمة اإلسامية، وما يــدور من مناقشات 
بــن الــحــكــومــات، وذلــــك بــهــدف الــنــظــر في 
املــقــتــرحــات الــتــي تــم طــرحــهــا، األمــــر الــذي 
ــن، جــــراء كل  ــ سيجعل الــشــبــاب أمــــام دوريـ
هـــذه املــنــاقــشــات والـــــورش. األول الــوقــوف 
على طبيعة املشكلة، والثاني حلها، وذلك 

كله من خال جهود الشباب أنفسهم».
فاعلية الشباب  

أما عائشة املحمود، مدير إدارة العاقات 
ــة واالتــــــــصــــــــال بــــــــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والرياضة، فقالت إنه تم االنتهاء من كافة 
االستعدادات الازمة إلقامة املنتدى، الذي 
يــجــمــع ألـــــوان الــطــيــف الــشــبــابــي مـــن دول 
الــعــالــم اإلســـامـــي، مــمــا يــؤكــد أن الــدوحــة 
وجــهــة الــشــبــاب اإلســــامــــي، وأنـــهـــا تفتح 
ذراعـــيـــهـــا الســتــقــبــالــهــم مــــن أجـــــل تـــبـــادل 
الــقــضــايــا  األفـــكـــار واآلراء حــيــال مــخــتــلــف 
التي تهم جيل املستقبل، »ليكونوا فاعلن 

في مناقشاتها بأنفسهم«.
ــت أنـــــه لــــكــــون الـــفـــعـــالـــيـــة تــتــوجــه  ــ ــافـ ــ وأضـ
للشباب، فــإن كافة مــراحــل تنظيمها تتم 
بــبــصــمــات شــبــابــيــة قـــطـــريـــة، األمـــــر الـــذي 
يـــؤكـــد أن الـــشـــبـــاب هـــم عـــمـــاد املــســتــقــبــل، 
ــم قـــــادريـــــن بـــأنـــفـــســـهـــم عـــلـــى صــنــع  ــ ــهـ ــ وأنـ
مستقبلهم، مــن خـــال مــا يمتلكونه من 
روح شــبــابــيــة، »ولـــذلـــك لــم يــكــن غــريــبــًا أن 
يــكــون شــعــار فــعــالــيــات الـــدوحـــة عاصمة 
الشباب اإلسامي 2019، األمــة بشبابها، 
ــة،  ــ ــ ــاب ســـتـــنـــهـــض األمـ ــبــ ــشــ ــــال الــ ــ فــــمــــن خـ
ــل مــا  ــة كــ ــهـ ــواجـ ــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى مـ ــتـ وسـ
ــلـــى مــخــتــلــف  يـــواجـــهـــهـــا مــــن تـــحـــديـــات عـ

املستويات«.

 الشباب هم المستقبل 

أكـــد فـــواز املــســيــفــري، رئــيــس قــســم املــراكــز 
الـــشـــؤون  فـــي إدارة  الــشــبــابــيــة واألنــــديــــة 
الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة ونائب 
الــدوحــة  رئــيــس اللجنة الفنية لفعاليات 
ــــي 2019، أن  ــــامـ الـــشـــبـــاب اإلسـ عـــاصـــمـــة 
املنتدى ينطلق من خال شعار فعاليات 
الدوحة عاصمة الشباب اإلسامي 2019، 
»األمــــــة بــشــبــابــهــا«،«فــمــن خــــال الــشــبــاب 
ــم املــســتــقــبــل،  ــ تـــنـــهـــض األمـــــــــم، كـــونـــهـــم هـ
الــــدول فــي تحقيق التنمية  وهـــم طليعة 

املستدامة والرقي الحضاري«.
املــنــتــدى يكتسب أهــمــيــة خاصة  ــال إن  وقـ
ــــي قـــضـــايـــاهـــم،  ــبــــاب فـ ــرك الــــشــ ــشــ ــه يــ ــونــ كــ
وكـــيـــفـــيـــة طـــــرح الـــحـــلـــول لـــهـــا مــــن وجــهــة 
نظرهم الشبابية، ولذلك سيطرح املنتدى 
مـــــحـــــاور بـــحـــثـــيـــة تـــــراهـــــم عـــلـــى الـــشـــبـــاب 
كمحرك أساسي في بناء االستراتيجيات 
وتحقيق التنمية املستدامة، واستشراف 
املــســتــقــبــل. وتـــابـــع: إن »املـــنـــتـــدى ســيــدعــم 
ــــدرت الــشــبــاب فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات  قـ
الــحــضــاريــة والــتــنــمــويــة، واالســتــفــادة من 
وسائل االتــصــال الحديثة في تعزيز قيم 
االنتماء واملواطنة، األمر الذي يكسب هذا 
املــنــتــدى أهــمــيــة كــبــيــرة، بفعل املــشــاركــات 
الــواســعــة فــي مـــحـــاوره مــن جــانــب شباب 

دول العالم اإلسامي«.
الــثــقــافــة والــريــاضــة  إلــــى أن وزارة  ولــفــت 
وفــــرت كــافــة االمـــكـــانـــات الـــازمـــة إلنــجــاح 

هــــذا املـــنـــتـــدى، بــمــا يــلــيــق بــهــذه املــنــاســبــة 
اإلســـامـــيـــة الــكــبــيــرة، الـــتـــي يــتــبــادل فيها 
الـــشـــبـــاب مــــع بــعــضــهــم الـــبـــعـــض مــخــتــلــف 
ــال مــخــتــلــف  ــيــ األفـــــكـــــار واألطـــــــروحـــــــات حــ
الـــقـــضـــايـــا. مــــؤكــــدًا أن الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري 
ــذه  ــ ــــب كـــــــل هـ ــلـ ــ ــــون حـــــــاضـــــــرًا فـــــــي قـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
الــنــقــاشــات مــن مــحــاور وورش مصاحبة، 
حيث يشارك الشباب القطري بوفد يصل 
إلـــى 20 شــابــًا، مــن بــن 90 شــابــًا يمثلون 
الــعــالــم اإلســـامـــي، »وحــتــمــًا سيكون  دول 
هــــذا املــنــتــدى بــالــنــســبــة لــهــم مـــن األهــمــيــة 
بمكان، ملا سيعود عليهم بالنفع من حيث 
تبادل اآلراء، والتعرف عن قرب على شباب 
العالم اإلسامي، ممن ينتمون إلى حوالي 

57 دولة«.

 توفير الدعم الالزم 

ــال مــعــيــض الــقــحــطــانــي،   مـــن جـــانـــبـــه، قــ
ــــة فــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــم الـــــعـــــاقـــــات الـ ــســ ــــس قــ ــيـ ــ رئـ
إدارة االتـــصـــال املــؤســســي بــمــركــز قطر 
للفعاليات الثقافية والتراثية، إن املركز 
حـــــرص عـــلـــى تـــوفـــيـــر كـــافـــة االمـــكـــانـــات 
الــازمــة إلنــجــاح املنتدى، وذلــك بتوفير 
الــدعــم اللوجستي، من  مختلف أشــكــال 
أجــــل إقـــامـــة املــنــتــدى بـــصـــورة مــتــمــيــزة، 
تعكس أهمية وقيمة فعاليات الدوحة 
الــشــبــاب اإلســامــي 2019، كما  عاصمة 
هو حــال جميع الفعاليات التي يشرف 
عــلــى تنظيمها مــركــز قــطــر للفعاليات 
الــثــقــافــيــة والـــتـــراثـــيـــة، وتـــخـــرج بــصــورة 

متميزة وناجحة.
املركز  القحطاني طبيعة جهود  وحــدد 
ــار لـــإشـــراف عــلــى تنظيم  فــي هـــذا اإلطــ
ــه تــــم االنـــتـــهـــاء مــن  ــ املـــنـــتـــدى بـــقـــولـــه: إنـ
الــازمــة الستقبال  كــافــة االســـتـــعـــدادات 
املـــشـــاركـــن بــاملــنــتــدى مـــن دول الــعــالــم 
ــار إقـــامـــتـــهـــم،  ــقــ ـــــي، وإعــــــــــداد مــ ـــــامـ اإلسـ
وتوفير فريق متخصص من نظرائهم 
ــبــــاب، ملـــســـاعـــدتـــهـــم فــــي إرشــــادهــــم  الــــشــ
إلــــى أمـــاكـــن إقـــامـــة الــفــعــالــيــة والـــــورش 
ــبـــة لــــهــــا، وتـــوزيـــعـــهـــم عــلــيــهــا.  املـــصـــاحـ
مــنــوهــًا بــجــهــود هـــذا الــفــريــق الــشــبــابــي 
ونــــجــــاحــــه فــــي اإلعــــــــــداد املـــتـــمـــيـــز لـــهـــذا 
الفعاليات  املــنــتــدى، انطاقًا مــن شعار 

»األمة بشبابها«.
 تبادل األفكار الشبابية 

أمـــا حــمــد عــبــدالــلــطــيــف الــنــعــيــمــي، رئــيــس 
ــة لـــســـعـــادة  ــاريــ ــشــ ــتــ ــبــــاب االســ لـــجـــنـــة الــــشــ
فــأكــد أن أهمية  وزيـــر الثقافة والــريــاضــة، 
املــنــتــدى تــكــمــن فـــي مــشــاركــة الــشــبــاب من 
مختلف الجنسيات في املحاور والــورش 
الــذي سينعكس ايجابًا  املصاحبة، األمــر 
ــبـــادل  ــــال تـ ــلـــى جـــمـــيـــع الـــشـــبـــاب مــــن خــ عـ
األفكار واآلراء واملقترحات لتطوير املجال 
الـــشـــبـــاب املـــشـــاركـــن.  الـــشـــبـــابـــي فــــي دول 
ــة  وقــــــال: إن املـــنـــتـــدى يــعــكــس انـــفـــتـــاح دولـ
قــطــر وشــبــابــهــا لــلــتــعــاون مــع الجميع من 
خال املشاركة الفعالة والحوار البناء بن 
الشباب، إذ أن دولة قطر تؤمن بأهمية دور 
الشباب فــي نهضة املجتمعات ولــذلــك تم 
اختيار شعار »األمــة بشبابها« لفعاليات 
الدوحة عاصمة الشباب اإلسامي 2019 

تأكيدًا على هذا الدور.
 

فرص تمكين الشباب 

ــاذة خــديــجــة  ــتــ ــدت األســ ــ ــن جــانــبــهــا، أكـ ومــ
ــة، عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوحـ ــبـ ــ أحــــــمــــــد الـ
االســــتــــشــــاريــــة لــــســــعــــادة وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والــــريــــاضــــة، أن املـــنـــتـــدى ســيــكــون فــرصــة 
ــاب املــــــشــــــارك ضــمــن  ــبــ ــشــ مـــهـــمـــة لــــدمــــج الــ
ــة الـــشـــبـــاب  ــمــ ــاصــ ــات الـــــــدوحـــــــة عــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
االســامــي 2019، مما يجعل املنتدى أحد 
أهـــم الــفــعــالــيــات الــتــي يــنــتــظــرهــا الــشــبــاب 
ــى أن أهــمــيــة  ــ ــتـــت إلــ ــفـ ــتـــرقـــب شــــديــــد. ولـ بـ
املنتدى تكمن أيضًا في املحاور الرئيسة 
التي سيناقشها الشباب، وفــي مقدمتها 
الحكومة الرشيدة والشبابية، والشباب 
والرهان على التنمية املستدامة، والشباب 
ــن لـــوســـائـــل الـــتـــواصـــل  ــ ــدام اآلمــ ــخــ ــتــ واالســ
االجـــتـــمـــاعـــي، واملـــحـــاكـــاة الــدبــلــومــاســيــة. 
وشــــددت عــلــى أهــمــيــة دور دولــــة قــطــر في 
إقــامــة هــذا املنتدى إلبـــراز صــورة الشباب 
الــقــطــري وتمكينهم وتسليمهم مساحة 
ــداع، تــأكــيــدًا عــلــى الــوثــوق  ــ واســعــة مــن اإلبـ
بقدراتهم، »وهــذا ليس بغريب على نهج 
دولـــــة قــطــر عــلــى جــمــيــع األصــــعــــدة، الــتــي 

تحقق تميزًا في مختلف املجاالت«.

2019 ضمن فعاليات الدوحة عاصمة الشباب اإلسالمي 

90 مشاركًا  اليوم.. انطالق منتدى الدوحة للشباب اإلسالمي بحضور 

¶  صالح بن غانم العلي

¶  تدور محاور المنتدى حول الشباب والرهان على التنمية المستدامة

¶  20 شابا يمثلون الوفد القطري والمشاركات تتنوع من 57 دولة إسالمية 

العلي: المساهمة 
في تعزيز التبادل 

الثقافي بين 
الشباب اإلسالمي

د.عيسى الحر: 
فرصة كبيرة لطرح 
أفكار الشباب فيما 

بينهم

عائشة المحمود: 
االنتهاء من كافة 

االستعدادات 
إلنجاح الفعالية 

فواز المسيفري: 
أهمية خاصة كونه 
يشرك الشباب في 

قضاياهم

حمد النعيمي: 
انفتاح قطر 

وشبابها على 
التعاون مع 

نظرائهم بدول 
العالم اإلسالمي

خديجة البوحليقة: 
إبراز دور قطر في 

تمكين الشباب 
وتسليمه مساحات 
واسعة من اإلبداع 

معيض 
القحطاني: مركز 
قطر للفعاليات 

الثقافية والتراثية 
يوفر كافة 

إمكاناته إلنجاح 
المنتدى

الدوحة -  
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»نماء« يعلن عن فتح باب التسجيل لجائزة »ريادة«

ــمـــاعـــي  ــتـ ــاء االجـ ــ ــمــ ــ أعــــلــــن مــــركــــز االنــ
ــــن فـــتـــح بــــــاب الــتــســجــيــل  »نـــــمـــــاء« عـ
ــزة »ريــــــــــــــادة«، حــــيــــث ســـيـــبـــدأ  ــائــ ــجــ لــ
املركز باستقبال الطلبات للمشاركة 
ــزة، الــــيــــوم، وســـيـــكـــون 26  ــائـ فـــي الـــجـ
سبتمبر هــو آخـــر مــوعــد الستقبال 
ــال  ــمــ قـــبـــل رواد األعــ ــن  ــ الـــطـــلـــبـــات مـ
الـــقـــطـــريـــن الـــفـــعـــلـــيـــن واملــحــتــمــلــن 
ــاب املــــشــــاريــــع الــصــغــيــرة  ــحــ ــن أصــ مــ
ــة الــــصــــغــــر ضــــمــــن الـــفـــئـــة  ومـــتـــنـــاهـــيـ
العمرية 18-45. يأتي ذلــك فــي إطــار 
تـــحـــقـــيـــق أهــــــدافــــــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
املتصلة بتنمية املشاريع الصغيرة 

ومتناهية الصغر.
وســيــتــم إعـــــان الـــفـــائـــزيـــن فـــي حفل 
سينظمه مركز نماء فــي 28 اكتوبر 
املقبل بحضور شخصيات وطنية 
ــي عــــالــــم ريــــــادة  ــ ــرة فـ ــ ــؤثـ ــ ــة مـ ــيــ ــاملــ وعــ
ــال، حــــيــــث تـــســـعـــى الــــجــــائــــزة  ــ ــ ــمـ ــ ــ األعـ
إلـــى تأهيل  الــخــامــســة  فــي نسختها 
عــــدد 14 مــتــســابــقــا إلــــى الــتــصــفــيــات 
النهائية ليستعرضوا مشاريعهم 
أمــام لجنة تحكيم منتخبة بعناية، 
ليتم تقييمهم وفقًا ملعايير مدروسة 
تمتاز بالنزاهة والشفافية والعدالة، 
بحيث يتم توثيق جلسات التقييم 
واختيار الفائزين أمام الجمهور في 
حفل توزيع الجوائز، ليتم في نهاية 
املطاف تكريم عدد أربع رواد أعمال 
ــز مــالــيــة  ــوائــ ومــنــحــهــم مـــكـــافـــآت وجــ
وتقديرية بواقع شخصن لكا فئتي 
الــفــائــزون  الــجــائــزة حــيــث سيحصل 
بــاملــركــز األول مــن الفئتن على درع 

ذهــبــي ومــنــحــة مــالــيــة قــيــمــتــهــا 150 
ألـــف ريـــال قــطــري، أمـــا الــفــائــزون في 
املركز الثاني من الفئتن سيحصان 
على درع فضي ومنحة مالية بقيمة 

75 ألف ريال قطري.
وقــــــال مـــديـــر ادارة ريــــــــادة االعـــمـــال 
باالنابة ملركز »نــمــاء« حمد الصفار 
إن الــجــائــزة تنقسم إلـــى فــئــتــن، فئة 
ــة أفـــضـــل  ــ ــئـ ــ ــــل، وفـ ــمـ ــ ــــل خــــطــــة عـ ــــضـ أفـ

مــــــشــــــروع قـــــائـــــم ومــــنــــفــــذ ويـــتـــمـــتـــع 
 
َّ
بــمــعــدالت نــمــو ثــابــتــه، الفــتــا إلـــى أن
ــائــــزة فــــي نــســخــتــهــا الــخــامــســة  الــــجــ
لــهــذه الــســنــة طـــرأ عليها الــعــديــد من 
التغييرات والتعديات تماشيا مع 
املــــركــــز 2020-2016،  إســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــخـــص فــي  ــتـ وهـــــــــذه الــــتــــعــــديــــات تـ
ــا تــمــويــلــيــة  ــروضــ ــن قــ ــزيـ ــائـ ــفـ مـــنـــح الـ
ألــــــف ريـــــــال إلـــى  ــة 250  ــايـ ــغـ لـ ــل  تـــصـ
جـــــانـــــب االســــــتــــــفــــــادة مــــــن خــــدمــــات 
التدريب واالستشارات الفردية التي 
ســيــحــصــل عــلــيــهــا الـــفـــائـــزون، كــذلــك 
إلـــى جــانــب خــدمــات تسهيل عملية 

الوصول إلى السوق.
وحــــدد املـــركـــز مــعــايــيــر تــأهــيــل عــامــة 
وخاصة للمشاركة في جائزة ريادة 

2019 وهي:
قــــطــــري  ــــب  ــلـ ــ ــطـ ــ الـ ــدم  ــ ــقــ ــ مــ ــون  ــ ــكــ ــ يــ أن 
ــقـــدم الــطــلــب  الــجــنــســيــة، أن يـــكـــون مـ
ضمن الفئة العمرية 18 – 45 عاًما،أن 
يــصــنــف املـــشـــروع املـــقـــدم ضــمــن فئة 

ــيــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة  ــغــ ــع الــــصــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ املـ
الصغر بناء على التعريف الوطني 

املوحد. 
أما املعايير الخاصة فجاءت عن فئة 

أفضل خطة عمل كالتالي:
الــــطــــلــــب مــــســــؤوال  يــــكــــون مــــقــــدم  أن 
ــرة عــــــن تـــقـــديـــم  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مــــســــؤولــــيــــة مـ
وتــطــويــر خطة عمل مترابطة قابلة 
اقــتــصــاديــة.  لــلــتــنــفــيــذ وذات جــــدوى 
حـــيـــث ســيــتــم تـــوفـــيـــر نــــمــــوذج خــطــة 
إتــمــام عملية التسجيل  الــعــمــل بــعــد 
بـــنـــجـــاح، وتـــقـــديـــم مــــا يـــفـــيـــد اإلملـــــام 
ــــط األعــــــمــــــال  ــطـ ــ ــال إعـــــــــــــداد خـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ
الـــتـــجـــاريـــة مــثــل الــــــــدورات والـــــورش 

التدريبية السابقة، املؤهل العلمي.
أما معايير فئة أفضل مشروع قائم 
فيجب أن يكون مقدم الطلب مسؤول 
ــرة عـــــن تــشــغــيــل  ــاشــ ــبــ مــــســــؤولــــيــــة مــ
وإدارة املشروع، وأن يكون املشروع 
 في دولة قطر 

ً
ا ومسجا

ً
قائًما ومنفذ

ويــتــوافــق مــع الــقــوانــن املــعــمــول بها 

فــي الــدولــة، أن ال يقل عمر املــشــروع 
عن سنتن، وال يزيد عن 6 سنوات، 

وتقديم تقرير مالي وفني مدقق.
املــركــز يسعى  وأوضـــح الصفار - أن 
إلــى تقديم الــدعــم لـــرواد األعــمــال من 
الــشــبــاب الــقــطــري، حــيــث يــتــم توفير 
كافة احتياجاتهم من خدمات ودعم 
مـــالـــي وفـــنـــي ولـــوجـــســـتـــي، مـــن أجــل 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــم لــلــوصــول 
إلــى أهــدافــهــم، الفــتــا إلــى أن الجائزة 
تـــأتـــي فــــي ســـيـــاق تــحــفــيــز الــشــبــاب 
الــقــطــري وتشجيعهم على االبتكار 
في مجال ريــادة األعــمــال، فضا عن 
املــنــافــســة بينهم، وذلــك  تــعــزيــز روح 
فــي إطــار تحقيق أهـــداف مركز نماء 
ــيـــة املـــتـــصـــلـــة بــتــنــمــيــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
ــيــــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة  ــغــ ــع الــــصــ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ املـ

الصغر.«
وبــالــنــســبــة الـــى تــقــديــم الــطــلــب أشــار 
الــصــفــار أنـــه يــكــفــي لــلــمــتــقــدم إرســـال 
طــلــبــه بـــاســـتـــخـــدام رابـــــط الــتــســجــيــل 
ــتــــواصــــل مــعــه  اإللــــكــــتــــرونــــي لـــيـــتـــم الــ
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن مــطــابــقــة 
الــشــروط األســاســيــة وذلــك حتى يتم 
تــزويــدنــا بــالــوثــائــق الــداعــمــة لطلبه. 
حـــيـــث ســتــبــاشــر الــلــجــنــة الــداخــلــيــة 
فــي مــركــز نــمــاء عملية فــرز الطلبات 
وفـــق مــعــايــيــر تــأهــيــل مـــحـــددة سلفًا 
ــلـــن  ــتـــأهـ ــة املـ ــمــ ــائــ لــــلــــوصــــول إلـــــــى قــ

النهائية املكونة من 14 متسابقا.
يذكر أنه تم إطاق جائزة ريادة ألول 
مرة في عام 2011 وهي أول مسابقة 
املــبــادرة  إلــى تشجيع  وطنية تهدف 
واالبتكار وتعزيز روح املنافسة بن 

الشباب.

28 أكتوبر استقبال الطلبات يبدأ من اليوم وإعالن الفائزين 

¶  الجائزة مقسمة إلى فئتين و4 جوائز مالية بقيمة 450 ألف ريال ¶  حمد الصفار

حمد الصفار:
 »نماء« يسعى إلى 

تقديم الدعم لرواد 
األعمال من الشباب

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

يــنــطــلــق بـــالـــدوحـــة الـــيـــوم مــؤتــمــر الــحــوار 
ــة  ــانـــي- األفـــغـــانـــي الـــــذي تــعــقــده دولـ ــغـ األفـ
قطر وجمهورية أملانيا االتحادية بفندق 
ــار  ــة، وذلــــــك فــــي إطــ ــالــــدوحــ الـــشـــيـــراتـــون بــ
ــة لـــدعـــم عــمــلــيــة الـــســـام  ــذولـ ــبـ الـــجـــهـــود املـ
ــع أن تــشــارك 

ّ
فــي أفــغــانــســتــان. ومـــن املــتــوق

نــحــو 60 شــخــصــيــة أفــغــانــيــة فـــي الـــحـــوار 
بن األطــراف االفغانية بينهم سياسيون 
ــتــــفــــاوض  ونــــــســــــاء. وتـــــرفـــــض طــــالــــبــــان الــ
ــانــــي أشــــرف  مــــع حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس األفــــغــ
غــنــي، وتــؤكــد أن مــحــاوريــهــا سيشاركون 
»بــصــفــتــهــم الــشــخــصــيــة«. وكــــان أول لــقــاء 
من هذا النوع في موسكو اعتبر اختراقا 
كـــبـــيـــرا. لـــكـــن بـــقـــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــقــضــايــا 
الــحــســاســة عــالــقــا مــن بينها حــقــوق املـــرأة 
الــجــيــوش األجــنــبــيــة وتنظيم  وانــســحــاب 

القاعدة وتقاسم السلطة مع طالبان.

إحراز تقدم

وقــال زملــاي خليل زاد، املبعوث األميركي 
الخاص إلى أفغانستان إنه تم إحراز تقدم 
الــبــنــود األربــعــة باتفاقية  كبير بــشــأن كــل 
الـــســـام وهــــي تــوفــيــر ضـــمـــانـــات ملــكــافــحــة 
اإلرهــاب وانسحاب القوات واملشاركة في 

الـــحـــوار الــداخــلــي األفــغــانــي واملــفــاوضــات 
ــتـــوصـــل لـــوقـــف دائـــــم وشـــامـــل إلطـــاق  والـ
الـــنـــار. وســتــســتــأنــف األطــــــراف املــتــحــاربــة 
االجــتــمــاع ابــتــداء مــن الــيــوم فــي قــطــر بعد 

انتهاء املحادثات بن األطراف األفغانية.
وأضــــــاف املـــبـــعـــوث األمـــريـــكـــي أن الــجــولــة 
ــــام الـــتـــي  ــــسـ ــــن مــــحــــادثــــات الـ ــة مـ ــعـ ــابـ ــسـ الـ
ــات املـــتـــحـــدة مــــع حــركــة  ــ ــــواليــ تـــجـــريـــهـــا الــ

طالبان هي »األكثر إنتاجية« حتى اآلن.
ــيــــركــــي إن  ــــاوض األمــ ــفـ ــ ومـــــن قـــطـــر قـــــال املـ
ــرة كــــانــــت األكـــثـــر  ــ ــيــ ــ »األيـــــــــــام الـــســـتـــة األخــ
إنتاجية من بن الجوالت التي أجريناها 
مــع طــالــبــان... لقد أحــرزنــا تقدما فــي كافة 
املسائل التي تتم مناقشتها«، وذلك عشية 

حــوار بن األطــراف األفغانين تستضيفه 
الدوحة األحــد. وتجري طالبان محادثات 
في الدوحة مع املبعوث األميركي الخاص 
ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان لــبــحــث ســـبـــل الــتــوصــل  إلـ
الــقــوات األميركية  التــفــاق يتيح انسحاب 
من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات.

مـــن جــهــتــه، أعــــرب املــتــحــدث بــاســم مكتب 
طالبان في قطر سهيل شاهن عن ارتياح 
الــحــركــة لــلــتــقــّدم الـــذي أحــرزتــه املــحــادثــات 

حتى اآلن.
وكتب املتحدث باسم الحركة على تويتر 
ــــذي أحــــرز  ــــرورون بـــالـــتـــقـــدم الــ ــــسـ »نـــحـــن مـ
ونــأمــل أن يــتــم إنــجــاز الــعــمــل املــتــبــقــي. لم 

نواجه أية عراقيل حتى اآلن«.

وتـــؤكـــد الــــواليــــات املــتــحــدة عــلــى ضــــرورة 
ــبــــان والـــحـــكـــومـــة  ــالــ ــــن طــ إجـــــــــراء حـــــــوار بـ
األفغانية قبل التوصل التفاق سام. وكان 
وزيــر الخارجية األمــيــركــي مايك بومبيو 
قد أعرب عن أمله بالتوصل إلى اتفاق قبل 

حلول األول من سبتمبر.

اغتنام الفرصة

وأفـــــــاد بـــيـــان صــحــفــي قـــطـــري أملـــانـــي 
مــــشــــتــــرك، بـــــــأن »أفــــغــــانــــســــتــــان تــقــف 
عــــلــــى مــــفــــتــــرق طــــــــرق مــــهــــم الغــــتــــنــــام 
الــســام، لذا  الفرصة الرامية لتحقيق 
ــتـــوافـــق املـــبـــاشـــر بـــن األطـــــراف  كــــان الـ

األفغانية أحــد أهــم العناصر الازمة 
ــهـــدف،  ــذا الـ ــ ــى هـ ــ ــود إلـ ــقـ ألي عــمــلــيــة تـ
فاألفغان وحدهم قــادرون على تقرير 
ــن املــــمــــكــــن أن  ــ ــ ــم، ومـ ــدهــ ــلــ مـــســـتـــقـــبـــل بــ
ــانـــي الــداخــلــي  ــغـ ــوار األفـ ــحــ يــســاعــد الــ
على توضيح الخيارات والفرص التي 

يشتمل عليها هذا التوافق املباشر«. 
وعبر البيان عن أمل قطر وأملانيا في 
أن يسهم هــذا املــؤتــمــر فــي بــنــاء الثقة 
بــــن األطـــــــــراف الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي تــمــثــل 
الــــســــواد األعــــظــــم لــلــشــعــب واملــجــتــمــع 
ــــام  ــــسـ ــــرض دعـــــــــم الـ ــغــ ــ األفـــــــغـــــــانـــــــي، بــ
واالســتــقــرار فــي أفغانستان واملنطقة 

بشكل عام.

نــظــمــت جــامــعــة الــــدراســــات الــعــلــيــا إلدارة األعــمــال 
فـــي مــجــال  ــدة عــاملــيــًا  ــرائــ الــ الــجــامــعــة   ،HEC Paris
بـــرامـــج الــتــعــلــيــم الــتــنــفــيــذي، جــلــســة تــفــاعــلــيــة مع 
خــريــجــي بــرنــامــج املــاجــســتــيــر املــتــخــصــص، حيث 
شـــارك الخريجون خبراتهم مــع املنتسبن الجدد 
لــيــحــضــروهــم لــانــطــاق فـــي رحــلــتــهــم فـــي بــرنــامــج 
ــدة األعــمــال  املــاجــســتــيــر املــتــخــصــص فـــي إدارة وحــ
االســتــراتــيــجــيــة. أقيمت الجلسة فــي مقر الجامعة 
ضمن بــرج ’تــورنــادو‘ بــالــدوحــة، وقــد كــان مــن بن 
الـــخـــريـــجـــن الــــذيــــن حــــضــــروا الــجــلــســة كــريــســتــيــنــا 

بــورومــب )دفــعــة خريجي 2016(، وعبدالله الخرز 
)دفــــعــــة خـــريـــجـــي 2017(، وبـــهـــيـــج جـــرجـــي )دفـــعـــة 
خــريــجــي 2018(، وهــنــد النعيمي )دفــعــة خريجي 
تـــعـــريـــف  ــة عــــلــــى  ــلـــسـ الـــجـ ــلـــت  ــمـ ــتـ ــد اشـ ــ ــ 2019(. وقـ
الحضور بمنافع االنتساب إلى برنامج املاجستير 
الـــذي يــوفــر للمشاركن فــرصــة فــريــدة  املتخصص 
ــٍم مــتــعــمــق حـــول  تـــضـــمـــن لـــلـــمـــشـــاركـــن بــــلــــورة فــــهــ
أفضل املمارسات العاملية التي ستسهم في تعزيز 
مهاراتهم القيادة وتحقيق نقلة نوعية في حياتهم 
املهنية. يذكر أن برنامج املاجستير املتخصص في 
إدارة وحدة األعمال االستراتيجية للسنة الدراسية 

2020 سيبدأ في 18 يوليو الجاري.

انطالق الحوار األفغاني-األفغاني بالدوحة اليوم

جامعة HEC تنظم جلسة تفاعلية لخريجي الماجستير المتخصص

60 شخصية أفغانية بمشاركة 
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من أجل تعزيز تميز قطر عالميا في مكافحة الجرائم المالية

رقابة وتفتيش على مدى التزام الشركات 
بقواعد مكافحة غسل األموال

ووفقا ملتابعات »لوسيل« فان تلك االجتماعات 
والزيارات التي تم تنفيذها واملتابعة امليدانية 
ــــي مــخــتــلــف  ــال الـــــشـــــركـــــات فــ ــ ــمــ ــ ــة العــ ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
الــقــطــاعــات وعــلــى وجـــه الــخــصــوص الــشــركــات 
العاملة في االختصاصات املالية واملصرفية، 
ــار زيــــــــادة مـــســـتـــوى االنـــظـــمـــة  تــــنــــدرج فــــي اطـــــ
ــوال  املــخــتــصــة فـــي الـــدولـــة ملــكــافــحــة غــســل االمــ
ــاب والــتــصــدي لــكــافــة الــجــرائــم  ــ وتــمــويــل االرهـ
لــلــقــارات، خاصة ان دولــة قطر  املالية العابرة 
تــمــكــنــت خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة مـــن وضــع 
الــهــدف منها  اطـــر تشريعية ورقــابــة متميزة 
الــتــصــدي لــتــلــك الــجــرائــم ومــواجــهــتــهــا بصفة 
مبكرة، وقد حظيت تلك التشريعات واملعايير 
املــمــارســات العاملية،  اعــلــى  الــتــي تتماشى مــع 
ــن قـــبـــل املـــؤســـســـات  ــ ــنــــويــــه مـ ــتــ بــــــاالشــــــادة والــ
الــدولــيــة املتخصصة وفـــي مقدمتها منظمة 
ــن مــجــلــس االمــــــن الـــدولـــي  ــ ــتـــحـــدة ومـ االمــــــم املـ
وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ومــجــمــوعــة الــبــنــك 
الـــــدولـــــي واملــــعــــاهــــد الــــدولــــيــــة املـــخـــتـــصـــة فــي 
الــحــوكــمــة، والـــذيـــن يـــؤكـــدون عــلــى تــمــيــز دولــة 
قطر في مواجهة تلك الجرائم التي من شأنها 
ان تــربــك االمــــن والـــســـام الــعــاملــيــن بــاالضــافــة 
الـــى اســتــنــزاف االقــتــصــاد الــعــاملــي وانــخــفــاض 
مــســتــويــات الــنــمــو والــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــات 

املالية واملصرفية ضمنه.
الــصــادرة عن املؤسسات  وتشير التصنيفات 
الــدولــيــة املختصة فــي مكافحة غسل االمـــوال 
وتمويل االرهـــاب الــى تبوؤ دولــة قطر مراتب 
متقدمة ومتميزة في منطقة الشرق االوســط 
والــخــلــيــج فــي مــجــال مــكــافــحــة هــذيــن اآلفــتــن، 
ويــظــهــر ذلـــك مــن خـــال تــرتــيــب دولـــة قــطــر في 
املـــؤشـــر الــــصــــادر عـــن مــعــهــد بـــــازل لــلــحــوكــمــة 
والـــــذي يــضــع دولــــة قــطــر فـــي مــرتــبــة متقدمة 
في مجال مكافحة غسل االمـــوال، حيث يؤكد 
التصنيف املتقدم لدولة قطر على انها نجحت 
ــبـــة مـــتـــقـــدمـــة حـــيـــث احــتــلــت  فــــي احــــتــــال مـــرتـ
املرتبة الثالثة على مستوى املنطقة العربية 
املــــؤشــــر أن  ــهـــر  ــام 2018، إذ أظـ ــ فــــي مـــؤشـــر عـ
قــطــر تــلــتــزم بــكــافــة املــعــايــيــر الــدولــيــة الخاصة 

بالشبهات املالية.

اللجان والهيئات الحكومية

الــى ذلــك، فقد قامت دولــة قطر خــال السنوات 
املــاضــيــة بــانــشــاء عـــدد مــن الــلــجــان والــهــيــئــات 
الحكومية املختصة التي تقوم بوضع االطــر 
الــرقــابــيــة والــتــشــريــعــيــة، بــاالضــافــة الـــى تنفيذ 
ــات، حــيــث  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــيـــات الــــرقــــابــــة عـــلـــى املـ ــلـ عـــمـ
يوجد قسم كامل داخــل مصرف قطر املركزي 
بمتابعة ودراسة املمارسات واملعايير الدولية 
والتنظيمية املتعلقة بمكافحة غسل األمــوال 
وتــمــويــل اإلرهــــــاب ملــواكــبــتــهــا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مــراقــبــة الــتــطــورات املــحــلــيــة والــعــاملــيــة فــي هــذا 
الــى جانب التنسيق مع كافة الجهات  املــجــال، 
واملنظمات فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال 

ــويـــل اإلرهــــــــــاب، بــــاالضــــافــــة الـــــى الـــرقـــابـــة  ــمـ وتـ
ــة املـــســـتـــمـــرة عـــلـــى جــمــيــع  ــيـ ــدانـ ــيـ املــكــتــبــيــة واملـ
املــؤســســات املالية الخاضعة إلشـــراف ورقابة 
املــركــزي للقيام بمتابعة كــل ما  مــصــرف قــطــر 
يتعلق بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
املــالــيــة الخاضعة لرقابة  مــع كــافــة املــؤســســات 
وإشـــراف مصرف قطر املــركــزي، مع التأكد من 
الـــتـــزام املــؤســســات املــالــيــة الــخــاضــعــة إلشـــراف 
ورقــــابــــة مـــصـــرف قـــطـــر املــــركــــزي لــلــمــتــطــلــبــات 
الــقــانــونــيــة املــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
ــاب، وللتعليمات والتوجيهات  وتمويل اإلرهـ
الــصــادرة مــن مــصــرف قطر املــركــزي ومــن كافة 
يــتــعــلــق بمكافحة  فــيــمــا  الــصــلــة  الــجــهــات ذات 
غسل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب وتنفيذ كافة 
التوجيهات والقرارات الخاصة بمكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة من الجهات 
املختصة وتنفيذ كافة التوجيهات والقرارات 
الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وتــمــويــل 

اإلرهاب الصادرة من الجهات املختصة. 
كما يتم التنسيق بشكل متواصل بن مختلف 
الــجــهــات الــرقــابــيــة والــجــهــات املــالــيــة مــن اجــل 
املــســائــل التشغيلية  بـــشـــأن  الـــتـــعـــاون  تــعــزيــز 
املــرتــبــطــة بــمــكــافــحــة غــســل األمـــــوال والــجــرائــم 
األصــلــيــة وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، حــيــث تـــم خــال 
الـــربـــع االول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري الــتــوقــيــع بن 
وحــــدة املــعــلــومــات املــالــيــة مــع كــل مــن مصرف 
قــطــر املـــركـــزي وهــيــئــة قــطــر لـــأســـواق املــالــيــة 
وهــيــئــة تــنــظــيــم مـــركـــز قــطــر لــلــمــال عــلــى الــيــة 
الــوحــدة والــجــهــات الرقابية على  تنسيق بــن 
القطاع املــالــي فــي الــدولــة الــهــدف منها تعزيز 
املــســائــل التشغيلية املرتبطة  الــتــعــاون بــشــأن 
ــوال والـــجـــرائـــم األصــلــيــة  ــ بــمــكــافــحــة غــســل األمــ
وتــمــويــل اإلرهــــاب، كما ان هــذه االلــيــة تعكس 
تـــكـــامـــل األدوار  الـــجـــهـــات عـــلـــى  حـــــرص هـــــذه 
لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج املــــرجــــوة، وعــلــى الــتــزامــهــا 

الــتــعــاون املشترك فــي مجال  املستمر بتعزيز 
تــبــادل املــعــلــومــات لتعزيز قـــوة الــنــظــام املــالــي 
ــتـــصـــدي لـــجـــرائـــم غــســل األمـــــــوال وتــمــويــل  والـ
اإلرهــاب والجرائم املرتبطة. ويضاف الى ذلك 
انـــشـــاء لــجــنــة وطــنــيــة ملــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
وتــمــويــل اإلرهــــــاب تــضــم مــمــثــلــن عـــن جــهــات 
القانون والجهات الرقابية وغيرها من  إنفاذ 
املؤسسات الحكومية في الدولة، حيث قامت 
تــلــك اللجنة بــوضــع االســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
ــاب الــى  ــوال وتــمــويــل اإلرهــ ملكافحة غــســل األمــ
الــدولــّيــة ذات الصلة  الــتــطــّورات  جانب مراقبة 
وتنسيق برامج التدريب الوطنية، وتتعاون 

مع اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب.

التنسيق مع المجتمع الدولي

كما تعمل دولــة قطر بالتنسيق مــع املجتمع 
الدولي من اجل مكافحة غسل اموال واالرهاب، 
وفــي مقدمتهم مكتب مكافحة اإلرهـــاب حيث 
قـــامـــت دولـــــة قــطــر بــتــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع مكتب 
مكافحة اإلرهاب لدعم املبادرات االستراتيجية 
لــوبــاء اإلرهــــاب وتــعــزيــز أداء واليــة  للتصدي 
ــا  ــمـ ــر دعـ ــطــ ــدم دولـــــــــة قــ ــقــ ــتــ ــيــــث ســ ــــب، حــ ــتـ ــ ــكـ ــ املـ
للميزانية األساسية للمكتب مقداره 75 مليون 
دوالر عــلــى مـــدى خــمــس ســنــوات أي مــا يزيد 
على 70% من إجمالي موارد املكتب من خارج 
امليزانية االعتيادية، باإلضافة إلى الشراكات 
ــائـــمـــة، بــــاالضــــافــــة الـــــى تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــات  ــقـ الـ
إقليمية وثنائية ملكافحة تمويل اإلرهاب منها 
مــذكــرة تــفــاهــم مــع الـــواليـــات املــتــحــدة فــي عــام 
2017 التي تعد األولى من نوعها في املنطقة، 
وتم وضعها موضع التنفيذ بما يعكس التزام 
دولــة قطر بالعمل املشترك وتــبــادل الخبرات 

واملعلومات.
ومـــن جهتها، فــقــد اولـــت املــؤســســات والــشــركــات 
املـــالـــيـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي دولـــــة قــطــر اولـــويـــة 
ــزام بــاملــعــايــيــر الــرقــابــيــة  ــتــ ــل االلــ قـــصـــوى مـــن اجــ
واالشــرافــيــة الــهــادفــة الــى مكافحة غسل االمـــوال 
وتــمــويــل االرهـــــــاب، حــيــث قـــامـــت تــلــك الــشــركــات 
بوضع اعلى املعايير واالستراتيجيات ملعاضدة 
مــجــهــودات الـــدولـــة فــي مــكــافــحــة هـــذه االفــــة، الــى 
ــارف  ــنـــوك واملــــصــ ــبـ جـــانـــب ذلـــــك فـــقـــد وضـــعـــت الـ
االســامــيــة الــعــامــلــة فــي الـــدولـــة مــعــايــيــر خاصة 
ومـــشـــددة مــن اجـــل الــتــصــدي اليـــة مـــحـــاوالت من 
شأنها ان تربك املسيرة املضيئة للقطاع املالي 
واملصرفي في الدولة، حيث قامت تلك املؤسسات 
ــزام بــاملــتــطــلــبــات الـــتـــي وضــعــهــا مــصــرف  ــتـ ــااللـ بـ
قــطــر املــــركــــزي مـــع اضـــافـــة بــعــض املــعــايــيــر بما 
ال يــتــعــارض مــع قــوانــن مــصــرف قــطــر املــركــزي، 
ومن بن تلك املتطلبات تعين مسؤول مكافحة 
غسيل االموال ليكون املشرف على االلتزام بكافة 
تــعــلــيــمــات مــكــافــحــة غــســيــل االمـــــــوال، والــتــعــرف 
واالبــــاغ عــن العمليات املــشــبــوهــه، وغــيــرهــا من 
التعليمات بعدم فتح حسابات او التعامل مع اي 

بنك ليس لديه مقر فعلي قائم في اي دولة.

سجلت الفترة القليلة املاضية عقد 
سلسلة من االجتماعات الدورية بني 

الجهات الرقابية واملسؤولة عن 
القطاع املالي واملصرفي من جهة 

واملؤسسات املالية واملصرفية 
العاملة في الدولة تضمنت التأكيد 

على ضرورة االلتزام بافضل 
السياسات واملعايير املختصة 

في مكافحة غسل االموال وتمويل 
االرهاب، الى جانب تنفيذ عدد من 

الزيارات الى تلك املؤسسات للتأكد 
من مواصلة التزامها باملتطلبات 

القانونية املتعلقة بمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 

وللتعليمات والتوجيهات الصادرة 
من مصرف قطر املركزي ومن كافة 

الجهات ذات الصلة فيما يتعلق 
بمكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

أحمد فضلي

تعمل دولــة قطر على تافي اي قصور يتم 
ــتـــزام شـــركـــات بعينها  الـ مــاحــظــتــه او عـــدم 
بــاعــلــى مــعــايــيــر الــرقــابــة واالشـــــــراف، وعــلــى 
وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة غسل 
االموال وتمويل االرهاب، كما تقوم بتوقيع 
اعلى العقوبات التنفيذية التي تكون ادارية 
ومــالــيــة عــلــى الـــشـــركـــات الـــتـــي تــخــالــف تلك 
املعايير او ال تلتزم بمعايير الرقابة من قبل 
الــجــهــات الرقابية  املــركــزي او  مــصــرف قطر 
على القطاع املالي في الدولة، ولعل اخر تلك 
االمــثــلــة، توقيع عــقــوبــات مالية على احــدى 
شركات وساطة تأمن تقوم بشكل رئيسي 
ببيع خطط االدخار الطويلة األجل في قطر، 
حيث قــامــت هيئة تنظيم مــركــز قطر للمال 
بــاصــدار غرامة مالية بحق شركة غارديان 
ويلث مانجمنت بسبب ارتكابها مخالفات 
لـــقـــواعـــد مــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهاب لعام 2010 ومخالفات رقابية عامة.

ــة املــــتــــبــــعــــة مــــــن قــبــل  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــن االنـ ــمــ ومــــــــن ضــ
الــبــنــوك واملـــصـــارف االســامــيــة الــعــامــلــة في 
ــة فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة غــســل االمـــــوال  الــــدولــ
ــــرة  ــيـ ــ ــــوم هـــــــذه االخـ ــقـ ــ وتــــمــــويــــل االرهــــــــــــاب تـ
تـــحـــذيـــرات وتــنــبــيــهــات لعمائها  بــتــوجــيــه 
الــى ضـــرورة استخدام املؤسسات  تدعوهم 
الــخــيــريــة املــعــتــمــدة فــي الـــدولـــة والــخــاضــعــة 
لاطر الرقابية واالشــرافــيــة مــن اجــل تقديم 
التبرعات، مع التأكيد على ضــرورة تجنب 
جمع التبرعات فــي الحسابات الشخصية 
وعــــدم الــتــبــرع الـــى حــســابــات غــيــر مرخصة 
لتلقى التبرعات او حسابات خــارج الدولة 
ــد تـــكـــون تــلــك  تـــكـــون مـــحـــل شـــبـــهـــة، حـــيـــث قــ
الـــحـــســـابـــات انــشــئــت بـــهـــدف جــمــع االمـــــوال 
تحت مسمى جمع التبرعات ويتم تحويل 
تلك االمـــوال نحو غسل لــامــوال، او تمويل 
لــجــرائــم ارهــابــيــة او جــرائــم عــابــرة لــلــقــارات 
كاالتجار بالبشر وتجارة املخدرات وغيرها 
من الجرائم التي تؤثر سلبا على االقتصاد 
الـــدول، وتخفض من  العاملي واقــتــصــاديــات 
تصنيفاتها العاملية في مجاالت الشفافية 

والرقابة.

معايير الرقابة 
واإلشراف

مؤسسات دولية: 
قطر تتبوأ مراتب 

متقدمة ومتميزة 
في مكافحة غسل 

األموال وتمويل 
اإلرهاب
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تعديل شروط ترخيص شركات الداللة وقصرها على القطريين

مزاد الخضار والفواكه اليومي يحدد مسار األسعار بالدولة

واصـــــــدر وزيــــــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة األســـبـــوع 
املاضي قرارا بتعديل أحكام تنظيم أعمال الداللة 
املــركــزي، يشترط خالله  الــســوق  لبيع السلع فــي 
الــداللــة أن  فيمن يطلب ترخيص مــزاولــة أعــمــال 
يكون قطريا وان يكون مالكا لــرأس مال املنشأة 
ــزاول فــيــهــا أعـــمـــال الـــداللـــة ومـــســـؤوال عن  ــ الــتــي يـ
إدارتــهــا ويــديــرهــا لحسابه الــخــاص، وان ال يقل 
ــــدى وعـــشـــريـــن ســنــة مـــيـــالديـــة وان  عـــمـــره عـــن إحـ
يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر 
ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة 
بالشرف واألمانة ولم يشهر إفالسه بحكم نهائي 

ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

الشخص المعنوي

أمـــــا بــالــنــســبــة لــلــشــخــص املـــعـــنـــوي »الـــشـــركـــات 
حــدد الــقــرار الــشــروط بــان تكون الشركة مملوكة 
بالكامل للقطريني وفقا ألحكام القانون املنظم 
للشركات الــتــجــاريــة، وان يــكــون مــن بــني أغــراض 
ــة وأال يـــكـــون قد  ــداللــ ــة أعـــمـــال الــ ــزاولــ الـــشـــركـــة مــ
ســبــق إشــهــار إفـــالس الــشــركــة بحكم نــهــائــي وان 
يكون املسؤول عن إدارة الشركة محمود السيرة 
حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في 
جناية أو في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ولم 
يشهر إفالسه بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه 

اعتباره.
وبحسب متابعات »لوسيل« فإن القرار الجديد 
مقارنة بالقرار القديم لسنة 1993 تضمن فصل 
مــا بــني شــــروط تــرخــيــص مـــزاولـــة أعــمــال الــداللــة 
بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص املعنوي 
»الشركات«، كما ضمن شرطا جديدا بان ال يقل 
عمر املتقدم عن 21 سنة ميالدية، وان يشرف على 
إدارة الشكة بنفسه ويديرها لحسابه الشخصي، 

وان ال يكون محكوما عليه بجانية.

المزاد اليومي

ــيــــومــــي لـــســـاحـــة املـــنـــتـــجـــات  ويـــنـــظـــم املـــــــــزاد الــ
ــان وهــــمــــا شـــركـــة  ــتــ ــركــ ــــوردة حـــالـــيـــا شــ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ

الجزيرة للمزادات والشركة القطرية للمزادات، 
ويشارك باملزاد نحو 40 شركة موردة للخضار 
والــفــواكــه ويــتــم مــن خـــالل بــيــع املــنــتــجــات على 
التجار واملجمعات التجارية وأصحاب السوبر 
ماركت واملوزعني وتجار التجزئة داخل السوق 
املحلي بحيث يتم بيعها للمستهلكن داخــل 

ساحة املنتجات املستوردة.
ــزاد الــيــومــي لــلــخــضــار والـــفـــواكـــه في  ــ ويـــبـــدأ املـ
الساعة الخامسة من صباح كل يوم باستثناء 
الجمعة والسبت ويستمر إلى الساعة السابعة 
صباحا، ويتم فتح أبواب السوق املركزي أمام 
الجمهور من املستهلكني عند الساعة السابعة 
املــزاد وتحديد األسعار  والنصف بعد انتهاء 
الـــتـــي ســتــبــاع بــهــا الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه خــالل 
ذلــك اليوم، فيما يتم اعتماد أسعار مــزاد يوم 

الخميس للجمعة والسبت.

مسارات األسعار 

واكــد احــد مــوردي الخضار والفواكه بالسوق 
ــزاد الــيــومــي  ــ ــر اســـمـــه أن املــ املــــركــــزي رفــــض ذكــ
يــحــدد مـــســـارات األســـعـــار فــي الــســوق املــركــزي 

الـــخـــضـــار والـــفـــواكـــه بمختلف  بــيــع  وأســـــــواق 
ــزاد يــتــم تحت  ــ أنـــحـــاء الـــدولـــة، الفــتــا إلـــى أن املـ
لــوزارة  إشــراف إدارة حماية املستهلك التابعة 
التجارة والصناعة مما يضعف فرص التالعب 

من قبل التجار أو القائمني على املزاد.
ونــفــى فــي حديثه لـــ »لــوســيــل« أن يــكــون هناك 
تــالعــب فــي أســعــار الخضار والــفــواكــه مــن قبل 
القائمني على املزاد اليومي واملشرفني عليه من 
قبل شركات املزادات، الفتا إلى أن هناك عوامل 
ومـــؤثـــرات كــثــيــرة تــؤثــر عــلــى أســعــار الخضار 

والفواكه بالدولة ال سيما املستوردة منها.
وأشار إلى انه في طبيعة الحال وحسب قانون 
الشركات التجارية والسجالت التجارية فأن 
الــشــركــات الــحــالــيــة الــقــائــمــة عــلــى مـــزاد الــســوق 
املركزي نسبة تملك القطريني ال تقل عن %51 
الــقــوانــني الــســاريــة،  وحــق اإلدارة وذلـــك حسب 
موضحا أن الوضع في السوق املركزي مستقر 

وال يوجد أي تالعب باألسعار.
وتتنوع مــصــادر وبــلــدان البضائع املعروضة 
فــي الــســوق املــركــزي والــتــي ســتــرد إلــى السوق 
خــالل األســابــيــع املقبلة مــا بــني تركيا واألردن 
ولــبــنــان وبــاكــســتــان والــهــنــد وإيــــران باإلضافة 

الــذي شهد طفرة قياسية  إلــى املنتج الوطني 
ــاج الــتــي ســاهــمــت في  ــتـ مـــن حــيــث كــمــيــات اإلنـ
الــســعــري بــســوق الخضار  تحقيق االســتــقــرار 

خالل األشهر املاضية.

الحلقات التسويقية 

إلى ذلك اكد رجل األعمال ناصر احمد الخلف 
أن أســعــار املــــزاد الــيــومــي فــي الــســوق املــركــزي 
تعتمد على املعدل العام للبيع خــالل املزايدة 
فــي الــســوق، الفــتــا إلــى أن الــتــالعــب فــي أسعار 
الخضار ال يحصل في املزاد وإنما في املراحل 
التي تأتي عقب شراء السلع من املزاد وبيعها 

على الحلقات التسويقية األخرى.
ــــني الـــخـــلـــف أن املـــــــزاد يــبــيــع املـــنـــتـــجـــات مــن  وبـ
ــفـــواكـــه إلــــى أشـــخـــاص مختلفني  الــخــضــار والـ
ــــني املـــــــــزاد الـــيـــومـــي  ــا بـ ــ ــاء مـ ــ ــطـ ــ يـــعـــتـــبـــرون وسـ
والحلقات التسويقية األخـــرى مــن املجمعات 
ــا إلــــــى أن هـــــــؤالء ال  ــتــ والــــســــوبــــر مـــــاركـــــت، الفــ
يــخــضــعــون إلــــى رقـــابـــة وال يـــوجـــد عــلــيــهــم أي 
ســيــطــرة ســـواء مــن قــبــل الــشــركــات أو الجهات 
املعنية إذ يضعون هوامش ربحية عالية على 

املنتجات مما يتسبب برفع أسعارها.
ونـــــوه إلــــى أن الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة شــهــد الــســوق 
املــــركــــزي واملــــــــزاد الـــيـــومـــي تـــحـــديـــد حــــد أدنــــى 
ــه  ــ ــــواكـ ــفـ ــ ــي املـــــــــــزاد لــــلــــخــــضــــار والـ ــ ــار فــ ــ ــعـ ــ لـــــأسـ
لــلــمــنــتــجــات الــــزراعــــيــــة املــحــلــيــة لــحــمــايــة تــلــك 
املــنــتــجــات وعـــدم بــيــع الــســلــع بــأســعــار زهــيــدة، 
أنــه في فترة شهدت بيع صندوق  إلــى  مشيرا 

الطماطم بسعر اقل من ريال.

جهود رقابية

تقوم ِفَرق وزارة التجارة والصناعة املتواجدة 
في السوق بالعمل على التأكد من التزام كافة 
الــتــجــار فــي ســوقــي التجزئة والجملة بنشرة 
األســعــار الــجــبــريــة الــيــومــيــة الــتــي يــتــم اإلعـــالن 
الــــوزارة، ومخالفة كــل مــن يبيع  عنها مــن قبل 
بسعر أعــلــى مــن األســعــار املــحــددة، واستقبال 
املكتب الشكاوى من قبل املستهلكني والتعامل 
ــى الــتــجــول  مـــع تــلــك املـــخـــالـــفـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــفـــني داخــــــل ســـاحـــات  ــن قـــبـــل املـــوظـ املـــســـتـــمـــر مــ

السوق املركزي. 
ويمنع القيام بالغش والتالعب في بلد املنشأ 
من خالل تعبئة أنواع من املنتجات باستخدام 
عــبــوات وأكــيــاس منتجات بلد آخــر، مــا يشكل 
خــــداعــــا وتـــحـــايـــال عـــلـــى املــســتــهــلــك، مـــمـــا يــعــد 
مخالفة لــلــمــادة رقـــم )6( مــن الــقــانــون رقـــم )8( 
ــتـــي تــنــص على  بـــشـــأن حــمــايــة املــســتــهــلــك، والـ
»يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو 
اإلعالن عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، 
وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت 
غير مطابقة للمواصفات القياسية املقررة أو 
كانت غير صالحة لالستعمال أو انتهت فترة 

صالحيتها«.

■ ناصر احمد الخلف

يعتبر املزاد اليومي للخضار والفواكه بالسوق املركزي بمنطقة أبو 
هامور مؤشرا أساسيا في تحديد أسعار الخضار والفواكه في مختلف 
أنحاء الدولة باإلضافة إلى استناد النشرة الجبرية اليومية على أسعار 

املزاد بشكل يومي.
 وتشرف على املــزاد إدارة حماية املستهلك التابعة لــوزارة التجارة 
والصناعة إذ يختص قسم الرقابة على األسواق باإلشراف على املزادات 
العلنية اليومية للخضار والفواكه، واإلشــراف على املــزادات العلنية 
اليومية لألسماك بأنواعها، والرقابة على الداللني واملزايدين، والتفتيش 
على األســواق ومراقبة األسعار فيها، وضبط أية جرائم تقع فيها، في 
حدود االختصاص املنصوص عليه، واإلشراف والرقابة على صاالت عرض 

الخضار والفواكه باألسواق.

شركتان تشرفان على مزاد الخضار والفواكه بالسوق المحلي

21 سنة ميالدية ال يقل عمر صاحب ترخيص الداللة عن 

التالعب باألسعار يتم من الوسطاء 
ما بعد المزاد اليومي العلني

40 شركة موردة للخضار والفواكه 
المستوردة بالسوق المركزي

 القرار فصل بين شروط الترخيص 
للشخص الطبيعي والمعنوي

عمر القضاه

تقـــــــارير
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دور اإلعالم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية
الدوحة:  04 يوليو 2019 

افتتح سعادة السيد حمد بن ناصر املسند رئيس 
هيئة الرقابة اإلداريــة والشفافية الندوة النقاشية 
ـــــام فـــي تــعــزيــز قيم  اإلعـــامـــيـــة بـــعـــنـــوان »دور اإلعـ

النزاهة والشفافية«.
ــــدوة ســــعــــادة الـــســـيـــدة لــــولــــوة الـــخـــاطـــر  ــنـ ــ حـــضـــر الـ
املــتــحــدث الــرســمــي لــــــوزارة الــخــارجــيــة واإلعـــامـــي 
ــادة الـــســـيـــد ســـعـــد مــحــمــد الــرمــيــحــي،  ــعــ الــكــبــيــر ســ
وسعادة الدكتور خالد السليطي مدير عام مؤسسة 
الحي الثقافي »كتارا« وعدد من رؤساء املؤسسات 

اإلعامية ومديري إدارات األجهزة الحكومية.
الــنــدوة دور اإلعـــام فــي التوعية بأهمية  وناقشت 
الــنــزاهــة والشفافية كــوســائــل للوقاية مــن الفساد. 
ــأتـــي هــــذه الــــنــــدوة فـــي إطـــــار جـــهـــود الــهــيــئــة في  وتـ
تــمــتــن الــشــراكــة مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات فـــي الـــدولـــة، 
وزيـــادة الوعي املجتمعي بقيم النزاهة والشفافية 

واملساءلة، والوقاية من الفساد ومكافحته.
الــنــدوة التي نظمتها هيئة الرقابة اإلداريــة  ُعقدت 
والشفافية بحضور كبار الشخصيات واملختصن 
في هــذا املجال.وقال سعادة السيد حمد بن ناصر 
املسند رئيس هيئة الرقابة اإلداريــة والشفافية في 
الــنــدوة يأتي  تــصــريــح للصحفين إن تنظيم هـــذه 
في إطار االنطاقة الجديدة للهيئة لتعزيز الشراكة 
بـــن أجـــهـــزة الـــدولـــة وتــفــعــيــل دور وســـائـــل اإلعــــام 
للوصول إلى مفهوم واضح لهذه الشراكة يمكن من 
خاله تعزيز النجاح في هذا املجال، وأكد سعادته 
أن القيادة السياسية تمكنت مــن وضــع دولــة قطر 
في مراتب متقدمة على املؤشرات الدولية ملكافحة 

الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وشدد سعادته 
على أهمية تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك 

الريادة.

قيم رصينة

ومـــن جــانــبــه أكـــد الــســيــد حــســن عــبــدالــلــه الــدوســري 
ــيــــس املـــكـــتـــب الـــفـــنـــي لـــهـــيـــئـــة الــــرقــــابــــة اإلداريـــــــــة  رئــ
والــشــفــافــيــة، املــكــانــة املــتــمــيــزة لـــدولـــة قـــطـــر، والــتــي 
تضع على الجميع مسؤولية كبيرة للحفاظ على 
هــذه الـــريـــادة، وتــعــزيــزهــا حتى تتربع الــدولــة على 
الــعــالــم فــي الشفافية والــنــزاهــة ومكافحة  قمة دول 
الفساد، وأضــاف الدوسري خال كلمته في افتتاح 

الــهــيــئــة حـــول »دور اإلعـــام  الــتــي نظمتها  الـــنـــدوة 
أنــه على الرغم  في تعزيز قيم النزاهة والشفافية« 
ــة ال يــخــلــو مــنــهــا أي مــجــتــمــع، إال  مـــن أن الــفــســاد آفـ
أن السياسة الحكيمة لدولة قطر والقيم الرصينة 
الــدول  الــقــطــري، جعلت قطر فــي مــصــاف  للمجتمع 
األكـــثـــر شــفــافــيــة ونـــزاهـــة فـــي الـــعـــالـــم، الفــتــا الــــي ما 
تــشــهــد بـــه املــــؤشــــرات الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة وعــلــى 
الــذي يضع  رأســهــا مؤشر مــدركــات الفساد العاملي 
دولـــة قطر فــي مرتبة عليا إقليميا ودولـــيـــا.  وقــال 
الدوسري إن مهمة مكافحة الفساد ال تستطيع أن 
تقوم بها أي جهة بمفردها، بل تحتاج إلى تضافر 
كافة الجهود الوطنية، ومن هذا املنطلق فإن هيئة 
الــرقــابــة اإلداريــــة والشفافية تحرص على التعاون 
مع كافة الجهات املعنية في الدولة وكافة مكونات 
املجتمع القطري، ونوه بأن وسائل اإلعام أصبحت 
مــن املــصــادر األســاســيــة للمعلومات عند كثير من 
التأثير فــي تشكيل قيم  الــقــدرة على  الــنــاس، ولــهــا 
وأنماط السلوك، بل واستنهاض الــرأي العام حول 

القضايا الهامة.

تجذر القيم

ونــــوه الـــدوســـري إلـــى أن أزمــــة حــصــار قــطــر كشفت 
عن مــدى رقــي وتجذر القيم األخاقية في املجتمع 
ــذاءات،  ــبــ ــم يــنــجــرف لـــلـــرد عــلــى الــ الـــقـــطـــري، حــيــث لـ
ولــم يـــردد الــشــائــعــات، وكـــان مــثــاال مشرفا نقل إلى 
املجتمع الدولي صورة جلية عما يتمتع به املجتمع 
القطري من قيم رصينة وتعالي عن الصغائر، وهو 
ــاه« فــي أول  مــا أكـــده سمو األمــيــر »حفظه الــلــه ورعــ

خطاب له عن األزمــة الخليجية، )كــان هذا امتحانا 
أخاقيا حقيقيا، وقــد حقق مجتمعنا فيه نجاحا 
بــاهــرا، إذ أثبتنا أنــه ثمة أصـــول ومــبــادئ وأعـــراف 
نراعيها حتى في زمن الخاف والصراع، وذلك ألننا 
نحترم أنفسنا قبل كــل شـــيء(. وأكــد الــدوســري في 
ختام كلمته على أن هذه الندوة تعتبر بداية لشراكة 
ــــام لــدعــم الــجــهــود  هــامــة ومــمــيــزة مـــع وســـائـــل اإلعـ
الــنــزاهــة والشفافية والــوقــايــة من  الوطنية لتعزيز 
الــفــســاد ومــكــافــحــتــه، وأشــــار الـــى أن الــهــيــئــة ترحب 
بــالــســادة اإلعــامــيــن والــحــضــور كــافــة فــي أي وقت 
في حال وجود أي مقترحات، وقال إن قطر تستحق 
األفـــضـــل واألعـــلـــى دائـــمـــا. وتــنــاولــت الـــنـــدوة - الــتــي 
أدارتها الدكتورة حنان فياض االستاذ املشارك في 
جامعة قطر- أربعة محاور أساسية تحدثت فيها 
االســـتـــاذة أمـــل أحــمــد الـــكـــواري مــديــر إدارة الــرقــابــة 
والتطوير بهيئة الرقابة االداريــة والشفافية، حول 
دور اإلعــام في دعــم رؤيــة ورسالة وأهــداف الهيئة 
الرامية الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية 
من الفساد ومكافحته، وفــي املحور الثاني تحدث 
من دولة الكويت الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر 
حول توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد 
ــا املــحــور الــثــالــث الــذي  جــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد، أمـ
تحدث فيه االستاذ منصور بن حمود الحارثي من 
سلطنة عمان تناول فيه تجربة جهاز الرقابة املالية 
واالدارية بسلطنة عمان إعاميا في تعزيز النزاهة 
والــشــفــافــيــة، فيما تــحــدث اإلعـــامـــي عــبــدالــعــزيــز آل 
إسحاق في املحور الرابع الذي ناقش أهمية توجيه 
االعــام – ووســائــل التواصل االجتماعي- للتوعية 

بمخاطر الفساد.

حــــددت الــســيــدة أمـــل الـــكـــواري مــديــر إدارة 
ــة  ــ الــرقــابــة والــتــطــويــر بــهــيــئــة الــرقــابــة اإلداريـ
والـــشـــفـــافـــيـــة، 4 مـــحـــاور أســـاســـيـــة لــتــعــزيــز 
ــة  ــنــــزاهــ ــ مــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد تـــتـــمـــثـــل فـــــي ال

والشفافية واملحاسبة واملساءلة.
ــة  ــ ــواري إن هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريـ ــكـ وقـــالـــت الـ
والشفافية تعمل على تعزيز هــذه املحاور 
األربــــعــــة، وذلـــــك مـــن خــــال عــــدة مــشــاريــع. 
ــرز املـــشـــاريـــع الـــتـــي تعمل  ــ ــى أبـ ــ وتــطــرقــت إل
الــى ما يتعلق بالنزاهة  الهيئة، الفته  عليها 
حـــيـــث عـــمـــلـــت الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى وضـــــع مــيــثــاق 
لنزاهة املوظفني العموميني، ومشروع قانون 
ان فــي محور  لتضارب املصالح، واضــافــت 
الشفافية، هناك قانون الشفافية، أما بشأن 
املــســاءلــة، فسيتم الــبــدء فــي مــشــروع ضمن 
الــنــزاهــة والشفافية  إطــار وطني يبحث عــن 
التميز  القصور ومواطن  يبحث عن مواطن 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــجـ ــي الـ فــ
ــنـــني، الـــذي  ــواطـ ــن املـ اســتــقــبــال الـــشـــكـــاوى مـ
للهيئة،  املــهــمــة  يعتبر مــن االخــتــصــاصــات 
وأشــارت فيما يتعلق باملحاسبة، الي بعض 

االقتراحات التي عملت عليها الهيئة ضمن 
القوانني املعمول بها في الدولة وهي قوانني 

العقوبات واالجراءات الجنائية.
وأوضحت أمل الكواري، أنه ال تعريف محدد 
لــلــفــســاد ولــكــنــه بــشــكــل بــســيــط هـــو إســـاءة 
السلطة لتحقيق مصلحة خاصة، وأشارت 
الفساد  للفساد منها  الــعــديــدة  الــى األوجـــه 
السياسي  املالي والفساد اإلداري والفساد 
فـــســـاد مــالــي  ــــي  ال يـــقـــود  والـــفـــســـاد اإلداري 

وينتج عن األخير فساد سياسي وأشارت 
الى عدد من القصص الواقعية حول الفساد 

في عدد من الدول.
الــهــيــئــة تعمل  الــــكــــواري أن  أمــــل  ــافــــت  وأضــ
أكــبــر، تشمل جميع جهات  ضمن منظومة 
الــدولــة، مــن ضمنها اإلعـــام، حيث وضعت 
الهيئة االستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة 
والشفافية وتضمنت مشاريع اخــرى غير 
النزاهة والشفافية،  لتعزيز  الهيئة  مشاريع 

وأكدت على أن اإلعاميني دائمًا ما يبحثون 
املعلومة، وتطرقت عــن مــشــروع قانون  عــن 
الــشــفــافــيــة، أو مــا يــســمــى فــي بــعــض الـــدول 
حق الوصول أو النفاذ إلى املعلومة، والشق 
التلقائي، والـــذي يلزم  النشر  األول منه هــو 
املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة بــــأن تـــقـــوم بنشر 
مــعــلــومــات عــلــى مــواقــعــهــا، ومــنــهــا الــقــوانــني 
التي تنظم عمل الجهة وخططها وبرامجها، 
وترى أن حق الجمهور أن يتعرف على هذه 

املــعــلــومــات، أمـــا الــشــق الــثــانــي مـــن الــقــانــون 
ــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــديـ ــقـ ــتـ ــطــــرق الـ يــتــعــلــق بــ
املعلومة، باعتبارها حق للمواطن وللمقيم أن 
يحصل عليها من خال اإلعام، ويتضمن 
ذلـــك املــعــلــومــات الــتــي يــجــب اإلفــصــاح عنها 
واملعلومات املستثناة من ذلــك، كاملعلومات 

الشخصية أو امللكية الفكرية.
وأشـــارت إلــى أن هــذه القوانني تمهد إلــى ما 
يــســمــى بــالــحــكــومــة املــفــتــوحــة، والـــتـــي تــأمــل 
قطر أن تصل لها، بأن تكون كافة املعلومات 

متاحة.
ولفتت إلى قانون تضارب املصالح، فعرفت 
تــضــارب املــصــالــح بــالــحــالــة الــتــي تــتــضــارب 
فيها املصلحة الشخصية للموظف مع عمله 
الجديد  الــقــانــون  أن  إلــى  أو منصبه، منوهة 
التي يجب تجنبها حتى ال  النقاط  سيحدد 
يقع املوظف تحت طائلة »تضارب املصالح«، 
وأشــــارت إلــى أن لــإعــام دور فــي مكافحة 
الفساد، من خال بث رسائل إيجابية، بما 
يعزز من األخاقيات والقيم التي تساهم في 

انتشار النزاهة والشفافية.

خالل ندوة هيئة الرقابة اإلدارية والشفافية.. خبراء:

وسائل اإلعالم تلعب دورًا مهمًا في التوعية 
بمفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد

¶  كبار الشخصيات شاركوا في  الندوة                                                                                                                                                                 تصوير: عمرو دياب¶  حمد بن ناصر المسند

¶  المشاركون في الندوة

 المسند: قطر حققت مراتب 
متقدمة في مؤشرات 

مكافحة الفساد وتعزيز 
الشفافية

الدوسري: حصار قطر كشف 
تجذر القيم األخالقية في 

المجتمع القطري

4 محاور أساسية لمواجهة الفساد أمل الكواري: 
أبرزها المحاسبة والمساءلة

شوقي مهدي 
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دعا اإلعالمي القطري عبد العزيز آل 
إســحــاق لــضــرورة وجــود الصحافة 
ــــالم املحلي  االســتــقــصــائــيــة فـــي اإلعـ
ــتــــكــــون أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة فـــــي كــشــف  لــ
الفساد ومساعدة الجهات املختصة 

في هذا املجال.
ــتـــه حــول  ــال آل اســـحـــاق فـــي ورقـ ــ وقـ
ــــالم وبــاألخــص  أهــمــيــة تــوجــيــه اإلعـ
اإلعـــــــــــــــالم الــــــحــــــديــــــث »الــــــتــــــواصــــــل 
االجـــتـــمـــاعـــي« لــلــتــوعــيــة بــمــخــاطــر 
ــوره وأشـــكـــالـــه وطـــرق  ــ الــفــســاد وصــ
مكافحته، إن اإلعالم في قطر تمتلك 
ا كبيرا منه اال ان مع ذلك  الدولة جزء
توجد بعض املؤسسات اإلعالمية 
ــة الــــتــــي يـــمـــلـــكـــهـــا الـــقـــطـــاع  الــــخــــاصــ

الخاص.
 وأشــــار آل اســحــاق إلـــى أن االعـــالم 
ــيـــاب الــصــحــافــة  فــــي قـــطـــر يــشــهــد غـ
االستقصائية، والتي هي املسؤولة 
عـــــــن كـــــشـــــف الــــــفــــــســــــاد وعــــــــــن دعـــــم 
ــة  ــزاهــ ــنــ ــمــــات الــ ــظــ ــنــ مــــؤســــســــات ومــ

والشفافية.
وقــال آل إسحاق طاملا أن الصحافة 
االستقصائية غائبة عن كل وسائل 
ــــالم فـــي قــطــر، لـــن يــكــون هنالك  اإلعـ
مساند لهيئات الرقابة والشفافية 
مــنــوهــا بــأنــه ال يــجــب أن ننظر إلــى 
وضـــــــع اإلعــــــالمــــــي الــــقــــطــــري كـــفـــرد 
ألنــــــه يـــجـــب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــــن اإلعــــــالم 
ــفــــرد، الفــتــا  ــــي كــ ــــالمـ كــوســيــلــة واإلعـ
الي أن معظم اإلعالمين في قطر ال 
يعملون فــي املــؤســســات الصحفية 
ــة، وبــــالــــتــــالــــي  ــلــ ــقــ ــتــ كــــوظــــيــــفــــة مــــســ
اإلعـــالمـــيـــون مـــوظـــفـــون فـــي جــهــات 
أخــــرى مــحــســوبــن عــلــيــهــا وأضـــاف 
املــــؤســــســــة  ــة  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ بـ أن االلــــــــتــــــــزام 
يــخــلــق حــالــة مــن تــضــارب املــصــالــح 
اإلعـــالمـــيـــة بـــن وظــيــفــتــه الــرســمــيــة 
الــبــعــض أن  كـــإعـــالمـــي، وإن حـــــاول 
يــكــون مــحــايــدًا مــن خـــالل حساباته 

على وسائل التواصل االجتماعي.

التواصل االجتماعي

ونــــوه آل إســـحـــاق بــــأن املــوجــوديــن 

على وســائــل التواصل االجتماعي 
كــإعــالمــيــن أو مــؤثــريــن محسوبن 
أيضا على جهات أخــرى وال يوجد 
مــــؤثــــرون وصـــلـــوا إلــــى مــرحــلــة من 
الـــتـــي تــجــعــلــهــم مستقلن  املــــراحــــل 
انــمــا وظــيــفــتــهــم الــيــومــيــة فــقــط هي 
صناعة املحتوى وأشار الي أن أكثر 
الــيــوم على هــذه الوسائل  املؤثرين 
لــــم يــمــتــهــنــوا الـــعـــمـــل الـــرســـمـــي فــي 
اإلعـــالم، وان غالبية القضايا التي 
لــــدوافــــع شخصية  إمــــا  يــثــيــرونــهــا 
تـــعـــرضـــوا لـــهـــا أو رســــائــــل وصــلــت 
إلـــيـــهـــم دون إخـــضـــاعـــهـــا ملــعــايــيــر 
إعــالمــيــة تتعلق بالتثبت واملعرفة 
بــالــســؤال واملــراجــعــة، وبــالــتــالــي ما 
ــي غـــالـــبـــه غـــيـــر مــهــنــي لــو  يـــطـــرح فــ

اخـــضـــع ملــعــايــيــر إعـــالمـــيـــة صــارمــة 
لـــذلـــك فــــإن املـــؤثـــريـــن فـــي الــتــواصــل 
ــبـــهـــم أدوات  ــالـ ــي غـ ــ فـ ــاعــــي  ــمــ ــتــ االجــ

ترويج وليسوا صناع محتوى.
وأوضــح آل إسحاق أن أي مؤسسة 
إعـــالمـــيـــة تــخــضــع لــســلــطــة اإلعــــالن 
الـــــدور  تـــــــؤدي  يـــتـــوقـــع مـــنـــهـــا أن  ال 
املنوط بها في قضايا مثل مكافحة 
أنـــه يختلف تماما  الــفــســاد، مبينا 
مع فكرة أن اإلعــالم مسؤول عن كل 
قــضــايــا املــجــتــمــع، وبــالــتــالــي عليه 
تــقــوم  يـــتـــنـــاولـــهـــا جــمــيــعــا وأن  أن 
ــكـــرة  مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة بــــإلــــقــــاء الـ
تماما في ملعب اإلعالم وهو يتولى 
مــــســــؤولــــيــــة الــــتــــوعــــيــــة واملـــكـــافـــحـــة 
ــيـــره، ونـــوه  والــنــشــر والــتــعــريــف وغـ

بأن اإلشكالية تكمن في عدم معرفة 
الــكــثــيــريــن بــاملــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة 
لــذلــك هــنــاك الــعــديــد مــن األشــخــاص 
وقعوا تحت طائلة القانون بسبب 
نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة داعـــيـــا الــهــيــئــة 
تخصيص ورش عــمــل لالعالمين 
ــة الــقــانــونــيــة  ــيـ لـــتـــوضـــيـــح املـــســـؤولـ
ــا الـــفـــســـاد  ــايــ وطــــريــــقــــة طـــــــرح قــــضــ
بـــاعـــتـــبـــار ان الـــفـــهـــم الــــعــــام لــقــضــيــة 
الــفــســاد غــيــر مــوضــح بــشــكــل كـــاف، 
واشار الي ان هناك قضايا ال تعتبر 
ضمن الفساد مثل »الواسطة« وهي 
 توصل إلى الفساد، على الرغم 

ً
فعال

مــــن أنــــهــــم يـــتـــعـــامـــلـــون مـــعـــهـــا عــلــى 
أنها شيء من املساعدة أو جزء من 

عملهم اليومي.

قــال منصور بن حمود الحارثي مدير 
دائــــرة الــرقــابــة عــلــى الــضــرائــب، بجهاز 
الرقابة املالية واإلدارية بسلطنة عمان، 
إن جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة 
يحرص على تجسيد مبدأ الشراكة في 
حماية املال العام وتعزيز النزاهة وقيم 

الرقابة الوقائية والذاتية.
وتـــنـــاول الـــحـــارثـــي فـــي املـــحـــور الــثــالــث 
ــــدوة الـــنـــقـــاشـــيـــة تــــجــــربــــة جـــهـــاز  ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
الرقابة املالية واإلدارية بسلطنة عمان 
إعالميا في تعزيز النزاهة والشفافية 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، فـــي ثــــالث مــحــاور 
رئيسية تتمثل فــي دور جهاز الرقابة 
املالية واالداريــة في التوعية ومكونات 
الخطة االعالمية واحــصــاءات النشاط 

اإلعالمي.
وأوضــــــح الـــحـــارثـــي إن جـــهـــاز الــرقــابــة 
ــة واإلداريــــــــــــــة هـــــو أعــــلــــى جـــهـــاز  ــيــ ــالــ املــ
بسلطنة عــمــان يتبع مــبــاشــرة لجاللة 
السلطان قابوس واسند اليه في 2014 
مــهــمــة مــكــافــحــة ومــنــع الــفــســاد ويعمل 
الـــجـــهـــاز عــلــى تــســهــيــل مـــبـــدأ الــشــراكــة 
ــال الــعــام وتــعــزيــز مــبــدأ الــنــزاهــة،  فــي املـ
ــبـــنـــى خــطــة  ــتـ يـ الــــجــــهــــاز  وأضــــــــــاف أن 
إعــالمــيــة وتــوعــويــة شــامــلــة تــهــدف إلــى 
تحقيق وعـــي أمــثــل وســلــوك مؤسسي 
ومجتمعي نزيه في إطــار توليه مهمة 
ــة على األمـــوال  ــ الــرقــابــة املــالــيــة واإلداريـ
اململوكة للدولة أو الخاضعة إلدارتها 

أو اإلشراف عليها.

مبدأ الشراكة

ــى أن جـــهـــاز الـــرقـــابـــة املــالــيــة  واشــــــار إلــ
واإلداريــة للدولة يحرص على تجسيد 
مــبــدأ الـــشـــراكـــة فـــي حــمــايــة املــــال الــعــام 
وتعزيز النزاهة وقيم الرقابة الوقائية 
ـــك مــــن خـــــالل عـــــدد مــن  ــ ــة، وذلــ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ والـ

الــبــرامــج  األدوات واألســــالــــيــــب، وتـــعـــد 
أبــرز األدوات  اإلعالمية والتوعوية من 
ــذا الــــهــــدف؛ ملــا  ــ الــرئــيــســيــة لــتــحــقــيــق هـ
يــكــتــســبــه اإلعــــــالم مـــن أهــمــيــة لتفعيل 

التواصل مع املجتمع.
واستعرض الحارثي 8 محاور ملكونات 
الــخــطــة االعـــالمـــيـــة، تــتــمــثــل فـــي االعـــالم 
املــرئــي مــثــل بــرامــج الــنــزاهــة والــتــقــاريــر 

ــة  ــيـ ــقـ ــائـ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة واالفــــــــــــالم الـــوثـ
واإلعــالم املسموع الــذي يشمل برنامج 
الــرقــابــة مــســؤولــيــة الجمعي واالخــبــار 
والــتــقــاريــر واالعــــالم املــطــبــوع واإلعـــالم 
ــنــــدوات  ــلــ االلـــــكـــــتـــــرونـــــي، بـــــاالضـــــافـــــة لــ
ــرات والــتــغــطــيــات االعــالمــيــة  واملـــحـــاضـ
ــات الـــــدولـــــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ والــــــشــــــراكــــــة مــــــع مـ
واملــــســــابــــقــــات. وأضـــــــــاف أن االنـــشـــطـــة 

االعــالمــيــة فــي مــجــال االعـــالمـــي املــرئــي 
نــــشــــاطــــا شــمــلــت  ــلــــغــــت حــــــوالــــــي 26  بــ
مقابالت تلفزيونية وتقارير ومقاطع 
ــا.  ــيـــرهـ بــتــقــنــيــة )االنــــفــــوجــــرافــــيــــك( وغـ
املــســمــوع مقابالت  فيما شــمــل اإلعــــالم 
اذاتــيــة وبــرامــج باجمالي 19 برنامجا 
و82 نشاطا لــالعــالم املطبوع واملــقــروء 
نــدوة  لــإعــالم االلــكــتــرونــي و18  و109 

ومــحــاضــرة وشــراكــتــن مــع مــؤســســات 
الدولة باجمالي 256 نشاطا.

واوضــح الحارثي ان الجهاز بدأ ايضا 
نــشــرات تــوعــويــة فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي وخــصــص فــريــقــا متكامال 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  الـ الدارة مـــواقـــع 
ــع املــــغــــرديــــن فــــي بــعــض  ــل مــ ــتــــواصــ والــ

القضايا التي يتم طرحها.

أشار عدد من املشاركون في املداخالت 
ــنــــدوة،  الــنــقــاشــيــة الـــتـــي طـــرحـــت فــــي الــ
الـــنـــزاهـــة  ــرورة ادراج مــفــاهــيــم  ــ ــ ــــي ضـ الـ
والـــشـــفـــافـــيـــة فــــي املـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة، 
وضــــــــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك فــــي الـــــدور 
ــة فــي  ــيـ ــابـ ــرقـ ــات الـ ــســ ــة واملــــؤســ ــيـ ــابـ ــرقـ الـ
الـــدول. وخلص املــشــاركــون فــي النقاش 
لضرورة رفع الوعي األخالقي باعتبار 
أفضل السبل ملكافحة الفساد وتعزيز 
قيم النزاهة والشفافية، وتم طرح عدد 
من االسئلة والنقاشات املتعلقة بالدور 
الـــكـــبـــيـــر لـــوســـائـــل اآلعــــــــالم فــــي تــعــزيــز 
نــــدوات مماثلة  املــفــاهــيــم وتنظيم  هـــذه 
لــلــتــوعــيــة بــأســالــيــب مــكــافــحــة الــفــســاد 

والشفافية.
واســتــعــرض االعــالمــي ســعــد الرميحي 
عـــددا مــن القصص الــتــي تــعــزز مفاهيم 
ــال إن قضية  ــ الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، وقـ
ــلــــق الـــبـــشـــريـــة  ــنــــذ خــ الــــفــــســــاد بـــــــــدأت مــ
وســتــســتــمــر الــــى أن تـــقـــوم الـــســـاعـــة وال 
يمكن ردعــهــا اال بقوة القانون والحزم 
ــة املـــنـــاســـبـــة، وأعــــــرب  ــوبـ ــقـ ــعـ وفـــــــرض الـ
ــه فـــــي ان تــنــتــهــج  ــ ــلـ ــ ــيــــحــــى عـــــن أمـ الــــرمــ
املــؤســســات االعــالمــيــة الــكــبــرى واملــراكــز 
البحثية نهج الهيئة االداريــــة للرقابة 
والــشــفــافــيــة القـــامـــة مــثــل هـــذه الـــنـــدوات 
واستضافة املختصن من الهيئة لشرح 

الدور الذي يقومون به.
لــت االعــالمــيــة مــوزة  ومــن جهتها تــســاء
ال اســـحـــاق قــائــلــة: فـــي ظـــل الــتــحــديــات 
السياسية واالقــتــصــاديــة هــل ستنجح 
الـــدول العربية والخليجية  العديد مــن 

ــة والــشــفــافــيــة،  ــزاهـ ــنـ فــــي تـــعـــزيـــز قـــيـــم الـ
سيما مع وجــود الحكومة االلكترونية 
والصمت واالعالم املوجه، وأشارت الى 
تأثير آراء املغردين في وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي واســتــخــدامــهــا فـــي تــعــزيــز 

هذه املفاهيم.

توعية األجيال

ومن جهته طالب الدكتور محمد سيف 
الــكــواري نائب رئيس اللجنة الوطنية 
لـــحـــقـــوق االنــــــســــــان، بـــــضـــــرورة ادخــــــال 
مفاهيم الرقابة والشفافية في مناهج 
الــقــادمــة على  التعليم لتوعية االجــيــال 

مــبــدأ الــنــزاهــة بــاعــتــبــارهــا ثــقــافــة مهمة 
البد من زرعها في النشء منذ الصغر، 
وبالتالي عندما يتقلدون مناصب في 
املستقبل سيضعون هــذه املفاهيم في 
عن االعتبار وتساءل د.الكواري عن ما 
اذا كانت هنالك آليات قانونية تحمي 

املبلغ عن الفساد.
وفــي مداخلة للسيد جــاســم الحمادي، 
الـــتـــواصـــل  ــائــــل  لــــوســ قــــــال إن املـــتـــتـــبـــع 
االجتماعي يقف على الصورة السيئة 
لهيئات الــرقــابــة والــشــفــافــيــة فــي الـــدول 
العربية، وتساءل ما هي االستراتيجية 
الوطنية التي تعمل عليها هيئة الرقابة 
والشفافية في قطر لتغيير هذه الصورة 

، هل تملك هذه الهيئات الحق 
ً
متسائال

في مساءلة السلطات القضائية. فيما 
أشار اإلعالمي بدر املطيري من الكويت 
في مداخلة له الى مؤتمر كبير أقيم في 
دولة الكويت حول النزاهة والشفافية، 
الــدول التي  واستعرض ضمن محاوره 
نجحت في هذا املجال وكان على رأسها 
ــا الــجــنــوبــيــة وغــيــرهــا،  مــالــيــزيــا وكـــوريـ
وتــســاءل الــى أي مــدى يمكن االستفادة 
من تجارب هذه الــدول في وضع آليات 
ملحاربة الفساد؟ باعتبار أن هذه الدول 
قطعت شوطا متميزا جــدًا في محاربة 
ــفـــســـاد ومـــواجـــهـــة كـــثـــيـــرة يـــقـــوم بــهــا  الـ
املــال العام  مسؤولون في التعدي على 
أو فــي أي مــجــال، ومــا هــو مــدى الوعي 
بــقــانــون حــمــايــة املــبــلــغ فــي املجتمعات 

الخليجية.

ترسيخ األفكار

ــال الــدكــتــور  ــي رده عــلــى االســـئـــلـــة قــ وفــ
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن بــوزبــر إن الــفــســاد 
وضع مركب ومعقد ويبدأ بتلقي رشوة 
بسيطة وينتهي ملــنــاقــصــات ورشـــاوي 
وتنظيم معقد. ومــا يركز عليها حاليا 
هو الفساد املالي ألنه اذا تمت السيطرة 
عليه يمكن السيطرة علي أشياء كثيرة 
الــذي يمس كافة القضايا  وهــو املحور 
األخرى وتعزز القيم والنزاهة، وأضاف 
ان مكافحة الفساد ال تكون فقط بنصب 
املشانق، وأن ال تكون في إحالة املتسبب 
للنيابة فقط انما تأتي من باب التوعية 

او الثقافة واالرتقاء باالجيال وترسيخ 
الفكر األخالقي وقيمه، وأضــاف بوزبر 
ثــانــويــة واالهــم  أن املعاقبة هــي مسألة 
ــلــــق الـــــــــــوازع األخــــالقــــي  يـــتـــمـــثـــل فـــــي خــ
االجــتــمــاعــي الــديــنــي لــــدى األشـــخـــاص، 
وقـــــال ان الـــشـــهـــادات املـــــــزورة هـــي أحــد 
الــيــنــا  الــــفــــســــاد، وقـــــــال: وردت  ــر  ــواهــ ظــ
بـــالغـــات بــشــأن الـــشـــهـــادات املــــــزورة من 
قبل اشخاص وليس لها أصل وعبرها 
تــحــصــلــوا عـــلـــى أمـــــــوال غـــيـــر مــشــروعــة 

ومناصب بشكل غير مشروع.
ــه  ــ ــــواجـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ وحـــــــــــول الـــــصـــــعـــــوبـــــات ال
التجربة اإلعالمية في مكافحة الفساد، 
قــــال مــنــصــور بـــن حـــمـــود الـــحـــارثـــي إن 
الــصــعــوبــات أكــثــر فــي مــواقــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي ألنـــهـــا تــتــعــامــل مـــع فــئــات 
متعددة من املجتمع منهم املتعلم وغير 
املتعلم واملوظف املهضوم حقه، واضاف 
انه تم إيصال الرسالة التوعوية بشتى 
أنواعها بعضهم تقبل وبعضهم ما زال 
يتذمر. ولكن يبقى ان تكون هناك ثقة 
في الدور الرقابي واملؤسسات الرقابية 

في الدولة.
هناك أصحاب النفوس الضعيفة الذين 
تسول لهم أنفسهم االستغالل ويجب أن 

تكون هناك ثقة بهذه األجهزة.
وأوضــــحــــت أمــــل الــــكــــواري ان املـــشـــروع 
الـــوطـــنـــي لـــلـــنـــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة يــتــيــح 
لــلــهــيــئــة أن تـــقـــوم بـــمـــراقـــبـــة الـــــــــوزارات 
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واملــــــؤســــــســــــات دون االعــ
الــشــكــاوى الــتــي تـــرد لــهــا، واالســتــفــســار 

عن بعض املواضيع والتأكد منها.

منصور الحارثي:معظم اإلعالميين القطريين ال يعملون بالمؤسسات الصحفية.. آل إسحاق:

مداخالت نقاشية مثمرة للمشاركين:

تخصيص ورش لإلعالميين حول مسؤولية القانون 
وطرح قضايا الفساد

جهاز الرقابة يجسد مبدأ الشراكة في حماية المال العام 

الوعي األخالقي االجتماعي أفضل السبل لمكافحة الفساد

¶  آل اسحاق متحدثا في الندوة

¶  جانب من فعاليات الندوة

¶  سعد الرميحي مخاطبا الندوة

وجود الصحافة 
االستقصائية مساند 

لهيئات الرقابة والشفافية

أكثر المؤثرين اليوم 
بوسائل التواصل 

االجتماعي ال يمتهنون 
العمل الرسمي في 

اإلعالم

ــتــــور مـــحـــمـــد بــــوزبــــر مـــمـــثـــل الــهــيــئــة  ــدكــ أكـــــد الــ
العامة ملكافحة الفساد بالكويت على أهمية 
تطبيق معايير املصداقية والحيادية من قبل 
الصحفي وعـــدم الــغــلــو لـــدى تــنــاولــه مــثــل هــذه 
املــواضــيــع وفــي نقله للصورة بعيدا عــن كافة 
اشكال التوظيف الشخصي، وفي كنف احترام 
القانون كما تناول في مداخلته مسألة تضارب 
املــصــالــح فــي املــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة، معتبرا 
ان هــذه القضايا جــديــدة وتتطلب الكثير من 
الــوقــت اليــجــاد الحلول لها خــاصــة انــه لــم يتم 

التطرق إليها وفق املنهجية املطلوبة.
ــرأي الــعــام نحو  ــرورة تــوجــيــه الــ وأكـــد عــلــى ضــ
قــضــايــا الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة لــتــوحــيــد جــهــود 
مكافحة الفساد، وقال اإلعالم سلطة رابعة يقع 
عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة تــاريــخــيــة فــي مــحــاربــة 
الــرأي العام هو مجموعة  الفساد، واوضــح ان 
من اآلراء واألفكار متصلة بالقضايا التي لها 
تأثير مباشر على سلوكيات الفرد، و يرى ان 
مسؤولية االعالم تكمن في صياغة هذه االفكار 
وتبسيطها وشرحها وتقديمها للمتلقي، بما 

ــاف إن االعـــالم  ــ يــخــدم املــصــلــحــة الــعــامــة، وأضـ
مسؤول عن توصيل وتوجيه الرأي العام النه 

املصدر االساسي للمعلومات«.
 وتساءل بوزبر عن كيفية االستفادة من الرأي 
العام في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة 
الفساد، مشيرا إلى ان تكرار االفكار والرسائل 
املــجــال ووضــعــهــا فــي محيطها  املتعلقة بــهــذا 
ــرأي الــعــام  الطبيعي يــكــون االعــــالم قــد وجـــه الــ
ــدد عــلــى ضــــرورة  ــ بــالــطــريــقــة الــصــحــيــحــة، وشـ
توفر عناصر رئيسية ليلعب الصحفي دوره 
الــنــزاهــة و الشفافية، اولها  الكامل فــي تعزيز 
الــدرايــة الكاملة بواقع املجتمع باالضافة الى 
التكوين والتدريب، مشيرا في هذا السياق إلى 
ضــرورة وجود املواثيق الصحفية واإلعالمية 
السليمة مــن حيث التطبيق وموجهة لخدمة 
مصالح الدولة واملتمثلة في تعزيز الشفافية 

والنزاهة ومكافحة الفساد.
الــكــويــت بعد  الــتــي قطعتها  ــار للخطوات  وأشـ
مــصــادقــتــهــا عــلــى االتــفــاقــيــة األمــمــيــة ملكافحة 
الفساد والتي فرضت العديد من االستحقاقات 

وضرورة تطوير القوانن ونشر االتفاقية على 
نطاق واســع و بالطريقة السليمة، ولفت الى 
الــعــامــة الوطنية تــقــوم على  ان االستراتيجية 
رســـالـــة ورؤيـــــة واضـــحـــة بــهــدف بــنــاء مجتمع 
قيمي وخلقي يتعلق بتعزيز النزاهة ومكافحة 

الفساد.
وأضاف »انطالقا من رؤية دولة الكويت 2035 
لــزامــا خلق  وأهــــداف التنمية املستدامة وكـــان 
شراكة بن هذه أهداف التنمية وبقية األهداف. 
وذكر في هذه األثناء أنه من املحاور األساسية 
املــــوجــــودة فـــي االســتــراتــيــجــيــة أربـــعـــة مــحــاور 
انبثقت منها 13 أولوية بحاجة الى تفعيل من 
خالل 47 نشاطا قائمة على معايير ومؤشرات.

ــيــــة قــائــمــة  ــر أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اإلعــــالمــ ــ ــ وذكـ
عــلــى غـــرس الــقــيــم والــتــواصــل بشكل فــاعــل مع 
املجتمع والتواصل مع وسائل اإلعالم لتطبيق 
هـــذه االســتــراتــيــجــيــة واإلرتـــقـــاء بمهنة العمل 
الصحفي، وأشــار الي أن الكويت نفذت الكثير 
مـــن املـــشـــاريـــع وورش الــعــمــل ومــــا تــــزال هــنــاك 
ورش عمل متبقية مع الصحفين واإلعالمين 

وخــلــق نــاطــقــن رســمــيــن داخــــل هــيــئــة الــرقــابــة 
ــا عــلــى خــلــق فــالشــات  ــنـ والــشــفــافــيــة كــمــا درجـ
توعوية مشيرا إلى أنه تم تسخير العديد من 
الفنانن فــي دولـــة الــكــويــت لعمل فــالشــات في 
مجال تعزيز النزاهة يتم التعامل معها بشكل 

دوري وسريع.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــالغـــات الـــتـــي تـــتـــقـــدم فــي 
الــكــويــت ضــد الكثير مــن املختصن ذكـــر أنها 
بلغت 2017 بالغا حيث تركز معظم البالغات 
عند وزارة الصحة ألنها وزارة خدمية لديها 
الكثير من العقود بمبالغ بمليارات الدينارات 

ال تقبل املفاوضات.
وذكــــر أن هــيــئــة الــرقــابــة املــالــيــة فــي الــكــويــت ال 
تــنــتــظــر الــبــالغــات لــتــأتــي الــيــهــا بـــل إن الهيئة 
ــر الــصــحــافــة  ــبـ ــاء نــفــســهــا عـ ــقـ ــلـ ــتـــحـــرك مــــن تـ تـ
واإلعــالم، وأشار الى ان لهيئة مكافحة الفساد 
الكويتية إدارة لرصد األخبار ومتابعة كل ما 
يـــدور فــي وســائــل اإلعــــالم، وشـــدد عــلــى أهمية 
وسائل التواصل االجتماعي ومــا تنشر فيها 

من تغريدات.

ضرورة تطبيق الصحفي لمعايير المصداقية والحيادية
تضارب المصالح في المجتمعات الخليجية.. د. محمد بوزبر:
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وصلت ألعلى مستوياتها منذ عام

988 ألف برميل صادرات 
النفط الخام والمكثفات 

القطرية في يونيو

قـــالـــت تـــقـــاريـــر اقـــتـــصـــاديـــة ان شــحــنــات 
الــخــام واملكثفات القطرية لشهر  النفط 
يونيو املاضي ارتفعت ألعلى مستوى 

لها منذ عام.
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات الــتــي نــشــرتــهــا وكــالــة 
»بــلــومــبــيــرغ« االقـــتـــصـــاديـــة االمــريــكــيــة 
ألــف برميل  الــي 988  ارتفعت الشحنات 
في اليوم في 27 يونيو مقابل 968 ألف 

برميل في اليوم في شهر مايو.
وقالت إن تدفقات النفط الخام القطري 
ألــف برميل فــي اليوم  الــى 691  ارتفعت 
فــي يــونــيــو مــقــابــل 672 ألـــف بــرمــيــل في 
اليوم في مايو. وتغيير تدفق املكثفات 
ألــف برميل في   عند 296.3 

ً
الخام قليال

اليوم مقابل 295.7 ألف برميل في اليوم  
في مايو. 

5 محطات

وبلغ اجمالي الشحنات من 5 محطات 
لــفــان  ــالــــول ورأس  الـــشـــاهـــن وحــ وهــــي 
ــان حـــوالـــي 988 ألــف  ــريــ ومــســيــعــيــد والــ
برميل في اليوم في شهر يونيو، حيث 
ــــادرات  ــاهـــن الـــــصـ ســجــلــت مــحــطــة الـــشـ
االعلي بحوالي 345.679 ألف برميل في 
اليوم تليها محطة رأس لفان بحوالي 
ألــف برميل في اليوم ومحطة   296.296
حالول حوالي 154.321 ألف برميل في 
ألـــف برميل  الــيــوم ومسيعيد 166.667 
فــي الــيــوم والــريــان حــوالــي 24.691 ألف 

برميل في اليوم.
ــة ارقـــــــــام صـــــــــــادرات مــحــطــة  ــعــ ــراجــ ــمــ وبــ
الشاهن نجدها بلغت أعلي مستوياتها 
في فبراير املاضي بحوالي 357.14 ألف 
برميل في اليوم مقارنة بحوالي 215.05 
ألف برميل في اليوم أدني مستوياتها 
في ديسمبر املاضي، وبدأت الصادرات 
تتصاعد في شهري يناير وفبراير عن 
مستويات 327.96 ألف برميل و357.14 
ألف برميل علي التوالي ومن ثم سجلت 
انــخــفــاضــا فـــي شـــهـــرى مـــــارس وابـــريـــل 
ــعـــود فــــي شـــهـــري مــايــو  ــل الـــصـ ــتـــواصـ لـ

ويونيو.
ــلـــي  ــلـــت أعـ ــــول فـــســـجـ ــالــ ــ أمـــــــا مـــحـــطـــة حــ
مــســتــويــاتــهــا فــي يــونــيــو الــعــام املــاضــي 
عــنــد مــســتــويــات 260.5 ألـــف بــرمــيــل في 
ألــف برميل  اليوم مقارنة بحوالي 150 

في اليوم صادرات ابريل املاضي.
وتــوقــعــت الــوكــالــة أن ترتفع الــصــادرات 
ــــن ومـــســـيـــعـــيـــد  ــاهـ ــ ــشـ ــ مــــــن مــــحــــطــــات الـ
والريان في حن أن التدفقات من حالول 
ـــم تــتــغــيــر  ــ ـــك أن تـــتـــقـــلـــص، ولـ ــ ــلـــي وشـ عـ

.
ً
الشحنات من رأس لفان سوى قليال

وسجل عدد الشحنات املتجهة لليابان 
الــيــوم في  ألــف برميل فــي  بحوالي 309 
يونيو مقارنة بحوالي 355 ألف برميل 
فــي مــايــو بينما وصـــل عـــدد الشحنات 
لسنغافورة بحوالي 99 ألف برميل في 

اليوم.
وفقا الحــصــاءات »لوسيل« لصادرات 
ــفـــط الــــخــــام واملـــكـــثـــفـــات الـــقـــطـــريـــة،  ــنـ الـ
فنجدها شهدت نموًا متصاعدًا خالل 
الــشــهــور الــســتــة املــاضــيــة، حــيــث بلغت 
ألــف برميل فــي اليوم  حــوالــي 854.83 
فــي يــنــايــر املــاضــي وحـــوالـــي 869 ألــف 
برميل في فبراير و 870.4 ألف برميل 
في مارس لتقفز الي 922.2 ألف برميل 
في ابريل و 967.7 ألف برميل في مايو 
ومـــن ثــم تــصــل أعــلــى مــســتــويــاتــهــا في 
ألــف برميل في  يونيو لحوالي 987.7 

اليوم.
وباملقارنة بصادرات مايو العام املاضي 
نجد أن صادرات النفط الخام واملكثفات 
القطرية ارتفعت بنسبة %5 علي اساس 
شهري ووصلت حوالي 993 ألف برميل 

في اليوم.
فيما بلغ حجم صــــادرات النفط الخام 
ــابـــان حـــوالـــي  ــيـ ــلـ ــة لـ ــهـ ــتـــوجـ الــــقــــطــــري املـ
ــــوم، مــقــارنــة  ــيـ ــ ــي الـ 273 ألـــــف بـــرمـــيـــل فــ
الــيــوم في  ألــف برميل فــي  بحوالي 309 
يونيو، وتعد اليابان من الثالثة الكبار 
املستهلكن للنفط في العالم بعد كل من 

امريكا والصن.

أعلى عالوة

وفــــي نــهــايــة مــايــو املـــاضـــي بــاعــت قطر 
للبترول نفط الشاهلن بأعلي متوسط 
ــالـــت رويــــتــــرز إن  ــــالوة مــنــذ 2013، وقـ عـ
ذلك بسبب ارتفاع الطلب من آسيا على 

الخامات متوسطة الثقل.
وكشفت مصادر لوكالة رويترز أن قطر 
لــلــبــتــرول بــاعــت شــحــنــات للتحميل في 
يوليو املقبل بعالوات ما بن 2.7 و 3.6 
لــلــبــرمــيــل بــمــتــوســط 3.06 دوالر  دوالر 

فوق األسعار املعروف لخام دبي.

600 مليون ريال بالربع األول دخلــت أسواقا غيــر تقليديــة عبــر ميناء                   حمد بزيادة 

3 أشهر 10.3 مليار ريال الصادرات         غيـر النفطية خالل 

نمت الصادرات غير النفطية خالل الربع األول 
الــعــام الــجــاري 5.8% وبــنــحــو 600 مليون  مــن 
ريال إذ بلغت نحو 10.3 مليار ريال مقارنة بـ 
9.7 مليار في الربع األول من العام 2018، فيما 
الــصــادرات الخارجية بنحو 70  بلغ إجمالي 

مليار ريال.
الـــصـــادرات غــيــر النفطية )باستثناء  تــوزعــت 
ــــوت الــتــشــحــيــم( بحسب  الـــوقـــود املــعــدنــي وزيـ
بــيــانــات جــهــاز اإلحــصــاء والتخطيط الربعية 
للتجارة الخارجية على األغذية والحيوانات 
الــحــيــة بـــ 46 مــلــيــون ريــــال، واملــــواد الــخــام غير 
ــال،  ــ ــل بــنــحــو 109 مـــاليـــن ريـ الـــصـــالـــحـــة لـــأكـ
بـ  وزيــوت ودهــون وشموع حيوانية ونباتية 
3 مالين ريال، واملواد الكيميائية ومنتجاتها 
ــيـــون ريــــــــال، والـــســـلـــع  ــلـ ــر املــــــذكــــــورة 5.5 مـ ــيـ غـ
املصنعة واملصنفة أساسا حسب املادة بنحو 
الــنــقــل 1.4  ــال، واآلالت ومــعــدات  1.9 مــلــيــار ريــ
مليار ريــال ومصنوعات متنوعة بنحو 1.26 
مليار ريــال، والسلع واملعامالت غير املصنفة 

بنحو 24 مليون ريال. 

القطاع الخاص 

وبــحــســب بــيــانــات غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة قطر 
حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص حققت 
الـــصـــادرات الــقــطــريــة غــيــر النفطية خـــالل الــعــام 
نــمــوا بــنــســبــة 35.1%، وبــلــغــت قيمتها   ،2018
اإلجــمــالــيــة نــحــو 24.4 مــلــيــار ريــــال مــقــارنــة مع 

18.05 مليار ريال خالل عام 2017. 
الـــصـــادرات غير النفطية الفتتاح  ويــعــزى نمو 
ميناء حمد الدولي وتدشن الخطوط البحرية 
املباشرة التي باتت تربط قطر بــأســواق مهمة 
في العالم، إذ أن القطاع الخاص استطاع إيجاد 
أســـــواق جـــديـــدة بــالــتــزامــن مـــع تــدشــن خــطــوط 
بحرية جديدة األمر الذي أدى إلى قدرة القطاع 
الخاص املحلي من الوصول إلــى عــدد اكبر من 

األسواق.

السلع والمنتجات

وتــتــنــوع السلع واملــنــتــجــات غير النفطية التي 
يقوم القطاع الخاص املحلي بتصديرها ومن 
أهمها األملنيوم في أشكاله املختلفة »سبائك، 
قــواطــع، قوالب والـــواح«، وزيــوت الــغــاز، وزيــوت 
األســـــــاس، وغـــــاز الــهــيــلــيــوم، وشـــبـــكـــات وزوايـــــا 

الــحــديــد وحــديــد الــتــســلــيــح، والــبــارفــن، واملـــواد 
الــكــيــمــائــيــة، واالســــمــــدة الـــكـــيـــمـــاويـــة، والــبــولــي 

اثيلن، وروالت واكياس البالستيك وغيرها.
وبــحــســب بــيــانــات جــهــاز اإلحــصــاء والتخطيط 
للربع األول فإن الدول اآلسيوية احتلت املرتبة 
ــدول املـــقـــصـــد لـــلـــصـــادرات  ــ ــ األولــــــــى بــالــنــســبــة لـ
الــوطــنــيــة »الــنــفــطــيــة وغـــيـــر الــنــفــطــيــة«، وكــذلــك 
لــلــواردات القطرية خالل  لــدول املنشأ  بالنسبة 
نفس العام، حيث شكلت 82.1% و 34.8% على 
ــتـــوالـــي، يــتــبــعــهــا االتــــحــــاد األوروبـــــــي بــمــعــدل  الـ
10.6% و 29.7% على التوالي، ثم دول مجلس 
التعاون الخليجي بمعدل 2.9% و 6.0% على 

التوالي. 

غير تقليدية 

واكــــد رجـــل األعـــمـــال ســعــد الـــدبـــاغ أن نــمــو قيم 
ــادرات غـــيـــر الــنــفــطــيــة دلـــيـــل عـــلـــى نــجــاح  ــ ــــصــ الــ
ــا ملـــواجـــهـــة إغــــالق  الـــخـــطـــط الــــتــــي تــــم اتــــخــــاذهــ
الحدود، الفتا إلى أن تدشن الخطوط البحرية 
املــبــاشــرة مــع أســـواق غير تقليدية كــان لــه دور 
مـــبـــاشـــر فــــي زيـــــــادة الـــــصـــــادرات غـــيـــر الــنــفــطــيــة 
ووصول املنتجات والسلع القطرية إلى مختلف 
ــم بــشــكــل مـــبـــاشـــر ودون وجــــود  ــالـ ــعـ الـ أســـــــواق 

وســيــط تــجــاري. وأشــــار الــدبــاغ إلـــى أن مسيرة 
الصناعة الوطنية شــهــدت تــطــورا كبيرا خالل 
العامن املاضن مما أدى إلى وجود فائض في 
اإلنتاج دفع باتجاه التصدير إلى أسواق العالم 
املختلفة، مشيرا إلى أن املنتجات القطرية تصل 

اليوم إلى كافة قارات العالم عبر ميناء حمد.
ونوه إلى دور القطاع الخاص املحلي في إيجاد 
شــركــاء تــجــاريــن مــن مختلف دول الــعــالــم على 
ــادرات، مــشــيــرا إلـــى أن  صــعــيــد الــــــواردات والــــصــ
تواصل التجار القطرين مع الشركات الكبرى 
بمختلف دول العالم ساهم بفتح أســـواق عير 

تقليدية أمام الصادرات الوطنية.
 وبن أن األشهر املاضية دخلت إلى قائمة الدول 
لــلــصــادرات القطرية دول جــديــدة لم  املستقبلة 
تكن من ضمن الدول املتصدرة ما قبل الحصار 
عــلــى الـــدولـــة االمـــر الـــذي يــؤكــد نــجــاعــة الخطط 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص فـــي تـــجـــاوز آثـــار 
إغــالق الــحــدود والــحــصــار. ونــوه إلــى أن الفترة 
ــاج الــوطــنــي  ــتــ املــقــبــلــة ســتــشــهــد املـــزيـــد مـــن اإلنــ
خاصة في ظل حركة تدشن املصانع املحلية، 
ــــادة فـــي اإلنـــتـــاج الــوطــنــي  مــشــيــرا إلـــى أن أي زيـ
ــادرات غير  ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر عــلــى قــيــم الــــصــ

النفطية.

■ جودة المنتجات والسلع الوطنية تنسجم مع المعايير الدولية

لعبت الخطوط البحرية بن قطر وعدة من دول 
الــعــالــم دورا رئــيــســيــا فـــي زيـــــادة حــجــم الــتــبــادل 
التجاري فيما بن قطر وتلك الدول التي تربطها 
خط بحري مباشر ومنها سلطنة عمان من خالل 
خطن مباشرين من ميناء صاللة وميناء صحار 
إلى ميناء حمد وتقدر املسافة بينهما بنحو 750 
كيلو مترا وبمدة للرحلة الواحدة نحو 36 ساعة.

وثــانــي أقــرب خــط بحري جديد مــع دول املنطقة 
هــو الــخــط الــرابــط بــن مــيــنــاء الــشــويــخ بالكويت 
ومــيــنــاء حــمــد، إذ تــقــدر املــســافــة بــيــنــهــمــا بنحو 
365 كيلو مترا وبمدة رحلة ال تتجاوز 20 ساعة 
بن ميناء الشويخ وميناء حمد، ولعل دور هذا 
املـــيـــنـــاء يــنــصــب فـــي كـــونـــه يــشــكــل مــحــطــة مهمة 
إلــى دول  لــوصــول البضائع واملنتجات القطرية 
مختلفة في املنطقة مثل األردن ولبنان وغيرها، 
ــة إلــــى أنــــه شــكــل أيـــضـــا نــقــطــة وصـــول  ــافـ بـــاإلضـ

بضائع ومنتجات دول املنطقة إلى الدوحة.
ــــط مــــا بــن  ــرابـ ــ وكـــــــان لـــلـــخـــط الــــبــــري الـــبـــحـــري الـ
تركيا وقــطــر بــاســتــخــدام شــاحــنــات النقل البري 
ــرورو لــنــقــل الــشــاحــنــات الــبــريــة  ــ ومـــن ثـــم ســفــن الــ
مــع بضائعها مــن مــيــنــاء بــوشــهــر اإليـــرانـــي إلــى 
ميناء حمد الدولي بخفض التكلفة بنحو 80% 
ليكون الخط الجديد بديال عن شحن البضائع 
الــجــو، وذلـــك عقب توقيع  إلــى قطر عبر  التركية 
ــيـــة وتـــركـــيـــا مــذكــرة  دولـــــة قــطــر وإيـــــــران اإلســـالمـ
تفاهم بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة املرور 
العابر »الترانزيت« لتقوية التعاون االقتصادي 
الــتــجــارة وعــبــور البضائع  والــتــجــاري، وتيسير 
ــــن خــــــالل تـــقـــلـــيـــل الـــوقـــت  ــتــــجــــاريــــة مـ ــلــــع الــ والــــســ
والتكاليف واإلجــراءات وبأعلى كفاءة، وتوسيع 
حجم التبادل التجاري وانسياب السلع التجارية 

بشكل مستمر.

شوقي مهدي
عمر القضاه

ــر الـــشـــهـــريـــة  ــاريــ ــقــ ــتــ بـــحـــســـب الــ
الــصــادرة عــن غــرفــة قطر للعام 
الــصــادرات  2018 ارتفعت قيمة 
غــيــر الــنــفــطــيــة الــشــهــريــة خــالل 
العام 2018 من 2118.2 مليون 
ــى 2165.4  ــ إلـ يـــنـــايـــر  فــــي  ريــــــال 
مليون في فبراير، حيث بلغت 
الــــزيــــادة 2.23% بينما  نــســبــة 
انخفضت في شهر مــارس إلى 
1356 مليون ريال قطري بنسبة 
انخفاض 37.4% ثم ارتفعت في 
أبــريــل بشكل ملحوظ وواضــح 
الـــى 2270 مــلــيــون ريــــال قطري 
بــلــغــت %67.4  بــنــســبــة زيـــــــادة 
لــتــنــخــفــض مــــــرة اخـــــــرى خـــالل 
شــهــر مـــايـــو لــتــصــل الــــى 1905 
مالين ريال بانخفاض نسبته 
16% ثــــم انــخــفــضــت فــــي شــهــر 
يونيو الى 1655.4 مليون ريال 
انــخــفــاض قــدرهــا 13.1  بنسبة 

مــقــارنــة بشهر مــايــو، ثــم عــادت 
إلـــى االرتـــفـــاع مـــرة أخـــرى خــالل 
شــــهــــر يــــولــــيــــو حــــيــــث وصـــلـــت 
ــال ثــم  ــ ــــى 2660.3 مـــلـــيـــون ريــ إلـ
ــعـــت فــــي شـــهـــر أغــســطــس  ــراجـ تـ
لتصل إلى 2264.7 مليون ريال 
قطري بنسبة انخفاض %14.9 
ثم استمر التراجع في سبتمبر 
إلـــــى 1642.03 مــلــيــون  لــتــصــل 
انــخــفــاض  ريــــال قــطــري بنسبة 
لــتــعــاود االرتـــفـــاع مــرة   ،%27.4
أخــــــــــرى خــــــــالل شــــهــــر أكــــتــــوبــــر 
الــى 1981 مليون ريــال  وتــصــل 
بــلــغــت %20.6  بــنــســبــة زيـــــــادة 
واســتــمــرت فـــي االرتـــفـــاع خــالل 
ــــى  ــل إلـ ــتــــصــ ــر نــــوفــــمــــبــــر لــ ــ ــهـ ــ شـ
2244.166 مليون ريــال بنسبة 
زيادة بلغت 13.3% ثم تراجعت 
ــر ديــــســــمــــبــــر لـــتـــصـــل  ــ ــهـ ــ فـــــــي شـ

2124.791 مليون ريال.

 الخطوط البحرية المباشرة ساهمت بفتح 
أسواق جديدة أمام الصادرات القطرية

نمو متواصل بالصادرات غير النفطية خالل العام 2018

الدباغ: القطاع الخاص 
ساهم بإيجاد شركاء 
تجاريين من مختلـف 

دول العالــم

70 مليار ريال إجمالي 
قيمة الصادرات الوطنية 

بالربع األول 2019

الدول اآلسيوية أبرز 
الشركاء التجاريين

تنوع المنتجات الوطنية 
ساهم بدخولها إلى 

اسواق جديدة
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مؤشرات األسبوع

5 % 30.1991.949.114.9%
قطاعات تسجل ارتفاعا 

بقيادة قطاع العقارات
انخفاضا في السيولة املتداولة 

خالل االسبوع 
مليون ريال قيم تداوالت اوريدو 

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت الطبية 

متصدرة الكميات 
نموا في سهم االسالمية القابضة 

متصدر االسهم املرتفعة

مليار ريال مكاسب األسبوع  5.7

1.17 % ارتفاعا في المؤشر
و581.9 مليار ريال رسملة السوق

ــــب خـــال  ــانـ ــ حـــقـــق االجـ
جــلــســات تــعــامــات 
االســبــوع املاضي 
صــافــي اســتــثــمــار 
شــــــــــرائــــــــــي يـــــقـــــدر 
بــنــحــو 61 مــلــيــون 
ريــــــــــال، حــــيــــث بــلــغــت 

ــي  ــالــ ــمــ ــتــــريــــات االجــــانــــب اجــ ــة مــــشــ ــمـ ــيـ قـ
نــحــو  392 مــلــيــون ريــــال مــقــارنــة بنحو 
331 مليون ريال كاجمالي قيمة مبيعات 

املستثمرين االجانب.

61 مليون ريال 
مشتريات األجانب

لقطة

سلة العمالت  
ترجيحات متنوعة لعمات أخــرى مجتمعة 
مــعــا فيما يتعلق بسلة عــمــات )مــثــل وحــدة 
نقدية أوروبــيــة أو حقوق السحب الخاصة(. 
تــســتــخــدم أحـــيـــانـــا مـــن قــبــل عـــمـــات لتثبيت 
ســعــرهــا عــــادة فــي ســلــة تــرجــيــحــات تــجــاريــة. 
مجموعة مختارة من العمات ذات متوسط 
ترجيحات مستخدم كمقياس لقيمة أو كمية 
الــتــزام مــا. سلة الــعــمــات تستخدم عـــادة في 
التعاقدات كوسيلة لتجنب )أو تقليل( خطر 

تذبذب العملة.

دليل المستثمر

أغــلــق االســبــوع االول مــن شــهــر يوليو 
من العام الجاري على تسجيل ارتفاع 
الــعــام  نسبته 1.17% اســتــقــر بــاملــؤشــر 
فـــي املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، حــيــث اســتــقــر 
املــؤشــر فــي أعــقــاب تـــــداوالت االســبــوع 
املاضي عند مستوى 10,566.52 نقطة 
بعد أن كسب بما قيمته تقدر بـ 122.04 

نقطة.
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فــقــد بلغت رسملة 
الــســوق نحو 581.9 مليار ريـــال، بعد 
ان كــســب مـــا قــيــمــتــه 5.7 مــلــيــار ريـــال 
مقارنة برسملة السوق في االسبوع 
ــــن شـــهـــر يــونــيــو  الـــــرابـــــع واالخـــــيـــــر مـ
مــن الــعــام الـــجـــاري. أمـــا الــســيــولــة فقد 
استقرت بدورها عند مستوى 875.8 
مــلــيــار ريــــال، منخفضة بــذلــك بنسبة 

30.19% مــقــارنــة بــجــلــســات االســبــوع 
الرابع من شهر يونيو 2019.

إلـــــى ذلـــــك فـــقـــد بــلــغــت كــمــيــة األســـهـــم 
املتداولة 272.7 مليون سهم في نهاية 
ــوع االول مــــن شــهــر  ــ ــبـ ــ ــلـــســـات االسـ جـ
ــفـــاع عـــن االســبــوع  يــولــيــو بــنــســبــة ارتـ

الربع واالخير من شهر يونيو بنسبة 
تساوي 6.86%، كما بلغ عدد العقود 
املنفذة 26680 صفقة، مسجا ارتفاعا 
بـــاالســـبـــوع  ــقـــارنـــة  بــنــســبــة 3.74% مـ

الرابع من شهر يونيو الجاري.
وتــــم الــــتــــداول عــلــى أســـهـــم 46 شــركــة 

ــم 13  ــهــ ــفــــعــــت اســ مـــــدرجـــــة، حـــيـــث ارتــ
ســهــًمــا، فــي حــن انخفضت اســهــم 28 
ســـهـــًمـــا، وحـــافـــظـــت اســـهـــم 5 شــركــات 
عــلــى اســتــقــرارهــا مــقــارنــة بــاالســبــوع 
ــو املــــاضــــي.  ــيـ ــونـ ــر يـ ــهـ ــــن شـ ــــر مـ ــيـ ــ االخـ
ــان ســـهـــم »املـــجـــمـــوعـــة اإلســـامـــيـــة  ــ وكــ
الـــقـــابـــضـــة« هــــو أفـــضـــل األســــهــــم أداًء 
خـــال األســـبـــوع، مــع ارتــفــاعــه بنسبة 
14.9% باملقارنة مع األسبوع السابق 
وبلغ حجم التداوالت عليه 4.2 مليون 
سهم. وعلى الجانب اآلخر، كان سهم 
»شركة قطر للسينما وتوزيع األفام« 
هـــو األســـــوأ أداًء خــــال األســـبـــوع مع 
تراجعه بنسبة 9% من خال تداوالت 
بلغ حجمها 509 أسهم فقط، وأبــدت 
املؤسسات األجنبية تفاؤلها بحركة 
الـــســـوق وبـــلـــغ صـــافـــي شـــرائـــهـــا 73.9 

مليون ريال.

أحمد فضلي

اشــار التحليل الفني االسبوعي 
ــنـــك قــطــر  ــة بـ ــركــ ــــن شــ الـــــصـــــادر عـ
 QNB املــالــيــة الــوطــنــي للخدمات 
ــة  ــ ــــورصـ بـ الـــــــــى ان مــــــؤشــــــر   FS
قــــطــــر ارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر بــــورصــــة 
ــة  ــارنـ ــقـ بـــنـــســـبـــة 1.17% مـ قــــطــــر 
الــســابــق ليغلق عند  بــاألســبــوع 
مــســتــوى 10,556.52 نــقــطــة. كما 
اوضــــح تــقــريــر  شــركــة بــنــك قطر 
 QNB املــالــيــة الــوطــنــي للخدمات 
انــه حتى اآلن حتى اآلن، لم    FS
يـــتـــم تـــأكـــيـــد الـــنـــمـــوذج الــســعــري 
املرتفع الذي تكّون خال األشهر 
ــة بــنــك  ــركــ املــــاضــــيــــة، غـــيـــر ان شــ
قــطــر الــوطــنــي لــلــخــدمــات املــالــيــة 
اوضحت في تقريرها ان مستوى 
لـــدى املحللن  املــتــوقــع  املــقــاومــة 
ــقــــى 10,800  ــبــ يــ ــــن  ــــصـ ــتـ ــ ــخـ ــ واملـ
ــبــــوعــــي  ومــــســــتــــوى الـــــدعـــــم األســ

9,700 نقطة.

اليوم استكمال تجزئة أسهم الشركات المدرجة
اليوم اجــراءات تجزئة اسهم  تستكمل بورصة قطر 
كافة الشركات املدرجة ضمن بورصة قطر من خالل 
الى جانب تجزئة شركة  تجزئة صناديق املؤشرات 
قامكو وذلك في اعقاب جلسة تعامالت اليوم االحد 7 
يوليو على ان تكون تلك التجزئة سارية املفعول بداية 

من يوم االثنني 8 يوليو الجاري.
اعلنت نتائج تجزئة أســهــم 3  بــورصــة قطر  وكــانــت 
الخميس 4 يوليو من  شركات وفقا إلغــالق جلسة 
الــعــام الــجــاري، وقــامــت بــإجــراء تجزئة أسهم شركة 
املالحة القطرية )مالحة( QNNS، وستكون سارية 
املــفــعــول اعـــتـــبـــارًا مـــن يــــوم االحــــد 7 يــولــيــو 2019.، 

وبلغ إجمالي عدد األسهم 1,145,252,000 سهما، 
وسعر اإلغــالق املعّدل 6.43 ريــال، وتم تحديد الحد 
األقصى للسعر بـ 7.07 ريــال، والحد األدنــى للسعر 

بـ 5.79 ريال. 
وأعلنت بورصة قطر عن نتائج تجزئة أسهم شركة 
الخليج للمخازن GWCS، وستكون سارية املفعول 
اعتبارًا من يوم االحد 7 يوليو 2019.، وبلغ إجمالي 
عدد األسهم 586,031,480 سهما، وسعر اإلغالق 
املعّدل 4.95 رياال، وتم تحديد الحد األقصى للسعر بـ 

5.44 ريال، والحد األدنى للسعر بـ 4.46 ريال.
كــمــا أعــلــنــت بــورصــة قــطــر عــن نــتــائــج تــجــزئــة أسهم 

 ،QGTS املــحــدودة - ناقالت الغاز  لنقل  شركة قطر 
ــوم االحــد  وســتــكــون ســاريــة املــفــعــول اعــتــبــارًا مــن يـ
عــــــدد األســـهـــم  ــــي  ــال ــمــ ــغ إجــ ــلــ يـــولـــيـــو 2019.، وبــ  7
5,540,263,600 سهما، وسعر اإلغالق املعّدل 2.26 
ريال، وتم تحديد الحد األقصى للسعر بـ 2.48 ريال، 

والحد األدنى للسعر بـ 2.04 ريال.
ــك، فــقــد شــهــد األســبــوع املــاضــي االنــتــهــاء في  الـــى ذلـ
جلسة االحد من تجزئة أسهم شركات قطاع التأمني، 
وبـــدأت فــي اعــقــاب جلسة االثــنــني فــي تجزئة اسهم 
الثالثاء  العقارات والــذي استكمل في اعقاب جلسة 
ــبــورصــة بــتــجــزئــة قــطــاع االتـــصـــاالت على  وقـــامـــت ال

جلسة واحدة بحكم وجود شركتني فقط لالتصاالت 
مدرجتني في البوصة، وشرع منذ جلسة الخميس 4 
االنتقال  النقل قبل  الى تجزئة اسهم  االنتقال  يوليو 
الـــى تــجــزئــة صــنــاديــق املـــؤشـــرات عــلــى الــتــرتــيــب الــى 
جانب تجزئة اسهم شركة قامكو التي ادرجت نهاية 
العام املاضي في بورصة قطر، وبذلك يتم االنتهاء 
بــشــكــل كــامــل مـــن تــجــزئــة كــافــة االســـهـــم لــلــشــركــات 
القطرية بتاريخ 7 يوليو من  البورصة  املــدرجــة فــي 

العام الجاري.
وتتم عملية تجزئة القيمة االسمية بعد نهاية جلسة 
التداول في التواريخ املقررة لكل شركة من 10 رياالت 

التعامل بالقيمة االسمية الجديدة  إلى 1 ريــال، ويتم 
والقيمة السوقية املعدلة للسهم في يوم العمل التالي، 
حيث تصبح القيمة السوقية الجديدة للسهم حاصل 
قسمة آخر قيمة سوقية للسهم قبل التجزئة )سعر 
اإلغـــــالق فـــي الـــيـــوم الــســابــق عــلــى تـــاريـــخ الــتــجــزئــة( 
الكميات )عــدد األسهم(  مقسومة على 10، وتكون 
اململوكة  الكمية  بمحفظة املستثمر حاصل ضــرب 
لــلــمــســاهــم فـــي الـــيـــوم الــســابــق عــلــى تـــاريـــخ الــتــجــزئــة 
الحالية  القيمة االسمية  مضروبة في 10، علمًا بأن 
ألســهــم شــركــة فــودافــون قطر هــي 5 ريـــاالت قطرية 

وستتم تجزئتها إلى 1 ريال قطري.

العقارات تقود االرتفاعات

ت
عا

طا
لق

ء ا
دا

أ

ارتــفــاعــات  املــاضــي تسجيل  شهد جلسات االســبــوع 
مــلــحــوظــة عــلــى مــســتــوى كــافــة املــــؤشــــرات الــقــطــاعــيــة 
املدرجة ضمن بورصة قطر، باستثناء قطاع مؤشر 
جميع اسهم الصناعة ومؤشر اسهم قطاع النقل. ومن 
ابرز القطاعات التي قادت االرتفاعات نجد خاصة على 
مستوى مؤشر جميع اسهم قطاع البنوك والخدمات 

املالية وقطاع العقارات يليهم قطاع االتصاالت.
وسجلت املؤشرات الرئيسية ارتفاعات طفيفة مقارنة 
املاضية، حيث  الجلسات  باملستويات املسجلة خالل 
انــخــفــض مـــؤشـــر الــعــائــد االجـــمـــالـــي بــنــســبــة %1.17 
ليقفل املؤشر  بعد ان كسب ما قيمته 224.54 نقطة 
ارتــفــع  فـــي حـــني  نــقــطــة،  عــنــد مــســتــوى 19,443.28 
ــان االســــالمــــي الــســعــري  ــريــ ــ مـــؤشـــر بـــورصـــة قــطــر ال
بنسبة 0.67% بعد ان كسب ما قيمته 15.99 نقطة 
اقــفــل  نــقــطــة. كــمــا  لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 2,401.43 
الــريــان االســالمــي عند مستوى  مؤشر بورصة قطر 
ارتفاع تساوي 27.21  4,088.90 نقطة محققا قيمة 
نقطة ليرتفع املؤشر بنسبة تساوي 0.67%، الى ذلك، 
فــقــد ارتــفــع مــن جهته مــؤشــر جميع االســهــم بنسبة 
تساوي 1.09% ليغلق املؤشر عند مستوى 3,125.36 

نقطة مسجال قيمة تغير تساوي 33.83 نقطة.
ارتــفــع مؤشر  القطاعية، فقد  لــلــمــؤشــرات  وبالنسبة 
املالية بنسبة %1.73  البنوك والخدمات  جميع اسهم 
بعد ان كسب ما قيمته 69.91 نقطة، ليدفع باملؤشر 
الى االرتفاع الى 4,108.68 نقطة. وقفز مؤشر جميع 
اسهم قطاع الخدمات والسلع االستهالكية بما نسبته 
ليغلق  0.77% بعد ان كسب ما قيمته 62.72 نقطة 
املؤشر عند مستوى 8,163.49 نقطة وتراجع مؤشر 
جميع اسهم صناعة بنسبة 0.15% بعد ان خسر 

ما قيمته 4.79 ليقفل عند مستوى 3,248.13 نقطة. 
وارتـــفـــع مــؤشــر جــمــيــع اســهــم قــطــاع الــتــامــني بنسبة 
ليغلق  0.01% بعد ان كسب مــا قيمته 0.26 نقطة 
املؤشر عند مستوى 3,095.25 نقطة. وارتفع مؤشر 
الــعــقــارات كــذلــك بنسبة %2.47  قــطــاع  جميع اســهــم 
اعــقــاب جلسات االســبــوع املاضي  بعد ان كسب فــي 
لــالغــالق عند مستوى  ليدفع باملؤشر  37.75 نقطة 

 .1,566.04
وارتــفــع مــؤشــر جميع اســهــم االتــصــاالت بما نسبته 
ليدفع  2.11% بعد ان كسب مــا قيمته 19.10 نقطة 
باملؤشر الى االرتفاع الى مستوى 924.76 نقطة. في 
النقل بما نسبته  املقابل تراجع مؤشر جميع اسهم 

2.08% بعد ان خسر ما قيمته 53.31 نقطة ليدفع من 
مستوى املؤشر الى 2,508.78 نقطة. 

القابضة االرتفاعات  الى ذلك، قادت اسهم االسالمية 
الرعاية  ارتفع بما نسبته 14.9%، يليها سهم  حيث 
التجاري  البنك  الطبية بنسبة تساوي 5.5% ومن ثم 
ثــم شركة  ارتفعت اسهمها بنسبة 5.2% ومــن  الــذي 
ودام بنسبة 4.1% ومن ثم اسهم شركة اوريــدو بما 
نسبته 4.1%. اما االسهم التي انخفضت فهي اسهم 
ثــم اســهــم االملانية  السينما بنسبة 9% ومــن  شــركــة 
الطبية بما نسبته 6.4% ومــن ثم اسهم مخازن بما 
نسبته 5.2% ومن ثم اسهم شركة مجمع املناعي بما 

نسبته 4% واسهم شركة السالم بما نسبته %3.4.

 5 قطاعات تصعد بالمؤشر خالل األسبوع 

:QNB FS
استمرار المقاومة 

عند مستوى
نقطة  10800 
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الشركة القطاع
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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

4,287,528
2,423,811
1,997,690
5,386,926
1,298,503
4,303,277

11,647,750
907,256
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3.840

14.550
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6.670
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10.110

65.900
52.990
23.290

3.630
12.190
40.700
18.600
5.990

14.040
35.390
7.250
7.650

68.900
7.110

18.820
16.600
4.600
2.550
2.930
7.410
3.760
1.170
0.406
0.772
0.911
0.560
2.180

12.600
0.725
0.413
6.700
1.740

21.400
6.050
3.600

14.340

3.750
6.450

11.390
2.330

16.200
0.786
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3.820
1.200
0.407
0.786
0.919
0.568
2.540

12.810
0.777
0.420
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6.300
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14.400
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6.560

11.480
2.370
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22.650
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1.210
3.870
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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

57,787
49,093,226
3,059,305
6,319,137

509
865,658

1,693,546
1,089,394
355,868

311,301
631,993

5,486,686
3,549,116
1,886,883
6,312,048
1,835,589

15,549,431
33,268,043
1,760,766

2,836,363
25,872

694,199
6,038,517
338,102

4,525,653
3,155,914

43,630,975
1,093,962

178,961
221,509

1,440,465

743,979.310
39,498,072.579
1,306,075.001

44,501,336.290
949.120

18,725,785.840
10,588,252.970
4,017,930.120
5,139,189.330

1,182,043.350
4,130,832.010

63,376,341.630
8,784,238.600

31,164,108.620
5,013,112.013
3,546,457.940

40,567,486.470
19,814,246.984
17,591,122.680

10,090,956.940
67,355.770

23,152,802.420
14,416,419.230
1,931,926.200

نشرة التداوالت  األسبوعية من ٢٠١٩-06-30 إلى ٢٠١٩-04-07

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

الطبية

ازدان القابضة

استثمار القابضة

قطر االول

مسيعيد

اوريدو

QNB
صناعات قطر

الريان

الرعاية

49,093,226

43,630,975

33,268,043

27,940,413

15,549,431

91,902,421.770

82,143,579.180

63,376,341.630

44,664,115.150

44,501,336.290

العقارات النقلالتأمين
% 2.08- % 2.11 % 2.47 % 0.01 % 0.15- % 0.77 % 1.73

المؤشر العام

نقطة
10,566.52

التغير

 نقطة
122.04

نسبة التغير

% 1.17
رسملة السوق

 581.9
مليار ريالمليار ريال

 5.7

كمية األسهم

272.7
%مليون سهم

6.86
عدد الصفقات

26680
% صفقة

3.74

13285
شركة
46

مجمع 
المناعي

مخازن الطبية السالمالسينما
% % % %% 4- 5.2- 6.4- 9.00-3.4-

األكثر انخفاضًا

االسالمية 
القابضة

اوريدو ودام 
الغذائية

الرعاية 
الطبية

البنك 
التجاري

%% % %% 14.94.1 4.1 5.55.2

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

875.5

%30.19-

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%6%10%14 %13%22 %6%29

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

اء
ــر

شـ

غير القطريين

القطريون %44.76
%55.24%62.2

%37.8
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تطلقها مشيرب العقارية وهواوي

أول مركز »تجربة هواوي« للعمالء في قطر
أعلنت مشيرب العقارية، شركة التطوير 
العقاري الوطنية التابعة ملؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، عن 
تــعــاونــهــا مـــع شـــركـــة هــــــواوي لــتــدشــن 
ــز تــجــربــة هـــــــواوي« فـــي قطر  ــركـ أول »مـ
ــة، الـــحـــي الــذكــي  بــمــشــيــرب قــلــب الــــدوحــ

 في العالم.
ً
واألكثر استدامة

جــــاء ذلــــك خــــال حــفــل تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
تــعــاون بــن مــشــيــرب الــعــقــاريــة، الشركة 
املــطــورة ملــشــروع مشيرب قلب الــدوحــة، 
ــة هــــــــــواوي، الــــشــــركــــة الــصــيــنــيــة  ــ ــركـ ــ وشـ
الــــرائــــدة عــاملــيــا فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا 

االتصاالت.
ويــأتــي هــذا االتــفــاق تماشيا مــع الرؤية 
الــدوحــة  الــتــي تــم وضعها ملشيرب قلب 
بـــحـــيـــث تــــكــــون دائـــــمـــــا وجــــهــــة ريــــاديــــة 
وعنوان للمبادرات والخدمات املبتكرة 
واألولى من نوعها في الدولة. كما يأتي 
هذا التعاون مع هــواوي بصورة تخدم 

تطور نمو الشركة وتعزز من حضورها 
محليا، والرفع من حصتها السوقية.

الــكــواري، الرئيس التنفيذي  وقــال علي 
بـــالـــوكـــالـــة لـــشـــركـــة مـــشـــيـــرب الـــعـــقـــاريـــة: 

»ترتكز مشيرب قلب الدوحة على أسس 
ــِعــُد 

َ
االتـــصـــال والــحــيــاة الــذكــيــة، فنحن ن

كــل املــســتــأجــريــن فــي مــشــيــرب وزوارهــــا 
لــــهــــا، ونــــحــــن اآلن  نـــظـــيـــر  ــارب ال  ــجــ ــتــ بــ

بصدد عقد عــدد من الشراكات من أجل 
ضــمــان تحقيق ذلـــك. وفـــي اعــتــقــادي أن 
هذا االتفاقية لتطوير أول مركز تجربة 
هواوي للعماء في قطر، هو خير دليل 

عــلــى ثــقــة الــشــركــات الــعــاملــيــة فــي البنية 
الـــدوحـــة. ونحن  قــلــب  التحتية ملــشــيــرب 
ــذا املــــركــــز الـــجـــديـــد  ــ ســــعــــداء بــــإطــــاق هــ
ونــتــطــلــع لـــإعـــان عـــن مـــوعـــد افــتــتــاحــه 

قريبا.«
ــان الـــرئـــيـــس  ــ ــال فــــرانــــك فــ ــ ــة قــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
التنفيذي لشركة هــواوي للتكنولوجيا 
مــعــلــقــا: »إن هـــذا الــتــعــاون خــطــوة هامة 
ــا. فـــــهـــــواوي تــتــمــتــع  ــنــ ــدًا بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــ جــ
بقاعدة عماء قوية في قطر، وهو األمر 
ــــادة تــواجــدنــا في  الــــذي يــدفــعــنــا إلـــى زيـ
ــة مـــن خــــال مــركــز  مــشــيــرب قــلــب الـــدوحـ
تجربة هواوي، والذي من شأنه أن يوفر 
لــلــزوار فرصة لتجربة عــدد مــن الحلول 
ــــن هـــــــواري،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــــرائــــــدة مـ
ــاء  ــذكـ مـــثـــل تــقــنــيــة الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس، الـ
االصــطــنــاعــي، منتجات هــــواوي كـــاود. 
لــذا فإنه من املهم جــدًا تقوية حضورنا 
إلــى املزيد  الــســوق املحلي، ونتطلع  فــي 
مــــن الــــشــــراكــــات الـــجـــديـــدة مــــع مــشــيــرب 

العقارية في سبيل تحقيق ذلك.«

¶ خالل تدشين اول مركز تجربة »هواوي« في قطر 

الدوحة - 

أول بنك إسالمي في قطر يطبق هذه التكنولوجيا المتقدمة

الدولي اإلسالمي: إطالق تقنية الدفع »دون 
لمس« بواسطة بطاقاته المصرفية

ــــي اإلســــالمــــي عـــن إطـــالق  ــدول ــ أعـــلـــن ال
ملــس« عبر  الــدفــع بتقنية »دون  خــدمــة 
ــتـــالف  ــلـــى اخـ ــة عـ ــيـ ــرفـ ــه املـــصـ ــاتـ ــاقـ ــطـ بـ
أنــواعــهــا وذلـــك مــواكــبــة للجيل األحــدث 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا املــصــرفــيــة وتــلــبــيــة 
لتطلعات عمالئه وليكون بذلك أول بنك 

إسالمي في قطر يطبق هذه التقنية.
ــذه الــتــقــنــيــة أصـــبـــح بــإمــكــان   وعـــبـــر هــ
حاملي بطاقات الدولي اإلسالمي التي 
تــحــمــل تــقــنــيــة »دون ملــــس« اســتــخــدام 
البطاقات بطريقة سهلة وسريعة  هذه 
بــعــيــدًا عـــن الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
تتطلب إدخال البطاقة في أجهزة الدفع 

املختلفة.
 وصــرح عمر عبد العزيز املير رئيس 
الــدولــي اإلسالمي  تطوير األعــمــال فــي 
الجديدة  التقنية  بمناسبة إطــالق هــذه 
قائال:»يسرنا في الدولي اإلسالمي أن 
التكنولوجية  الــتــطــورات  أحــدث  نــواكــب 
العاملية في القطاع املصرفي ويسعدنا 
أن نــكــون أول بــنــك إســالمــي فــي قطر 
التي أصبحت أحد  التقنية  يطبق هــذه 
املــطــلــوبــة بالنسبة الســتــخــدام  الــحــلــول 
الـــبـــطـــاقـــات املـــصـــرفـــيـــة عـــلـــى اخـــتـــالف 

أنواعها«.

ــاف »إن هـــذه الــتــقــنــيــة وإضــافــة  ــ  وأضـ
إلــى اليسر والــســهــولــة فــي االســتــخــدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــإنــهــا تتميز  ومــواكــبــة 
ــان بــالــنــظــر إلــى  بــدرجــة عــالــيــة مــن األمــ
اعتمادها على برمجيات تتمتع بأعلى 
املعايير املعتمدة في القطاع املصرفي، 
وهذا أمر نضعه في الدولي اإلسالمي 

في أعلى سلم أولوياتنا«.
ــأن الـــدولـــي اإلســالمــي  ــر املــيــر »بــ ــ ـ

ّ
 وذك

ــذا الــعــام عــلــى أعــلــى شــهــادة  حــصــل هـ
فـــي مــجــال حــمــايــة بــيــانــات الــبــطــاقــات 
للمرة  املــصــرفــيــة )PCI-DSS( وذلــــك 

ــــي شـــهـــادة  الـــرابـــعـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي وهـ
التي تحقق أفضل  منح للمؤسسات 

ُ
ت

املعايير األمنية في هذا املجال الحيوي 
ــــالق تقنية  ــإن إطـ ــتــالــي فــ ــام، وبــال ــهــ ــ وال
»دون ملــس« تأتي فــي سياق حرصنا 
على أفضل املعايير املعتمدة في مجال 
حــمــايــة مــعــلــومــات بـــطـــاقـــات عــمــالئــنــا 
وجميع معامالتهم املصرفية التي تتم 

عبر قنواتنا املختلفة«.
ــي  ــ ــدول ــ ال ــات  ــاقــ ــطــ بــ وبــــــــّن »أن جـــمـــيـــع 
ــا  ــ ــدارهـ ــ ــي ســـيـــتـــم إصـ ــتــ ــ اإلســـــالمـــــي ال
ملـــس«  بــتــقــنــيــة »دون  مـــــــزودة  حـــديـــثـــا 
وكــذلــك الــبــطــاقــات الــتــي يــتــم تجديدها 
الكامل لجميع  أن يتم االنتقال  ونأمل 
الــبــنــك إلـــى هـــذه التقنية وفــق  بــطــاقــات 
الخطة املوضوعة من قبل فريق العمل 

بالبنك«.
التقنية  املــيــر أخــيــرًا »أن إضــافــة  ــد  وأكـ
الجديدة إلى بطاقات الدولي اإلسالمي 
هــي خــطــوة إضــافــيــة فــي طــريــق طويل 
ــي فـــي تــطــويــر  ـــدولـــي اإلســـالمـ قــطــعــه ال
ــه وهـــو  ــاتــ ــدمــ مــخــتــلــف مـــنـــتـــجـــاتـــه وخــ
مــســتــمــر فـــي خــطــطــه الــتــطــويــريــة الــتــي 
العمالء ومصلحة  تصب في مصلحة 

البنك«.

¶ عمر المير

¶ وسام سليمان 

Ooredoo تزود شركة البناء القطرية 
بحل األسطول الذكي

أنها ســتــزود شركة   Ooredoo أعلنت
الــبــنــاء الــقــطــريــة بــحــل األســطــول الــذكــي 
املـــســـتـــنـــد عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا إنــتــرنــت 

األشياء. 
وتعد شركة البناء القطرية إحدى أكبر 
شــركــات املـــقـــاوالت املــبــتــكــرة فــي قطر. 
ومــــن خــــالل هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة، ســتــقــوم 
الشركة بتزويد مركباتها بحل إدارة 
الـــذي يمكن   Ooredoo األســـطـــول مــن
الــعــمــالء مـــن مــراقــبــة أكــثــر مـــن 1000 
ــوري. ومــن  مــركــبــة بــشــكــل مــبــاشــر وفـــ
الذكي،  خــالل االعتماد على األســطــول 
ســتــتــمــكــن شــركــة الــبــنــاء الــقــطــريــة من 
تــخــفــيــض الــنــفــقــات وزيـــــــادة إنــتــاجــيــة 
ــبــــات وتـــقـــلـــيـــل أعــــمــــال الــصــيــانــة  املــــركــ
ــة عــلــى  ــ ــــالمـ ــــسـ ــوى الـ ــتــ ــســ ــز مــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ

الطرقات وتقديم تجربة عمالء أفضل.
ــد االتــفــاقــيــة كــل مــن الــشــيــخ ناصر  وقـ
بـــن حــمــد بـــن نــاصــر آل ثـــانـــي، رئــيــس 
التجارية فــي Ooredoo قطر  األعــمــال 
والسيد بدر مصطفوي، املدير التجاري 

ملجموعة شركة البناء القطرية.
وقال يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس 
»يـــأتـــي  قـــطـــر   Ooredoo ،ــيـــات ــلـ الـــعـــمـ
ــقــطــريــة على  اعـــتـــمـــاد شـــركـــة الـــبـــنـــاء ال
الــذكــي ليبرهن على أن  حــل األســطــول 
إنترنت األشــيــاء أصبحت  تكنولوجيا 

التحول  بــدعــم  واقــعــا ملموسا تساهم 
الــرقــمــي ورفـــع الــكــفــاءة لــدى الــشــركــات. 
ونــحــن مــلــتــزمــون دائــمــا بــدعــم التحول 
الرقمي في قطر ونشر االبتكارات التي 
تعتمد تكنولوجيا إنترنت األشياء في 
ــاءات الــــذي يــتــمــيــز بنموه  قــطــاع اإلنــــشــ

املتسارع.« 
 
ً
 متكامال

ً
ويــعــد األســطــول الــذكــي حـــال

املعدات والبرمجيات واالتصال  يشمل 
الدعم  بالشبكة، باإلضافة إلى خدمات 
الــســاعــة. وتستخدم شركة  مـــدار  على 
ــال عن  ــبــنــاء الــقــطــريــة أجـــهـــزة االتـــصـ ال
البيانات مثل  التي يمكنها تحديد  بعد 
التتبع املباشر عبر نظام تحديد املواقع، 
ــــى تــحــلــيــل عــمــل املــحــرك.  بـــاإلضـــافـــة إل

وبــعــد ذلـــك تــقــوم Ooredoo بــبــث هــذه 
البيانات إلى السحابة لتقوم البرمجيات 
بتوفير خدمة التتبع املباشر والتحليل 

التنبؤي التخاذ القرارات االستباقية. 
ــه، قــــــال بــــــدر مـــصـــطـــفـــوي،  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
البناء  التجاري ملجموعة شركة  املدير 
ــادة مـــن حل  ــفـ ــتـ ــأتـــي االسـ الــقــطــريــة: »تـ
 Ooredoo األسطول الذكي الذي تقدمه
اإلنـــشـــاءات فــي صميم أهدافنا  لقطاع 
ــى تــقــديــم خـــدمـــات مــتــمــيــزة  ــ الـــرامـــيـــة إل
وتــكــنــولــوجــيــا رائــــــدة. إذ يــمــكــنــنــا اآلن 
وضع خطة لتدوير املوظفن باإلضافة 
إلى القيام بأعمال الصيانة االستباقية، 
ــادة مــعــدل الــســالمــة على  ــ مـــا يــعــنــي زيـ

الطرقات ألعلى مستوى.«

¶ الشيخ ناصر بن حمد وبدر مصطفوي يتبادالن الوثائق

»قطر الخيرية« تتسلم تبرعا 
من »لولو هايبر ماركت«

املــســؤولــيــة املجتمعية  مــبــدأ  مـــن  انــطــالقــا 
لــلــشــركــات واملــــؤســــســــات، تــســلــمــت قطر 
الخيرية تبرعا بقيمة 250 ألف ريال قطري 
اللولو هايبر ماركت - قطر  من مجموعة 
تــبــرعــات حملة »تــســوق وتــبــرع«  حصيلة 
التي أطلقتها مجموعة اللولو هايبر ماركت 
خــالل شهر رمــضــان، مساهمة منها في 

تنفيذ مشاريع قطر الخيرية.
الخيرية شكرها وتقديرها  ووجهت قطر 
ملجموعة اللولو هايبر ماركت على تبرعها 
ــــالل شــهــر  ــا خــ ــهـــدهـ الـــســـخـــي، مــثــمــنــة جـ
رمضان املاضي في جمع املبلغ من خالل 
حملة »تسوق وتبرع«، مؤكدة على أن دعم 
اللولو هو »دليل صادق على كيفية تعزيز 
الــذي يعكس  الخيري واإلنساني،  النشاط 
بشكل إيجابي نجاح الشركة في مختلف 

املجاالت«.
من جهته، قال شيجان إم أو: »بالتعاون مع 
قطر الخيرية، تتطلع مجموعة لولو هايبر 
ــــى لــعــب دور مــهــم فـــي بــرنــامــج  مـــاركـــت إل
ا أن حملة 

ً
املسؤولية االجتماعية«، مضيف

»تــســوق وتــبــرع« تــم اطــالقــهــا خــالل شهر 
نت مــن جمع هذا 

ّ
املــاضــي وتمك رمــضــان 

املبلغ بنجاح.
عـــــالوة عــلــى ذلـــــك، أكــــد شــيــجــان عــلــى أن 
LuLu Hypermarket ستواصل دعمها 
لــلــمــشــاريــع الــخــيــريــة وســـتـــواصـــل تــعــزيــز 
العمل اإلنساني جنًبا إلى جنب مع مراقبة 

الجودة.
بــــــدوره أوضـــــح مــحــمــد رشـــيـــد الــهــاشــمــي 
التبرع يأتي  أن هــذا  الهايبر ماركت  مدير 
رغــبــة مــن مــجــمــوعــة الــلــولــو الــصــادقــة في 
دعـــم الــعــمــل اإلنــســانــي خــاصــة املــشــاريــع 
الخيرية ضمن  التي تنفذها قطر  الخيرية 
أن  إلى  مسؤوليتها تجاه املجتمع، مشيرا 
حملة »تــســوق وتــبــرع« أطلقتها مجموعة 
الــلــولــو هــايــبــر مـــاركـــت مــنــذ أول يــــوم في 
رمضان، وتم تخصيص ربح حوالي 600 
الــتــي كــان حصيلتها  الحملة  لــهــذه  سلعة 
ربع مليون ريال قطري، الفتا إلى مساهمة 
الشركات االلكترونية والغذائية  عــدد مــن 

معهم في هذه الحملة.

خصمًا على الغرف واألجنحة و30 % بجميع المطاعم  % 25

من خالل مفهوم »متاجر المستقبل«

عروض وبرامج ترفيهية لألطفال في »سانت ريجيس«

5 عالمات مميزة في »الدوحة مول« مجموعة الندمارك تعتزم افتتاح 

الــدوحــة،  يقدم فندق سانت ريجيس 
أرقــــــى عــــنــــوان فــــي قـــطـــر، مــجــمــوعــة 
مــن الـــعـــروض الــخــاصــة عــلــى الــغــرف 
الترفيهية وفـــي مطاعمه  واألنــشــطــة 
الـــشـــهـــيـــرة خــــــالل فـــصـــل الـــصـــيـــف، 
لــضــيــوفــه عـــروضـــا ترفيهية  ــر 

ّ
ــيــوف ل

استثنائية.
ــت ريـــجـــيـــس«  ــ ــانـ ــ ــنــــدق »سـ ــق فــ ــ ــلـ ــ وأطـ
الـــرائـــد فـــي عــالــم الــضــيــافــة والــتــرفــيــه 
في قطر عروضا مميزة على الغرف 
تـــشـــمـــل 25% خــصــم  واألجـــــنـــــحـــــة 
عــلــى الـــغـــرف واألجـــنـــحـــة، بــوفــيــهــات 
إفــطــار غنية وتشكيلة مــن األنشطة 
الترفيهية لألطفال والــعــديــد غيرها، 
ــــى 30% خــصــمــا على  إل بـــاإلضـــافـــة 
جـــمـــيـــع املــــطــــاعــــم ألعــــضــــاء بـــرنـــامـــج 
ــآت مــــــاريــــــوت بـــونـــفـــوي.كـــمـــا  ــافــ ــكــ مــ

سيقدم الفندق كذلك لضيوفه الكرام 
ــانـــت ريـــجـــيـــس الــصــيــفــي  بــــرانــــش سـ
فــــي مـــطـــعـــم »أوبــــــــــــال«، مــــن الـــســـاعـــة 
12:30 ظــهــرًا حــتــى 4 عــصــرًا، حيث 
سيستمتع الضيوف باالختيار من 
بـــن مــجــمــوعــة مـــن األطـــبـــاق الــعــاملــيــة 
الــشــهــيــة الـــتـــي يــخــتــص بــهــا الــفــنــدق 

واملطاعم العاملية التي يحتضنها. 
كـــمـــا تـــقـــدم صـــالـــة »ســـــــراب الونــــــج«، 
الــحــائــزة عــلــى جــوائــز عـــدة مجموعة 
مـــن الـــعـــروض الــخــاصــة بــمــا فـــي ذلــك 
الخاصة  الظهيرة  جلسات شاي بعد 
بعالمة سانت ريجيس، باإلضافة إلى 
الــعــديــد مــن الــعــروض وقــوائــم الطعام 
الـــجـــديـــدة فـــي مــجــمــوعــة مـــن مــطــاعــم 
الـــفـــنـــدق بــمــا فــيــهــا مــطــعــم الــســلــطــان 
إبـــراهـــيـــم الـــحـــائـــز عـــلـــى جــــوائــــز عـــدة 

الــغــذاء والعشاء،  والــذي يقّدم وجبات 
ــر بـــــــاي«، املـــســـتـــوحـــى مــن  ــتــ ــســ و»أويــ
ع 

ّ
والـــذي يتمت الــكــارايــبــي  البحر  جــزر 

بــإطــالالت خــالبــة على املسبح ومياه 
الخليج العربي، باإلضافة إلى »أستور 

جريل« أفخم مطعم ستيك في قطر.
كما أطلق الفندق كذلك برامج ترفيهية 
جــديــدة لــألطــفــال تــشــمــل الــعــديــد من 

األنشطة املتنوعة، في خطوة للترفيه 
عن األطــفــال، وتحفيزهم على زيــادة 
الــبــدنــي وتــكــويــن صــداقــات  نشاطهم 
جديدة. وعلق السيد وسام سليمان، 
مدير عام فنادق سانت ريجيس في 
: »يسعى فندق سانت 

ً
قــائــال الــدوحــة 

ــا لــالبــتــكــار  ــمــ ريـــجـــيـــس الــــدوحــــة دائــ
ــي الــــخــــدمــــات أو  ــ والـــتـــمـــيـــز ســــــــواء فـ
أواملرافق والفعاليات  املطاعم  عروض 
الــتــي يقدمها، وبمناسبة  الحصرية 
فصل الصيف ندعو ضيوفنا الكرام 
الــعــروض  لالستمتاع بمجموعة مــن 
املميزة والتي تشمل وجبات البرانش، 
ـــروض حــصــريــة على  إضـــافـــة إلـــى عـ
الغرف، واالستمتاع بقمة الرفاهية مع 
خدماتنا املمتازة التي أضحت مرادفا 

لعالمة سانت ريجيس الشهيرة«.

أعلن مجمع »الدوحة مول«، الذي تديره وتشغله شركة 
»املانع املولز«، والذي من املقرر أن يفتح أبوابه للجمهور 
الربع األول من عــام 2020، عن إنضمام مجموعة  في 
النــــدمــــارك إلــــى قــائــمــة عــمــالئــه مـــن خــــالل إفــتــتــاحــهــا 
ملــجــمــوعــة مـــن عــالمــاتــهــا املـــشـــهـــورة. وســتــضــيــف هــذه 
ــات »ســنــتــربــويــنــت«، و»هــــــوم ســنــتــر«،  الـــشـــراكـــة عـــالمـ
ــبــــرس«، و»ســتــيــف  و»مــــاكــــس فــــاشــــن«، و»شــــــو إكــــســ

مادن« إلى شركاء املجمع من العالمات العاملية الرائدة. 
ويتماشى وجود هذه العالمات مع إلتزام املجمع الجديد 
بتقديم تجربة تسوق عاملية املستوى لكل من العائالت 
والــــــــزوار، مـــن خــــالل تــوفــيــر وجــهــة مــتــكــامــلــة يدعمها 
التصميم العصري واملبتكر باإلضافة الى التكنولوجيا 
املعتمدة داخل كل واحد من املحال.في هذه املناسبة قال 
روني املوراني، مدير عام شركة »املانع مولز«:»يسرنا أن 

نرحب بهذه التشكيلة املميزة من العالمات الرائدة التي 
تنطوي تحت مظلة مجموعة الندمارك والتي يعشقها 
الجميع ضمن توليفة متاجر التجزئة في الدوحة مول، 
التي إنطلقنا  النمو  ونتطلع قدما لالستمرار بمسيرة 
بها ونوعد عشاق التسوق بخيارات جديدة من متاجر 
التجزئة واملطاعم املميزة والتي سنقوم باإلعالن عنها 

تباعا خالل الشهور املقبلة.«
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 كاتب رأي في »نيويورك تايمز«
»صحيفة نيويورك تايمز األمريكية«

الهدنة التجارية واالقتصاد العالمي

العاملي.
بالفعل.  تــداعــيــات قائمة  لها  يــكــون  قــد  الهشة  الــهــدنــة  وحــتــى 
وأمــريــكــا ستستمر فــي فــرض رســوم جمركية واســعــة على 
أو ربما لسنوات مقبلة. والشركات  السلع الصينية لشهور، 
العاملية سترد بالتأكيد عبر استمرارها في نقل، على األقل، 

املراحل النهائية لسالسل إمداداتها خارج الصني.
وطـــاملـــا أن الــتــهــديــدات قــائــمــة بــالــفــعــل، فـــإن ثــمــة مــخــاطــر في 
الطويلة تلك، والشركات ال  اإلمـــدادات  االعتماد على سالسل 
يــروق لها عدم اليقني هــذا، وذلــك من شأنه أن يطيل آمد عدم 

اليقني.
فــإن نتائج مباحثات أوســاكــا شبيهة بتلك  وفــي هــذا الصدد 
التي دارت بني ترامب وبني شي جني-بينج حينما تقابال في 
العاصمة األرجنتينية بيونيس آيريس في األول من ديسمبر 

املاضي، والتي تمخضت حينها عن هدنة تركت مساحة لرفع 
الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على وارداتها من السلع 

املصنوعة في الصني.
إدارة  اتهمت  املــاضــي، حينما  مــايــو  والــهــدنــة اســتــمــرت حتى 
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب الــصــني بــالــتــراجــع عــن اتفاقية كاملة 
التعريفات بتغييرات  املــفــتــرض أن تستبدل  والــتــي كــان مــن 

هيكلية واسعة في االقتصاد الصيني.
وترك التعريفات قائمة آلجل غير مسمى كان هو ثاني أفضل 
الــحــلــول مــن قــبــل الــطــرفــني. فــاألمــريــكــيــون يــريــدون تغييرات 
السياسة االقتصادية األساسية في الصني، حيث تقوم  في 
املنافسة  البلد األسيوي بدعم الشركات املحلية  الحكومة في 

لنظيرتها األمريكية، وبقوة.
وفــي املقابل يرغب املــســؤولــون فــي بكني فــي تــراجــع الرسوم 
ــنــمــوذج االقــتــصــادي  الــجــمــركــيــة، لــكــنــهــم يــرفــضــون تــغــيــيــر ال
الــقــائــم عــلــى الــدعــم الــصــنــاعــي واملــشــروعــات املــمــلــوكــة للدولة 
والتي يرونها ناجحة في انتشال مئات املاليني من املواطنني 

الصينيني من مستنقع الفقر في العقود األربعة املاضية.

الرئيس األمريكي دونالد ترامب،  التي ُيظهرها  الحراك  حالة 
الحرب  واآلالت اإلعالمية الصينية  مؤخرا تعكس هدنة في 
الــتــجــاريــة الــتــي هـــزت االقـــتـــصـــادات واألســــــواق حـــول الــعــالــم. 
لم  األقـــل  أكــبــر، على  لــن ترتفع بــصــورة  الجمركية  والــرســوم 
املتحدة األمريكية ستخفف عقوباتها  ترتفع بعد. والواليات 
القاسية املحتملة ضد »هواوي« عمالقة التكنولوجيا الصينية، 

والشركة متعددة الجنسيات األكثر نجاحا في الصني.
ومع ذلك فإن الخطوط العريضة املؤقتة التفاقية السالم التي 
توصل إليها ترامب في التاسع والعشرين من يونيو املنصرم 
مـــع نــظــيــره الــصــيــنــي شـــي جــني-بــيــنــج، مـــن املــمــكــن أن تــعــزز 
عملية إعادة التعديل الواسعة للنظام االقتصادي العاملي الذي 
سيقوض الدور الذي تضطلع به الصني منذ عقود، بوصفها 

قاعدة التصنيع في العالم.
التي تمت بني ترامب ونظيره الصيني  املناقشات  وتفاصيل 
ٌعــقــدت فــي مدينة  التي  العشرين  على هامش قمة مجموعة 
اتفقا  تــزال غير واضحة. والزعيمان قد  اليابانية، ال  أوساكا 
على استنئاف املباحثات، لكن النتائج النهائية غير مضمونة. 
اتفاقية  املمكن أن تستمر في تعطيل  والخالفات بينهما من 
سالم هشة في صراع اقتصادي يلقي بظالله على آفاق النمو 

كيث برادشر

“ المدير األفضل هو الشخص الذي يملك الحس الالزم الختيار 
األشخاص الجيدين بما يكفي لعمل - كل ما في مخيلته، والذي 

يمنع نفسه من االحتكاك السلبي بهم بينما يفعلون ذلك ”

asidahmed@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

أنباء اقتصادية سيئة 
للصين وأستراليا

السيئة في الصني ربما تمثل  األنباء االقتصادية 
ــذا غير  ــد يـــبـــدو هــ ــاء جـــيـــدة فـــي أســـتـــرالـــيـــا. وقــ ــبـ أنـ
بديهي، بالنظر إلى أن االقتصاديني مرتبطان جدا 
ببعضهما. لكن الجهود التي تبذلها بكني من أجل 
تحفيز اقتصادها املترنح تدعم سعر خام الحديد 

الذي يعد من بني أكبر الصادرات األسترالية.
ــي الـــصـــني تـــعـــانـــي بــالــفــعــل،  ــد فــ ــديـ ــع الـــحـ ــانـ ومـــصـ
إلى  الــرامــيــة  والتخفيضات الضريبية والــخــطــوات 
تــحــفــيــز مــســتــويــات االســـتـــهـــالك، تــدعــم أســتــرالــيــا 

بطرق أخرى.
السياسات فــي سيدني، فإن  وبالنسبة لصانعي 
هــذا نتيجة ثانوية، ُمرحب بها، ملا يحدث للصني. 
فمنذ بدأ ثاني أكبر االقتصادات العاملية في التراجع 
عــلــى نــحــو أكــثــر درامــاتــيــكــيــة فــي الــنــصــف الــثــانــي 
العام املاضي، واملحللون ومعهم املستثمرون  من 
يشعرون بقلق إزاء نهاية فترة النمو في أستراليا 

والتي تبلغ 28 عاما.
السائدة في أستراليا هي: فلتحيوا  املقولة  وكانت 

بالطفرة الصينية، أو لتموتوا بالطفرة الصينية.
والــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي الـــذي تشهده الــصــني ربما 
الــذي تحتاجه أستراليا من أجل  الشيء  يكون هو 
أن تخرج من حالة الرضا عن الــذات التي تعيشها 
منذ فترة طويلة. ولكي تتغلب على أي موجة تباطؤ 
)البنك  أقـــدم بنك االحتياطي األســتــرالــي  محتملة، 
املــركــزي( فــي الــــ2 مــن يوليو الــجــاري على خفض 
إلــى مستوى قياسي )1%(. وهذا  الفائدة  أسعار 
الــثــانــي بمعدل ربــع نقطة فــي شهور  الخفض هــو 
عــــدة، وقــبــيــل هـــذا الــخــفــض، كــانــت أســعــار الــفــائــدة 

مستقرة لسنوات قالئل.
ويــعــتــبــر هـــذا بــمــثــابــة اعـــتـــداء نــقــدي عــلــى اقــتــصــاد 
مــزدهــر. فالتضخم يقل عــن املستوى املستهدف 
من قبل البنك املركزي والــذي يتراوح من 2% إلى 
التي  العمل  لفترة طويلة جــدا، كما أن ســوق   ،%3
كانت منتعشة، قد أخفقت في تعويض ذلك، إذ أن 

معدل البطالة أخذ في االرتفاع.
ــي الـــعـــالقـــة االقـــتـــصـــاديـــة األســـاســـيـــة  ــــصــــني هــ وال
العالم  ألستراليا، فالبلد األكثر تعدادا للسكان في 
الــصــادرات األسترالية،  تشتري حــوالــي 30% مــن 
ويــرتــبــط الــعــديــد منها بـــاملـــوارد والــســلــع. والــســيــاح 
الــشــواطــئ والجامعات  الصينيون يتدفقون على 

األسترالية.

دانييل موس

كاتب رأي في »بلومبرج«
شبكة »بلومبرج« األمريكية

تحالف فيينا

اتفاق الــدول داخل وخــارج أوبك على التعاون 
الــنــفــطــيــة  الـــســـوق  بـــصـــورة مــســتــمــرة إلدارة 
التوقيع عليه االسبوع املاضي يتوج  الــذي تم 
مــجــهــود أكــثــر مــن عـــام مــن قــبــل الــســعــوديــني 
الــحــمــاس للمضي فيه  ــــروس رغــم ضعف  وال

قدما في بعض االحيان.
ــنــظــر فـــي االتــــفــــاق عــنــصــر الــتــوقــيــت  يــلــفــت ال
اذ يــأتــي فــي وقـــت تــراجــعــت فــيــه حــصــة أوبــك 
فــي الــســوق الـــى أقـــل مــن 30 فــي املــائــة وذلــك 
ألول مــرة منذ 1991 وذلــك وفــق االرقـــام التي 
أوردتـــهـــا وكـــالـــة بــلــومــبــيــرج االخـــبـــاريـــة آلخــر 
املنظمة وذلك بسبب  معلومات متاحة إلنتاج 
التخفيضات في االنتاج التي ستستمر تسعة 
الــعــام املقبل  أشهر أخــرى وربــمــا حتى نهاية 

بسبب الضعف في الطلب.
تــحــت الفــتــة تحالف  الــــذي سينطلق  االتـــفـــاق 
ــة تــنــتــج 47 مــلــيــون  ــ ــ فــيــيــنــا ســيــضــم 24 دول
له  العاملي، وستكون  برميل أو نصف االنتاج 
سكرتارية دائمة ومتابعة مستمرة لتطورات 
االوضــــــاع فـــي الـــســـوق واتـــخـــاذ مـــا يـــلـــزم من 
الغالب بالعرض والطلب  اجـــراءات تتعلق فــي 
ــــك بـــدال مــن الــتــرتــيــب الــحــالــي الــقــائــم على  وذل
للحاق  بــســرعــة  املتقطعة والــتــحــرك  الــلــقــاءات 

باالحداث. 
عـــلـــى ان مــســتــقــبــل االيـــــــام ســـيـــكـــون كــفــيــال 
بتحديد مدى فاعلية الترتيب الجديد واذا كان 
املــؤســســات االقليمية  سيدخل فــي منظومة 
ــــك نفسها  والـــدولـــيـــة ومــــن بــيــنــهــا تــجــربــة أوبـ
الــتــي تقعد  البيروقراطية  بـــاالجـــراءات  املثقلة 
بــهــا عــن اتــخــاذ الــقــرار السليم والــســريــع في 

الوقت املالئم. 
ومع ان هذا الوضع يعتبر تقنينا لترتيب قائم 

مــنــذ بــــروز الــــدور الــقــيــادي لــكــل مــن الــريــاض 
ــفـــاق خــفــض االنـــتـــاج  ــرام اتـ ــ ــ ومـــوســـكـــو فـــي اب
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذه عــلــى مـــدى الــثــالثــني شهرا 
املنصرمة، اال ان هناك نقاطا تستحق التركيز 
عليها. وعلى رأس هذه ان العبء سيكون أكبر 
الطلب  الرياض خاصة في حالة ضعف  على 
فــالــريــاض  الـــى إجــــراء تخفيضات.  والــحــاجــة 
التخفيضات  الجزء االكبر في  تتحمل حاليا 
بما يقل عن الحصة املخصصة لها وتجاوزت 
انتاجها  املليون برميل يوميا مقارنة بمعدل 
الــذي تتحجج فيه  قبل عامني. هــذا في الوقت 
روســـيـــا بــوضــعــيــة قـــطـــاع الــنــفــط فــيــهــا حيث 
أو مسجلة في  النفطية إما خاصة  الشركات 
البورصة، االمر الذي يحد من قدرة الحكومة 
الذي لم يتجاوز  التدخل لخفض االنتاج  على 
الــف برميل عبر بضعة أشهرعلما ان   230
الــبــالــغ 11.3 مــلــيــون برميل  الــيــومــي  انــتــاجــهــا 

يوميا يتجاوز رصيفه السعودي.
الجديد يخدم  التحالف  املنطلق فإن  ومن هذا 
املصالح الروسية بصورة أكبر اذ يضمن لها 
ان الرياض لن تنطلق منفردة إلغراق السوق 
السابق  باالنتاج مثلما عملت عــدة مــرات في 
وآخرها في العام 2015 وذلك وفق حساباتها 
الــخــاصــة. وبــصــورة أخـــرى يــبــدو ان الــريــاض 
املرجح لكن تحت  املنتج  الــى لعب دور  عــادت 

مظلة أوسع وبحضور قوي ملوسكو.
االتــــفــــاق أيـــضـــا يــتــيــح ملـــوســـكـــو فـــتـــح جــبــهــة 
لتمارس فيها نفوذها كــدولــة كبرى،  جــديــدة 
النفطية وفــي إطــار منافستها  الساحة  وهــي 
الغربية  الواليات املتحدة والدول  املستمرة مع 
عــمــومــا، وهــــو مـــا يــنــقــل الـــســـوق إلــــى مــرحــلــة 

جديدة.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني  مختص في شؤون الطاقة - كندا

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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الجهة
رقم

 المناقصة / المزايدة
المواد أو األعمال أو الخدمات

 المطلوب التعاقد عليها
قيمة 

المستندات
قيمة التأمين 

المؤقت
تاريخ اإلقفالنظام الطرح

https://monaqasat.mof.gov.qa     ملزيد من التفاصيل: يرجى الرجوع للموقع املوحد للمشتريات الحكومية

مناقصات ومزايدات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم )٢٤( لسنة ٢٠١٥

مناقصة رقم

 2019/18

مناقصة رقم

 2019/20

مناقصة رقم

 2019/10

مناقصة رقم
 2019/21

حكومي

 2019/1170

حكومي

 2019/1153

حكومي

 2019/1171

حكومي
 2019/1154

500
لاير قطري

500
لاير قطري

500
لاير قطري

500
لاير قطري

12000
لاير قطري

10600
لاير قطري

17200
لاير قطري

3400
لاير قطري

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

لتوريد مواد تموينية لهيئة تنظيم 

األعمال الخيرية لمدة سنتين

تنفيذ أعمال الصيانة للمساكن 
المجانية للدولة رقم )42( و )53( 

بمنطقة العبيب

عقد أعمال الصيانة الشاملة ألنظمة التخزين الشبكي 
وأجهزة الكمبيوتر المركزية من شركة HPE لوزارة التنمية 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
Full Maintenance Agreement For )ADLSA( HPE Servers

and HPE SAN Storage systems

تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني 

رقم )46( بمنطقة العبيب

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

مناقصة  رقم
GTC/944/2019

مناقصة  رقم
GTC/879/2017

إعادة طرح

مناقصة  رقم
GTC/938/2019

حزمة أ
حزمة ب

مناقصة  رقم
 LTC/1436/2019

مناقصة  رقم
 LTC/1456/2019

مناقصة  رقم
LTC/1327/2018

مناقصة  رقم
LTC/1417/2019

 Three years Call-Off Contract for Network
Devices
km.qa

إدارة تكنولوجيا المعلومات

اتفاقية طلب عند الحاجة لمدة ثالث سنوات ألعمال 
صيانة واستبدال وترقية شبكات المياه 

km.qa الشراء عن طريق موقع كهرماء اإللكتروني
إدارة الصيانة والخدمات الميدانية

اتفاقية طلب عند الحاجة لمدة ثالث سنوات لتوريد 
عمالة ماهرة وغير ماهرة لشؤون شبكات المياه

km.qa الشراء عن طريق موقع كهرماء اإللكتروني
إدارة الصيانة والخدمات الميدانية

عقد اتفاقية أسعار لمدة سنتين
 لتوريد قواطع كهربائية

)Supply of MCCB(
 km.qa إدارة اللوازم

توريد وصالت ونهايات للكابالت الكهربائية
)Joints and Terminations(

 km.qa إدارة اللوازم

عقد لمدة ثالث سنوات لتنظيف خزانات المياه
 في محطات مختلفه

Km.qa
أدارة صيانة المياه والخدمات األرضية

VMware Enterprise License Support
km.qa

إدارة تكنولوجيا المعلومات

700,000
لاير قطري

5,750,000
لاير قطري

حزمة أ
QAR. 4,900,000.00

حزمة ب
QAR. 5,100,000.00 

11,250
لاير قطري

10,000
لاير قطري

100,000.00
لاير قطري

322000
لاير قطري

7000
لاير قطري

50,000
لاير قطري

50,000
لاير قطري

500
لاير قطري

500
لاير قطري

1000.00
لاير قطري

3220
لاير قطري

مظروفين

مظروفين

مظروفين

مظروفين

مظروفين

مظرفين
 عدد )2(

مظروفين

2019/07/25

2019/08/01م

2019/07/25م

2019/08/25

2019/08/18

2019/08/18

2019/07/21

وزارة الصحة 
العامة

وزارة الصحة 
العامة

وزارة الصحة 
العامة

مناقصة رقم
1182-2019

مناقصة رقم
1183-2019

مناقصة رقم
1184-2019

عقد صيانة ألجهزه
Perkin Elmer

الخاصة بوحدة المياه التابعة لمختبرات األغذية 
المركزية لمدة ثالث سنوات

www.MOPH.gov.qa :لمزيد من التفاصيل -
اإلعالنات

توريد وتسليم أجهزة كيوبت فلوميتر , حامل 
مغناطيسي آمبين وسحاحة الكترونية لوحدة 

البيولوجيا الجزيئية بإدارة مختبرات األغذية المركزية 
www.MOPH.gov.qa :لمزيد من التفاصيل -

اإلعالنات
توريد وتسليم مجموعات ، الكواشف والمواد 

االستهالكية البالستيكية من جهازالتسلسل لوحدة 
البيولوجيا الجزيئية بادارة مختبرات األغذية المركزية     

www.MOPH.gov.qa  :لمزيد من التفاصيل -
اإلعالنات

10,000.00
عشرة آالف  لاير 

قطري ال غير

2,000.00
الفان  لاير قطري 

ال غير

3,000.00
ثالثة الف  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

مظروفين

مظروفين

مظروفين

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

 وزارة الداخلية 
إدارة المشتريات

 وزارة الداخلية 
إدارة المشتريات

مزايدة  رقم
 2019/1174

مناقصة  رقم
 2019/1197

مزايدة
تأجير عدد )14( موقع لتركيب أجهزة صرافات آلية 

 بالمباني التابعة لوزارة الداخلية 
لمدة ثالث سنوات 

مناقصة
توريد مالبس رياضية خاصة بقسم الدعم واإلسناد 

بإدارة أمن المنشآت والهيئات 

قيمة التأمين 
تختلف باختالف 

الموقع 

6,000
ر.ق

500 
 بطاقة بنكية

ر.ق

500 
 بطاقة بنكية

ر.ق

نظام 
 المظروف 

الواحد

نظام 
 المظروف 

الواحد

االثنين
2019/07/29

االثنين
2019/07/29

 وزارة الداخلية 
إدارة المشتريات

مناقصة  رقم
 2019/1133

مناقصـــة
توريد وتركيب خزائن استانلس استيل لمباني 
النزالء والنزيالت بإدارة المؤسسات العقابية 

واإلصالحية

22000
ر.ق

500 
 بطاقة بنكية

ر.ق

 نظام المظروف 
الواحد

22/7/2019

أوروبا تبحث عن مرشح لرئاسة صندوق النقد

قال وزير املالية الفرنسي برونو لو مير أمس السبت 
إنه يتعني على وزراء مالية أوروبا ايجاد مرشح محل 
توافق ليخلف كريستني الجارد في رئاسة صندوق 
ـــي  ــ ــاء االتــــحــــاد األوروبـ ــمـ ــح زعـ ــ ــنــقــد الــــدولــــي.  ورشـ ال
املاضي لتحل محل ماريو دراجــي  الجــارد األسبوع 

في منصب رئيس البنك املركزي األوروبــي مما أثار 
تساؤالت عمن سيحل محلها في صندوق النقد.

 وقال الوزير الفرنسي على هامش مؤتمر االقتصاد 
واألعمال الذي يعقد في جنوب فرنسا إن وزراء مالية 
األمــر في اجتماع في بروكسل  أوروبـــا سيناقشون 
يوم الثالثاء.  وصرح للصحفيني »ينبغي أن نتوصل 
لحل وسط على املستوى األوروبـــي.. يحدوني األمل 

في التوافق على أفضل مرشح، أفضل مرشح أوروبي 
إذا  الـــدولـــي«.  وردا على ســـؤال عما  النقد  لصندوق 
كان يمكن ترشيح محافظ بنك انجلترا مارك كارني، 
وهــو يحمل جــــوازات سفر كــل مــن بريطانيا وكندا 
وايرلندا، كمرشح أوروبي قال »إذا كان لدينا مرشح 
لدينا مرشح  أوروبــي على مستوى جيد فقد يكون 
جيد لصندوق النقد«.  وقال مسؤول فرنسي إن من 

ايمانويل  الرئيس  لو مير األمــر مع  أن يناقش  املقرر 
ماكرون هذا األسبوع وإن من املرجح أن يتحدث مع 
كارني قبل ذلك.  وأضاف املسؤول أن فرنسا تدرك 
إذا ما  أنــه  الــدعــم لكارني يكتسب زخما مضيفا  أن 
قــــررت فــرنــســا مــســانــدتــه فـــان ذلـــك ســيــكــون عاجال 
ولــيــس آجـــال. وعـــادة مــا يــكــون مــديــر صــنــدوق النقد 
الدولية  أوروبــيــا، بينما يكون مدير املؤسسة  الدولي 

أمريكيا وفــي بعض األوقــات،  الــدولــي  البنك  الشقيقة 
ــذا االحــتــكــار  ســعــت أســــواق نــاشــئــة كــبــيــرة لــكــســر هـ

الثنائي والتقدم بمرشحيها.
 ونــظــرا ألن رئــاســة الــبــنــك الـــدولـــي ذهــبــت فــي اآلونـــة 
األخــيــرة لــأمــريــكــي ديــفــيــد مــالــبــاس يــقــول املــســؤول 
ــاك أي ســـبـــب يــمــنــع تــولــى  ــنـ ــه لـــيـــس هـ ــ الـــفـــرنـــســـي إنـ

شخصية أوروبية رئاسة صندوق النقد مرة أخرى.

رويترز
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قمة »G20« جاءت في وقت تباطأ فيه النمو العالميQNB في تحليله األسبوعي:

الـــوطـــنـــي )QNB( في  قــطــر  بــنــك  ســلــط 
تحليله األسبوعي الضوء على مخرجات 
الــعــشــريــن، مبينا أن  قمة دول مجموعة 
الــتــي عــقــدت فــي مدينة »أوســاكــا«  القمة، 
إذا كانت  اليابانية، قدمت رؤى حــول ما 
الدول األعضاء وقادتها يعملون معا على 

القضايا العاملية الكبرى. 
البنك، في تحليله الصادر أمس،  وأشــار 
ــاءت في  إلـــى أهــمــيــة هـــذه الــقــمــة ألنــهــا جــ
العاملي  االقــتــصــادي  النمو  بــدأ فيه  وقــت 
يتباطأ فعليا.. منوها إلى أنه كانت هناك 
4 مخرجات أساسية الجتماع املجموعة 
التجارية، وأسعار  فيما يتعلق بالحرب 
ــنــــاخــــي، والــصــفــقــة  الـــنـــفـــط، والـــتـــغـــيـــر املــ
التجارية بني االتحاد األوروبي ومجموعة 

دول أمريكا الجنوبية )ميركوسور(.
للمخرج األول، فقد تحقق وقف  ووفــقــا 
التجارية  الــحــرب  للمناوشات فــي  فــعــال 
بني الواليات املتحدة والصني، حيث وافق 
تــرامــب وشــي جــني بينغ على  الرئيسان 
التجارية، وعلى  استئناف مفاوضاتهما 
ــراز تــقــدم كــبــيــر في  ــ الـــرغـــم مـــن عـــدم إحـ
القضايا الجوهرية، إال أن الرئيس ترامب 
القيود  أنــه يفكر فــي تخفيف  إلــى  أشـــار 
املفروضة على الشركات األمريكية التي 
تــســتــورد جـــواالت »هــــواوي« وأن الصني 
ــادة مشترياتها من  قــد وافــقــت عــلــى زيــ
الزراعية األمريكية، كما علقت  املنتجات 
الــواليــات املــتــحــدة الــزيــادات فــي التعريفة 

الجمركية في الوقت الحالي.

وأبــقــى الــبــنــك فــي تحليله عــلــى االعــتــقــاد 
ــأن الــرئــيــس األمـــريـــكـــي يـــرســـم صـــورة  بــ
لــلــنــاخــبــني فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــوحــي 
الــصــني، لكن في  الــصــارم تــجــاه  بتعامله 
ــاف ســيــكــون حــريــصــا على  ــطـ نــهــايــة املـ
تــجــنــب مـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد وســيــدفــع 
مــن أجــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق فــي أواخــر 
ــام 2020، لكن  أو مــطــلــع عــ ــام 2019  عــ
الــصــني غير راغــبــة فــي الــدخــول فــي هذه 
املناورات، وبالتالي، هناك مخاطر بتراجع 
ــتــجــاريــة أو تــعــطــلــهــا مــرة  املـــفـــاوضـــات ال

أخرى.
الثاني الجتماع  ــخــرج 

ُ
امل البنك، في  ولفت 

دول املجموعة، إلى أن السعودية وروسيا 
أوبــك + بشأن  اتفاق  اتفقتا على تمديد 
خفض اإلنــتــاج مــن 6 إلــى 9 أشــهــر، كما 
الــروســي فالديمير بوتني  الرئيس  طــرح 
ــاج حتى  ــتــ إمــكــانــيــة تــمــديــد خــفــض اإلنــ
2020، ويستهدف االتفاق الحالي ملنظمة 
أوبك + خفض اإلنتاج بمقدار 1.2 مليون 
بــرمــيــل فـــي الـــيـــوم، لــكــن اإلنـــتـــاج تــراجــع 
بأكثر من ذلك مع قيام السعودية بخفض 
اإلنـــتـــاج بــشــكــل أكــبــر، إلـــى جــانــب تأثير 
اإلنتاج في كل  العقوبات األمريكية على 

من إيران وفنزويال.
ــث، فــقــد  ــ ــال ــثــ ــ وحـــســـبـــمـــا أفـــــــاد املــــخــــرج ال
بـــــرزت قــضــيــة الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي كنقطة 
خـــالفـــيـــة واضــــحــــة بــــني زعــــمــــاء الـــعـــالـــم، 
حيث اتفقوا فعال على عــدم االتــفــاق في 
للتحليل فهناك  الختامي. ووفــقــا  البيان 
اتفاقية باريس  أهــداف  تقدم في تحقيق 
العالم مع استمرار  للمناخ على مستوى 

املتجددة  الطاقة  االستثمار في مصادر 
بــوتــيــرة ســريــعــة، وهـــو مـــا يــســاعــد على 
الــتــحــول عــن اســتــخــدام الــفــحــم الـــذي يعد 
للبيئة،  األكــثــر تلويثا  الــوقــود األحــفــوري 
ــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي في  وبـــاملـــثـــل، فــــإن ال
قطاع صناعة السيارات سيقلل من نمو 
الطلب على النفط، وفي املقابل، ينتج الغاز 
الطبيعي ملوثات وانبعاثات ثاني أكسيد 

كربون أقل بكثير من الفحم أو النفط. 
وعالوة على ذلك، يساعد الغاز الطبيعي 
ــقــــرار شــبــكــات  ــتــ فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســ
الــكــهــربــاء فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان خــالل 
املناخية  والـــكـــوارث  املــوســمــيــة  الــتــقــلــبــات 

والـــطـــبـــيـــعـــيـــة، لــــذلــــك، ســيــســتــفــيــد الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي والـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال من 
العاملي  الطلب  القوي في  النمو  استمرار 
ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــول  ــاقـ عــلــى الـــطـ
عــن اســتــخــدام أنــــواع الـــوقـــود األحــفــوري 

األخرى.
ـــخـــرج 

ُ
ولـــفـــت الـــبـــنـــك، فـــي الـــحـــديـــث عـــن امل

أنه كانت  إلى  القمة،  الرابع من مخرجات 
ــع  ــيـــث وقـ ــنــــاك تـــــطـــــورات إيـــجـــابـــيـــة، حـ هــ
ــــي ومــيــركــوســور- وهــو  االتـــحـــاد األوروبــ
الجنوبية  أمريكا  لبلدان  تكتل اقتصادي 
- صفقة تجارية ضخمة بعد 20 عاما 
من املفاوضات، وأشار السيد جان كلود 

إلى  يونكر رئــيــس املفوضية األوروبـــيـــة، 
أكــبــر صفقة تجارية  أن الصفقة كــانــت 
يعقدها االتحاد األوروبي، وذكر الرئيس 
البرازيلي جايير بولسونارو، أن الصفقة 
أهــم الصفقات  »تاريخية« وهــي »إحـــدى 

التجارية على اإلطالق«.
أن الصفقة األساسية  إلى  التحليل  ونوه 
املــجــاالت، لكن سيتم  الــعــديــد مــن  تغطي 
ــوء عـــلـــى بــعــضــهــا فــقــط،  ــــضــ تــســلــيــط ال
كــإلــغــاء الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى 93 % 
مــن الـــصـــادرات مــن دول »مــيــركــوســور« 
ــي، وبــاملــثــل، ستزيل  إلــى االتــحــاد األوروبــ
هـــذه الــصــفــقــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة على 
مــــا نــســبــتــه 91 % مــــن الـــبـــضـــائـــع الــتــي 
تصدرها شركات االتحاد األوروبــي إلى 
دول ميركوسور، لكن ربما كان الجانب 
األكــثــر أهــمــيــة فــي الــصــفــقــة هــو الــرســالــة 
ــى تـــرامـــب والـــتـــي مــفــادهــا أنــه  املــوجــهــة إلـ
األقــطــاب أن يتكيف  لعالم متعدد  يمكن 
التجارية  الحمائية  ويــــرّد عــلــى ســيــاســة 

للواليات املتحدة مهما تعاظمت.
ــنــــي تــحــلــيــلــه  ــوطــ ــ ــم بـــنـــك قـــطـــر ال ــتــ ــتــ واخــ
بــأنــه إجـــمـــاال، كــانــت قــمــة مــجــمــوعــة دول 
الــعــشــريــن بــمــثــابــة وقــفــة مــؤقــتــة اللتقاط 
لــقــادة دول املجموعة  األنــفــاس، وفــرصــة 
ــقــــارب«، وفــي  ــ مـــن أجـــل »ضــبــط وجــهــة ال
لــم يحدث ســوى تقدم محدود  الحقيقة، 
فــي أي مــجــال، ولــكــن الــخــالف الرئيسي 
املناخي، »وهو  التغير  الوحيد كان حول 
مــا يــدعــم وجــهــة نــظــرنــا بـــأن نــمــو الناتج 
لــكــن يستبعد حــدوث  اإلجــمــالــي يتباطأ 

أزمة كبيرة« خالل الـ 18 شهرًا املقبلة.

تعيين نائبه بدال منه

أردوغان يقيل محافظ 
البنك المركزي

ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ صـــــــــدر مـــــــرســـــــوم عـــــــن الـ
الــــتــــركــــيــــة، أمـــــــس، يـــقـــضـــي بـــعـــزل 
مــحــافــظ الــبــنــك املــــركــــزي الــتــركــي 
ــا. وذكــــــر بــيــان  ــايــ مــــــراد تــشــتــن قــ
صادر عن البنك املركزي أن نائب 
محافظ البنك مراد أويصال، ُعن 
ــافــــظ بــمــوجــب  ــــي مـــنـــصـــب املــــحــ فـ

املرسوم الرئاسي.
تــــصــــريــــحــــات  الــــــبــــــيــــــان  وأورد 
للمحافظ الجديد للبنك املركزي، 
أكـــد فــيــهــا أنـــه ســيــواصــل تطبيق 
الــرامــيــة  املــالــيــة  الــســيــاســة  أدوات 
ــقـــيـــق اســـــتـــــقـــــرار األســــــعــــــار.  لـــتـــحـ
وأضــاف أويصال أنه سيستخدم 
قــــــنــــــوات االتـــــــصـــــــال عــــلــــى أعـــلـــى 
املستويات بخصوص السياسات 
املحددة في تحقيق أهداف البنك.

وأويصال الذي ولد في إسطنبول 
تـــــخـــــرج مــــــن كــلــيــة  عــــــــام 1971، 
االقتصاد في جامعة إسطنبول، 
ــلــــغــــتــــن اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــتــــقــــن الــ ويــ
والفرنسية. درس املاجستير في 
املجال املصرفي بجامعة مرمرة، 
وشغل عدة مناصب إدارية رفيعة 
في مصرف »خلق بنك« الحكومي 
ــال يشغل  ــتـــركـــي. وكـــــان أويــــصــ الـ
ــنـــصـــب نــــائــــب مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك  مـ
املركزي التركي منذ 9 يونيو من 

عام 2016.
ــمـــي لــعــزل  ــذكـــر ســـبـــب رسـ ــم يـ ــ  ولـ
املــحــافــظ ولــكــن األســـــواق تكهنت 
ــرة  ــيــ عـــلـــى مـــــــدار األســــابــــيــــع األخــ
ــام  ــجــ بــــــحــــــدوث ذلــــــــك بـــســـبـــب إحــ
ـــن خـــفـــض أســـعـــار  جـــتـــيـــنـــقـــايـــا عــ

الفائدة.
ــتـــركـــي  ــاد الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــش االقـ ــمـ ــكــ  وانــ
بشدة للربع الثاني على التوالي 
نــالــت أزمــة  فــي مطلع 2019 فيما 
العملة وارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
وأسعار الفائدة من اإلنتاج الكلي 

بشكل كبير.
ــارز  ــ ــــؤول حـــكـــومـــي بـ ــسـ ــ  وقــــــــال مـ

ــان لم  ــ ــ لـــرويـــتـــرز »الـــرئـــيـــس أردوغـ
يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة 
ــدم رضــــــــاه فـــــي كــل  ــ ــ وعــــبــــر عـــــن عـ
فـــرصـــة. وقـــــرار الــبــنــك فـــي يــونــيــو 
اإلبقاء على أسعار الفائدة ثابتة 

فاقم املشكلة مع جتينقايا«.
ــذي طــلــب  ــ ــ ــــؤول الـ ــسـ ــ  وأضــــــــاف املـ
عدم نشر اسمه »ال يزال أردوغان 
عـــازمـــا عــلــي تــحــســن االقــتــصــاد 
ــبـــب أخــــــذ قـــــــرار عـــزل  ــسـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ولـ

جتينقايا«.
ــيــــان  ــكــــومــ  وقــــــــــــال مــــــــصــــــــدران حــ
الـــخـــافـــات  ــرز إن  ــتــ ــرويــ لــ آخــــــــران 
بـــن الــحــكــومــة واملـــحـــافـــظ بــشــأن 
الــســيــاســة الــنــقــديــة تــفــاقــمــت في 

الشهور القليلة املاضية.
 وذكــــر أحـــد املــصــدريــن »الــخــاف 
فــي الــــرأي بــن املــحــافــظ والــــوزراء 
املــســؤولــن عـــن االقــتــصــاد تفاقم 

في الفترة األخيرة«.
 ورفـــع جتينقايا أســعــار الفائدة 
بــواقــع 750 نقطة أســـاس إجــمــاال 
فـــي الـــعـــام املـــاضـــي لـــدعـــم الــلــيــرة 
إلــى 24  الــفــائــدة  الضعيفة لتصل 
% بــحــلــول سبتمبر وثــبــتــت عند 

هذا املستوى حتى اآلن.
 وقال مصدر آخر »طالبه الرئيس 
ووزيـــر املالية باالستقالة ولكنه 
ــا بــــاســــتــــقــــالــــيــــة الـــبـــنـــك  ــ ــمـ ــ ــرهـ ــ ذكـ

ورفض تقديم استقالته«.
 وقال البنك املركزي في بيان إنه 
الــعــمــل بشكل مستقل  ســيــواصــل 
وإن املحافظ الجديد سيركز على 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار األســعــار 

كهدف رئيسي.
الــــــبــــــنــــــك »فـــــــــــي أول   وأضـــــــــــــــــاف 
تصريحات لــه قــال مـــراد أويــســال 
قـــنـــوات االتـــصـــال ستستخدم  إن 
عـــلـــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى بـــمـــا يــتــفــق 
ــار  ــعــ ــع أهـــــــــداف اســــتــــقــــرار األســ ــ مـ

واالستقرار املالي.
الــبــيــان »سيعقد مؤتمرا   وتــابــع 
صــحــفــيــا فـــي هــــذا الـــصـــدد خــال 

األيام املقبلة«.

أنقرة - وكاالت

رئيسة بنك صيني تدعو لتحويل 
اليوان لعملة عالمية

مؤشر مسقط يتراجع في النصف األول

ــتـــيـــراد  دعــــت رئــيــســة مــجــلــس إدارة بــنــك الــتــصــديــر واالسـ
ــراع بخطى  الــصــيــنــي هـــو شــيــاو لــيــان أمــــس الــســبــت لـــإسـ
إصــاحــات تهدف لتحويل العملة الصينية لعملة عاملية 
وحذرت من أن مخاطر خارجية مرتبطة بالحماية التجارية 
العاملية قد تضر بالقطاع املالي. وأضافت »أقيمت حواجز 
فيما يخص التجارة واالستثمار والتعاون بن الشركات 
ــذا يجعلنا فعليا  إلـــى ذلـــك وهـ وتــبــادل التكنولوجيا ومـــا 
الــدمــاء التي تغذي  املــالــي، وهــو  نخشى أن يتضرر القطاع 
االقـــتـــصـــاد وداعـــــم وضـــامـــن مــهــم لــلــعــوملــة، مـــن هــــذا الــتــيــار 

املعاكس«.
 وتخوض الصن حربا تجارية مع الواليات املتحدة أدت 
لــتــبــادل الــبــلــديــن فـــرض رســـوم عــلــى ســلــع بــمــئــات املــلــيــارات 
الــرقــابــة على  ــــدوالرات. كما شـــددت اإلدارة األمريكية  الـ مــن 

الشركات الصينية بما في ذلــك عماق االتــصــاالت هــواوي 
ــول الـــســـوق األمــريــكــيــة وقـــيـــدت فعليا  الــتــي مــنــعــت مـــن دخــ

قدرتها على شراء التكنولوجيا األمريكية.
 وقــالــت هــو إن تغير بيئة التجارة واالستثمار يشير إلى 
حاجة الباد للتخطيط أفضل ملواجهة أي مشاكل محتملة.

ــــاف »اعــتــقــد أن خــطــى تــحــويــل الـــيـــوان لــعــمــلــة عاملية   وأضـ
ينبغي أن تتحرك بوتيرة أسرع«.

 وتــعــرضــت عملية تحويل العملة الصينية لعملة عاملية 
أكــثــر صــرامــة  قــيــود حكومية  النــتــكــاســة مــنــذ 2016 بسبب 

للحد من نزوح راس املال للخارج في ظل ضعف اليوان.
 وأكــــــدت هـــو عــلــى الـــحـــاجـــة لــتــعــزيــز قـــــدرة الـــقـــطـــاع املــالــي 
الصيني ككل على املنافسة كشرط مسبق كي تصبح العملة 
الــصــيــنــيــة عــاملــيــة بــمــا فــي ذلـــك جــهــود تــحــديــث املــؤســســات 
املــالــيــة والـــتـــوســـع فـــي االنـــفـــتـــاح والــتــحــديــث املـــالـــي وإزالــــة 

التشوهات في تسعير القروض.

أنهى املؤشر الرئيسي لسوق مسقط لألوراق املالية تداوالته 
بنهاية شهر يونيو املاضي عند مستوى 3885 نقطة، مسجا 
تــراجــعــا فــي الــنــصــف األول مــن الــعــام الــجــاري بــحــوالــي 439 

نقطة.
ولــم يسجل املــؤشــر أي صــعــود شــهــري خــال األشــهــر الستة 
املــاضــيــة، وســجــل أعــلــى خــســائــره فــي شــهــري مـــارس ويناير 
الــتــوالــي، فيما سجل  متراجعا 160 نقطة و157 نقطة على 

أدنى الخسائر له في شهر مايو حينما ناهزت 11 نقطة.
بــالــســوق فــي النصف األول مــن العام  الــتــداول  وبلغت قيمة 
الجاري 297.5 مليون ريــال عماني، مسجلة تراجعا بنسبة 
39.8 % عن مستواها في الفترة املماثلة من العام املاضي، 
والبالغة 494.9 مليون ريــال عماني، إال أن ذلــك لم يمنع من 
تسجيل صعود القيمة السوقية للشركات املدرجة بالسوق 
بنهاية يونيو املاضي إلى 18.4 مليار ريال عماني، مسجلة 
مكاسب تقدر بـ 254.3 مليون ريال عماني عن مستواها في 

نهاية العام املاضي.

بكين - رويترز

مسقط - قنا

الدوحة - قنا
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نفت احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج.. وتحذر

% 5 إيران تتجه لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 

ــن مـــســـتـــشـــار بــــــــارز لـــلـــمـــرشـــد األعـــلـــى  ــلــ أعــ
 إيران قد ترفع 

ّ
اإليراني آية علي خامنئي أن

مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 
5% ألهـــداف »سلمية«، وذلــك عشية البدء 
بــتــجــاوز مــســتــوى الــتــخــصــيــب املـــحـــدد في 
ــام 2015 بــن  ــ الــــنــــووي املــــوقــــع عـ االتــــفــــاق 

طهران والدول الكبرى.
ــرانــــي حــســن روحـــانـــي  ــان الــرئــيــس اإليــ ــ وكـ
 بالده ستعمد، اعتبارًا من 

ّ
أعلن األربعاء أن

األحد، إلى تخصيب اليورانيوم بمستوى 
يتخطى نسبة 3,67% التي حددها االتفاق 
النووي، كرد على االنسحاب األميركي منه 

وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
وقــــال عــلــي أكــبــر واليـــتـــي، وهــــو مستشار 
 مــســتــوى 

ّ
خــامــنــئــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، إن

التخصيب »سيرتفع حسب حاجات إيران 
لألنشطة النووية السلمية«.

وأعــلــن واليــتــي فــي مقابلة نشرت الجمعة 
ــه بالنسبة 

ّ
أن الله خامنئي  آيــة  على موقع 

إلــى »مفاعل بوشهر فإننا نحتاج النتاج 
ــيــــوم مــخــصــب بــنــســبــة 5 % تــلــبــيــة  يــــورانــ

لألنشطة السلمية«.
ويــــعــــمــــل مــــفــــاعــــل بــــوشــــهــــر عــــلــــى الــــوقــــود 
املـــســـتـــورد مـــن روســــيــــا، وتـــراقـــبـــه الــوكــالــة 

الدولية للطاقة الذرية من كثب.
وأعلنت طهران في 8 مايو، بعد عــام على 
انــســحــاب واشــنــطــن مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
نيتها الــتــراجــع عــن اثــنــن مــن الــتــزامــاتــهــا 
الــلــتــن كــانــتــا تــضــعــان ســقــفــا الحــتــيــاطــي 

اليورانيوم املخصب واملاء الثقيل.
لــطــهــران أن منحت مهلة 60 يوما  وســبــق 
للدول التي ال تــزال ضمن االتفاق النووي 
ملساعدتها على االلــتــفــاف على العقوبات 
ــتـــراجـــع عــن  ــتـ ــــهــــا سـ

ّ
فــــإن ــة، وإال  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ

التزامن آخرين.
 جهود 

ّ
 طهران اعتبرت حتى اآلن أن

ّ
غير أن

تلك الدول ال تزال غير كافية.
 »الواليات املتحدة انتهكت 

ّ
وقال واليتي إن

ــــووي فــيــمــا  ــنــ ــ ــ ــاق ال ــ ــفــ ــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر االتــ
يــقــوم االوروبــــيــــون بــانــتــهــاكــه بــشــكــل غير 
مباشر«. وتابع »من هنا، فإننا سنرد على 

انتهاكاتهم بنفس املقدار«.
وكـــانـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
 اجتماعا طارئا سيعقد االربعاء 

ّ
أعلنت أن

فـــي 10 يــولــيــو بـــنـــاًء عــلــى طــلــب الـــواليـــات 
املــتــحــدة لــبــحــث انــتــهــاكــات ايــــران لــالتــفــاق 

النووي.
ه بدءًا من 7 

ّ
رت أن

ّ
كما سبق لطهران أن حذ

يوليو قد تعيد العمل في مفاعل آراك الذي 

يعمل باملاء الثقيل واملتوقف تبعا لبنود 
االتفاق النووي.

ــة األنـــبـــاء  ــالــ ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى نــقــلــت وكــ مــ
والـــتـــلـــفـــزيـــون اإليــــرانــــيــــة عــــن مــــصــــادر لــم 
تــســّمــهــا نــفــي إيــــران لــتــقــاريــر عــن احــتــجــاز 
ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة 

إياها »باملفبركة«.
 وأفــــــادت بــعــض الـــتـــدويـــنـــات عــلــى تــويــتــر 
ــأن نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط الـــعـــمـــالقـــة )بــاســيــفــيــك  ــ بـ
فوياجر( التي ترفع العلم البريطاني جرى 

احتجازها في الخليج.
 وكـــان قــائــد فــي الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
هــدد الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية 
الــبــحــريــة امللكية  ردا عــلــى احــتــجــاز مــشــاة 
الــبــريــطــانــيــة لــنــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة عمالقة 

يـــوم الخميس ملحاولتها  ــارق  فــي جــبــل طـ
نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات 

االتحاد األوروبي.
و نقلت وكالة أنباء فــارس اإليرانية شبه 
ــل الــــديــــن مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــيـــة عــــن رجــ ــمـ الـــرسـ
موسوي جزائري تحذيره لبريطانيا أمس 
مـــن رد فــعــل طـــهـــران عــلــى احــتــجــاز مــشــاة 
الــبــحــريــة املــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة نــاقــلــة نفط 

إيرانية عمالقة في جبل طارق.
 وقـــال جــزائــري العضو بمجلس الخبراء 
وهــــو هــيــئــة ديــنــيــة قـــويـــة »أقــــــول صــراحــة 
بــالــخــوف  يــجــب أن تــشــعــر  إن بــريــطــانــيــا 
ــراءات الــتــي ستتخذها إيـــران ردا  ــ مــن اإلجـ
على االحتجاز غير املشروع لناقلة النفط 

اإليرانية«.

 وأضاف »أوضحنا أننا لن نصمت مطلقا 
ــا قــويــا  ــ ــان ردنـ عــلــى الـــتـــســـلـــط... ومــثــلــمــا كــ
على )واقــعــة( الطائرة األمريكية املسيرة، 
سيكون إليــران رد مناسب أيضا على هذا 

االحتجاز غير املشروع«.
 لــــكــــن مـــــســـــؤول فـــــي مـــجـــمـــوعـــة عــمــلــيــات 
الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة قــال 
الــعــمــالقــة باسيفيك  الــنــاقــلــة  لـــرويـــتـــرز إن 
فــويــدجــر الــتــي كــانــت تــرفــع علم بريطانيا 
وتــوقــفــت فــي مــيــاه الــخــلــيــج الــيــوم السبت 
إيـــران تقارير  »آمــنــة وبخير«، بعدما نفت 

بأن الحرس الثوري احتجزها.
التابعة  أيــكــون  بــيــانــات منصة   وأظــهــرت 
لشركة ريفينيتيف لتتبع مسارات السفن 
ــي الــخــلــيــج  تـــوقـــف الــنــاقــلــة الــبــريــطــانــيــة فـ
أثــنــاء توجهها إلـــى الــســعــوديــة قــادمــة من 

سنغافورة.
 وقــال مسؤول مجموعة عمليات التجارة 
الــبــحــريــة بــاملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة لـــرويـــتـــرز إن 
التوقف كان إجــراء روتينيا لضبط موعد 

وصولها إلى املرفأ التالي.
 وأضاف أن املجموعة، التي تنسق عمليات 
الشحن في الخليج، كانت على تواصل مع 

الناقلة البريطانية.
 واحـــــتـــــجـــــزت مـــــشـــــاة الــــبــــحــــريــــة املـــلـــكـــيـــة 
البريطانية ناقلة النفط العمالقة جريس 
1 يــوم الخميس ملحاولتها نقل نفط إلى 
ــي انـــتـــهـــاك لـــعـــقـــوبـــات االتـــحـــاد  ــا فــ ــوريــ ســ
األوروبــــــي، فــي تــحــرك أثــــار غــضــب طــهــران 
ــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد مــواجــهــتــهــا مع  ــد يـ وقــ

الغرب.
 وكانت إيران أسقطت في 20 يونيو طائرة 
عسكرية أمريكية مسيرة قالت إنها كانت 
تــحــلــق فـــوق أحـــد أقــالــيــمــهــا الــجــنــوبــيــة في 
الــخــلــيــج. لــكــن واشــنــطــن قــالــت إن الــطــائــرة 

سقطت أثناء تحليقها فوق مياه دولية.
ُ
أ

انطالق مؤتمر المعارضة لوضع 
خارطة طريق لتجاوز األزمة بالجزائر

انــطــلــق بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمس السبت، مؤتمر ألهم أقطاب 
املعارضة من أجــل بحث خارطة 
طــريــق لــلــخــروج مــن األزمــــة التي 
ــادرة  ــبــ ــد مــ ــعـ ــبـــــالد بـ ــ تــعــيــشــهــا الـ
الــرئــيــس املــؤقــت عــبــد الـــقـــادر بن 
صــالــح بــإســنــاد جلسات الــحــوار 
لشخصيات مستقلة عن السلطة.
ــنــــت املــــــدرســــــة الـــعـــلـــيـــا  ــتــــضــ واحــ
لـــلـــفـــنـــدقـــة بـــعـــن الـــبـــنـــيـــان غـــرب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة اإلجــتــمــاع 
الــــــذي يـــقـــول مــنــظــمــون أن أكــثــر 
مــن 500 مــشــارك يمثلون أحــزاب 
الــتــيــارات وممثلن  مــن مختلف 
عــن جمعيات ونقابات والــحــراك 

يشاركون فيه.
ــــن، عـــلـــي  ــ ــاركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ومـــــــــن أبـــــــــــرز املـ
ــلــــيــــس رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  بــــــن فــ
األسبق وهو رئيس حزب طالئع 
ــد الــــــــرزاق مــقــري  ــبـ الـــحـــريـــات وعـ
رئيس حركة مجتمع السلم )اكبر 
حــزب إســالمــي( وعــبــد الــلــه جاب 
الــلــه رئــيــس حــزب جبهة العدالة 

والتنمية )إسالمي(.
ويـــنـــســـق أعــــمــــال املـــؤتـــمـــر وزيــــر 
اإلعـــــــــالم األســـــبـــــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

رحابي.
ــيـــاللـــي  كــــمــــا ســــجــــل حـــــضـــــور جـ
سفيان رئيس حــزب جيل جديد 

)علماني( وعبد القادر بن قرينة 
رئــــيــــس حــــركــــة الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي 
)إســالمــي( وعمار جيدل الناطق 

باسم منتدى حراك املثقفن.
ــة خــــــــالل افــــتــــتــــاح  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ وفــــــــي مـ
ــيــــس أن  ــلــ ــن فــ ــ ــ املــــــؤتــــــمــــــر، قـــــــــال بـ
املــلــقــاة على عاتقنا  »املــســؤولــيــة 
ــام فــي  ــهــ الــــيــــوم تــتــمــثــل فــــي اإلســ
ــوار وطـــنـــي  ــ ــحـ ــ ــة جــــــــادة لـ ــتــــالفــ انــ
يقتضي حال لألزمة نحو تلبية 
ــة، والــــعــــادلــــة،  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــالــــب الـ ــطــ املــ
واملشروعة للثورة الديموقراطية 
الــتــي ادخــلــت بلدنا في  السلمية 

عهد جديد«.
وأوضح أن هذا الحوار »يرمي الى 
تعديل النظام االنتخابي في كل 
املــرتــبــطــة باالنتخابات  تــدابــيــره 
الــرئــاســيــة، واجـــراءهـــا فــي آجــال 

معقولة و مقبولة«.
ــادرة الـــرئـــيـــس املـــؤقـــت  ــ ــبـ ــ وعـــــن مـ
بـــــــإســـــــنـــــــاد جــــــلــــــســــــات الـــــــحـــــــوار 
لشخصيات مستقلة عن السلطة 
ــادرة  ــبــ ــا مــ ــهــ ــن فـــلـــيـــس أنــ ــ يــــــرى بـ
»عـــرضـــت قـــاعـــدة ولــــو أنــهــا غير 
ــفــــاعــــل مــعــهــا  ــتــ ــن الــ ــكـ ــمـ ــلــــة يـ كــــامــ
ــم الــــــــخــــــــروج مـــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــع مـ ــ ــــوضــ لــ

االنسداد السياسي القائم«.
مـــــن جـــهـــتـــه دعــــــا رئــــيــــس حـــركـــة 
مــجــتــمــع الــســلــم إلــــى حــــوار قــائــم 
عــلــى نـــوايـــا صـــادقـــة واإلبـــتـــعـــاد 
عـــن الـــصـــراعـــات اإليــديــولــوجــيــة 

معتبرا مطلب مجلس تأسيسي 
)إسقاط النظام نهائيا( »خطير« 
الــعــســكــريــة  لــلــمــؤســســة  كـــمـــا أن 
حسبه فضل تاريخي فيما حققه 

الحراك.
مـــن جــهــتــه اقـــتـــرح رئـــيـــس حــزب 
ــدأ عــمــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــد أن »تـ ــديــ جـــيـــل جــ
الــتــغــيــيــر بــتــعــيــن لــجــنــة، تــكــون 
متكونة من رجال ونساء نزهاء، 
تــحــظــى بـــالـــقـــبـــول مــــن الــجــمــيــع، 
ــة اتــــصــــاالت  ــ ــامـ ــ وبـــتـــفـــويـــض إلقـ
مــع جميع الشركاء السياسين. 
ستتيح هذه املرحلة من النقاش 
االتـــــــفـــــــاق عــــلــــى جــــــــــدول أعــــمــــال 

الحوار«.
يشار إلى أن هذا املؤتمر قاطعته 
ــــة  ــاريـ ــ ــــسـ ــيــــة ويـ ــانــ ــمــ ــلــ أحـــــــــــــزاب عــ
ــع مـــن  ــمــ ــجــ ــتــ ــــل الــ ــثـ ــ مـــــعـــــارضـــــة مـ
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ أجــــــل الـــثـــقـــافـــة والـ
وحـــــزب الـــعـــمـــال وجــبــهــة الــقــوى 
االشـــــتـــــراكـــــيـــــة بــــــدعــــــوى تـــركـــيـــز 
أصحابه على بحث ملف تنظيم 

انتخابات رئاسية جديدة.
وتــــطــــالــــب األحــــــــــزاب الــعــلــمــانــيــة 
ــــي وبـــــنـــــاء  ــسـ ــ ــيـ ــ ــأسـ ــ بــــمــــجــــلــــس تـ
جمهورية جــديــدة، لكن مصادر 
ــن مــؤتــمــر املـــعـــارضـــة قـــالـــت إن  مـ
هذه االحــزاب لم توجه لها أصال 
دعـــوة الــحــضــور كــون مشروعها 
مخالف تماما ملا تطرحه أطياف 

املعارضة املجتمعة اليوم.

عواصم - وكاالت

الجزائر- وكاالت

عواصم - وكاالت

بيروت - أ ف ب

قوى الحرية تلغي الدعوة إلى عصيان مدني

أمريكا ترحب باتفاق تقاسم السلطة في السودان

رحــبــت الــواليــات املــتــحــدة امــس السبت 
ــذي تـــوصـــل إلـــيـــه املــجــلــس  ــ بـــاالتـــفـــاق الـ
ــعــــســــكــــري الــــحــــاكــــم فـــــي الـــــســـــودان  ــ ال
وتـــــحـــــالـــــف يــــضــــم قــــــــوى املــــعــــارضــــة 
والجماعات االحتجاجية بشأن تقاسم 
الــســلــطــة ملـــدة ثـــاث ســنــوات ووصــفــتــه 
بــأنــه »خـــطـــوة هــامــة لـــأمـــام«. فـــي تلك 
األثـــنـــاء ألـــغـــت قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر 
ــذي  ــي الـ ــدنـ ـــى الــعــصــيــان املـ دعـــوتـــهـــا إلـ
القادم بعد توقيع  له األحــد  كان مقررًا 

اتفاقها مع املجلس العسكري.
الخارجية األمريكية في   وقالت وزارة 
بـــيـــان إن املـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــســودان 
دونالد بوث سيعود إلى املنطقة قريبا.

ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــ ــم االن ــتـ ــــرر أن يـ ــقـ ــ  ومــــــن املـ
الجمعة  أعــلــن  الـــذي  االتــفــاق،  تفاصيل 
ــاد  ــ ــحـ ــ وتــــوســــطــــت فـــيـــه إثـــيـــوبـــيـــا واالتـ

األفريقي، يوم االثنني.
الخارجية األمريكية »االتــفــاق   وقــالــت 
بــني قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر واملــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري االنـــتـــقـــالـــي عـــلـــى تــشــكــيــل 
لــأمــام...  مجلس سيادي خطوة هامة 
نتطلع إلى االستئناف الفوري إلمكانية 
ــرنــــت وتـــأســـيـــس  ــتــ ــلـــى االنــ الـــــدخـــــول عـ
الجديد واملحاسبة  التشريعي  املجلس 

على أعمال القمع العنيف لاحتجاجات 
الــســلــمــيــة واملـــضـــي قـــدمـــا نــحــو إجــــراء 

انتخابات حرة ونزيهة«.
 وألــغــت قـــوى اعـــان الــحــريــة والتغيير 
برامجها التصعيدية ومن بيمها اعان 
ــر بــرنــامــجــا  الـــعـــصـــيـــان املــــدنــــي، ونـــشـ
اليومية على مواقع  للتحركات  جديدا 
التواصل االجتماعي من دون أن يشير 
فــيــه الـــى الــعــصــيــان املــدنــي واالضــــراب 
الــلــذيــن كــان دعــا اليهما فــي كــل انحاء 

السودان يوم 14 يوليو.
أما »املوكب« الذي كان دعا اليه في 13 
يوليو ملناسبة مرور أربعني يوما على 
ــام املقر  فــض اعــتــصــام املــتــظــاهــريــن امـ
العام للجيش في الخرطوم، فتحول الى 
العاصمة  الشهداء« في  »احياء لذكرى 

السودانية ومدن أخرى.
وأســفــر فــض االعــتــصــام فــي 3 يونيو 
عن عشرات القتلى وأثار استياء دوليا 
وساهم في تصعيد التوتر بني الحركة 

االحتجاجية واملجلس العسكري.
ــة تـــولـــتـــهـــا اثـــيـــوبـــيـــا  ــ ــاطـ ــ وبـــفـــضـــل وسـ
الطرفان  واالتــحــاد االفريقي، استأنف 
ان  الجمعة على  مفاوضاتهما ووافــقــا 
يتناوبا على رئاسة »مجلس سيادي« 
يــحــكــم الــبــاد لــفــتــرة انــتــقــالــيــة تستمر 

ثاثة أعوام.

ــيـــادي فـــي »تـــحـــالـــف الــحــريــة  ــقـ وأكـــــد الـ
والــتــغــيــيــر« احــمــد ربــيــع لــفــرانــس بــرس 
السبت إلغاء الدعوة الى عصيان مدني 
بهدف »إفساح الطريق لتنفيذ االتفاق«.

ــال قـــيـــادي آخـــر هـــو خــالــد عــمــر إن  وقــ
ــان الـــهـــدف  ــ »الـــعـــصـــيـــان واالضـــــــــراب كـ
منهما تسلم السلطة املدنية، ويفترض 
بــــالــــوصــــول  ــقـــق  تـــحـ الـــــهـــــدف  ــذا  ــ ــ ان هـ

لاتفاق«.
وكانت الحركة االحتجاجية نظمت بني 
9 و11 يونيو عصيانا مدنيا تسبب 

بشلل شبه شامل في الخرطوم.
ويـــحـــيـــي االتــــفــــاق اآلمـــــــال فــــي انــتــقــال 
سلمي للسلطة في بلد يشهد نزاعات 
داخــلــيــة وأزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة بعد 
ثاثة عقود من حكم عمر البشير الذي 

عزله الجيش في أبريل.
ــات بـــــني املـــجـــلـــس  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــارت الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ  وانـ
العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل 
الحرية والتغيير بعدما  البشير وقــوى 
قتلت قــوات األمــن عشرات األشخاص 
الدفاع  في فض اعتصام خــارج وزارة 

يوم 3 يونيو.
 لكن وسطاء أفارقة نجحوا في إعادة 
ــات املـــبـــاشـــرة  ــادثــ ــحــ الـــجـــانـــبـــني إلـــــى املــ
فــي أعــقــاب احــتــجــاجــات ضخمة ضد 

الجيش يوم األحد.

20 مدنيًا في قصف جوي على شمال غرب سوريا مقتل 

قتل عشرون مدنيًا بينهم سبعة أطفال غالبيتهم جراء قصف 
النظام على مناطق عــدة في شمال غــرب سوريا،  لقوات  جــوي 

وفق ما أحصى املرصد السوري لحقوق اإلنسان أمس.
إدلــب ومناطق محاذية، تسيطر عليها هيئة  وتتعّرض منطقة 
الشام )النصرة سابقًا( وتــؤوي نحو 3 مايني نسمة،  تحرير 
لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك 

عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي.
السبت، ثاثة منهم هم  وأفــاد املرصد عن مقتل سبعة مدنيني 
رجــل وزوجــتــه وابــنــتــه جـــراء ضــربــات جــويــة روســيــة على بلدة 

مورك في ريف حماة الشمالي.
وجاءت هذه الحصيلة بعد مقتل 13 مدنيًا آخرين بينهم سبعة 
أطفال، بحسب املرصد، جــراء قصف جوي نفذته قــوات النظام 

ليل الجمعة السبت على قرية محمبل في إدلب.
وقــتــل مــنــذ نــهــايــة أبـــريـــل أكــثــر مـــن 530 مــدنــيــًا جــــراء الـــغـــارات 
الفصائل  إلى 859 من  السوري والروسي، باإلضافة  والقصف 

الجهادية واملقاتلة و723 من قوات النظام واملسلحني املوالني لها، 
بحسب املرصد. 

أبــريــل، وفــق األمــم املتحدة،  وألحق القصف والــغــارات منذ نهاية 
أضرارًا بـ25 مرفقًا طبيًا على األقل و45 مدرسة في ريفي إدلب 
الجنوبي وحماة الشمالي. وتعرض مستشفى في بلدة كفرنبل 

الخميس لهجوم هو الثاني خال شهرين.
وقال مسؤول في األمم املتحدة الجمعة إن »الهجمات وقعت رغم 
تشارك إحداثيات هذا املستشفى مع أطراف النزاع ضمن مسعى 

مدروس بعناية ملنع أي هجمات«.
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم  وقــال مــارك كتس، نائب مكتب 
املناطق  الهجمات على  املــرّوع استمرار  اإلنسانية لسوريا »من 
الــنــزاع في شمال غرب  املدنية وتــواصــل  التحتية  املدنية والبنية 

سوريا«. 
وتشهد سوريا نزاعًا داميًا تسبب منذ اندالعه في العام 2011 
 في البنى 

ً
بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارًا هائا

التحتية وأدى الى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل 
الباد وخارجها.
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تدعم الفوضى وتحارب تطلعات الشعوب

اإلمارات.. سياسة العداء للمغرب العربي مستمرة

تونس.. رعب 
الديمقراطية

لــديــهــا مشكلة  أن تعتبر اإلمـــــارات أن 
واحــدة في تونس، رغــم البعد املكاني 
يـــجـــعـــل »دون  ــي  ــ ــانـ ــ ــزمـ ــ جـــغـــرافـــيـــا والـ
 
ً
ــيـــشـــوت« ســـيـــرفـــانـــتـــس اكـــثـــر تــعــقــا كـ
ـــي أبــــــو ظـــبـــي.  ــرار فــ ــ ــقــ ــ ــ ــــن صــــاحــــب ال مـ
فــقــد قـــال املــرشــح الــرئــاســي التونسي، 
»عــمــر صــحــابــو«، إن مــســؤول إمــاراتــي 
أبــدى له تخوف أبوظبي من أن تصل 
الــعــدوى الديمقراطية فــي تــونــس إلى 
بـــاده. ولــم يكتف املــســؤول اإلمــاراتــي 
بــإبــداء مخاوف بــاده فقط من انتقال 
ــا أنــهــم  ــدا واضـــحـ ــــدوى«، ولـــكـــن بــ ــعـ ــ »الـ
يرسمون ومنذ وقت لوأد الديمقراطية 
الــتــي انتزعها التونسيون  التونسية 
ــرح ذلــــك  ــ ــ عــــبــــر نــــضــــال طـــــويـــــل، إذ صـ
املــــســــؤول لــلــســيــاســي الـــتـــونـــســـي بـــأن 
ــاء بــشــتــى  ــقـــضـ ــلـ ــبــــي »تـــســـعـــى لـ أبــــوظــ
الطرق إلجهاض التجرية الديمقراطية 
ــيـــاســـي  ـــس«. وأضـــــــــــاف الـــسـ ــ ــونــ ــ ــ ــي تـ ــ فــ
ــــث لـــفـــضـــائـــيـــة  ــديــ ــ ــي حــ ــ ــ ــــي فـ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
»تــــونــــســــنــــا«، الــــخــــمــــيــــس: »املـــــســـــؤول 
اإلمــاراتــي قــال لــي: نحن نعيش حياة 
رغيدة في اإلمارات، لكن لدينا مشكلة 
واحدة هي تونس«. وتابع »صحابو«: 
ــيــــون خــائــفــون مـــن أن تصل  »اإلمــــاراتــ
ــعــــدوى الــديــمــقــراطــيــة إلـــيـــهـــم، لــذلــك  الــ
هــم يــرغــبــون بــالــقــضــاء عــلــى الــنــمــوذج 
الـــتـــونـــســـي بــشــتــى الــــطــــرق: الــتــجــويــع 

واإلفقار والتداين واإلرهاب«.
وزاد: »مع األسف هناك جهات محلية 
ذات تــوجــه مــتــشــدد هـــي فـــي تــضــامــن 
ــع الـــجـــهـــات األجـــنـــبـــيـــة،  مـــوضـــوعـــي مــ
ولــديــهــمــا نــفــس الـــهـــدف؛ وهـــو انــهــيــار 

الدولة املدنية التونسية«.
وســبــق أن وجــه الرئيس التونسي 

السابق »منصف املرزوقي«، 
ــات لـــــــإمـــــــارات  ــامـــــ اتـــــــهـــــ

بـــاســـتـــهـــداف الـــثـــورة 
الـــــــــتـــــــــونـــــــــســـــــــيـــــــــة 

وبـــالـــتـــدخـــل فــي 
ــؤون بــــاده  ــ ــ شـ
بــــــــطــــــــريــــــــقــــــــة 

»فجة«.

ليبيا.. 
سبق 
إصرار 

وترصد

التدخل اإلمــاراتــي في 
لــيــبــيــا لـــيـــس بــــخــــاٍف عــلــى 

أحــــد، بـــل هـــم أنــفــســهــم صــرحــوا 
بــأنــهــم يــتــدخــلــون فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي 
بدعمهم املباشر للواء املتقاعد خليفة 
حــفــتــر فـــي حــربــه ضـــد الــشــعــب هــنــاك. 
وهو ما أثار السخط الرسمي الشعبي 
أبــو ظبي. ومــا كشفته  على سياسات 
مــعــركــة غـــريـــان الـــتـــي انــســحــبــت منها 
قــــوات حــفــتــر مــخــلــفــة وراءهــــــا أســلــحــة 
ــارات  أمريكية الصنع دعــمــت بها اإلمـ
تلك القوات، يعكس طبيعتها في خرق 
حــتــى الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الــتــي تحظر 
إدخـــــال األســلــحــة ألطـــــراف الــقــتــال في 
ليبيا، وهو ما ادخل الواليات املتحدة 
ــرج وطــــالــــب بـــعـــض املـــشـــرعـــن  ــ فــــي حــ
ــــاح ألبــــــو ظـــبـــي.  ــسـ ــ ــد الـ ــ ــوريـ ــ ــوقــــف تـ بــ
وخــــرج الــلــيــبــيــون فـــي مــنــاطــق عــديــدة 
خــــارج وداخـــــل لــيــبــيــا وفــــي الــعــاصــمــة 
ــلـــس، أكـــثـــر مـــن مـــــرة، غــضــبــا من  طـــرابـ

الــــتــــدخــــل االمــــــــاراتــــــــي فـــــي شـــؤونـــهـــم 
السياسية والعسكرية وحتى الدينية 
منها، وتنديدًا بالهجوم املسلح الذي 
يــشــنــه خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس رافــضــن الــتــدخــل الــخــارجــي 

في الشأن الليبي.
ولم تكتف اإلمارات بذلك، بل استهدفت 
الــعــرب واألفــارقــة في  حتى املهاجرين 
لــيــبــيــا، فـــقـــد حـــّمـــلـــت حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
ــاراَت مسؤولية  ــ الــوطــنــي الليبية اإلمــ
ــركـــز إيـــــــواء املـــهـــاجـــريـــن،  اســـتـــهـــداف مـ
فـــي تــــاجــــوراء شــرقــي طـــرابـــلـــس، الـــذي 
راح ضــحــيــتــه 53 مـــهـــاجـــرًا وعـــشـــرات 

الجرحى.
ــــي حــكــومــة  ــلــــيــــة فـ وقـــــــال وزيـــــــر الــــداخــ
الوفاق فتحي باشاغا لصحيفة »وول 
ــال«، أن الــقــنــبــلــة الــتــي  ــورنــ ســتــريــت جــ
اســتــهــدفــت املـــركـــز »لــــم تــكــن عـــاديـــة«، 
وأن الـــغـــارة نــفــذتــهــا مــقــاتــلــة إمــاراتــيــة 
مــن طـــراز »أف - 16«. وأوضـــح الــوزيــر 
أن حــكــومــة الـــوفـــاق خــلــصــت إلـــى هــذا 
ــاج، اســــتــــنــــادًا إلــــــى تــحــلــيــل  ــتــ ــنــ ــتــ االســ
ــر مـــحـــركـــات املـــقـــاتـــلـــة املــهــاجــمــة،  ــديـ هـ
وحجم الدمار الذي لحق باملركز جراء 

القصف.
الــهــيــئــة  أكــــــدت   وســـبـــق أن 

األممية املعنية بمراقبة 
تـــــــــطـــــــــبـــــــــيـــــــــق حــــــظــــــر 

التسليح املفروض 
عــــــــلــــــــى لـــــيـــــبـــــيـــــا، 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة  أن 
وأبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي 
ــا دعــــمــــا  ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ قـ
عــــــــــســــــــــكــــــــــريــــــــــا 
لـــــقـــــوات حــفــتــر 
فـــــي الــــســــنــــوات 

األخيرة. 

الجزائر.. 
»تسقط 
اإلمارات«

لـــــيـــــس وضــــــــــع اإلمـــــــــــــــارات 
وسياساتها، الداعمة للفوضى 
ــهــــدف تـــطـــلـــعـــات  ــتــ ــســ والــــــتــــــي تــ
ورغــبــات الشعوب، فــي الجزائر 
ــا فــي  ــيـــرهـ ــال مــــن غـ ــ ــأفـــضـــل حــ بـ
الــعــربــي، فما أن  املــغــرب  منطقة 
يحل يوم الجمعة من كل أسبوع، 
والــذي اتخذه الجزائريون يوما 
للحشد إلجــبــار نــظــام بوتفليقة 
بكل رمــوزه للتنحي عن السلطة، 

حتى تــرى بن الافتات االحتجاجية 
املــرفــوعــة اســم اإلمــــارات ظــاهــرًا رفضا 
لتدخلها في الشأن الجزائري. ودائما 
مـــا يــحــمــل املـــتـــظـــاهـــرون الفـــتـــات كتب 
ــارات« جــنــبــا إلــى  عــلــيــهــا »تــســقــط اإلمـــــ
جنب مع الفتات أخرى تطالب الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة بمغادرة الحكم 
والتخلي عن الطموح ملأمورية جديدة.

ــات الـــــجـــــزائـــــريـــــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وشـــــــهـــــــدت الـ
ــة مـــــن الــــتــــرنــــح فــي  ــ ــالـ ــ اإلمــــــاراتــــــيــــــة حـ
الــفــتــرات املــاضــيــة عــلــى وقـــع تباينات 
فــي العديد مــن امللفات والقضايا من 
أهمها العاقة مع التيارات اإلسامية 
واألزمــة الخليجية وسبل التعامل مع 
املـــلـــف الــلــيــبــي وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الــتــي بــاعــدت الــشــقــة بــن بـــاد املليون 

شهيد واإلمارات.
وقــبــل أكــثــر مــن عـــام شــهــدت الــعــاقــات 
توترا سرعان ما تم احتواؤه ظاهريا 
على األقل، وذلك بعد تصريحات ألمير 
الــشــارقــة سلطان بــن محمد القاسمي 
http://np.daralsharq. ادعـــى فيها أن
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الجزائر كان إرضاء من فرنسا للزعيم 
املــصــري الــراحــل جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
مــتــجــاهــا جــســر املــلــيــون شهيد الــذي 
إلــى استقالها عن  الــبــاد  عــبــرت منه 

فرنسا.
تصريحات القاسمي قوبلت برفض 
وتنديد واسعن من الجزائرين الذين 
لــبــلــدهــم،  فــيــهــا إهـــانـــة مــتــعــمــدة  رأوا 
وربما كانت ظالها حاضرة يوم أمس 
في شعارات املحتجن الجزائرين من 
قبيل »تــســقــط اإلمــــــارات«، عطفا على 

شعارهم يسقط بوتفليقة.
ــة  ــ ــة أزمـ ــ ــوابـ ــ وبـــيـــنـــمـــا يـــمـــثـــل الـــنـــفـــط بـ
تــطــفــو عــلــى الــســطــح بـــن حـــن وآخـــر 
ــة، يــمــثــل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــر والـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ بـــــن الـ
اإلســـامـــيـــون ونـــهـــج الــتــعــامــل معهم 
بوابة أخرى لخاف جزائري إماراتي 

مكتوم.
ويرى رئيس حركة مجتمع السلم عبد 
الرزاق مقري في تصريحات له مؤخرا 
الــريــاض وأبــو ظبي تعمان دائما  أن 
ضــد مــصــالــح حــزبــه وتـــحـــاوالن منعه 
من الوصول إلى السلطة، مشددا على 
أن حصانة حزبه مستمدة من الداخل 

ومن ثقة جماهيره.
وبينما يأمل كثير من الجزائرين أن 
تمثل احــتــجــاجــاتــهــم السلمية معبرا 
نحو نسخة جديدة أكثر ديمقراطية 
وتــقــدمــا، يــخــشــون فــي الــوقــت ذاتــه 
أن تكون أصابع اإلمـــارات تخطط 
ــاق بـــلـــد املــلــيــون  ــي الـــســـر إللــــحــ فــ
شــهــيــد بــقــائــمــة الـــــــدول الــتــابــعــة 
لــهــا واملــنــخــرطــة فـــي ســيــاســاتــهــا 
وتوجهاتها، حيث تبدو حريصة 
ــون لـــهـــا بـــصـــمـــة فــي  ــكــ عـــلـــى أن تــ

جزائر ما بعد بوتفليقة.

المغرب.. عالقات 
حسب الطلب

وعلى ساحل املحيط األطلسي 
ــيـــــش الـــــــعـــــــاقـــــــات املـــــغـــــاريـــــة  ــ ــعـ ــ تـ
اإلمـــاراتـــيـــة أزمــــة صــامــتــة، واحــيــانــا 
 مــثــلــمــا حــدث 

ً
قــلــيــا يــعــلــو ضجيجها 

عندما استدعت ابو ظبي سفيرها في 
الرباط. وعلى مدار أشهر، ظلت األزمة 
ــارات مكتومة، حتى  بــن املــغــرب واإلمــ
أملـــح إلــيــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة املــغــربــي 
ناصر بوريطة، خال مقابلة مع قناة 

»الجزيرة«، في 23 يناير املاضي.
ــن إجـــــــــراء املـــغـــرب  ــ ــة كـــشـــف عـ ــطــ بــــوريــ

تقييما شــامــا ملــشــاركــتــه فــي الــحــرب 
ــــي الـــيـــمـــن،  الــــســــعــــوديــــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة فـ
ــنـــاورات  وتــخــلــفــه عـــن املــشــاركــة فـــي املـ
الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي، وعـــدم 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــه فــــي بـــعـــض االجـ ــتـ ــاركـ مـــشـ

الوزارية.
مــن بــن مظاهر الفتور فــي العاقات 
أيــضــا، أن بــوريــطــة، بــدأ فــي 8 أبــريــل، 
جولة شملت كل دول الخليج، ما عدا 
اإلمارات. وخال جولته، سلم بوريطة 
ــربـــي، املــلــك  ــغـ رســــائــــل مــــن الـــعـــاهـــل املـ
محمد الـــســـادس، إلـــى كــل مــن الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد 
ــاهـــل الـــســـعـــودي، املــلــك  ــعـ ــفــــدى، والـ املــ
سلمان بن عبد العزيز، وولــي العهد 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وأمـــيـــر الــكــويــت، 
صباح األحمد الجابر الصباح، وملك 
البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، 

وسلطان عمان قابوس بن سعيد.
ــلـــى األزمـــــــة،  ــــن املــــــؤشــــــرات عـ ــذلــــك مـ كــ
ــبـــرايـــر املــــاضــــي، عــن  ــا تـــــــردد، فــــي فـ مــ
اســتــدعــاء املـــغـــرب ســفــيــريــه لـــدى أبــو 
ــا، اكـــتـــفـــى  ــهـ ــنـ ــيـ ظــــبــــي والـــــــريـــــــاض. حـ
ــقـــول: »الـــســـفـــيـــران كــانــا  ــالـ بـــوريـــطـــة بـ
ــاعـــات،  ــمـ ــتـ فــــي الـــــربـــــاط لـــحـــضـــور اجـ
ــث عــــن اســـتـــدعـــائـــهـــمـــا غــيــر  ــديــ ــحــ والــ

دقيق«.
وخـــــال مــؤتــمــر صــحــفــي مـــع نــظــيــره 
األردني، أيمن الصفدي، بالرباط، في 
27 مـــارس، أعلن بوريطة عــن »أربعة 
ــــط الســــتــــمــــرار الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــوابـ ــ ضـ

اإلمارات والسعودية«.
الـــســـيـــاســـة  الـــــــروابـــــــط هـــــــي: أن  ــلــــك  تــ
ــادة  ــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة هـــــــي مـ
للمغرب، التنسيق مــع دول الخليج، 
وخاصة السعودية واإلمـــارات، يجب 
أن يكون وفق رغبة من الجانبن، وأال 
يكون حسب الطلب، وأخيرا أن يشمل 
التنسيق جميع القضايا املهمة في 
ــال إفــريــقــيــا،  ــمــ الــــشــــرق األوســـــــط وشــ

كاألزمة الليبية.
ــق لـــوكـــالـــة  ــابــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر ســ
األناضول، قال سلمان بونعمان، 
بـــاحـــث مــغــربــي فـــي الــعــاقــات 
ــات  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ الــــــدولــــــيــــــة إن »الــ
املغربية اإلمــاراتــيــة تعيش 
توترا صامتا منذ أشهر«. 
ــفـــات  ــلـ املـ ورأى أن »أهــــــــم 
الــخــافــيــة هـــي مـــحـــاوالت 
اإلمــــــارات إجـــهـــاض اتــفــاق 
ــــذي سعى  الـــصـــخـــيـــرات، الـ
فـــــيـــــه املــــــــغــــــــرب إلــــــــــى دعـــــم 
استقرار ليبيا، على أساس 
ا من الكيان  أنها ستظل جــزء
ــع  ــابــ املـــــغـــــاربـــــي الــــكــــبــــيــــر«. وتــ
بونعمان: »الدعم املباشر واملعلن 
لحفتر فــي هــجــومــه عــلــى طــرابــلــس، 
ــاء املــــســــار الـــتـــوافـــقـــي املــــدعــــوم  ــ ــغـ ــ وإلـ
ــة، يــعــتــبــر طــعــنــة فــي  ــيــ بــشــرعــيــة دولــ
الظهر لجهود املغرب لدعم االستقرار 

في املنطقة«.
وتــظــل األزمــــات تحيط بـــاإلمـــارت من 
ــيـــة املــتــمــثــلــة فــي  ــلـ ــانــــب، الـــداخـ ــل جــ كــ
ســجــلــهــا الـــســـيـــئ فــــي مــــجــــال حــقــوق 
ــة االقــتــصــاديــة الــتــي  ــ اإلنـــســـان واألزمــ
تعصف بــأركــان قطاعاتها الحيوية، 
ــي تــحــيــط  ــتــ وتـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــوب الــ
بــهــا فــي الــديــمــقــراطــيــة والــســام وهــو 
مـــا يــقــض مــضــجــع حــكــامــهــا، وإيــــران 
تقف لها باملرصاد، ولعنات ضحايا 
الـــتـــي تــقــف وراء إشــعــالــهــا  الــــحــــروب 
وتـــدعـــمـــهـــا تـــحـــاصـــرهـــا فـــهـــل يــفــيــق 
ــن خــيــاالتــه  ــرب مــ ــعــ الــ دون كـــيـــشـــوت 
ــع مــن  ــ ــواقـ ــ وتـــهـــويـــمـــاتـــه لــيــكــتــشــف الـ

حوله.

لم تنجح سياسات دولة في كسب عداء الشعوب، مثلما فعلت سياسات اإلمارات التي يرسمها محمد بن زايد ومستشاروه. وربما أقرب وصف لشخصية راسم تلك السياسات هو 
بطل رواية االسباني سيرفانتس »دون كيشوت« الذي ينتهي به املطاف إلى محاربة طواحني الهواء ليضطر، بعد أن عاش ردحًا من الزمن في تخيالته وأوهامه وال عقالنيته، إلى 

العودة لواقعه وهو على فراش املرض. وبقدر فشل تلك السياسات التي ال تروم سوى الفوضى وال تتحقق غاياتها سوى بالحروب والدماء، جاءت نتائجها على النقيض لتخلق 
موجة من العداء لإلمارات في كل مكان تحاول أن تتدخل فيه. لعل أكثر املناطق التي حاولت فيها اإلمارات بقيادة محمد بن زايد، إثارة الفوضى فيها هي منطقة املغرب العربي 

املمتد من أقصى حدود املغرب في املحيط وإلى ليبيا، حيث تمدد العداء الشعبي والرسمي على امتداد تلك املساحة.
الدوحة - 
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شــــاركــــت قـــطـــر مــمــثــلــة فــــي الــســيــد 
ــن عـــبـــد الــلــطــيــف  ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن بـ
املــنــاعــي رئــيــس االتـــحـــاد الــقــطــري 
النارية في  للسيارات والــدراجــات 
اجتماع مجلس الشيوخ لالتحاد 
الـــدولـــي لــلــســيــارات الــــذي عــقــد في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــــاريــــس، 
وذلـــك مــن منطلق الــــدور الــقــيــادي 
والتاريخي الذي لعبته دولة قطر 
ــــرأة فـــي كثير  فـــي مــجــال تــمــكــن املـ
ــا املـــجـــال  ــمــ ــيــ ــن املـــــجـــــاالت والســ ــ مـ
ــوة خــــاصــــة مــن  ــ ــدعـ ــ ــريــــاضــــي وبـ الــ
الــدولــي للسيارات  رئيس االتــحــاد 

)FIA( الفرنسي جان تود.
ــه  ــ ــدتـ ــ ــنـ ــ وركـــــــــــــز املـــــجـــــلـــــس فــــــــي أجـ
املـــطـــروحـــة عـــلـــى جــــــدول األعـــمـــال 
مــنــاقــشــة الـــوضـــع الــحــالــي لــلــمــرأة 
ــيــــارات والـــتـــقـــدم  ــة الــــســ فــــي ريــــاضــ
الـــذي أحــرزتــه فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
كما تــم عــرض الخطة املستقبلية 
الــتــي تــهــدف الـــي تمكن املــــرأة من 
ــال الـــريـــاضـــي  ــجــ ــي املــ املــــشــــاركــــة فــ
والفني واإلداري لسباقات رياضة 

السيارات.
وعــلــى هــامــش االجــتــمــاع املــذكــور 
اجــتــمــع رئـــيـــس االتــــحــــاد الــقــطــري 

ــمــــن بـــــن عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف  ــدالــــرحــ ــبــ عــ
ــان تــود  املـــنـــاعـــي مـــع الــفــرنــســي جــ
الــدولــي للسيارات  رئيس االتــحــاد 
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ــيــ ــ ــع األمــ ــ ــك مــ ــ ــذلــ ــ وكــ
ــادي الــســيــارات  الــحــســن رئــيــس نــ
امللكي األردني وتباحثا في األمور 
التي تهم ريــاضــة الــســيــارات، وقد 
ثّمن رئيس االتحاد الدولي الدور 
الــــــــذي لـــعـــبـــتـــه قــــطــــر فـــــي ريــــاضــــة 
ــارات وأشـــــــاد بــالــتــغــيــيــرات  ــيــ الــــســ

الجديدة التي قام بها االتحاد في 
النظام األساسي والتي ستساهم 

في تطور رياضة السيارات.
وأعـــــــرب الـــســـيـــد عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــن 
ــيــــف املـــــنـــــاعـــــي رئـــيـــس  ــلــــطــ ــبــــدالــ عــ
ــه بـــالـــدعـــوة  ــادتـ ــعـ االتــــحــــاد عــــن سـ
الخاصة املوجه لالتحاد القطري 
لـــلـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة 
لحضور االجــتــمــاع قائال...»نثمن 
الـــدعـــوة املــوجــهــة لــالتــحــاد وذلـــك 

تقديرا ملكانة وسمعة قطر الدولية 
في رياضة السيارات، واإلنجازات 
الــتــي حققتها دولـــة قطر فــي هذه 
ــة املــــــرأة  ــ ــــاضـ الــــريــــاضــــة ودعــــــــم ريـ
واالهــتــمــام بها بصفة عــامــة وفي 
الــســيــارات بصفة خاصة،  ريــاضــة 
وكـــذلـــك اســتــضــافــتــهــا لــلــعــديــد من 
ــات الـــدولـــيـــة ومــشــاركــاتــهــا  ــيـ ــرالـ الـ
الــخــارجــيــة وتــحــقــيــقــهــا إنـــجـــازات 

دولية عبر سائقيها«.

الخاصة  القوات  العسكري ممثال في مظليي  فاز منتخبنا 
املــشــتــركــة بــثــالث مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فــي الــبــطــولــة العسكرية 
ــتــي  الـــدولـــيـــة لــلــقــفــز الـــحـــر والـــنـــفـــق الـــهـــوائـــي بــســويــســرا وال
 CISM« ــي لــلــريــاضــة الــعــســكــريــة ــ ــدول ــ نــظــمــهــا املــجــلــس ال
فـــريـــقـــا مــمــثــلــن إلحــــــدى عــشــرة  بـــمـــشـــاركـــة 17   »2019
ــنــدا، أملــانــيــا، لــيــتــوانــيــا، جــمــهــوريــة  ــة هـــي »الـــبـــرازيـــل، بــول ــ دول

التشيك،الدنمارك، سويسرا، البحرين، اسبانيا، روسيا«.
الحر بعد أن سجل معدل  القفز   وحصد منتخبنا ذهبية 
نقاط مرتفع وصل لقمة األداء من خالل معسكراته السابقة 
الــتــي مــكــنــت املــظــلــيــن مـــن تــحــقــيــق اكــبــر قـــدر مـــن الــتــركــيــز 
والخبرة حيث خاضوا في السابق تدريبات مكثفة وصلت 
التتويج بامليدالية  إلــى 118 قفزة كــان حصادها  قفزاتهم 
الذهبية في ختام منافسات القفز الحر التي اقيمت بمنطقة 
وينتر ثير بسويسرا وسجل املنتخب القطري معدل نقاط 
القمة برصيد 186 نقطة متفوقن على  عالي وضعهم في 
املركز  أملانيا فــي  التي حققت 171 نقطة وجـــاءت  اسبانيا 

الثالث برصيد 163 نقطة.
القطري  املنتخب  الهوائي احــرز  للنفق  املنافسة   وفــي فئة 
املركز االول بعد ان سجل 293 نقطة، متفوقا على منتخب 
أملانيا الذي حل ثانيا بامليدالية الفضية برصيد 269 نقطة 
ثم اسبانيا الذي حل ثالثا بامليدالية البرونزية برصيد 260 
نقطة. وضمن فئة التماسك الرباعي التي أقيمت منافساتها 
بنادي بارا سبورت في ترينجن بسويسرا، تمكن املنتخب 
الذهبية  املركز األول والتتويج بامليدالية  انتزاع  القطري من 
الـــذي حــل ثانيا  بعد منافسة قــويــة مــن املنتخب األســبــانــي 

بــاملــيــدالــيــة الــفــضــيــة بــفــارق 15 نــقــطــة، وحـــل ثــالــثــا املنتخب 
األملاني محققا امليدالية البرونزية بفارق 23 نقطة.

 وبــعــد مــنــافــســات قــويــة عــلــى مــــدار أيــــام الــبــطــولــة الــدولــيــة 
العسكرية اكــدت قطر مــرة أخــرة تفوقها على جميع الــدول 
املركز  القطري  املنتخب  البطولة حيث حصد  املشاركة في 
نــقــطــة مــتــوجــا  بــــجــــدارة واســتــحــقــاق مــســجــال 479  االول 
الثاني  املركز  املنتخب االملاني في  بالبطولة والــذهــب، وجــاء 
برصيد 432 نقطة فيما نال املنتخب االسباني املركز الثالث 
بفارق نقطة واحدة عن أملانيا صاحب املركز الثاني برصيد 
الــركــن حمد بــن عبدالله  الــلــواء  431 نقطة. وأهـــدى ســعــادة 
الــفــطــيــس املــــري قــائــد الـــقـــوات الــخــاصــة املــشــتــركــة االنــجــاز 
الذهبي الكبير الى القيادة الرشيدة في الدولة... وقال»نحمد 
فــريــق مظليي  الــلــه على توفيقه ونــشــكــره وأبــــارك ألبطالنا 
الخاصة املشتركة إنجازهم املشرف وقد أصبحوا  القوات 
لنا جميعًا ففي كل مــرة قاموا فيها بتمثيل  مصدر فخر 

دولة قطر حققوا إنجازات وأرقام قياسية ال سابق لها«.

ــاف »قـــد يعتقد الــبــعــض أن هـــذا اإلنــجــاز املــحــقــق أمــر  واضــ

يسير ولكن مثل هذا اإلنجاز املشرف يحتاج إلى ثقة وبذل 

ومواصلة وسير صحيح وأهــداف واضحة، وبالطبع خلف 

الخاصة  الــقــوات  إنــجــاز أصــحــاب همم كفريق مظليي  كــل 

املــشــتــركــة، نــشــكــرهــم عــلــى هـــذا األداء املــتــمــيــز ونــتــمــنــى أن 

لتقديم مــزيــد من  يــكــون ذلــك دافــعــًا حقيقيًا لهم وتحفيزًا 

اإلنـــجـــازات«. وقـــد اســتــعــد املنتخب ملـــدة شــهــر كــامــل بــروح 

التي  السابقة  البطولة  لــلــدفــاع عــن لقب  ــرار  الــتــحــدي واإلصــ

الــفــريــق مــن حمد  الــعــام 2017 حــيــث يــتــكــون  حققوها فــي 

راشد املري، راشد عيسى الكبيسي، و فهد سعود الشمري، 

وعبدالعزيز شافي الشمري واملدرب جيري سمث..وترأس 

بعثه املنتخب النقيب محمد يوسف السليطي مساعد قائد 

كتيبة املظلين عضو لجنة قطر للرياضات الجوية.

قطر تشارك في اجتماع مجلس الشيوخ 
لالتحاد الدولي للسيارات

منتخبنا العسكري للقفز بالمظالت يتوج بلقب بطولة العالم

الفرنسي جان تود يشيد بدور قطر في تطور رياضة السيارات

¶  الدوحة حريصة على استضافة البطوالت الكبرى

باريس - قنا

الياباني  الثنائي  للمحترفن  الدحيل الضوء االخضر  نــادي  ادارة  منحت 
البرتغالي واملغربي يوسف  نــادي بورتو  الــى  شويا ناكاجيما باالنتقال 
العربي لالنتقال لنادي اوملبياكوس اليوناني بعد املستويات املتميزة التي 
ظهر بها الالعبان في منافسات الدوري القطري لكرة القدم خالل املوسم 
املنقضي. وكــان ناكاجيما قد تألق بشكل واضــح مع منتخب بــالده في 
الــى جانب  الــيــابــان  امريكا 2019،الـــتـــي شـــارك فيها منتخب  بطولة كــوبــا 
املنتخب القطري لكرة القدم. ونجح ناكاجيما في صناعة الفارق ملنتخب 
بالده وقيادتها للظهور بالصورة املطلوبة رغم خروجها من االدوار االولية 
وهو ما جعل ادارة نادي بورتو تتقدم بعرض رسمي لشراء املدة الزمنية 

املتبقية لعقد الالعب مع الدحيل.
وكان ناكاجيما قد انضم الى الدحيل في فترة االنتقاالت الشتوية بديال 
للنجم نام تاي هي، واسهم في تتويج الفريق بلقب كأس سمو األمير لكرة 
الــقــدم الــى جانب زمــالئــه بعد الــفــوز فــي املــبــاراة النهائية على نــادي السد 

بأربعة اهداف مقابل هدف.
العربي، مجدًدا  الدولي، يوسف  املغربي  املهاجم  الجانب االخر عاد  وعلى 
ــدوري  ــ ــة، بــعــدمــا أعــلــن الـــنـــادي انــتــقــالــه إلـــى ال ــيــ ــــدوريــــات األوروبــ ــواء ال ــ ألجـ
اليوناني...وانضم هداف الفريق إلى صفوف أوملبياكوس اليوناني، موقًعا 
العربي 115  على عقد مدته 3 مواسم، ينتهي في صيف 2022. وأحــرز 

ا بقميص الدحيل في مختلف البطوالت املحلية واآلسيوية.
ً
هدف

وكان يوسف العربي قد بدأ مسيرته االحترافية بصفوف كان الفرنسي 
ثم لعب ملوسم واحد بالهالل السعودي ومنه انتقل إلى غرناطة اإلسباني...
وفي صيف 2016 انضم العربي إلى صفوف الدحيل، وقضى بن جدرانه 
3 مواسم، وتألق خالل فترة لعبه بالدوري القطري. وعلى املستوى الدولي، 
ا، 

ً
لعب العربي 41 مباراة بقميص املنتخب املغربي، سجل خاللها 15 هدف

املــغــرب،  الفني ملنتخب  املــديــر  أنــه خــرج مــن حسابات هيرفي ريــنــارد  إال 
بالقائمة التي شاركت في أمم إفريقيا بمصر.

يستهل بطلنا ناصر بن صالح العطية اليوم مشواره في منافسات رالي 
طريق الحرير 2019 والذي ينطلق من مدينة /إركوتسك/ الروسية بشرق 
الجاري حيث يقطع خاللها  الشهر  سيبيريا ويستمر حتى يوم 16 من 
املــشــاركــون مــا يــقــرب مــن 5 آالف كـــم، مــوزعــة عــلــى 10 مــراحــل خاصة 

بالسرعة بطول 2850 كم ويمر بـ 3 بلدان هى روسيا ومنغوليا والصن.
املرحلة  الفرنسي ماثيو بوميل  القطري بصحبة مالحه  البطل  ويخوض 
السباق بطول 51 كم من مدينة إركوتسك  الخاصة بالسرعة من  األولــى 
إلــى مدينة بايكالسك، وذلــك على مــن ســيــارة تويوتا هايلوكس  وصــوال 
تحت شعار مصنع تويوتا غازو ريسينج جنوب أفريقيا وبتحضير فريق 

أوفردرايف البلجيكي، وتقام هذه املرحلة على مسار حصوي بالكامل.
ويأمل العطيه - حامل لقب رالي دكار الدولي 3 مرات - في تحقيق انطالقة 
الغد لتكون بمثابة دفعة معنوية قوية خاصة وأنه  إيجابية خالل مرحلة 
اكتفى  الـــذي  الــرالــي  التتويج بلقبه األول فــي هــذا  الــســبــاق بطموح  يــدخــل 
بتحقيق لقب الوصافة مرتن في 2010 و2018، علما بأنه يمر بانتعاشه 
فنية بعدما حقق انتصارات خالل الـ 6 مشاركات التي خاضها في جميع 

السباقات التي خاضها هذا املوسم.

الوطنية،  املنتخبات  إدارة  الــقــدم وبالتنسيق مــع  لــكــرة  الــقــطــري  االتــحــاد  أقــر 
برنامجا اعداديا للمنتخب األوملبي في اطار استعداداته لخوض غمار نهائيات 
كأس آسيا تحت 23 عامًا التي ستقام في تايلند خالل الفترة ما بن الثامن 
حتى السادس والعشرين من شهر يناير املقبل 2020 والتي ستكون مؤهلة 
اليابانية طوكيو صيف  العاصمة  التي ستقام في  األلعاب االوملبية  الى دورة 

العام املقبل 2020.
تــجــمــعــات ومــعــســكــرات محلية  للمنتخب،  االعـــــدادي  الــبــرنــامــج  وسيتضمن 
التي ستسحب  للبطولة  اخــتــبــارات وديــة قوية تحضيرا  وخارجية تتخللها 
قرعتها في شهر سبتمبر املقبل، حيث سيتم وفقا للقرعة تحديد املباريات 
الودية التي سيخوضها املنتخب القطري بحثا عن املشاركة في دورة األلعاب 
االوملبية املقبلة حيث كان آخر ظهور له في اوملبياد برشلونة 1992، رغم انه 
كــان قــاب قــوســن او أدنـــى مــن بــلــوغ أوملــبــيــاد ريــو دي جانيرو 2016 عندما 

استضاف بطولة كأس آسيا تحت 23 هنا في الدوحة وحل في املركز الرابع.
وكان املنتخب القطري االوملبي قد حل في املستوى األول قبيل قرعة بطولة 
كأس آسيا تحت 23 عاما رفقة منتخبات تايلند البلد املضيف- واوزباكستان 
وفيتنام، حيث تم توزيع املستويات وفقا لنتائج املنتخبات في النسخة السابقة 
من البطولة التي اقيمت في الصن عام 2018 وحل األوملبي القطري في املركز 
الثالث فيها، بعد فوزه على كوريا الجنوبية في مباراة تحديد املركزين الثالث 

والرابع، فيما توج املنتخب األوزبكي بطال وحلت فيتنام في املركز الثاني.
وجاء في املستوى الثاني منتخبات: كوريا الجنوبية والعراق واليابان وكوريا 
الشمالية، وفي املستوى الثالث منتخبات: الصن، استراليا، السعودية واألردن، 

وفي املستوى الرابع منتخبات: سوريا، ايران، اإلمارات والبحرين.

الدحيل يوافق على مغادرة 
نجميه ناكاجيما والعربي

العطية يستهل مشاركته 
في رالي طريق الحرير اليوم

برنامج إعدادي 
للعنابي األولمبي

لاللتحاق ببورتو البرتغالي 
وأولمبياكوس اليوناني

زيورخ - قنا

الدوحة -  

روسيا - قنا

الدوحة -  

12 أكتوبر المقبل تنظمها قطر 

اختتام اجتماع الوفد الفني 
لدورة »أنوك«لأللعاب الشاطئية

الفني  الوفد  الدوحة فعاليات اجتماع  ختتمت امس في 
ُ
ا

لالتحاد الدولي لدورة »أنوك العاملية« لأللعاب الشاطئية 
2019 التي تنظمها دولة قطر خالل الفترة من 12 وحتى 
16 أكتوبر القادم. وحضر االجتماع ممثلو الوفود الفنية 
شاركة في االلعاب، وفي 

ُ
من جميع االتحادات الدولية امل

العاملية  أنـــوك  لـــدورة  املنظمة  اللجنة  الــوقــت حققت  ذات 
الشاطئية 2019 تقدمًا ملموسًا وسريعًا في  لأللعاب 
التنظيمية منذ اعالن قطر كدولة مضيفة  استعداداتها 
الشاطئية  العاملية لأللعاب  أنــوك  لـــدورة  األولـــى  للنسخة 

2019 قبل أكثر من ثالثة اسابيع.
وشــهــد االجــتــمــاع سلسلة لــقــاءات مــثــمــرة دامـــت يومن 
ــر عـــلـــى آخـــر  ــ ــزائـ ــ ــوفــــد الـــفـــنـــي الـ ــن خـــاللـــهـــا الــ تـــعـــرف مــ
املطلوبة من اجل استضافة  االستعدادات والتحسينات 
الحدث الكبير، وفي اليوم األول لالجتماع، رحبت اللجنة 
لها رؤية  املنظمة بالوفود املشاركة باالجتماع وقدمت 
عامة حول مخطط استضافة االلعاب وتجربة دولة قطر 

الواسعة والناجحة في تنظيم الفعاليات الرياضية.
املنظمة  اللجنة  ُمــفــصــل، شــرحــت  وفــي عــرض تقديمي 

للمجتمعن مواقع االلعاب والرؤية املقترحة لكل رياضة 
املــشــاركــة. وقد  الفنية  الــوفــود  انطباعات  بــهــدف معرفة 
غطت اللجنة املنظمة خالل هذا العرض التقديمي شرح 
جميع املجاالت التشغيلية والتي تشمل خدمات املالعب، 
الخدمات  اإلقــامــة والــســكــن،  النتائج،  التوقيت، تسجيل 
النقل، بيع  املنشطات ووسائل  الطبية، خدمات مكافحة 

التذاكر والخدمات األمنية.
وايـــضـــًا تـــم الــكــشــف عـــن شـــعـــار قــطــر 2019 الــجــديــد 
ــظــمــت جــولــة مــيــدانــيــة 

ُ
لـــأللـــعـــاب.. وفــــي فــتــرة الــظــهــيــرة ن

للوفود الفنية إلى املواقع املقترحة الستضافة دورة أنوك 
الشاطئية 2019، أهمها شاطيء كتارا  العاملية لأللعاب 
بصفته املركز األساسي لاللعاب الشاطئية، وايضًا زار 
أعضاء الوفد الفني مجمع نادي الغرافة الرياضي كأحد 
الرياضية في  األلــعــاب  الــتــي ستستضيف بقية  املــواقــع 
ظمت 

ُ
املالعب املوجودة. أما في اليوم الثاني لالجتماع، ن

الفنية بإتحاداتها  الــوفــود  ورشـــة عمل شاملة جمعت 
الورشة ناقش أعضاء  البطولة.. وأثناء  الوطنية ومــدراء 
ــددًا مـــن املـــوضـــوعـــات الــرئــيــســيــة أهمها  الـــوفـــد الــفــنــي عــ
الرياضية، متطلبات املالعب، جــداول الحصص  املعدات 
ــيـــة، الــحــصــص الـــتـــدريـــبـــيـــة، مــتــطــلــبــات الــعــالج  الـــريـــاضـ

العمل بهدف ضمان  قيمت ورش 
ُ
الطبية. وأ والخدمات 

أولوياتها.  اتخاذها وتحديد  فــوريــة سيتم  أجـــراءات  أي 
وقالت األمن العام ألنوك السيدة جونيال ليندبرج: »كان 
من الضروري أن نجتمع بأعضاء الوفد الفني لالتحاد 
الخبراء حول  آراء وتعليقات  الدولي هنا بهدف معرفة 
كيفية صقل خططنا وإثــــراء تجربتنا. بالطبع ال احد 
يعرف هذه الرياضات أكثر منهم، ولذلك كان من املفيد 
نــعــرف كــيــف نستطيع تحسينها وأدائـــهـــا بــصــورة  أن 
أفضل.. كان أمرًا مشجعًا للغاية أن نستمع إلى أعضاء 
أيجابية عــن سير  الفني وهــم يتحدثون بــصــورة  الــوفــد 
أنــجــازه حتى اآلن وأن نتعرف على قوة  الــذي تم  العمل 
فريق العمل الذي يعمل لدينا هنا في الدوحة.. لدينا ثقة 
تامة في خبرة اللجنة املنظمة وقدرتها في اقامة نسخة 
الشاطئية 2019  العاملية لأللعاب  أنوك  استثنائية لدورة 

وبأعلى املعايير«.
الــعــاملــيــة لأللعاب  أنـــوك  ــــدورة  ل املنظمة  اللجنة  وستقيم 
الشاطئية قطر 2019 بالتعاون مع أنوك سمنار رؤساء 
الوفود الرياضية في الفترة من 8 حتى 11 يوليو الحالي، 
ومن املتوقع مشاركة ممثلي أكثر من 100 لجنة أوملبية 

وطنية في هذا السمنار.

الدوحة - قنا
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سينضم ألفارو موراتا مهاجم 
مــنــتــخــب إســبــانــيــا لــكــرة الــقــدم 
إلـــــى أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد بــصــفــة 
نهائية بعد انتهاء فترة إعارته 
ــتــــي تـــمـــتـــد 18  مــــن تــشــلــســي الــ
شهرا كما أعلن الناديان، امس 

السبت.
ــا تــشــيــلــســي فــي  ــ ــــوراتـ وتــــــرك مـ
ــــي لــيــنــتــقــل إلـــى  ــــاضـ يـــنـــايـــر املـ
ــد، وقــــــال فــي  ــ ــدريـ ــ أتــلــيــتــيــكــو مـ
ــه ال يــخــطــط لــلــعــودة  ــ ــو إنـ ــايـ مـ
ــــدوري  ــالــ ــ لــــنــــاديــــه املــــنــــافــــس بــ
اإلنجليزي املمتاز والذي شهد 
مـــســـتـــواه تـــراجـــعـــا فـــي املــوســم 
املــاضــي. وتعليقا عــلــى صفقة 

ــال قـــــــال مــــــوراتــــــا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي: 
»أنـــــا ســعــيــد ألن األمـــــر أصــبــح 

رسميا«، وفق ما نقلت »فرانس 
برس«.

ــا أتـــلـــتـــيـــكـــو فــــأصــــدر بــيــانــا  ــ أمــ

ــيـــه »ســـيـــلـــعـــب املـــهـــاجـــم  ــاء فـ ــ جــ
اإلســبــانــي على سبيل اإلعـــارة 
املوسم املقبل كما اتفقنا عليه 
عــنــدمــا انــضــم إلـــى الــفــريــق في 
ــر املـــــاضـــــي خـــــــال فـــتـــرة  ــايــ ــنــ يــ
االنــتــقــاالت وســتــصــبــح عملية 
ــة فــي  ــمــ ــورة دائــ االنــــتــــقــــال بــــصــ

بداية موسم 2021-2020«.
ــيــــكــــو مــــدريــــد  ــتــ ــلــ أتــ يـــــذكـــــر أن 
املــوهــبــة البرتغالي  تــعــاقــد مــع 
الــصــاعــدة جــــواو فيليكس من 
بــنــفــيــكــا مـــقـــابـــل 126 مــلــيــون 
ــلـــى  ــــس أغـ ــامـ ــ يـــــــــــورو، وهـــــــي خـ
ــتـــاريـــخ، فـــي حني  صــفــقــة فـــي الـ
ســيــتــركــه مــهــاجــمــه الــفــرنــســي 
ــرجــــح  أنـــــــطـــــــوان غـــــريـــــزمـــــان املــ

انتقاله لصفوف برشلونة.

بعد 27 يوما على إتمام صفقة انضمام النجم إيــدن هــازارد 
إلى ريال مدريد، نجحت إدارة النادي اإلسباني في استعادة 

أموال قيمة الاعب البلجيكي.
وأعلن ريــال مدريد في 7 يونيو املاضي، التعاقد مع هــازارد 
قادما من تشيلسي اإلنجليزي، في صفقة تجاوزت قيمتها 

100 مليون يورو.
الــنــادي  وأوضـــحـــت صحيفة »آس« اإلســبــانــيــة أن مــســؤولــي 
ــدوا أنــفــســهــم مــضــطــريــن لــبــيــع عـــدد مـــن الــاعــبــني  ــ املــلــكــي وجـ

إلعادة أموال صفقة هازارد إلى خزينة النادي اإلسباني.
ويجري ريال مدريد عددا من التغييرات على تشكيلة الفريق، 

بطلب من املدرب الفرنسي، زين الدين زيدان.
وقــــام ريــــال مــدريــد بــبــيــع الــعــديــد مــن العــبــيــه لــلــحــصــول على 
نــفــقــات لــتــدعــيــم صــفــقــاتــه الـــجـــديـــدة، والـــتـــي بـــدأهـــا بــانــتــقــال 
ماركوس يورنتي إلى أتلتيكو مدريد بقيمة 30 مليون يورو، 
ورحيل راؤول دي توماس إلى بنفيكا بقيمة 20 مليون يورو.
الــكــرواتــي ماتيو  وتــوصــل بيريز التــفــاق مــع تشليسي لبيع 
يـــورو، وهــذا يعني أن النادي  كوفاسيتش بقيمة 45 مليون 
امللكي استطاع جمع 100 مليون يورو وهي القيمة األساسية 

في صفقة النجم هازارد.
وطبقا للصحيفة اإلسبانية فقد »نجح املرينغي في تعويض 
قيمة هازارد خال 27 يوما فقط، وتحديدا منذ 7 يونيو حتى 

3 يوليو، وهو موعد إعان مغادرة دي توماس«.

ريال مدريد يستعيد
 »أموال هازارد«

في أقل من شهر
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تتجه األنـــظـــار فــي الــحــاديــة عــشــرة مساء 
اليوم بتوقيت الدوحة إلى ملعب ماراكانا 
األســــطــــوري فـــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو حيث 
تسعى البرازيل املضيفة للفوز على بيرو 
والظفر بلقب كوبا أميركا للمرة التاسعة، 
ــبـــو مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل،  ــــاض العـ حـــيـــث خـ
تـــدريـــبـــات اســتــشــفــائــيــة فـــي صــالــة الــجــيــم 
امس استعدادا ملواجهة منتخب بيرو في 

النهائي. 
وكــــان منتخب الــبــرازيــل قــد تــأهــل لــلــدور 
الــنــهــائــى بــعــد الــفــوز عــلــى األرجــنــتــني 0-2 
تـــأهـــل منتخب  فــيــمــا  الــثــمــانــيــة،  فـــى دور 
بيرو بالفوز على منتخب تشيلى بثاثية 

نظيفة.
قــاعــدة التتويج  الــبــرازيــل تثبيت  وتــريــد 
بكوبا أميركا في كل مرة استضافت فيها 
البطولة القارية، إذ كانت نجحت في كل 
مرة استضافتها بالتتويج باللقب أعوام 

1919 و1922 و1949 و1989.
الــبــرازيــل النهائي وهــي مرشحة  وتــدخــل 
الــتــي كــانــت اكتسحتها  بــيــرو  للفوز على 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة فـــي دور املــجــمــوعــات، 
لكن عليها الحذر من باولو غيريو ورفاقه 
الذين أقصوا أوروغــواي من ربع النهائي 
قبل أن يصعقوا تشيلي حاملة اللقب في 
النسختني األخيرتني بثاثية نظيفة في 

نصف النهائي.
ــتــــاح الـــــفـــــوز فـــــي املـــــبـــــاراة  ــفــ وســــيــــكــــون مــ
الــنــهــائــيــة، قــــدرة الــبــرازيــل عــلــى املحافظة 
على نظافة شباكها كما فعلت طوال هذه 

النسخة حتى اآلن.
وشــدد العــب وسطها ونــادي ريــال مدريد 
كـــاســـيـــمـــيـــرو عـــلـــى هـــــذه الـــنـــقـــطـــة بـــالـــذات 
بقوله »إنــهــاء البطولة مــن دون أن يدخل 
مرمانا أي هدف هو هدفنا«، مضيفا »وإذا 
نجحنا في ذلك، فإن الفضل لن يكون لخط 

الــدفــاع فحسب بــل أيــضــا لاعبي املقدمة 
الذين ساعدونا وهذا ما حقق الفارق«.

ــم تــــدخــــا ال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ كــــمــــا أن الـ
سيما فــي مــبــاراة السوبر كاسيكو ضد 
األرجــنــتــني حيث ردت األولـــى كــرة رأسية 
ــانـــي تــســديــدة  ــثـ لــســيــرخــيــو أغــــويــــرو، والـ
ــاراة  ــبــ ــــي مــ ــة لـــلـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فـ ــاريــ يــــســ
انــتــقــادات أرجنتينية بشأن تقنية  أثـــارت 
املساعدة في التحكيم بالفيديو )»في ايه 
ــــوال إلــــى الــحــديــث عـــن تــدخــات  آر«( وصـ
بــرازيــلــيــة عــلــى مــســتــوى الــفــريــق األمــنــي 

للرئيس جاير بولسونارو.
ويعرف مدافعو البرازيل مكمن الخطورة 
ــو قــلــب الــهــجــوم غــيــريــرو  فـــي الــبــيــرو وهــ
الــــذي يــعــرفــه أيــضــا الــجــمــهــور الــبــرازيــلــي 
الـــدوري املحلي منذ  جيدا ألنــه يلعب فــي 
7 سنوات وهــو سجل هــدف الفوز لناديه 
كورينثيانز في مرمى تشلسي اإلنكليزي 
ليقوده الى التتويج بكأس العالم لألندية 

عام 2013.

ــرو )35 عـــامـــا(  ــريــ ــيــ فـــيـــلـــعـــب غــ أمــــــا اآلن 
ــع الــعــلــم  فــــي صـــفـــوف إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال مــ
بــأنــه ســاهــم فــي إحــــراز نــاديــيــه السابقني 
كورينثيانز وفامنغو بطولتي واليتي 
ساو باولو وريو دي جانيرو على التوالي 

عامي 2013 و2017.
وحــــذر مــدافــع الــبــرازيــل مــاركــيــنــيــوس من 
خطورة غيريرو بقوله إنه »العب يستحق 
اهتماما خاصا لكل ما قام به في املاضي. 
ــد لــعــبــت إلــــى جــانــبــه في  أعـــرفـــه جـــيـــدا وقــ
صفوف كورينثيانز وواجهته مــرات عدة 

في املنتخب الوطني«.
ــرة األخـــيـــرة الــتــي تـــواجـــه فيها  وكـــانـــت املــ
ماركينيوس وغيريرو في دور املجموعات 
الــبــيــروفــي بهزيمة  عــنــدمــا مــنــي املنتخب 
قاسية قوامها خمسة أهـــداف نظيفة في 
ســـاو بـــاولـــو، عــلــمــا بـــأن مــهــاجــم الــبــرازيــل 
غابريال جيزوس أهــدر ركلة جــزاء أيضا 

في الوقت بدل الضائع
ــى الـــتـــأهـــل إلـــى  ونـــجـــح مــنــتــخــب بـــيـــرو فــ

نهائى من بطولة كوبا أمريكا، حيث نجح 
املــفــاجــأة  الــبــيــروفــى فــى تحقيق  املنتخب 
وفـــــاز عــلــي تــشــيــلــي بــثــاثــيــة نــظــيــفــة في 
النصف نهائي، كما فاز في ربع النهائي 
على منتخب أوروجواى بركات الترجيح 
ــلــــى بــالــتــعــادل  بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــوقــــت األصــ
ــاراة التى  ــبـ الــســلــبــى بــــدون أهـــــداف، فــى املـ

جمعتهما على ملعب أرينا بيرنامبوكو.
ــــع نــهــائــى  ــــى ربـ ــيـــرو إلـ وتــــأهــــل مــنــتــخــب بـ
ــعـــد خــــســــاراة  ــالــــث بـ ــأفـــضـــل ثــ ــة كـ ــبـــطـــولـ الـ
ــتـــخـــب  ــنـ مــــنــــتــــخــــب بــــــــــاراجــــــــــواى أمـــــــــــام املـ
املــنــتــخــب األرجنتينى  الــكــولــومــبــى وفـــوز 
عــلــى قــطــر، واســـتـــطـــاع ان يــجــمــع 4 نــقــاط 
ــــى يـــتـــصـــدرهـــا  ــتـ ــ بـــاملـــجـــمـــوعـــة األولــــــــــى الـ
ــم فـــنـــزويـــا  ــ ــاط ثـ ــقــ ــــع 7 نــ ــــواقـ ــل بـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ

صاحبة الـ 5 نقاط.
ــاد املــنــتــخــب الـــبـــيـــروفـــي تـــوازنـــه  ــعـ ــتـ  واسـ
ــبــــوة وأزاح  ــكــ الــ تـــلـــك  بـــعـــد  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر 
األوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد 
األلقاب في كوبا أميركا )15 مرة( بركات 

الترجيح في ربع النهائي، ثم تشيلي بفوز 
كبير بثاثية نظيفة في نصف النهائي.

ونــــاشــــد كـــاســـيـــمـــيـــرو زمــــــــاءه بــــضــــرورة 
احـــتـــرام املــنــافــس بــقــولــه »ســتــكــون مــبــاراة 
نهائية رائــعــة، ومــبــاراة صعبة للغاية. ال 
يمكن الظن بأننا حسمناها. يتعني علينا 
خوضها«، مضيفا »لقد أزاحــوا منتخبني 
كبيرين هما األوروغواي وتشيلي ويتعني 

علينا بالتالي احترامهم«.
ــنــــادي يــوفــنــتــوس  ــا الــظــهــيــر األيــــســــر لــ ــ أمـ
اإليـــطـــالـــي ألـــيـــكـــس ســــانــــدرو فــاعــتــبــر أن 
منتخب باده اعتاد على الضغوطات ولن 
يتأثر بها عندما يــخــوض النهائي على 
ملعب يعد مــن األشــهــر فــي الــعــالــم، بقوله 
ــا يــحــمــل فـــي طــيــاتــه  ــانـ »الــلــعــب فـــي مـــاراكـ
مــشــاعــر خـــاصـــة ال ســيــمــا عــنــدمــا يتعلق 

األمر بمباراة نهائية. إنه حلم كل طفل«.
وأضاف »الضغوطات هي التي قادتنا إلى 
هــنــا. لــقــد تــعــودنــا عــلــى الــضــغــوطــات، لقد 
الــضــغــوطــات، كلما ازدادت  كبرنا بفضل 

الضغوطات كلما كان األمر أفضل«.
وهـــي املـــرة الــثــانــيــة فــقــط الــتــي تبلغ فيها 
الــبــيــرو املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــوبــا أمــيــركــا 
التي انطلقت قبل 103 أعــوام، وقد توجت 
باللقب عام 1975 في مباراة فاصلة بعدما 
تبادلت الفوز مع كولومبيا ذهابا وإيابا.

كما توجت باللقب عام 1939 عندما كانت 
البطولة تلعب بنظام الدوري في مجموعة 

واحدة بمشاركة خمسة منتخبات.
ــاز  ــديــ ــرو راوول رويــ ــبـــيـ الـ وقــــــال مـــهـــاجـــم 
ــهـــدوء.  ــقـــاربـــة األمـــــــور بـ »يـــتـــعـــني عــلــيــنــا مـ
أنــنــا حققنا شيئا مهما للغاية  صحيح 
ــابــــع »نــحــن  بـــعـــد مــــــرور أعـــــــوام عـــــــدة«. وتــ
واعون ونتمتع بالهدوء وندرك بأننا على 

بعد خطوة واحدة من املجد«.
الــلــعــب والتحلي  وأوضــــح »يــتــعــني علينا 
بالتواضع وسنبذل قصارى جهدنا على 

أرضية امللعب لتحقيق ذلك«.

البرازيل وبيرو يتنافسان على لقب كوبا أمريكا اليوم
»السيليساو« يطمح للقب التاسع

¶   بيرو مفاجة البطولة تسعى لحصد اللقب

¶ ألفارو موراتا

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع  المهاجم اإلسباني موراتا

أزمة بين برشلونة وأتلتيكو بسبب »جريزمان«
نشبت أزمة خالل الساعات املاضية بني برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب املهاجم الفرنسي 

أنطوان جريزمان العب الروخيبالنكوس.
وكان جريزمان قد أبلغ إدارة أتلتيكو مدريد، برحيله عن النادي بنهاية املوسم املاضي، وارتبط 
إلــى صفوف برشلونة. وحــني أعلن جوسيب مــاريــا بارتوميو رئيس  اسمه بقوة باالنتقال 
برشلونة، ألول مرة بدء املفاوضات مع أتلتيكو للظفر بخدمات الفرنسي، رد الجانب املدريدي 
ببيان ناري انتقد فيه السلوك »غير االحترافي« للبارسا، مؤكدا أنه بدأ بالفعل مفاوضات مع 

الالعب في مارس/ أذار املاضي.
ا رسمًيا لتوجيه االتهامات 

ً
لم تكن هذه هي املرة األولى التي ُيصدر فيها أتلتيكو مدريد بيان

إلى برشلونة، بشأن الدخول في مفاوضات مع الالعب.
ا 

ً
ففي الصيف املاضي أصدر ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي ألتلتيكو مدريد بيان

رسمًيا، انتقد فيه السياسة التي يتبعها برشلونة بالتواصل مع جريزمان، خاًصة قبل خوض 
ا الروخيبالنكوس.

ً
نهائي بطولة الدوري األوروبي ضد أوملبيك مارسيليا، التي توج بها الحق

وأثار جريزمان وقتها حالة من الجدل قبل انطالق نهائيات مونديال روسيا، بخصوص أمر 
انتقاله إلى برشلونة، قبل أن ينجح أتلتيكو مدريد في إقناعه بالبقاء.

ــا للبيان الـــذي أصـــدره أتلتيكو مــدريــد أمـــس، فــإن إدارة 
ً
وخـــالل شهر مـــارس املــاضــي، ووفــق

الكتالوني، مما  الفريق  إقناعه باالنتقال لصفوف  برشلونة تواصلت مع جريزمان من أجل 
تسبب فــي تشتيت ذهـــن الــالعــب قــبــل مــواجــهــة يــوفــنــتــوس، الـــذي أقــصــى األتــلــتــي مــن دوري 
األبطال. أظهر أتلتيكو مدريد رد فعل قوي وسريع، خاصة بعد تصريحات جوسيب ماريا 
بارتوميو، رئيس برشلونة، في مؤتمر صحفي أمس االول الجمعة، والذي ناقش خالله العديد 
من القضايا املهمة. وأعلن الروخيبالنكوس رفضه التفاوض مع البارسا، مما ُيصعب األمور 

على برشلونة.
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في اطار الشراكة املجتمعية ينظم مركز االستشارات العائلية )وفاق ( 
بالتعاون مع مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الثقافة والرياضة ورشة 
عمل بعنوان )االم وابنتها أجمل عالقة( وذلــك بمقر مركز وفــاق في 
الفتيات  الــورشــة  الــجــاري. وتستهدف  الفترة من 15 وحتى 17 يوليو 
البالغ أعمارهن ما بني 12-18 سنة وأمهاتهن. وسوف يقدمها د.أمينة 

موناش واألستاذة لولوة الكعبي.
إلــى توعية لألمهات بأهمية معرفة خصائص مرحلة  الــورشــة  تهدف 

للفتيات، وتعزيز  النفسية واالجتماعية  املراهقة وتلبية لالحتياجات 
عالقة األمهات ببناتهن في مرحلة املراهقة. وتأتي هذه الورشة ضمن 

أنشطة مشروع تعزيز وتعميق ثقافة التربية الوالدية.
الــورشــة على ثالثة مــحــاور تشمل خصائص مرحلة  وســوف ترتكز 
الثاني يتناول  للفتيات وكيفية تلبية احتياجاتهن، واملــحــور  املراهقة 
مهارات التواصل بني األم وبنتها وذلك تعزيزا للعالقة بينهما أما املحور 

الثالث واألخير فسوف يستعرض مهارات التخطيط للحياة.
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قطعة شطرنج أثرية بـ929 ألف دوالر

أرقام وحقائق

البحر »مــريــم«  بــقــرة  أصبحت 
وهي نوع من الثدييات البحرية 
ــــراض، نــجــمــة  ــقـ ــ ــاالنـ ــ ــددة بـ ــ ــهـ ــ املـ
الــتــواصــل االجتماعي  وســائــل 
فـــي تــايــالنــد مــنــذ ظــهــر أطــبــاء 
الحليب  بــيــطــريــون يطعمونها 
من زجاجة مخصصة للرضع 
فـــي »مـــركـــز فــوكــيــت الــبــحــري 
البيولوجي«. وبعدما عثر على 
»مـــريـــم« وتــقــطــعــت بــهــا السبل 
التايالندية  الشواطئ  على أحد 
فـــي مــايــو وكــــان عــمــرهــا ستة 
أشــهــر، أصبحت تتلقى رعاية 
يــومــيــة مــن مــســؤولــي الحديقة 
ومــــجــــمــــوعــــات بـــيـــئـــيـــة مــحــلــيــة 
وأطـــبـــاء بــيــطــريــني فـــي املـــركـــز، 

وفق »فرانس برس«.
وســطــع نــجــم بــقــرة الــبــحــر هــذه 
بعد نشر وزارة املوارد البحرية 
والــســاحــلــيــة صـــــورا تــظــهــرهــا 
ــاء بـــيـــطـــريـــني  ــ ــبـ ــ ــأطـ ــ مــــحــــاطــــة بـ
ــتـــمـــون بـــهـــا عـــلـــى وســـائـــل  يـــهـ

التواصل.

الحر األخيرة،  بسبب موجات 
العمالية  النقابات  اتحاد  طالب 
األملـــانـــي )دي جــي بـــي( أربـــاب 
ــلــعــامــلــني  ــــعــــمــــل بــــالــــســــمــــاح ل ال
بــفــتــرات راحـــة أطـــول فــي فترة 
الظهيرة. وقـــال عضو مجلس 
أنيلي بونتنباخ،  إدارة االتحاد، 
ــات لــصــحــيــفــة  ــريــــحــ فـــــي تــــصــ
»زاربروكر تسايتونج« األملانية 
الــــــصــــــادرة امــــــس الـــســـبـــت إن 
العمل املتواصل مرهق، ويؤدي 
ــادة األعــبــاء خــاصــة مع  إلـــى زيــ

الحرارة الشديدة.
وأضــــــــاف بـــونـــتـــنـــبـــاخ: »الــــــدول 
الجنوبية تفعل ذلك: نحتاج في 
إلــى قيلولة خالل  أملانيا أيضا 
موجات الحر«. وذكر بونتنباخ 
الـــظـــهـــيـــرة،  الـــقـــيـــلـــولـــة وقـــــت  أن 
بخالف فترة االستراحة، تدور 
فعليا حــول االســتــرخــاء لفترة 

أطول.

أكـــد مــصــدر مــســؤول فــي هــيــئــة قطاع 
االتـــصـــاالت األردنـــيـــة فـــي تــصــريــحــات 
صــحــفــيــة، الـــســـبـــت، أن الــهــيــئــة قـــررت 
الشهيرة  لعبة »بابجي«  حجب تطبيق 

في األردن. 
وأضــــــاف املـــصـــدر أن الــهــيــئــة اتــخــذت 
قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض 

الواقع.
ــان رئــيــس هــيــئــة قــطــاع االتــصــاالت  وكــ
غازي الجبور قد أوضح في تصريحات 
صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة 
ــتــي تسببها  ال لـــألضـــرار االجــتــمــاعــيــة 

اللعبة على املستخدمني.
العدائية واإلدمـــان  أن  الجبور  وأضـــاف 
ــزال، هــــي أضــــــــرار اجــتــمــاعــيــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ واالنـ
تــتــســبــب بــهــا الــلــعــبــة وفـــقـــا لـــدراســـات 

عاملية أكدت ذلك.
اللعبة اإللكترونية  قـــرار حظر  ويــأتــي 
بــعــد أشــهــر من  الــشــهــيــرة فـــي األردن 
قرار مجلس النواب العراقي، بحظرها، 

معتبرا أنها »تحرض على العنف«.
وتــحــظــى لــعــبــة »بــابــجــي« اإللــكــتــرونــيــة 
بشعبية كبيرة جــدا، وتستخدم نظام 
تـــعـــدد الـــالعـــبـــني، حــيــث يــحــطــون فيها 
ــة مــــظــــالت عــلــى  ــطــ ــواســ ــا بــ ــيــ ــتــــراضــ افــ
جزيرة، ويــبــدؤون بالبحث عن أسلحة 
ومعدات لقتل بعضهم بعضا والبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة والـــفـــوز فـــي املــرحــلــة 

األخيرة.
الــتــي صممتها  اللعبة  وجـــرى تحميل 
الجنوبية  الــكــوريــة  »بـــلـــوهـــول«  شــركــة 
أكثر من 360 مليون مــرة حــول العالم 

منذ إطالقها عام 2017.

بــحــســب تــقــريــر خــــاص نــشــرتــه أمــس 
البريطانية عن  صحيفة »ديــلــي مــيــل« 
فـــإن مجلس بلدية  العجيبة،  الــجــزيــرة 
»انتيكيثيرا« رصد برنامجًا تحفيزيًا 

لجذب سكان جدد إلى الجزيرة.
يــورو  الــبــرنــامــج مبلغ 450  ويــتــضــمــن 
ــراتـــب شــهــري  شــهــريــًا كــمــكــافــأة أو كـ
إلـــى جــانــب قطعة أرض وطــعــام يومي 
مــجــانــي لــكــل شــخــص يــرغــب بسكنى 
ــل الــنــهــوض  ــ ــك عـــلـــى أمـ ــ ــ ــــجــــزيــــرة، وذل ال

بتعدادها من 24 إلى 300 نسمة.
ــة تــقــع  ــالبـ ــزيــــرة خـ و»انـــتـــيـــكـــيـــثـــيـــرا« جــ
على حــافــة بحر »إيــجــة«، بــني »كــريــت« 
ــز«. وتــــبــــلــــغ مـــســـاحـــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ و »بـ
»انتيكيثيرا« تحديدًا 7,89 أميال مربعة 
»20,4 كيلومتر مربع«. وتعتبر وجهة 
مــثــالــيــة ملــمــارســة الــعــديــد مــن األنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة املــمــتــعــة مـــثـــل الـــريـــاضـــات 

املائية.
أندرياس كاراكاالكيس، رئيس  ويقول 
مجلس بــلــديــة »انــتــيــكــيــثــيــرا«: »مــنــذ أن 
أعــلــنــا عـــن بـــرنـــامـــج املـــكـــافـــآت الــجــديــد 
إلى »انتيكيثيرا«،  السكان  الستقطاب 
تلقى املجلس حتى اآلن 15 طلبًا من 
عائالت بأكملها لالنتقال إلى الجزيرة 

والعيش بها«.
اليونانية   تعاني جزيرة »انتيكيثيرا« 
من نــدرة السكان إلــى حد الشح، إذ ال 

يتجاوز عدد سكانها 24 نسمة فقط.

تنطلق اليوم األحد بطولة أوملبياد املراكز الشبابية في نسختها األولى والتي 
مــبــادرة 22 وهــي مبادرة  بالتعاون مع  بــرزان بمقره  ينظمها مركز شباب 
أنــواعــهــا، ويــشــارك فيها 6 مراكز  القطرية بجميع  الــريــاضــة  شبابية تدعم 

شبابية، وتتواصل حتى 10 يوليو الجاري.
الشمالية وهــي ) مــركــز شباب  املــنــاطــق  فــي  الشبابية  املــراكــز   وتستهدف 
الجميلية، مــركــز شباب  الــكــعــبــان، مــركــز شــبــاب  سميسمة، مــركــز شــبــاب 

الظعاين، مركز شباب الذخيرة، باإلضافة إلى مركز شباب برزان (.
اللجنة املنظمه لألوملبياد عــدد )5( مسابقات وهــي كــرة قدم   وقــد اختارت 

الصاالت والسباحة والطائرة وألعاب القوى وتنس الطاولة.
 مــن جهة أخـــرى، بــدأ مــركــز شــبــاب الظعاين فــي استقبال املــشــاركــني في 
مهرجان الظعاين الصيفي للشباب، حيث استقبلت الفعاليات نحو 50 طالبا 

االبتدائية واإلعدادية. وتتضمن األنشطة الصيفية في مركز  املرحلتني  من 
الظعاين التدريب على مهارات تجمع بني الجانب الترفيهي والحركي، حيث 
بدأت األنشطة بممارسة رياضة السباحة واأللعاب املائية، كما أقيم عدد من 
املسابقات بني املجموعات بمقر املركز ثم الذهاب إلى رحالت لحديقة البدع، 
القدم  لـــدوري كــرة  التمهيدية  انــطــالق فعاليات االدوار  كما شهد املهرجان 
الصيفي. كما تتضمن األنشطة »دوري في كرة الطائرة، ودوري كرة القدم، 
والسباحة،وااللعاب الشعبية،والحركية ومعسكر، ورحالت داخلية، والرماية 
بالقوس والسهم،والرماية بالبندقية، ورحالت إلى عدد من الحدائق، واأللعاب 
الظعاين عــددا من  االجتماعية املختلفة، فيما تضم فعاليات ملتقى فتيات 
الرسم ومهارات  للفتيات واألمهات منها تعليم فنون  األنشطة املخصصة 

املطبخ وانشطة رياضية وأعمال يدوية مختلفة وأنشطة ترفيهية.

بـــدأ مــركــز شــبــاب الــظــعــايــن فــي اســتــقــبــال املــشــاركــني فــي مهرجان 
الظعاين الصيفي للشباب، حيث بدأت الفعاليات بمشاركة نحو 50 
طالبا من املرحلتني اإلبتدائية واإلعدادية من منطقة ام قرن ومنطقة 
الــيــوم االول  بــاملــركــز. وتــم تخصيص  الصخامه واملــنــاطــق املحيطة 
لحفل استقبال للطالب الجدد وتعريفهم بالبرنامج الصيفي وحثهم 
على استثمار الصيف فــي تعلم مــهــارات جــديــدة وكــانــت االنشطة 
تجمع بني الجانب الترفيهي والحركي، وتضمنت األنشطة ممارسة 
اليوم  الــيــوم األول، وتضمن  فــي  املائية  السباحة وااللــعــاب  ريــاضــة 
الذهاب  املركز ثم  الثاني عــددا من املسابقات بني املجموعات بمقر 
ــبــدع، كــمــا شــهــد املــهــرجــان انــطــالق فعاليات  الـــى رحـــالت لحديقة ال
االدوار التمهيدية لدوري كرة القدم الصيفي. ومن جانبه اكد السيد 
نواف محمد املضاحكه مدير املركز على اهمية اشراك الشباب في 

اجــازة الصيف،  بــأوقــات فراغهم خــالل  انشطة متنوعة لإلستفادة 
وتنمية مهاراتهم املختلفة البدنية والذهنية، الفتًا إلى ان ادارة املركز 
العمرية املختلفة في  املراحل  الشباب حسب  حرصت على تقسيم 
كل نشاط من االنشطة املتاحة في املهرجان الصيفي. وأضــاف أن 
الشمالية املحيطة بمقر  املناطق  الشباب من  املركز استطاع جــذب 
املركز خالل فصل الصيف مع مراعاة التنوع في االنشطة والتجديد 
عن انشطة السنوات املاضية، وكان قد اعلن مركز شباب الظعاين 
عن بدء مهرجان الظعاين الصيفي باملركز وبملتقى الفتيات كذلك 
متضمنًا عددا من االنشطة والفعاليات املتنوعة منها »دوري في كرة 
الطائرة، ودوري كرة القدم، والسباحة، وااللعاب الشعبية، والحركية 
ومعسكر، ورحـــالت داخــلــيــة، والــرمــايــة بالقوس والــســهــم، والرماية 

بالبندقية، ورحالت الحدائق، وااللعاب االجتماعية املختلفة«.

 بدء أنشطة مهرجان الظعاين الصيفي

كائن بحري 
عرضة لالنقراض 

يصبح نجمًا

مطالبة بـ »قيلولة« 
للعاملين بألمانيا 

بسبب الحر

األردن يحظر »بابجي«

جزيرة يونانية تمنح 
مبلغًا شهريًا وقطعة 

أرض لمن يسكنها

بعد الضجة الواسعة الناتجة عن قصة قطعة الشطرنج األثرية، املعروفة 
الــعــالــم، تعود  فــي  الشطرنج  »لــويــس واردر«، وهــي إحــدى أشهر قطع  بـــ
القطعة نفسها من جديد لتثير الصخب مجددًا بعد أن بيعت في مزاد 
ألف  بلندن نظمته دار سوثبيز، بسعر خيالي، حققت فيه مبلغ 929 
دوالر. وكان بائع قطع أثرية في اسكتلندا، قد اشترى القطعة التي تعتبر 
بـــ6 دوالرات فــي عام  الشطرنجية«،  لــويــس  جـــزءًا مــن مجموعة »قــطــع 
1964، ولكنه كان يجهل قيمتها الحقيقية، لذا بقيت محفوظة في درج 

خزانة ملدة 55 عامًا.

انطالق النسخة األولى ألولمبياد المراكز الشبابية

العالقة بين األم وابنتها في المراهقة بـ »وفاق«

163.82

 150.17

 143.35

 122.87

 95.56

الصـالة
  الفـجـــر: 03:19

  الشروق: 04:48

  الظهـــر: 11:38

 العصـــر: 03:02

  المغرب: 06:30

  العشـاء: 08:00

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,423.1015.2762.2456.22

4.13783.644.59733.7061
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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