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تتضمن دعوة زيارة إلى بغداد

رئيس مجلس الشورى يتلقى رسالة من نظيره العراقي

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد 
آل مــحــمــود رئـــيـــس مــجــلــس الــــشــــورى، رســالــة 
الــنــواب  مــن محمد الحلبوسي رئــيــس مجلس 
ــعـــراق الــشــقــيــقــة، تــتــضــمــن دعـــوة  بــجــمــهــوريــة الـ

لسعادة رئيس مجلس الشورى لزيارة العراق.
قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمر أحمد 
الــعــراق لدى  كــريــم البرزنجي سفير جمهورية 
ــعـــادة رئــيــس  الــــدولــــة، وذلـــــك خــــال اجـــتـــمـــاع سـ

مجلس الشورى معه أمس.
تم خال االجتماع استعراض عاقات التعاون 
الثنائي بــني البلدين الشقيقني وســبــل دعمها 
ــال الـــبـــرملـــانـــي،  ــ ــجـ ــ ــــي املـ ــة فـ ــاصــ وتــــطــــويــــرهــــا خــ
املــــوضــــوعــــات ذات االهـــتـــمـــام  إلـــــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ

املشترك.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

شركة سنغافورية تدخل 
مجال الخدمات الكهربائية 

لقطاع الغاز والنفط بقطر

أعــلــنــت شـــركـــة مـــيـــجـــاواتـــس لــلــخــدمــات الــكــهــربــائــيــة ومــقــرهــا 
سنغافورة، عن افتتاح أول فرع لها في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا بدولة قطر وتعتبر من أبرز الشركات املتخصصة في 
تقديم الخدمات الكهربائية ملنصات الحفر العاملة في قطاع 
الغاز والنفط. وتقدم ميجاواتس خدمات اإلصاح وإعادة لف 
وتجميع وصيانة املحركات واملــولــدات واملفاتيح الكهربائية 

وخدمات تنشيط منصات الحفر البرية والبحرية.
وتعد شركة ميجاواتس الشرق األوسط، نتاج تعاون بني شركة 
دي سيرف - قطر وشــركــة ميجاواتس للخدمات الهندسية - 
سنغافورة، وهما شركتان راسختان في مجالهما ومن خال 
هذا التعاون الوثيق يمكن تقديم قائمة من الخدمات املختصة 

لعمائنا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الشمري نائبًا لرئيس الشبكة اإلقليمية للمباني الخضراء

تــم تعيني املهندس مشعل الشمري، 
مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، 
عــضــو مــؤســســة قــطــر، نــائــًبــا لرئيس 
الــشــبــكــة اإلقــلــيــمــيــة لــلــشــرق األوســـط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، الــتــابــعــة للمجلس 
الــعــاملــي لــلــمــبــانــي الـــخـــضـــراء، والــتــي 
تـــــضـــــم جــــمــــيــــع مـــــجـــــالـــــس املــــبــــانــــي 
ــلـــى بــنــاء  ــتــــي تـــعـــمـــل عـ ــراء الــ ــخــــضــ الــ

وتعزيز هذا املفهوم في املنطقة.
وقـــــــــال املــــهــــنــــدس الــــشــــمــــري »خـــــال 
ــــي، ضــــم مــجــلــس قــطــر  ــــاضـ الـــعـــقـــد املـ
الــخــضــراء جــهــوده لتعزيز  للمباني 
ــم الــجــهــود الــحــكــومــيــة املــبــذولــة  ودعــ
فـــي دولـــــة قــطــر لــخــلــق ونـــشـــر ثــقــافــة 

االستدامة. ومع اقتراب انطاق كأس 
العالم 2022 في قطر، والذي سيكون 
الحدث الرياضي األكثر استدامة عبر 
الــتــاريــخ أصــبــحــت رحــلــة االســتــدامــة 

أسرع وأكثر تحدًيا«.
ــاف املــهــنــدس الــشــمــري: »إنــنــي  ــ وأضـ

أتطلع إلى مواصلة العمل مع زمائي 
فـــي مــجــالــس املــبــانــي الـــخـــضـــراء في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا نحو مدن صحية ومستدامة 
ملــجــتــمــعــاتــنــا«.ومــن جــانــبــهــا، قــالــت 
كريستينا جامبوا، املدير التنفيذي 
للمجلس العاملي للمباني الخضراء: 
»في حني أن تغير املناخ يمثل تحدًيا 
املــتــعــلــقــة به  الـــحـــلـــول  ــًيـــا، إال أن  عـــاملـ
غــالــًبــا مـــا تـــكـــون مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة. 
لذلك، يعد بناء املباني الخضراء على 
املـــســـتـــوى املــحــلــي واإلقــلــيــمــي بــدعــم 
مستمر من خال شبكاتنا اإلقليمية 
ــا لــتــحــقــيــق مــهــمــتــنــا  ــ ــ ــرورًي ــ أمــــــــًرا ضــ
املتمثلة فــي نــشــر املــبــانــي الــخــضــراء 

للجميع في كل مكان«.

¶ م.مشعل الشمري

الدوحة - 

الدوحة - 

قطر تدين الهجوم على 
قافلة عسكرية نيجيرية

بحث تعزيز التعاون 
بين الكويت وقطر

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم 
الذي استهدف قافلة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى 
سقوط قتلى وجرحى من الجنود.  وجــددت وزارة الخارجية، 
فـــي بــيــان أمــــس، مــوقــف دولــــة قــطــر الــثــابــت مـــن رفــــض الــعــنــف 
واإلرهــاب مهما كانت الدوافع واألســبــاب.  وعبرت الــوزارة عن 
لــذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا  تــعــازي دولــة قطر 

وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

ــراح الــصــبــاح نــائــب رئــيــس  ــجـ اجــتــمــع مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد الـ
مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت، أمس مع سعادة 
لــدى دولـــة الكويت،  بــنــدر بــن محمد العطية سفير دولـــة قطر 
وجــرى خــال االجتماع استعراض عــاقــات التعاون الثنائي، 

باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

الدوحة - 

»الصحة« تطلق منصة إلكترونية رسمية للبحوث

أطــلــقــت وزارة الــصــحــة الــعــامــة مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
للبحوث الصحية لتعمل كــبــوابــة تسهل  رســمــيــة 
بــــالــــوزارة  الــصــحــيــة  الـــبـــحـــوث  الــتــفــاعــل بـــن إدارة 
وكافة املؤسسات واملنشآت البحثية في دولة قطر 

وخارجها.
 ويأتي تدشن البوابة في إطار جهود وزارة الصحة 
العامة من خالل إدارة البحوث الصحية لدعم كافة 
الحيوية والصحية.   املتعلقة بالبحوث  املمارسات 
وتتضمن املنصة اإللكترونية العديد من الخدمات 
الهامة واملتميزة ومنها تسجيل وترخيص اللجان 
البشرية  الــحــيــويــة  للبحوث  املــؤســســيــة  األخــالقــيــة 
منها والــحــيــوانــيــة والــســالمــة الــحــيــويــة، بــاإلضــافــة 
إلى خدمات تسجيل الباحثن واإلداريــن القائمن 
ــبــحــوث وتــوثــيــق تــعــامــالتــهــم وخــدمــات  بــأعــمــال ال
أخرى متعلقة بتسجيل األنشطة املتعلقة بالبحوث 

الندوات واملؤتمرات والورش  الحيوية والطبية مثل 
التدريبية في دولة قطر.

ــبــوابــة قـــاعـــدة بــيــانــات رئــيــســيــة ملتابعة  وتــشــكــل ال
املتعلقة بعمليات  الرسمية  وتوثيق كافة األعــمــال 
الــذي مــن شأنه املساهمة  األمــر  البحوث الصحية 
في تحقيق التطلعات املعرفية املستقبلية وبالتالي 

توسيع حجم قطاع البحوث في دولة قطر.
الــبــحــوث الصحية فــي وزارة  وتعمل إدارة تنظيم 
الصحة العامة على تطوير سبل تأمن احتياجات 
الــجــيــل الــحــالــي واألجـــيـــال املــســتــقــبــلــيــة، وذلــــك من 
خالل املساهمة في إعداد االستراتيجيات الوطنية 
والـــخـــطـــط الــتــنــفــيــذيــة املــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــصــحــة 
والبحث العلمي في دولة قطر، التزاما بمبادئ رؤية 

قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية املستدامة.
الرسمية األولــى املسؤولة عن  الجهة  وتعد اإلدارة 
ترخيص وتنظيم ومتابعة أعمال البحوث الصحية 
فــي دولــة قطر، حيث تهتم اإلدارة بوضع وتنفيذ 

الخاصة  السياسات واملــبــادئ األخالقية واألنظمة 
البحوث  الــتــي تشمل  الــبــحــوث الصحية  بعمليات 
املزمنة  االجتماعية والسلوكية، وبحوث األمــراض 
األمـــراض االنتقالية وغير  املزمنة، وبــحــوث  وغير 
الطبية  االنتقالية، والتجارب السريرية، والبحوث 
الجيني  البدنية، والطب  الرياضة  الحيوية، وبحوث 
ــعــيــنــات الـــبـــشـــريـــة، وكــذلــك  والــشــخــصــي وجـــمـــع ال

البحوث الحيوانية واملخبرية.
الـــســـيـــاســـات  فــــي وضـــــع  مــــهــــام اإلدارة  وتـــتـــمـــثـــل 
الوطني  االتــجــاه االستراتيجي  التي تحدد  واألطــر 
للبحوث الصحية /البشرية والحيوانية واملخبرية/، 
ــبــاحــثــن  ــم األنـــشـــطـــة الــبــحــثــيــة وال ــ ــانـــب دعـ ــــى جـ إلـ
والــبــنــيــة األســاســيــة لــلــبــحــوث، بــاإلضــافــة ألعــمــال 
البحوث ودعم  لتلبية احتياجات  الــالزمــة  التمويل 
االكتشافات العملية واإلنجازات الطبية املهمة التي 
من شأنها تحسن سبل الرعاية الصحية ووسائل 

العالج في الدولة.

الدوحة - قنا

أكاديمية الخدمة الوطنية تدشن 
البرنامج الصيفي »خدمة وطن«

الوطنية صباح  الخدمة  دشنت أكاديمية 
امـــس الــبــرنــامــج الــصــيــفــي )خـــدمـــة وطـــن( 
بــدخــول الــطــالب املــشــاركــن فــي البرنامج 
بــدأت  فــي يومهم األول بمعسكر مــقــدام، 
ــن  7 يــولــيــو  ــ ــذا الـــبـــرنـــامـــج مـ ــ فـــعـــالـــيـــات هـ
وتستمر حتى  31 من الشهر نفسه من 
األحد الى األربعاء ملدة أربعة أسابيع، ويعد 
البرنامج هو النسخة األولى في أكاديمية 
الــخــدمــة الــوطــنــيــة مــن األنــشــطــة الصيفية 
ــذي يــســتــهــدف الـــطـــالب مـــن الــقــطــريــن  ــ والـ
وأبناء القطريات للطالب من عمر 10 -13 
ســنــة، وكـــان عــدد الــطــالب املستهدف هو 
300 طالب ولكن لكثرة اإلقبال من الطالب 
رفعت الطاقة االستيعابية الى 500 طالب.

التي يستطيع  املهارات  العديد من  وهناك 
الطالب تحقيقها منها املهارات العسكرية 
ــــدفــــاع عـــن الــنــفــس وتــعــلــم  والــريــاضــيــة وال
الــســبــاحــة والــرمــايــة واإلســـعـــافـــات األولــيــة 
واملشاة واالنضباط، وهناك أيضًا مرافق 
مجهزة وحديثه في األكاديمية وميادين 
األلعاب  لتعلم بعض  الطلبة  أمــام  مفتوحة 
مثل ميدان الرماية بالليزر الذي تتوفر به 

كافة سبل األمن والسالمة باإلضافة إلى 
الطلبة على  التي تساعد  الهوائية  البنادق 
تعلم الرماية بشكل آمن ودون أن يواجهوا 

أي مخاطر.
ويــهــدف هـــذا الــنــشــاط الـــى تــعــزيــز الــهــويــة 
املــهــارات  الطلبة وإكسابهم  لــدى  الوطنية 
الحياتية وبناء شخصية قوية تستطيع 
 عــن تعزيز 

ً
الــتــعــامــل مــع املــجــتــمــع فــضــال

القائمون  يــحــرص  ثقتهم بأنفسهم كما 
الحميدة  القيم  البرنامج على غــرس  على 
لدى الطلبة مثل الجدية والنشاط وااللتزام 
اتخاذ  باملواعيد والشجاعة والقدرة على 
ــت املــنــاســب  ــوقــ ــ ــي ال ــرار الـــصـــحـــيـــح فــ ــ ــقـ ــ الـ
ــاعـــي واالحـــــتـــــرام  ــمـ ــمـــل الـــجـ ــعـ وتــــقــــديــــر الـ

والـــصـــدق واملــشــاركــة فــيــمــا يــعــود عليهم 
الوقت  بالنفع في حياتهم واستغالل هذا 
في بناء أجسامهم بدنيًا وتنمية مهاراتهم 

الفكرية.
يـــشـــرف عــلــى الـــبـــرنـــامـــج قــســم الــتــوجــيــه 
املعنوي بأكاديمية الخدمة الوطنية بإدارة 
التوجيه  محمد يحيى طاهر رئيس قسم 
املعنوي باألكاديمية والدكتور عبدالرحمن 
الحرمي رئيس وحدة األنشطة ونخبة من 
كـــفـــاءات األكــاديــمــيــة فــي مــجــال األنــشــطــة 
العسكرية والرياضية واألسعافات األولية، 
البرنامج بإهتمام ومتابعة من  ويحظى 
ــــركــــن ســعــيــد بــــن حــمــد  ســــعــــادة الــــلــــواء ال

النعيمي رئيس أكاديمية الخدمة الوطنية.
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الشراكة االستراتيجية بين قطر وأمريكا غير مسبوقة.. القائم باألعمال األمريكي:

األمير وترامب يبحثان العالقات 
الثنائية وتهديدات المنطقة

ــائــــم بـــاألعـــمـــال  ــقــ ــــت الــ ــرانـ ــ ــام غـ ــ ــيـ ــ أكــــــد ولـ
بــاإلنــابــة فـــي ســـفـــارة الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمـــريـــكـــيـــة لـــــدى الـــــدولـــــة، أن الـــشـــراكـــة 
االســتــراتــيــجــيــة بـــن الــجــانــبــن وصــلــت 
إلى مستويات غير مسبوقة على جميع 
املستويات وأن دولة قطر كانت وال تزال 
صــديــقــة رائـــعـــة وحــلــيــفــة اســتــراتــيــجــيــة 

للواليات املتحدة بطرق مختلفة.
ــارات  »قــنــا« عــلــى أن زيــ وشــــدد غـــرانـــت لـــ
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املــفــدى 
املتكررة إلى الواليات املتحدة األمريكية 
الــعــاقــات الثنائية القوية  تعكس عمق 

واملتنامية بن باده ودولة قطر.
ــم بــــاألعــــمــــال بـــاإلنـــابـــة  ــائــ ــقــ وأوضـــــــــح الــ
ــفــــدى  املــ ــر  ــ ــيــ ــ ــمــــو األمــ ــــي، أن ســ ــكــ ــ ــريــ ــ األمــ
سيناقش مع الرئيس األمريكي دونالد 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــار الـــــقـــــادة فـ ــ ــبـ ــ ــــب وكـ ــرامـ ــ تـ
الثنائية، باإلضافة  األمريكية، العاقات 

إلــــى الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــواجـــه املــنــطــقــة 
خاصة وأن الجانبن يتمتعان بعاقات 
ــــددة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة األمـــــــــــد ومـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــة طـ ــريــ ــكــ ــســ عــ
األوجـــــــه، تــســتــنــد إلــــى أهــــــداف مــشــتــركــة 
مــثــل: مــكــافــحــة اإلرهــــــاب وتــعــزيــز األمـــن 
واالســــــتــــــقــــــرار اإلقــــلــــيــــمــــيــــن ومـــكـــافـــحـــة 

التهديدات اإلجرامية في الخليج.
وأشــاد في هــذا الصدد بالتعاون البناء 
بن قطر والواليات املتحدة في مكافحة 
التهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك 
االتجار بالبشر وغسل األموال ومكافحة 
تمويل اإلرهــــاب، مــؤكــدا أن الــعــاقــة بن 
الــواليــات املتحدة وقطر أكثر من مجرد 

شراكة عسكرية أو تطبيق القانون.
وأوضــــــــح ولــــيــــام غــــرانــــت أن الـــعـــاقـــات 
التجارية ستكون في مقدمة املباحثات 
خــــال زيـــــارة ســمــو األمـــيـــر حــيــث سيتم 
ــدد مـــــن االتــــفــــاقــــيــــات  ــ ــ الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى عـ
ــدد  ــي هـــــــذا الــــصــ ــ ــدا فــ ــيــ ــشــ ــدة، مــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
بالشراكة التي تم اإلعــان عنها مؤخرا 
ــــة / ــركـ ــ ــرول وشـ ــتـ ــبـ ــلـ ــر لـ ــطـ ــة قـ ــركــ بـــــن شــ

ــرون فـــيـــلـــيـــبـــس/ لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ شـ
األمريكية لتطوير أكبر وحــدة لتكسير 
اإليثان في الشرق األوسط في رأس لفان 

واملزمع االنتهاء منها عام 2025.
وأعــــــــرب غــــرانــــت عــــن إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد 
بــالــســيــاســة الــقــطــريــة فـــي بــنــاء اإلنــســان 
واالستثمار في الشباب، مثمنا اختيار 
الـــقـــطـــريـــن مــتــابــعــة  الــطــلــبــة  اآلالف مــــن 
تعليمهم العالي في أكثر من 3000 كلية 
وجــامــعــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة خاصة 
يـــتـــم تــصــنــيــفــهــا  الـــجـــامـــعـــات  وأن هـــــذه 
بــاســتــمــرار عــلــى أنــهــا األفـــضـــل أداء في 

العالم.
ــامــــي أعــــــــــداد الـــســـيـــاح  ــنــ وأشــــــــــار إلـــــــى تــ
القطرين إلى أمريكا الذين يستمتعون 
بإجازاتهم في املناظر الطبيعية املتنوعة 
الــتــي تتمتع بــهــا بــــاده وكــذلــك زيــــارات 
ــر والــطــلــبــة واملــعــلــمــن واملــمــارســن  األســ
الصحين والباحثن عن املغامرة، الفتا 
إلى أن هذا التمازج بن الشعبن يعكس 

روح الصداقة األمريكية- القطرية.

ــتــــعــــار الـــقـــائـــم بــــاألعــــمــــال بـــاإلنـــابـــة  واســ
ــر خــارجــيــة بـــاده  األمــريــكــي مــقــولــة وزيــ
عندما زار قطر في يناير املاضي »النزاع 
الخليجي استمر لفترة طويلة«، مشددا 
عــلــى أن حــل الـــنـــزاع يــصــب فــي مصلحة 
ــــي املـــنـــطـــقـــة وكـــذلـــك  جـــمـــيـــع األطــــــــــراف فـ
مــصــلــحــة أمـــريـــكـــا ومـــــن الـــــضـــــروري أن 
الــتــعــاون الخليجي ضد  يتحد مجلس 
التهديدات اإلقليمية- اآلن، أكثر من أي 

وقت مضى خاصة وأن الطرفن لديهما 
عمل كبير يجب القيام به معا.

وثمن وليام غرانت عاليا الدور السخي 
الــــذي تــقــوم بـــه دولــــة قــطــر فـــي مــســاعــدة 
ــــي غـــــــزة والـــضـــفـــة  ــة فــ ــاجــ ــتــ األســـــــــر املــــحــ
الــغــربــيــة، مــنــوهــا إلـــى أن بــــاده تــشــارك 
الــــــدوحــــــة قـــلـــقـــهـــا بــــشــــأن الــــحــــاجــــة إلــــى 
خــــطــــوات مــلــمــوســة لــتــحــســن الـــظـــروف 

االقتصادية للفلسطينين.

الدوحة-قنا

معهد الدوحة لألسرة يشارك بندوة »اإلعاقة.. التكوين والتدخل االجتماعي«

الدولي لألسرة، عضو مؤسسة  الدوحة  شــارك معهد 
قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، في مؤتمر دولي 
بعنوان »اإلعاقة، التكوین والتدخل االجتماعي«، والذي 
عقد في الفترة من 1 وحتى 3 یوليو في مدینة طنجة 

في اململكة املغربية.
نظم املؤتمر من قبل وزارة األسرة والتضامن واملساواة 
التنمية في اململكة املغربية بالشراكة مع املعهد الوطني 
لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي، وقــــد تــضــمــنــت مــشــاركــة املــعــهــد 

ورقـــة بحثية قــدمــهــا الــبــاحــث أحــمــد عــــارف، مــن قسم 
الــبــحــوث األســریــة فــي معهد الــدوحــة الــدولــي لــألســرة، 
الدعم لألسر  أنماط  بعنوان »استكشاف دیناميكيات 
املعطيات  الــتــوحــد فــي قطر بــن جدلية  املتعایشة مــع 
قــدمــت طــرًحــا لتحليل منظومة  والــتــي  والــحــاجــيــات« 

أنماط الدعم في دولة قطر، وفهم دیناميكية عملها.
الدعم املختلفة ما بن  أبعاد  البحثية  الورقة  ورصــدت 
االستراتيجيات الوطنية والسياسات العامة، والخدمات 
ــــدعــــم االجـــتـــمـــاعـــي املـــتـــعـــددة  ــدخــــات، وأنــــمــــاط ال ــتــ ــ وال
املتعایشة مع اضطراب  لاستجابة لحاجيات األســر 

ذوي التوحد. كما استند الباحث في ورقته إلى األدلة 
العلمية املقدمة من مشروع بحثي ملعهد الدوحة الدولي 
ــاه األســـر املتعایشة مــع اضــطــراب  لــألســرة حـــول »رفــ
التوّحد في قطر« والــذي قدم أطروحة تجریبية  طيف 
أبعاد  النوعي والكمي الستكشاف  املنهج  مستخدًما 

الرفاه األسري لهذه الفئة في دولة قطر.
وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة شــریــفــة نــعــمــان الـــعـــمـــادي، املــدیــر 
التنفيذي ملعهد الدوحة الدولي لألسرة: »یحرص معهد 
الدولي لألسرة دائما على مشاركة إسهاماته  الدوحة 
في مجال تطویر السياسات القائمة على األدلة وعرض 

التفاعلية املحلية  أبحاثنا مــن خــال املنصات  نتائج 
ــاع الــســيــاســات والــبــاحــثــن 

ّ
والــدولــيــة الــتــي تــجــمــع صــن

والخبراء وغيرهم من أصحاب املصلحة«.
الــعــمــادي: »تــضــمــنــت مشاركتنا  الــدكــتــورة  وأضـــافـــت 
ــــألدوات  ــ  لـــلـــوضـــع الـــقـــائـــم ل

ً
ــذا املـــؤتـــمـــر تــحــلــيــا ــ فــــي هـ

لـــيـــات الــتــدخــل االجــتــمــاعــي املتعلقة بــذوي 
ٓ
واملــنــاهــج وا

الخبرات  الخاصة، ومناقشتها مع نخبة  االحتياجات 
اإلقليمية والدولية، ووضع التوصيات املحددة لتطویر 
الخاصة بهم على جميع  الدعم  فاعلية عمل منظومة 

األصعدة«.

الدوحة - 



محليات 04
Issue No 1163 - Monday 8 July 2019

العدد 1163
اإلثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ ــ 8 يوليو 2019

ــتــــحــــت أمــــــــس الــــــــــــــدورة الــــســــادســــة  ــتــ افــ
للمجلس البلدي املركزي، وقدم سعادة 
املــهــنــدس عــبــدالــلــه بـــن عــبــدالــعــزيــز بن 
تركي السبيعي وزيــر البلدية والبيئة 
ــلـــدي  ــبـ الـــتـــهـــنـــئـــة ألعـــــضـــــاء املــــجــــلــــس الـ
املــــركــــزي عـــلـــى فــــوزهــــم فــــي انــتــخــابــات 
دورته السادسة التي انطلقت أعمالها، 
وعبر عن تمنياته للمجلس بالتوفيق 
والنجاح في مواصلة أداء دوره لخدمة 
الــوطــن واملـــواطـــن، واملــســاهــمــة فــي دعــم 
مــســيــرة الــنــهــضــة الــشــامــلــة لــلــدولــة، في 
ظــل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
الله ورعــاه«  أمير البالد املفدى »حفظه 
وتوجيهات الحكومة الرشيدة بمتابعة 
مـــن مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر 
ــيــــس مــجــلــس  ــانــــي رئــ ــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثــ بـ
الوزراء ووزير الداخلية، ودعا األعضاء 
ــة هــــــذه الــــــــدورة  ــ ــدايــ ــ إلــــــى الــــتــــعــــاون وبــ
بإيجابية وتفاهم والعمل بكل مهنية 
وديمقراطية، وأن تكون مصلحة الوطن 
الــنــهــايــة، مؤكدا  العليا هــي الــهــدف فــي 
الـــــــوزارة لــعــمــل املــجــلــس لتحقيق  ــم  دعــ

أهدافه.
يـــذكـــر أن املــجــلــس الــبــلــدي املـــركـــزي قد 
أعاد في هذه الجلسة باالقتراع السري 
املباشر انتخاب ســعــادة السيد محمد 
بـــن حــمــود شــافــي آل شــافــي رئــيــســا له 
في دورته السادسة، كما انتخب السيد 
محمد حمد محمد العطان املــري نائبا 
لـــه، فــيــمــا أدى جــمــيــع األعـــضـــاء اليمني 
القانونية في افتتاح أعمال هذه الدورة.

حريصون على التعاون

وأكد سعادة وزير البلدية على استعداد 
الــــــــوزارة لــتــقــديــم كـــافـــة أوجـــــه الــتــعــاون 

الــبــلــدي املـــركـــزي، في  والــدعــم للمجلس 
ظــل عــالقــة الــتــعــاون والــتــكــامــل القائمة 
ــوائــــح  ــلــ بـــيـــنـــهـــمـــا، وفــــقــــا لـــلـــقـــوانـــني والــ
املنظمة، وفي إطــار حرص الــوزارة على 
بذل كل جهد من أجل إنجاح دور أعضاء 
املـــجـــلـــس، بــمــا يــلــبــي آمـــــال وطــمــوحــات 
ــم االنــتــخــابــيــة،  ــ ــــرهـ ــنـــني فــــي دوائـ ــواطـ املـ
وبما يحقق األهــداف املنشودة في رفع 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات فـــي املـــــدن والـــقـــرى 
القطرية، واملساهمة في خطط التنمية 

ــــي تـــعـــمـــل الــــــدولــــــة عــلــى  ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــامــ الــــشــ
تحقيقها.

إلــى أن وزارة البلدية  وأشـــار فــي كلمته 
والبيئة، ومن خالل أجهزتها املختصة، 
حـــريـــصـــة كــــل الــــحــــرص عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
ــا فــيــه مــصــلــحــة تــطــويــر  ــع املـــجـــلـــس، ملـ مـ
العمل البلدي، وأنها ترحب بالتواصل 
مــع أعــضــائــه، لــعــرض مطالب دوائــرهــم، 
والــتــعــرف عــلــى املــشــروعــات الــتــي تنفذ 
بـــهـــا، وغـــيـــرهـــا مـــن األمــــــور والـــخـــدمـــات 

الــبــلــديــة والــبــيــئــيــة، مــنــوهــا أن الـــــوزارة 
تــــولــــي اهـــتـــمـــامـــهـــا الـــكـــبـــيـــر ملــــا يــصــلــهــا 
مــن املــجــلــس، مــن تــوصــيــات أو طــلــبــات، 
تــســتــهــدف خــدمــة الــصــالــح الـــعـــام الـــذي 

يسعى الجميع لتحقيقه.
وأضــاف قائال »إن حرصنا على إنجاح 
ــزي، يــأتــي  ــ ــركـ ــ ــلـــدي املـ الـــبـ دور املـــجـــلـــس 
الــراســخ بأهميته،  انطالقا مــن إيماننا 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــارســ ــمــ كــــــــأول مـــنـــبـــر ملــ
ــة قــطــر مــنــذ نــحــو 20 عــامــا،  شــهــدتــه دولـ

ــــذي  ــيـــم الـ ــلـ وألنــــــــه يـــتـــرجـــم الـــنـــهـــج الـــسـ
رســـمـــتـــه قـــيـــادتـــنـــا الــحــكــيــمــة، مــــن أجـــل 
خدمة الوطن وتطويره ورفعة شأنه«، 
مــتــمــنــيــا لــلــمــجــلــس وجــمــيــع األعـــضـــاء، 
التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ونقل 
احتياجات ومتطلبات املواطنني، ورفع 
الــتــوصــيــات املــنــاســبــة بــشــأنــهــا، والــتــي 
ستلقى من الوزارة كل اهتمام وتجاوب، 
بما يــثــري هــذه التجربة الديمقراطية، 

ويحقق مصلحة الوطن واملواطن.

انتخاب محمد آل شافي رئيسا ومحمد العطان المري نائبا

السبيعي يدعو أعضاء المجلس البلدي إلى التعاون 
والعمل بمهنية وديمقراطية

¶  وزير البلدية خالل افتتاح أعمال الدورة السادسة للمجلس البلدي

آل شافي: عازمون 
على مضاعفة الجهد

ــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد مــحــمــد بــــن حـــمـــود آل شـــافـــي فــــي تــصــريــح  قـ
»لوسيل« إن الجلسة كانت طيبة تم فيها انتخاب الرئيس ونائب  لـ
القانونية، كما أن سعادة  الرئيس، وأدى جميع األعضاء اليمني 
وزير البلدية أكد على استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه التعاون 
والدعم للمجلس البلدي املركزي، لقد أقسمنا على حمل األمانة 
وان نؤدي أعمالنا فى املجلس بكل جد وصدق، وأن نحافظ على 
مصالح الوطن واملواطنني وهي مهمة ليست بالسهلة بل تحتاج 
الــشــاق والهمة العالية، لكي نكون  إلــى تضافر الجهود والعمل 

صوتًا للمواطن ننقل همومه وآماله وتطلعاته.
وثــمــن آل شــافــي الـــذي تـــرأس الجلسة االفــتــتــاحــيــة فــي كلمة قبل 
ــــادة انــتــخــابــه رئــيــســا للمجلس بــصــفــتــه أكــبــر األعـــضـــاء ســنــا،  إعـ
جهود أعضاء املجلس في الدورة السابقة على ما قدموه من دعم 
الــتــي دعــا ومــا زال يــدعــو إليها  وترسيخ للمبادئ الديمقراطية 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد املـــفـــدى، بــمــا يــخــدم الــوطــن 
واملــواطــن. وأكــد عزم املجلس في دورتــه السادسة على بذل جهد 
مــضــاعــف مــن أجـــل مــواصــلــة مــســيــرة وتــرســيــخ مــبــادئ ومفاهيم 
الــعــمــل الــبــلــدي ليسير جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع األجـــهـــزة الحكومية 
واملــؤســســات األخـــرى بــالــدولــة فــي رحــلــة نــهــوض وتــطــور الوطن 

لتحقيق رؤية قطر 2030.

الــعــطــان نائب  أكــد السيد محمد بــن حمد 
رئـــيـــس املـــجـــلـــس الـــبـــلـــدى، عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
ــيـــع األعــــــضــــــاء ألجــــل  ــمـ ــل بـــــني جـ ــامــ ــكــ ــتــ والــ
مصلحة قطر وطموحات الناخبني، مشددا 
عـــلـــى  أن املــجــلــس ســيــعــمــل عــلــى تــكــريــس 
كافة إمكانياته والعمل بكل طاقته لخدمة 

الوطن واملواطن
وأضــــــاف خــــالل تــصــريــحــات صــحــفــيــة، أن 
األمانة العامة للمجلس ستعمل على دعم 
الــســادة أعضاء املجلس على أداء واجبهم 
أكــمــل وجـــه وبما  وتــســهــيــل مهمتهم عــلــى 
يحقق ويلبي كــل الطموحات والتطلعات 

ــا الــســيــد جـــابـــر حــمــد الــلــخــن،  ــوة. أمــ ــرجــ املــ
ــــني الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــبــلــدي املـــركـــزي،  األمـ
ــلـــى إجـــــــــــراءات انـــتـــخـــاب  والــــــــذي أشـــــــرف عـ
الرئيس ونائبه، فقد رحب بالحضور وأكد 
ضرورة التعاون التام بني الجميع لتحقيق 

األهداف املنشودة.

يـــذكـــر أن تــجــربــة املــجــلــس الـــبـــلـــدي املـــركـــزي، 
كــأول بيت للديمقراطية، أثبتت صــواب نهج 
الدولة لتدعيم قيم الحرية والعدالة، وترسيخ 
الــشــورى، وتكريس العمل الديمقراطي،  مبدأ 
وتعزيز املشاركة الشعبية، في ضوء التطور 
الكبير الذي تشهده قطر في مختلف املجاالت، 
وظل املجلس البلدي على مدى 20 عاما، عقد 
خــاللــهــا 5 دورات متتالية، مــواكــبــا للنهضة 
الــتــي تعيشها دولـــة قطر،  التنموية الشاملة 
ومساهما فعاال في هذه املسيرة على امتداد 

السنوات املاضية.
ــــذي يــتــألــف من  ويــتــمــتــع املــجــلــس الـــبـــلـــدي، الـ
انـــتـــخـــابـــيـــة،  يـــمـــثـــلـــون 29 دائــــــــرة  29 عــــضــــوا 
ــة الــــــتــــــامــــــة فـــــــي االضــــــطــــــالع  ــ ــيـ ــ ــــاللـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاالسـ بـ
الــقــانــون، وتمكن  الــتــي حــددهــا  بمسؤولياته 
على مــدى دوراتـــه السابقة من إثــراء التجربة 
الديمقراطية وخدمة املجتمع. وساهم خالل 
عــشــريــن عـــامـــا بــتــوصــيــاتــه ومــقــتــرحــاتــه في 
مسيرة التنمية للدولة، وتفاعل مع مختلف 
ــن واملــقــيــم في  ــواطـ املـــوضـــوعـــات الــتــي تــهــم املـ
إطــار اختصاصاته، وكــان له دوره في تفعيل 
الـــــقـــــرارات والـــقـــوانـــني عــلــى صــعــيــد الـــشـــؤون 
البلدية، وتقديم مقترحات تصب جميعها في 

املصلحة العامة.
وشهدت دولة قطر تشكيل أول مجلس بلدي 
ــقـــرن املـــاضـــي،  ــل الــخــمــســيــنــات مـــن الـ ــ فـــي أوائــ
لــتــتــطــور الــتــجــربــة وتـــجـــري أول انــتــخــابــات 
الختيار أعضائه عن طريق االقــتــراع املباشر 
عام 1999، والتي شارك فيها املواطنون رجاال 
ونساء، لتمضي املسيرة من نجاح آلخر حتى 

تم إجــراء انتخابات الــدورة السادسة وإعالن 
نتائجها في 16 أبريل املاضي.

ووفقا للقانون، يهدف املجلس البلدي املركزي 
الــذي تجرى انتخاباته كل أربــع سنوات، إلى 
العمل بالوسائل املتاحة على تقدم البالد في 
مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق 
أهدافه أن يمارس بوجه خاص االختصاصات 
ــيـــات واملـــســـؤولـــيـــات مـــثـــل مــراقــبــة  والـــصـــالحـ
تنفيذ القوانني والــقــرارات واألنظمة املتعلقة 
الـــوزارة »البلدية  بصالحيات واختصاصات 

ــك الــقــوانــني  والــبــيــئــة« واملـــجـــلـــس، بــمــا فـــي ذلــ
والــقــرارات واألنظمة املتعلقة بشؤون تنظيم 
املباني وتخطيط األراضـــي والــطــرق واملحال 
ــة والـــصـــنـــاعـــيـــة والــــعــــامــــة وغــيــرهــا  ــاريـ ــتـــجـ الـ
مـــن األنــظــمــة الــتــي يــنــص فــيــهــا عــلــى تخويل 
املجلس سلطة مراقبة التنفيذ، كما يهدف إلى 
البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية 
واالقتصادية واالجتماعية واملالية واإلدارية 
للشؤون البلدية والزراعية، علما أن القانون 

قد حدد تلك االختصاصات.

نائب رئيس المجلس: تكريس كافة اإلمكانيات لخدمة المواطنين

أول بيت للديمقراطية

¶  جانب من الجلسة

الصادق البديري وقنا
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وقعت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ووزارة 
التنمية اإلداريـــة والعمل والــشــؤون االجتماعية 
مــذكــرة تفاهم أمـــس، للتعاون وتــبــادل الخبرات 
الــوافــدة وتحسني  فيما يتعلق بــشــؤون العمالة 
رعــايــتــهــا فـــي دولـــــة قــطــر بــمــا يــحــقــق املــصــلــحــة 
آلية للتعاون املشترك  العامة، وبما يكفل وضع 
على نحو يعزز التنسيق بينهما وفق رؤية قطر 
لــعــام 2030 واالســتــراتــيــجــيــة الوطنية  الــوطــنــيــة 

للدولة 2022-2017.
ــرة الــســيــدة مــريــم بــنــت عــبــدالــلــه  ــذكـ وقــــع عــلــى املـ
الــعــطــيــة األمــــني الـــعـــام لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنــســان والــســيــد محمد حسن العبيدلي وكيل 
بـــوزارة التنمية  لــشــؤون العمل  الـــوزارة املساعد 

اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
وجــــــاءت مـــذكـــرة الــتــفــاهــم إدراكـــــــا مـــن الــطــرفــني 

بــأهــمــيــة الــتــعــاون بينهما، بــمــا يــســهــم فــي نشر 
ثقافة حقوق اإلنــســان وتعزيزها، وحماية هذه 
الـــحـــقـــوق ملـــا يــجــمــع بــيــنــهــمــا مـــن أدوار ومــهــام 
مــشــتــركــة، عــلــى الــصــعــد الــقــانــونــيــة، والــرقــابــيــة، 
والتوعوية، والخدمية املتعلقة بحقوق اإلنسان، 

وواقع الشراكة الفعلية القائمة ما بني الطرفني.
وأكــــدت املـــذكـــرة عــلــى أن يــتــعــاون الــطــرفــان على 
نحو ينسجم مع األهــداف العامة واستراتيجية 
عمل واختصاصات كل منهما في مجال الوعي 
العام بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان، وتشمل 
أوجـــه الــتــعــاون مــجــال اإلنــتــاج املــعــرفــي لتحقيق 
املواءمة التشريعية مع املعايير الدولية لحقوق 
اإلنــســان وذلـــك لتحقيق االنــفــتــاح على الجهات 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة والــــتــــعــــاون بــيــنــهــمــا فــي 
الــدولــيــة واإلقليمية واإلســهــام  املــؤتــمــرات  مجال 
املشترك في مناسبات حقوق اإلنــســان الوطنية 
واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــجــوانــب 

املتعلقة بحالة حقوق اإلنسان في املجاالت التي 
تــتــعــلــق بــعــمــل الــجــانــبــني. كــمــا تــضــمــنــت املــذكــرة 
التعاون في تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير 
ــإعـــداد وإصــــدار  حــقــوق اإلنـــســـان فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
األدلة التوجيهية، أو الكتيبات، أو البروشورات، 
وما يماثلها وإطــالق حمالت إعالمية مشتركة، 
في القضايا ذات االهتمام املشترك بهدف نشر 
ثقافة ومبادئ حقوق اإلنسان وتبادل الخبرات 
مــن خـــالل ورش الــعــمــل، واملــؤتــمــرات والـــنـــدوات، 
والبرامج التدريبية التي يعقدها كل من الطرفني 
املــرجــوة منها في مجال حقوق  الفائدة  لتعميم 

اإلنسان.
وأكــد الجانبان فــي أهـــداف مــذكــرة التفاهم على 
ــاج املــعــرفــي  ــ ــتـ ــ ــي مـــجـــال اإلنـ ــتــــعــــاون فــ أهـــمـــيـــة الــ
واالتفاق على أجندة لبحث الظواهر واملشكالت 
محل االهتمام املشترك التي يمكن رصــدهــا في 
اإلطار املحلي، أو استقراؤها في القرارات األممية 

ــك مـــن خـــالل دراســـــات وصفية  ذات الــصــلــة، وذلــ
تحليلية، أو دراســات ميدانية، أو ورش عمل، أو 
حـــوارات تفاعلية وغير ذلــك واستثمار البرامج 
املقامة لدى الطرفني والسعي لتطويرها ما أمكن 

لتحقيق هذا الغرض.
ونصت مذكرة التفاهم أيضا على العمل لتحقيق 
املواءمة التشريعية مع املعايير الدولية لحقوق 
اإلنــســان والــســعــي لتحقيق أكــبــر قــدر ممكن من 
املواءمة ما بني التشريعات ذات الصلة بالطرفني 
والـــصـــكـــوك الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان وبــحــث 
املسائل اإلشكالية محل رصد ومتابعة الهيئات 
والــلــجــان األمــمــيــة التعاهدية وغــيــر التعاهدية، 
بشأن تنفيذ الدولة لالتفاقيات الدولية لحقوق 
اإلنـــســـان الــتــي صـــادقـــت عــلــيــهــا أو انــضــمــت لها 
الـــدولـــة، إلـــى جــانــب عــقــد الــــحــــوارات الــتــفــاعــلــيــة، 
واللقاءات التشاورية بهدف إرســاء فهم مشترك 

بني الطرفني.

مذكرة تبادل خبرات بين »حقوق اإلنسان« و»التنمية اإلدارية«
التأكيد على تحسين رعاية العمالة الوافدة

الدوحة - قنا

تـــــحـــــت رعـــــــايـــــــة وحـــــــضـــــــور ســـــعـــــادة 
الثقافة  العلي، وزيــر  صــالح بن غانم 
املنظمة  الــلــجــنــة  والــريــاضــة ورئــيــس 
ــنـــي، دشــنــت  ــفـــاالت الـــيـــوم الـــوطـ ــتـ الحـ
الــلــجــنــة املــنــظــمــة الحـــتـــفـــاالت الـــيـــوم 
ــة »ديــــــــوان  ــيـ ــالـ ــعـ ــي الـــســـبـــت فـ ــنــ ــوطــ الــ
األدعـــم« لتصبح منبرًا جــديــدًا ضمن 
الــــوطــــنــــي 2019،  ــوم  ــ ــيــ ــ الــ ــات  ــيــ ــالــ ــعــ فــ
الشعرية  الساحة  إبراز وإثــراء  بهدف 
الــعــربــيــة بــالــشــعــر الـــقـــطـــري األصــيــل 

واستقطاب الشعراء املميزين.
اليوم  الفعالية تحقيقًا لرؤية  وتأتي 
الـــوطـــنـــي، بــتــعــزيــز الـــــوالء والــتــكــاتــف 
والوحدة واالعتزاز بالهوية الوطنية 
مــا تجسده احتفاالت  القطرية، وهــو 
ــة يــــــــوم 18  ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــــيــــــوم الـ
ديــســمــبــر مــن كــل عـــام، إحـــيـــاًء لــذكــرى 
الــدولــة الشيخ جاسم  تــولــي مــؤســس 
الله، حكم  بن محمد بن ثاني، رحمه 

البالد.
ــتــــدشــــني بـــحـــضـــور عــــــدد كــبــيــر  ــم الــ ــ تـ
ــاءت  ــن الـــشـــعـــراء واإلعـــالمـــيـــني. وجــ مـ
ــاون بـــــني الــلــجــنــة  ــعــ ــتــ ــالــ الـــفـــعـــالـــيـــة بــ
املــنــظــمــة الحــتــفــاالت الـــيـــوم الــوطــنــي، 
الثقافة والرياضة ممثلة في  ووزارة 
مــركــز قــطــر لــلــشــعــر »ديـــــوان الـــعـــرب«، 
انــطــالقــًا مــن أن الشعر الــعــربــي مــازال 
الــعــرب«، سجل فيه املبدعون  »ديــوان 
أيـــامـــهـــم وتـــجـــاربـــهـــم عـــبـــر الـــعـــصـــور 
ــلــــوا مــنــه  ودّونـــــــــــوا تــــاريــــخــــهــــم، وجــــعــ
رجمان 

ُ
الحكمة والفضيلة وت مصدر 

مشاعرهم ومعرفتهم وأحوالهم.
وتعد فعالية »ديــوان األدعــم« فعالية 
خاصة بالشعر النبطي تشرف عليها 
الــلــجــنــة املــنــظــمــة الحـــتـــفـــاالت الـــيـــوم 
الــفــعــالــيــات الخاصة  الــوطــنــي، ضــمــن 

للعام 2019. وتقوم  الــوطــنــي  بــالــيــوم 
عـــلـــى مــنــافــســة شـــعـــريـــة، بـــني شـــعـــراء 
الـــنـــبـــط، مـــن مـــواطـــنـــني ومــقــيــمــني فــي 
قطر، وذلك على أربع مراحل، لتأهيل 

نخبة من الشعراء إلى النهائي.
الــفــعــالــيــة لــجــمــهــور الشعر  وســتــتــيــح 
التفاعل مع الشعراء، ومع قصائدهم، 
التواجد في )مسرح(  وذلك من خالل 
خاص، أو من خالل وسائل التواصل 
الـــتـــواصـــل  مـــنـــصـــات  أو  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 

االجتماعي.
ــــوف تــشــمــل املـــنـــافـــســـة مــواضــيــع  وســ
مــخــتــلــفــة لــلــقــصــائــد، مــنــهــا مــواضــيــع 
مــــحــــددة مــــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة املــنــظــمــة، 
ــــداع  ــــرة يـــتـــم إتـــاحـــتـــهـــا إلبـ وأخــــــرى حـ
الشعراء في إبراز مواهبهم الشعرية.

وتــــقــــرر بــــدء اســــتــــالم املــــشــــاركــــات مــن 
أغــســطــس ٢٠١٩، وســـوف   ١٠ تـــاريـــخ 
التسجيل حــتــى نهاية  فــتــرة  تستمر 
تــنــطــلــق  أن  ــلــــى  عــ ســـبـــتـــمـــبـــر 2019، 
التصفيات في منتصف شهر  مرحلة 
أكــتــوبــر، وتــســتــمــر حــتــى نــهــايــة شهر 

نوفمبر، لتكون مرحلة النهائيات في 
نهاية شهر نوفمبر ٢٠١٩.

 وتـــعـــتـــمـــد الـــفـــعـــالـــيـــة مـــعـــايـــيـــر عــامــة 
لــلــمــشــاركــة، مــنــهــا أن يـــكـــون املــتــقــدم 
مـــن الــقــطــريــني أو املــقــيــمــني فـــي قــطــر، 
ــة يــدويــًا  ــاركـ ــارة املـــشـ ــمـ ــتـ وتــعــبــئــة اسـ
أو إلــكــتــرونــيــا، ويــقــدم الــشــاعــر ثــالث 

قصائد أصيلة ملرحلة القبول.
وسوف يحصد الفائزون في املسابقة 
جــوائــز مــاديــة قيمة تعبر عــن حرص 
الــلــجــنــة املــنــظــمــة عــلــى دعـــم الــتــجــارب 
ــة، وتـــحـــفـــيـــز الــــشــــعــــراء عــلــى  ــريـ ــعـ الـــشـ
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم، بــمــا يــخــدم 
ــــن، ويــــدعــــم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة،  ــــوطـ الـ
ويـــعـــزز مـــن الـــــوالء واالنـــتـــمـــاء، وذلـــك 
ــه رؤيــــــــة الــــيــــوم  ــيـ ــلـ ــق مـــــا تــــقــــوم عـ ــ ــ وفـ

الوطني.
وتــــوصــــف جــــوائــــز فـــعـــالـــيـــة »ديـــــــوان 
األدعــــــم« بــأنــهــا نــوعــيــة حــيــث سيتم 
الفائزين  تــوزيــع خمسة جــوائــز على 
ــى، وســتــكــون  ــ بــاملــراكــز الــخــمــســة األولـ
ــــس ســــــــيــــــــارات مـــن  ــمـ ــ عـــــــبـــــــارة عـــــــن خـ

»املوديالت« الفخمة.
وأكــد ســعــادة صــالح بــن غانم العلي، 
الثقافة والرياضة، في مداخلة  وزيــر 
لــــه أعـــقـــبـــت تـــدشـــني فــعــالــيــة »ديــــــوان 
القطري مميز عن  الشعر  أن  األدعــم«، 
غــيــره، وأن صـــدور أول ديـــوان نبطي 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  مــطــبــوع فــي منطقة 
عــام 1906 مــا هــو إال دليل على قيمة 

الشعر ومنزلته بني القطريني.
وقال سعادته إن الشعر القطري تميز 
بــمــضــامــيــنــه الــوطــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــيــــال،  ــيــــة عـــلـــى امــــتــــداد األجــ واألخــــالقــ
ويـــواصـــل الــشــعــراء الــقــطــريــون الــيــوم 
ــم فــــي تـــقـــديـــم املـــثـــال  ــ ــدادهـ ــ ــالــــة أجـ رســ
الــهــادف وامللتزم بالوجدان  الشعري 
ارتباطهم بتحديات  األصيل، بفضل 

حاضرهم.
وتابع سعادته القول: إن قطر ستبقى 
الــفــكــر  يــتــضــمــن  الـــــذي  لــلــشــعــر  والدة 
واملــشــاعــر الــصــادقــة ويــعــبــر عــن آمــال 
الشعر  القطريني، وليكون  وتطلعات 

القطري ملهما للمجتمع بأسره.
وبدورها، أكدت السيدة مها املهندي، 
املـــؤســـســـي  ــال  ــ ــ ــــصـ ــ االتـ إدارة  ــر  ــ ــديـ ــ مـ
فـــي مــركــز قــطــر لــلــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة 
والـــتـــراثـــيـــة، أن املـــركـــز ســــوف يــشــرف 
التي تأتي  الفعالية  على تنظيم هذه 
الوطني 2019،  اليوم  ضمن فعاليات 
وأنــــه يــســعــى مـــن جــانــبــه إلــــى تــوفــيــر 
الالزمة  اللوجستية  كافات االمكانات 
ــا، فــي  ــ ــهـ ــ ــــدافـ لــتــحــقــيــق الـــفـــعـــالـــيـــة ألهـ
الــدائــم عــلــى استقطاب  إطـــار حــرصــه 
الــشــعــراء املــتــمــيــزيــن لــلــمــشــاركــة بهذه 

الفعالية.
ــــرب الـــشـــاعـــر شبيب  ومــــن جـــانـــبـــه، أعـ
بــن عـــرار الــنــعــيــمــي، مــديــر مــركــز قطر 
الــعــرب«، عن سعادته  للشعر »ديــوان 
بــــإطــــالق فـــعـــالـــيـــة »ديـــــــــوان األدعــــــــم«، 
كــونــهــا تــأتــي ضــمــن فــعــالــيــات الــيــوم 
الوطني، ملا يتسم به من قيمة وطنية 

كبيرة في نفوس الجميع.
ومــن جــانــبــهــم، ثــمــن الــشــعــراء تدشني 
فـــعـــالـــيـــة »ديـــــــــوان األدعـــــــــم« واصـــفـــني 
إيــاهــا بــالــخــطــوة الــطــيــبــة الــتــي تــعــزز 
ــنــــي، وتــــجــــدد الـــــوالء  ــاء الــــوطــ ــمــ ــتــ االنــ
مــنــوهــني بأهمية  الــرشــيــدة.  لــلــقــيــادة 
الفعالية ملا تحمله من رمزية  وقيمة 

كبيرة، تتمثل في علم الدولة.
وأكـــد الــشــاعــر حــمــد بــن غــانــم الــعــلــي، 
ــبــــادرة طــيــبــة، يــمــثــل  أن »الــفــعــالــيــة مــ
كــبــيــرة، كونها تحمل  عنوانها داللـــة 
اســــم رمــــز الــــدولــــة، وهــــو الـــعـــلـــم، كــمــا 
أنـــهـــا تــعــكــس عـــــــادات وتـــقـــالـــيـــد أهـــل 
قـــطـــر، وتـــعـــزز االنـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي فــي 

أوســـاط الجيل الــحــالــي مــن الــشــعــراء، 
ــة، ملـــا  ــ ــقــ ــ ــــالحــ واألجــــــــيــــــــال األخــــــــــــرى الــ
ستخلفه مــن مــــوروث شــعــري عــريــق، 
يــلــيــق بـــاســـم دولــــة قــطــر وشــعــرائــهــا، 
الــذيــن يتمتعون بمكانة متميزة في 

املجتمع«.
الكبيسي فوصف  الشاعر لحدان  أما 
الفعالية بأنها »شــئ يثلج الصدور، 
فقد كنا ننتظرها من زمن بعيد، حتى 
ــذا الــحــضــور  ــ ــــط هـ تــــم تــدشــيــنــهــا وسـ
الــــالفــــت مــــن الـــشـــعـــراء واإلعـــالمـــيـــني، 
األمر الذي يعكس تلك املكانة الكبيرة 
الشعر في املجتمع،  التي يتمتع بها 
عـــــــالوة عـــلـــى مــــا يـــحـــظـــى بــــه الــشــعــر 
والشعراء من دعم من جانب الدولة«. 
الثقافة  منوهًا بجهود سعادة وزيــر 
والرياضة في هذا اإلطار، وتشجيعه 

الدائم للشعر والشعراء في الدولة.
ومــن جــانــبــه، وصــف الــشــاعــر زايـــد آل 
زايـــد الــفــعــالــيــة بــأنــهــا »مــهــمــة للغاية 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــر والــــشــــعــــراء، فــهــى 
دعـــم كــبــيــر لــلــشــعــراء، وتــعــزيــز ملكانة 
ــة وأن  ــاصــ ــــي املـــجـــتـــمـــع، خــ الـــشـــعـــر فـ
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا تــحــمــل قــيــمــًا وطــنــيــة 
ومـــجـــتـــمـــعـــيـــة، تـــعـــكـــس هـــــذه املـــكـــانـــة، 
وذلك الرقي الذي يتمتع به املجتمع«.
أمـــا الــشــاعــر مــبــارك آل شــافــي فــأشــاد 
بــهــذه الــفــعــالــيــة. واصــفــًا إيــاهــا بأنها 
الـــخـــلـــيـــج  قــــطــــر ودول  فـــــي  »األولـــــــــــى 
العربية، وأن تدشينها يعكس مدى 
ــراء فــي  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــالـــشـــعـــر والـ االهــــتــــمــــام بـ
ــة، ولـــذلـــك نــتــوجــه بــالــشــكــر إلــى  ــدولـ الـ
الثقافة والرياضة على  سعادة وزيــر 
ــذه الــفــعــالــيــة،  ــ ــــالق هـ جــــهــــوده فــــي إطــ
لــهــا أصــــداء إيجابية  والــتــي ســيــكــون 
قــضــايــاه، من  لخدمة املجتمع، ودعــم 
خــالل قصائد شعرية، تعكس عراقة 
الوطن، وتعزز من تقاليده وعاداته«.

برعاية وحضور وزير الثقافة والرياضة

اللجنة المنظمة الحتفاالت اليوم الوطني
 تطلق فعالية »ديوان األدعم«

¶  صالح بن غانم العلي والمسؤولون خالل إطالق الفعالية ¶  خالل افتتاح الفعاليات

العلي: الشعر القطري 
تميز بمضامينه الوطنية 
واالجتماعية واألخالقية 

مها المهندي: تعزيز 
روح االنتماء الوطني بين 

الشعراء

الدوحة -  
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قـــال الــدكــتــور ســلــطــان بـــركـــات، مدير 
مـــــركـــــز دراســـــــــــــات الـــــــنـــــــزاع والــــعــــمــــل 
ــانــــي فــــي مـــعـــهـــد الـــــدوحـــــة، إن  اإلنــــســ
مــؤتــمــر الــحــوار األفــغــانــي-األفــغــانــي، 
تــاريــخــيــة للشعب األفــغــانــي،  فــرصــة 
فـــإن  يـــتـــم اســـتـــغـــالـــهـــا اآلن  ــم  لــ وإذا 

املشكلة ستمتد لسنوات طويلة.
إن املؤتمر األفغاني للسام املنعقد 
ــلــــى قـــــــدر كـــبـــيـــر مــن  فـــــي الــــــدوحــــــة عــ
األهمية ألنه يساهم في التواصل بني 
مــكــونــات الــشــعــب األفــغــانــي، ويعمل 
عــلــى ايــجــاد تــواصــل مــبــاشــر بينهم، 
إلــى أن قطر حاولت عقد هذا  مشيرا 
املــؤتــمــر لــلــحــوار األفــغــانــي فــي شهر 
أبـــريـــل املـــاضـــي، واآلن هـــي املــحــاولــة 

الثانية والناجحة.
وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة 
عـــلـــى هـــامـــش املـــؤتـــمـــر أن هـــــذه هــي 
املــرة االولـــى التي يجتمع فيها كافة 
مــكــونــات وأطــيــاف الــشــعــب األفــغــانــي 
وهـــذا انــجــاز هـــام قــامــت بــه الــدوحــة، 
ــاتـــه بـــــــأن يـــخـــرج  ــيـ ــنـ مــــعــــربــــا عـــــن تـــمـ
املـــؤتـــمـــر بـــنـــتـــائـــج جــــيــــدة ومـــرضـــيـــة 
للجميع وأن يكون هناك حوار يحقق 
تقدما كما حدث في مباحثات السام 
بني الواليات املتحدة وحركة طالبان.
وأكد بركات أن مؤتمر الدوحة فرصة 
ــانــــي، وإذا  تـــاريـــخـــيـــة لــلــشــعــب األفــــغــ
فــإن املشكلة  لــم يتم استغالها اآلن 

ســتــمــتــد لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. وقـــــال إن 
املؤتمر عبارة عن جلسة لألفغان فقط 
يــتــحــدثــوا مــع بعضهم البعض  لــكــي 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى مــخــرجــات 
تؤدي إلى مصالحة أفغانية أفغانية.
بشكل عــام، فإن العالم شهد تغيرات 
كبيرة، جعلت الشعوب تركز أفكارها 
املــســتــقــبــل. وبتعبير آخــــر، فــإن  نــحــو 
حــلــف الـــحـــرب أقـــل مـــن حــلــف الــســام 
فــي هــذه اللحظة، فالفرصة ممتازة 
جــدا، وطبعا دولــة قطر هي الوسيط 
الــواليــات املتحدة وطالبان منذ  بــني 
أشــهــر مــنــذ بـــدء املـــحـــادثـــات، والــيــوم 
نشهد الــحــوار األفــغــانــي- األفــغــانــي، 
وهــــو أيــضــا يــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 

بــاملــحــادثــات بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمريكية وحركة طالبان.

مشاركة المرأة

وعـــن ســــؤال حـــول غــيــاب أطــــراف عن 
ــانــــي، قـــال  ــغــ ــانــــي- األفــ ــغــ الــــحــــوار األفــ
بـــركـــات: »كـــل مـــن وجــهــت لـــه الــدعــوة 
ــوم لــــلــــدوحــــة، بــاســتــثــنــاء  ــيــ حـــضـــر الــ
ممثل او اثنني بــدواعــي صحية، وال 

أظن أن هناك غيابات«.
ــة املـــــــــرأة فـــــي الــــحــــوار  ــاركــ ــشــ وعــــــن مــ
ــال ســلــطــان  ــ األفــــغــــانــــي- األفــــغــــانــــي، قـ
املـــرأة ممتازة جدا  بــركــات: »مشاركة 
ــــي املـــــحـــــادثـــــات، والـــجـــمـــيـــع يـــؤمـــن  فـ
فـــي املجتمع  ــرأة أســـاســـي  ــ املـ أن دور 
األفـــــغـــــانـــــي ، وزاد أهـــمـــيـــتـــه خــــال 
ــيــــة، ونــشــهــد  الـــثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر املــــاضــ
اليوم في محادثات الدوحة حضورا 
نــســائــيــا بــنــســبــة 20 بـــاملـــائـــة، وهـــي 
نسبة عالية جدا، مقترنة بمؤتمرات 
عــقــدت فـــي دول أخـــــرى، ولــــم تسجل 
مشاركة املــرأة تمامًا، وهذا مهم جدا 
ــتــــى حــركــة  ــان. وحــ ــغــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــألفــ
املـــرأة، بل  لــم تمانع مشاركة  طالبان 

شجعوها«.
وعــن ســـؤال حــول مصير املــحــادثــات 
بــــني الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة 
ــان، قـــــــال: »الـــــواليـــــات  ــبــ ــالــ وحــــركــــة طــ

املــتــحــدة األمــريــكــيــة ال تلعب أي دور 
في الحوار األفغاني- األفغاني، لكن 
كانت هناك محادثات بني واشنطن 
وحـــركـــة طـــالـــبـــان امـــتـــدت عــلــى مـــدار 
أســبــوع، واضــطــررنــا تمديدها أليــام 
أخــــــــرى، وســـتـــتـــواصـــل بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
الــحــوار األفغاني- األفغاني، على أن 
تــســتــمــر املــــفــــاوضــــات بــــني الــــواليــــات 
ــثــــاثــــاء.  ــتــــحــــدة وطــــالــــبــــان يــــــوم الــ املــ
ــتـــاز فــي  ــقــــدم مـــمـ ــنــــاك تــ وإجــــــمــــــااًل، هــ
املحادثات، حسبما صرح به السفير 
األمريكي زملاي خليل زاد، ومسؤولو 

حركة طالبان«.
وأضــاف: »التقدم يبرز في استمرار 
الـــطـــرفـــني األمـــريـــكـــي وطـــالـــبـــان فــي 
الــحــوار مع بعضهما، بغض النظر 
عــــمــــا يــــحــــصــــل فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان. 
وهـــــــذا مـــظـــهـــر مـــهـــم جـــــدا فــــي تــقــدم 
املــفــاوضــات. كما أن الطرفني أحــرزا 
تــقــدمــا جــيــدًا بــشــأن الــنــقــاط األربـــع 
الــتــي اتفقوا بشأنها، وهـــذه األمــور 
ــا، ألن  ــهــ بــ يـــســـتـــهـــان  يـــنـــبـــغـــي أن  ال 
أي كــلــمــة يــمــكــن أن يــحــدث بشأنها 
خاف. وال بّد من التأكيد أن الحرب 
دامية وطويلة، والتدخل األمريكي 
في أفغانستان يمتد لثمانية عشر 
ــن األحـــقـــاد  ســـنـــة، وبـــنـــى الـــكـــثـــيـــر مــ
والــفــرص، والــعــمــل مــتــواصــل بشكل 

جيد، ونأمل خيرًا«.

ــالـــدوحـــة أعـــمـــال مــؤتــمــر  انــطــلــقــت أمــــس بـ
الــحــوار األفــغــانــي- األفــغــانــي الـــذي تعقده 
دولـــة قــطــر وجــمــهــوريــة أملــانــيــا االتــحــاديــة 
بــفــنــدق الــشــيــراتــون بـــالـــدوحـــة، وذلــــك في 
إطار الجهود املبذولة لدعم عملية السام 
فـــي أفــغــانــســتــان، وبــمــشــاركــة شخصيات 
أفغانية في الحوار بني األطراف االفغانية 

بينهم سياسيون ونساء.
وقال الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني 
املبعوث الخاص لوزير الخارجية ملكافحة 
اإلرهــــاب وفـــض املــنــازعــات، إن دولـــة قطر 
تؤمن بعدم جدوى الحل العسكري لألزمة 
األفغانية وأنه البد من إيجاد حل سلمي 
الــدول اإلقليمية  الــصــراع وبدعم من  لهذا 
ــتـــور  ــي. وأوضــــــــح الـــدكـ ــ ــدولــ ــ ــمـــع الــ ــتـ واملـــجـ
القحطاني في كلمته بافتتاح املؤتمر، أنه 
منذ بداية املفاوضات الحقيقية والجادة 
في الدوحة مع بداية العام الجاري بدأنا 
نـــرى بـــأن هــنــاك نـــورا بـــدأ يــشــع فــي نهاية 
الــنــفــق وشــعــرنــا بـــأن هــنــاك أمـــا حقيقيا 
ــادا فــي تحقيق الـــســـام، الفــتــا إلـــى أن  وجــ
اجـــتـــمـــاع الـــيـــوم جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن هــذه 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة ودلـــيـــل مــلــمــوس على 
الــرغــبــة الـــجـــادة والــحــقــيــقــيــة فــي مــواصــلــة 

الحوار لتحقيق السام في افغانستان.
وقــال سعادته:»لقد قمنا خــال هــذا العام 
إلــى كابول ولكثير  بعدة زيـــارات مكوكية 
من عواصم العالم والتقينا مع الكثير من 
ــن الــرجــال  مــكــونــات الــشــعــب االفــغــانــي ومـ
ــقـــادة السياسيني  والــنــســاء والــشــبــاب والـ
واملــجــمــوعــات الــحــزبــيــة وزعـــمـــاء الــقــبــائــل 
ــن ومــــؤســــســــات املــجــتــمــع  ــ ــديـ ــ ــــوخ الـ ــيـ ــ وشـ
املــدنــي، وملــســنــا بـــأن هــنــاك رغــبــة حقيقية 
ــام الــــــذي يــحــقــق  ــســ لـــلـــحـــوار لــتــحــقــيــق الــ

تطلعات الشعب األفغاني.

مرحلة حاسمة

وأضــــاف: أن الشعب األفــغــانــي يمر اليوم 
بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة حــاســمــة تــفــصــل بني 
ــــي تــعــزيــز  ــا فـ ــدمــ ــيــــاريــــن إمــــــا املــــضــــي قــ خــ
العملية السياسية وضــمــان كــافــة حقوق 
الــشــعــب االفــغــانــي وتحقيق تطلعاته في 
األمــــن واالســـتـــقـــرار واالزدهـــــــار أو انــهــيــار 
االوضاع واستمرار دوامة العنف والدمار 
وتاشي أحام االجيال القادمة األمر الذي 
يحتم على جميع الفرقاء في أفغانستان 
الــفــاعــلــة بتحمل مسؤولياتها  والــجــهــات 
وتــغــلــيــب لـــغـــة الـــعـــقـــل واملـــنـــطـــق وتــغــلــيــب 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا عــلــى املــصــالــح 
األخــــرى، والــعــمــل على تحقيق املصالحة 
الــوطــنــيــة وبـــنـــاء دولـــــة املـــؤســـســـات الــتــي 
تــقــوم على مــبــادئ الديمقراطية واحــتــرام 
حقوق اإلنسان وسيادة القانون ومكافحة 

الفساد وحماية حقوق املرأة واألقليات.
ــة قـــطـــر تـــؤمـــن بــعــدم  ــ ــدد عـــلـــى أن دولــ ــ وشــ
جــدوى الحل العسكري لــازمــة األفغانية 
وأنـــــه ال بـــد مـــن إيـــجـــاد حـــل ســلــمــي لــهــذا 
الـــــصـــــراع وبــــدعــــم مــــن الــــــــدول اإلقــلــيــمــيــة 
واملجتمع الدولي ولذلك ما زالت دولة قطر 
تـــواصـــل جــهــودهــا ومــســاعــيــهــا الــحــمــيــدة 
ــة األفــغــانــيــة من  ــ كــوســيــط نـــزيـــه فـــي األزمــ
أجــل إرســاء أســس السام بني الفرقاء في 
أفغانستان وبناء الثقة بني األطــراف عبر 
تحقيق وقف إطاق النار الشامل والدائم 
وحماية املدنيني وإطـــاق ســـراح األســرى 
ــــن والــــتــــقــــريــــب بــني  ــائـ ــ ــــرهـ والــــســــجــــنــــاء والـ
وجهات نظر االطــراف املعنية في الصراع 
للتوصل إلى حل سياسي يضمن تحقيق 
الـــســـام واالســـتـــقـــرار واالزدهــــــــار للشعب 
الـــذي سينعكس إيجابا  ــر  االفــغــانــي، األمـ
على تعزيز السلم واالســتــقــرار االقليمي 
والدولي. وأكد أن دولة قطر قيادة وشعبا 
ــكــــومــــة ســـتـــبـــقـــى قــــــوة ســــــام ومــحــبــة  وحــ
وتــعــاون مــع الــشــعــب االفــغــانــي واملجتمع 
الدولي والشعوب االخرى املحبة للسام. 

مفاوضات جادة وحقيقية
 

ــال الـــدكـــتـــور الــقــحــطــانــي فــي  ــ ــــك قـ ــــى ذلـ  إلـ
تصريحات صحفية على هامش املؤتمر، 
نحن سعداء ان نجمع كافة الفرقاء االفغان 

مـــن رجـــــال ونـــســـاء وشـــبـــاب عــلــى طــاولــة 
واحــــدة وقــطــر لــهــا بـــاع طــويــل فــي جهود 
الــوســاطــة واملــســاعــي الحميدة فــى الشان 
االفغاني وخال هذا العام بداية من يناير 
املاضي بدأنا بمفاوضات جادة وحقيقية 

بني الواليات املتحدة االمريكة وطالبان.
وتدور املحادثات حول اربع محاور اولها 
عــــدم اســـتـــخـــدام االراضـــــــي االفـــغـــانـــيـــة من 
قــبــل اي طـــرف لتهديد مــصــالــح الــواليــات 
املــتــحــدة االمــريــكــيــة او حــلــفــائــهــا والــــدول 
ـــرى فـــي املــنــطــقــة والــثــانــيــة انــســحــاب  االخــ
الــقــوات االجنبية مــن االراضـــي االفغانية 
فــي اطــر زمنية مــحــددة والثالث ان يكون 
هـــنـــاك حـــــوار ومـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة بني 
ــان بــعــضــهــم وبــعــض وبــــني طــالــبــان  ــغـ االفـ
ــع يــتــعــلــق  ــ ــرابـ ــ والـــحـــكـــومـــة االفـــغـــانـــيـــة والـ
ــــف شــــامــــل الطــــاق  ــان يــــكــــون هــــنــــاك وقــ ــ بــ
ــار وحــقــقــنــا تــقــدمــا فـــي املـــحـــور االول  ــنـ الـ
والــثــانــي والــيــوم نحقق تــقــدمــا ايــضــا في 
املــحــور الثالث وهــو الــحــوار اوال ومــن ثم 

املفاوضات املباشرة
واضـــــــــاف: رأيــــنــــا الــــيــــوم مـــشـــاركـــة طــيــبــة 
مــن كــافــة االطـــيـــاف االفــغــانــيــة مــن ممثلي 
الحكومة االفغانية وطالبان ومؤسسات 
ــاء  ــنــــســ ــاب والــ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي والـ
واالحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة االخــــــــرى ونـــأمـــل 
ان يــتــكــلــل الــــحــــوار بــــني االخـــــــوة االفـــغـــان 
ويتمخض عنه خارطة طريق للمفاوضات 
املــبــاشــرة املقبلة بــني الحكومة االفغانية 
وطــالــبــان والــجــهــات الــفــاعــلــة االخــــرى في 

افغانستان.

خارطة طريق

واعـــرب عــن امله ان نصل الــى نتيجة غدا 
لــه هــدفــان االول التجمع في  الــلــقــاء  فــهــذا 
حـــد ذاتــــه مــهــم والــثــانــي نــأمــل ان يتفقوا 
على خــارطــة طــريــق ملستقبل افغانستان 
وعملية السام واملفاوضات مع االعضاء 

االخرين. 
وعــن دور قطر فــي الــوســاطــة قــال سعادة 
ــتــــور مـــطـــلـــق الـــقـــحـــطـــانـــي ان االزمـــــة  الــــدكــ
ــة  ــالــــدرجــ االفــــغــــانــــيــــة تــــخــــص االفــــــغــــــان بــ
االولـــى وهــم مــن يعالجونها ونــحــن فقط 
نساعدهم فــي انــهــاء هــذه الــحــرب الــدائــرة 
فا يوجد هناك حل عسكري لهذه االزمة 
تــحــســم هـــذه  وال تــســتــطــيــع اى جـــهـــة ان 
املعركة عسكريا ولذلك البد من الجلوس 
ــلــــى طـــــاولـــــة املـــــفـــــاوضـــــات والـــتـــنـــســـيـــق  عــ
والتعاون واتساق الجهود بني كافة الدول 
الــفــاعــلــة وهـــنـــاك اجـــمـــاع اقــلــيــمــي ودولــــي 
على ان املــفــاوضــات الــدائــرة فــي قطر هي 
املسار الصحيح ونتمنى ان تكلل جهودنا 
الــســام واالســتــقــرار في  جميعا بتحقيق 

افغانستان
وعـــن اشــتــراط طــالــبــان وقـــف اطـــاق الــنــار 
قـــبـــل الـــجـــلـــوس مــــع الـــحـــكـــومـــة االفــغــانــيــة 
قـــال ان مــســألــة وقـــف اطـــاق الــنــار جـــزء ال 
يتجزأ من االتفاق والعملية السياسية في 

افغانستان.
وعـــــــن اقــــــتــــــراب االعــــــــــان عـــــن اتـــــفـــــاق بــني 
الواليات املتحدة وطالبان بعد 7 جوالت 
مـــن الـــحـــوار قــــال »هـــنـــاك تــقــدم كــبــيــر جــدا 
ــنـــى ان نــســتــطــيــع االعـــــــان عــــن هـــذا  ــمـ واتـ

االتفاق خال هذا العام«.

                    افتتح مؤتمر الحوار                        األفغاني-األفغاني.. د.القحطاني:

          قطر تؤمن بالحل السلمي لألزمة          األفغانية وعدم جدوى الحل العسكري 

¶ د. مطلق القحطاني خالل افتتاح مؤتمر الحوار األفغاني- األفغاني

¶  د.مطلق بن ماجد القحطاني

¶  جانب من أعمال المؤتمر

¶ خالل وصول الوفود المشاركة¶ دور مهم للمرأة في المؤتمر

السيد ماركوس  وصــف ســعــادة 
بـــــــــوتـــــــــزل املـــــــبـــــــعـــــــوث األملـــــــانـــــــي 
الحوار  ألفغانستان وباكستان، 
األفــغــانــي األفــغــانــي بــأنــه فرصة 
ــزة فــــي إطــــار  ــيـ ــمـ ومـــســـؤولـــيـــة مـ
النزاع  البحث عــن طــرق تحويل 
لنقاش سلمي. موضحًا أن قطر 
ــام املـــبـــادرة  واملــانــيــا اتــخــذتــا زمــ
بـــدور من  الــقــيــام  فــي  لرغبتهما 
أجل فتح الطريق الحال السام 

في افغانستان.
القادمني  اليومني  أن  إلــى  ولفت 
الفرصة لبناء تفاهم  سيوفران 
القضايا  مشترك والوقوف على 
الواجب حلها وفتح املجال امام 
أفغانية  الدخول في مفاوضات 
ــــي ان يــتــم  فـ ــل  ــ ــأمـ ــ مـــشـــتـــركـــة، ونـ
إلى تفاهمات مشتركة  التوصل 
خال الحوار األفغاني األفغاني. 
ــــوث األملـــــــانـــــــي  ــ ــعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأعــــــــــــــــرب املـ
ــتــــان عــن  ألفـــغـــانـــســـتـــان وبــــاكــــســ
ــائــــل  ــفــــصــ ــكـــــافـــــة الــ االمــــــتــــــنــــــان لـــ
ــــي هـــذا  ــة املــــشــــاركــــة فـ ــيــ ــانــ ــغــ األفــ
ــانــــي  ــغــ ــي األفــ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ الــــــحــــــوار األفـ
والذي يصب في صالح الجهود 
التي  املعاناة  املبذولة للحد من 

يواجهها الشعب االفغاني.
الــــحــــوار  ولــــفــــت إلـــــى أن طــــاولــــة 
األفــــــغــــــانــــــي االفــــــغــــــانــــــي تـــجـــمـــع 
أفــضــل الــعــقــول االفــغــانــيــة الــتــي 
تــمــثــل نــســبــة كــبــيــرة مـــن أطــيــاف 
ــا  ــ ــفـ ــ ــــب االفـــــــغـــــــانـــــــي، واصـ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
هــــذا األمــــر بــأنــه بــمــثــابــة فــرصــة 

ومـــســـؤولـــيـــة مـــمـــيـــزة تــــأتــــي فــي 
ــرق تــســهــم  ــ إطــــــار الـــبـــحـــث عــــن طـ
الــنــزاع والــقــتــال إلى  فــي تحويل 
نقاش سلمي. قائا إن »التاريخ 
ــن اســــتــــطــــاعــــوا  ــ ــذيــ ــ ــيــــتــــذكــــر الــ ســ
وضع خافاتهم جانبا من أجل 

مصلحة بادهم«.
وأكــــــــــــد عـــــلـــــى أحـــــقـــــيـــــة الــــشــــعــــب 
ــــي فـــــي إحــــــــال الــــســــام  ــانـ ــ ــغـ ــ االفـ
الذي يحمي حقوق كافة اطيافه 
وخـــــاصـــــة الــــنــــســــاء واالطــــــفــــــال، 
ــــذي يــحــقــق أيــضــا املـــزيـــد من  والـ
ــرار فـــي الـــعـــالـــم، مــشــددا  ــقـ ــتـ االسـ
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــــلــــى مـــتـــانـــة 
الــــعــــاقــــات االملــــانــــيــــة األفـــغـــانـــيـــة 
والتي تمتد ألكثر من مائة عام 
ــا تــعــتــبــر أحـــد  ــيـ ــانـ مــبــيــنــا أن أملـ
أفغانستان  إلــى  املتبرعني  أكــبــر 

وتجمعهما عاقات قوية.
اتخذتا  أملانيا وقطر  بــأن  وأفــاد 
زمام املبادرة إلجراء هذا الحوار 
بــدورهــمــا  الــقــيــام  فــي  لرغبتهما 
مـــن أجــــل فـــتـــح الـــطـــريـــق إلحـــال 
الــســام فــي أفــغــانــســتــان، مشيرا 
إلــى أن املــحــادثــات الــجــاريــة بني 
ــات املــــتــــحــــدة وطــــالــــبــــان  ــ ــ ــواليـ ــ ــ الـ
ــرت فــرصــة تــاريــخــيــة إلجـــراء  وفــ
هـــذا الـــحـــوار الــبــنــاء الــــذي نــأمــل 
مــــفــــاوضــــات  إلــــــــى  يــــتــــحــــول  أن 
أن مستقبل  ة، مشددا على  بــنــاء
افــغــانــســتــان ال يمكن فــرضــه من 
الخارج لكن يمكن تحقيقه فقط 

من قبل األفغانيني أنفسهم.

بوتزل: الحوار فرصة لبناء 
تفاهم مشترك وتحويل النزاع 

لنقاش سلمي

¶  ماركوس بوتزل 

¶  دكتور سلطان بركات

اجتماع الدوحة دليل على 
الرغبة الجادة والحقيقية 
لمواصلة الحوار وتحقيق 

السالم

على الفرقاء تحمل 
مسؤولياتهم وتغليب 
لغة العقل والمنطق 

والمصلحة الوطنية العليا

مفاوضات حول انسحاب 
القوات األمريكية ووقف 

إطالق النار الشامل

وزير الخارجية: 
نتطلع لحوار بناء يلبي 

رغبات وطموحات 
الشعب األفغاني 

رحب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الخارجية، بانطالق مؤتمر الحوار األفغاني 
أن يلبي رغبات  األفغاني بالدوحة متمنيًا 
وطــمــوحــات الــشــعــب األفــغــانــي فــي الــســالم 

واالستقرار.
ــر الــخــارجــيــة فـــي حــســابــه على  ــال وزيــ وقــ
تــويــتــر، »انـــطـــالق مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
األفغاني-األفغاني في الدوحة بالشراكة مع 
أملانيا االتحادية.  أصدقائنا في جمهورية 
نرحب بممثلي الشعب األفغاني بأطيافه 
ــاء يلبي  ـ

ّ
ــن ــوار بـ ــ ــى حـ ــ املــخــتــلــفــة ونــتــطــلــع إل

رغــبــات الــشــعــب األفــغــانــي وطــمــوحــاتــه في 
السالم واالستقرار«.

بناء المستقبل

ــايــــك بـــومـــبـــيـــو وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــــال مــ
األمــريــكــي فــي تــغــريــدة لــه عــلــى تــويــتــر إن 
الحوار األفغاني-األفغاني للسالم  مؤتمر 
فـــي الـــدوحـــة يــأتــي بــعــد وقـــت طـــويـــل، ومــن 
الرائع رؤية ممثلني كبار للحكومة اإلفغانية 
واملــجــتــمــع املــدنــي والــنــســاء وطــالــبــان على 

طاولة واحدة معًا.
وأضــــــاف وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، »يـــجـــب على 
جميع األمريكيني أن يكونوا سعداء برؤية 
املهمة  لبدء  األفــغــان  األفــغــان يجلسون مع 
الصعبة املتمثلة في انهاء الصراع ببالدهم 

وبناء مستقبل مشترك معًا«.

د. بركات: فرصة تاريخية للشعب األفغاني يجب استغاللها 

قـــال املــبــعــوث األمــريــكــي الــخــاص إلـــى أفغانستان، 
ــات صـــحـــفـــيـــة إن  ــحـ ــريـ ــــي تـــصـ فـ زملـــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
ــوار جـــيـــدة وإيــجــابــيــة  ــحــ اســتــضــافــة قــطــر لـــهـــذا الــ

للغاية، لقد لعبت قطر دوًرا مهًما.
:»إنها خطوة جيدة ولدينا أمــل كبير 

ً
ق قائا

ّ
وعل

في عملية السام في أفغانستان. والخطوة التالية 
هي التفاوض، فهناك العديد من جلسات الحوار 
قبل املفاوضات والهدف من ذلك هو التفاوض على 

االتفاق على شروط السام فيما بينهم«.
املـــرأة األفغانية فــي املــحــادثــات، قال  وعــن مشاركة 

زملاي خليل زاد: »مشاركة املرأة«جيدة جــًدا، ومهم 
جًدا أن نرى املرأة تشارك، وهذا إيجابي جًدا«.

ــات  ــادثــ ــحــ ــه بــــشــــأن نـــتـــيـــجـــة املــ ــاؤلــ ــفــ وعــــــن مــــــدى تــ
الــتــي تستضيفها قطر على  األفــغــانــيــة- األفغانية 

: »متفائل..متفائل«. 
ً
مدار يومني، رّد قائا

خليل زلماي: الحوار إيجابي للغاية وقطر لعبت دورًا مهمًا

عمر القضاه
 شوقي مهدي
 تصوير: عمرو دياب
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ــات مـــنـــتـــدى  ــيــ ــالــ ــعــ انــــطــــلــــقــــت أمـــــــس فــ
ــة لــلــشــبــاب اإلســــامــــي، وذلـــك  الــــدوحــ
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الـــــدوحـــــة عــاصــمــة 
تــحــت  ــــي 2019،  ــ ــامـ ــ ــ ــــاب اإلسـ ــبـ ــ ــــشـ الـ
شعار »األمــة بشبابها«، وهــو شعار 
ــام. ويــقــام  ــعـ الــفــعــالــيــات عــلــى مــــدار الـ
الثقافة  املنتدى بالتعاون بني وزارة 
والــريــاضــة ومــنــتــدى شــبــاب الــتــعــاون 
الــــذراع الــشــبــابــيــة ملنظمة  اإلســـامـــي، 
الــــــتــــــعــــــاون اإلســــــــامــــــــي، وبــــــإشــــــراف 
ــر لـــلـــفـــعـــالـــيـــات  ــطــ ــز قــ ــ ــركـ ــ وتــــنــــظــــيــــم مـ

الثقافية والتراثية.
الذي يقام بمركز  ويشارك باملنتدى- 
ــر الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات- قـــرابـــة  قـــطـ
90 شــابــا، يــمــثــلــون 56 دولـــة مــن دول 
العالم اإلسامي، من بينهم 20 شابا 

قطريا.
الــذي يستمر حتى  املنتدى  ويناقش 
11 يوليو الــجــاري عـــددا مــن املــحــاور 
التنمية  الشباب والــرهــان على  حــول 
ــة الـــرشـــيـــدة  ــمــ املــــســــتــــدامــــة، والــــحــــوكــ
والــشــفــافــيــة لــــدى الــشــبــاب والــشــبــاب 
ــتــــمــــاعــــي،  ــل االجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ووســــــائــــــل الـ

الدبلوماسية. واملحاكاة 
ــيـــات املـــنـــتـــدى بـــورشـــة  ــالـ وبــــــــدأت فـــعـ
ــنـــوان الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة  ــعـ عـــامـــة بـ
الشباب شــارك فيها  لــدى  والشفافية 
ــر ادارة  ــديــ الــــــكــــــواري مــ أمــــــل  ــــن  مـ ــــل  كـ
الرقابة والتطوير في هيئة الشفافية، 
الحاج مسعود خبير  ابراهيم  حسني 
ــوزارة  بـــــإدارة الــتــخــطــيــط والـــجـــودة بــ
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، حــســني مــحــمــود 

الــدولــي  الـــتـــعـــاون  ادارة  حــســن مــديــر 
الورشة  بالوكالة، حيث تناولت هذه 
تعريفات بمفاهيم الحوكمة الرشيدة 
املنتدى  والشفافية  وأهم ما يطرحه 
لــلــخــروج بــنــتــائــج نتيجة  أفـــكـــار  مـــن 
الــعــصــف الــذهــنــي، وتــنــاولــت الــورشــة 
االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــضــمــن 

تــحــقــيــق الـــشـــفـــافـــيـــة بــــني الـــــــدول وإن 
الناتجة  كانت هناك بعض املشكات 
عن انتقال اموال الفساد من دولة إلى 
أخرى ما يترتب عليه استغراق وقت 
التي قد  األمــوال  كبير السترداد هذه 

تستغرق 13 سنة.
وطـــالـــب املــتــحــدثــون بـــضـــرورة إذكـــاء 

الــــوعــــي وإنـــــفـــــاذ الــــقــــانــــون، وتــمــكــني 
الــشــبــاب، ألنــهــم أكــثــر الــفــئــات تــضــررا 
الــفــســاد نتيجة ضــيــاع فرص  نتيجة 
الفساد  الــوظــائــف بسبب  أو  التعليم 
واملحسوبية أحيانا، وأكد املتحدثون 
ــة قـــطـــر لـــديـــهـــا اســتــراتــيــجــيــة  ــ أن دولــ
الــفــســاد وتتماشى  واضــحــة ملكافحة 

مــع أفــضــل املــمــارســات الــدولــيــة فيما 
يــخــص الــشــفــافــيــة فــضــا عـــن تــعــزيــز 
ات املـــوظـــفـــني، وعـــقـــب الـــورشـــة  كــــفــــاء
ــــاث جــلــســات  ــقــــدت ثــ ــة عــ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ االفـ
نــقــاشــيــة لــلــمــشــاركــني حــيــث نــاقــشــت 
فــي  الــــشــــبــــاب  األولــــــــى دور  الـــجـــلـــســـة 

ترسيخ ثقافة الحوكمة الرشيدة.

انطالق فعاليات »منتدى الدوحة للشباب اإلسالمي«
56 دولة 90 شابا من  بمشاركة 

¶  افتتاح جلسة الحوكمة الرشيدة

¶  جانب من الجلسة األولى لمحور الحوكمة الرشيدة والشفافية لدى الشباب

المهندي: 
أهمية الحوكمة

قــال خــالــد املــهــنــدي االســتــشــاري واملــــدرب في 
الــورشــة، ان هذه  الـــذي أدار  الــذاتــيــة  التنمية 
الــورشــة تــهــدف إلــى تذكير الــشــبــاب والجيل 
الــحــالــي بـــأن الــحــوكــمــة الــرشــيــدة كــانــت منذ 
الــــقــــدم فــــي أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم اإلســـــامـــــي، كــمــا 
أعطى بعض النماذج من الحوكمة في األمم 

املتحدة.
وأشــار املهندي إلى انه تم تقسيم املشاركني 
إلـــى مــجــمــوعــات مــراعــيــا الــتــقــارب الجغرافي 
والـــقـــضـــايـــا الـــعـــامـــة لـــكـــل الـــبـــلـــدان فــــي آســيــا 
وإفريقيا وذلك لطرح ثاثة تحديات وإيجاد 
ــة الــثــانــيــة  ــ ــــورشـ حـــلـــول لـــهـــا كـــمـــا نـــاقـــشـــت الـ
اإلدارة السليمة للموارد البشرية واملالية في 

املؤسسات الشبابية.
وقــال حسني السيد مــدرب وباحث في مجال 
الــتــدريــب واملــشــرف على الــورشــة إن الــورشــة 
ــل، االولـــــى  ــ ــراحـ ــ كــــانــــت مــقــســمــة الـــــى ثـــــاث مـ
ــتـــي تـــواجـــه  ــرز الـــتـــحـــديـــات الـ ــ ــــول أبــ ــانـــت حـ كـ
املصادر البشرية واملالية في كيفية إدارتها 
واســتــثــمــارهــا، وكــل مجموعة أخــرجــت عــددا 
من التحديات والحلول وفي املرحلة الثانية 
يــتــم اخــتــيــار أهـــم ثــاثــة تــحــديــات لنصل في 
املــرحــلــة الــثــالــثــة إلـــى أن تــقــوم كـــل مجموعة 

تستخرج 12 تحديا وحا لهذه التحديات.
وأضاف حسني السيد أن هذه الوثيقة سوف 
ترفع الى إدارة املنتدى وسوف يدور حولها 
نقاشات ويخرج منها توصيات، مشيرا إلى 
أبــرز التحديات التي ركــز عليها الشباب  أن 
هي موضوعات الشفافية ومكافحة الفساد 
املـــوضـــوعـــات  ــي  ــ وفــــقــــدان حـــســـن اإلدارة وهـ
املتوافقة مع موضوع اليوم األول من املنتدى 
وهـــو الــحــوكــمــة والــتــي تــتــنــاول فــي األســـاس 
ــــدل،  ــعـ ــ ــــوع املــــــســــــاواة والـــشـــفـــافـــيـــة والـ ــــوضـ مـ
وبالتالي فهم يغطون هذه الجوانب بصور 
مختلفة، موضحا أن الجلسة األولــى العامة 
ساعدت الشباب في ترتيب أفكارهم، مؤكدا 
أن هــؤالء الشباب هــم جيل جديد وأفكارهم 
مبتكرة ويتمتعون بــدرجــة عالية مــن العلم 
ــــون مــن  ــــادمـ ــة إلـــــى أنـــهـــم قـ ــافــ والـــثـــقـــافـــة، إضــ
منظمات شبابية وبالتالي لديهم قدرة على 
الحوار والنقاش بشكل رائع، وما نتطلع إليه 
من هذه الورش أن نأخذ النخبة من الشباب 
وهــؤالء من سيقودون العملية في القادم إن 

شاء الله.

فــي الــورشــة الثالثة والــتــي جـــاءت بــعــنــوان النزاهة 
وتعزيز ثقافة نبذ الفساد وعــن هــذه الورشة قالت 
فــاطــمــة الــطــويــل ميسر مــســاعــد فــي مــحــور املنتدى 
ــيــــدة والـــشـــفـــافـــيـــة لـــــدى الـــشـــبـــاب  )الـــحـــوكـــمـــة الــــرشــ
والشباب( جاءت الورشة بطريقة العصف الذهني 
لألفكار التي تخدم املحور وفــي نفس الوقت تقدم 
أطروحات وأفكارا واضحة لعنوان الورشة لتعزيز 
ثقافة نبذ الفساد، حيث تــم تقسيم املشاركني إلى 
تــقــدم ثــاثــة أفكار  خمس مجموعات كــل مجموعة 
جـــديـــدة وأفـــضـــل ثــــاث مـــشـــروعـــات تـــخـــدم املــحــور 
ــداع، بــعــيــدا عن  ــ بــطــريــقــة شــبــابــيــة فــيــهــا ابــتــكــار وإبــ
ــات الــتــقــلــيــديــة مــشــيــرة إلــــى انــــه تـــم تقسيم  ــدراســ الــ

ــة لـــضـــمـــان تــنــوع  ــيـ املـــجـــمـــوعـــات بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـ
الــثــقــافــات واألفـــكـــار والــتــفــاوت فــي مــنــظــور التفكير 

حول املفاهيم للخروج بأفضل األفكار.
وأضافت أن الورشة توصلت إلى العديد من األفكار 
جاء أهمها في ضــرورة تضمني املناهج التعليمية 
مواد دراسية لتعزيز ثقافة نفذ الفساد وأن تبدأ مع 
املراحل التعليمية األولى مع تعمقها بما يتناسب 
مــــع املــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة املــخــتــلــفــة، مــــع االهـــتـــمـــام 
ــم الــــدور  ــــدور مــؤســســات املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي دعــ بـ
الحكومي لترسيخ الشفافية ونبذ الفساد، كما طرح 
املشاركون أهمية دور وسائل التواصل االجتماعي 

وتبني حمات توعوية لنشر ثقافة نبذ الفساد.

مـــن جــانــبــهــا قــالــت آمــــال املــهــنــدي رئــيــس املجلس 
الـــعـــاملـــي لــلــشــبــاب فـــي قــطــر إن قــطــر مـــنـــارة لــدعــم 
الشباب واالهــتــمــام بهم والتفاعل معهم، ونرحب 
ونــفــتــخــر بــتــواجــد شــبــاب الــعــالــم اإلســـامـــي على 
ارض دولتنا الحبيبة قطر، فعاملنا اإلسامي يزخر 
الــرائــعــة واملبدعة  الــنــمــاذج الشبابية  بالكثير مــن 
فـــي شــتــى املــجــاالت،فــالــشــبــاب هـــم عــمــاد املجتمع 

واألساس الذي ينطلق منه األوطان لعلو بنيانه.
الــقــوة العظمى في  وأضــافــت أن الشباب هــم نقطة 
عاملنا اإلسامي متى ما تم توظيفهم بشكل جيد، 
الــفــرصــة والتمكني الكامل،  عــطــيــت لهم 

ُ
أ ومــتــى مــا 

وفي اعتقادي أن تمكني الشباب في الوقت الحالي 
أصبح ضــرورة ملحة، ملا يعتري هــذه املرحلة من 
تحديات، تحتاج إلى عقول تفكر خارج الصندوق، 
تستطيع تحويل األفكار إلى أفعال، عقول طموحة، 
يــحــركــهــا الـــتـــحـــدي، ويــوجــهــهــا الــشــغــف والــتــطــلــع 
لــألمــام، ولــألمــام فقط، عقول تتعامل مــع التغيير، 
وتوظفه لخدمة أوطانهم واألهم عقول تفهم كيف 
تلبي احتياجات وطنهم، غالبيته العظمي من فئة 

الشباب.
ولــفــتــت إلـــى ان هـــذا املــنــتــدى يــهــدف إلـــى دعـــم دور 
الــشــبــاب فـــي املـــســـار الــتــنــمــوي وطــنــيــا وإقــلــيــمــيــا، 

الـــذي يعمل على  باعتبارهم وقـــود األمـــة العربية 
تنميتها ونهضتها، وأضافت أن دولة قطر تحرص 
على التواصل املستمر مع فئة الشباب، وذلك عبر 
تنظيم فعاليات وبــرامــج توعية مشتركة محليا، 
وأيضا إقليمية وعاملية تستهدف الشباب، وذلك 
بــهــدف تمكينهم وبــنــاء قــدراتــهــم، والــنــهــوض بهم 
واشـــراكـــهـــم وضـــمـــان أال تـــكـــون آراؤهــــــم مــســمــوعــة 
فــحــســب بـــل مــفــهــومــة أيـــضـــا، وضـــمـــان لــيــس فقط 
إشراكهم، بل أيضا تمكينهم وضمان قيامهم ليس 
بــدور داعــم للجهود والعمليات العاملية، بل  فقط 

دور قيادي فيها.

الشيخ علي آل ثاني:

 20 شابا قطريا 
ــار الــشــيــخ عــلــى بـــن ســلــمــان بـــن جبر  ــ وأشـ
آل ثاني إلى أن 20 من الشابات والشباب 
املتميزين يمثلون قطر في منتدى الدوحة 
للشباب اإلســـامـــي، الـــذي يــشــارك فــيــه 90 
شابا من 56 دولــة، وأبــرز أن مشاركة قطر 
ستكون متميزة في فعاليات هذا املنتدى 
وورشه التي تناقش، محاور مهمة تتعلق 
بالحوكمة الرشيدة والشفافية و الشباب 
ــان عــلــى الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، كما  ــرهــ والــ
أثــر وسائل التواصل االجتماعي  يناقش 
الــشــبــاب، ويعقد جلسات للمحاكاة  على 
ــيــــة، وهـــــــي فــــرصــــة كـــبـــيـــرة  ــلــــومــــاســ ــبــ الــــديــ
للشباب القطري كي يعرض تجربة دولة 
قطر الناجحة فــي العمل الديبلوماسي، 
ولـــفـــت عــلــى بـــن ســلــمــان آل ثـــانـــي إلــــى أن 
دور الشباب القطري التعاون مع الشباب 
املشارك من الدول األخرى حتى نصل إلى 
حــلــول لــعــدد مــن القضايا واملــشــاكــل التي 
نــرفــع بشأنها توصيات ملنظمة التعاون 

اإلسامي.

فاطمة ميسر: ضرورة تدريس مكافحة الفساد

آمال المهندي: قطر منارة لدعم الشباب

الصادق البديري 
مصطفى شاهين
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البورصة تنتهي من عمليات التجزئة

مليار عدد أسهم   132.1
21 جلسة الشركات المجزأة في 

أنــهــت بـــورصـــة قــطــر امـــس بــشــكــل رســمــي عملية 
تجزئة اسهم الشركات املــدرجــة ضمن البورصة 
والبالغ عددها 46 شركة موزعة على 7 قطاعات 
هــــي قـــطـــاع الـــبـــنـــوك والــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة وقـــطـــاع 
الخدمات والسلع االستهالكية وقطاع الصناعة 
وقـــــطـــــاع الــــتــــأمــــن وقـــــطـــــاع الـــــعـــــقـــــارات وقــــطــــاع 

االتصاالت وقطاع النقل.
ــيــــل« فـــان  ووفــــقــــا لـــحـــســـابـــات قــــامــــت بـــهـــا »لــــوســ
اجمالي االسهم املجزأة للشركات 46 املدرجة في 
البورصة تضاف اليها اسهم صناديق املؤشرات، 
قد بلغ تحديدا 132.179.898.710 سهم توزعت 
الــى 131.919161.400 سهم بالنسبة للشركات 
املدرجة و260.737.310 سهم بالنسبة لصناديق 

املؤشرات. 
وقــــد تــمــت عــمــلــيــة تــجــزئــة الــقــيــمــة االســمــيــة بعد 
نــهــايــة جلسة الـــتـــداول فــي الــتــواريــخ املــقــررة لكل 
شــركــة مــن 10 ريـــاالت قطرية إلــى 1 ريـــال قطري، 
ويتم التعامل بالقيمة االسمية الجديدة والقيمة 
يــوم العمل التالي،  املــعــدلــة للسهم فــي  السوقية 
الــجــديــدة للسهم  الــســوقــيــة  حــيــث تصبح القيمة 
حـــاصـــل قــســمــة آخــــر قــيــمــة ســوقــيــة لــلــســهــم قبل 
الــتــجــزئــة )ســعــر اإلغــــالق فــي الــيــوم الــســابــق على 
ــة( مـــقـــســـومـــة عـــلـــى 10، وتـــكـــون  ــزئـ ــتـــجـ ــخ الـ ــاريــ تــ
الكميات )عدد األسهم( بمحفظة املستثمر حاصل 
ضرب الكمية اململوكة للمساهم في اليوم السابق 
على تاريخ التجزئة مضروبة في 10، علمًا بأن 
القيمة االسمية الحالية ألسهم شركة فــودافــون 
قطر هــي 5 ريـــاالت قطرية وستتم تجزئتها إلى 

1 ريال قطري. 

بالتدريج

الــشــركــات انطلقت  وكــانــت عملية تــجــزئــة اســهــم 
ــــوم امـــس  بـــتـــاريـــخ 9 يـــونـــيـــو واســـتـــمـــرت حـــتـــى يـ
االحــد، بموجب عملية مجدولة تمت بالتنسيق 
مــع بــورصــة قــطــر وشــركــة قــطــر لـــإيـــداع املــركــزي 
لـــأوراق املالية والجهات املعنية األخـــرى، حيث 
انطلقت عملية التجزئة بقطاع البنوك والخدمات 
املالية واستمرت على امتداد 6 جلسات انطلقت 
بتاريخ يونيو من العام الجاري وانتهت بتاريخ 
16 يــونــيــو، ومــن ثــم تمت عمليات تجزئة اسهم 
شـــركـــات قــطــاع الــخــدمــات والــســلــع االســتــهــالكــيــة 
واســتــمــرت عــلــى امــتــداد 4 جــلــســات، انطلقت في 
تاريخ 17 يونيو وانتهت بتاريخ 20 يونيو، من 
ثم تمت تجزئة اسهم قطاع الصناعة على امتداد 
4 جلسات استهلت بــتــاريــخ 23 يونيو وانتهت 
بتاريخ 26 يونيو، ومــن ثم عملية تجزئة اسهم 
الــتــأمــن عــلــى امـــتـــداد جلستن انــطــلــقــت بــتــاريــخ 
27 يونيو واختتمت بتاريخ 30 يونيو، ومــن ثم 
امــتــداد جلستن متاليتن  الــعــقــارات على  قــطــاع 
كانت االولـــى بتاريخ 1 يوليو والثانية بتاريخ 
2 يوليو من الشهر الجاري. اثر ذلك تم االنطالق 
الى قطاع االتصاالت الذي شهد تجزئة اسهم هذا 
القطاع على جلسة واحدة بحكم وجود شركتن 
ــم قــطــاع  ــذا الـــقـــطـــاع، وثــ مــدرجــتــن فــقــط ضــمــن هــ
النقل على امتداد جلسة واحدة بتاريخ 4 يوليو 
الجاري، واختتمت عملية تجزئة االسهم امس من 

خالل استكمال تجزئة اسهم شركة قامكو واسهم 
صناديق املؤشرات املدرجن ضمن بورصة قطر.

الى ذلك، فان البورصة القطرية والجهات الرقابية 
تهدف من خالل عملية تجزئة األسهم إلى تقليل 
سعر السهم، وزيادة عدد األسهم املتاحة للتداول، 
وزيادة معدالت التداول باألسهم، وتوسيع قاعدة 
ــة نــتــيــجــة زيـــــادة عــدد  املــلــكــيــة بــالــشــركــات املـــدرجـ
املساهمن، حيث تفضل شريحة من املستثمرين 
الــتــعــامــل بــأســهــم مــنــخــفــضــة الـــســـعـــر، فــضــال عن 
زيادة الطلب على أسهم الشركات من خالل زيادة 
عـــدد املــســتــثــمــريــن، ودخــــول شــريــحــة جــديــدة من 

صغار املستثمرين للسوق.

تأثير التجزئة

ويـــجـــمـــع املــــســــؤولــــون عــــن الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة 
والــخــبــراء واملــحــلــلــون املــالــيــون املــخــتــصــون في 
»لوسيل«  لـ السوق املالية القطرية في حديثهم 
ــم عـــلـــى الـــســـوق  ــهــ عـــلـــى ان تـــأثـــيـــر تـــجـــزئـــة االســ
سيكون جليا بشكل واضــح الفترة املقبلة بعد 
اكتمال تجزئة كافة االســهــم التابعة للشركات 
ــرات املــــدرجــــن فــي  ــ ــــؤشـ املــــدرجــــة وصـــنـــاديـــق املـ
بـــورصـــة قــطــر، حــيــث مـــن املــنــتــظــر ان تستقطب 
الــبــورصــة الــقــطــريــة ســيــولــة اكــبــر خـــالل الــفــتــرة 
ــــذي كـــانـــت عــلــيــه،  املــقــبــلــة مـــقـــارنـــة بــاملــســتــوى الـ
املــنــصــوري الرئيس التنفيذي  حيث قــال راشـــد 
لبورصة قطر ان عملية تجزئة االسهم القطرية 
ــادة قـــاعـــدة االســـهـــم، وتــابــع  ــ ســتــســاعــد عــلــى زيــ
قــائــال فــي تــغــريــدة نشرها اثــر الــبــدء فــي عملية 
الــتــجــزئــة بــتــاريــخ 9 يــونــيــو املـــاضـــي »ستعمل 
تجزئة االسهم على توسيع قاعدة املساهمن« 
موضحا في ذات االطار ان تلك التجزئة تساهم 
في فتح الباب امام صغار املستثمرين الراغبن 
فــي االســتــثــمــار، مــؤكــدا ان ذلـــك ســيــســاعــد على 
تنشيط الـــتـــداول ودعــــم الــســيــولــة املــتــداولــة في 

السوق.
ــو الــعــال  ــ ــرى مــصــطــفــى فـــهـــمـــي أبــ ــ مــــن جــــانــــبــــه، يــ
الــتــنــفــيــذي لــالســتــثــمــار وإدارة األصـــول  الــرئــيــس 
ــم خــاللــهــا  بــشــركــة فـــورتـــريـــس ان الـــفـــتـــرة الـــتـــي تـ
تجزئة االسهم كانت ايجابية على بعض االسهم 
ذات القيمة السعرية املرتفعة، والــتــي استفادت 
مـــن الــتــجــزئــة، مـــؤكـــدا ان تــلــك االســـهـــم ســتــواصــل 
مستقبال االســتــفــادة مــن عملية التجزئة، وتابع 

قــائــال  ان عملية التجزئة تــزامــنــت مــع متغيرات 
جــيــوســيــاســيــة وجــيــواقــتــصــاديــة عــلــى املــســتــوى 
العاملي وهي الحرب التجارية التي كان لها تأثير 
عــلــى ســلــوك املستثمر االجــنــبــي واملــحــلــي، ورغــم 
ذلك فان عملية التجزئة تمت  بنجاح، والبد من 
نــتــائــج وتــأثــيــرات عملية  االنــتــظــار قليال لتظهر 
الــتــجــزئــة حــيــث تــحــتــاج الــــى فــتــرة طــويــلــة تمتد 
ــــح ان الــتــجــزئــة  مـــن 3 اشــهــر الـــى 4 اشـــهـــر. واوضـ
ستساهم في تعزيز السيولة الن العملية تجذب 
ــار املــســتــثــمــريــن نــتــيــجــة انــخــفــاض  ــبــ صـــغـــار وكــ
الـــقـــيـــمـــة الـــســـعـــريـــة لـــالســـهـــم بـــمـــا يـــعـــزز الـــفـــرص 
االســتــثــمــاريــة وخــاصــة االســهــم الــتــي كــانــت ذات 
الــى ان االســهــم ذات  قيمة سعرية عالية، منوها 
الــقــيــم املــنــخــفــضــة شــهــدت فــتــرة هــــدوء وبــالــتــالــي 
اثـــار التجزئة عليها،  نحتاج لفترة حتى نــحــدد 
مــشــيــرا الـــى ان نــتــائــج اعـــمـــال الــشــركــات املــرتــقــب 
االعـــــالن عــنــهــا بــعــد الــتــجــزئــة ســتــحــدد تــحــركــات 
الـــســـوق كــذلــك خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــقــيــاديــات 
وتــحــديــدا حــركــة املــســتــثــمــريــن ان كــانــت ستكون 
تحركاتهم مضاربية او متوسطة وطويلة االجل، 
وخلص بالتأكيد على اننا نحتاج الى مزيد من 
الــوقــت لتحديد واســتــيــعــاب عملية التجزئة من 
قبل املستثمرين واالسهم واالنتقال بالكامل الى 

الوضع الجديد.

أداة طويلة األجل

ــح املـــحـــلـــل املــــالــــي احـــمـــد عــقــل  ــ مــــن جـــهـــتـــه، اوضــ
ان تــجــزئــة االســـهـــم هـــي اداة طــويــلــة االجــــل اي 
ــا تــظــهــر بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن تــكــون  ان اثــــارهــ
مــن مــتــوســطــة الـــى طــويــلــة، مــوضــحــا ان الــفــتــرة 
املاضية شهدت عمليات مضاربة كان لها دور 
فـــي حــركــة الـــســـوق وتـــابـــع قــائــال »بــكــل االحــــوال 
عــمــلــيــة الــتــجــزئــة لــيــســت هـــي املـــحـــرك الــوحــيــد 
ــيـــث تـــعـــد مــــحــــرك مـــشـــجـــع لــصــغــار  لـــلـــســـوق، حـ
املستثمرين واملحافظ، ونحن على ابواب اعالن 
نتائج االعمال فقد نشهد حركة في السوق وقد 
تكون تحركات صغار املستثمرين مؤثرة على 
حــركــة املــحــافــظ«، مــشــددا عــلــى انـــه مــن املنتظر 
ان نشهد اثــارا ايجابية لدخول االفــراد وبعض 
املحافظ وممكن تتوجه نحو بعض االسهم بما 
ينشطها، كما ان تلك التحركات سيكون لها اثر 

كبير على املؤشرات كفوتسي.   

¶ مصطفى ابو العال¶ أحمد عقل

األسهم الشركة

9,236,428,570 QNB

2,362,932,000 المصرف

4,047,253,750 البنك التجاري

3,100,467,020 بنك الدوحة

2,313,964,780 البنك األهلي

1,513,687,490 الدولي اإلسالمي

7,500,000,000 مصرف الريـان

3,600,000,000 بنك الخليج التجاري

2,000,000,000 قطر االول

315,000,000 قطر وُعمان

284,160,000 داللة

494,802,000 االجارة القابضة

56,635,810 االسالمية القابضة

12,563,175,000 مسيعيد

830,000,000 استثمار القابضة

653,528,940 قطر لالسمنت

6,050,000,000 صناعات قطر

1,243,267,780 المستثمرين

475,200,000 الصناعات التحويلية

1,100,000,000 الكهرباء وماء

6,300,000,000 أعمال
456,192,000 المناعي

1,858,408,690 الخليج الدولية

281,441,000 الرعاية الطبية

180,000,000 ودام

200,000,000 الميرة

994,255,760 قطر للوقود

62,807,950 السينما

1,143,145,870 السالم

143,891,750 زاد القابضة

115,500,000 المستلزمات الطبية

3,891,246,370 بروة العقارية

26,524,966,910 ازدان

3,540,862,500 المتحدة للتنمبة

1,157,625,000 مزايا

3,266,101,330 قطر للتأمين

500,000,000 الدوحة للتأمين

875,067,030 العامة للتامين

255,279,020 الخليج التكافلي

150,000,000 االسالمية للتأمين

3,203,200,000 اوريدو

4,227,000,000 فودافون

1,145,252,000 المالحة

5,540,263,600 ناقالت

586,031,480 المخازن

5,580,120,000 قامكو

35,737,310 صندوق مؤشر قطر

225,000,000 صندوق الريان

أحمد فضلي
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ألف طن مواد بناء 435 ألف رأس ثروة حيوانية و218 

661 ألف حاوية و361 ألف طن 
6 أشهر بضائع بـ»مواني قطر« في 

ــمـــت حــــمــــوالت تـــلـــك الـــســـفـــن 110.4  وضـ
ألـــــف طــن  ألـــــف حــــاويــــة نــمــطــيــة، و46.8 
مـــن الــبــضــائــع الــعــامــة، و30.7 ألـــف طن 
مــواد بناء وإنــشــاءات، إلــى جانب 71.9 
املـــواشـــي، و5749 وحـــدة  ألـــف رأس مـــن 

للسيارات واملعدات.
واســتــقــبــلــت »مـــوانـــي قــطــر« خـــال شهر 
نـــحـــو 332 ســفــيــنــة  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ ــر  ــرايــ ــبــ فــ
بــتــراجــع شـــهـــري طــفــيــف نــســبــتــه %0.6 

مقارنة بشهر يناير املاضي.
وســجــلــت أعـــــداد الــســفــن الـــواصـــلـــة عبر 
ــي قـــطـــر« فــــي فـــبـــرايـــر انــخــفــاضــا  ــوانــ »مــ
سنويا بنسبة 14.9% عن أعــداد السفن 
املــســتــقــبــلــة فـــي نــفــس الــشــهــر مـــن 2018 

البالغة 390 سفينة.
ــمــــوالت الـــســـفـــن املــســتــقــبــلــة  وشـــمـــلـــت حــ
الشهر املاضي، 99.8 ألف حاوية نمطية، 
و83.1 ألف طن بضائع عامة، باإلضافة 
ــــف طــــن مــــن مــــواد  ــثــــر مــــن 36 ألــ ــى أكــ ــ إلــ
ألـــف رأس  الــبــنــاء واإلنـــشـــاءات، و101.1 
الــحــيــوانــيــة، و5443 وحـــدة  ــثـــروة  الـ مـــن 

سيارات ومعدات.
ــاضــــي وصــــول  وشـــهـــد شـــهـــر مــــــارس املــ
بــانــخــفــاض ســنــوي 24.3  292 ســفــيــنــة، 
% مقارنة بنحو 386 سفينة فــي نفس 

الشهر من العام 2018.
ألــف  واستقبلت »مــوانــي قــطــر«، 111.2 
حاوية نمطية في مــارس املاضي بنمو 

4.9 % عن أعداد الحاويات املستقبلة في 
الشهر ذاته من 2018 املقدرة بنحو 106 

آالف حاوية.
وبــلــغ إجــمــالــي حــجــم الــبــضــائــع الــعــامــة 
ألـــف طــن بــزيــادة  املستقبلة نــحــو 97.7 
الــبــضــائــع  ســـنـــويـــة 14.3 % عــــن حـــجـــم 
املستقبلة في مارس 2018 البالغة 85.5 

ألف طن.
وفـــــيـــــمـــــا ســـــجـــــل إجــــــمــــــالــــــي الــــــــــــرؤوس 
الحيوانية املستقبلة في مارس املاضي 
ألــــف رأس مـــقـــارنـــة بنحو  أكـــثـــر مـــن 62 
115.3 ألف رأس في مارس 2018، ارتفع 
ــارات واملــــعــــدات املــســتــقــبــلــة  ــيـ ــسـ حــجــم الـ
لتسجل 5949 وحدة مقارنة بنحو 5823 

وحدة في نفس الفترة من العام املاضي.
واســتــقــبــلــت »مـــوانـــي قــطــر« خـــال شهر 
مـــارس املــاضــي 44.2 ألــف طــن مــن مــواد 
البناء واإلنشاءات بنمو سنوي 48.8 % 
عن حجم املواد الواصلة في مارس 2018 

املقدر بحوالي 29.7 ألف طن.
وشهد شهر أبريل املاضي، وصول 279 
سفينة، تحمل على متنها 119.3 ألف 
ألــف طن بضائع  حاوية نمطية، و39.6 
عامة، باإلضافة إلى 110.2 ألف رأس من 
الثروة الحيوانية، و35.2 ألف طن مواد 
بــنــاء وإنـــشـــاءات، و6084 وحـــدة معدات 

وسيارات.
وفي شهر مايو 2019، استقبلت »مواني 

قطر« 373 سفينة، على متنها 115 ألف 
ألــف طن بضائع  حاوية نمطية، و46.7 
عامة، إلى جانب 78.5 ألف رأس مواشي، 
ــواد بـــنـــاء، فــضــا عن  و46.2 ألـــف طـــن مــ

5328 وحدة سيارات ومعدات.
خال شهر يونيو املاضي بلغ إجمالي 
الــســفــن املــســتــقــبــلــة عــبــر »مـــوانـــي قــطــر« 

نحو 318 سفينة.
وشــمــلــت حـــمـــوالت تــلــك الــســفــن 105.7 
ألــف حاوية نمطية، و46.8 ألــف طن من 
البضائع العامة، باإلضافة إلى 26 ألف 
طــن مـــواد بــنــاء وإنـــشـــاءات، و11.2 ألــف 
إلــى جانب  الــثــروة الحيوانية،  رأس مــن 

4984 وحدة سيارات ومعدات.

¶ إبراهيم السليطي

¶ احمد الخلف 

»لــوســيــل«،  ــاص لـــ حــســب مــســح خــ
أمس، استنادًا على بيانات صادرة 
عن شركة كيوتيرمنلز التي تشغل 
ــى مـــن مــيــنــاء  ــ ــ وتـــديـــر املــرحــلــة األول
حمد التجاري األكبر في دولة قطر، 
النصف األول  املــيــنــاء فــي  استقبل 
من 2019 عدد 770 سفينة تجارية 
لــيــس مـــن بــيــنــهــا ســفــن الــخــدمــات 

البحرية والسفن العسكرية.
وشـــكـــلـــت تـــلـــك الـــســـفـــن مــــا نــســبــتــه 
40% من إجمالي أعداد السفن التي 
استقبلتها »مواني قطر« التي تدير 

موانئ حمد والرويس والدوحة.
الــســفــن املستقبلة  ــداد  أعــ وتــوزعــت 
في األشهر الستة األولى من 2019 
عبر امليناء لتشمل 391 سفينة في 
الربع  الربع األول و379 سفينة في 

الثاني.
ــمــــوالت ســفــن  ــالـــي حــ ــمـ وشـــمـــل إجـ
ألــف حاوية  النصف األول، 653.8 
نمطية، شكلت بذلك نسبة 99% من 
الــحــاويــات املستقبلة عبر  إجــمــالــي 

»مواني قطر« خالل تلك الفترة.
ألـــف  ــمــــوالت 319.3  ــحــ ــ ال وضــــمــــت 
الــســائــبــة، و79.6  البضائع  طــن مــن 
ألـــف طــن بــضــائــع عــامــة، بــاإلضــافــة 
الـــثـــروة  مـــن  ألــــف رأس  ــــى 263.2  إل

الحيوانية، و32851 وحــدة معدات 
وسيارات.

الــتــفــصــيــلــي، بلغت  لــلــمــســح  وفـــقـــا 
التي استقبلها ميناء  أعــداد السفن 
حــمــد خــــالل شــهــر يــنــايــر املــاضــي 

نحو 133 سفينة.
التجارية  السفن  تنوعت حــمــوالت 
امليناء خــالل يناير  املستقبلة عبر 
ألــف حاوية  املــاضــي، لتضم 109.3 

نمطية.
وشملت الحموالت في يناير 2019 
البضائع  مــن  ألـــف طــن  نــحــو 43.5 
ألف رأس  السائبة، وأكثر من 35.5 
إلى جانب 5534  الحيوانية،  للثروة 

وحدة معدات وسيارات.
قــدمــت »كــيــوتــيــرمــيــنــلــز« خــدمــاتــهــا 
ــــالل شــهــر  ــنــحــو 131 ســفــيــنــة خـ ل
فــبــرايــر املــاضــي، حيث نــاولــت على 
ــة نــمــطــيــة،  ــاويـ ــــف حـ أل مــتــنــهــا 99.5 
بــضــائــع ســائــبــة،  ألــــف طـــن  و75.6 
ألــف رأس ماشية  إلــى جــانــب 80.3 

و5317 وحدة معدات وسيارات.
وفي شهر مارس املاضي، استقبل 
مـــيـــنـــاء حـــمـــد 127 ســـفـــيـــنـــة، عــلــى 
ألــف حاوية  أكثر من 111.1  متنها 
نمطية، و94.9 ألف طن من البضائع 
الــســائــبــة، فضال عــن 40 ألــف رأس 

من الثروة الحيوانية، و5822 وحدة 
معدات وسيارات.

املــاضــي قفزة  أبــريــل  وسجل شهر 
ــتــــي خــدمــتــهــا  ــ فــــي عـــــدد الـــســـفـــن ال
»كــيــوتــيــرمــيــنــلــز« لــتــصــل إلـــى 135 

سفينة.
النمطية  الـــحـــاويـــات  وبــلــغ مــجــمــوع 
ألــف  مــنــاولــتــهــا 119.1  تــمــت  الـــتـــي 
حاوية، باإلضافة إلى 35.9 ألف طن 
بضائع سائبة، و770 طن بضائع 
عامة، و77.2 ألف رأس من املاشية، 

و5991 وحدة سيارات ومعدات.
العام الجاري شهد  شهر مايو من 
اســتــقــبــال مــيــنــاء حــمــد لــنــحــو 125 
ألــف حاوية  سفينة، تحمل 111.8 
ألــف طن بضائع  نمطية، ونحو 36 
سائبة، و73 ألف طن بضائع عامة، 
ألـــــف رأس مــن  إلـــــى جــــانــــب 30.2 
ــدة ســيــارات  املـــواشـــي، و5269 وحــ

ومعدات.
ونجحت »كيوتيرمنلز« في خدمة 
119 ســفــيــنــة خــــالل شــهــر يــونــيــو 
تــحــمــل 103 آالف  ــي، كــانــت  املـــاضـ
حــاويــة نمطية، و33.4 ألــف طــن من 
ــبـــة، و5850 طــن  ــائـ الـــسـ الـــبـــضـــائـــع 
بضائع عامة، و4918 وحدة معدات 

وسيارات.

يقول خبراء إن أداء مواني قطر خاصة ميناء 
حمد خال النصف األول من العام الجاري، 
انعكاس للنقلة النوعية التي شهدها قطاع 
الــنــقــل الــبــحــري بــصــفــة خــاصــة واالقــتــصــاد 

الــقــطــري بــصــفــة عـــامـــة خــال 
فترة وجيزة.

تتولى مواني قطر مسؤولية 
إدارة مــيــنــاء حــمــد ومــيــنــاء 
ان  ــنـــاء ــيـ ــا مـ ــــس، وهــــمــ ــرويــ ــ الــ
ــة إلـــى  ــافــ تــــجــــاريــــان، بــــاإلضــ
الــذي  الــدوحــة  تطوير ميناء 
ســـيـــصـــبـــح مــــيــــنــــاء خـــاصـــا 

بالسفن السياحية.
املهندس إبراهيم السليطي، 
عضو مجلس إدارة جمعية 
املهندسني القطرية، الرئيس 
األسبق ملعهد إدارة املشاريع 
فــي قطر )PMI(، قــال إن تلك 
الــتــي حققها ميناء  األرقـــــام 
حــــمــــد وغـــــيـــــره مـــــن املــــوانــــئ 
الــتــجــاريــة تــعــد ثــمــرة نجاح 
خــطــط الـــدولـــة الـــهـــادفـــة إلــى 
تــعــزيــز اســتــقــالــيــة املـــوانـــئ 
القطرية والتجارة البحرية 
وعــدم االعتماد على املوانئ 

الوسيطة في توفير احتياجات 
الدولة من مختلف السلع واملنتجات.

»لوسيل«: »قبل أزمة الحصار كان  وأضاف لـ
االعتماد على موانئ وسيطة موجودًا، لكن 
بعد تلك األزمة تم االعتماد بشكل كلي على 
املــوانــئ القطرية، وأعتقد  امليناء وغــيــره مــن 
أن ميناء حمد كان وال يــزال أحد أهم أدوات 
كــســر الـــحـــصـــار بــفــضــل الـــخـــطـــوط املــاحــيــة 
املــبــاشــرة الــتــي تــم تدشينها وســاهــمــت في 
ربطه بمختلف املوانئ اإلقليمية والعاملية«.

وأكــد رجــل األعــمــال أحمد الخلف، أن ميناء 
حمد ساهم في جعل قطر مركزا لوجستيا 
مــهــمــا إلعــــــادة الــشــحــن فـــي املــنــطــقــة، ودعـــم 
ــفـــاع الــتــبــادل الــتــجــاري بـــني قــطــر وبقية  ارتـ
دول العالم، بدعم من قدراته 
الكبيرة ومــرافــقــه الحديثة 

وأنظمته املتطورة.
»لــوســيــل«: »مــيــنــاء  ــال لـــ وقــ
ــد اســـــتـــــطـــــاع إحـــــــــداث  ــ ــمـ ــ حـ
ــي تــنــويــع  تـــحـــول نـــوعـــي فــ
االقتصاد القطري وتعزيز 
القدرة التنافسية من خال 
دوره فــي تأمني االستيراد 
وإعــــــــــــادة تــــصــــديــــر الـــســـلـــع 

والبضائع«.
إلى جانب إدارتها لألرصفة 
واملــوانــئ الجافة ومحطات 
ــر مـــوانـــي  ــوفـ ــاويــــات، تـ ــحــ الــ
ــر خـــــــدمـــــــات اإلرشـــــــــــاد  ــ ــطـ ــ قـ
الـــبـــحـــري والـــقـــطـــر وإرســـــاء 
الــســفــن وإدارة املــســاعــدات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ املــــــاحــــــة، بـ
ــن، تـــفـــريـــغ  ــ ــحـ ــ ــلــــيــــات شـ عــــمــ
ومـــــــــــنـــــــــــاولـــــــــــة وتـــــــخـــــــزيـــــــن 
الــبــضــائــع، وتـــشـــارك أيــضــا 
فـــي تــطــويــر املـــوانـــئ الــبــحــريــة 
لــلــمــعــايــيــر  الـــصـــلـــة وفـــقـــا  ــات ذات  ــدمــ ــخــ والــ

العاملية.
وتــعــمــل مـــوانـــي قــطــر تــحــت إشــــــراف وزارة 
ــثــــب مــع  املـــــــواصـــــــات واالتـــــــــصـــــــــاالت، عـــــن كــ
ــلــــحــــة والــــــشــــــركــــــاء لـــتـــأمـــني  أصــــــحــــــاب املــــصــ
املــــواد والــبــضــائــع وتــعــزيــز الــشــحــن داخــلــيــا 
وخــارجــيــا، كــمــا تــعــمــل عــلــى جــعــل موانئها 
كـــيـــانـــات مــفــضــلــة لــجــمــيــع خـــطـــوط الــشــحــن 

العاملية.

قدمت شركة مواني قطر، التي تدير وتشغل موانئ حمد 
والدوحة والرويس، خدماتها لنحو 1928 سفينة خالل 

الستة أشهر األولى من العام 2019.
وتنوعت الحموالت اإلجمالية لتلك السفن لتشمل 360.7 
ألف طن من البضائع العامة، و661.3 ألف حاوية نمطية، 

و434.9 ألف رأس ثروة حيوانية، إلى جانب 218.3 
ألف طن مواد بناء وإنشاءات، و33537 وحدة سيارات 

ومعدات.
تفصيليًا، شهد شهر يناير املاضي، استقبال نحو 334 

سفينة تجارية، بانخفاض سنوي 20.3% عن أعداد 
السفن املستقبلة في الشهر ذاته من 2018 واملقدرة 

بنحو 419 سفينة.

محمد عبدالعال

تقـــــــارير

خبراء: 

نتائج إيجابية تعزز استقاللية 
الموانئ القطرية 

من إجمالي حركة الحاويات بالدولة   % 99 استقبل 

من إجمالي سفن   % 40
النصف األول عبر ميناء حمد
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 أخبار الشركات

تراجعا في جلسة  % 0.46

المؤشر يرتد للمنطقة الحمراء وسط تعامالت هادئة
الــعــام لبورصة قطر جلسة تـــداوالت  أغــلــق املــؤشــر 
ــد 7 يــولــيــو عــلــى انــخــفــاض طــفــيــف في  ــ امــــس االحـ
جلسة تواصل فيها هــدوء التداوالت جاء متزامنا 
مــــع االنـــتـــهـــاء مــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تـــجـــزئـــة اســهــم 

الشركات املدرجة في بورصة قطر.
 وقــد استقر املؤشر في أعقاب تـــداوالت أمــس عند 
مستوى 10,518.20 نقطة بنسبة ارتــفــاع تساوي 
بــــ 48.32  تــقــدر  قــيــمــتــه  بــمــا  0.46% بــعــد أن خــســر 
نقطة، في حني بلغت رسملة السوق نحو 579.07 
مــلــيــار ريــــال، بــعــد ان خــســر ملــا قيمته 2.83 مليار 
ريــال مقارنة بتعامالت يوم الخميس املاضي. أما 
السيولة فقد استقرت بدورها عند مستوى 140.3 
مليون ريال، منخفضة بذلك 8.71% مقارنة بجلسة 
الخميس املاضي إلى ذلك فقد بلغت كمية األسهم 
املتداولة 57.4 مليون سهم في نهاية جلسة األمس، 
كما بلغ عدد العقود املنفذة 4659 صفقة، مسجال 

تراجعا بنسبة %4.45.
بــالــنــســبــة للمساهمني  الـــشـــراء  ــداوالت  ــ تــ وســجــلــت 
الــقــطــريــني انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا مــقــارنــة بتعامالت 
الــشــراء 62.89% مقابل  الــبــيــع، حــيــث بلغت نسبة 
66.36% إجــمــالــي نــســبــة الــبــيــع، حــيــث تــم الــتــداول 

تــقــارب 31.9  بــالــشــراء على 43 شركة بكمية أسهم 
مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة تـــقـــدر بــنــحــو 70.2 مــلــيــون 
ريــال، في حني كانت قيمة صفقات بيع املساهمني 
الــقــطــريــني 73.7 مــلــيــون ريـــال وبكمية أســهــم 30.8 
مليون سهم. أمــا املؤسسات القطرية املتمثلة في 
الـــشـــركـــات واملـــحـــافـــظ والـــصـــنـــاديـــق االســتــثــمــاريــة 

فاشترت بقيمة تفوق 18.01 مليون ريال من خالل 
5.3 مــلــيــون ســهــم والـــتـــداول عــلــى 21 شــركــة مقابل 
التداول على 21 شركة بيعا بكمية أسهم تصل إلى 
نحو 7.9 مليون سهم وبقيمة تداول تساوي 19.2 

مليون ريال بيعا. 
إلى ذلــك، نشط األفــراد الخليجيون شــراء من خالل 

ــــداول عـــلـــى 21 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم مـــتـــداولـــة  ــتـ ــ الـ
تساوي 938.3 ألف سهم بقيمة تجاوزت 2.3 مليون 
الــتــداول على 15 شــركــة بالبيع لنحو  ريـــال مقابل 
1.1 مليون سهم بقيمة 2.03 مليون ريـــال. وعلى 
الــتــي نشطت بــدورهــا على  املــؤســســات الخليجية 
عمليات الشراء بقيمة 1.9 مليون ريــال مقابل 8.7 
مليون ريـــال بيع حيث وقــع الــتــداول شـــراء على 6 
الــــف سهم  شـــركـــات بــكــمــيــة أســـهـــم تـــســـاوي 479.7 
والــبــيــع عــلــى 9 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 2.3 

مليون سهم.
ومن جهة ثانية، تداول األفراد األجانب شراء على 
37 شــركــة بــكــمــيــة أســهــم نـــاهـــزت 15 مــلــيــون سهم 
ــــال، فـــي حـــني كــانــت شملت  بــقــيــمــة 24.3 مــلــيــون ريـ
عمليات البيع على 39 شركة بكمية أسهم تساوي 
13.1 مــلــيــون ســهــم بقيمة 24.5 مــلــيــون ريــــال. أمــا 
بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة من الشركات 
واملحافظ والصناديق االستثمارية تم التداول على 
أســهــم 15 شــركــة شـــراء بكمية أســهــم تــجــاوزت 3.7 
مليون سهم وبقيمة إجمالية تــســاوي نحو 23.4 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــني كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع على 
أسهم 17 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 2.06 

مليون سهم وبقيمة 11.8 مليون ريال.

أحمد فضلي

البورصة تعلن نتائج تجزئة »قامكو« و»صندوق الريان« و»صندوق بورصة قطر«

إجمالي عدد األسهم الشركة
)بعد التجزئة(

سعر اإلغالق المعّدل
 )ريال قطري(

الحد األقصى للسعر
 )ريال قطري(

الحد األدنى للسعر
 )ريال قطري(

QAMC 5,580,120,0000.9961.090.897شركة قطر لصناعة األلمنيوم

QATR 225,000,0002.3992.6382.160صندوق الريان قطر المتداول

QETF 35,737,31010.411.449.36صندوق مؤشر بورصة قطر

أعــلــنــت بــورصــة قــطــر عــن نــتــائــج تجزئة 
أسهم شركات وفقا إلغــالق جلسة أمس 
االحـــد 7 يــولــيــو، وقــامــت بــإجــراء تجزئة 
ــة قـــطـــر لــصــنــاعــة األملـــنـــيـــوم  ــركـ ــم شـ ــهـ أسـ
QAMC، وستكون سارية املفعول اعتبارًا 
الــيــوم االثــنــني 8 يوليو 2019.، وبلغ  مــن 

إجــمــالــي عــــدد األســـهـــم 5,580,120,000 
سهم، وسعر اإلغالق املعّدل 0.996 ريال، 
وتم تحديد الحد األقصى للسعر بـ 1.09 
ريال، والحد األدنى للسعر بـ 0.897 ريال. 
ــلـــنـــت بــــورصــــة قـــطـــر عــــن نــتــائــج  كـــمـــا أعـ
ــــدوق الـــــريـــــان قــطــر  ــنـ ــ ــم صـ ــهــ تـــجـــزئـــة أســ

املتداول QATR، وستكون سارية املفعول 
اعتبارًا من اليوم االثنني 8 يوليو 2019.، 
وبلغ إجمالي عدد األسهم 225,000,000 
املـــــعـــــّدل 2.399  ســــهــــم، وســــعــــر اإلغــــــــالق 
ريــال، وتــم تحديد الحد األقصى للسعر 
بـــ 2.638 ريــــال، والــحــد األدنــــى للسعر بـ 

بـــورصـــة قطر  2.160 ريـــــال. كــمــا أعــلــنــت 
عن نتائج تجزئة أسهم صندوق مؤشر 
بـــورصـــة قــطــر QETF، وســتــكــون ســاريــة 
ــنــــني 8  ــيــــوم االثــ ــعـــول اعـــتـــبـــارًا مــــن الــ ــفـ املـ
يوليو 2019.، وبلغ إجمالي عدد األسهم 
35,737,310 سهم، وسعر اإلغالق املعّدل 

ــم تــحــديــد الــحــد األقــصــى  10.4 ريــــال، وتـ
بــــ 11.44 ريــــــال، والـــحـــد األدنــــى  لــلــســعــر 

للسعر بـ 9.36 ريال.
وبذلك تم االنتهاء بشكل كامل من تجزئة 
اســـهـــم الـــشـــركـــات الــقــطــريــة املــــدرجــــة في 

بورصة قطر.
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ــــداوالت امــس  شــهــدت جلسة تـ
ــام  ــعــ ــن الــ ــ ــو مــ ــيــ ــولــ االحـــــــــد 7 يــ
ــدوء فــي  ــ ــ ــاري تــســجــيــل هـ ــ ــجـ ــ الـ
قيم واحــجــام الـــتـــداوالت االمــر 
الــــذي انــعــكــس عــلــى املــؤشــرات 
القطاعية الى جانب املؤشرات 
ــث تـــبـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــة، حـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
اتــــــجــــــاهــــــات املـــــــــؤشـــــــــرات بـــني 
الصعود في بعض القطاعات 
الــرئــيــســيــة والـــقـــيـــاديـــة مــقــابــل 
ــرى  ــــات اخــــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــــاض قـ ــفـ ــ ــــخـ انـ
الــقــيــاديــات ضمن  بضغط مــن 

تلك القطاعات.
وسجلت املــؤشــرات الرئيسية 
انـــخـــفـــاضـــات طــفــيــفــة مــقــارنــة 
بــاملــســتــويــات املــســجــلــة خــالل 
ــات املـــــاضـــــيـــــة، حــيــث  ــلــــســ ــجــ الــ
ــع مـــؤشـــر الــعــائــد  ــراجـ ســجــل تـ
االجمالي بنسبة 0.46% بعد 
ان خسر ما قيمته 88.89 نقطة 
لــيــقــفــل املـــؤشـــر عــنــد مــســتــوى 
فــــي حــني  نـــقـــطـــة،   19,354.39
ارتــــفــــع مــــؤشــــر بــــورصــــة قــطــر 
الـــــريـــــان االســـــالمـــــي الـــســـعـــري 
بنسبة 0.21% بــعــد ان خسر 
نــقــطــة ليغلق  قــيــمــتــه 5.12  مـــا 
عند مستوى 2,396.31 نقطة. 
كما اقفل مؤشر بــورصــة قطر 
الريان االسالمي عند مستوى 
4,080.19 نقطة محققا قيمة 
تــســاوي 8.71  تــراجــعــا بقيمة 
ــفــــض املـــــؤشـــــر  ــنــــخــ ــيــ نــــقــــطــــة لــ
الــى  تـــســـاوي %0.21،  بــنــســبــة 

ــراجــــع مــــن جــهــتــه  ذلــــــك، فـــقـــد تــ
مــؤشــر جميع االســهــم بنسبة 
تساوي 0.47% ليغلق املؤشر 
عند مستوى 3,110.77 نقطة 
مــســجــال قــيــمــة تــغــيــر تــســاوي 

14.59 نقطة.
ــرات  ــ ــؤشــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة ل
القطاعية، تراجع مؤشر جميع 
ــم الــــبــــنــــوك والــــخــــدمــــات  ــ ــهـ ــ اسـ
املـــالـــيـــة بــنــســبــة 0.87% بــعــد 
قـــيـــمـــتـــه 35.84  ان كــــســــب مـــــا 
نـــقـــطـــة، لـــيـــدفـــع بـــاملـــؤشـــر الـــى 
الـــــــى 4,072.84  ــــاض  ــفـ ــ ــــخـ االنـ
ــفـــع مــؤشــر جميع  نــقــطــة. وارتـ
اسهم قطاع الخدمات والسلع 
االســــتــــهــــالكــــيــــة بــــمــــا نــســبــتــه 
0.64% بعد ان كسب ما قيمته 
املــؤشــر  لــيــغــلــق  نــقــطــة   52.39
عند مستوى 8,215.88 نقطة. 
وانخفض مؤشر جميع اسهم 
صناعة بنسبة 0.06% بعد ان 
قــيــمــتــه 1.83 ليقفل  خــســر مـــا 
عند مستوى 3,246.30 نقطة. 
وتـــراجـــع مــؤشــر جــمــيــع اسهم 
قــطــاع الــتــامــني بــنــســبــة 0.01-
قــيــمــتــه  مــــا  ــر  ــد ان خـــسـ ــعـ بـ  %
املـــؤشـــر  لـــيـــغـــلـــق  نـــقـــطـــة   0.29
عند مستوى 3,094.96 نقطة. 
وتـــراجـــع مــؤشــر جــمــيــع اسهم 
قطاع العقارات بنسبة %0.71 
بعد ان خسر في اعقاب جلسة 
تــعــامــالت االمـــس 11.08 نقطة 
لــيــدفــع بــاملــؤشــر لــالغــالق عند 

ــفـــع  مـــســـتـــوى 1,554.96. وارتـ
مؤشر جميع اسهم االتصاالت 
بـــعـــد ان  بـــمـــا نــســبــتــه %0.61 
قــيــمــتــه 5.62 نقطة  كــســب مـــا 
لــيــدفــع بــاملــؤشــر الـــى االرتــفــاع 
الــــى مــســتــوى 930.38 نــقــطــة. 
وســـجـــل مـــؤشـــر جــمــيــع اســهــم 
ــمـــا نــســبــتــه  ــا بـ الـــنـــقـــل تــــراجــــعــ
0.41% بعد ان خسر ما قيمته 
بــاملــؤشــر  لــيــدفــع  نــقــطــة   10.35
ــتــــوى االقــــــفــــــال عــنــد  الـــــــى مــــســ

مستوى الى 2,498.43 نقطة. 
الــــى ذلــــك، قــــادت اســهــم شــركــة 
الــســيــنــمــا االرتــــفــــاعــــات حــيــث 
ارتفع سهم الشركة بما نسبته 
يــلــيــهــا ســـهـــم شــركــة   ،%9.95
الـــخـــلـــيـــج الـــتـــكـــافـــلـــي بــنــســبــة 
تساوي 8.11% ومن ثم شركة 
الرعاية التي ارتفعت اسهمها 
بنسبة 7.59% ومــن ثــم شركة 
االسالمية بنسبة 6.30% ومن 
ثـــم اســهــم شــركــة املستثمرين 
بما نسبته 2.11%. اما االسهم 
الــتــي انــخــفــضــت خـــالل جلسة 
تــــعــــامــــالت امــــــس االحـــــــد فــهــي 
ــة  ــ ــــدوحـ ــك الـ ــنــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــــت اسـ ــانـ ــ كـ
بنسبة 2.67% ومــن ثــم اسهم 
شــركــة الــخــلــيــجــي بــمــا نسبته 
1.67% واسهم شركة املتحدة 
بــمــا نــســبــتــه 1.33% ومــــن ثم 
اســــهــــم نـــــاقـــــالت بــــمــــا نــســبــتــه 
1.07% ومـــن ثـــم اســهــم شــركــة 

االجارة ببما نسبته %1.04.

صعود الخدمات واالتصاالت 
5 مؤشرات وتراجع 

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يبحث 
مع مسؤولي بورصة شنغهاي التعاون

قام وفد من بورصة قطر برئاسة 
ــــي املـــــنـــــصـــــوري،  ــلـ ــ راشـــــــــــد بـــــــن عـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بـــزيـــارة إلــى 
ــرًا شــــــارك خــاللــهــا  ــؤخــ الـــصـــني مــ
فــــي مـــنـــتـــدى شـــنـــغـــهـــاي الــعــاملــي 
لــالســتــثــمــار واجـــتـــمـــع مــــع كــبــار 
املسؤولني في بورصة شنغهاي 
ومــــع عــــدد مـــن مـــديـــري األصــــول 
واملـــحـــافـــظ االســتــثــمــاريــة هــنــاك. 
ــد بـــحـــث الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وقـ
لــــــبــــــورصــــــة قـــــطـــــر مــــــــع هـــــوانـــــج 
هـــــونـــــجـــــيـــــوان، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
املــــســــؤولــــني فــي  اإلدارة وكــــبــــار 
بـــورصـــة شــنــغــهــاي ســبــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون بـــني الــجــانــبــني واتــفــقــا 
ــلــــى دراســــــــــة وتــــحــــديــــد فــــرص  عــ
الـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــمــا والـــتـــي 
يمكن أن تحقق الفائدة للجانبني 
وإمــكــانــيــة تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
لــلــتــعــاون بينهما فـــي املستقبل 

الــــقــــريــــب. وقــــــد شـــــــارك الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة قــطــر خــالل 
ــارة فــــي مـــنـــتـــدى شــنــغــهــاي  ــ ــزيـ ــ الـ
العاملي لالستثمار الذي عقد يوم 
التاسع عشر من يونيو املاضي 
حــيــث ألــقــى كــلــمــة اشــتــمــلــت على 
عرض أطلع فيه مديري األصول 
املــشــاركــني فــي املــنــتــدى على أهم 
مــمــيــزات بيئة االســتــثــمــار بدولة 
قطر، كما وجه لهم الدعوة لزيارة 

ــــالع عـــلـــى الـــفـــرص  ــــالطـ ــــالد لـ ــبـ ــ الـ
ــة املــــتــــاحــــة وفـــتـــح  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ

مكاتب لهم فيها.
ويــذكــر أن بــورصــة قــطــر تنتهج 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــويــع قــاعــدتــهــا 
ــة مــــن خـــــالل جـــذب  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
االســتــثــمــارات مـــن مــخــتــلــف دول 
ــم بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــصـــني  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــافــــوره  ــغــ ــنــ ــــج وســ ــونـ ــ ــــج كـ ــونــ ــ وهــ

والدول اآلسيوية األخرى.

ــاء الــقــطــريــة عن   أعــلــنــت شــركــة الــكــهــربــاء واملــ
عزمها اإلفــصــاح عــن الــبــيــانــات املــالــيــة للفترة 
املنتهية في 30 يونيو من العام الجاري  وذلك 

يوم األحد املوافق 21 يوليو 2019.

أعلنت مجموعة الرعاية الطبية عن عزمها   
اإلفصاح عن البيانات املالية للفترة املنتهية 
فـــي 30 يــونــيــو مـــن الـــعـــام الـــجـــاري وذلــــك يــوم 

األربعاء املوافق 24 يوليو 2019.



13 بورصة محلية
Issue No 1163 - Monday 8 July 2019

العدد 1163
اإلثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ ــ 8 يوليو 2019

الشركة القطاع

ية
مال

 ال
ت

ما
خد

وال
ك 

نو
لب

ا
ع

سل
وال

ت 
ما

خد
ال

ية
الك

ه
ست

اال
 

ـة
ــــ

عـــ
نا

ص
ال

ت
اال

ص
الت

ا
ل

نق
ال

ن
يـــ

أم
لت

ا
ت

ارا
عق

ال

قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

684,968
274,954
220,967

1,685,198
722

426,167
966,605
76,020

5,051,322
2,583,852
435,586
12,164

5,284,052

602,958
1,532,544

17,702,57748,780,676.409

5,518,976

11,542,689

4,283,947

14,660,648

2,135,502

1,626,048

57,470,387140,284,655.653

13,130,263.500
4,721,572.280
1,068,752.080
4,292,574.270

2,173.220
3,169,775.680
3,675,387.600

90,268.700
2,053,720.058
2,074,809.710
400,434.787

6,865.344
14,094,079.180

800,657.140
192,172.590

3,262,839.570

706,664.800
3,074,559.010
8,682,199.963
1,106,851.568

4,113,556.650
2,152,311.370

27,194,688.927

31,340,598.516

8,876,879.140

13,570,275.341

6,265,868.020

4,255,669.300

173
83
45
93
2

45
132
10
83

112
26
8

372

6
67
27

289
2

44
31
14
61

5
37

170
154
86

189
57

723
55

230

24
14

189

38
0
0

217
5

28
82

317
57

142
113

1,184

541

1,706

260

484

255

227

4,657

19.390
17.250
4.830
2.620
3.010
7.490
3.820
1.190
0.408
0.781
0.919
0.564
2.520

12.800
0.777
0.422
7.150
2.100

21.700
6.300
3.630

14.500

3.780
6.500

11.510
2.380

16.680
0.787
1.910
2.610
0.584
9.960

6.600
4.950
2.260

3.510
0.000
0.000
1.900
5.750

1.400
3.500
0.739
0.759

6.810
1.400

19.390
17.300
4.870
2.630
3.010
7.500
3.830
1.200
0.408
0.814
0.922
0.566
2.780

12.830
0.785
0.429
7.800
2.100

21.700
6.320
3.630

14.500

3.780
6.590

11.560
2.480

16.750
0.799
1.940
2.620
0.591
9.990

6.600
5.010
2.270

3.520
0.000
0.000
2.000
5.750

1.400
3.520
0.745
0.779

6.950
1.420

19.060
17.050
4.830
2.510
3.010
7.420
3.770
1.180
0.405
0.781
0.912
0.564
2.520

12.800
0.770
0.412
7.120
2.100

21.600
6.250
3.600

14.290

3.760
6.500

11.360
2.380

16.260
0.787
1.900
2.600
0.583
9.950

6.420
4.800
2.200

3.490
0.000
0.000
1.860
5.720

1.380
3.480
0.726
0.759

6.750
1.360

19.100
17.110
4.830
2.550
3.010
7.420
3.790
1.180
0.407
0.801
0.919
0.564
2.700

12.830
0.783
0.425
7.650
1.800

21.680
6.300
3.620

14.430

3.760
6.500

11.450
2.420

16.750
0.796
1.910
2.600
0.590
9.960

6.500
4.950
2.230

3.500
1.210
3.870
2.000
5.750

1.380
3.500
0.733
0.763

6.820
1.420

19.169
17.172
4.837
2.547
3.010
7.438
3.802
1.187
0.407
0.803
0.919
0.564
2.667

19.280
17.250
4.830
2.620
3.000
7.500
3.820
1.200
0.407
0.786
0.919
0.568
2.540

12.825
0.779
0.420
7.563
2.100

21.670
6.295
3.614

14.310

12.810
0.777
0.420
7.110
1.910

21.680
6.300
3.630

14.400

3.761
6.500

11.431
2.433

16.622
0.794
1.928
2.603
0.588
9.962

3.770
6.560

11.480
2.370

16.670
0.789
1.930
2.610
0.589
9.970

6.485
4.871
2.230

6.430
4.950
2.260

3.504
0.000
0.000
1.949
5.749

3.510
1.210
3.870
1.850
5.780

1.387
3.508
0.734
0.767

1.400
3.520
0.738
0.759

6.822
1.404

6.810
1.400

-0.934
-0.812
0.000
-2.672
0.333
-1.067
-0.785
-1.667
0.000
1.908
0.000
-0.704
6.299

0.156
0.772
1.190
7.595
-5.759
0.000
0.000
-0.275
0.208

-0.265
-0.915
-0.261
2.110
0.480
0.887
-1.036
-0.383
0.170
-0.100

1.089
0.000
-1.327

-0.285
0.000
0.000
8.108
-0.519

-1.429
-0.568
-0.678
0.527

0.147
1.429

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

%
%
%
%
%

%
%
%
%

%
%

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

5,920
1,963,149
621,329

2,386,802
468

95,894
92,999
40,181

312,234

13,620
267,593
974,174

1,283,439
173,662

4,083,622
355,123

1,894,555
2,275,109
221,792

305,875
0
0

3,964,872
13,200

509,579
876,516

11,831,002
1,443,551

123,465
39,451

1,463,132

75,924.400
1,529,756.540
260,926.077

18,050,340.760
982.800

2,078,000.940
585,429.240
145,228.070

4,468,100.100

51,225.200
1,739,399.500

11,135,669.440
3,122,840.360
2,886,633.150
3,241,590.468
684,696.040

4,931,126.770
1,337,935.538
2,209,482.050

1,071,737.150
0.000
0.000

7,729,250.990
75,891.000

نشرة التداوالت  اليومية ٢٠١٩-07-07

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

ازدان القابضة

االسالمية القابضة

االول

اعمال

الخليج التكافلي

الرعاية

االسالمية القابضة

QNB
صناعات قطر

ازدان القابضة

11,831,002

5,284,052

5,051,322

4,083,622

3,964,872

18,050,340.76

14,094,079.18

13,130,263.50

11,135,669.44

8,682,199.963

العقارات النقلالتأمين
% 0.41- % 0.61 % 0.71- % 0.01- % 0.06- % 0.64 % 0.87-

المؤشر العام

نقطة
10,518.20

التغير

 نقطة
-48.32

نسبة التغير

% -0.46
رسملة السوق

 579.07
مليار ريالمليار ريال

 2.83

كمية األسهم

 57.4
%مليون سهم

-18.69
عدد الصفقات

4659
% صفقة

-4.45

17216
شركة
44

بنك الخليجيالمتحدةناقالت
الدوحة

الدولي
% % % %% 1.07-1.33-1.67-2.67- 1.04-

األكثر انخفاضًا

المستثمرينالسينما االسالمية 
القابضة

الخليج 
التكافلي

الرعاية

%% % %% 9.952.11 6.30 8.117.59

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

140.3

%8.71-

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%3%10%19 %5%22 %6%35

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون

%62.89

%3.02
%7.65 %66.36

%26 %34.08



عربي ودولي 14
Issue No 1163 - Monday 8 July 2019

العدد 1163
اإلثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ ــ 8 يوليو 2019

تهدف إلى تشجيع التجارة وجذب مستثمرين

دول أفريقيا تطلق منطقة التبادل الحر القارية
أعلن مفوض االتحاد اإلفريقي للتجارة 
والصناعة، بدء سريان اتفاقية التجارة 
الحرة بني البلدان اإلفريقية، اعتبارا من 
1 يوليو 2020. ووقعت نيجيريا وبنني، 
الــحــرة بني  أمــس، على اتفاقية التجارة 
دول القارة اإلفريقية، ليرتفع على إثرها 
عــدد أعــضــاء التحالف إلــى 54 دولــة من 
إفريقيا التي تضم 55 بلدًا أي باستثناء 
اريتريا فقط. وقال »ألبرت موتشانغا«، 
ــقــــي لــلــتــجــارة  ــاد اإلفــــريــ ــ ــحـ ــ مــــفــــوض االتـ
الـــبـــلـــديـــن  بـــــيـــــان، إن  فـــــي  والــــصــــنــــاعــــة، 
إلــى إزالــة  وقعا على االتفاقية، الهادفة 
الحواجز أمام حرية حركة تجارة السلع 
عبر حدود القارة. وذكر »موتشانغا« أن 
التداول الفعلي للتجارة سيكون اعتبارا 
مــن يــولــيــو 2020، ملــنــح الــــدول األعــضــاء 
الوقت لتبني اإلطار وإعداد مجتمعاتها 

التجارية من أجل »السوق الناشئة«. 
وانطلقت خالل وقت سابق أمس، أعمال 
الــقــمــة االســتــثــنــائــيــة لــالتــحــاد اإلفــريــقــى 
فــي نــيــامــي، عــاصــمــة الــنــيــجــر، وتستمر 

أعمالها يومني.
وقــــــال رئـــيـــس الـــنـــيـــجـــر الـــبـــلـــد املــضــيــف 
محّمد إيسوفو »هذا أكبر حدث تاريخي 
ــّيـــة، منذ  ــقـ بــالــنــســبــة إلــــى الــــقــــاّرة اإلفـــريـ
ــمــة الـــوحـــدة اإلفــريــقــّيــة في 

ّ
إنـــشـــاء مــنــظ

العام 1963«. 
وُيــشــارك زهـــاء 4500 مــوفــد ومــدعــو في 
القمة، بينهم 32 رئيس دولــة وأكثر من 
الــنــيــجــرّيــة التي  100 وزيــــر بــالــعــاصــمــة 

افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد 
 طرق واسعة.

ّ
مبان وفنادق وشق

وقال رئيس مفوضية االتحاد االفريقي 
مـــوســـى فــكــي مــحــمــد »ان حــلــمــا قــديــمــا 
يتحقق، واآلبـــاء املــؤســســون سيكونون 
فــخــوريــن بــذلــك« مــشــيــرا الـــى ان منطقة 
الــحــر االفريقية ستكون »أكبر  الــتــبــادل 

فضاء تجاري في العالم«.
ــاف رئــيــس املــفــوضــيــة أن 27 دولــة  وأضــ

صـــادقـــت عــلــى اتـــفـــاق مــنــطــقــة الــتــبــادل 
الحر.

وال زالــــت مــفــاوضــات شــاقــة تــجــري في 
الكواليس للتنفيذ التدريجي ملشروع 
مــنــطــقــة الـــتـــبـــادل الــحــر االفــريــقــيــة الـــذي 
يفترض أن يشمل دوال تضم 1,2 مليار 

نسمة.
وتــتــعــثــر املـــفـــاوضـــات خــصــوصــا بــشــأن 
خــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة و»الــســرعــة 

التي يتم بها خفضها« لكن أيضا حول 
السلع املستوردة من خارج افريقيا من 
دول افــريــقــيــة لــديــهــا اتـــفـــاقـــات مـــع دول 

اجنبية، بحسب مصدر دبلوماسي.
وُيفترض أن يبدأ عمل السوق االفريقية 
فـــــي 2020. وقــــــــال مــــفــــّوض  املــــشــــتــــركــــة 
ــجــارة والصناعة 

ّ
لــلــت ــحــاد اإلفــريــقــي 

ّ
االت

ألــبــرت موشانغا »يــجــب تحديد جــدول 
ــى يتمّكن الجميع مــن القيام 

ّ
زمــنــي حــت

بــدوره في اإلعــداد للّسوق، لذا أوَصينا 
أن يكون التاريخ في 1 يوليو 2020«.

ــار كــبــيــر املـــفـــاوضـــني الــنــيــجــيــريــني  ــ وأشــ
الـــــــى ان »تـــحـــريـــر  ــــدو اوســـــــاكـــــــوي  ــيـ ــ شـ
الــتــجــارة يــجــب ان يــســيــر بــالــتــوازي مع 
اصـــالحـــات هــيــكــلــيــة« داخــلــيــة. وأضـــاف 
الــرســوم الجمركية سيبدأ في  »ان إزالــة 
2020. ولن يحرر أي بلد كل شــيء« مرة 
واحدة موضحا ان العملية ستمتد على 

عدة سنوات.
ــــبــــادل الــــحــــّر إلـــى 

ّ
وتــــهــــدف مــنــطــقــة الــــت

تشجيع التجارة بني دول القارة وجذب 
مستثمرين. ويتوقع االتــحــاد اإلفريقي 
ــادة املــبــادالت  أن يـــؤدي املــشــروع إلــى زيـ
بــلــدانــهــا بنسبة  الــتــجــاريــة بــني  البينية 

تقارب 60% بحلول 2022.
أمـــا مــعــارضــو املـــشـــروع فــيــشــيــرون إلــى 
ــادات اإلفـــريـــقـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــدم تـــكـــامـــل االقـ ــ عــ
ويـــخـــشـــون أن يـــتـــضـــرر بـــعـــض صــغــار 
ــيـــني  ــاعـ ــنـ املـــنـــتـــجـــني الـــــزراعـــــيـــــني والـــصـ
جـــراء تــدفــق بضائع مــســتــوردة متدنية 

األسعار.
جـــاءت فــكــرة الــتــجــارة الــحــرة اإلفريقية 
الـــــ18 لقمة  عـــام 2012، خـــالل االجــتــمــاع 
ــد فــي  ــقــ ــي، الـــــــــذي عــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــاد اإلفــ ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ
أبــابــا، تحت  العاصمة اإلثيوبية أديــس 
ــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة في  عـــنـــوان »تـــعـــزيـــز الـ

إفريقيا«، بهدف التكامل اإلقليمي. 
ــارة الــــحــــرة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وســــتــــضــــم مـــنـــطـــقـــة الــ
ــا، أكـــثـــر مــن  ــهـ اإلفـــريـــقـــيـــة، بـــعـــد انـــطـــالقـ
مليار نسمة، بحجم إنتاج في حــدود 3 

تريليونات دوالر.

¶ رئيس المفوضية األفريقية مخاطبًا القمة االستثنائية

عواصم - وكاالت

ألمانيا تسعى لتهدئة النزاع التجاري 
بين واشنطن وبروكسل

أكد بيتر ألتماير وزير االقتصاد األملاني عزمه السعي 
الــنــزاع التجاري املستمر بني  لتهدئة التوتر فــي ظــل 

الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي.
وأوضــــــح ألـــتـــمـــايـــر، فـــي تــصــريــح لـــه امـــــس، قــبــل بــدء 
زيارته للواليات املتحدة، مدى أهمية وجود عالقات 
اقتصادية تخلو من النزاع للجانبني ســواء كان ذلك 
فــي مــجــاالت تقليدية مــثــل صــنــاعــة الــســيــارات أو في 
ــــواق املــســتــقــبــل الــخــاصــة بــالــرقــمــنــة، حــيــث يعتزم  أسـ
خــالل مباحثاته التي ستجرى مــع ممثلي الحكومة 
األمريكية يومي األربــعــاء والخميس املقبلني العمل 
من أجل التوصل لحلول في إطار مفهوم تجارة عاملية 

وحرة.
ــاد األوروبـــــــــــي والــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــ ــحـ ــ وأكـــــــد أن االتـ
األمريكية شريكان تجاريان على نفس املستوى، لذلك 
فالتعاون هو الطريق الصائب من أجل تحقيق أوجه 

تــقــدم للطرفني، مشيرا إلــى أن تــوافــر ظـــروف إطــاريــة 
أمـــرا مهما  الــتــجــارة عبر األطــلــســي يعد  مستقرة فــي 

للغاية بالنسبة لالقتصاد األملاني.
ــانـــي لــلــواليــات  ــارة وزيــــر االقــتــصــاد األملـ ــ وتــســتــمــر زيـ
املــقــررة في واشنطن،  أيــام، وقبل مواعيده  املتحدة 5 
ــيـــزور ألــتــمــايــر وادي الــســيــلــيــكــون يـــومـــي االثــنــني  سـ
والثالثاء املقبلني، مقر العديد من شركات تكنولوجيا 
املـــعـــلـــومـــات الـــعـــمـــالقـــة، كـــمـــا يـــعـــتـــزم زيــــــــارة مــصــنــع 

مرسيدس في والية أالباما.
جــديــر بــالــذكــر أن الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
بدأ سلسلة من النزاعات التجارية، من بينها النزاع 
ــاد األوروبـــــــي، إال أنــــه عــلــق فــــرض الــرســوم  مـــع االتـــحـ
الــتــي تــم التهديد بفرضها على  الــخــاصــة  الجمركية 
الــســيــارات، والــتــي يمكن أن تصيب مصنعي  واردات 
السيارات األملان بصفة خاصة، ملدة ستة أشهر، ومن 
املقرر خالل هذه الفترة التفاوض بشأن اتفاق تجاري.

48.8 مليون مسافر عبر مطارات 
إسطنبول في النصف األول

النصف األول  الــثــاثــة، خــال  بلغ عــدد مــســافــري مــطــارات إسطنبول 
2019، نحو 48 مليونا و763 ألفا و184 مسافرا، عبر 337 ألفا و218 

رحلة داخلية وخارجية.
جاء ذلك، في بيانات رسمية صــادرة أمس األحــد، عن مديرية تشغيل 

املطارات الحكومية في تركيا، وفقًا لوكالة األناضول التركية.
وذكرت املعطيات، أن الفترة املذكورة، شهدت تنظيم 87 ألفا و777 رحلة 
خارجية، من وإلى مطار »أتاتورك«، سافر عبرها 11 مليون و845 ألف 
و402 شخصا. كما سافر عبر نفس املطار، 4 مايني و227 ألفا و132 

شخصا، عن طريق 33 ألفا و59 رحلة داخلية.
أما مطار »صبيحة« في الجانب اآلسيوي من املدينة، فسافر عبره 10 
مايني و407 ألفا و326 شخصا، وذلك عن طريق 66 ألفا و143 رحلة 

داخلية. بينما بلغ عدد املسافرين فيه، عبر الرحات الخارجية، البالغة 
46 ألفا و572 رحلة، نحو 6 مايني و340 ألفا و492 شخص.

ألفا و889 رحلة داخــلــيــة، مــن وإلــى  إلــى تنظيم 27  املعطيات  ــارت  وأشـ
مطار »إسطنبول«، سافر عبرها 4 مايني و160 ألفا و247 شخصا، 

خال نفس الفترة.
وســافــر عبر نفس املــطــار، الــذي يعد مــن أكبر املــطــارات فــي العالم، 11 
مليونا و782 ألفا و585 شخصا، وذلك عن طريق 75 ألفا و778 رحلة 

خارجية، نظمت منه وإليه.
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أّن إسطنبول تضم ثــاثــة مــطــارات وهــي أتــاتــورك 
ويقتصر على رحــات الشحن منذ 6 أبريل املاضي، ومطار صبيحة 
غوكشان في القسم اآلسيوي، ومطار إسطنبول في القسم األوروبــي 
والذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد االنتهاء من بناء كافة مراحله 

عام 2023.

30 مليار دوالر أصوله ويخطط لزيادة إيراداته
»العراقي للتجارة« يسعى 
للتوسع في الصين والخليج

قـــال فــيــصــل الــهــيــمــص رئــيــس مــجــلــس إدارة 
املــصــرف الــعــراقــي لــلــتــجــارة أمـــس، إن البنك 
اململوك للدولة يتوسع في الصني والخليج 
أنــشــطــة  مــــن  إيــــــراداتــــــه  ســـعـــيـــا وراء زيــــــــادة 
التجزئة املصرفية والعمليات الدولية إلى 

30 % بحلول 2022، من 25 % حاليا.
 ويــخــطــط املــصــرف لــفــتــح مــكــتــب تمثيل في 

الصني العام القادم.
ــرادات املـــصـــرف الــعــراقــي  ــ ــ  وبــلــغ إجــمــالــي إيـ
ــــي 2018،  فـ لـــلـــتـــجـــارة 550 مـــلـــيـــون دوالر 
ــــارة بــنــصــيــب  ــــجـ ــتـ ــ حــــيــــث ســــاهــــم تــــمــــويــــل الـ
ــد. وتــشــكــل أنــشــطــة الــتــجــزئــة املصرفية  األســ

والعمليات الدولية 25 % من إيراداته.
ــوك لــلــحــكــومــة  ــلــ ــمــ ــرف، املــ ــ ــــصــ ــم املــ ــاهــ ــســ  ويــ
ــه نـــحـــو 30 مــلــيــار  ــولــ ــيـــة وتـــبـــلـــغ أصــ الـــعـــراقـ
أنــشــطــة تــمــويــل  بـــحـــوالـــي 80 % مـــن  دوالر، 
التجارة في العراق.  وقال الهيمص لرويترز 
»مـــع تــوســعــنــا، ســتــســاهــم أنــشــطــة الــتــجــزئــة 
والعمليات الدولية بنحو 30 % من إجمالي 

إيراداتنا بنهاية األعوام الثالثة القادمة«.
 وأضــــاف الهيمص أن الــتــجــارة بــني الــعــراق 
والصني كبيرة في القطاعني العام والخاص، 
حــيــث تــنــشــط شـــركـــات الــنــفــط الــصــيــنــيــة في 
العراق ويستورد القطاع الخاص الكثير من 

الصني.
 وتابع أن املصرف دخل إلى السعودية هذا 
الـــعـــام، حــيــث فــتــح أول فــروعــه فــي الــريــاض. 

وســيــدخــل الــفــرع حــيــز التشغيل الــكــامــل في 
سبتمبر، وسيركز على تمويل التجارة.

 وذكر الهيمص أن املصرف أوقف محادثات 
ــتـــحـــواذ مـــع بــنــك خــلــيــجــي، بــعــد أن قــرر  اسـ

األخير أنه ال يريد البيع.
 وأجرى املصرف العراقي للتجارة محادثات 
لــشــراء بــنــك خليجي لــه فــــروع فــي اإلمــــارات 
وقطر، في إطار استراتيجية لزيادة إيراداته 
خــارج سوقه املحلية، حسبما قال الهيمص 

لرويترز في أكتوبر.
 في وقت سابق، علق املصرف أيضا خططا 
لشراء بنك تجاري في تركيا بسبب الهبوط 

الشديد في قيمة الليرة.
 لــكــن املــصــرف ال يـــزال مهتما بــاالســتــحــواذ 
عــلــى بــنــك فـــي تـــركـــيـــا، أكـــبـــر شـــريـــك تــجــاري 

للعراق.
 وقال الهيمص »هناك بنكان ال نزال نتطلع 
إليهما، وال تــزال العملية في مرحلة مبكرة 

جدا«، ممتنعا عن تسميتهما.
الــعــراقــي للتجارة   وأشــــار إلـــى أن املــصــرف 
يــلــعــب دورا كــبــيــرا فـــي إعـــــادة بـــنـــاء الـــعـــراق 
وتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وســيــســاعــد ذلــك 
على دعم ميزانيته العمومية التي نمت إلى 

30 مليار دوالر.
 ويــخــطــط املــصــرف أيــضــا إلطــــالق صــنــدوق 
في الربع األخير من 2019 يركز على إقراض 
الــتــجــارة الدولية،  البنوك العراقية لتمويل 
حـــيـــث مــــن املـــتـــوقـــع نـــيـــل املــــوافــــقــــات بــحــلــول 

أكتوبر.

برلين - قنا

رويترز

إسطنبول - وكاالت
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جون سي ماكسويل

 كاتب رأي في »بلومبرج«
»شبكة بلومبرج اإلخبارية األمريكية«

االقتصاد العالمي يتهيأ لالنتعاش

بالتجارية والبيانات  املتعلقة  التصريحات  وكما قلنا فإن 
املسحية وكـــذا الــبــيــانــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة، وعــائــدات 
السندات السيادية، وموقف البنك املركزي األمريكي كلها 

عوامل قد أثرت على بعضها.
ولـــهـــذا الــســبــب يــنــبــغــي عــلــى املــســتــثــمــريــن أال يــقــلــلــوا من 
الفيدرالي،  النبرة مــن قبل اإلحتياطي  التحول فــي  أهمية 
والبيت األبيض على مدار األسابيع املاضية. فاإلحتياطي 
إلــى موقف  الفيدرالي ربما يكون قد لجأ عن غير قصد 
مـــا يــتــعــلــق بــالــســيــاســات فـــي الـــوقـــت الــــذي بـــدأ فــيــه النمو 
االقــتــصــادي فــي الــتــســارع مــجــددا: اإلحــتــيــاطــي الفيدرالي 
يشير اآلن إلى خفض أسعار الفائدة في املستقبل، على أنه 

أكثر احتماال من رفع أسعار الفائدة في املستقبل. 
وبــاملــثــل بــــدأ الــبــيــت األبـــيـــض يــتــراجــع عـــن مــوقــفــه بــشــأن 
الــتــجــاريــة مــع كــل مــن املكسيك والــصــن  تصعيد حــروبــه 
القليلة املاضية. لكن دراســات املسح التي  خالل األسابيع 
أجريت على الشركات وطالعنا نتائجها في األيام األخيرة 

ال تعكس بعد تغييرا ملموسا في املواقف.
ومع ذلك بدأنا نلمس انعكاسات إيجابية على سوق األسهم 
األسهم، على سبيل املثال، والتي تسجل صعودا منذ نهاية 
مايو املاضي في ردة فعلها على تغير موقف اإلحتياطي 
أند  الفيدرالي والبيت األبيض، وصعد مؤشر »ستاندارد 
بورز 500« ملستوى قياسي جديد هو األعلى في تاريخه 

في الثاني من يونيو الجاري.
وحــيــث أن البيت األبــيــض واإلحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــم يعد 
يــعــتــرضــا بــعــد ســبــيــل االقــتــصــاد الــعــاملــي، فــنــحــن ننتظر 
مفاجأة سارة في نمو العاملي في النصف الثاني من العام 

الحالي، السيما إذا ما ظل املستهلكون واثقن من ذلك.

أعطت الصن والواليات املتحدة األمريكية عالمات مؤخرا 
عــلــى أنــهــمــا قـــد اتــفــقــا عــلــى هـــدنـــة فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
املشتعلة بينهما، إن لم تكونا قد توصلتا إلى اتفاقية- وهو 
الخطوة بداية  تــكــون  بــل وربــمــا  للغاية،  يــبــدو مشجعا  مــا 
الستار معها على تلك  التي تسدل  لسلسلة من األحــداث 

املرحلة من الحرب التجارية.
ومن املمكن أن يحدث ذلك ألن االقتصاد العاملي محاصر 
فــي حــرب تــجــاريــة، وبــطــرق مــعــقــدة. وفـــرض تلك الــرســوم 
العام املاضي سرعان ما تحول  بــدأ في  الجمركية والــذي 
إلى حرب تجارية، وتدهور في بيانات النشاط التصنيعي، 
حــيــث انــخــفــضــت الــــصــــادرات الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة بنسبة 

13.5% في العام املاضي. 
ــي تـــجـــيء مــقــتــرنــة  ــتـ ــنــمــو املــتــبــاطــئــة تــلــك والـ وفــــي بــيــئــة ال
ــذاك إلــى  ــتــي قـــادت آنــ بــالــتــصــريــحــات الــتــجــاريــة الـــحـــادة وال
تراجع الثقة في مناخ األعمال واالستثمار، وهو ما انعكس 
البيانات املسحية، وهــبــوط عائدات  النهاية فــي  حتما فــي 
السندات حول العالم. كما أن هذا قد أدى أيضا إلى تحول 
في السياسات النقدية التي ينتهجها اإلحتياطي الفيدرالي 

»البنك املركزي« منذ نهاية العام املاضي. 

كونور سين

“ على القادة أن يكونوا قريبين في عالقاتهم باآلخرين، ولكن 
بعيدين بما يكفي لمخيالتهم أن تحفزهم للتقدم إلى األمام ”

saud2002h@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

عملة »ليبرا«.. تثير الزعر
العملة الرقمية العاملية الجديدة التي أطلقها »فيسبوك«، 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي األشــهــر فــي الــعــالــم، والتي 
لــيــبــرا« – يــخــطــط »فــيــســبــوك« لطرحها  تــحــمــل اســـم » 
ــل الـــعـــام 2020- مـــن املــمــكــن أن تــحــدث تــحــوال  ــ فـــي أوائـ
للمرء- من بينهم مؤسسو  جذريا عامليا. لكن  يمكن 
هــذا املــشــروع االقــتــصــادي الــطــمــوح- أن يتوقع حصول 
ــيـــات مــمــكــنــة مــصــاحــبــة لــتــلــك الــعــمــلــة. وصــانــعــو  تـــداعـ
أن  النقدية، على وجه خــاص، ينبغي عليهم  السياسات 
يــجــدون مــن الصعب جدا  يشعروا بالقلق، ألنهم ربما 
البطالة والتضخم فــي عالم  السيطرة على مستويات 

»ليبرا«.
عـــــدد رواد  بـــلـــغ  ــام 2017  ــعــ ــ ال ــن  مــ ــع األول  ــربــ ــ ال وفـــــي 
إذا  مــلــيــار شــهــريــا. وحــتــى  النشطن 2.38  »فــيــســبــوك« 
ما بــدأت نسبة ضئيلة جدا منهم في استخدام »ليبرا« 
لــتــنــفــيــذ مــعــامــالتــهــم املـــالـــيـــة، وشــــــراء وبـــيـــع املــنــتــجــات، 
الجديدة  سرعان ما  العملة  فــإن  األمـــوال،  وكــذا تحويل 

ستكتسب قبوال واسعا.
للربح  لــيــبــرا«، مجموعة ال تهدف  فــإن »رابــطــة  وبالفعل 
ومــقــرهــا جــنــيــف، ســتــقــوم بــتــشــغــيــل الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، 
بــاي« و«ليفت«  أمــثــال »أوبـــر« و«إي  وستعتبر شــركــات 
و«مــــاســــتــــركــــارد« و«بــــــــاي بــــــــال«، مــــن بــــن أعــضــائــهــا 
املؤسسن. ولذا يمكن لـ » ليبرا« أن تصبح عملة عاملية 
ســائــدة ومسيطرة- لكنها عملة تديرها شــركــة، وليس 

بنك مركزي، كما هو الحال مع العمالت التقليدية.
وبرغم أن »ليبرا« قائمة على نفس تقنية »البلوكتشن« 
الــحــال فــي العمالت الرقمية األخـــرى، فــإنــه من  كما هــو 
املتوقع أن تكون أكثر فاعلية بكثير. ويتعهد »فيسبوك« 
ــيــبــرا« ســيــكــون قــــادرا عــلــى تنفيذ 1000  ــأن نــظــام »ل بـ
الـــواحـــدة، وســيــكــون أيــضــا صديقا  الــثــانــيــة  معاملة فــي 

للمستخدم، وأن تصل تكلفة املعاملة إلى »صفر«.
وما ال يدعو إلى الدهشة هو أن اإلعــالن عن »ليبرا« قد 
حدا بالبنوك املركزية إلى عقد سلسلة من االجتماعات، 
وهــو مــا حــدث أيــضــا فــي بنك الــتــســويــات الــدولــيــة، وفي 
منظمات أخرى متعددة الجنسيات. وبعض املعلقن قد 
املقترحة، فيما يريد  الجديدة  الخاصة  رحبوا باألموال 
»لــيــبــرا« قبل طرحها  تــوقــف  أن  الحكومات  آخـــرون مــن 

في األسواق.
ــواعـــث الــقــلــق  ومــنــتــقــدو املــــشــــروع لــديــهــم الـــعـــديـــد مـــن بـ
الالزمة إلدارة  القوة »الحاسوبية«  واملخاوف، من بينها 
العملة، وخصوصية مستخدمي »البيانات«، وإمكانية أن 
تغذي األموال الجديدة األنشطة واألسواق غير الشرعية. 
التي يمكن  الطريقة  أكبر بتحليل  لكن ينبغي االهتمام 
العاملية  النقدية  السياسة  أن تغير بها »ليبرا« صناعة 

تغييرا دراماتيكيا.

كوشيك باسو

أستاذ االقتصاد في جامعة كورنيل، وكبير 

الزمالء غير املقيمن في معهد »بروكينيجز«

»موقع اليفمنت الهندي«

مراسيم سلطانية تحفز 
االستثمار وبيئة األعمال

بــن نشر الصحيفة اإللكترونية  الــوقــت  الــفــاصــل فــي 
بــن وسائل  الــبــرق  انتقل بسرعة  الـــذي  للخبر  )أثــيــر( 
ــى )أنـــبـــاء عن  ــكــتــرونــي، وأشـــــارت فــيــه إلـ ــتــواصــل اإلل ال
قــرب صــدور مراسيم سلطانية سامية مهمة تتعلق 
بـــاالســـتـــثـــمـــار وبـــيـــئـــة األعـــــمـــــال(، وصـــــــدور املـــراســـيـــم 
أقل  التفاؤل والطمأنينة،  التي بثت مشاعر  السلطانية 
من ساعة، وتضمنت أربعة قوانن مهمة، وهي: قانون 
اســتــثــمــار رأس املــــال األجــنــبــي، قـــانـــون الــتــخــصــيــص، 
قــانــون الــشــراكــة بــن القطاعن الــعــام والــخــاص، قانون 
اإلفالس. وتكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق 
مع الجهات املختصة، بإصدار اللوائح التنفيذية ألحكام 

بعض هذه القوانن. 
الخامس إنشاء هيئة عامة تسمى  املــرســوم  وتضمن 
العامة للتخصيص والــشــراكــة” تتبع مجلس  “الهيئة 
ــوزراء، يــكــون لــهــا )الــشــخــصــيــة االعــتــبــاريــة، وتتمتع  ــ ــ ال
ــدور هـــذه  ــ ــأتـــي صــ يـ املــــالــــي واإلداري(،  بـــاالســـتـــقـــالل 
ــقــاءات واجــتــمــاعــات - سرية  املــراســيــم بعد حــــوارات ول
وعلنية - تمت بن مختلف املستويات واألطراف الفاعلة 
في املشهد الوطني بكل تجلياته وفي مقدمتها الشأن 
االقــتــصــادي، وتنظيم وعــقــد دورات ونــــدوات تناقش 
التحديات  القضايا واملــلــفــات االقتصادية على ضــوء 
الداخلية والخارجية، وتوقيع وتنفيذ وإعداد الكثير من 
االتفاقيات، واملشاريع االستثمارية، والبرامج والخطط، 
الخارجية  الــتــي تبتغي جــذب وتشجيع االســتــثــمــارات 
والــداخــلــيــة، وتحفيز بيئة األعــمــال، وتحقيق مكاسب 
الدخل  إلى تنويع مصادر  الرامية  الجهود  معتبرة في 
املقاالت  العديد من  املــــوارد... وقــد كتبت عنها  وتنمية 

التي نشرتها )لوسيل( سابقا. 
رافــــق صــــدور املــراســيــم الــســلــطــانــيــة، نــشــاط إعــالمــي 
ــع عــلــى املــســتــويــن الــرســمــي واملــجــتــمــعــي، األول  واســ
ــيـــم الــســلــطــانــيــة  ــات املـــراسـ ــايــ ــداف وغــ ــأهــ لــلــتــعــريــف بــ
النمو االقتصادي، وتقديم  ونتائجها اإليجابية على 
املزيد  إلى املستثمرين ورجــال األعمال لضخ  الدعوة 
الــواعــدة في  القطاعات  من االستثمارات في مختلف 

الخطوات  الكثير مــن  بيئة عمل أصبحت مهيأة بعد 
ــازات الـــتـــي تــمــت على  ــ ــجـ ــ ــادرات واالنـ ــ ــبـ ــ والـــجـــهـــود واملـ
التحتية واملناطق الصناعية،  البنية  مستوى تطوير 
ــتــشــريــعــات  ــوانـــن وال ــقـ أو عــلــى مــســتــوى تــحــديــث الـ
االســتــثــمــاريــة، وتــســهــيــل اإلجـــــــراءات، والــثــانــي تقديم 
وعـــــرض تــحــلــيــالت وقــــــــراءات عــلــى ضــــوء الــتــجــارب 
ــات ومــتــطــلــبــات بــيــئــة الـــعـــمـــل وخــصــائــص  ــديـ ــحـ ــتـ والـ
االقتصاد العماني، واملخاوف التي تنتاب البعض والتي 
تعبر عن خبرات وتوجهات مختلفة املستويات. امللف 
الحكومي قدم  التواصل  الــذي نشره مركز  اإلعالمي 
التي صدرت بهدف  القوانن(،  )إيضاحات حول هذه 
)إيجاد بيئة تشريعية منظمة وجاذبة لالستثمار في 
الوطني  كافة املجاالت(، وتعزيز )تنافسية االقتصاد 
دولــيــا(، واملــؤمــل كذلك بــأن توفر )فــرص عمل للقوى 
العاملة الوطنية(، فقانون استثمار رأس املال األجنبي 
يسعى إلى: )تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية 
املـــال األجــنــبــي(، و)منح  قـــادرة على استقطاب رأس 
إلــى جانب  مزايا وحوافز لجذب االستثمار األجنبي 
الالزمة ملشروعه  منح املستثمر األجنبي الضمانات 
االســتــثــمــاري، فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال: يــتــمــتــع املــشــروع 
االستثماري بجميع املزايا والحوافز والضمانات التي 
املعمول  للقوانن  الــوطــنــي وفــقــا  املــشــروع  يتمتع بها 
الـــوزراء  بها فــي السلطنة، ويــجــوز بــقــرار مــن مجلس 
للمستثمر االجنبي تطبيقا  تقرير معاملة تفضيلية 
ملبدأ املعاملة باملثل(. أما قانون الشراكة بن القطاعن 
العام والخاص فيسعى إلى تحقيق: )تشجيع القطاع 
الخاص على االستثمار في مشاريع البنية األساسية 
والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل 
الـــوطـــنـــي(. وســــوف يــعــمــل قـــانـــون الــتــخــصــيــص على 
)جذب االستثمارات والخبرات والتكنولوجيا واملعرفة 
التي تتعدد  الجهود  أن تتغلب هــذه  الحديثة(. نتمنى 
الــتــحــديــات فتنجح  فــي مستوياتها ومــجــاالتــهــا على 
في تحفيز االستثمار وبيئة األعمال وتنويع مصادر 

الدخل.
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صحيفة إيرانية: استمرار تعاون أبو ظبي مع السعودية نتائجه وخيمة

الحوثيون يعلنون تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة جديدة

كــشــفــت جــمــاعــة »الـــحـــوثـــي« فـــي الــيــمــن، 
أمـــس، عــن تصنيع صــواريــخ باليسيتة 
ــدة، ملـــواجـــهـــة  ــ ــديـ ــ ــيـــرة جـ ــرات مـــسـ ــ ــائــ ــ وطــ

التحالف السعودي.
وحــســب وكــالــة األنــبــاء اليمنية )ســبــأ(، 
افــتــتــح مـــهـــدي املـــشـــاط رئـــيـــس املــجــلــس 
الــســيــاســي األعــلــى لــلــحــوثــيــن، معرضا 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــيــمــنــيــة الـــذي 
ــخ  ــواريــ ــلــــصــ يــــحــــتــــوي عــــلــــى نــــــمــــــاذج لــ
ــة والــــطــــائــــرات  ــحـ ــنـ ــجـ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة واملـ

املسيرة الجديدة.
وأضافت الوكالة: أنه »تم إزاحة الستار 
عـــن األســـلـــحـــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
تشمل صاروخ قدس 1 املجنح، وطائرة 
ــمـــاد 1  ــاد 3 املـــســـيـــرة، وطــــائــــرة صـ ــمـ صـ
املسيرة االستطالعية، وطــائــرة قاصف 

2k املسيرة«.
ــذه األســلــحــة الــجــديــدة،  وتــابــعــت أن »هــ
تـــــعـــــد إضـــــــافـــــــة نـــــوعـــــيـــــة ســـــتـــــعـــــزز مـــن 
الـــقـــدرات العسكرية اليمنية، وستغير 
مــســار ومــجــريــات املــعــركــة مــع الــعــدوان 

باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة«.
ــي الــفــتــرة  وكـــثـــفـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي فــ
بــالــطــائــرات املسيرة  األخــيــرة هجماتها 
ــواريــــــخ مـــتـــوســـطـــة املــــــــدى عــلــى  والــــــصــــ
أهـــداف ســعــوديــة أبــرزهــا مــطــارات املــدن 

السعودية املحاذية لليمن. 
في هذا الصدد قالت صحيفة إيرانية أن 

هجمات الحوثين بالطائرات املسيرة، 
ــعــــودي، جــعــلــت  ــســ وقــصــفــهــم الـــعـــمـــق الــ
ــــى نــتــيــجــة  ــد يـــتـــوصـــل إلـ ــ مــحــمــد بــــن زايــ
مفادها أن استمرار تعاونه مع نظيره 
السعودي محمد بن سلمان في الحرب 
لــه عــواقــب وخيمة  على اليمن، ستكون 

جدا على اإلمارات.
تــقــريــر لصحيفة خــراســان  واســتــعــرض 
اإليـــرانـــيـــة هــجــمــات الــحــوثــيــن األخــيــرة 
ضد تجمعات قوات التحالف السعودي 
اإلمـــاراتـــي فــي محافظة مـــأرب اليمنية، 
وقصفهم العمق السعودي بالطائرات 
املسيرة والصواريخ الباليستية، ما أدى 
إلــى تعطيل املالحة الجوية في مطاري 

أبها وجيزان جنوبي اململكة.
وأشــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة، إلـــــى أن جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي اســـتـــهـــدفـــت تـــجـــمـــعـــات قــــوات 
الــتــحــالــف بـــصـــاروخ بــالــســتــي مــن طــراز 
»بـــــدر-بـــــي1« فـــي مــحــافــظــة مــــــأرب. كما 
الــبــاتــريــوت األميركية  قصفت منظومة 
إلــى تعطلها عن  للدفاع الجوي ما أدى 

العمل.
الــطــائــرات املسيرة  وأضـــاف التقرير أن 
ــاصــــف –كـــــي2«  الـــحـــوثـــيـــة مــــن طــــــراز »قــ
ــن الـــثـــالثـــاء  ــ ــــالث مــــــرات -مـ اســـتـــهـــدفـــت ثـ
حتى الخميس املاضي- منشآت حيوية 
ــن تــدمــيــر  بـــمـــطـــار جــــيــــزان، وتــمــكــنــت مــ
مرابض الطائرات ومنظومة الباتريوت، 

ما أدى إلى تعطيل املالحة فيه.
وحسب التقرير، فإن مستجدات الحرب 
اليمينة أثارت القلق لدى محمد بن زايد 
حول إمكانية وصول الطائرات املسيرة 
ــنـــشـــآت الـــحـــيـــويـــة فــي  ــى املـ ــ الـــحـــوثـــيـــة إلـ

العمق اإلماراتي.
وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر أن مــحــمــد بــــن زايــــد 
إلــى نتيجة مفادها أن استمرار  توصل 
تعاونه مــع بــن سلمان فــي الــحــرب على 
الــيــمــن ســتــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة جــدا 

على شخصه وعلى بالده.
مــن نــاحــيــة أخــــرى أفــــاد مــســؤول محلي 
يـــمـــنـــي، أمــــــس، أن مــــواجــــهــــات انــدلــعــت 
ــوات مــحــلــيــة مـــدعـــومـــة إمـــاراتـــيـــا  ــ بــــن قــ

ومسلحن قبلين فــي محافظة شبوة، 
شرقي البالد.

وقال إن االشتباكات اندلعت منذ مساء 
الـــســـبـــت حـــتـــى ظـــهـــر أمـــــــس، بــــن قــــوات 
»الــنــخــبــة الـــشـــبـــوانـــيـــة« ومــســلــحــن من 
الــهــجــر بــمــديــريــة مــرخــة السفلى  قبيلة 

في شبوة.
انـــدلـــعـــت  ــات  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــاف أن »االشـ
قـــوات النخبة الشبوانية  بعد مــحــاولــة 
التمركز فــي مــواقــع بــاملــديــريــة، وهــو ما 

يرفضه املسلحون القبليون«. 
ولــفــت إلـــى أن »املـــواجـــهـــات أســفــرت عن 
أســــر جــنــديــن مـــن الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة 
وجــرح جندين آخــريــن، فيما لم يسقط 

ضحايا من املسلحن«.
ولــلــعــام الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، يشهد 
اليمن حرًبا بن القوات املوالية للحكومة 
ومسلحي جماعة »الــحــوثــي« املتهمن 
بتلقي دعـــم إيـــرانـــي، واملــســيــطــريــن على 
محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري 
عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات 

الحكومية في مواجهة الحوثين.
وأدى الــقــتــال املــشــتــعــل بــالــيــمــن فـــي 30 
ألــف شخص، منذ  إلــى مقتل 70  جبهة، 
بداية العام 2016، حسب تقديرات ملارك 
لوكوك وكيل األمن العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية، خالل إحاطة له أمام 

مجلس األمن في 17 يونيو 2019.

¶ طائرات حوثية مسيرة جديدة

وكاالت - 

السفير البريطاني في أمريكا 
يصف إدارة ترامب بالخرقاء

ذكــــــرت صــحــيــفــة ذا مـــيـــل أون صـــنـــداي 
الــبــريــطــانــي في  أمـــس األحـــد أن السفير 
الــواليــات املتحدة وصــف إدارة الرئيس 
ــأنـــهـــا »ال  ــكــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب بـ ــريــ األمــ
تؤدي واجباتها كما ينبغي« و»خرقاء« 
و»تفتقر للكفاءة« وذلك نقال عن سلسلة 

من مذكرات سرية.
ــي مــــذكــــرات لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة   وفــ
خـــالل الــفــتــرة مــن عـــام 2017 إلـــى الــوقــت 
ــيــــم داروش  كــ الـــســـفـــيـــر  قـــــــال  ــي،  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
ــا« ونــصــح  ــرابــ ــطــ ــرامــــب »يـــشـــع اضــ إن تــ
بــأنــهــم إذا أرادوا  لــنــدن  فـــي  املـــســـؤولـــن 
الــتــعــامــل مــعــه بفاعلية »فعليكم بطرح 

أفكاركم ببساطة بل وبفظاظة«.
 ونــســبــت الــصــحــيــفــة إلـــى داروش قــولــه 
ــــرى حـــقـــا أن  ــرات »ال نـ ــ ــذكـ ــ فــــي إحــــــدى املـ
ــر طــبــيــعــيــة  ــثـ أكـ ــذه اإلدارة ســتــصــبــح  ــ هـ
وأقــــل اخـــتـــالال وأقــــل تــقــلــبــا وأقــــل تمزقا 
بــــالــــخــــالفــــات وأقـــــــل حـــمـــاقـــة وانــــعــــدامــــا 

للكفاءة من الناحية الدبلوماسية«.
الــصــحــيــفــة إن داروش وصــف   وقـــالـــت 
فـــي مــــذكــــرات أخـــرى  اإلدارة األمـــريـــكـــيـــة 
بأنها »ال تـــؤدي واجباتها كما ينبغي 
إلــى أن تقارير  على نحو فــريــد« مشيرا 
إعالمية عن »معارك بالسكاكن« داخل 
البيت األبيض »صحيحة في معظمها«.

 وكتب داروش يقول »ربما نكون أيضا 
في بداية االنحدار وليس مجرد التقلب 
الــشــديــد.. قــد يــطــرأ أمــر يـــؤدي إلــى العار 

والسقوط«.
 لكن السفير حذر املسؤولن البريطانين 
في الوقت نفسه من تجاهل ترامب قائال 
إن هناك فرصة »ُيعتد بها« لفوزه بفترة 
ثانية في الرئاسة. وقــال إن ترامب »قد 
يــخــرج مــن وســط الــنــيــران مــتــضــررا لكن 
سليما مثل )املمثل أرنولد( شوارزنيجر 
ــد األخـــــــيـــــــرة مــــــن فــــيــــلــــم ذا  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ فــــــي املـ

ترمينيتور )املدمر(«.
ــال مــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية   وقـ
الــبــريــطــانــيــة إن املــنــتــظــر مــــن الـــســـفـــراء 
ــادق  ــد الــــــــــوزراء بــتــقــيــيــم صــ ــ ــــزويـ ــو »تـ هــ
الــذي  الــبــلــد  دون مـــواربـــة للسياسة فــي 
يعملون فيه«.  وأضــاف »آراؤهــم ليست 
بالضرورة هي آراء الوزراء أو الحكومة. 
ــكـــونـــوا  ــيـ ــم رواتـــــــــــب لـ ــهــ ــع لــ ــ ــدفـ ــ ــا نـ ــنـ ــنـ ــكـ لـ

صرحاء«.
املــــهــــم أن يــتــمــكــن  ــن  ــ ــائــــال »مــ قــ  وأردف 

ــقـــديـــم الـــنـــصـــيـــحـــة وأن  ــا مــــن تـ ــراؤنــ ــفــ ســ
تـــظـــل ســــريــــة. إن فــريــقــنــا فــــي واشــنــطــن 
ــات قـــويـــة بـــالـــبـــيـــت األبـــيـــض  عـــلـــى عــــالقــ
وستصمد هــذه الــعــالقــات دون شــك في 

وجه مثل هذا السلوك الشرير«.
 وفـــي مـــذكـــرة مــكــتــوبــة الــشــهــر املــاضــي، 
تــحــدث داروش عــن حــيــرة داخـــل اإلدارة 
األمــريــكــيــة بسبب قـــرار تــرامــب الــتــراجــع 
عن توجيه ضربة عسكرية إليران قائال 
قـــراره بــعــدد الضحايا  إن تبرير تــرامــب 
كـــانـــوا ســيــســقــطــون بسببها »لــم  الـــذيـــن 

يكن مقنعا«.
ــــح هــو أنـــه لــم يــكــن صــادق   وقـــال »األرجـ
العزم تماما وكان يشعر بالقلق من تأثر 
فــرصــه فـــي 2020 بــتــراجــعــه فــيــمــا يــبــدو 
عــن الــوعــود الــتــي قطعها خــالل الحملة 

االنتخابية في 2016«.
ــد آخـــر  ــ  وأضـــــــاف »هــــجــــوم إيــــرانــــي واحــ
إلــى ما كان  في املنطقة قد يعيد ترامب 
عليه. واألكــثــر مــن ذلــك، فــإن إزهـــاق روح 
أمريكي واحد ستحدث فارقا كبيرا على 

األرجح«.
 وخــــــالل زيـــــــارة الــــدولــــة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
لبريطانيا الشهر املاضي، أسهب ترامب 
في الحديث عن »العالقة الخاصة« بن 
ــــات املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا ووعــــد  ــــواليـ الـ
باتفاق تجاري »استثنائي« بعد خروج 

لندن من االتحاد األوروبي.
 ونشرت ذا ميل أون صنداي رسالة بعث 
الــزيــارة وقــال فيها إن  بها داروش بعد 
الرئيس وفريقه »انبهروا« بالزيارة وإن 
بريطانيا ربــمــا تــكــون »حــديــث الشهر« 
لكنها »)الـــواليـــات املــتــحــدة( ال تـــزال بلد 

شعار »أمريكا أوال«.

لندن - رويترز

قوات »الوفاق« تهاجم مطار 
3 محاور طرابلس من 

املــعــتــرف بها  الليبية،  الــوفــاق  قـــوات حكومة  أعلنت 
دوليا، أمس األحــد، بدء هجوم جديد على تمركزات 
قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة 

طرابلس.
وقال مصطفى املجعي، الناطق باسم املركز اإلعالمي 
لعملية بركان الغضب، التي أطلقتها قــوات حكومة 
الوفاق، أن قواتهم بدأت الهجوم على تمركزات لقوات 

حفتر.
وأوضــح املجعي، لألناضول، أن االشتباكات تجري 
فـــي مــــحــــاور: الــســبــيــعــة، واألحــــيــــاء الـــبـــريـــة، وبـــوابـــة 

الكازيرما.
وأشـــار إلــى أن االشتباكات األعــنــف تــدور فــي محور 

األحياء البرية.
ولفت املجعي، إلى أن عملية الهجوم جــاءت لتنفيذ 
الخطة العسكرية التي وضعتها الغرفة الرئيسية 
لعملية بركان الغضب، والسيطرة على تلك املحاور 

تعني سقوط مطار طرابلس الدولي )القديم(.
ويـــقـــع مـــحـــورا األحـــيـــار الــبــريــة والـــكـــازيـــرمـــا، شــمــال 
ــار، جـــنـــوبـــي الـــعـــاصـــمـــة، بــيــنــمــا مـــحـــور مــديــنــة  ــطــ املــ
السبيعة )40 كلم جنوب طرابلس(، الذي يمثل نقطة 
عبور إلمداد قوات حفتر من مدينة ترهونة )90 كلم 
جنوب شرق طرابلس( إلى داخل املطار القديم )خرج 

عن الخدمة في 2014(.
جدير بالذكر أن قــوات الــوفــاق حاولت خــالل يونيو 
املاضي، السيطرة على مطار طرابلس من 3 محاور 
أخــرى من الجهات الغربية والشمالية والجنوبية؛ 
وتتمثل في الرملة والطويشة وطريق املطار، ورغم 
إعــالنــهــا دخـــولـــه مـــن املـــحـــور الــجــنــوبــي )الــطــويــشــة( 
والسيطرة على أجزاء واسعة منه إال أنها لم تتمكن 

من السيطرة عليه بالكامل.
وفـــي 4 أبــريــل املــاضــي، بـــدأت قـــوات »حــفــتــر« عملية 
عــســكــريــة لــلــســيــطــرة عــلــى طـــرابـــلـــس، لــكــنــهــا فـــي 26 
يونيو املاضي، خسرت مركز قيادتها الرئيسي في 

مدينة غريان )100 كلم جنوب طرابلس(.

وكاالت

رام اهلل - قنا

االحتالل يصعد حملته ضد المسجدين 
األقصى واإلبراهيمي

قــــوات االحـــتـــال تصعيد حملتها  واصــلــت 
»الــشــرســة« الستهداف وانتهاك املسجدين 
ــيـــمـــي، فـــي إطـــار  األقـــصـــى املـــبـــارك واإلبـــراهـ
مساعيها لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس 
املــحــتــلــة وطــابــعــهــا، وخــصــوصــا األقـــصـــى، 

واملواقع املاصقة له.
الدينية  ــاف والـــشـــؤون  ــ وذكــــرت وزارة األوقـ
الفلسطينية، في تقريرها الشهري عن حال 
املقدسات الصادر أمس، أن االحتال صعد 
مــن وتــيــرة هجمته، وانتهاكاته للمسجدين 
ــيـــمـــي«، مــتــجــاوزا 90  »األقـــصـــى« و»اإلبـــراهـ
اعــتــداء، شملت األقــصــى بــواقــع 25 انتهاكا، 
لـــــ51  ــيــــمــــي  اإلبــــراهــ فــــي  ومــــنــــع رفـــــع األذان 
ــا، واالعــــتــــداء عــلــى ثـــاثـــة مــســاجــد في  ــتـ وقـ
»عينابوس« و»القعقاع« بالقدس، وفي »كفر 

مالك« بكتابة شعارات عنصريه عليها.
اقــتــحــمــوا في  إلـــى أن مستوطنني  ــارت  ــ وأشـ
مــنــاســبــات مــتــكــررة مــقــامــات إســامــيــة في 
الخاصة  الوحدات  اقتحمت  »سلفيت«، فيما 
بشرطة وحرس حدود ومخابرات االحتال 
مدارس إسامية في البلدة القديمة بالقدس، 
واستولى مستوطنون على محات تجارية 

إلــى تسجيل  بــاإلضــافــة  القديمة،  البلدة  فــي 
اعـــــتـــــداءات أخــــــرى بـــحـــق الـــســـكـــان والـــقـــيـــام 
بحفريات في باب العامود، واعتقال وإبعاد 
ــى، وغـــيـــرهـــا مــن  ــ ــــصـ حـــــــراس املـــســـجـــد األقـ

االنتهاكات.
وأكـــد الــســيــد حــســام أبـــو الـــرب وكــيــل وزارة 
أن  الفلسطينية، فــي تــصــريــحــات،  األوقــــاف 
الرامية لتغيير  جميع املحاوالت اإلسرائيلية 
هوية البلدة القديمة للقدس املحتلة وطابعها 

لـــن تــنــجــح بــفــعــل صــمــود الـــســـكـــان، مــحــذرا 
ــتـــال  فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن ســيــاســة االحـ
فــــي تــــزايــــد االقـــتـــحـــامـــات، وازديـــــــــاد وتـــيـــرة 
التهويد، والتدخل بشؤون املسجد األقصى، 
ــز املــنــتــشــرة  ــواجـ ــحـ وســـيـــاســـة الـــحـــصـــار والـ

حوله.
ــــوات االحـــتـــال  ــر، واصـــلـــت قـ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
حمات تنكيلها باملواطنني من سكان بلدة 

»العيسوية« وسط القدس املحتلة.

¶ السفير كيم داروش
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شــهــد نــشــاط ريــاضــي اســتــضــافــه الجيل 
املــبــهــر، بــرنــامــج املــســؤولــيــة املجتمعية 
في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، في 
البرازيل الشهر املاضي، مشاركة مدرب 
وسفير البرنامج عبد العزيز سليمان، 
أحـــد الــعــمــال فـــي مــشــاريــع بــطــولــة كــأس 
العالم لكرة القدم قطر 2022، مع أسطورة 
الــقــدم وسفير اللجنة العليا كافو،  كــرة 
لـــدعـــم شـــبـــاب املــجــتــمــعــات املــهــمــشــة في 
ساو باولو، ضمن مبادرات كرة القدم من 
أجل التنمية، وذلك على هامش املشاركة 
األولــــــى لــلــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري فـــي بــطــولــة 
كوبا أمريكا، التي اختتمت منافساتها 

امس.
حــضــر الــفــعــالــيــة ســـعـــادة الــســيــد حسن 
ــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا،  ــعـ ــــن الـ الــــــــذوادي، األمـ
ونـــــجـــــوم كــــــرة الـــــقـــــدم الـــقـــطـــريـــة مـــبـــارك 
مــصــطــفــى، وعـــــــادل خـــمـــيـــس، وإبـــراهـــيـــم 
ــدّرب الجيل  ــ خــلــفــان، وأحـــمـــد خــلــيــل، ومــ
املــبــهــر حــمــد مــحــمــد، حــيــث انــضــمــوا إلــى 
كــافــو وعــبــد الــعــزيــز لــدعــم الــشــبــاب األقــل 
ــاد« فــي ســاو  حــظــا مــن مــؤســســة »إبــــروكــ
باولو، تناغما مع أهداف البرنامج الذي 
الــقــدم للتأثير  يستفيد مــن شعبية كــرة 

اإليجابي في حياة األفراد حول العالم.
ــه خــــال الــفــعــالــيــة الــتــي  ــي تــصــريــح لـ وفــ
استضافها ملعب باكايمبو التاريخي، 
واســتــمــرت ألربـــع ســاعــات، أشـــاد سعادة 
الــــذوادي بــاألثــر اإليجابي  السيد حسن 
لبرنامج الجيل املبهر الذي نجح إلى اآلن 
إلــى أكثر من نصف مليون  في الوصول 
مستفيد حول العالم، مشيرًا إلى أن رحلة 
عبد العزيز مع الجيل املبهر تمثل مصدر 
إلــى تطوير مهاراتهم  إلهام للمتطلعن 
لإلسهام بفعالية في تنمية مجتمعاتهم.

الـــــــذوادي: »يــنــبــغــي أن نتوقف  ــاف  ــ وأضـ
هنا عند هذه القصة امللهمة ألحد العمال 
في استاداتنا، فقد انتقل عبد العزيز من 
الــريــان إلى  العمل في موقع بناء استاد 
املــشــاركــة فــي أحـــد بــرامــج اإلرث لبطولة 
ــيـــواصـــل مـــســـيـــرة تــطــويــر  لـ قـــطـــر 2022، 

مـــهـــاراتـــه حــتــى أصـــبـــح مـــدربـــا وســفــيــرًا 
ــذلـــك الـــهـــدف  لــلــجــيــل املـــبـــهـــر، لــيــجــّســد بـ
األساسي للبرنامج الذي يهدف إلى بناء 
قــــدرات الــشــبــاب عــبــر أنــشــطــة ومــبــادرات 
كــرة القدم، وكذلك إلهام اآلخرين للعمل 
بجد من أجل إحــداث تغييرات ملموسة 
ــذا  ــ ــــي حـــيـــاتـــهـــم ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم، وهــ فــ

تــتــركــه  إلــــى أن  نــتــطــلــع  الـــــذي  هـــو اإلرث 
استضافة املونديال في قطر عام 2022.«

ويــجــّســد الــغــانــي عــبــد الــعــزيــز سليمان، 
املــبــهــر لتنمية  الــجــيــل  28 عـــامـــا، جــهــود 
األفراد وتغيير حياتهم إلى األفضل عبر 
مــبــادراتــه وأنشطته املتنوعة، حيث بدأ 
كــمــشــارك فــي الــعــديــد مــن األنــشــطــة التي 
ينظمها البرنامج، إلى أن تدّرب ليصبح 
املــبــهــر، كما  اآلن مــدربــا وســفــيــرًا للجيل 
ــمـــال الــتــي  ــعـ ــأس الـ ــ شــــــارك فــــي بـــطـــولـــة كـ
تــنــظــمــهــا الــلــجــنــة الــعــلــيــا بــالــتــعــاون مع 
دوري نــجــوم قــطــر، ضمن صــفــوف فريق 
شركة »إل آند تي« قطر التي يعمل بها، 
وهـــي املـــقـــاول الــرئــيــســي ملــشــروع اســتــاد 

الريان.
وأعرب عبد العزيز عن سعادته بمرافقة 
الــجــيــل املــبــهــر إلــــى الـــبـــرازيـــل وااللـــتـــقـــاء 
ــافـــو، بعد  مـــجـــددًا بــالــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي كـ
ــاضــــي  ــاط ريــ ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ــا فــ ــعــ ــا مــ ــ ــاركــ ــ أن شــ
ــــي »تــشــالــنــجــر  نـــظـــمـــه الـــجـــيـــل املـــبـــهـــر فـ

ســيــتــي« بـــالـــدوحـــة فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الــــعــــام الـــــجـــــاري، وقــــــــال: »عـــمـــلـــنـــا خـــال 
ــد مــن  ــديـ ــعـ هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة عـــلـــى نـــشـــر الـ
املــهــارات والــقــيــم الحياتية بــن الشباب 
ــــل، مـــثـــل الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي  ــرازيـ ــ ــبـ ــ فــــي الـ
ــزام بــاملــســؤولــيــة تــجــاه املــجــتــمــع.  ــتــ وااللــ
نفخر بــمــا نــقــوم بــه مــن عــمــل مــع الجيل 
املبهر، فقد أسهمنا في إسعاد املشاركن 
وتــحــفــيــزهــم عــلــى بـــذل مــزيــد مــن الجهد 
إلحداث الفارق في املجتمع. لقد أمضينا 
وقتا رائــعــا ومثمرًا برفقة أســطــورة كرة 
القدم كافو، وأشكر كل من حضر وشارك 
في تنظيم هذا النشاط الرياضي امللهم، 
والــــــــذي يــــدعــــو إلــــــى مــجــتــمــع يــحــتــضــن 

الجميع دون تمييز.«
مــن جــانــبــه قـــال الــنــجــم الــبــرازيــلــي كــافــو، 
الــفــائــز ببطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة القدم 
مـــرتـــن: »يــشــّكــل االلـــتـــقـــاء بــعــبــد الــعــزيــز 
لـــحـــظـــة خــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، فــقــصــة 
هـــذا الــشــاب مــثــال يــحــتــذى بـــه. إنـــه يقوم 

تـــــفـــــارق االبـــتـــســـامـــة  ــل رائــــــــــع، وال  ــمـ ــعـ بـ
وجــهــه، ويعكس مــواصــلــة الجيل املبهر 
االســتــفــادة مــن قـــوة وشعبية كـــرة الــقــدم 
ــاء الــعــالــم،  ــع الـــشـــبـــاب فـــي أنـــحـ لــلــعــمــل مـ
وتــحــفــيــزه مــن أجـــل بـــذل الــجــهــد لتغيير 
واقـــعـــه وخـــدمـــة مــجــتــمــعــه، وأدعــــــوه إلــى 
مواصلة نشاطه ألن ذلك من شأنه إلهام 
غيره من الشباب للقيام بأدوار فاعلة في 

مجتمعاتهم.«
الــنــشــاط الرياضي  وحـــول مشاركته فــي 
ــر فـــــي الــــــبــــــرازيــــــل، أعـــــرب  ــهــ ــبــ لـــلـــجـــيـــل املــ
أرتـــور ســواريــس، 18 عــامــا، عــن سعادته 
بــهــذه الــفــرصــة الــتــي أتــاحــت لــه اكتساب 
مـــهـــارات جـــديـــدة، وقـــــال: »كـــانـــت تــجــربــة 
رائـــعـــة بــالــنــســبــة لــنــا، حــيــث الــتــقــيــنــا في 
ــتـــاد الــتــاريــخــي بــفــريــق الجيل  هـــذا االسـ
املــبــهــر الــــذي بــــذل كـــل الــجــهــد ليستمتع 
املشاركون بهذه التجربة التي ال تنسى. 
لقد كانت مفاجأة كبيرة أن ألتقي النجم 
كافو، أسطورة كرة القدم، وقائد منتخب 
البرازيل الفائز ببطولة كأس العالم لكرة 
بـــاالمـــتـــنـــان للجيل  الـــقـــدم 2002. أشـــعـــر 
ــذه الـــفـــرصـــة الــتــي  ــة هــ ــاحـ املــبــهــر عــلــى إتـ
تــعــلــمــت خــالــهــا قــيــمــا حــيــاتــيــة جــديــدة، 
ــة بـــذل  ــلــ وأدركـــــــــــت مــــــدى أهـــمـــيـــة مــــواصــ
ــل عبد 

ّ
الــجــهــد عــقــب كــل إخـــفـــاق، وقـــد مــث

العزيز مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا، 
فلست بحاجة إلى أن أكون العبا شهيرًا 
حــتــى أقــــوم بــعــمــل يــعــود بــالــفــائــدة على 
مجتمعي، مستفيدًا من التأثير الواسع 
لـــكـــرة الــــــقــــــدم«.  يـــشـــار إلـــــى أن بــرنــامــج 
الجيل املبهر تأسس عام 2010 بالتزامن 
مــع تــقــديــم قــطــر مــلــف اســتــضــافــة بطولة 
كــــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم 2022، بــهــدف 
ــتـــمـــاعـــي يــــدوم  ــانـــي واجـ بـــنـــاء إرث إنـــسـ
أثــره بعد إســـدال الستار على منافسات 
البطولة، وذلــك مــن خــال االســتــفــادة من 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تــحــظــى بــهــا كــــرة الــقــدم 
فــي إحـــداث تغييرات إيجابية فــي حياة 
األفــــراد، وتــعــزيــز التنمية املــســتــدامــة في 
املجتمعات التي ينشط فيها البرنامج 
الــــذي يــهــدف إلـــى الــتــأثــيــر اإليــجــابــي في 
حياة مليون شخص بحلول العام 2022.

بحضور األمين العام ونجوم كرة القدم القطرية

عامل في مشاريع المونديال يشارك كافو 
في نشاط للجيل المبهر بالبرازيل

¶  سليمان مع اسطورة كرة القدم البرازيلية كافو

الذوادي:
 الجيل المبهر نجح 

للوصول إلى أكثر من 
نصف مليون مستفيد 

حول العالم

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

انطالقا من إيمانها بقدرة البث على إلهام الجيل التالي من الرياضيني 
واملشجعني ودفعهم للمشاركة في مختلف الرياضات بغض النظر عن 
 ،beIN SPORTS عرقهم أو خلفيتهم، وسواء كانوا ذكورًا إم إناثًا، بثت
قناة البث الرياضي العاملية، برنامجًا خاصًا يسلط الضوء على شراكة 
beIN مع برنامج »الجيل املبهر« وأهمية املبادرتني في تنمية وتشجيع 
الــذي عرضته قناة  الخاص  البرنامج  النسائية.  واستضاف  الرياضة 
beIN SPORTS HD11 املهاجمة اإلنجليزية والعبة يوفينتوس ليان 
ساندرسون، ومدربة »الجيل املبهر« لكأس العالم 2022 غلوريا كواملي، 
ومديرة البرامج في برنامج »الجيل املبهر« ايزابيل غولتريسا، وإطاللة 

خاصة من ناديا نديم العبة فريق باريس سان جيرمان. 
 beIN SPORTS للنجمة ضيفة املــبــهــر« دعـــوة  »الــجــيــل  فــريــق  ووجـــه 
للقيام بجولة في »جناح اإلرث« وبعد ذلك شاركت  ليان ساندرسون 
في جلسة تدريب ال تنسى في استاد خليفة الدولي الذي سيكون أحد 

االستادات التي ستجري فيها مباريات كأس العالم 2022. 
ويعد هذا التعاون خطوة أخرى في التأكيد على أهمية مبادرة »إلهام 
الجيل القادم« beINSPIRED العاملية لتشجيع النساء في جميع أنحاء 
 beIN العالم على ممارسة املزيد من الرياضة التي ستوفر من خاللها
منصة عاملية للفعاليات واملواهب التي لم تتح لها تاريخية فرصة الظهور 
 beIN الذي تستحقه. وكانت بطولة كأس العالم للسيدات - التي وزعتها
إلى عدد من الدول يفوق العدد الذي وزعت له أية جهة بث عاملية أخرى - 
أول بطولة ملبادرة beINSPIRED تبث على beIN SPORTS.  وناقش 
البرنامج الخاص الذي تم بثه يوم السبت السادس من يوليو، العديد من 
القضايا ومن بينها أهمية األشخاص الذين يعتبرون قدوة ومثال أعلى، 
املختلفة، وكذلك  الرياضات  والدعم األســري واملزايا الصحية ملمارسة 
االختالفات الثقافية والنظرة للفتيات اللواتي يلعنب كرة القدم في منطقة 
أفريقيا والعالم.  كما انضّمت نجمة باريس  الشرق األوســط وشمال 
سان جيرمان ومنتخب الدنمارك ناديا نديم للمناقشة عن املبادرة من 
فرنسا. وقالت نديم: »من املهم جدا أن يكون هناك نساء قدوة لتحفيذ 
الجيل القادم. عندما نرى نساء وصلت لهذه املراتب العليا تزيد الثقة 

بالنفس عند اآلخرين«.

»الجيل القادم« و»الجيل 
المبهر« تتعاونان لتقديم 

برنامج خاص

beIN SPORTS على شبكة

اســتــكــمــل فــريــق نــــادي الـــخـــور اســتــعــداداتــه 
النـــطـــاق تــحــضــيــراتــه ملــوســم دوري نــجــوم 
QNB الــتــي ستبدأ الــيــوم االثــنــن املــوافــق 8 
من شهر يوليو الجاري على ملعبه بمدينة 

الخور بقيادة مدرب الفريق عمر نجحى.
وسيقود نحجي الفريق بحضور عدد كبير 
مـــن العــبــيــه وفـــي انــتــظــار اكــتــمــال الــنــصــاب 
حيث ما زالــت إدارة النادي تبذل جهودها 
للتعاقد مع محترف رابع بعد ان تم تجديد 
الثقة في املحترفن الثاثة الذين لعبوا في 
صفوف الفريق في املوسم املاضي وأظهروا 
الــفــنــي واإلداري  الــجــهــازيــن  ثــقــة  ــال  نــ أداء 
وهــم تياجو كــويــروز بــيــزار و واجــنــرفــريــرا 
دوسانتوس و روبرت ملكي الكسندر، فيما 
تــم االســتــغــنــاء عــن املــحــتــرف الــعــربــي أيمن 
الطرابلسي ولــم يتم التعاقد بعد مع العب 
ــن املـــتـــوقـــع ان تــنــجــح إدارة  بـــديـــل عـــنـــه، ومــ

الــنــادي فــي التعاقد مــع العبن جــدد الثــراء 
الـــــزاد الــبــشــري لــلــفــريــق فـــي األيـــــام القليلة 

القادمة.
ومن املقرر ان تتواصل تدريبات الفريق على 
ماعب النادي بمدينة الخور حتى السبت 
املوافق 20 يوليو الجاري موعد السفر الى 
هولندا لانتظام في معسكر اعداد خارجي 
فــلــيــدج« يستمر ملـــدة 20  بمنطقة »جــــاردن 

يوما على أن تكون العودة الى الدوحة يوم 
الجمعة املوافق 9 أغسطس املقبل.

ومن املقرر ان يخوض الفريق خال املعسكر 
الــهــولــنــدي مجموعة مــن املــبــاريــات الــوديــة 
ســــوف يــســتــغــلــهــا الــجــهــاز الــفــنــي لــلــوقــوف 
ــيـــة لــلــفــريــق قــبــل الــعــودة  عــلــى الــحــالــة األدائـ
الــى الــدوحــة والــدخــول فــي غــمــار منافسات 

املوسم.

اإلفــريــقــي )CAF( عملية  الـــقـــدم  كـــرة  اتـــحـــاد  شــهــد 
ارتكبتها منصة تلفزيونية  قرصنة كــبــرى جــديــدة 
أحـــد  ــانـــت  كـ ــــتــــي  وال  ،”beoutQ« تـــدعـــى لــلــقــرصــنــة 
ــرة لـــكـــأس األمــــم  ــيــ ــًا الـــبـــطـــولـــة األخــ ضـــحـــايـــاهـــا أيـــضـ
ــتـــي تــنــظــم فــــي مـــصـــر فــــي الـــفـــتـــرة مــن  األفـــريـــقـــيـــة الـ
تــحــويــل  تـــم  يــولــيــو 2019. وقــــد  ــــى 19  إل يــونــيــو   21
الـ 36 في  املباريات  التلفزيوني لجميع  البث  عمليات 
مــرحــلــة املــجــمــوعــات، بــطــريــقــة احــتــيــالــيــة لبثها على 

منصة beoutQ، بدعم من مــزود األقمار الصناعية 
عــربــســات، الــتــي بــدورهــا رفــضــت االنــصــيــاع لطلبات 
 beIN القانوني. وتعتبر قناة خفض اإلرســـال غير 
SPORTS الوحيدة التي تمتلك عقدا من اتحاد كرة 
الــقــدم اإلفــريــقــي للبث، والـــذي مــن خــاللــه يمكن البث 
األمـــم األفريقية فــي مصر  مــبــاريــات كــأس  حصريًا 
2019، ملنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط، على 
ــه الــخــصــوص، فــي حــني تعتبر الــقــنــاة املــصــريــة  وجـ
Time Sport، التلفزيون املضيف للمسابقة، الوحيدة 
القدم اإلفريقي لبث  املصرح لها من قبل اتحاد كرة 

املباريات عبر التلفزيون األرضي املجاني في جميع 
املباريات  أنحاء مصر. وتقوم مــنــصــةbeoutQ ببث 
فــي جميع أنــحــاء الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا، 
ـــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مما 

ً
وهــــي مــتــاحــة أيـــض

يتسبب في أضرار جسيمة لحقوق اتحاد كرة القدم 
العقود  املمنوحة بموجب  الحقوق  اإلفريقي وجميع 
 وقبل كل شيء 

ً
الرسمي، وأوال البث  لشركائها في 

beIN SPORTS والتلفزيون املضيف للمسابقة، مع 
األخذ في االعتبار املنطقة اإلقليمية التي تركز عليها 

.beoutQ عمليات البث من

الخور يستعد للموسم الجديد بقيادة عمر نجحي

beoutQ كاف« يعلن تضرره من قرصنة«

20 يوليو ينتظم بمعسكره الخارجي في هولندا 

يعتزم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
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الــعــاملــي نــاصــر صــالــح العطية املرحلة  تــصــدر بطلنا 
األولـــى مــن رالــي طريق الحرير )سيلكوي( 2019 في 
نسخته التاسعة والــذي أعطيت إشــارة االنطالقة من 
ساحة سبيرانسكي في وسط مدينة إركوتسك امس 
ويستمر حتى 17 يوليو الجاري بمشاركة ما يقارب 
من )55( سيارة في فئة السيارات بجانب )17( دراجة 

نارية، باإلضافة إلى )17( شاحنة.
 ويــعــد رالـــي طــريــق الــحــريــر مــن أصــعــب الــرالــيــات في 
العالم نظرًا لطول مسافته والتي تبلغ حوالي )5000( 
كلم تشتمل على )9( مراحل خاصة بالسرعة ويمتد 

عبر ثالث بلدان هي روسيا ومنغوليا والصني.
 وقــد انطلقت النسخة التاسعة من مدينة إركوتسك 
ــــى  ــلــــدة بـــيـــكـــاالســـك وبـــلـــغـــت مـــســـافـــة املـــرحـــلـــة األولـ وبــ
)50,87( كــلــم مــن مــجــمــوع )255,52( كــلــم عــلــى مسار 

الغابات الروسية التايغا.
 وتمكن العطيه من الفوز باملركز األول بصحبة مالحه 
الــفــرنــســي مــاثــيــو بــومــيــل عــلــى مـــن ســيــارتــه تــويــوتــا 
هايلوكس من فريق جــازو ريسينج بجنوب إفريقيا 
ومــــن تــحــضــيــر فـــريـــق أوفـــــردرايـــــف مـــن قــطــع مــســافــة 
املــرحــلــة مسجال زمــنــا وقــــدره ) 29 دقــيــقــة و24 ثانية 
ــاء فــي املــركــز الــثــانــي الــســائــق الــفــرنــســي جــيــروم  ( وجـ
ــه مـــواطـــنـــه بـــاســـكـــال أروك عــلــى من  بــلــشــيــت ومـــالحـ
سيارته اوبتيموس مسجال زمــنــا وقـــدره )31 دقيقة 

و56 ثانية (.

ــالــــث حــــامــــل الـــلـــقـــب الـــســـائـــق  ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــي املـ ــ  وحــــــل فـ
الــســعــودي يــزيــد الــراجــحــي ومــالحــه األملـــانـــي ديــريــك 
فون زيتزيفيتز على من سيارته تويوتا هايلوكس 
بصحبة فريق أوفــردرايــف مسجال زمنا وقـــدره ) 32 

دقيقة و33 ثانية (.
مــن املــقــرر أن يــخــوض العطية الــيــوم اإلثــنــني املرحلة 
الــخــاصــة بــالــســرعــة والــتــي تــمــتــد ملــســافــة 212.02 كم 
من مدينة بايكالسك وأوالن-أودي داخــل روسيا قبل 

أن يعبر جميع املتسابقني الحدود إلى منغوليا غدا 
الثالثاء.

 ويعد رالي طريق الحرير واحدا من أصعب السباقات، 
حيث يأتي في املرتبة الثانية وراء رالي داكار الدولي، 
لــطــول مسافته، حيث تبلغ مسافته اإلجمالية  نــظــرا 
مـــا يــقــرب مـــن 5 آالف كـــم ويــعــبــر 3 دول هـــي روســيــا 
ومنغوليا والصني، باإلضافة إلى تنوع مساراته ما 

بني مسارات رملية وأخرى حصوية.
 وأعــــــرب الــبــطــل الـــعـــاملـــي نـــاصـــر صـــالـــح الــعــطــيــة عن 
ــــى مـــن رالـــي  ســعــادتــه الــغــامــرة بــتــصــدر املــرحــلــة األولـ
: »وفـــقـــنـــا فـــي خــطــف الـــصـــدارة 

ً
طـــريـــق الـــحـــريـــر قــــائــــال

فــفــي الــيــوم األول كــانــت مــرحــلــة صعبة وســـط غــابــات 
التايغا، ولكن بالعزيمة واإلصرار والتحدي والخبرة 
تمكنا من الفوز باملرحلة رغم صعوبة األجــواء وقوة 
املنافسني«.  وقــال العطية إن هدفه هو الفوز باللقب 
ألول مرة، حيث سبق وأن أحرزت املركز الثاني مرتني 
في نسختي عامي 2010 و2018، موضحا أنه في قمة 
لياقته البدنية وأتطلع ملواصلة مشوار االنتصارات 
فــي املـــراحـــل الــقــادمــة الــصــعــبــة والــتــي تــمــر عــبــر ثــالث 
بــــلــــدان هــــي روســــيــــا ومـــنـــغـــولـــيـــا والــــصــــني وطــبــيــعــة 

التضاريس مختلفة.
 وأضاف العطيه، أنه اليوم االثنني سيخوض مرحلة 
جــديــدة ومختلفة وســأبــذل قــصــارى جــهــدي مــن أجل 
الفوز بها، ولدّي استراتيجية معينة سأنتهجها في 
الــرالــي، وتحقيق هدفي املنشود وهــو الحصول  هــذا 

على اللقب.

ناصر العطية يتصدر منافسات اليوم األول
2019  لرالي طريق الحرير 

هدفه الفوز باللقب ألول مرة

¶ ناصر العطية يتصدر رالي طريق الحرير

روسيا- قنا

فــي مفاجأة كــرويــة، تضمنت تشكيلة مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي، لجولته التحضيرية، اسم 
النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا، رغم الحديث 

عن رغبته في ترك »الشياطني الحمر«.
وذكرت تقارير سابقة، أن بوغبا قد يرفض 

االنـــضـــمـــام إلــــى الــفــريــق فـــي تــحــضــيــراتــه 
أبـــدى رغــبــة في  املــقــبــل، بعدما  للموسم 
ــــورد«، وســـط  ــرافــ ــ ــد تــ ــ ــ الـــرحـــيـــل عــــن »أولـ
ــه الـــســـابـــق  ــقــ ــريــ ــن فــ ــ ــام جـــــــدي مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ
ــالــــي وريــــــــال مـــدريـــد  ــطــ ــتـــوس اإليــ ــنـ يـــوفـ

اإلســـبـــانـــي. والـــتـــحـــق بــطــل الــعــالــم 
ــــس األحــــــــد، ثــم  بـــالـــتـــمـــاريـــن، امــ

ورد اسمه في التشكيلة التي 
ــان يــونــايــتــد على  أعــلــنــهــا مــ
الــرســمــي للمشاركة  مــوقــعــه 
فـــــي جــــولــــتــــه الـــتـــحـــضـــيـــريـــة 
التي تبدأ في أستراليا، قبل 
االنــــتــــقــــال الـــــى ســنــغــافــورة 
والصني. وعانى بوغبا منذ 
عـــودتـــه إلـــى مــانــشــســتــر من 
يوفنتوس في 2016، بسبب 
عــالقــتــه املــتــوتــرة مــع املـــدرب 
الــســابــق الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 

مــوريــنــيــو الــــذي تـــرك الــفــريــق، 
في أكتوبر املاضي.

وتــحــســنــت الـــنـــتـــائـــج كـــثـــيـــرا فــي 
األشــهــر األولــــى مــع ســولــســكــايــر، 

قــبــل أن تـــدهـــور مـــجـــددا فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة من 
بــتــراجــع »الــشــيــاطــني الحمر«  املــوســم، مما تسبب 
إلـــى املـــركـــز الـــســـادس وغــيــابــهــم عـــن دوري أبــطــال 
أوروبــا مجددا. وفــي حديث لصحيفة »ذا تايمز« 
ــي، كـــشـــف وكـــيـــل أعــــمــــال بــوغــبــا،  ــاضــ ــوع املــ ــبــ األســ
مينو رايوال، أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله الذي 
يبحث عــن فــريــق آخـــر، ولـــم يــقــدم أي ضمانات 
الــالعــب الفرنسي سيكون معه  للنادي بــأن 
فــــي جـــولـــتـــه الـــتـــحـــضـــيـــريـــة.  وقــــــال رايـــــوال 
»الجميع يعلم بشأن رغبة بول باالنتقال. 
ــك. الــجــمــيــع يــعــلــم مـــا هي  ــ نــحــن بـــصـــدد ذلـ
مــشــاعــر بــــــول«. كــمــا ضــمــت تــشــكــيــلــة الـــــ28 
العبا املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو؛ 
املرشح أيضا لالنتقال الى إنتر ميالن 
اإليـــطـــالـــي، والــــوافــــديــــن الــجــديــديــن؛ 
آرون وان-بيساكا )كريستال باالس( 
والويلزي دانيال جيمس )سوانسي 
ســيــتــي(. وفـــي املــقــابــل، غـــاب الجناح 
الــذي  التشيلي أليكسيس سانشيز 
أصيب، السبت، خالل مباراة املركز 
الــثــالــث لبطولة كــوبــا أمــيــركــا ضد 
بــأنــه لم  األرجــنــتــني )1-2(، عــلــمــا 
ــة مــع  ــاركــ ــلـــى املــــشــ ــكـــن قــــــــدارا عـ يـ
الــفــريــق فــي جــولــتــه حــتــى لــو لم 
ــة، بــســبــب  ــ ــابـ ــ ــــإصـ ــتــــعــــرض لـ يــ
االرهــــــــاق الــــــذي يـــعـــانـــي مــنــه، 
بــســبــب مــشــاركــتــه مـــع بـــالده 
في البطولة التي خاضتها 

في البرازيل.

بول بوغبا في تشكيلة مانشستر التحضيرية

ــقـــدم  ــــكــــرة الـ ســـــــارع اتــــحــــاد أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة ل
»الــكــونــمــبــيــول«، إلـــى الـــرد عــلــى »االتـــهـــامـــات« التي 
ليونيل ميسي،  النجم األرجــنــتــيــنــي،  صـــدرت عــن 
عــقــب طـــرده مــن مـــبـــاراة املــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع 
الــتــي تستضيفها  أميركا  أمـــام تشيلي فــي كــوبــا 

البرازيل.
السبت، قبل نهاية  امــس االول  وتــم طــرد ميسي، 
الشوط األول ثم شن هجوما غاضبا على منظمي 

»الفاسدين«. البطولة، ووصفهم بـ
وقال االتحاد الكروي مليسي »إنه من غير املقبول 
أن يوجه اتهامات ال أساس لها«، وأضاف »أن كرة 
الــقــدم تحتمل الــربــح والــخــســارة«، ولــذلــك، يتوجب 

القبول بالنتيجة، في جميع الحاالت.
ــر  ــان، أن األمــ ــيــ ــ ــي ب ــول«، فــ ــيـ ــمـــبـ ــونـ ــكـ وأضـــــــاف »الـ
األساسي في كل مباراة عادلة، هو القبول بالنتائج، 
أن هـــذا ينطبق أيضا  ــتـــرام، وأورد  إطـــار االحـ فــي 
ــادرة عــن بشر،  ــــرارات الــتــحــكــيــم، ألنــهــا صــ عــلــى قـ

وبإمكانها دائما أن تخضع للتحسني.
وأشــار إلى أن االتهامات التي صدرت عن ميسي 
البطولة األميركية،  غير صحيحة، وتضع مجمل 
فـــي مــحــل مــســاءلــة »هــــذه االتـــهـــامـــات تــجــســد قلة 
للبطولة والالعبني، من جهة، وللمئات من  احترام 

موظفي االتحاد األميركي، من جهة أخرى«.
»الكونمبيول«، أن موظفيه يعملون منذ  وأضــاف 
ســنــة 2016 ألجـــل جــعــل املــؤســســة، فــي مستوى 
القدم في جنوب  الشفافية واملهنية وتطوير كــرة 

أميركا.
وكــان عمر املــبــاراة 34 دقيقة عندما أحــاط غاري 
مــيــديــل قــائــد تشيلي بــالــكــرة بــالــقــرب مــن مرمى 
الخلف ورد  فريقه. والتحم ميسي مع ميديل من 
أن  الالعب األرجنتيني قبل  ميديل بغضب ودفــع 

يرفع يديه عاليا.
وأشـــهـــر الــحــكــم الـــقـــادم مـــن الـــبـــاراغـــواي الــبــطــاقــة 
لم يبد  الرغم من أن ميسي  الحمراء مليديل وعلى 
رد أيضا مما أدى إلى صيحات 

ُ
أي رد فعل، فإنه ط

استهجان باستاد كورنثيانز في ساو باولو.

اتحاد »الكونميبول« يرد على ميسي
الدوحة -  

الدوحة -  

أمريكا تحرز لقب كأس العالم للسيدات

البرازيل تحرز لقب كوبا أمريكا

مددت الواليات املتحدة سجلها القياسي 
بــحــصــد لــقــب كــــأس الــعــالــم لـــكـــرة الــقــدم 
لـــلـــســـيـــدات لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة بـــعـــد فـــوزهـــا 
ــا في  ــ 2-صــفــر عــلــى هــولــنــدا بطلة أوروبـ
ــنــهــائــي أمــــس بــفــضــل ثــنــائــيــة مــيــجــان  ال
اللقب  رابينو وروز الفــل، وعانت حاملة 
للسيطرة على املباراة ملدة ساعة قبل أن 
التسجيل من ركلة جزاء،  تفتتح رابينو 
وهـــو هــدفــهــا الـــســـادس فـــي الــبــطــولــة، ثم 
النتيجة بعيدا عن متناول  وضعت الفل 

هولندا في الدقيقة 69.
التسجيل  افتتحت  التي  وعانت أمريكا، 
في أول 12 دقيقة في جميع مبارياتها 
البطولة، لفرض سيطرتها  السابقة فــي 
على املباراة إذ أغلقت هولندا املساحات. 
ــاك عــبــر  ــبــ ــشــ ــ ــدا هـــــز ال ــنــ ــ ــول ــت هــ ــ ــ ــاول ــ وحــ
ــادت أن تنجح في  املـــرتـــدة وكــ الــهــجــمــات 
الــدقــيــقــة 26 لــكــن ألــيــســا نــاهــر حــارســة 
ــن لــيــنــيــت  ــ ــة مــ ــ ــــرصـ ــذت فـ ــ ــقــ ــ ــ أمــــريــــكــــا أن
بــيــرنــشــتــايــن. وبـــمـــرور الـــوقـــت فــرضــت 

أمــريــكــا سيطرتها وأنــقــذت ســـاري فان 
فينندال حــارســة هولندا تسديدة قوية 
مــن جــولــي إرتــــز. وأبــعــدت فـــان فينندال 
كـــرة مــن ألــيــكــس مــورجــان بــعــد تمريرة 
رابـــيـــنـــو الــعــرضــيــة لــتــصــطــدم بــالــقــائــم. 
وزاد الضغط على هولندا وأبــعــدت فان 
فــيــنــنــدال تـــســـديـــدة أخـــــرى قــبــل خمس 

دقائق من نهاية الشوط األول.
الــشــوط األول  الــشــجــاع فــي  وبــعــد األداء 
حافظت هولندا على أسلوبها الحذر بعد 

االستراحة. واحتسبت الحكمة الفرنسية 
ركــلــة ركــنــيــة بــعــد تــدخــل مــن شتيفاني 
فــان ديــر جــراجــت ضــد مــورجــان لكنها 
قامت بتغيير قرارها إلى ركلة جزاء بعد 
تــدخــل حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد. ونــفــذت 
الجماهير  الركلة بنجاح لتسعد  رابينو 
األمريكية في امللعب. وبدت أمريكا أكثر 
ــة جــأشــهــا  ــاطـ ــقـــدت هـــولـــنـــدا ربـ راحـــــة وفـ
وأضــافــت الفــل الــهــدف الــثــانــي بتسديدة 

منخفضة.

صنع جابرييل جيسوس هدفا وسجل آخر 
رد في الشوط الثاني لتحرز البرازيل لقب 

ُ
وط

كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة 
بفوزها 3-1 على بيرو في النهائي باستاد 
ــقـــدم الــبــلــد املــســتــضــيــف  ــــس، وتـ ــا أمـ ــانـ ــاراكـ مـ
عكس مجريات اللعب في الدقيقة 15 عندما 
مر جيسوس من اثنني من املدافعني وأرسل 
تــمــريــرة عــرضــيــة إلـــى إيــفــرتــون غــيــر املــراقــب 

ليسدد بسهولة من مدى قريب في املرمى.
وأدركـــت بيرو التعادل في الوقت املحتسب 

بـــدل الــضــائــع لــلــشــوط األول مــن ركــلــة جــزاء 
ــاولـــو جـــيـــريـــرو بــنــجــاح بــعــد ملسة  نــفــذهــا بـ
يــد ضــد تياجو سيلفا. لكن جيسوس أعــاد 
ــك بــلــحــظــات.  الـــتـــقـــدم 2-1 لــلــبــرازيــل بــعــد ذلــ
وضغطت بيرو من أجل الهدف الثاني بعد 
طرد جيسوس لحصوله على اإلنذار الثاني 
في الدقيقة 70 لكن البرازيل هي من حسمت 
الفوز بركلة جزاء عبر البديل ريتشارليسون 
في الدقيقة األخيرة. وهذا هو أول لقب كبير 
أمــريــكــا 2007 واألول  لــلــبــرازيــل مــنــذ كـــوبـــا 
لــلــمــدرب تــيــتــي الــــذي تــولــى املــســؤولــيــة قبل 

ثالث سنوات.

ليون - رويترز

ريو دي جانيرو - رويترز

فازت على بيرو بثالثية
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زار طـــاب بــرنــامــج املــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي املــــزدوج املــعــهــد األوروبـــــي لـــإدارة 
العليا،  للدراسات  الــدوحــة  الرئيسي ملعهد  الشريك  والتكنولوجيا في برلني- 
ضمن متطلبات تصميم البرنامج في إدارة األعمال واإلدارة العامة، وتستمر 
الزيارة ملدة 8 أيام يتخللها دراسة مقررات وزيارات لبعض املؤسسات األملانية 
ــة  الــحــديــثــة فــي مــجــال التكنولوجيا لــلــتــعــرف عــلــى أحـــدث املــمــارســات اإلداريــ
آل ثاني سفير  الرحمن  الشيخ سعود بن عبد  الطاب دعــوة  الحديثة. ولبى 
دولة قطر في أملانيا، الذي تحدث للطاب عن تاريخ العاقات القطرية األملانية 
الدوحة  املبذولة لتعزيزيها، وأثــنــى على جهود معهد  ومستقبلها والجهود 
لــإدارة والتكنولوجيا، والذي  املعهد األوروبــي  العليا والشراكة مع  للدراسات 
يعّد األول في أملانيا، والثامن على مستوى العالم في التعليم التنفيذي. وتحّدث 

الجانبني  بــني  الشراكة  يــورج عــن أهمية  البروفسور  الجامعة األملانية  رئيس 
أو  التعليم  التعاون ســواء على مستوى  القطري واألملــانــي فــي كافة مــجــاالت 

األنشطة االقتصادية.
البرنامج زيــارة ميدانية إلى واحــدة من كبريات الشركات األملانية  ونفذ طلبة 
Rocket Internet التي تقدم دعما تشغيليا عميقا لرواد األعمال، وتساعدهم 

على بناء الشركات الرائدة في السوق.
ْي 

َ
ويحصل املتخرجون من برنامج املاجستير التنفيذي املزدوج على شهادت

ماجستير مستقلتني في كل من إدارة األعمال واإلدارة العامة في الوقت ذاته 
الدوحة  أملانية مرموقة معترف بها عامليا ومــن معهد  من مؤسسة تعليمية 

للدراسات العليا املعهد األوروبي لإدارة والتكنولوجيا.
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دورة سباحة بشباب الجميلية

أرقام وحقائق

ــة الـــشـــبـــابـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ ــ ــمــــت ال ــظــ نــ
ــنــادي الــعــربــي  واملــجــتــمــعــيــة بــال
الــــــريــــــاضــــــي بـــــالـــــشـــــراكـــــة مـــع 
مــركــز شــبــاب الــوكــرة فعاليات 
الــتــوعــوي  التثقيفي  املــعــســكــر 
األول الذي أقيم ضمن البرامج 
النادي  الصيفية املشتركة بني 
ــة قـــرابـــة  ــاركـ ــمـــشـ واملـــــركـــــز، وبـ
أعـــضـــاء  ــن  مــ ــا  ــاركـ »30« مـــشـ
ــهــذا الــعــام  الــنــشــاط الــصــيــفــي ل
تـــحـــت رعـــايـــة  2019م، وذلــــــك 
ــيـــة  ــبـــابـ الـــشـ ــؤون  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ إدارة 
ــــريــــاضــــة  ــة وال ــافـ ــقـ ــثـ بــــــــــوزارة الـ
ويــعــد املــعــســكــر الــصــيــفــي من 
الـــتـــي تقيمها  األنـــشـــطـــة  أبـــــرز 
ــة  ــديـ ــاألنـ ــلــــجــــان الـــشـــبـــابـــيـــة بـ ــ ال
ــز الــشــبــابــيــة ملـــا لـــه من  ــراكــ واملــ
أهــــــداف مـــتـــعـــددة تــســاهــم في 
الشباب وزيــادة  قـــدرات  صقل 

مهاراتهم في عدة مجاالت.
 كبيرًا 

ً
إقــبــاال وشــهــد املعسكر 

ــارك في  ــ ــد شـ مـــن الـــشـــبـــاب وقــ
املعسكر نحو »30« مشاركا 
الــعــمــريــة مـــن 13 حتى  لــلــفــئــة 
ــث تــضــمــنــت  ــيــ عــــــامــــــا، حــ  17
ــرات وبــــرنــــامــــج املــعــســكــر  ــ ــقـ ــ فـ
فـــتـــرة ســبــاحــة حــــرة بــاملــجــمــع 
بالنادي، وتاها أنشطة  املائي 
ريــاضــيــة وتــثــقــيــفــيــة بــالــصــالــة 
»الداخلية« بإشراف  الرئيسية 
ومــتــابــعــة مـــن قــــادة املــعــســكــر، 
كــمــا شــهــدت الــفــتــرة املــســائــيــة 
ضمن املعسكر برامج وانشطة 

رياضية متنوعة.
جدير بالذكر أن من أهم أهداف 
املــعــســكــر غـــرس قــيــم الــتــعــاون 
واملــشــاركــة الــفــاعــلــة فــي العمل 
املـــشـــتـــرك، والـــــــذي يـــصـــب فــي 
مصلحة الشباب أنفسهم، من 
حيث تعليمهم كيفية االعتماد 
علي النفس، واكتساب مهارات 
جديدة، مع العمل بروح الفريق، 
وتعلم فنون جديدة من خال 
فــــــقــــــرات وبـــــــرامـــــــج املـــعـــســـكـــر 
الــتــوعــوي  التثقيفي  الــصــيــفــي 
األول، والذي أقيم بمقر النادي 
ــريــــاضــــي بــمــنــطــقــة  ــ الـــعـــربـــي ال

اسلطه الجديدة.

ــن نــجــوم  ــن الـــعـــديـــد مـ ــعــلــمــاء عـ كــشــف ال
الزومبي التي ال تــزال مضيئة حتى بعد 
انــفــجــارهــا، وفـــي بــحــث نــشــر فــي املجلة 
الفلكية، يقول  امللكية  الشهرية للجمعية 
الباحثون إنهم حددوا ثاثة من األجسام 
النادرة والغامضة باستخدام بيانات من 
التابع لوكالة  الفضائي  تلسكوب /جايا/ 

الفضاء األوروبية.
ووفــقــا ملــا ذكــــره مــوقــع صحيفة »ديــلــي 
ــيـــة، تــــم الـــتـــعـــرف عــلــى  ــبـــريـــطـــانـ ــيــــل« الـ مــ
النجوم، حيث شوهد اثنان منها يسيران 
بسرعات مذهلة عبر مجرة درب التبانة 
ــن املـــقـــرر أن يــتــركــا الـــحـــدود املــجــريــة  ومـ
يــدور  املــطــاف، بينما  بالكامل فــي نهاية 
النجم الثالث للخلف، ويسير في االتجاه 

املعاكس لنجوم أخرى في املجرة.
وفــــي حـــني أن بــعــض الـــنـــجـــوم تــتــاشــى 
ــــهــــا إلــــــى نــهــايــة  ــجـــرد وصــــول ــمـ ــا بـ ــامـ ــمـ تـ
احــتــيــاطــيــاتــهــا مـــن الـــوقـــود وتــنــفــجــر في 
السوبرنوفا،  الــخــارج فيما يعرف باسم 
فــإن بعضها يحصل على فرصة ثانية 

في الحياة مثل هؤالء النجوم الزومبي.
ويقول العلماء إنه من خال دراسة النوع 
الــنــادر مــن الــنــجــوم، قــد يكونون قــادريــن 
ــــؤدي إلــى  ــة الـــظـــاهـــرة الـــتـــي تـ ــ عــلــى دراســ
الحدوث وغالبا ما  نــادرة  إنشائها، فهي 
الــفــلــك حــيــث ال  لعلماء  يصعب رصــدهــا 

يمكن رؤيتها إال في املجرات البعيدة.

ــة  يــعــكــف بــاحــثــون أمــيــركــيــون، عــلــى دراسـ
بــيــانــات ضــخــمــة بـــشـــأن الـــزلـــزالـــني الــلــذيــن 
ضــربــا واليـــة كــالــيــفــورنــيــا، مـــؤخـــرا، وســط 
تــوقــعــات بــهــزة أرضــيــة قــويــة »كــبــرى«، في 
مــنــطــقــة ســـان ديــيــغــو. وبــحــســب مـــا نقلت 
»فوكس 5«، فإن معهد »سكريبس« لعلوم 
ــفـــي هـــزة  ــد ألـ ــ املـــحـــيـــطـــات، تــمــكــن مــــن رصـ
ارتــداديــة منذ الرابع من يوليو الــجــاري، أي 
الزلزال األول من أصل زلزالني ضربا  منذ 
الذي  الزلزال  منطقة ريجيس ريست. وهز 
بلغت شدته 7.1 درجة بلدة ريدجكريست 
بــصــحــراء مـــوهـــافـــي، الــســبــت، بــقــوة زادت 
ــزال بــلــغــت قــوتــه 6.4  ــ ثــمــانــي مــــرات عـــن زلـ
درجة شهدته نفس املنطقة قبل 34 ساعة 
القوية أيضا في  الهزات  من ذلك وتسببت 
للمياه وانقطاع  كــســور بخطوط رئيسية 
لــلــكــهــربــاء عـــن أنـــحـــاء مـــن ريــدجــكــريــســت 
ألفا وتقع على بعد 202  التي يقطنها 27 
كــيــلــومــتــر شــمــال شــرقــي لـــوس أنــجــلــيــس. 
وأوضـــح العالم فــي شــؤون الـــزالزل بمعهد 
»سكريبس« في جامعة كاليفوريا – سان 
الــبــيــانــات املتاحة  ديــيــغــو، ديــبــي كــيــلــب، أن 
بشأن الــهــزات األرضــيــة، مــؤخــرا، ليس لها 
مــثــيــل مــنــذ مـــدة طــويــلــة جــــدا. وأضـــــاف أن 
الــزلــزال األخير الــذي جــرى استشعاره في 
مقاطعة سان دييغو، والذي بلغت شدته 7 
درجــات، كــان في سنة 2010، ولــم يسجل 
ســــوى زلـــــــزاالن آخــــــران فـــي املــنــطــقــة منذ 
1992. وتقوم شبكة »آنزا« التابعة للمعهد 
ــهــــزات األرضـــيـــة،  ــ األمـــيـــركـــي، بــتــســجــيــل ال
الباحثون  الفعلي، ويعتمد  خــال وقوعها 
على هذه البيانات الثمينة ألجل فهم طبيعة 

الظاهرة الجيولوجية في املقاطعة.

نظمت املكتبة الوطنية ورشة فنية ومهارية بعنوان »ارسم صورة من قطر« 
أتاحت لرواد املكتبة إطاق العنان ملهاراتهم الفنية واإلبداعية في رسم إحدى 
الصور التاريخية لدولة قطر بصحبة الفنان القطري فهد املعاضيد الذي قدم 
الفوتوغرافية  النصائح واإلرشـــادات حول كيفية رسم الصور  للمشاركني 
الــقــديــمــة، وقــدمــت مــريــم املـــطـــوع، أخــصــائــيــة املــعــلــومــات بــاملــكــتــبــة، نــبــذة عن 
التطورات  التي رصــدت  التراثية  املكتبة  الفوتوغرافية في  مجموعة الصور 
املهمة في تاريخها خال  للمحطات  التي شهدتها قطر ووثقت  الجوهرية 
القرون الثاثة األخيرة، بعدها قدم الفنان فهد املعاضيد للمشاركني نصائح 

الرسم على القماش. 
ا مع تركيز املكتبة في فعاليات يوليو على عالم الحيوانات، تم التركيز 

ً
واتساق

في هذه الورشة على الصور الفوتوغرافية التي تحتوي على حيوانات ذات 
العربية والقطرية، مثل الصقور  الثقافة  بــارز فــي  مكانة أصيلة وحــضــور 
والجمال والخيول التي كانت لفترة طويلة من املكونات األساسية في الحياة 

اليومية لسكان قطر والخليج.
الفعالية، قالت عنها: »لقد قدمت لي  فــي  املــشــاركــات  أحــمــدي، إحــدى  مريم 
ــول مــجــمــوعــة الــصــور  الـــورشـــة الــكــثــيــر مـــن املــعــلــومــات، وتــعــلــمــت الــكــثــيــر حـ
الــتــاريــخــيــة فــي املــكــتــبــة، الــتــي يستطيع أي شــخــص مهتم بــدراســة الــتــاريــخ 
املــرئــي لــدولــة قــطــر مــشــاهــدتــهــا واالطـــــاع عــلــيــهــا. إنــنــي شــغــوفــة بــرؤيــتــهــا، 
القريب لرؤيتها  املكتبة في املستقبل  الوقت في  املزيد من  وأخطط لقضاء 

واستعراضها بالكامل، وتعلم كل ما أستطيع تعلمه منها«.

أطلقت قطر للبترول برنامجها الصيفي األول 
ــراك طــــاب وطـــالـــبـــات املــــــدارس،  املــصــمــم إلشــــ
الثاني  التاسع وحــتــى  الــدراســيــة  الفصول  مــن 
ــي أنــشــطــة  عـــشـــر، لــلــقــطــريــني والـــقـــطـــريـــات فــ
تعليمية وتفاعلية ممتعة لتطوير فهم أفضل 
ــوارد الـــطـــاقـــة وســبــل  ــ ــمـــل عـــن مــخــتــلــف مــ وأشـ
تحقيق استدامتها واملحافظة عليها في نطاق 

تكنولوجيا عالم اليوم.
ويمنح البرنامج الصيفي لقطر للبترول الطاب 
املشاركني الفرصة للتعرف على التطور املهني 
فـــي مــجــال الــطــاقــة ومــخــتــلــف مـــجـــاالت العمل 
املتخصصة في صناعة النفط والغاز، ولتعلم 

لتزويد قطر  التوجهات املستقبلية  املزيد عن 
بالطاقة املستدامة، وذلــك فــي نطاق املحافظة 

على البيئة وخدمة املجتمع.

امــس االحـــد ويستمر حتى  الــبــرنــامــج  انطلق   
ــــن خــمــس  ــتــــكــــون مـ ــطـــس الــــــقــــــادم، ويــ 8 اغـــسـ
مجموعات يستمر كل واحد منها ملدة خمسة 

أيام )ثاثة أيام داخل قاعات الدراسة والنشاط، 
ويــومــان فــي رحــات ميدانية إلــى حقول نفط 

ان الصناعية(. 
ّ
دخان وإلى مدينة راس لف

ــذه الــفــصــول فــرصــة هــامــة لتعريف  وتـــقـــدم هـ
ــطـــري بـــصـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط والـــغـــاز  ــقـ ــاب الـ ــبـ الـــشـ
فـــي الـــدولـــة، وتــعــلــم مــفــاهــيــم الــطــاقــة املــتــجــددة 
وغيرها من مصادر الطاقة، ومفاهيم وحلول 
الطاقة والبيئة،  التدوير واملحافظة على  إعــادة 
ــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة في  والـــتـــفـــاعـــل مـــع ال
التدرب  الــطــاقــة. كما تتضمن األنشطة  مجال 
الذاتية والعمل  اللغوية والتنمية  املــهــارات  على 

الجماعي.

»قطر للبترول« تطلق برنامجها الصيفي األول

العربي وشباب 
الوكرة ينظمان 

معسكرهم 
الصيفي األول

علماء الفلك يعثرون 
على 3 نجوم

مخاوف من »الزلزال 
الكبير« في كاليفورنيا

ينظم مركز شباب الجميلية التابع لوزارة الثقافة والرياضة دورة في 
تعليم السباحة بالتعاون مع مركز شباب الذخيرة وقد بدأ البرنامج 
في السادس من يوليو ويستمر خال فترة النشاط الصيفي 2019 
ملــدة يومني فــي األســبــوع )السبت واألربــعــاء( وقــد شــارك فــي افتتاح 
البرنامج كل من السيد  البرنامج عــدد 21 منتسبا وقــد أشــرف على 
التجاني والسيد محمد حمدي املشرف اإلعامي من طرف  مجدي 
املــشــاركــون على بعض مبادئ  تــعــرف  الجميلية، وقــد  مــركــز شــبــاب 

السباحة وأنواعها.

»ارسم صورة من قطر« في المكتبة الوطنية

طلبة الماجستير التنفيذي المزدوج يقومون برحلة دراسية أللمانيا
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  العشـاء: 08:00
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أسعار المعادن والعمالت
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