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عقد حضرة صاحب السمو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
ــارك  املــــفــــدى، وســــعــــادة الـــدكـــتـــور مـ
تــي إســبــيــر وزيـــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة 
ــتــــحــــدة األمـــريـــكـــيـــة  ــات املــ ــ ــــواليـ ــالـ ــ بـ
الصديقة، اجتماعا بمبنى وزارة 
الــدفــاع )الــبــنــتــاغــون( مــســاء أمــس، 
وفي بداية االجتماع رحب سعادة 
وزير الدفاع باإلنابة بسمو األمير 
املفدى، منوها بعالقات دولة قطر 
ــائـــال إنــهــا  والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، قـ
أقــوى من أي وقت مضى، ومشيدا 
الــذي تلعبه  بالدور االستراتيجي 
قـــاعـــدة الـــعـــديـــد الـــجـــويـــة، ومـــقـــدرا 
دعـــمـــهـــا لــلــعــســكــريــن األمــريــكــيــن 
بــهــا، مضيفا سعادته  املــوجــوديــن 
أن استعداد دولة قطر الستضافة 
الـــقـــوات األمــريــكــيــة لــفــتــرة طــويــلــة 
ــة بـــن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ ــز لــــــلــــــروابــــــط الـ ــ ــرمــ ــ يــ
البلدين، مؤكدا أهمية هذه القوات 
لدعم االستقرار في منطقة الشرق 
األوســــــط، ومـــشـــيـــدا بــجــهــود دولـــة 
ــي تـــخـــفـــيـــف حــــــدة الـــتـــوتـــر  ــ قـــطـــر فـ

الحالي.
وفيما يخص تحضيرات دولة قطر 
العالم  املستمرة الستضافة كــأس 
2022، هــنــأ ســعــادتــه ســمــو األمــيــر 
املــــفــــدى بــــهــــذا الــــحــــدث الـــريـــاضـــي 
ــة بــأنــهــا  ــ ــــدوحـ الـــكـــبـــيـــر، واصــــفــــا الـ
مــديــنــة رائـــعـــة، ومـــؤكـــدا أن الــعــالــم 
ســيــنــبــهــر بـــشـــدة بــحــســن ضــيــافــة 

الشعب القطري.
ــه، أكـــــد ســـمـــوه عـــلـــى مــا  ــبـ ــانـ مــــن جـ
قاله سعادة الوزير من أن البلدين 
تــجــمــعــهــمــا عـــالقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
ــمـــالن مــعــا  ــعـ ــيـ قـــــويـــــة، وأنــــهــــمــــا سـ
ــثــــيــــث عــــلــــى تــخــفــيــف  وبــــشــــكــــل حــ
الــــتــــوتــــر فـــــي املـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــمــر 
بــفــتــرات عصيبة مــنــذ أعــــوام عــدة، 
موضحا سموه أن قضايا املنطقة 

ستجد طــرقــا لتخفيف التصعيد 
بــشــكــل  الـــجـــمـــيـــع ســــويــــا  إذا عـــمـــل 
وثيق. كما عبر سمو األمير املفدى 
عــــن شـــكـــره عـــلـــى اســـتـــضـــافـــتـــه فــي 
الـــدفـــاع، مــعــربــا عـــن تطلعه  وزارة 
لــــعــــام 2022،  الــــعــــالــــم  كـــــــأس  إلـــــــى 
ــــي تــلــيــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــولـ ــطـ ــبـ ــلـ وأيـــــضـــــا لـ
عــــام 2026 والـــتـــي ستستضيفها 

الواليات املتحدة األمريكية.
التعاون  وبحث االجتماع عالقات 
البلدين وسبل  االستراتيجي بن 
تـــطـــويـــرهـــا، ســـيـــمـــا فــــي املــــجــــاالت 
الدفاعية والعسكرية واألمنية، كما 
ــاع  تــمــت مــنــاقــشــة تـــطـــورات األوضــ
ــا ودولـــــــيـــــــا، وخـــصـــوصـــا  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إقـ
ــهـــود املـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن فــي  الـــجـ
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إرســــــــاء الــــســــالم واالسـ

املنطقة.
حـــــــضـــــــر االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع عـــــــــــــدد مــــن 
أصـــحـــاب الــســعــادة أعـــضـــاء الــوفــد 
ــمـــوه. وكــــان  ــمـــي املــــرافــــق لـــسـ الـــرسـ
قـــد أقــيــمــت لــســمــو األمـــيـــر مــراســم 
استقبال رسمي لدى وصوله مقر 

البنتاغون.
وكان حضرة صاحب السمو أمير 
الــبــالد املــفــدى، قــد وصــل أمــس إلى 
الــعــاصــمــة واشــنــطــن دي ســـي في 
ــارة رســمــيــة لــلــواليــات املــتــحــدة  ــ زيـ
ــة. وكــــــان فــي  ــقـ ــديـ ــة الـــصـ ــيـ ــكـ ــريـ األمـ
استقبال سموه لدى وصوله مطار 
ــة، ســـعـــادة  قـــاعـــدة أنـــــــدروز الـــجـــويـ
السيدة ماري كيت فيشر مساعدة 
رئــــــيــــــس املــــــــراســــــــم بــــالــــخــــارجــــيــــة 
األمـــريـــكـــيـــة، وســــعــــادة الــســيــد تيم 
لــيــنــدر كــيــنــج نــائــب مــســاعــد وزيـــر 
ــة لـــــــشـــــــؤون الـــخـــلـــيـــج  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
الــعــربــي، وســـعـــادة الــشــيــخ مشعل 
بن حمد آل ثاني سفير دولــة قطر 
الــواليــات املتحدة األمريكية،  لــدى 
والــســادة أعــضــاء الــســفــارة ومكتب 
القطري بواشنطن.  الــدفــاع  ملحق 

ويرافق سموه وفد رسمي.

 سموه ناقش تطورات األوضاع إقليميا ودوليا                       والجهود المشتركة إلرساء السالم بالمنطقة
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واشنطن - قنا
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ــار الــعــاقــات الــوطــيــدة والــتــشــاور  فـــي إطــ
املـــتـــواصـــل بـــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن، بــدأ 
حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، أمــس، 
زيارة رسمية للواليات املتحدة األمريكية 
الله،  الصديقة، وسيلتقي سموه، حفظه 
خال الزيارة مع فخامة الرئيس دونالد 
ترامب رئيس الواليات املتحدة األمريكية 
ــيـــوم لــبــحــث أوجـــه  فـــي الــبــيــت األبـــيـــض الـ
تطوير التعاون اإلستراتيجي القائم بن 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت، وتــبــادل 
اآلراء حــول أبـــرز املــســتــجــدات فــي املنطقة 

والعالم.
املــقــرر أن يعقد سمو األمــيــر املفدى  ومــن 
ــع عـــدد  ــاءات مــ ــ ــقـ ــ خـــــال الـــــزيـــــارة أيـــضـــا لـ
ــاإلدارة األمــريــكــيــة  ــ مــن كــبــار املــســؤولــن بــ
الــزيــارة  وأعــضــاء الكونغرس، كما تشهد 
التوقيع على اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم 
ــالـــدفـــاع والـــطـــاقـــة واالســتــثــمــار  تــتــعــلــق بـ

والنقل الجوي.
ــارة  ــزيــ ــيــــض أن الــ وقـــــد أعـــلـــن الـــبـــيـــت األبــ
تندرج في إطار الشراكة طويلة األمد بن 
الــواليــات املتحدة ودولــة قطر، وستسهم 
في تعزيز العاقات االقتصادية واألمنية 
الــقــويــة الــتــي تــربــط الــبــلــديــن، وتـــوقـــع أن 
ــــدى وفـــخـــامـــة  ــفـ ــ ــر املـ ــ ــيـ ــ يـــبـــحـــث ســـمـــو األمـ
الــتــطــورات اإلقليمية  الــرئــيــس األمــريــكــي 
ــا مــكــافــحــة  ــايــ ــــي وقــــضــ ــنـ ــ ــاون األمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــزيــارة محطة جديدة  ــاب. وتشكل  اإلرهــ
ــاون  ــعــ ــتــ ــاء وتــــعــــزيــــز الــ ــ ــنـ ــ ــــق بـ ــريـ ــ ــلــــى طـ عــ
اإلســتــراتــيــجــي والــتــشــاور املــتــواصــل بن 
القيادتن والبلدين الصديقن بما يخدم 
أهدافهما ومصالحهما املشتركة، ويسهم 
ــن اإلقليمي  فــي تحقيق االســتــقــرار واألمــ

والسام العاملي.

تطورات ومستجدات 

وتــتــزامــن زيــــارة حــضــرة صــاحــب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد 
ــع الــعــديــد  ــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة مــ ــدى لــ ــفــ املــ
مــــن الــــتــــطــــورات واملــــســــتــــجــــدات املــتــعــلــقــة 
ــة ذات  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــيـــة والـ ــيـــمـ ــلـ ــايـــا اإلقـ ــقـــضـ ــالـ بـ
االهتمام املشترك، والتي تتطلب املزيد من 
التشاور والتنسيق بن الجانبن. وتأتي 
زيـــــــارة ســـمـــو األمــــيــــر لـــلـــواليـــات املــتــحــدة 
فـــي ســـيـــاق الـــعـــاقـــات املــتــيــنــة والــتــشــاور 
اإلســتــراتــيــجــي بــن الــقــيــادتــن والــبــلــديــن 
الصديقن، خاصة وأن دولــة قطر تحتل 
مــكــانــة مــتــمــيــزة عــلــى خــريــطــة الــعــاقــات 

األمريكية مع مختلف دول العالم.
ــقـــطـــريـــة  ــود بــــــدايــــــات الـــــعـــــاقـــــات الـ ــ ــعــ ــ وتــ
إقـــامـــة  بـــعـــد  ــام 1972،  ــ ــى عـ ــ إلـ األمـــريـــكـــيـــة 
عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 
ــقـــال قـــطـــر، لــكــنــهــا تـــطـــورت  ــتـ ــاب اسـ ــقــ أعــ
بــشــكــل كــبــيــر ومــتــمــيــز مــنــذ التسعينيات 
مــــن الــــقــــرن املــــاضــــي فــــي ظــــل الـــشـــراكـــات 
اإلستراتيجية فــي املــجــاالت االقتصادية 
واالستثمارية والعسكرية والثقافية، وقد 
أصبحت زيـــارات حضرة صاحب السمو 
الــواليــات املتحدة  إلــى  أمير الباد املفدى 
دائــمــة ومتواصلة كــل عــام وتحظى بقدر 
كبير مــن األهــمــيــة، وترحيب مــن مختلف 
األوساط في الواليات املتحدة، وكان آخر 
هــذه الــزيــارات فــي أبــريــل مــن الــعــام 2018، 
حيث التقى سموه في البيت األبيض مع 
فخامة الرئيس دونــالــد تــرامــب الــذي أكد 
حينها أن عاقات باده مع الدوحة تسير 

بشكل ممتاز.

الحوار اإلستراتيجي 

ــي بــن  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ويـــعـــتـــبـــر الــــــحــــــوار اإلســ
حـــكـــومـــتـــي الـــبـــلـــديـــن والـــــــذي عـــقـــدت مــنــه 
ــــل عــلــى  ــيـ ــ ــيــــر دلـ ــتــــى اآلن خــ جــــولــــتــــان حــ
ــات بــــــن الـــــدوحـــــة  ــ ــــاقــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ خــــصــــوصــ
وواشنطن وحرص الجانبن على دعمها 
وتـــعـــزيـــزهـــا فـــي كـــافـــة املــــجــــاالت، ويــؤكــد 
الحوار اإلستراتيجي بن الطرفن أن ما 
ــات املــتــحــدة هو  يــربــط بـــن قــطــر والــــواليــ
شراكة إستراتيجية لم يسبق أن عقدتها 
واشنطن مع أي دولة عربية، وهي شراكة 

ــاد والــثــقــافــة  ــتـــصـ تــشــمــل الــســيــاســة واالقـ
واالستثمار والتعاون األمني والعسكري 

والدفاعي.
وكــانــت الــجــولــة الــثــانــيــة مــن هـــذا الــحــوار 
قـــد عــقــدت بـــالـــدوحـــة فـــي يــنــايــر املــاضــي، 
ــعـــاقـــات  ــاولــــت مــخــتــلــف جــــوانــــب الـ ــنــ وتــ
الــثــنــائــيــة الـــقـــويـــة الــقــائــمــة بـــن الــبــلــديــن 
ــــن اإلقــلــيــمــي  والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــاالت األمـ
ــفــــاذ  ــاع والـــتـــعـــلـــيـــم والـــثـــقـــافـــة وإنــ ــ ــدفــ ــ والــ

ــاب والـــتـــعـــاون  ــ ــ الـــقـــانـــون ومــكــافــحــة اإلرهـ
الــتــجــاري وقــضــايــا الــطــاقــة والــعــمــل. وفي 
ــوار عــبــرت  ــ ــحـ ــ ــتـــرك بـــنـــتـــائـــج الـ ــيــــان مـــشـ بــ
كــــل مــــن دولــــــة قـــطـــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
عـــن دعــمــهــمــا الـــقـــوي لــتــوســيــع الــعــاقــات 
املــشــتــرك بتعزيز  الــثــنــائــيــة والــتــزامــهــمــا 
الـــتـــعـــاون والــــســــام والــــرخــــاء الــعــاملــيــن.. 
وشــدد البلدان على التزاماتهما بتعزيز 
ــا بــتــنــامــي  الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار، ونـــوهـ
وقوة العاقات التجارية الثنائية.. وأكدت 
ــــات املـــتـــحـــدة تــمــثــل  ــــواليـ ــة قـــطـــر أن الـ ــ دولــ
شريكها األكبر في مجال االستيراد حيث 
إن 18% من جميع واردات قطر أتت منها 

في عام 2018.
وتــتــصــف الـــعـــاقـــات الــقــطــريــة األمــريــكــيــة 
بـــأنـــهـــا عــــاقــــات قـــويـــة وراســــخــــة وتــمــتــد 
ــة قطر  ــا، وتــحــتــل دولـــ ــامـ ألكـــثـــر مـــن 45 عـ
مــكــانــة مــتــمــيــزة ومــتــقــدمــة عــلــى خــريــطــة 
الــعــاقــات األمــريــكــيــة، بــاعــتــبــارهــا حليفًا 
وشــريــكــًا إستراتيجيا وصــديــقــًا موثوقًا 
ــهــــدت هـــذه  ــدة. وقــــــد شــ ــحــ ــتــ ــات املــ ــواليــ ــلــ لــ
العاقات تطورًا كبيرًا منذ التسعينيات 

مــن الــقــرن املــاضــي وخــاصــة فــي املــجــاالت 
االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة والعسكرية 
ــات  ــن عـــاقـ ــديـ ــلـ ــــط الـــبـ ــربـ ــ والـــثـــقـــافـــيـــة. وتـ
ــنـــطـــاق، ومــــن أجــل  اقـــتـــصـــاديـــة واســـعـــة الـ
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، نظمت دولـــة قطر 
في الدوحة خال أكتوبر املاضي، منتدى 
األعمال القطري-األمريكي، الذي تم خاله 
الــتــبــاحــث فــي ســبــل تــعــزيــز االســتــثــمــارات 
ــتـــعـــاون الــتــجــاري  املـــتـــبـــادلـــة وعــــاقــــات الـ
ــع زيــــــارة  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ ــادي. وبــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واالقــ
ــفـــدى لـــلـــواليـــات املــتــحــدة  ــر املـ ــيـ ســمــو األمـ
فــي أبــريــل مــن الــعــام املــاضــي، نظمت قطر 
جولة الحراك االقتصادي بعدد من املدن 
األمـــريـــكـــيـــة الـــكـــبـــرى، والـــتـــي أســـفـــرت عن 
تــوقــيــع مــجــمــوعــة مـــن مـــذكـــرات الــتــعــاون 
ــة الـــتـــي تــؤســس  ــاريـ ــتـــجـ ــيــــات الـ ــاقــ ــفــ واالتــ
لــشــراكــات فــاعــلــة واســتــثــمــارات مشتركة 

تصب في مصلحة الجانبن.

استثمارات قطر 

ــثـــمـــارات قـــطـــر فــــي الــــواليــــات  ــتـ وتــــقــــدر اسـ

املتحدة بعشرات املليارات من الــدوالرات، 
وتــــــشــــــمــــــل قـــــــطـــــــاعـــــــات مـــــــتـــــــعـــــــددة مـــثـــل 
التكنولوجيا، اإلعـــام، الطاقة، العقارات 
وغــيــرهــا، وتــســتــوعــب هـــذه االســتــثــمــارات 
ــا  ــيـ ــالـ ــــل األمــــــريــــــكــــــي حـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــي ســـــــــوق الـ ــ ــ فـ
حــوالــي مــلــيــون وظــيــفــة، ويــفــوق الــتــعــاون 
الـــدولـــتـــن 125 مــلــيــار  ــتــــصــــادي بــــن  االقــ
دوالر، وتــتــطــلــع الــدولــتــان ملــضــاعــفــة هــذا 

التعاون خال السنوات القادمة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أعـــلـــنـــت شـــركـــة قــطــر 
للبترول، عزمها استثمار 20 مليار دوالر 
بــالــواليــات املتحدة على مدى  على األقـــل 
الــســنــوات القليلة املقبلة، كما خصصت 
الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار 
دوالر لدعم االقتصاد األمريكي من خال 
شــــراء 332 طـــائـــرة أمــريــكــيــة الــصــنــع بما 
ألـــف فرصة  أكــثــر مــن 527  أســهــم بتوفير 
ــاز قـــطـــر لــاســتــثــمــار  ــهــ ــــن جــ ــلـ ــ ــل. وأعـ ــمــ عــ
ومــجــمــوعــة دوغـــــاس إيــمــيــت األمــريــكــيــة 
مـــــــؤخـــــــرا االســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــلـــــى مـــــشـــــروع 
جليندون - املجمع السكني في ويستوود 
بوالية كاليفورنيا األمريكية بقيمة 365 
مــلــيــون دوالر، ويـــأتـــي هــــذا االســـتـــحـــواذ 
تماشيا مــع مــا أعلنه الجهاز مسبقًا عن 
عــزمــه ضــخ اســتــثــمــارات بقيمة 45 مليار 
الــواليــات املتحدة  دوالر في جميع أنحاء 

خال األعوام املقبلة.

تبرعات قطرية 

ولم يقتصر التعاون القطري - األمريكي 
ــارة واالســــتــــثــــمــــار  ــ ــــجـ ــتـ ــ عــــلــــى مـــــجـــــاالت الـ
والثقافة فحسب، بل امتد ليشمل املجال 
اإلنساني أيضًا، حيث تبرعت دولــة قطر 
بــمــا قيمته مــائــة وثـــاثـــون مــلــيــون دوالر 
ــار كـــاتـــريـــنـــا  ــ ــــصـ ملــــســــاعــــدة مــــتــــضــــرري إعـ
ــر يـــؤكـــد أن  وإعــــصــــار هــــارفــــي، فــــي مـــؤشـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن تــهــدف 
بشكل أساسي لخدمة مصالح شعبيهما 
ومـــســـاعـــدة بــعــضــهــمــا فــــي الــتــغــلــب عــلــى 
التحديات واالســتــفــادة مــن كــافــة الفرص 

املتاحة.
وعلى الرغم من أن مجاالت التعاون بن 
ــكــــي تــغــطــي  ــريــ ــقـــطـــري واألمــ الـــجـــانـــبـــن الـ
ــتــــصــــاديــــة  الــــعــــديــــد مـــــن الــــقــــطــــاعــــات االقــ
والعسكرية واألمنية والثقافية وغيرها، 
فــإن زيــارة سمو األمير املفدى لواشنطن 
تــعــتــبــر فـــرصـــة مــنــاســبــة الســـتـــعـــراض ما 
تــم إنــجــازه ومـــا تحقق فــي هـــذا املضمار 
ــا يتطلع إليه  الــفــتــرة املــاضــيــة، ومـ خـــال 
املسؤولون بالبلدين من فتح آفاق جديدة 
للتعاون واملــشــاركــات اإلستراتيجية بن 
الــدولــتــن، وبــمــا يــوفــر املــزيــد مــن الــفــرص 
ــرة واملــــنــــافــــع املـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن  ــمــ ــثــ املــ
الــســام  الــصــديــقــن، وصــالــح  وشعبيهما 

واألمن واالستقرار في العالم.

األمير وترامب يبحثان مستجدات القضايا اإلقليمية والدولية

الدوحة - واشنطن.. محطات متميزة 
على طريق الشراكة اإلستراتيجية

¶  توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدفاع والطاقة واالستثمار والنقل الجوي 

تعد الواليات املتحدة سادس أكبر شريك تجاري لدولة 
قــطــر، وقـــد بــلــغ حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن الــدولــتــن 
مــا يــقــارب 6 مــلــيــارات دوالر الــعــام املــاضــي، وتعمل في 
الــســوق القطري 650 شركة أمريكية، منها 117 شركة 
برأس مال أمريكي مائة باملائة و55 شركة تعمل تحت 
مظلة مركز قطر للمال والباقي شركات برؤوس أموال 
مشتركة.. ويوجد بدولة قطر ما يقارب 15 ألف مواطن 
أمريكي، منهم حوالي خمسة آالف يعملون في وظائف 
تتطلب كــفــاءات ومـــهـــارات عــالــيــة وذلـــك ضــمــن القطاع 

الخاص.
ويشمل التعاون بن البلدين القطاع التعليمي أيضًا، 
ــيـــث تــســتــضــيــف قـــطـــر فــــروعــــا ملـــجـــمـــوعـــة مــــن أرقــــى  حـ
الــجــامــعــات األمــريــكــيــة، الــتــي تــحــتــل الــصــف األول في 
قوائم الجامعات الدولية، وهي جامعات وايل كورنيل 
للطب، وتكساس، ونورث ويسترن، وكارنيجي ميلون، 
وجــــورجــــتــــاون، وفــرجــيــنــيــا كـــومـــنـــولـــث، وهـــنـــاك أكــثــر 
مـــن 1200 طــالــب قــطــري يـــدرســـون حــالــيــا فـــي مختلف 
التخصصات والدرجات العلمية بالجامعات األمريكية.

شريك تجاري 

الدوحة - قنا

جولتان للحوار 
اإلستراتيجي تؤكدان 

خصوصية
 العالقات والشراكة 

اإلستراتيجية 
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47 بمناسبة فض دور االنعقاد 

آل محمود يشكر سمو األمير لدعمه ومساندته لـ »الشورى«

ــلـــــس الـــــــــشـــــــــورى جـــلـــســـتـــه  ــ ــــجـ عـــــقـــــد مـ
األســبــوعــيــة الـــعـــاديـــة، أمــــس بــرئــاســة 
الله بن  ســعــادة السيد أحمد بــن عبد 
زيــــد آل مــحــمــود رئــيــس املــجــلــس. في 
بداية الجلسة، تال سعادة السيد فهد 
بــن مــبــارك الخيارين السكرتير العام 
ــقـــرار األمـــيـــري رقـــم )27(  لــلــمــجــلــس، الـ
لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى 
سنتني ميالديتني تبدأ اعتبارًا من أول 
يــولــيــو 2019 وتنتهي فــي 30 يونيو 
2021. وواصل املجلس جلسته، حيث 
أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، 
املجلس على نتائج زيــارتــه الرسمية 
للبرتغال على رأس وفــد مــن املجلس 
خــــالل الــفــتــرة مـــن 24 إلــــى 28 يــونــيــو 
املاضي بدعوة من سعادة إدوارد فير 
رودريــغــيــز رئــيــس جمعية جمهورية 
الــبــرتــغــال، والـــتـــي تـــم خــاللــهــا توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بـــني مــجــلــس الـــشـــورى 
وجــمــعــيــة جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال، اتفق 
الطرفان بموجبها على إقامة شراكة 
وتعزيز العالقات وإنشاء مجموعتني 
بــرملــانــيــتــني لـــلـــصـــداقـــة والـــعـــمـــل عــلــى 
توحيد املواقف ذات االهتمام املشترك.
واجــتــمــع ســعــادتــه خـــالل الـــزيـــارة مع 
سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس 
مجموعة الـ 12 + والتي تضم برملانات 
الـــــدول األوروبــــيــــة وأســـتـــرالـــيـــا وكــنــدا 
ونــيــوزيــلــنــدا، حــيــث جـــرى اســتــعــراض 
ــة بــني  ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ ــات الـ ـــالقــ ــعـ الــ
دولـــة قطر واملــجــمــوعــة وســبــل دعمها 
وتــعــزيــزهــا. كــمــا اجــتــمــع ســعــادتــه مع 
ســعــادة أوغــوســتــو ســانــتــوس سيلفا 

الــشــؤون الخارجية بجمهورية  وزيــر 
الـــبـــرتـــغـــال، حـــيـــث جـــــرى اســـتـــعـــراض 
العالقات الثنائية بني البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة 
الــــقــــضــــايــــا ذات االهــــتــــمــــام  مـــــن  عـــــــدد 

املشترك.
ــيـــس مــجــلــس  ــلـــع ســــعــــادة رئـ كـــذلـــك أطـ
الــــشــــورى، املــجــلــس عــلــى زيـــارتـــه إلــى 
مــديــنــة جــنــيــف حــيــث حــضــر والـــوفـــد 
الـ 130 لتأسيس  املرافق حفل الذكرى 
االتـــحـــاد الــبــرملــانــي الـــدولـــي، كــمــا عقد 
عـــــدة لــــقــــاءات خـــــالل الـــــزيـــــارة شــمــلــت 
رئـــيـــســـة االتــــحــــاد الـــبـــرملـــانـــي الـــدولـــي 
ــة  ــيـــسـ واألمــــــــــني الـــــعـــــام لــــالتــــحــــاد ورئـ
مجلس االتحاد بالجمعية الفيدرالية 
ــي. ثــــم تــــال ســـعـــادة  ــ ــــروســ لـــالتـــحـــاد الــ
الــســكــرتــيــر الــعــام لــلــمــجــلــس، املــرســوم 
بـــفـــض دور  لـــســـنـــة 2019  رقــــــم )34( 
االنــعــقــاد الـــعـــادي الــســابــع واألربـــعـــني 
ــارًا مــــن يـــوم  ــبــ ــتــ ملـــجـــلـــس الـــــشـــــورى اعــ
الــســادس مــن ذي القعدة عام  الثالثاء 
1440هـــــــ املـــوافـــق لــلــتــاســع مـــن يــولــيــو 
الـــجـــلـــســـة،  ــام  ــ ــتـ ــ عـــــــام 2019. وفـــــــي خـ
ألـــقـــى ســـعـــادة رئـــيـــس املــجــلــس كلمة 

ــيـــة  ــالـ ــــض الــــــــــــدورة الـــحـ ــة فــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
لــلــمــجــلــس رفــــع فـــي بــدايــتــهــا بــاســمــه 
وبــــــاســــــم أعــــــضــــــاء املــــجــــلــــس أســـمـــى 
عــــبــــارات الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــحــضــرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى »حفظه 
الــلــه« على مــا يقدمه ســمــّوه مــن دعم 
ومـــســـانـــدة لــلــمــجــلــس، وحـــرصـــه على 
 وفـــقـــا 

ً
ــــال ــامـ ــ ــلـــس بـــــــــدوره كـ ــجـ ــام املـ ــيــ قــ

ملهامه ومسؤولياته. وأشــاد سعادته 
بجهود الحكومة املــوقــرة وتعاونها 
ــاء مــــع املـــجـــلـــس فــي  ــنــ ــبــ ــادق والــ ــ ــــصـ الـ
املجال التشريعي، وسرعة تجاوبها 
ــيـــات املــجــلــس  مـــع مــقــتــرحــات وتـــوصـ
ــة الــتــي  ــامـ ــعـ فــــي طـــلـــبـــات املـــنـــاقـــشـــة الـ
ــــول الـــعـــديـــد مــن  نــاقــشــهــا املـــجـــلـــس حـ
القضايا التي تهم الوطن واملواطنني 
كقضايا الصحة، والتعليم، والبيئة 
ــن الــغــذائــي،  ــ الــبــريــة والــبــحــريــة، واألمـ
ومــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــجــاري 
تنفيذها وتطويرها، وحوادث السير 

ومسبباتها وكيفية الحد منها.
ــادة الـــســـيـــد أحــــمــــد بــن  ــعـــ وأعـــــــــرب ســـ
ــن زيــــــد آل مـــحـــمـــود عــن  ــ ــه بـ ــلــ عـــبـــد الــ

بــالــغ ارتــيــاحــه ملــا حــقــقــه املــجــلــس من 
ــازات عــلــى الــصــعــيــديــن الــداخــلــي  إنـــجـ
ــــي.. مـــشـــيـــرًا إلـــــى مــشــاريــع  ــــارجـ ــــخـ والـ
الــقــوانــني الــعــديــدة وطــلــبــات املناقشة 
الـــــعـــــامـــــة الــــــتــــــي نــــاقــــشــــهــــا املـــجـــلـــس 
ــن مــقــتــرحــات  ومـــــا تــمــخــض عــنــهــا مــ
ــل اهـــتـــمـــام  ــحــ وتـــــوصـــــيـــــات كـــــانـــــت مــ
ــنــــاول ســعــادة  الــحــكــومــة املــــوقــــرة. وتــ
ــورى، الـــتـــحـــرك  ــ ــشــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس الــ رئــ
الخارجي الذي قام به املجلس وحقق 
ــر  ــثــــمــــرة فـــــي دعـــــــم وتـــطـــويـ ــتــــائــــج مــ نــ
عالقات دولة قطر مع الــدول الشقيقة 
ــة، مـــشـــيـــدًا بــصــفــة خــاصــة  ــقـ ــديـ والـــصـ
بــدور مجموعات الصداقة البرملانية 
التي شكلها املجلس مع مختلف دول 
أثــبــتــت فعاليتها رغــم  الــعــالــم والــتــي 

حداثة عهدها.
وأوضـــح ســعــادتــه أنــه قــد تــم فــي دور 
االنـــعـــقـــاد هــــذا بــحــمــد الـــلـــه وتــوفــيــقــه 
إلــــى  مـــــا ورد  ــيـــع  ــمـ مـــــن جـ ــاء  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ االنـ
املجلس من مشاريع قوانني ومراسيم 
بقوانني، تمت إحالتها مع املقترحات 
إلـــى الحكومة  والــتــوصــيــات بــشــأنــهــا 
املوقرة، وذلك باإلضافة إلى مواضيع 

اقترحها املجلس للمناقشة العامة.
ــتـــه، تــــقــــدم ســـعـــادة  ــلـــمـ وفــــــي خــــتــــام كـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بــخــالــص  رئــ
الشكر ألعضاء املجلس ملا بذلوه من 
ــك فـــي الــجــلــســات  ــان ذلـ جــهــد، ســــواء كـ
العامة للمجلس أو مــن خــالل لجانه 
املــتــخــصــصــة، وملــــا أبــــــدوه مـــن جــديــة 
ومسؤولية وعمل دؤوب اتسم بروح 
الــفــريــق الــــواحــــد. كــمــا شــكــر ســعــادتــه 
الــشــورى  السكرتارية العامة ملجلس 

وكافة موظفي املجلس.

الدوحة - قنا

جنيف - قنا

جولة مشاورات سياسية 
بين قطر والدومنيكان

تأشيرات دخول مجانية 
للقطريين في باكستان

عــقــدت أمــس بــالــدوحــة، جــولــة مــشــاورات سياسية بــني وزارتـــي 
الخارجية في دولة قطر وجمهورية الدومنيكان. ترأس الجانب 
القطري في املشاورات السياسية سعادة الدكتور أحمد بن حسن 
لــوزارة الخارجية، بينما تــرأس الجانب  الحمادي األمــني العام 
الدومنيكاني سعادة الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا نائب 
وزير الخارجية املكلف بالجالية الدومنيكانية في الخارج. جرى 
خــالل جولة املــشــاورات السياسية استعراض عالقات التعاون 
الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن الــصــديــقــني وســبــل دعــمــهــا وتــطــويــرهــا، 

باإلضافة إلى عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك.

صـــــرح مـــصـــدر مــــســــؤول بــــــــإدارة الــــشــــؤون الــقــنــصــلــيــة بــــــوزارة 
الخارجية، أن السلطات الباكستانية قررت منح جميع حاملي 
جوازات السفر القطرية تأشيرات دخول عند الوصول )سياحية 
ــدة أو عــدة ســفــرات، وملــدة  / زيــــارة( مجانية فــوريــة لسفرة واحـ
30 يوما يمكن تمديدها لـ 30 يوما أخــرى، مع مراعاة عــدد من 
املتطلبات تتمثل في: جواز سفر ساري املفعول ملدة ال تقل عن 
ستة أشهر، تذكرة سفر ذهــاب وإيــاب، مبلغ نقدي يعادل 1500 

دوالر أمريكي أو بطاقة ائتمان سارية املفعول.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الحمادي يجتمع 
مع سفير فنزويال

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمــني العام 
لــوزارة الخارجية، أمــس، مع سعادة جيوسيب يوفريدا يوريو 
سفير فــنــزويــال لــدى الــدولــة. جــرى خــالل االجــتــمــاع استعراض 
التعاون الثنائي باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

قطر تؤكد مواصلة موقفها الداعم للشعب الفلسطيني

الداعم والثابت  أكــدت دولــة قطر على مواصلة موقفها 
الــعــادلــة، حــتــى يسترد  الفلسطيني وقضيته  للشعب 
كافة حقوقه، ويقيم دولته املستقلة كاملة السيادة على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جاء ذلك في 
السفير علي  ألقاها أمس سعادة  التي  كلمة دولــة قطر 
خلفان املنصوري، املندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى بجنيف، خالل 
الــســابــع، بــشــأن حــالــة حقوق  البند  الــعــام تحت  النقاش 
العربية املحتلة  اإلنــســان فــي فلسطني وفــي األراضــــي 
ــدورة الــحــالــيــة الــحــاديــة  ــ ــرى، وذلــــك خـــالل أعــمــال الـ ــ األخـ

واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
وشدد سعادة السفير املنصوري على أهمية املحافظة 
بـ )حالة حقوق اإلنسان في  املتعلق  السابع  البند  على 
فلسطني وفي األراضي العربية املحتلة األخرى(، كبند 
أساسي في أعمال مجلس حقوق اإلنسان، وضــرورة 
املشاركة فيه ملا يحمله من أهمية في تسليط الضوء 
الجسيمة من  الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان  على 
الــعــالــم. وقـــال سعادته  فــي  آخــر دولـــة استعمارية  قبل 
الفلسطينية ومنذ عقود بمراحل  القضية  »لقد مــرت 

بــدأت باحتالل واغــتــصــاب إسرائيل،  مــأســاويــة عــديــدة 
الفلسطينية وتشريد  القائمة باالحتالل، لألرض  القوة 
وتــهــجــيــر أهــلــهــا، مـــــرورا بـــحـــروب نــتــج عــنــهــا احــتــالل 
إســرائــيــل ملــزيــد مــن األراضـــــي، وصـــوال إلـــى اتــفــاقــيــات 
ومؤتمرات للسالم ووضع خرائط طريق، ومفاوضات 
ألكــثــر مــن عــقــديــن مــن الــزمــن بـــدون الــتــوصــل إلـــى حل 
نهائي، األمر الذي أدى إلى بث اليأس لدى الفلسطينيني 
الــدولــي«.. محذرا من  من وعــود فارغة قطعها املجتمع 
»أن استمرار الفشل في التوصل إلى حل عــادل ودائم 
له عواقب وخيمة على  القضية، ستكون  وشامل لهذه 

منطقة الشرق األوسط والعالم أجمع«.

وأعــــرب ســعــادة السفير عــلــي خــلــفــان املــنــصــوري عن 
أسفه مــن تفاقم األوضـــاع اإلنسانية فــي غــزة، بسبب 
اســتــمــرار الــحــصــار الــجــائــر املــفــروض عليها، وتــكــرار 
إلى  الهمجية.. مشيرا  العسكرية اإلسرائيلية  العمليات 
أن ذلـــك يــعــد جـــزءا مــن واقـــع مــريــر ومـــأســـاوي يعيشه 
أبناء القطاع خاصة األطفال والنساء.. وطالب سعادته، 
املجتمع الدولي بأن يتخذ كل اإلجــراءات الالزمة إلنهاء 
الحصار، ودعم جهود اإلعمار قبل أن تتدهور األوضاع 

وتصل إلى مستوى ال تمكن السيطرة عليه.
ــــة  ــة دول ــ ــم عــــن إدانـــ ــرب ســــعــــادة املــــنــــدوب الــــدائــ ــ كـــمـــا أعــ
قــطــر، ملــواصــلــة الــكــيــان اإلســرائــيــلــي بــنــاء املستوطنات 
اإلسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات 
املــحــاوالت  الصلة، ورفضها جميع  مجلس األمــن ذات 
الشريف ووضعها  القدس  لتغيير هوية مدينة  الرامية 
التاريخي والقانوني في مخالفة واضحة لقرار مجلس 
األمــن رقــم 2334. وأكــد السفير املــنــصــوري فــي ختام 
الشرق األوسط  العادل والشامل في  البيان، أن السالم 
انتهاء  هو خيار إستراتيجي، وأن شــرط تحقيقه هو 
الفلسطينية والعربية  االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 
املــحــتــلــة، وتــمــكــني الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــمــارســة 
حــقــوقــه غــيــر الــقــابــلــة لــلــتــصــرف، بــمــا فيها حــق تقرير 

املصير.

¶ علي خلفان المنصوري

اطلع على إنجازات المجلس

رئيس الوزراء يوجه بدعم خطط »األعلى للقضاء« للتحول الرقمي

اطـــلـــع مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نـــاصـــر بن 
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة، عـــلـــى اإلنــــــجــــــازات الــــتــــي أحــــرزهــــا 
املجلس األعــلــى للقضاء وأبـــرز مــا تــم تنفيذه 
في إطار خطة التحول الرقمي التي يعتمدها 
املجلس، إلى جانب الجهود املبذولة لالعتماد 
على التكنولوجيا الحديثة فــي مجال العمل 
ــة الـــدولـــة فــي مجال  الــقــضــائــي بــمــا يــلــبــي رؤيــ
التحول الرقمي ضمن استراتيجية الحكومة 
الرقمية. جــاء ذلــك خــالل الــزيــارة التي قــام بها 
معاليه أمس إلى مقر املجلس األعلى للقضاء 
في مدينة لوسيل ورافقه فيها سعادة السيد 
جــاســم بــن ســيــف السليطي وزيـــر املــواصــالت 
ــلـــجـــنـــة الــتــوجــيــهــيــة  ــيــــس الـ واالتـــــــصـــــــاالت رئــ
للحكومة اإللكترونية، حيث تعمل الحكومة 
على دعم كل الخطط والتوجهات الرامية إلى 
التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة سواء 
الــوزارات أو الهيئات أو املؤسسات واملجالس 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وقدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن 
املهندي رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس 

محكمة التمييز نبذة تعريفية خــالل الزيارة 
عـــن أبـــــرز مــعــالــم خــطــة الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي في 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء والـــتـــي تــشــمــل كــافــة 
الــقــضــائــيــة مــن خــدمــات إلكترونية  املــنــظــومــة 
الـــكـــوادر الوطنية  الــجــلــســات وتــدريــب  وإدارة 
لتلبية أهـــداف الــتــحــول الــرقــمــي والــتــي تصب 
ــيـــادة الــرشــيــدة  ــقـ جــمــيــعــهــا فـــي إطـــــار رؤيـــــة الـ
لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني أمير البالد املفدى )حفظه الله ورعاه( 

بتحقيق العدالة الناجزة.
واســـتـــعـــرض ســـعـــادة رئــيــس املــجــلــس األعــلــى 
لــلــقــضــاء مــجــمــل الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة التي 
تم استحداثها في إطار خطة التحول الرقمي 
والتي من شأنها أن تساهم في سرعة إنجاز 
القضايا وتحقيق العدالة املنشودة. وتعرف 
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الــعــرض على خطة التحول الرقمي  مــن خــالل 
فـــي املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء وكـــافـــة املــحــاكــم 
إلـــى  ــهــــدف  تــ ــــي  ــتـ ــ ــه والـ ــ لـ الـــتـــابـــعـــة  واإلدارات 
تــقــديــم خــدمــات مــتــطــورة وذلـــك ضــمــن العديد 
مــن املـــبـــادرات الــتــطــويــريــة الــســاعــيــة لتحقيق 
األهـــــــــداف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يــســعــى لــهــا 

املجلس األعلى للقضاء.

الــرقــمــي فــي املجلس  الــتــحــول  وتتضمن خطة 
األعــلــى للقضاء والــتــي تــم إنــجــاز الــعــديــد من 
مشاريعها، تقديم خدمات إلكترونية مرتبطة 
بالجمهور واملــحــامــني وبـــإجـــراءات التقاضي 
عبر تطوير أنظمة إلكترونية إلدارة الجلسات 
ــاء قـــاعـــات  ــ ــشــ ــ خــــــالل جـــلـــســـات الـــــــتـــــــداول، وإنــ
تــــداول مــجــهــزة بــالــوســائــل الــتــقــنــيــة املــتــطــورة 
وكـــذلـــك تــوفــيــر خـــدمـــات الـــســـداد اإللــكــتــرونــي، 

إلـــى جــانــب خــدمــات اإلشـــعـــارات واإلخـــطـــارات 
القضائية والتكامل اإللكتروني مــع الجهات 
الــعــالقــة، وإيــقــاف التعامالت  الــحــكــومــيــة ذات 
الــورقــيــة املــرتــبــطــة بـــإجـــراءات تنفيذ األحــكــام 
ــراءات مــطــورة تــســتــهــدف املحافظة  ــ وفــقــا إلجــ
على مصالح املتقاضني وضمان خصوصية 
الــبــيــانــات وتــقــديــم الــبــدائــل املــتــعــددة لتنفيذ 

األحكام.

ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــالــــي رئـ ــعــ ــــرف مــ ــعــ ــ وتــ
ووزيــــر الــداخــلــيــة أيــضــا عــلــى إحـــدى مــبــادرات 
التحول الرقمي التي تتمثل فــي إنــشــاء غرفة 
عمليات للربط الحكومي وذلك ضمن األعمال 
التطويرية لتسريع إجــــراءات تنفيذ األحكام 
الــقــضــائــيــة وتــحــســني نــوعــيــة تــنــفــيــذ األحــكــام 
اتها بما يساهم بحماية حقوق  وتطوير إجراء
املتقاضني وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ 
الــحــكــم وفــقــا لــظــروف املــتــقــاضــني خــاصــة بعد 

إنشاء إدارة تنفيذ األحكام.
ــــوزراء ووزيـــر  ووجـــه مــعــالــي رئــيــس مجلس الـ
الداخلية األجهزة املعنية بالدولة على مزيد 
مـــن الـــدعـــم لــخــطــط املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء 
فــي مــجــال الــتــحــول الــرقــمــي وتــضــافــر الجهود 
املشتركة بني السلطات التنفيذية والقضائية 
لتحقيق العدالة الناجزة املنشودة بما يخدم 
مصالح كافة أفراد املجتمع ويلبي الطموحات 
واألهداف التي ترمي إليها رؤية قطر الوطنية 
2030. ونوه معاليه بما أنجزه املجلس األعلى 
للقضاء في مجال التحول الرقمي وبالخدمات 
اإللــكــتــرونــيــة املـــتـــطـــورة الـــتـــي يــقــدمــهــا لــكــافــة 
ــطـــور املــنــظــومــة  املــعــنــيــني مـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تـ

القضائية بالدولة.
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شوقي مهدي - عمر القضاه

قـــال الــقــحــطــانــي: »اســمــحــوا لــي فــي الــبــدايــة 
أن أهــنــئ الجميع عــلــى نــجــاح هـــذا املؤتمر 
ــانــــي لـــلـــســـام، فــــي الـــــدوحـــــة بـــرعـــايـــة  ــغــ األفــ
مشتركة بني دولــة قطر وأملانيا االتحادية، 
ــهــــود  ــمــــن هــــــــذه الــــجــ ــثــ ونـــــحـــــن فــــــي قــــطــــر نــ

املشتركة«.
ــثــــر مــــن 60 أفـــغـــانـــًيـــا  وأضـــــــــاف: »الـــتـــقـــى أكــ
يــمــثــلــون جميع أطــيــاف املــجــتــمــع األفــغــانــي 
بــمــن فيهم الــنــســاء وطــالــبــان ومــمــثــلــون من 
الــحــكــومــة اجــتــمــعــوا بــصــفــتــهــم الشخصية 
وألول مرة ملناقشة سبل إنهاء الصراع في 
أفــغــانــســتــان وتــحــقــيــق الـــســـام فـــيـــه، حيث 
تناولوا على مــدار يومني مجموعة واسعة 
مـــن الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، بما 
املــرأة واألقليات ووقــف إطاق  فيها حقوق 
ــرى والــســجــنــاء  ــ ــــاق ســــراح األسـ ــنـــار، وإطـ الـ
ــقــــوات األجــنــبــيــة واملــســتــقــبــل  وانـــســـحـــاب الــ

السياسي ألفغانستان«.
: »نــحــن الــيــوم نشعر بسعادة 

ً
وتــابــع قــائــا

ــان مـــشـــتـــرك  ــيــ ــبــ ــلــــى تـــوصـــلـــهـــم لــ غـــــامـــــرة عــ
كــخــطــوة أولـــى لــلــســام، كــمــا نــشــكــرهــم على 
دعمهم للمحادثات الجارية في دولــة قطر 
ويــعــتــبــرونــهــا هـــامـــة وإيــجــابــيــة فـــي إنــهــاء 

الصراع الدائر في أفغانستان«.
املــشــاركــني فــي املؤتمر  وخــاطــب القحطاني 
: »قـــد تــكــون هـــذه مــجــرد خــطــوة أولــى 

ً
قــائــا

ــاد تــفــاهــم بـــني األطـــــــراف املــتــصــارعــة،  إليـــجـ
ــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا  ــا عــ ــيـــعـ ــمـ ولـــكـــنـــنـــا نـــتـــفـــق جـ
وضـــرورة البناء عليها ومواصلة الجهود 
فــيــهــا فـــمـــشـــوار األلـــــف مــيــل يـــبـــدأ بــخــطــوة. 
ونــأمــل أن يــمــثــل هـــذا الــحــدث بــدايــة عملية 
هادفة تؤدي إلى سام شامل ومستدام في 

أفغانستان«.
وخلص سعادته إلى شكر جميع املشاركني 
األفغان على الروح البناءة في هذا الحوار، 
ــذا املــؤتــمــر  ــاح هــ ولـــكـــل مـــن ســـاهـــم فـــي إنـــجـ
والــقــائــمــني عــلــيــه، الفــتــا إلــــى أن دولــــة قطر 
ــــام ومـــحـــبـــة وتــــعــــاون مــع  ــوة سـ ــ ســتــبــقــى قـ
الشعب األفغاني واملجمتع الدولي لتحقيق 

السام في أفغانستان.

نقطة انطالق 

ــزل  ــوتـ ــــادة مـــــاركـــــوس بـ ــعـ ــ إلــــــى ذلــــــك قــــــال سـ
املــبــعــوث األملــانــي ألفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، 
إن نــجــاح املــؤتــمــر األفــغــانــي بــاالتــفــاق على 
الــبــيــان الختامي يعد أولـــى خــطــوات إنهاء 
ــا الــشــكــر  ــدمـ ــقـ ــنـــف فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مـ ــعـ الـ
للحكومة القطرية على مــا قدمته مــن كرم 
الضيافة واستضافتها للمؤتمر بمشاركة 
أكثر من 60 شخصية من مختلف مكونات 
وأطياف املجتمع األفغاني بما فيها حركة 

ــبـــان والـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة. وأضـــــاف  ــالـ طـ
بوتزل في كلمته بالجلسة الختامية ملؤتمر 
السام األفغاني بالدوحة أنه بالرغم من أن 

التوقعات كانت ليست عالية إال أن االتفاق 
عــلــى الــبــيــان الــخــتــامــي بــني الــطــرفــني كأحد 

املخرجات املهمة للمؤتمر يبعث السعادة.
وثمن املبعوث األملاني ألفغانستان املشاركة 
الـــفـــاعـــلـــة مــــن جــمــيــع األطــــــــراف فــــي مــؤتــمــر 
السام األفغاني وتحملهم املسؤولية التي 
تقع على عاتقهم تجاه بادهم، مشيرا إلى 
أن الــبــيــان املــشــتــرك الـــذي صــدر عــن املؤتمر 
ــاء الـــعـــنـــف فــي  ــهــ يــمــثــل أهـــــم الـــخـــطـــوات إلنــ

أفغانستان.
قال بوتزل: نتمنى أن يكون املؤتمر بمثابة 
ــل شــامــل  نــقــطــة مــهــمــة لـــانـــطـــاق نـــحـــو حــ
لعملية السام في أفغانستان، مشيرا إلى 
أن جــمــيــع األطــــــراف تــشــجــع كـــل املــشــاركــني 
ــة الــــحــــوار  ــلــ ــرى ومــــواصــ ــ ــ لـــالـــتـــقـــاء مـــــرة أخـ
لــلــوصــول إلـــى حــل شــامــل يــضــمــن الــخــروج 
بــنــتــائــج جــيــدة مـــن أجـــل الــشــعــب األفــغــانــي 

ومستقبله.

8  بنود أساسية تمهد الطريق للسالم األفغاني   

اتفق املجتمعون في مؤتمر الحوار 
األفغاني على ثمانية بنود أساسية 
ــثــــل أولــــــــــى خــــــطــــــوات تــحــقــيــق  ــمــ تــ
ــا تأكيد  أبـــرزهـ الـــســـام األفـــغـــانـــي، 
ــرام كــــرامــــة الــشــعــب  ــ ــتـ ــ حـــمـــايـــة واحـ
النساء،  األفــغــانــي واحــتــرام حقوق 
وبـــدء عملية الــســام بــالــتــزامــن مع 
ــــاح  ــنــــود االتـــــفـــــاق وإصــ إنــــجــــاز بــ
الحيوية وضمان  كافة املؤسسات 
الجارة اإلقليمية  الــدول  عدم تدخل 
بــالــشــأن األفــغــانــي بــاإلضــافــة إلــى 
ــرار األخـــيـــر لــلــحــوار  ــقـ ــالـ الـــقـــبـــول بـ
األفــغــانــي الـــذي عــقــد بــدايــة فبراير 

املاضي بموسكو.
ــي الـــبـــيـــان  ــ ــــون فـ ــاركـ ــ ــــشـ وشـــــــدد املـ
ــم ملــؤتــمــر  ــهـ ــمـ ــلـــى دعـ ــي عـ ــامـ ــتـ ــخـ الـ
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ الــــدوحــــة لـــلـــســـام والـ
التي  الفعالة واإليجابية  املخرجات 
تصب بمصلحة أفغانستان، وعبر 
املجتمعون في البيان الختامي عن 
شكرهم وتقديرهم بشدة للجهود 
املشتركة بني قطر وأملانيا والعمل 
ــانـــي  ــغـ ــاح املــــؤتــــمــــر األفـ ــ ــــجـ ــى إنـ ــلـ عـ
ــة، وعـــبـــروا عن  لــلــســام فــي الـــدوحـ
أملهم في توصل األطراف ودعمها 
بــمــا يـــخـــدم مــصــلــحــة أفــغــانــســتــان 
إطـــار ســام حقيقي  وشعبها فــي 

يتمناه الجميع.
أن تحقيق  الـــطـــرفـــان عــلــى  واتـــفـــق 
ــــن يـــتـــم إال عــبــر  ــــام مـــســـتـــدام ل سـ
مـــفـــاوضـــات أفــغــانــيــة شــامــلــة، وأن 
أفغانستان دولــة إسامية موحدة 
ومــــوطــــن لـــكـــل األعــــــــراق املــخــتــلــفــة، 
السيادة اإلسامية، والعدالة  وذات 
االجتماعية والسياسية، والوحدة 
التي  الوطنية، والــســيــادة اإلقليمية 

يلتزم بها جميع األفغان.
ــاط مــن  ــ ــقـ ــ وحـــــــــدد الــــبــــيــــان عـــــــدة نـ
ــات أفـــغـــانـــيـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الــــــوصــــــول ملـ
ــتـــزام الــطــرفــني  فــعــالــة تــتــمــثــل فـــي الـ
ــدات، وتـــجـــنـــب  ــ ــ ــدي ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ بـــتـــجـــنـــب ال
االنتقام والحرب الكامية، وتغليب 
ــــال االجـــتـــمـــاعـــات  لـــغـــة الــــحــــوار خـ
الــرســمــيــة، وعــــدم تــأجــيــج الــصــراع، 
ــم املــشــاركــون فــي مؤتمر  كــمــا دعـ
السام  الــدوحــة للسام مــحــادثــات 
أن  الجارية بالدوحة والتأكيد على 

الفعالة واإليــجــابــيــة من  املــخــرجــات 
املفاوضات ستكون مثمرة وتصب 

في مصلحة أفغانستان.
ــان عـــلـــى اتـــخـــاذ  ــرفـ ــطـ ــفـــق الـ كـــمـــا اتـ
الـــخـــطـــوات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا خلق 
ــام الـــشـــامـــل  ــ ــســ ــ ــ بـــيـــئـــة تـــحـــقـــق ال
ــن الـــحـــروب  وأمــــــن أفـــغـــانـــســـتـــان مــ
ــاة  ــراعـ ــــال مـ ــا، مــــن خـ ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ وتـ
تدابير فــي اإلطـــاق غير املشروط 
لــلــســجــنــاء كـــبـــار الـــســـن املــعــاقــني 
واملـــرضـــى، وضــمــان أمـــن املنشآت 
العامة مثل املدارس واملستشفيات 
واألسواق والسدود، ومواقع البناء، 
وخــــــاصــــــة احـــــــتـــــــرام املــــؤســــســــات 
التعليمية مثل املدارس والجامعات، 
واملناطق املأهولة بالسكان، وتأكيد 
ــة وحـــيـــاة  ــرامــ ــة كــ ــايـ ــمـ ــرام وحـ ــ ــتـ ــ احـ
الشعب األفغاني، وأماكه، وحماية 
املــدنــيــني، واحـــتـــرام حــقــوق الــنــســاء 
سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، 
القيم  إطــار  وتعليميا وثقافيا فــي 

اإلسامية.
اتــفــق املــشــاركــون فــي املؤتمر  كما 
األفـــغـــانـــي لــلــســام بـــالـــدوحـــة على 
ــام، تـــقـــوم  ــســ ــلــ ــ خـــريـــطـــة طــــريــــق ل
عــلــى شــــروط عـــدة مــنــهــا تأسيس 
لــلــدولــة لتطبيق  الــنــظــام اإلســـامـــي 
ــــام الــــشــــامــــل، وبـــــــدء عــمــلــيــة  ــــسـ الـ
الــســام بــالــتــزامــن مــع إنــجــاز كافة 
هــــــذه الــــبــــنــــود، ورصــــــــد ومـــتـــابـــعـــة 
ــــاح  ــفــــاق الــــســــام، وإصـ تــنــفــيــذ اتــ
ــة املـــؤســـســـات الـــحـــيـــويـــة الــتــي  ــافـ كـ
الشعب األفغاني، ودعم  إلــى  تعود 
الــدول املانحة ملرحلة ما بعد اتفاق 
ــتــعــاون  ــــســــام، والـــقـــائـــمـــة عــلــى ال ال
الجديدة، وضمان عدم  والعاقات 
الجارة واإلقليمية في  الدول  تدخل 

الشأن األفغاني.
وأكد البيان الختامي على ضرورة 
قــبــول املــشــاركــني بــالــقــرار األخــيــر 
ــّم عــقــده  لــلــحــوار األفـــغـــانـــي الــــذي تــ
ــرايـــر 2019 فــي  ــبـ فـ يـــومـــي 5 و6 
ــا حـــــــث املــــؤتــــمــــر  ــ ــمـ ــ ــو، كـ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ مــ
املتحدة ومجلس  اإلسامي واألمم 
األمـــن واالتــحــاد األوروبــــي، والـــدول 
الجارة على دعم مؤتمرات السام 

التي عقدت في موسكو والدوحة.

60 أفغانيا يمثلون أطياف المجتمع.. د. القحطاني: اختتم بالدوحة بمشاركة 

»المؤتمر األفغاني« ينجح بوضع أولى 
خطوات السالم في أفغانستان 

ق نجاحه، بعد توصل 
ّ

أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، املبعوث الخاص لوزير الخارجية ملكافحة اإلرهاب وفض املنازعات أن املؤتمر األفغاني للسالم حق
املشاركني إلى بيان ختامي مشترك كخطوة أولى للسالم، يمكن أن تكون خطوة أولى إليجاد تفاهم بني األطراف املتصارعة، تؤدي إلى سالم شامل ومستدام في أفغانستان.

وأشار القحطاني خالل كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر األفغاني للسالم الذي عقد بالدوحة على مدى اليومني املاضيني، إلى أن أكثر من 60 أفغانيا يمثلون جميع أطياف 
املجتمع األفغاني بمن فيهم النساء وطالبان وممثلون من الحكومة اجتمعوا وألول مرة ملناقشة سبل إنهاء الصراع في أفغانستان، وحضر الجلسة الختامية سعادة السفير 

ماركوس بوتزل - املبعوث األملاني ألفغانستان وباكستان، وعدد من ممثلي الشعب األفغاني.

)تصوير: عمرو دياب(

قطر قوة سالم ومحبة 
وتعاون مع الشعب 

األفغاني 

بوتزل: االتفاق على البيان 
الختامي أولى خطوات 
إنهاء العنف بأفغانستان

¶ المشاركون خال الجلسة الختامية

¶ القحطاني والمبعوث األلماني خال الجلسة الختامية

¶ المشاركون يثمنون الدور القطري واأللماني بإنجاح المؤتمر  

االتفاق على حماية 
المدنيين واحترام الحقوق 

والوحدة الوطنية 
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ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى

»الدوحة للشباب اإلسالمي« يناقش التنمية المستدامة

ــتــــدى الــــــدوحــــــة لـــلـــشـــبـــاب  ــنــ ــــش مــ ــاقـ ــ نـ
ــي، أمــــــس، قــضــيــة »الـــشـــبـــاب  ــ ــــامـ اإلسـ
ــان عــلــى الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة«  ــرهــ والــ
كواحد من أهــم محاور املنتدى الذي 
يقام ضمن فعاليات الدوحة عاصمة 
الشباب اإلسامي 2019، تحت شعار 
»األمة بشبابها«. وفي الجلسة األولى 
الــتــي حــمــلــت نــفــس عـــنـــوان املــوضــوع 
الرئيسي تحدث فيها الدكتور محمد 
الــكــواري مدير مركز الدراسات  سيف 
الــبــيــئــيــة والـــبـــلـــديـــة بــــــــوزارة الــبــلــديــة 
والبيئة، عن دور الشباب في تحقيق 
التنمية املستدامة باعتبارها مطلبا 
ــا بــــــأن مــنــظــمــة األمــــم  ــنـــوهـ عــــاملــــيــــا، مـ
املتحدة حددت 17 هدفا لهذه التنمية 
تغطي جميع مناحي الحياة وأن هذه 
األهــداف تتصدى للتحديات العاملية 
التي نواجهها، بما في ذلك التحديات 
املتعلقة بالفقر وعدم املساواة واملناخ 
وتـــدهـــور الــبــيــئــة واالزدهــــــار والــســام 
ــل الـــــائـــــق ونـــمـــو  ــمــ ــعــ ــة، والــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ

االقتصاد، وغيرها.
ــذه األهـــــــداف لن  ــواري أن هــ ــكــ وأكـــــد الــ
تــتــحــقــق إال بــــــدور الـــشـــبـــاب املــتــعــلــم 
الـــواعـــد والــصــانــع لــلــتــغــيــيــر، والـــتـــزام 
ــذه  ــلـــى تـــحـــقـــيـــق هـ الـــــــــدول بـــالـــعـــمـــل عـ
األهداف وفق برامج وخطط مدروسة 
إلـــى أهمية  بــحــلــول عـــام 2030، الفــتــا 
املـــنـــتـــدى ومـــثـــل هــــذه الــفــعــالــيــات في 
االستفادة من مختلف التجارب األمر 
الذي يعزز رسم سياسات مستقبلية 

برؤية شبابية.
ــادي الـــــشـــــاوي مـــديـــر  ــهــ ــدالــ ــبــ وقـــــــدم عــ
املكتب الفني للجنة الدائمة للسكان 
فــي قــطــر، ورقـــة عمل بــعــنــوان »تعزيز 
الــقــدرات التنموية للشباب فــي قطر« 
أكــد خالها أن دولـــة قطر تعمل على 
تحفيز الشباب على املشاركة الفاعلة 
فـــي الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة بــاعــتــبــارهــا 
قـــدرات الشباب وتوسع  عملية تــعــزز 
خياراتهم وتمكينهم مــن فــرص أكثر 
فـــي نــظــام عــاملــي مــبــنــي عــلــى الــعــوملــة 
ــم عـــلـــى املــــعــــرفــــة، الفـــتـــا إلـــــى أن  ــائـ ــقـ الـ
اهتمام الدولة بالشباب برز من خال 

دمج البعد الشبابي في إستراتيجية 
الـــوطـــنـــيـــة األولـــــــى )2011 -  الــتــنــمــيــة 
2016( والــثــانــيــة )2018 - 2022( في 
العديد مــن القطاعات التنموية وفي 
الــســيــاســة السكانية )2017 - 2022(، 
مــؤكــدا أن السياسة السكانية لدولة 
ــــع فـــــرص  ــيـ ــ ــــوسـ ــــدف إلـــــــــى تـ ــهــ ــ ــر تــ ــ ــــطـ قـ
مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب مـــن الــجــنــســن في 

املجتمع وفي الحياة العامة.
وحول التوجهات املستقبلية من أجل 
تـــوســـيـــع مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب الــقــطــري 
ــد تــــم تــحــقــيــق  ــقـ ــال »لـ ــ فــــي الــتــنــمــيــة، قـ
جملة من اإلنجازات في مجال تمكن 
الــشــبــاب، لكن تــحــوالت واقـــع الشباب 
تــتــطــلــب صـــيـــاغـــة تــــدخــــات مــتــعــددة 
تشمل تأسيس جهاز مــركــزي خاص 
بالشباب يتولى تنسيق عملية إعداد 
وتـــنـــفـــيـــذ »ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة لــتــنــمــيــة 
الشباب«، تشمل برامج تنمية الشباب 
عبر القطاعات، وتطوير إطار سياسة 
ــل يـــضـــمـــن لــلــشــبــاب  ــامـ ــكـ ــتـ ــامــــل ومـ شــ
فــي جــمــيــع جــوانــب  مـــســـارات وأدوارا 

الحياة االجتماعية.

مـــن جــانــبــه قــــدم عـــريـــف عــبــدالــجــلــيــل 
ــــدى اتـــحـــاد  ــفـــوض الـــســـلـــم واألمـــــــن لـ مـ
ــقـــي ورقـــــة بـــعـــنـــوان / ــريـ الـــشـــبـــاب اإلفـ
الشباب هم الثروة الحقيقية لألمة/، 
الــــشــــبــــاب فــي  ــهــــا دور  تـــــنـــــاول خــــالــ
مختلف الــنــشــاطــات وشــتــى املــجــاالت 
خاصة فيما يتعلق بمحاربة التطرف 
والــعــنــف، وكــذلــك الــحــفــاظ عــلــى األمــن 
والـــســـام عــاملــيــا، داعـــيـــا إلـــى ضـــرورة 
إشــــــــراك الـــشـــبـــاب فــــي الـــعـــمـــل وخــلــق 
فـــرص جــديــدة لــهــم، ومــشــاركــتــهــم في 
ــرار فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة  ــقـ صــنــع الـ
والتنموية عــن طريق لجان املحاكاة 

الدبلوماسية.
وعقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني 
ملــنــتــدى الـــدوحـــة لــلــشــبــاب اإلســـامـــي 
ثـــاث ورش تــدريــبــيــة، جــــاءت األولـــى 
ــادرات الــشــبــابــيــة ودورهـــــا  ــ ــبـ ــ حــــول املـ
في التنمية املستدامة، حيث رصدت 
ــة  ــ ــــورشـ ــالـ ــ ــــس بـ ــمـ ــ ــخـ ــ املـــــجـــــمـــــوعـــــات الـ
ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــشـــبـــاب  ــديــ ــتــــحــ الــ
ــاولــــة  ــحــ فــــــي مـــــجـــــال املـــــــــبـــــــــادرات، ومــ
إيــــــجــــــاد حـــــلـــــول لـــــهـــــذه الــــتــــحــــديــــات. 

ــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــنـــوان  ــ ــــورشـ وجــــــــاءت الـ
»تمكن الشباب في مجاالت التعليم 
والــتــدريــب«، حــيــث نــاقــش املــشــاركــون 
أهـــــــم املــــشــــاكــــل الــــتــــي تـــــواجـــــه قـــطـــاع 
ــحــــث عــن  ــبــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب والــ
حلول لهذه املشاكل، حيث قدمت كل 
مجموعة 3 مشاريع مختلفة تحرص 
على عملية الدمج والفرص املتساوية 
في التدريب وعمل منصات مفتوحة 
ــم  ــهـ ــلـ ــيـ ــأهـ ــدربــــن الـــــشـــــبـــــاب وتـ ــتــ ــمــ ــلــ لــ
ــة فــي  ــثـ ــديـ بــــاســــتــــخــــدام املــــنــــاهــــج الـــحـ
ــارات  ــ ــهـ ــ ــن املـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـ
الازمة، وسد الفجوة بن األجيال من 
خال نقل الخبرات لألجيال الجديدة.

فـــيـــمـــا خـــصـــصـــت الــــــورشــــــة الـــثـــالـــثـــة 
ملناقشة مــوضــوع التنمية املستدامة 
وتــــحــــديــــات الــــشــــبــــاب، حـــيـــث نـــاقـــش 
املشاركون أهــداف التنمية املستدامة 
إلــى تحديد  السبعة عشر، ليخلصوا 
3 أهـــداف لكل مجموعة فــي املــجــاالت 
االجتماعية والبيئية واالقتصادية، 
ــفـــيـــذ  ــة الـــتـــنـ ــلــ ــهــ ــول ســ ــ ــلــ ــ وإيــــــــجــــــــاد حــ

للتحديات املعيقة للتنمية.

الدوحة - 

صندوق البحث العلمي يعلن الفائزين 
في برنامج خبرة األبحاث

أعــلــن الــصــنــدوق الــقــطــري لــرعــايــة 
الــبــحــث الــعــلــمــي، عــضــو مــؤســســة 
ــلـــوم وتــنــمــيــة  ــعـ قــطــر لــلــتــربــيــة والـ
ــفــــائــــزيــــن فــي  ــاء الــ ــ ــمـ ــ املـــجـــتـــمـــع أسـ
الـــــــدورة الـــــــ24 مـــن بـــرنـــامـــج خــبــرة 
األبـــــحـــــاث لــلــطــلــبــة الـــجـــامـــعـــيـــن، 
وســيــتــم تــقــديــم املـــنـــح الــتــمــويــلــيــة 
لبرنامج »خــبــرة األبــحــاث للطلبة 
الــــدورة إلى  الجامعين« فــي هــذه 
لــفــرق الطاب  54 مقترحا بحثيا 
من مختلف الجامعات داخل دولة 
قــطــر، تـــم اخــتــيــارهــا مـــن بـــن 136 

مقترحا بحثيا محكما.
وكانت املقترحات البحثية الفائزة 
قد تناولت موضوعات ذات صلة 
ــاور اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمــــحــ وثـــيـــقـــة بــ
ــلـــبـــحـــوث، حــيــث  قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة لـ
بـــحـــثـــيـــا عــلــى  ــرحـــا  ــتـ ركـــــــز 20 مـــقـ
ــة والـــــبـــــيـــــئـــــة، و18 عـــلـــى  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ الــ
الــطــب الــحــيــوي والــصــحــة، بينما 
مــــقــــتــــرحــــات حــــول  ــورت 9  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ تـ

ــلــــوم االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــنـــون  ــعــ الــ
ــة، و7 حـــول  ــيــ ــانــ والــــعــــلــــوم اإلنــــســ
ــلـــوم الـــحـــاســـوب وتــكــنــولــوجــيــا  عـ
ــتـــور عبد  املـــعـــلـــومـــات. وقـــــال الـــدكـ
الــســتــار الــطــائــي، املــديــر التنفيذي 
للصندوق القطري لرعاية البحث 
الــعــلــمــي »نــحــن ســعــداء بــالــشــراكــة 
ــل املــنــح  ــمـــويـ ــر فــــي تـ ــطـ مــــع شــــل قـ

البحثية لبرنامج خبرة األبحاث 
لـــلـــطـــاب الـــجـــامـــعـــيـــن، وذلــــــك فــي 
تـــرجـــمـــة عــمــلــيــة لـــاتـــفـــاق املـــوقـــع 
بــن مــؤســســة قــطــر وشـــل قــطــر في 
الــعــام املـــاضـــي، وذلــــك لــاســتــفــادة 
مــــن رعــــايــــة شــــل قـــطـــر ومــعــرفــتــهــا 
وخــبــراتــهــا كــمــرجــع مــهــم لجميع 
الطاب الجامعين في دولة قطر«.

»مناظرات قطر« يشارك في بطولة 
أمريكية باللغة العربية

نــظــم مــركــز مــنــاظــرات قــطــر عــضــو مــؤســســة قطر 
لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع دورة تــدريــبــيــة 
ــاء الـــــقـــــدرات« فــــي جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو  ــنــ ــنـــوان »بــ ــعـ بـ
لــلــمــنــاظــرات باللغة  لــلــبــطــولــة األمــريــكــيــة  اســـتـــعـــدادًا 
الــعــربــيــة الـــتـــي يــقــيــمــهــا املـــركـــز فـــي أكــتــوبــر املــقــبــل 
التي  الدورة  بجامعة هارفارد األمريكية. وتضمنت 
شــارك فيها 20 شخصا مــن 13 جامعة أمريكية 
املركز، تدريب املشاركني  وقدمها عدد من مدربي 
ــارات الــتــحــكــيــم وطــــرق اخــتــبــار املــتــدربــني  ــهـ عــلــى مـ
وتــحــديــد مــســتــواهــم والــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــم، كما 
املناظرات واالستفادة  اشتملت على أسس تحكيم 
العربية  باللغة  املــنــاظــرات  املــدربــني فــي تطبيق  مــن 
للطلبة الــنــاطــقــني بــهــا وبــغــيــرهــا، وكــيــفــيــة الــتــحــاور 

املنظم والتحكيم وأهم النقاط الرئيسية للتقييم.
وفي هذا السياق أكد عبد الرحمن السبيعي رئيس 
قسم البرامج والتواصل والتسويق بمركز مناظرات 
قطر على أهمية هذه الدورة التدريبية التي استمرت 
للبطولة األمريكية  أيـــام مــن أجــل االســتــعــداد  ثــاثــة 
ملناظرات الجامعات باللغة العربية والتي سينظمها 
ــتـــوبـــر/ املــقــبــل فـــي الـــواليـــات  املـــركـــز فـــي /شـــهـــر أكـ
املتحدة األمريكية وتستضيفها جامعة هارفارد. 

ــدورة جــــاءت اســتــكــمــاال لــــدور املــركــز  ــ وأوضــــح أن الـ
التعليمية  الجامعات واملؤسسات  التواصل مع  في 
األمريكية املرموقة، مبينا أن املركز قدم على هامش 
الفعالية منتدى مصغرًا لألكاديميني واملشاركني 
حول املقترحات املقدمة لتوثيق العاقات مع مركز 
مـــنـــاظـــرات قــطــر وأســـــس الـــتـــعـــاون لــتــطــويــر الــفــرق 
للناطقني  العربية  باللغة  التناظر  الطلبة من  وتمكني 

بها وبغيرها.
ولفت السبيعي إلى أن املركز قام بتوزيع إصداراته 
على املشاركني مثل »كتاب املرشد في فن املناظرة 
وقـــامـــوس مــصــطــلــحــات املــنــاظــرة واملـــدخـــل إلـــى فن 
لتعزيز  التعليمية«  ــواد  املــ إلـــى  بــاإلضــافــة  املــنــاظــرة 
قــدراتــهــم فــي مـــهـــارات الــتــحــكــيــم والــتــدريــب حسب 

معايير املركز.
مــن جانبهم أشـــاد عــدد مــن املــشــاركــني فــي الـــدورة 
ــزارة املــعــلــومــات الــتــي  بــمــســتــوى املــحــاضــريــن وغـــــ
التحكيم والتدريب وغيرها  اكتسبوها حول كيفية 
الشيقة في مجاالت مختلفة، مبينني  املواضيع  من 
أنها تجربة جديدة وممتعة رسمت لهم طريق البداية 
نحو تأسيس فرق وفصول خاصة لتدريب الطلبة 
الطلبة  بــهــا  الــعــربــيــة يلتحق  باللغة  املــنــاظــرات  عــلــى 
الناطقون بالعربية وبغيرها، وتنظيم بطوالت محلية 

ودولية.

استخراج الشهادات الدراسية 
من مراكز الخدمات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه يمكن 
ألولياء أمور الطلبة للصفوف من األول وحتى 
الــثــانــي عــشــر، اســتــخــراج الــشــهــادات الــدراســيــة 
الــخــدمــات الحكومية.  ونــســخ منها مــن مــراكــز 
ــوزارة أن هـــذه الــخــدمــة تــأتــي من  ــ وأوضــحــت الـ
أجـــل تسهيل اســتــخــراج الــشــهــادات الــدراســيــة 
للطلبة الذين لم يحصلوا على شهاداتهم من 
الــعــام،  ــدارس التعليم  الــحــكــومــيــة مــ مــدارســهــم 

ــوزارة 10 مجمعات حكومية لهذا  ــ الـ وحــــددت 
الغرض هي الخور والظعاين وعنيزة واللؤلؤة 
ــرة والــــهــــال  ــ ــوكــ ــ ــــال والــ ــيـــة وأم صــ ــانـ والـــشـــحـ

ومسيمير والريان.
كــمــا يــمــكــن لــطــلــبــة الــشــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة 
الذين لم يستلموا النسخ األصلية من املدارس 
وكذلك الطلبة الراغبن في معادلة شهاداتهم 
ــة، الــتــوجــه لــلــمــبــنــى الــرئــيــســي لقسم  ــيـ الـــدراسـ
تصديق ومعادلة الشهادات املدرسية بالطريق 

الدائري الثالث في أوقات الدوام الرسمية.

»البلدية« تنظم فعالية 
للتعريف باتفاقية »سايتس«

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية 
والحياة الفطرية، أمس، فعالية توعوية حول أهمية 
ــواع الــحــيــوانــات  ــ اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي أنــ
والــنــبــاتــات الــبــريــة املـــهـــددة بــاالنــقــراض املــعــروفــة بـ 
الــتــعــريــف بــهــذه  »ســـايـــتـــس.. CITES«، حــيــث جــــرى 
االتفاقية الدولية ومقوماتها وأهدافها ومساهمتها 
املــهــددة بــاالنــقــراض.  الــكــائــنــات الفطرية  فــي حماية 
وقـــــال عــمــر ســـالـــم الــنــعــيــمــي مـــديـــر إدارة الــحــمــايــة 

إنــه تــم عقد هــذه الفعالية ضمن  والــحــيــاة الفطرية 
الــتــزامــهــا  لــتــنــفــيــذ  الــبــلــديــة والــبــيــئــة  جـــهـــود وزارة 
ــجـــار غــيــر املــشــروع  بــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة االتـ
املــهــددة بــاالنــقــراض، مــن خال  بالكائنات الفطرية 
الحرص على تعريف املوظفن والعاملن في منافذ 
الــدولــة املعنين بمراقبة دخـــول وخـــروج الكائنات 
الفطرية املهددة باالنقراض إلى الدولة، وتزويدهم 
الــازمــة ملكافحة االتــجــار غير املشروع  باملعلومات 
ــز عـــلـــى تــطــبــيــق إجــــــــــراءات اتــفــاقــيــة  ــيـ ــركـ ــتـ بـــهـــا، والـ

سايتس.

بدء البرنامج التعليمي لطالب »قطر للتكنولوجيا« بأمريكا

ــلـــوم  ــعـ ــلـ ــر لـ ــ ــــطـ وصــــــــل وفــــــــد مــــــدرســــــة قـ
ــان  ــة ســ ــنــ ــديــ ــا إلـــــــى مــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
أمــس فعاليات  بــدأ  فرانسيسكو، حيث 
الــبــرنــامــج الــتــعــلــيــمــي الــصــيــفــي لــطــاب 
الــفــتــرة  املـــدرســـة، والــــذي يستمر خـــال 
ــدة ثــاثــة  ــ مـــن الـــخـــامـــس مـــن يــولــيــو وملـ
الــتــعــلــيــم  ــراف وزارة  ــ ــإشــ ــ بــ ــــع،  ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وبـــدعـــم مـــن شــركــة 

إكسون موبيل.

الــوفــد 15 طالبًا يقومون  فــي  ويــشــارك 
بــرحــلــة عــلــمــيــة إلـــى وادي الــســيــلــيــكــون 
فــي واليــة كاليفورنيا،   Silicon Valley
الذي يضم أهم الشركات التكنولوجية 
في الواليات املتحدة األمريكية، ويحتل 
الــــصــــدارة فـــي الــتــطــويــر واالخـــتـــراعـــات 
ــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــجــ ــــي مــ الــــجــــديــــدة فـ

املتقدمة.
ويــســتــهــدف الــبــرنــامــج إكــســاب الــطــاب 
مـــهـــارات اإلبــــــداع واالبـــتـــكـــار مـــن خــال 
ــة فـــــي مــــجــــاالت  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـ

ــروبــــوت والــتــكــنــولــوجــيــا  الــهــنــدســة والــ
ــة وريـــــــــــــــادة األعـــــــــمـــــــــال، كـــمـــا  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
للطلبة  ات  لـــقـــاء الــبــرنــامــج  ســيــتــضــمــن 
ــلــــمــــاء واملـــهـــنـــدســـن  ــدد مـــــن الــــعــ ــ ــ مـــــع عـ
التكنولوجية  واملخترعن في املجاالت 
ــتــــهــــدف تـــوجـــيـــه  ــة، كــــمــــا يــــســ ــفــ ــلــ ــتــ املــــخــ
العلوم  إلى ميادين  الطاب  اهتمامات 
واملـــعـــرفـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وســيــقــوم 
الطاب أثناء الرحلة بجوالت ترفيهية 
ــم الــســيــاحــيــة،  ــالـ ــعـ ــدة بـــعـــض املـ ــاهـ ملـــشـ

وزيارة متحف التاريخ التقني.

شيكاغو - قنا

الدوحة - 

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا
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عــقــدت مــؤســســة صــلــتــك شـــراكـــة إســتــراتــيــجــيــة 
مــع املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق 
اإلنــــســــان بـــهـــدف الـــتـــعـــاون لــتــطــويــر وتــنــفــيــذ 
مــبــادرات وبــرامــج تمكني الشباب بما يتوافق 
مــــع مــــعــــاهــــدات واتـــفـــاقـــيـــات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
الــعــاملــيــة. واتــفــقــت صــبــاح الــهــيــدوس الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة صــلــتــك وســـعـــادة الــســيــدة 
مــيــشــيــل بـــاشـــلـــيـــه املـــفـــوضـــة الـــســـامـــيـــة لــألمــم 
ــان، فــي مــديــنــة جنيف  املــتــحــدة لــحــقــوق اإلنـــسـ
السويسرية على التعاون بني الجانبني لتعزيز 
مبدأ حقوق الشباب في العمل الالئق والحياة 
الــكــريــمــة فـــي ضــــوء املـــعـــاهـــدات واالتـــفـــاقـــيـــات 
ــان وذلـــــــك مــــن خـــالل  ــ ــسـ ــ ــة لـــحـــقـــوق اإلنـ ــيــ الــــدولــ
ــــالق بــــرامــــج، ومـــــبـــــادرات لــتــمــكــني الــشــبــاب  إطــ
ومناصرة قضاياهم العاملية. وفي هذا اإلطار 
أعــربــت صــبــاح الــهــيــدوس، الــرئــيــس التنفيذي 
ملــؤســســة صلتك عــن ســعــادتــهــا بــهــذه الــشــراكــة 
اإلســتــراتــيــجــيــة مـــع مــفــوضــيــة األمـــــم املــتــحــدة 
أنــه تم  إلــى  السامية لحقوق اإلنــســان، مشيرة 
االتفاق على اتخاذ إجــراءات فورية للتأكد من 
تنفيذ متطلبات هــذه الشراكة وخطواتها في 

الوقت املحدد لها.
وأضافت أن مؤسسة صلتك قدمت إطــار عمل 
لــلــشــراكــة بــني الجانبني  ومــشــروعــا متكاملني 
ــمـــكـــني الـــشـــبـــاب مــــن مــنــظــور  تـــحـــت شــــعــــار /تـ

ومرجعيات منظومة حقوق اإلنسان العاملية/، 
ــذا اإلطـــــار مـــوضـــوعـــات الــشــبــاب  وســيــغــطــي هــ
وحــقــوق اإلنــســان. وتــابــعــت صــبــاح الهيدوس 
بـــالـــقـــول »أمـــــا فـــي إطـــــار الـــبـــرامـــج واملــــبــــادرات 
املناصرة لقضايا الشباب فقد اقترحنا مبادرة 
مــشــتــركــة لــتــعــزيــز حــقــوق الــشــبــاب فــي مناطق 
ــدول الــهــشــة، والـــذيـــن يــعــانــون  ــ الـــنـــزاعـــات أو الـ
ــتـــهـــاكـــات حــقــوقــيــة مــضــاعــفــة،  مــــن تــمــيــيــز وانـ
ــــالح الــقــوانــني  ــادرة عــلــى إصـ ــبــ حــيــث تــعــمــل املــ

واإلستراتيجيات والخطط الوطنية املتعلقة 
بــالــشــبــاب«.  يــذكــر أن مــؤســســة صــلــتــك عقدت 
ــدة شـــــراكـــــات إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع مــنــظــمــات  ــ عــ
»الصحة العاملية« والعمل الدولية والتعاون 
االقــتــصــادي والــتــنــمــيــة ومــعــهــد األمـــم املتحدة 
للتدريب واألبحاث وغيرها كجزء من سعيها 
إلـــى تــمــكــني الــشــبــاب اقــتــصــادًيــا واجــتــمــاعــًيــا، 
ولتحقيق بعض أهداف األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة.

الــشــيــخ خليفة بــن جــاســم بن  استقبل ســعــادة 
محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، سعادة السيد 
ــيـــري رئـــيـــس اتـــحـــاد الــغــرف  عــبــد الـــــــرزاق الـــزهـ
الــتــجــاريــة الــعــراقــيــة والـــوفـــد املـــرافـــق لـــه، وذلـــك 
لبحث سبل التعاون بني الجانبني، واستعراض 
الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــاالســتــثــمــار بـــني الــقــطــاع 

الخاص في دولة قطر وجمهورية العراق.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة امس، كل 
مــن السيد محمد بــن احمد العبيدلي والسيد 
ــن االنــــــصــــــاري عــــضــــوي مــجــلــس  ــمــ ــرحــ عـــبـــد الــ
إدارة غــرفــة قــطــر، واســتــعــرض الــلــقــاء الــفــرص 
االستثمارية املتاحة في القطاعات الصناعية 
والـــزراعـــيـــة، وســبــل إقــامــة مــشــروعــات مشتركة 
ــال الـــقـــطـــريـــني ونــظــرائــهــم  ــمــ بــــني أصــــحــــاب االعــ
العراقيني. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم 
بـــن مــحــمــد آل ثـــانـــي رئـــيـــس غـــرفـــة قــطــر خــالل 
اللقاء إن قطر والعراق تربطهما عالقات اخوية 
ــيـــدة، وأن هــنــاك حــرصــا عــلــى تــطــويــر هــذه  وطـ
العالقات السيما في قطاع األعمال والتجارة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الـــعـــراق لــديــهــا مــقــومــات كبيرة 
وتــذخــر باملشروعات االستثمارية التي يمكن 

ألصحاب األعمال القطريني الدخول فيها.
وأكــــــد ســـعـــادتـــه أن رجــــــال األعــــمــــال الــقــطــريــني 
ــة املــشــاريــع  ــ والـــعـــراقـــيـــني يــتــطــلــعــون إلــــى دراســ
ــيـــة املـــصـــالـــح  ــنـــمـ ــات وتـ ــ ــراكــ ــ ــة شــ ــ ــامـ ــ وفــــــــرص إقـ
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة بينهما، واالســتــفــادة 
مــن مــذكــرات التفاهم واالتــفــاقــيــات املوقعة بني 
البلدين في كافة املجاالت، مشيرًا أن هناك رغبة 

الــذي اليــزال  التبادل التجاري  في زيــادة حجم 
دون طــمــوحــات وإمــكــانــات البلدين الشقيقني، 
واعـــرب ســعــادة رئــيــس الــغــرفــة عــن أمــلــه فــي ان 
تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة بـــدايـــة حــقــيــقــيــة ملــرحــلــة 
ــاون املـــشـــتـــرك بـــني قــطــاعــات  ــعـ ــتـ جـــديـــدة مـــن الـ

االعمال في البلدين.
ــرزاق الــزهــيــري إن  مــن جهته قــال السيد عبد الـ
دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وأن 
ــال األعـــمـــال واملستثمرين  هــنــاك رغــبــة مــن رجــ
املــتــاحــة، وأن  الــفــرص  الــعــراقــيــني للتعرف على 
الــفــتــرة املــاضــيــة شـــهـــدت تــقــاربــا بـــني مجتمع 
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــن خــــــالل الــ ــ ــي الـــبـــلـــديـــن مـ ــ ــال فـ ــ ــمــ ــ األعــ
ــة مــعــارض  ــامــ ــة، وإقــ ــاريـ املـــتـــبـــادلـــة لـــوفـــود تـــجـ
فــي قــطــر والـــعـــراق، مــمــا يمهد الــطــريــق لــزيــادة 
الشراكات بني الجانبني، خصوصا في املجاالت 

الصناعية والزراعية.
وأضاف أن السوق العراقي يعتبر بوابة هامة 
ألسواق عربية وخليجية مجاورة، الفتا الى ان 
هنالك فرصا استثمارية عديدة يمكن لرجال 
االعـــمـــال الــقــطــريــني الـــدخـــول فــيــهــا، خــاصــة في 
مــشــروعــات إعـــادة اإلعــمــار، التي تفسح املجال 
أمام الشركات القطرية العاملة في مجال مواد 
البناء واملقاوالت إلقامة مشاريع استراتيجية 
كبيرة تخدم البلدين، مؤكدًا أن هناك تشجيعا 
حكوميا على تسهيل إقامة االعمال في العراق، 
اقــتــصــاديــا يسعى  فــكــرًا  الــحــكــومــة تتبنى  وأن 
لجذب رؤوس األمــوال األجنبية لفتح مشاريع 
الــعــراق، معربا عن ترحيبه باالستثمارات  في 
الـــقـــطـــريـــة فــــي الــــعــــراق وبــمــســاهــمــة الـــشـــركـــات 

القطرية في تأهيل املصانع العراقية.

1158 مشاركًا في جائزة »كتارا لشاعر الرسول« 
أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقافي )كــتــارا(، 
أمس، عن تسلم 1158 قصيدة مشاركة في جائزة 
الرابعة، والتي  كتارا لشاعر الرسول في دورتها 
ســتــقــام فــعــالــيــاتــهــا خـــالل الــفــتــرة مــن 22 إلـــى 26 
 الشعُر 
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بخيِر البشر«، وبمشاركة الراعي اإلستراتيجي 
للجائزة »وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية« 
والـــراعـــي الــرســمــي »مــصــرف الـــريـــان«، والــشــريــك 

اإلعالمي »تلفزيون قطر« و»قناة الرسول«.
وشكر الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير 
عــــام املــؤســســة الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي – كــتــارا، 
الــراعــي  »وزارة األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة« 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــي لــــلــــدورة الـــرابـــعـــة مــــن الـــجـــائـــزة، 
عــلــى اهــتــمــامــهــم ودعــمــهــم ورعــايــتــهــم لــلــجــائــزة 
ولــلــمــشــاركــني فــيــهــا، كــمــا شــكــر كــال مــن »مــصــرف 
الريان« و»قناة الرسول« على استمرار رعايتهما 

ــتــــارا لـــشـــاعـــر الــــرســــول مــنــذ  الـــكـــريـــمـــة لـــجـــائـــزة كــ
انــطــالقــهــا فـــي الـــعـــام 2016، كــمــا خـــص بــالــشــكــر 
ــلـــفـــزيـــون قـــطـــر« لــرعــايــتــه  الـــشـــريـــك اإلعــــالمــــي »تـ
الجائزة وبثه حلقات التصفيات ضمن برنامج 
تلفزيوني سنوي يعرض على شاشات تلفزيون 

قطر.
وأعــلــن الــدكــتــور خــالــد بــن إبــراهــيــم السليطي أن 
عدد الشعراء املشاركني في الــدورة الرابعة 2019 
لــجــائــزة كــتــارا لــشــاعــر الـــرســـول يــعــد األكــبــر منذ 
ــادة بلغت  انــطــالق الــجــائــزة فــي 2016، بنسبة زيـ
23% عــن الــــدورة الــثــالــثــة لــلــجــائــزة والــتــي شــارك 
إلــى أن لجنة الجائزة  فيها 942 شــاعــرا، مشيرًا 
الــرابــعــة تسلمت 1082 قــصــيــدة عن  فــي دورتـــهـــا 
فئة الشعر الفصيح، و76 قصيدة عن فئة الشعر 

النبطي.
وقــال سعادته إن أكبر نسبة مشاركة في الــدورة 
الــرســول،  لــجــائــزة كــتــارا لشاعر  الــرابــعــة الحالية 
ــن مـــصـــر والـــــــســـــــودان حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد  ــ كــــانــــت مـ

املــشــاركــات 399 قــصــيــدة، تلتها مــشــاركــات بــالد 
بـــ 308 قصائد، فيما حلت ثالثة  الــشــام والــعــراق 
مشاركات دول املغرب العربي والتي وصلت إلى 
293 قصيدة، وفي املرتبة الرابعة حلت املشاركات 
من دول الخليج العربي، والتي وصلت إلى 134 
قــصــيــدة، فيما وصـــل عـــدد املــشــاركــات مــن الـــدول 

غير العربية إلى 22 قصيدة.
من جانبه، قــال السيد خالد عبد الرحيم السيد 
املشرف العام على جائزة كتارا لشاعر الرسول، 
 لـــجـــان الــتــحــكــيــم تــضــم أســـاتـــذة وأكــاديــمــيــني 

ّ
إن

ومــتــخــصــصــني فـــي مــجــال الــشــعــر، وتــضــم لجنة 
الــفــحــص والــتــدقــيــق 5 أعـــضـــاء لــكــل فـــئـــة، بينما 
تشتمل اللجنة النهائية على 3 أعــضــاء عــن كل 

فئة.
 لجنة جائزة كتارا لشاعر الرسول 

ّ
وأكد السيد أن

تــعــتــمــد الــشــفــافــيــة فـــي جــمــيــع مـــراحـــل الــجــائــزة، 
موضحا أن لجنة الفحص والــتــدقــيــق ستباشر 
القيام بمراجعة وتقييم جميع القصائد املشاركة، 

ــر أو جــنــســيــتــه، وفـــي  ــاعـ الـــشـ دون مـــعـــرفـــة اســـــم 
املرحلة الثانية تقوم لجنة تحكيم الشعر النبطي 
بترشيح أفضل 15 قصيدة من أصل 76 مشاركة، 
فيما تقوم لجنة تحكيم الشعر الفصيح بترشيح 
أفضل 15 قصيدة من أصل 1082 مشاركة عن هذه 
الفئة، على أن تقام حلقات التصفيات للجائزة 
من 22 إلى 26 سبتمبر 2019، حيث ستقوم لجنة 
التحكيم النهائية باختيار أفضل 3 قصائد عن 
الـــ 15 قصيدة املتأهلة، وهنا نوه  كــل فئة ضمن 
الــتــلــفــزيــونــي لحلقات  الــبــرنــامــج  إلــــى أن  الــســيــد 
التصفيات سيعرض على شاشات تلفزيون قطر.
وتـــهـــدف جـــائـــزة »كــــتــــارا« لــشــاعــر الــــرســــول إلــى 
ــال  ــ ــيـ ــ ــــوب األجـ ــلـ ــ تـــعـــمـــيـــق حـــــب املـــصـــطـــفـــى فـــــي قـ
املعاصرة املحاطة بالكثير من األفكار والتيارات 
الــتــي تسعى لــالنــحــراف بهم عــن طــريــق الــهــدايــة، 
كما تهدف إلى تشجيع املواهب الشابة وصقلها 
ــاب لــيــتــرجــمــوا  ــشـــبـ وتــنــمــيــتــهــا، واألخـــــــذ بـــيـــد الـ

نبوغهم إلى أشعار تخدم اإلسالم.

مليون ريال قيمة الجوائز.. و23 % ارتفاع أعداد المشاركين  4.2

¶ صباح الهيدوس وميشيل باشليه خالل اإلعالن عن اتفاقية الشراكة 

¶ الشيخ خليفة بن جاسم خالل استقباله وفد اتحاد الغرف العراقية

شراكة بين »صلتك« ومفوضية 
حقوق اإلنسان لتمكين الشباب

بحث تعزيز التعاون بين الغرفة واتحاد الغرف العراقية

جنيف - قنا

الدوحة -  

أصـــــدرت وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة تــقــريــرهــا الــشــهــري عن 
التراخيص النوعية لشهر يونيو، حيث بلغ عدد التراخيص 
ــار املــخــفــضــة )الــتــنــزيــالت  ــعـ املــمــنــوحــة لــلــبــيــع عـــن طــريــق األسـ
واملهرجانات والتصفية النهائية( 475 ترخيصا، شملت 176 

رخصة للتنزيالت، و299 رخصة للمهرجانات.
وأشــار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: 
ــعـــروض الــتــرويــجــيــة - الـــعـــروض الــخــاصــة - الــســحــب على  )الـ
جـــوائـــز - امــســح واربــــــح( بــلــغ فـــي شــهــر يــونــيــو املـــاضـــي 299 
تــرخــيــصــا، حــيــث بــلــغ عـــدد الــتــراخــيــص املــمــنــوحــة لــلــعــروض 
الترويجية 49 ترخيصا للشركات على السلع باملراكز واملحال 
التجارية، فــي حــني بلغ عــدد التراخيص املمنوحة للعروض 
الخاصة 234 ترخيصا تنوعت بني أسعار جــديــدة، واشتري 
قطعة واحصل على األخــرى مجانا، واشتري قطعة واحصل 

على األخرى بنصف السعر وغيرها.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن عـــدد الــتــراخــيــص املــمــنــوحــة لــعــروض 
ــــالل شـــهـــر يـــونـــيـــو املــــاضــــي بـــلـــغ 15  الـــســـحـــب عـــلـــى جــــوائــــز خـ
ترخيصا، بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية األولية، أن الوحدة املتنقلة 
للكشف املــبــكــر عــن الــســرطــان قــدمــت مــنــذ إطــالقــهــا فــي 2016 
خدمات الفحص عن سرطان الثدي ألكثر من ألفي سيدة في 
مختلف أنحاء قطر، ويشرف على إدارة الوحدة املتنقلة فريق 
مــن املــتــخــصــصــات بــالــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــصــويــر الشعاعي 
الالتي يشرفن على عمليات الكشف املبكر باستخدام أحدث 
املعدات في جو من الخصوصية بينما تضم الوحدة ممرضات 
املــســتــفــيــدات بمعلومات أســاســيــة وردود  لــتــزويــد  مــتــمــرســات 

وافية حول جميع االستفسارات املتعلقة بالكشف.
وتهدف مؤسسة الرعاية الصحية األولــيــة من خــالل الوحدة 
املتنقلة إلى تعزيز وعي الجمهور حول أهمية الكشف املبكر 
عــن الــســرطــان وتــلــقــي الــعــالج فــي الــوقــت املــنــاســب ودوره في 
إنقاذ األرواح، كما تعتبر الوحدة املتنقلة وسيلة فعالة لنشر 

التوعية في األماكن العامة.
 باإلضافة إلى دعم الجهود التثقيفية لفريق برنامج /الكشف 
املــبــكــر لــحــيــاة صــحــيــة/ فــي مختلف الــفــعــالــيــات واملــنــاســبــات. 
الــوحــدة املتنقلة أكــثــر مــن 50  ومــنــذ إطــالقــهــا فــي 2016 زارت 
موقعا ضمن العديد مــن املـــدن واملــنــاطــق فــي دولـــة قــطــر، مثل 
ــان  ــريـ الــــدوحــــة ومـــنـــاطـــق الـــخـــور والـــشـــمـــال والــشــيــحــانــيــة والـ
ومسيعيد والوكرة ودخان والظعاين، حيث وفر الفريق الطبي 
خدمات الكشف املبكر للسيدات بكل سهولة وخصوصية في 
أماكن عملهن أو مناطق إقامتهن دون الحاجة لحجز موعد 
أو تكبد عناء الذهاب إلــى املراكز الصحية وهــو ما أتــاح لهن 

اختصار الكثير من الوقت والجهد.
وقالت الدكتورة مريم املــاس رئيسة برامج الكشف املبكر في 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة إن برنامج الكشف املبكر  مؤسسة 
حقق نتائج متميزة على صعيد توعية شريحة واســعــة من 
الجمهور حــول أهمية الكشف املبكر عن السرطان ودوره في 
إنقاذ األرواح بينما سجلت األجنحة املتطورة للكشف املبكر 

إقباال كبيرا على حجز املواعيد املسبقة إلجراء الكشف.

475 رخصة تنزيالت 
منحتها »التجارة« 

خالل يونيو

فحص 2000 سيدة
 في وحدة الكشف المبكر 

عن السرطان

الدوحة -  
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:»2019 « ترصد ارتفاعًا في استهالك الطاقة من »يناير إلى أبريل  «

14.73 مليون متر مكعب زيادة باستهالك المياه 
و424.6 جيجاوات الكهرباء

بلغ انتاج الكهرباء في االربــعــة أشهر من العام 
ألــــــف جــــيــــجــــاواط فــي  ــــي 10.66  ــــوالـ ــالــــي حـ الــــحــ
الساعة، مقارنة بحوالي 10.04 جيجاواط واط 
الــعــام املــاضــي بنسبة نمو تقدر  فــي الساعة فــي 
بــحــوالــي 906 جــيــجــاواط فــي الــســاعــة هـــذا الــعــام 
وفــقــا الحـــصـــاءات جــهــاز التخطيط واالحـــصـــاء. 
وارتــفــع انتاج املياه في قطر هــذا العام بحوالي 
14.1 مليون متر مكعب من 171.24 مليون متر 
مكعب مقارنة بحوالي 157.15 مليون متر مكعب 
فـــي نــفــس الــفــتــرة )يــنــايــر إلـــى ابـــريـــل( مـــن الــعــام 
املــاضــي وحــدد الخبراء 4 اســبــاب رئيسية لنمو 
فــي اســتــهــاك الــطــاقــة فــي قــطــر مــن بينها سرعة 
الــنــمــو االقــتــصــادي والــســكــانــي الــســريــع ودخـــول 
العديد من املشاريع االستراتيجية حيز التشغيل 
والطفرة العمرانية والسكانية بالدولة وافتتاح 
املشاريع الصناعية واالقتصادية، كلها أسباب 

جعلت استهاك الطاقة في نمو مستمر.
ويـــبـــلـــغ اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة فــــي قـــطـــر ذروتـــــــه فــي 
فصل الصيف حيث يــزداد الطلب علي استهاك 
ــاه مــثــلــه وبــقــيــة الـــــدول الــعــربــيــة،  ــيـ الــكــهــربــاء واملـ
بسبب املــنــاخ. ولــكــن يــاحــظ أيــضــا ان استهاك 
الطاقة في قطر في نمو مستمر حتي خارج فترة 
الذروة بالصيف وذلك ألن قطر نفذت العديد من 
املشاريع االقتصادية والتنموية الكبرى ودخلت 
بالفعل حيز التنفيذ ســواء ان كــان ماعب كأس 
الــعــالــم أو مــشــروع املــتــرو أو مــشــاريــع الــخــدمــات 
الــطــاقــة، وباملقابل  وغيرها مما يــعــزز استهاك 
الــدولــة مستمرة فــي زيــادة  ايضا نجد أن خطط 

انتاج الطاقة من مختلف املجاالت.
وتــبــع هـــذا الــنــمــو افــتــتــاح الــعــديــد مـــن املــشــاريــع 
الــربــع األول مــن هــذا العام  االستراتيحية، وفــي 
تــفــضــل حـــضـــرة صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
ــفــــدى، فشمل  ــبـــاد املــ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـ
برعايته الكريمة، افتتاح محطة أم الحول للطاقة 

الـــتـــي تــبــلــغ طــاقــتــهــا االنـــتـــاجـــيـــة حــــوالــــي  2520 
ميغاوات من الكهربـاء، و136 مليونا و500 ألف 
املــيــاه املــحــاة، تلبي 30% من  غالـون يوميا مــن 
احتياجات الباد من الطاقة الكهربائية، و%40 

من احتياجاتها من املياه املحاة.. 

خزانات المياه

وفي ديسمبر من العام املاضي أعلنت املؤسسة 
ــاء )كــهــرمــاء( عن  الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــ
تدشني مشروع الخزانات االستراتيجية الكبرى 
بــمــوقــع خــزانــات أم صـــال ويــعــد املــشــروع طفرة 
في مجال تخزين املياه بالدولة، كأكبر توسعة 

ــدولـــة عــلــى اإلطــــاق،  ملـــخـــزون املـــيـــاه تــشــهــدهــا الـ
بسعة إجمالية حوالي 1500 مليون جالون، بما 
يغطي االحتياجات التخزينية حتى عام 2026، 
ويـــأتـــي تــنــفــيــذًا لـــرؤيـــة حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو 
أمير الباد املفدى لتحقيق األمــن املائي للدولة. 
إلــى السعة التخزينية  ويضيف املــشــروع %155 
الحالية واملقدرة بـ 900 مليون جالون، بما يفوق 
ما تم إنشاؤه في قطر طــوال السنوات املاضية، 
وهــــو مـــا يـــعـــزز األمـــــن املـــائـــي لـــلـــدولـــة مـــن خــال 
مخزون استراتيجي آمن ومتوازن، يضمن تدفق 
املـــيـــاه لــجــمــيــع الــقــطــاعــات وتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات 
ــتــــزايــــدة فــــي ظــــل الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي والــتــنــمــيــة  املــ

الشاملة التي تشهدها الباد.

مشاريع استراتيجية

ولتلبية هذا الطلب الكبير علي الطاقة نجحت 
كــهــرمــاء فــي املــضــي قــدمــا فــي تنفيذ املشاريع 
االســتــراتــيــجــيــة والـــحـــيـــويـــة واالنـــتـــهـــاء منها 
الــزمــنــي املخطط لها وبأعلى  الــجــدول  حسب 

معايير الجودة.
والــتــغــلــب عــلــى عـــوامـــل الـــحـــصـــار مـــع الـــوفـــاء 
بالتزاماتها باملحافظة على استدامة الخدمات 
وتحقيق األمـــن املــائــي وأمـــن الــطــاقــة، دون أي 
تــكــلــفــة إضــافــيــة وذلــــك نــظــرًا لــتــبــنــيــهــا الــخــطــة 
املــخــاطــر  املــبــنــيــة عــلــى إدارة  االســتــراتــيــجــيــة 
فـــي جــمــيــع أعــمــالــهــا واعـــتـــمـــاد مــبــدأ االبــتــكــار 

االقتصادي.
وفـــي الــعــام املــاضــي أنــجــزت كــهــرمــاء أكــثــر من 
80% مــن مــحــطــات مــاعــب كـــأس الــعــالــم التي 
تنفذها املؤسسة بتكلفة حــوالــي 800 مليون 
ــــي 2018  ريـــــــــــال، بــتــشــغــيــل ثــــــاث مـــحـــطـــات فـ
الــتــي تــم تشغيلها إلى  ليرتفع عــدد املحطات 
5 مــحــطــات، حيث تــم تشغيل محطة الوكير1 
الــوكــرة في فبراير 2018،  والتي تغذي استاد 
ومحطة الجهانية 3 والتي تغذي استاد الريان 

في مايو 2018.
ومحطة الحيضان والتي تغذي استاد البيت 
إلــى محطة محيرجة  في يوليو 2018، إضافة 
ــتـــاد خــلــيــفــة والــتــي  ــتـــي تـــغـــذي اسـ الــكــبــرى والـ
فـــي مــايــو 2017، ومــحــطــة رأس  تـــم تشغيلها 
أبوعبود2، والتي تغذي استاد أبوعبود والتي 

جري تشغيلها مايو املاضي. 
وتــعــمــل كـــهـــرمـــاء عــلــى تــوفــيــر أعـــلـــى مــعــايــيــر 
املوثوقية واالعتمادية في شبكتها الكهربائية 
وفق أعلى املعايير العاملية ووفق االشتراطات 
املطلوبة ملشاريع املاعب وذلك بالتنسيق مع 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

■ مجمعات فندقية وسكنية وفنادق بالدوحة

شوقي مهدي

تقاريـــــــــر

سجل استهالك الطاقة في قطر نموًا كبيرًا 
خالل األشهر األربعة املاضية )يناير-أبريل( 
مقارنة بمعدالت االستهالك لنفس الفترة 
بــلــغ استهالك  ــي، حــيــث  ــاض ــعــام امل ال مــن 
الكهرباء حــوالــي 9.85 ألــف جيجاواط في 
الساعة واستهالك املياه حوالي 162.58 
مليون متر مكعب مقارنة بحوالي 9.43 ألف 
جيجاواط من الكهرباء في نفس الفترة من 
2018 وحوالي 150.85 مليون متر مكعب 

من املياه.
ووفقًا الحصاءات »لوسيل« سجل استهالك 
الكهرباء ارتفاعًا بحوالي 424.6 جيجاواط 
في الساعة لالربعة األشهر من العام الحالي 
مقارنة بنفس الفترة )يناير- ابريل( من العام 
املاضي، فيما سجل استهالك املياه زيادة 
تقدر بحوالي 14.73 مليون متر مكعب من 

املياه.

4  عوامل ساهمت في زيادة االستهالك أبرزها النمو االقتصادي والسكاني

حقق وفورات مالية بمليارات الرياالت للدولة

برنامج »ترشيد«.. خطوات مهمة لتقوية ثقافة خفض االستهالك
الــوطــنــي للترشيد  الــبــرنــامــج  بــاملــقــابــل نــجــد أن 
ــد( تـــمـــكـــن مــــن خــفــض  ــيــ ة الـــطـــاقـــة )تــــرشــ وكـــــفـــــاء
استهاك الكهرباء واملــيــاه بــصــورة كبيرة خال 

العام املاضي.
في حديثه أمام الحفل السنوي السابع لبرنامج 
)ترشيد( في ابريل املاضي أعلن سعادة املهندس 
عيسى بن هال الكواري رئيس املؤسسة العامة 
ــاء )كــهــرمــاء( ان برنامج  الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــ
)ترشيد( حقق وفورات مالية كبيرة للدولة تقدر 
بــحــوالــي 1.75 مــلــيــار ريـــــال. مــضــيــفــا أن خفض 
استهاك الكهرباء واملـــاء أدى لتحقيق وفــر في 
الغاز الطبيعي بحوالي 60642 مليون قدم مكعبة 

وخفض االنبعاثات الكربونية الضارة بحوالي 
)ثاثة مايني وستمائة ألف طن(، مؤكدا أن هذا 
األمر جاء نتاجا لبرامج ومبادرات عديدة قامت 

بها كهرماء.
الــكــواري بــأن جهود كهرماء من  وأفـــاد املهندس 
خـــال الــبــرنــامــج الــوطــنــي »تــرشــيــد«، جـــاء ضمن 
سعي دولــة قطر لبناء دولــة حديثة قائمة على 
اقتصاد املعرفة وتنويع مصادر الطاقة وقــادرة 
على التفاعل اإليجابي مع متطلبات العصر وفقا 
لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 

الثانية 2022-2018.
ومن املتوقع أن تلعب الطاقة املتجددة دورًا مهما 

فــي اســتــهــاك الــكــهــربــاء خـــال الــســنــوات املقبلة 
نظرًا ملا تملكه قطر من امكانيات في هذا االتجاه، 
وفي إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب 
الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر 
الله، بتقليل االعتماد على  الباد املفدى حفظه 
الــدولــة االقتصادية  النفط والــغــاز فــي فعاليات 
لتحقيق التنويع االقتصادي، وتماشيا مع رؤية 
قطر 2030 ضمن ركــيــزتــي التنمية االقتصادية 
والتنمية البيئية، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة 
الكهربائية وزيادة نسبة الطاقة املتجددة أعلنت 
كــهــرمــاء فــي 2018 عــن إنــشــاء أول مــحــطــة طاقة 
شمسية كــبــرى إلنــتــاج الــكــهــربــاء فــي دولـــة قطر 

بتقنية الخايا الكهروضوئية، حيث تم االنتهاء 
من تأهيل املطورين.

الــطــاقــة الشمسية  وتــقــدر السعة الكلية ملــشــروع 
بنحو 700 ميغاواط على األقل، وسيتم ربط 350 
مــيــغــاواط مــع الشبكة كمرحلة أولـــى قبل نهاية 
عــام 2020 تحقيقا للهدف االستراتيجي املعلن 
فــي استراتيجية التنمية الوطنية 2022-2018. 
ومـــن خـــال هـــذا املـــشـــروع، سيتم الــحــصــول على 
أسعار تنافسية إلنتاج الطاقة وتحقيق توفير 
للغاز الطبيعي املستخدم في اإلنتاج التقليدي، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــلــيــل االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 

الضارة وتحسني البيئة املحيطة.

■ مشروع الخزانات الكبرى للمياه
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بـــوزارة  أكــد مــديــر معهد اإلدارة العامة 
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
ــز املـــجـــلـــي  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ اإلجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــبــــد الـ
ــتــــزامــــا  ــاك اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا والــ ــنــ أن هــ
بالتدريب من غالبية موظفي الجهات 
الــحــكــومــيــة وذلـــك يــرجــع لــوعــي وثقافة 
الــتــدريــب والتطوير،  املــوظــفــن بأهمية 
وخـــــاصـــــة بــــعــــد صــــــــدور قــــــــرار مــجــلــس 
ــــط املـــســـار  الـــــــــوزراء املــــوقــــر بــتــطــبــيــق ربـ
الــتــدريــبــي بــاملــســار الــوظــيــفــي، وكــذلــك 
املــــوارد البشرية املدنية  قــانــون  صـــدور 
2016، والئحته التنفيذية، والــذي نص 
الــتــدريــب كشرط للترقية،  إلــزامــيــة  على 
بهدف تطوير أداء املوظف في الجوانب 
اإلدارية والفنية بما يتوافق مع تدرجه 

الوظيفي. 
وقـــال مــديــر معهد اإلدارة العامة خالل 
مؤتمر صحفي أمــس إن بــرامــج املسار 
لـــــدى مــعــهــد اإلدارة  ــتـــوفـــرة  اإلداري مـ
ــوزارة ومــقــســمــة ومــتــدرجــة  ــالــ الــعــامــة بــ
حسب الدرجات املالية، ويلزم االلتحاق 
ــرامــــج  ــبــ ــأن الــ ــ ــشـ ــ ــد، أمـــــــا بـ ــهــ ــعــ ــاملــ ــا بــ ــهــ بــ
التدريبية التخصصية الفنية، فعلى كل 
جهة أن تقوم بإعداد خطتها التدريبية 
للبرامج التدريبية التخصصية، ولهذا 
الغرض قام معهد اإلدارة بإعداد نماذج 
خاصة لتحديد االحتياجات التدريبية 
ــا يـــتـــوافـــق مــــع طــبــيــعــة  لـــلـــمـــوظـــفـــن بـــمـ
عملهم، الفتا إلى انه يتم بشكل سنوي 
ودوري تدريب موظفي أقسام التدريب 
بــالــجــهــات الحكومية عــلــى تعبئة هــذه 
الــــنــــمــــاذج وإعــــــــداد الـــخـــطـــة الــتــدريــبــيــة 
ــــوم الـــجـــهـــات  ــقـ ــ الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــهـــة، وتـ
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــإلـــحـــاق مـــوظـــفـــيـــهـــا عــلــى 
البرامج التخصصية في حــال توفرها 
على خطة املعهد، أو عمل برامج خاصة 
داخل جهات العمل بالتعاون مع معهد 
اإلدارة العامة أو مراكز التدريب التابعة 
لبعض الجهات الحكومية أو الجامعات 

بالدولة، ومراكز التدريب الخاصة.
 

برامج جديدة

وأشـــار املجلي أن خطة التدريب للعام 
ــبــــرامــــج  الــ 2019 تـــضـــمـــنـــت عـــــــــددا مـــــن 
ــام الــــدولــــة  ــمــ ــتــ ــــي إطــــــــار اهــ الــــجــــديــــدة فـ
ــا الــوظــيــفــيــة بــهــدف  ــ ــوادرهـ ــ بــتــطــويــر كـ
ــات مــــتــــمــــيــــزة لـــجـــمـــهـــور  ــ ــدمــ ــ ــم خــ ــديــ ــقــ تــ
ــا تــــم إضــــافــــة بـــرنـــامـــج  املــــراجــــعــــن، كـــمـ
الــخــدمــات للجمهور  التميز فــي تقديم 
إلــزامــي للموظفن الذين  وهــو برنامج 
تـــفـــرض طــبــيــعــة عــمــلــهــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الجمهور بشكل مباشر وقد تم تكراره 
فـــي الــخــطــة عـــدد 17 وكـــذلـــك تـــم إضــافــة 
برنامج إعداد وتوجيه املوظفن الجدد 
ضــمــن بـــرنـــامـــج مــرحــبــا وهــــو بــرنــامــج 
الـــذيـــن تـــم تعيينهم  الـــجـــدد  لــلــمــوظــفــن 
حديثًا وقد تم تكراره 14 مرة في الخطة 

لهذا العام.
وتـــمـــت إضـــافـــة بـــرامـــج تــنــمــيــة مـــهـــارات 
مـــوظـــفـــي االســـتـــقـــبـــال ملـــوظـــفـــي الــقــطــاع 
الـــصـــحـــي بـــــــــوزارة الـــصـــحـــة ومــؤســســة 
ــن املــتــوقــع طــرح  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــ
عـــدد 49 بــرنــامــجــا فــي خــطــة 2019 وتــم 
البدء خالل شهر مارس بتدريب الدفعة 
الخامسة من برنامج شاغلي الوظائف 
ــة ومـــــن املـــتـــوقـــع  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ الـــقـــيـــاديـــة واإلشـ

تدريب 6 من املجموعات. 

خطة التدريب

ــال املــجــلــي لــقــد نــفــذ مــعــهــد اإلدارة  ــ  وقـ
العامة خــالل العام املاضي 803 برامج 
تـــدريـــبـــيـــة، وذلـــــك ضــمــن بـــرامـــج املــســار 
اإلداري واملسار التخصصي والبرامج 
الــخــاصــة، مــنــهــا 78 بــرنــامــجــًا خــاصــًا لـ 
17 جهة حكومية، وطرح من خالل هذه 
البرامج 17393 فرصة تدريب وقــد بلغ 
ــذه الــبــرامــج  إجـــمـــالـــي املـــشـــاركـــن فـــي هــ
14777 متدربا، وكانت نسبة الحضور 
الــبــرامــج التدريبية  89 %. وكـــان تقييم 
الــعــامــة  نــفــذ مــعــهــد اإلدارة  96%.. كــمــا 
ــة تــدريــبــيــة  الـــعـــام 2018 48 ورشــ خـــالل 
القيادية واإلشرافية  لشاغلي الوظائف 

وشارك بها عدد 703 متدربن. 

وتنفيذًا التفاقية التعاون ما بن دولة 
قــطــر وحــكــومــة ســنــغــافــورة نــفــذ املــركــز 
الــعــامــة خــالل  اإلقــلــيــمــي بمعهد اإلدارة 
العام 2018 أربع برامج تدريبية وشارك 
خــاللــهــا 71 مـــتـــدربـــًا مـــن مــخــتــلــف دول 
حــوار شرق آسيا، والبرامج هي الحكم 
الــرشــيــدة،  الــحــكــومــة  الـــعـــامـــة،  واإلدارة 

النمو االقتصادي، إدارة األزمات.
ــرامــــج  ــــي بــ ــائـ ــ ومـــــــن جـــهـــتـــه قـــــــال أخـــــصـ
ــتــــدريــــب عـــبـــد الــلــه  تـــدريـــبـــيـــة بـــــــــإدارة الــ
الحميدي لقد تم تخريج 78 من مــدراء 
اإلدارات ومساعديهم خــالل عــام 2019، 
الــذيــن تخرجوا  وذلــك ليصبح إجمالي 
منذ بــدء هــذا الــبــرنــامــج 326 مــن مــدراء 
اإلدارات ومــســاعــديــهــم، حــيــث يتضمن 
هذا البرنامج عشر ورش عمل تدريبية 
فــي عـــدة مــجــاالت مختلفة مــثــل اإلدارة 
اإلستراتيجية، والجوانب القانونية في 
اإلدارة، وإدارة املشاريع، ومهارات إعداد 

املوازنة، وغيرها من البرامج. 

برامج التدريب

إلــــــــى أن مــــــن أهــــم  الــــحــــمــــيــــدي  ولـــــفـــــت 
ــــب هــو  ــــدريـ ــتـ ــ عــــنــــاصــــر بــــنــــاء بـــــرامـــــج الـ

تــوفــيــر أدواتــــه العلمية وفـــي مقدمتها 
الــحــقــائــب الــتــدريــبــيــة، لـــذا فــقــد حرصت 
الــحــقــائــب  تـــطـــويـــر  املـــعـــهـــد عـــلـــى  إدارة 
الــتــدريــبــيــة بطريقة منهجية ومنظمة 
تــتــضــمــن بـــيـــانـــًا تــفــصــيــلــيــًا بــــإجــــراءات 
التدريب الستخدامها من قبل مدرب أو 
أكــثــر وبشكل يضمن تحقيق األهـــداف 
املـــرجـــوة مــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي، كما 
يستفيد معهد اإلدارة العامة من نتائج 
اثــر التدريب في تطوير برامجه  تقييم 
لــدى املعهد حاليًا  الــتــدريــبــيــة، ويــوجــد 
قاعدة بيانات ألكثر من 72 مدربا قطريا 
ــاء وهـــــم مــــن أصـــحـــاب  مــــن رجــــــال ونــــســ
الــخــبــرات، تــم إعـــدادهـــم ضــمــن بــرنــامــج 
ــه مــعــهــد  ــدمـ ــقـ إعــــــــداد املـــــدربـــــن الـــــــذي يـ
بـــوزارة التنمية اإلداريــة  اإلدارة العامة 
والعمل والشؤون االجتماعية، وهؤالء 
املــدربــون القطريون بعضهم موظفون 
ــلــــى بــنــد  فــــي الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وعــ
التقاعد والبعض منهم كذلك على كادر 
الــقــطــاع الـــخـــاص، يــتــم االســتــعــانــة بهم 
لتنفيذ بعض البرامج التدريبية على 
خطة املعهد كونهم يملكون الخبرات 
املــيــدانــيــة ونــقــلــهــا للمتدربن  الــعــمــلــيــة 
ــــالل الـــعـــام 2018 تم  ــل املــعــهــد. وخـ ــ داخـ
تنفيذ 250 برنامجا على خطة املعهد 
مــن خـــالل مــدربــن قــطــريــن، والــتــعــاون 

معهم مستمر خالل هذا العام.
الــبــرامــج قال  آلية التسجيل فــي  وحــول 
الــحــمــيــدي إنـــه فــي بــدايــة عـــام 2017 تم 
ــة الــتــســجــيــل مـــــــوارد، مما  ــوابـ تــفــعــيــل بـ
ــلـــى املــــوظــــفــــن الـــتـــســـجـــيـــل فــي  ــل عـ ــهـ سـ
البرامج التدريبية وذلك بإشراف أقسام 

التدريب في الجهات الحكومية. 
 

اعتماد الشهادات

وردا على ســؤال حــول إمكانية اعتماد 
ــرامــــج الــتــدريــبــيــة  ــبــ شــــهــــادة خـــــوض الــ
املختلفة من إحــدى الجامعات العاملية 
أو املـــعـــاهـــد املــتــخــصــصــة فـــى الــتــنــمــيــة 

البشرية، قال املجلى إننا لسنا بحاجة 
لهذا اإلعتماد لسببن أولهما أننا نعتز 
الــعــامــة وبــاإلمــكــانــيــات  بــمــعــهــد اإلدارة 
ــقــــدرات الــبــشــريــة والــتــعــلــيــمــيــة الــتــى  والــ
وصلنا إليها والــحــمــد لله فهناك دول 
ــدة فـــى املــنــطــقــة بـــــدأت تــعــمــل على  ــديـ عـ
ــفـــادة مـــن الــتــجــربــة الــقــطــريــة فى  ــتـ االسـ
الــتــدريــب اإلدارى والتخصصي  مــجــال 
الــــثــــانــــي أن مـــعـــهـــد اإلدارة  والــــســــبــــب 
العامة معهد لتدريب املوظفن وليس 
جامعة أو معهدا أكاديميا حتى نسعي 
العتماد شهادته من جامعات أو كليات 

أكاديمية.
ــال عبد  الـــقـــطـــري قــ ــدرب  ــ ــول دور املــ ــ وحـ
الــلــه مـــبـــارك الــحــمــيــدي الــقــائــم بــأعــمــال 
املــدرب القطري  مدير إدارة التدريب إن 
أثــبــت ولــلــه الــحــمــد كـــفـــاءة عــالــيــة خــالل 
الــعــامــة ولدينا  عمله فــى معهد اإلدارة 
الــيــوم 72 خبيرا تدريبيا قطريا قاموا 
بتقديم 250 برنامجا تدريبيا ملختلف 
الــــــــدرجــــــــات لـــوظـــيـــفـــيـــة ونـــــــالـــــــوا رضــــا 
املوظفن املتدربن بشكل غير مسبوق 
وال يخفى على أحــد أن املــدرب القطري 
نجح بامتياز خاصة أن املدرب القطري 
داخل القاعة التدريبية يختلف جدا عن 
غير القطري قريب من البيئة يتكلمون 
معه بأريحية يفهمونه ويفهمهم قادر 
على إيصال املعلومة وقد اكتشفنا ذلك 
بــعــد قـــيـــاس األثـــــر الـــتـــدريـــبـــي ووجـــدنـــا 
املــدربــن  املــتــدربــن يطلبون  الكثير مــن 
القطرين مــع احــتــرامــنــا إلخــوانــنــا غير 
الــقــطــريــن وهـــو مــا يــســاعــدنــا بصراحة 
شــديــدة فــي عملية نقل الــخــبــرات داخــل 
ــدرب  ــ ــإن املـ ــ ــك فـ ــذلـ ــقـــاعـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة كـ الـ
لــديــه مــيــزة مهمة للغاية وهو  الــقــطــري 
أنـــه مــوجــود بــاســتــمــرار بــاإلضــافــة إلــى 
إمــكــانــيــاتــه الــضــخــمــة يـــدرك جــيــدا مــدى 
االحتياجات التدريبية ألخــوه املواطن 
ــه يــعــي ويــفــهــم جـــيـــدا مــشــكــالتــه  كــمــا أنــ
وكــيــفــيــة تـــقـــديـــم الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 
بــشــكــل مــيــســر بــحــيــث تـــصـــل املــعــلــومــة 
بسهولة للمتدرب بعكس الصعوبات 
ــا املـــــتـــــدرب مــوظــفــا  ــتــــي قــــد يـــواجـــهـــهـ الــ
كـــان أو طــالــب فـــي الــتــعــامــل مـــع املـــدرب 
غــيــر الـــقـــطـــري بــســبــب اخـــتـــالف الــبــيــئــة 
واللهجة وغيرها من األمــور ولكن ذلك 
ال يمنعنا من اإلشارة أيضا إلى أهمية 
الــدور الــذي يقوم به املــدربــون املقيمون 
والذين يكملون دور املدرب القطري في 
توصيل املعلومة بسهولة ويــســر وقد 
تــمــت االســتــفــادة مــن الــقــامــات القطرية 
في مجال التدريب والــذيــن قاموا بنقل 
كافة الخبرات واملهارات للقطرين كذلك 
عملنا على تنمية قدرات املدربن ولعل 
وجـــود املـــدرب الــقــطــري هــو مــا أدى إلى 
تفادى أزمة الحصار حيث كان لدينا ما 
يقرب مــن أربــعــن مــدربــا قطريا حينما 
بدأ الحصار قاموا ولله الحمد بتحمل 
الــبــرامــج التدريبية التى  مسؤولية كــل 

كان سيعطيها مدربو دول الحصار.

دول إقليمية تنقل تجربة قطر في تدريب الموظفين

17393 موظفا خالل عام معهد اإلدارة العامة يدرب 

¶  عبد العزيز المجلي

¶  جانب من دورات معهد اإلدارة العامة

معمل خاص
 لتقييم األثر التدريبي.. 

و72 مدربا قطريا

لجنة لتأهيل الموظف 
للعمل في مجال 

التدريب

ورش تدريبيةمصطفى شاهين
وردا على سؤال حول التعاون 
مع جهات العمل من الوزارات 
ــلـــفـــة خــــالل  ــات املـــخـــتـ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
الجهات  تــدريــب موظفى تلك 
قال مدير معهد اإلدارة العامة 
إن املعهد نظم ورشا تدريبية 
40 جـــــهـــــة حـــكـــومـــيـــة  لــــــعــــــدد 
ــة لـــــقـــــانـــــون املــــــــــوارد  ــ ــعـ ــ ــــاضـ خـ
لــســنــة 2016 حـــول  الـــبـــشـــريـــة 
ــداد خــطــة الــتــدريــب  ــ كــيــفــيــة إعـ
فى املجال التخصصي مشيرا 
ــدد إصـــــــــدار  ــ ــــصــ ــم بــ ــ ــهــ ــ إلـــــــــى أنــ
ات إعــــداد الخطة  ــراء ــ دلــيــل إجـ
الــــتــــدريــــبــــيــــة عــــلــــى الــــبــــرامــــج 
الــتــخــصــصــيــة بـــهـــدف تــدريــب 
املــخــتــصــن فـــى تــلــك الــجــهــات 
إعـــداد خطة تدريب  آلــيــة  على 
البرامج  املوظفن لديهم على 
الــتــخــصــصــيــة وتـــحـــديـــد أهـــم 
الـــــبـــــرامـــــج الـــــتـــــى يـــحـــتـــاجـــهـــا 
املـــــوظـــــف كـــــل فـــــى تــخــصــصــه 
ووفقا الحتياجاته الوظيفية.

وأشار عبد العزيز املجلى إلى 
أنـــهـــم فـــى إطـــــار الــتــأكــيــد على 
ــر التدريبي  قــيــاس األثـ أهــمــيــة 
يــقــومــون فــى ديــســمــبــر مــن كل 
الــتــدريــب فى  أثـــر  عـــام بتقييم 
مختلف الجهات التى تخضع 
لــقــانــون املـــــوارد الــبــشــريــة كما 
قام املعهد بتدريب 52 موظفا 
فـــــى مـــخـــتـــلـــف الــــجــــهــــات عــلــى 
الــتــدريــبــي  كيفية تقييم األثـــر 
بـــحـــيـــث يــــكــــون هــــنــــاك مــوظــف 
يــــحــــمــــل مــــســــمــــي »مــــقــــيــــم أثــــر 
تــدريــبــي« فــى كــل جهة ويكون 
ــــالت مــع  ــابـ ــ ــقـ ــ ــلــــيــــه إجــــــــــــراء مـ عــ
الـــذى تلقى برنامجا  املــوظــف 
تــــدريــــبــــيــــا فــــــى املــــعــــهــــد عــقــب 
ــيــــاس  ــه وقــ ــلـ ــمـ ــقــــر عـ عـــــودتـــــه ملــ
ــبــــي لـــلـــبـــرنـــامـــج  ــتــــدريــ األثــــــــر الــ
ــقـــوم  ــا ويـ ــنـ ــديـ ــه لـ الـــــــذى خــــاضــ
املوظف املختص بقياس األثر 
الـــتـــدريـــبـــي بـــرصـــد آلـــيـــة عــمــل 
املــوظــف الــذى خــاض التدريب 
ويـــرســـل لــنــا بــمــســتــنــد قــيــاس 
ــبـــي الــــــذى يــقــوم  ــتـــدريـ األثــــــر الـ
الــخــبــراء فــى املــعــهــد بــدراســتــه 
دراســـــــــة وافـــــيـــــة الســـتـــخـــالص 
الــتــى نستفيد منها  ــــدروس  الـ
فــى تــطــويــر آلــيــة الــعــمــل داخــل 
ــتــــدريــــب بـــاإلضـــافـــة  قــــاعــــات الــ
إلــى أن املــدرب املوجود فى كل 
برنامج لديه قائمة سرية يقوم 
ــــالل الـــبـــرنـــامـــج  بـــتـــدويـــنـــهـــا خــ
ــم ســـلـــوك  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــي لـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

املتدرب طيلة عمل البرنامج.
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ــاملــــي عــن  ــعــ ــلـــس الـــــذهـــــب الــ كـــشـــف مـــجـ
حــيــازة دولـــة قطر لنحو 31.3 طــن من 
الذهب الخالص، مشيرا في تقديراته 
ــة الـــخـــاصـــة بــشــهــر يـــولـــيـــو مــن  ــ ــيـ ــ االولـ
الـــعـــام الــــجــــاري، ان مـــخـــزون قــطــر من 
ــا نــســبــتــه 3.5% مــن  الــــذهــــب يــشــكــل مــ
اجــمــالــي االحتياطيات الرسمية التي 
يــتــم االعــــــان عــنــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات 
ــقـــا ملجلس  ــة. ووفـ الــرســمــيــة فـــي الــــدولــ
الــذهــب الــعــاملــي ومــقــره فــي لــنــدن، فــان 
احتساب معدل حيازة الذهب ونسبته 
ــى اجـــمـــالـــي االحــتــيــاطــيــات تـــم وفــقــا  الــ
الــعــاملــيــة نهاية  لسعر اغـــاق االســــواق 
الشهر املــاضــي حيث كــان السعر عند 
مــســتــوى 1295.55 دوالر، بــاالضــافــة 
الــى االســتــنــاد الــى االحــصــائــيــات التي 
الــدول صندوق النقد الدولي  تمد بها 
عــن قيمة االحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة التي 
تمتلكها مــن عــمــات اجــنــبــيــة رسمية 
ــة الــــى مــســتــويــات حــيــازتــهــا  ــافـ بـــاالضـ
ــــب وقـــيـــمـــتـــه الـــــــى اجـــمـــالـــي  ــذهــ ــ ــن الــ ــ مــ

االحتياطيات.
وتــــشــــيــــر حــــســــابــــات تــــقــــديــــريــــة قـــامـــت 
بــهــا »لــوســيــل« اســتــنــادا الـــى البيانات 
الـــصـــادرة عــن مجلس الــذهــب الــدولــي، 
باالستناد كذلك على االسعار املسجلة 
فــــي االســـــــــواق الـــعـــاملـــيـــة خـــــال جــلــســة 
تعامات امس، الى ان قيمة االحتياطي 
الــقــطــري مــن الــذهــب بــالــريــال الــقــطــري، 
يــصــل الـــى نــحــو 5.62 مــلــيــار ريـــال بما 
يعادل نحو 1.54 مليار دوالر امريكي، 
مع اعتماد سعر صرف الريال القطري 
الـــدوالر االمريكي عند مستوى  مقابل 
3.64 ريـــال قــطــري لكل دوالر امريكي، 
وهـــو ســعــر الــصــرف الــرســمــي واملثبت 
عــنــده مـــن قــبــل الــســلــطــات الــنــقــديــة في 
الــدولــة الــتــي تــحــرص بشكل دائـــم على 
املــحــافــظــة عــلــى ســعــر االرتـــبـــاط ملــا فيه 
من فائدة على العملة الوطنية وخاصة 
املحافظة على استقرار الريال القطري 
الــدوالر  ومــع تدعيم قوته عند صعود 
ــابــــل ســـــــات الـــعـــمـــات  ــقــ ــي مــ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ االمـ
ــــرى فـــي الـــتـــداول بشكل  الــرســمــيــة االخـ

عام.

منظمة متخصصة

الـــى ان مجلس  ــار  ــ فـــي ذات االطـ يــشــار 
الــذهــب الــعــاملــي هــو عــبــارة عــن منظمة 
الــذهــب،  عــاملــيــة متخصصة فــي ســـوق 
حيث تهتم في هذا املجال االقتصادي 
 من تعدين الذهب 

ً
بكافة جوانبه بداية

انــتــهــاًء بــاالســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع، 
ــا تــعــمــل عـــلـــى تــحــفــيــز ودعــــم  ــهـ كـــمـــا انـ
الــطــلــب عــلــى الــــذهــــب، كــمــا انـــهـــا تــقــوم 
ــــدل عـــلـــى قـــوة  ــاث الـــتـــي تـ ــحــ بــنــشــر األبــ
الذهب كمحافظ للثروة سواء بالنسبة 
للمستثمرين بمختلف فئاتهم وعلى 
وجــه الخصوص كبار املستثمرين أو 
البلدان، باالضافة الى توفير تحليات 
لصناعة الذهب، مع تقديم رؤى حول 
الــذهــب.  الــدافــعــة للطلب على  الــعــوامــل 
ويـــتـــألـــف مــجــلــس الـــذهـــب الـــعـــاملـــي من 
الشركات الرئيسية العاملة في مجال 
تــعــديــن الـــذهـــب ويـــعـــود تــأســيــســه إلــى 

سنة 1987، ويتخذ من لندن مقّرًا له.

ارتفاع األسعار

ــواق  وشـــهـــدت اســـعـــار الـــذهـــب فـــي االســ
ــايـــو مــن  الـــعـــاملـــيـــة مـــنـــذ نـــهـــايـــة شـــهـــر مـ
الــجــاري ارتفاعا بشكل ملحوظ  الــعــام 
نــتــيــجــة تــحــول الــشــهــيــة االســتــثــمــاريــة 
ــــن صـــنـــاديـــق  ــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن مــ ــبــ ــكــ لــ
الــى جــانــب دول  استثمارية ومــحــافــظ 
وبــنــوك مــركــزيــة نــحــو املــعــدن االصــفــر، 
حيث يجمع الخبراء واملختصون على 
ــد املــــــاذات اآلمـــنـــة خــــال الــعــام  ــه احــ انــ
الــجــاري على االقـــل، فــي ظــل املتغيرات 
الــجــيــوســيــاســيــة والـــجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة 
ــلــــى املــــســــتــــوى الـــعـــاملـــي  ــة عــ ــلــ الــــحــــاصــ
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــحــرب الــتــجــاريــة بني 
ــاملـــي، الـــواليـــات  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ قــطــبــي االقـ
املتحدة االمريكية وجمهورية الصني، 
الــتــي تم  والــرســوم الجمركية املرتفعة 

فرضها بني البلدين على مئات السلع 
وفــــي مــقــدمــتــهــا املـــعـــادن والــصــنــاعــات 
التحويلية، هــذا بالنسبة للمتغيرات 
ــة، امـــــــا املـــتـــغـــيـــرات  ــاديــ ــتــــصــ ــواقــ ــيــ ــجــ الــ
الجيوسياسية فقد شملت التصعيد 
بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة االمــريــكــيــة من 
جهة وايــران من جهة ثانية، باالضافة 
ــى الــضــغــوطــات الـــتـــي حــصــلــت على  الــ
ــاد الــبــريــطــانــي خــــال الــفــتــرة  ــتـــصـ االقـ
املــاضــيــة نتيجة خـــروج بريطانيا من 
ــاد االوروبــــــــي ومــا  ــحــ تــحــت مــظــلــة االتــ
ترتب عنه من مــغــادرة لعديد االصــول 
من السوق البريطانية، حيث قدر حجم 
االموال املغادرة للسوق البريطاني بما 
ال يقل عــن 1 تريليون دوالر امريكي، 
ــا نــــحــــو عـــــــدد مــن  ــابــــهــ وجــــهــــهــــا اصــــحــ
االسواق املستقرة نوعا ما في االتحاد 
املــالــيــة الفرنسية  االوروبـــــي، كــالــســوق 
والـــســـوق املــالــيــة فـــي املــانــيــا والـــســـوق 
املــالــيــة فــي لــوكــســمــبــورج، وغــيــرهــا من 
االســواق التي تعد امنة، في وقت خير 
مستثمرون اخرون تحويل استثمارات 
الـــى مــــاذات امــنــة كــالــذهــب والــعــمــات 
ــا ســـتـــؤول  ــ ــتــــظــــار مـ ــــي انــ الـــرئـــيـــســـيـــة فـ
ــــور والــتــحــويــات السياسية  الــيــه االمـ

واالقتصادية خال النصف الثاني من 
العام الجاري.

أعلى مستوى

وبـــالـــرجـــوع الـــى حــركــة اســـعـــار الــذهــب، 
فـــان ســعــر اوقـــيـــة الـــذهـــب تــحــرك بشكل 
الفترة  متصاعد وملفت لانتباه خال 
القليلة املاضية، وعلى وجه الخصوص 
منذ تاريخ 30 مايو من العام الجاري، 
حــيــث بــــدأ ســعــر اوقـــيـــة الـــذهـــب مــقــابــل 
ــاع مــن  ــ ــفــ ــ ــي فــــي االرتــ ــكــ ــريــ الــــــــــدوالر االمــ
مـــســـتـــوى ســـعـــر عـــنـــد 1275.67 دوالر، 
ــيــــصــــل الــــــــى مــــســــتــــوى ســـــعـــــري عــنــد  لــ
الـــواحـــدة من  1439.25 دوالر لــاوقــيــة 
الــذهــب وكــــان ذلـــك فــي تــاريــخ 4 يوليو 
مــن الــعــام الـــجـــاري، قــبــل ان يــعــود سعر 
الـــذهـــب الـــى االنــخــفــاض بــشــكــل طفيف 
فــي حركة تصحيحية لاسعار، وصل 
ســعــر االوقــيــة الـــواحـــدة مــن الــذهــب الــى 
مستوى 1396.96 دوالر، حيث جاء هذا 
الــتــرجــع مــدفــوعــا بــعــامــلــني اســاســيــني، 
بـــدايـــة تشبع  فـــي  الـــعـــامـــل االول  تــمــثــل 
ــن تــجــمــيــع الــــذهــــب، امــا  املــســتــثــمــريــن مـ
العامل الثاني فهو تأثر الذهب بصدور 

بـــيـــانـــات الــبــطــالــة واألجـــــــور الــخــاصــني 
بـــاالقـــتـــصـــاد األمـــريـــكـــي، ومــــن املــنــتــظــر 
ــي االســـــــــواق  ــ فــ ــار  ــ ــ ـــعـ ــ ــل االســ ــ ــواصــ ــ تــ ان 
ــا بـــشـــكـــل تــصــحــيــح  ــهـ ــعـ ــة تـــراجـ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ
الــــى مــســتــويــات 1370 دوالرا لــاوقــيــة 
الـــواحـــدة، فــي انــتــظــار مــا ستسفر عنه 
ــــي مــقــدمــتــهــا  االحــــــــداث املــســتــقــبــلــيــة وفـ
اجتماعات الفيدرالي االمريكي، ومدى 
الوصول الى اتفاق تجاري بني الواليات 
ــة والـــــصـــــني يــضــع  ــيــ ــكــ ــريــ ــدة االمــ ــحــ ــتــ املــ
ــــدا لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــتـــي كــانــت  حـ
املــؤثــرات الرئيسية على تحركات  احــد 
ــــي االســـــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة  املـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ
وبشكل خاص سوق االسهم والعمات. 
ويــشــار فــي هـــذا االطــــار الـــى ان الــبــنــوك 
املـــركـــزيـــة فــــي مــخــتــلــف الـــــــدول اظـــهـــرت 
الــذهــب خال  حركة شرائية قوية على 
الربع االول من العام الجاري بما فيها 
ــة قــطــر، وقــامــت الــعــديــد مــن البنوك  دولـ
املــركــزيــة الحــقــا وتــحــديــدا خـــال الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري بالتخفيض 
مـــن كــمــيــات االحــتــيــاطــيــات مـــن الــذهــب 
بشكل تدريجي حيث سجلت في مطلع 
الــربــع الثاني فترة تــخــارج وتخلى عن 

الذهب مع بداية ارتفاع اسعاره.

مليار ريال لدى »المركزي«.. »مجلس الذهب«:  194.6 تقدر بـ 

31.3 طن احتياطي قطر من الذهب خالل يوليو

¶  اسعار الذهب عالميا

¶  حيازة قطر من الذهب خالل الربع االول من العام الجاري

األعلى في سنتين

ــادرة  ــ ــــصـ ــات الـ ــيــ ــائــ ــــرت االحــــصــ ــهـ ــ اظـ
ــر املـــــــركـــــــزي أن  ــطــ عــــــن مـــــصـــــرف قــ
الــتــي تمتلكها  الــدولــيــة  االحتياطيات 
قطر بلغت في شهر يونيو من العام 
الجاري اعلى مستوى لها خالل 24 
شهرا املاضية، حيث بلغت مستوى 
بــمــا  ــال  ــ ــ مـــلـــيـــار ري مـــســـتـــوى 194.6 
يعادل نحو 53.46 مليار دوالر، وذلك 
مــلــيــار ريـــال  بــنــحــو 164.6  مــقــارنــة 
مسجلة فــي شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام 
املـــاضـــي ونــحــو 146.3 مــلــيــار ريـــال 
مسجلة فــي شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام 
تـــوزعـــت االحــتــيــاطــيــات  2017. وقـــد 
الدولية والسيولة بالعمالت االجنبية 
لدى مصرف قطر املركزي الى نحو 
6.4 مليار ريال في شكل احتياطيات 
من الذهب مقارنة بنحو 3.89 مليار 
ــــذهــــب فــي  ــال مــــن احـــتـــيـــاطـــيـــات ال ــ ــ ري
شهر يونيو من العام املاضي ونحو 
3.87 مــلــيــار ريــــال احــتــيــاطــيــات من 
الــذهــب فــي يــونــيــو 2017. وتــضــاف 
اليهم االرصــدة لدى البنوك االجنبية 
والتي بلغت نحو 53.16 مليار ريال 
الجاري، مقارنة  العام  في يونيو من 
بنحو 53.26 مليار ريــال في يونيو 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي ومـــقـــارنـــة بنحو 
الــعــام 2017،  35.6 مــلــيــار ريـــال فــي 
الــــى جــانــب نــحــو 76.4 مــلــيــار ريـــال 
فــي شــكــل ســنــدات واذونـــــات خزينة 
الجاري  العام  اجنبية في يونيو من 
ــال  مـــلـــيـــار ريــ بــنــحــو 33.3  ــة  ــارنـ ــقـ مـ
اذونــــــــات خـــزيـــنـــة وســــنــــدات اجــنــبــيــة 
فــي يــونــيــو مــن الــعــام املــاضــي ونحو 
49.1 مليار ريــال فــي شكل سندات 
واذونـــــــات خــزيــنــة فـــي الـــعـــام 2017، 
وبــذلــك تــكــون حــيــازة دولـــة قــطــر من 
الـــســـنـــدات واذونـــــــات الــخــزيــنــة بلغت 
لــهــا بشكل رئيسي.  اعــلــى مــســتــوى 
كما بلغت حصة دولة قطر من ودائع 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة والــحــصــة 
ــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي فــي  ــنـ ــ لــــــدى صـ
يــونــيــو مــن الــعــام الـــجـــاري نــحــو 1.9 
مليار ريال مقارنة بنحو 1.4 مليار 
ــال فــي الــعــام املــاضــي ونــحــو 1.3  ريــ
العام 2017. وبلغت  مليار ريــال في 
السائلة االخــرى بالعملة  املــوجــودات 
االجنبية في نهاية شهر يونيو من 
الــجــاري مستوى 56.6 مليار  الــعــام 
ريال مقارنة بنحو 72.7 مليار ريال 
في العام 2018، ومقارنة بنحو 56.1 
مــلــيــار ريـــــال فـــي شــكــل مـــوجـــودات 
ــلـــة اخـــــــرى بــالــعــمــلــة االجــنــبــيــة  ــائـ سـ
مسجلة فــي شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام 

.2017
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37.20 % نمو قيمة التداوالت

مليون ريال سيولة متداولة في جلسة اإلثنين  192.5

سعر السوق
ســعــر الـــســـوق هـــو الــســعــر االقـــتـــصـــادي لــلــبــضــائــع والـــخـــدمـــات في 
ــن األهـــمـــيـــة دراســــتــــه فـــي االقـــتـــصـــاد الـــجـــزئـــي. الــقــيــمــة  الــــســــوق، ومــ
السوقية وسعر السوق متساوون فقط في ظل ظروف كفاءة السوق 
الــســوق« ويختصر m.p أو  والــتــوازن، والتوقعات املنطقية. »سعر 
mp يكتب بداًل من السعر وذلك يعني أنه »سعر يعتمد على سعر 
املــكــونــات بــالــســوق وأن الــســعــر مــتــوفــر حـــال الــطــلــب«. وتـــم تسعير 
الــعــرض والطلب، السعر  الــســوق بشكل أســاســي على التفاعل بــن 
مرتبط مــع كــل مــن هــذه املقاييس للقيمة. بشكل عــام العالقة بن 
السعر والعرض سالبة، وهــذا يعني كلما ارتفع السعر تقل قيمة 
الــعــرض. سعر  ارتــفــع  املــعــروضــة. والعكس كلما قــل السعر  الكمية 
السوق هو مجرد واحــد من عدد من الطرق لتحديد القيمة املالية 
للبضائع أو العمليات. التحوالت في تغير أذواق املستهلكن تؤثر 

بطبيعتها على سعر السوق.

دليل المستثمر

 أخبار وإفصاحات
¶ أصـــدرت بــورصــة قطر صــبــاح امــس بيانا اعــامــيــا على موقعها 
الرسمي على االنترنت، اعلنت فيه رسميا عن االنتهاء من تجزئة 
القيمة االسمية ألسهم الشركات املدرجة ووحدات صناديق املؤشرات 
ــدًا لــلــســهــم ولـــوحـــدات  ــ  واحـ

ً
ــاال ــ املـــتـــداولـــة لــتــصــبــح الــقــيــمــة االســمــيــة ريـ

الصناديق املتداولة وقد تمت عملية التجزئة خال الفترة من 9 يونيو 
2019 وحتى 7 يوليو 2019. وتوجهت بورصة قطر بخالص الشكر 
املركزي  لــايــداع  املالية وشــركــة قطر  لــاســواق  والتقدير لهيئة قطر 
لألوراق املالية ولكل من ساهم في إنجاح عملية التجزئة من شركات 

مدرجة وشركات وساطة ومستثمرين. 

للتأمني عن عزمها اإلفصاح  القطرية  ¶ أعلنت مجموعة االسامية 
عن البيانات املالية للفترة املنتهية في 30 يونيو من العام الجاري وذلك 

يوم األحد املوافق 4 أغسطس من العام الجاري.

القابضة عــن عزمها  للوساطة واالســتــثــمــار  ¶ أعلنت شــركــة داللـــة 
العام  املنتهية في 30 يونيو من  للفترة  املالية  البيانات  اإلفصاح عن 

الجاري، وذلك يوم الثاثاء املوافق 30 يوليو من العام الجاري.

الــتــجــاري )الخليجي( عــن عــزمــه اإلفــصــاح عن  الخليج  أعــلــن بنك   ¶
الجاري وذلك  العام  املنتهية في 30 يونيو من  للفترة  املالية  البيانات 

يوم الثاثاء املوافق 23 يوليو من العام الجاري.

أقفل املؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداوالت 
أمــــس اإلثـــنـــن عــلــى انـــخـــفـــاض طــفــيــف فـــي جلسة 
الــتــداوالت، حيث أغلق املؤشر  تواصل فيها هــدوء 
تـــداوالت أمــس عند مستوى 10,442.87  في أعقاب 
نــقــطــة بــنــســبــة انــخــفــاض تـــســـاوي 0.72% بــعــد أن 
خسر ما قيمته 75.33 نقطة، في حن بلغت رسملة 
الــســوق نحو 573.9 مليار ريـــال، بعد أن خسر ما 
قيمته 5.17 مليار ريــال. أما السيولة فقد استقرت 
بدورها عند مستوى 192.5 مليون ريــال، مرتفعة 
فــقــد بلغت كمية األســهــم  إلـــى ذلـــك  بــذلــك %37.20، 
املتداولة 63.9 مليون سهم في نهاية جلسة األمس، 
كما بلغ عدد العقود املنفذة 5160 صفقة، مسجال 

ارتفاعا بنسبة %10.75.
بــالــنــســبــة للمساهمن  الـــشـــراء  ــداوالت  ــ تــ وســجــلــت 
القطرين ارتفاعا ملحوظا مقارنة بتعامالت البيع، 
حيث بلغت نسبة الشراء 69.26% مقابل %59.25 
إجمالي نسبة البيع، حيث تم التداول بالشراء على 
42 شــركــة بكمية أســهــم تــقــارب 30.1 مــلــيــون سهم 
وبــقــيــمــة تــقــدر بــنــحــو 73.9 مــلــيــون ريــــال، فــي حن 
كانت قيمة صفقات بيع املساهمن القطرين 54.6 
مليون ريــال وبكمية أسهم 25.4 مليون سهم. أما 

املؤسسات القطرية املتمثلة في الشركات واملحافظ 
والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة فــاشــتــرت بقيمة تفوق 
59.3 مــلــيــون ريـــــال مـــن خــــالل 12.8 مــلــيــون سهم 
والــتــداول على 23 شركة شــراء مقابل التداول على 

إلــى نحو 14.7  19 شركة بيعا بكمية أسهم تصل 
تـــداول تــســاوي 59.4 مليون  مليون سهم وبقيمة 

ريال بيعا.
إلــى ذلـــك، فقد نشط األفـــراد الخليجيون شـــراء من 

خالل التداول على 13 شركة بكمية أسهم متداولة 
ــاوزت 1.2  ــجــ تــ بــقــيــمــة  ألـــــف ســـهـــم  تــــســــاوي 730.2 
الــتــداول على 14 شركة بالبيع  مليون ريــال مقابل 
ــال.  لــنــحــو 1.9 مــلــيــون ســهــم بقيمة 2.6 مــلــيــون ريـ
وعلى املؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها 
على عمليات الشراء بقيمة 965.6 ألف ريال مقابل 
26.6 مليون ريال بيعا حيث تم التداول شراء على 
ألــف سهم  7 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 203.3 
والبيع على 11 شركة بكمية أسهم تــســاوي 4.01 

مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تــداول األفــراد األجانب شراء 
عــلــى 38 شــركــة بكمية أســهــم نــاهــزت 10.6 مليون 
سهم بقيمة 20.1 مليون ريال، في حن كانت شملت 
عــمــلــيــات الــبــيــع 40 شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تــســاوي 
13.01 مليون سهم بقيمة 20.8 مليون ريـــال. أما 
بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة من الشركات 
واملحافظ والصناديق االستثمارية تم التداول على 
أســهــم 19 شــركــة شـــراء بكمية أســهــم تــجــاوزت 9.4 
مليون سهم وبقيمة إجمالية تــســاوي نحو 36.8 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــن كــانــت عــمــلــيــات الــبــيــع على 
أسهم 27 شركة وبكمية أسهم تجاوزت سقف 4.76 

مليون سهم وبقيمة 28.2 مليون ريال.
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0.77 % ارتفاعا في التأمين 
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شـــهـــدت جــلــســة تــــــداوالت أمــــس اإلثــنــن 
ــام  ــ ــجــ ــ ــــم وأحــ ــيـ ــ ــي قـ ــ ــ تــــســــجــــيــــل هـــــــــــدوء فـ
ــــذي انـــعـــكـــس عــلــى  ــر الــ ــ ــداوالت، األمــ ــ ــتــ ــ الــ
املؤشرات القطاعية إلى جانب املؤشرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــبــايــنــت اتـــجـــاهـــات 
املـــؤشـــرات بـــن الــصــعــود بــقــطــاع واحـــد 
مقابل انخفاض قطاعات أخرى بضغط 
من القياديات ضمن تلك القطاعات وقد 
سجلت املؤشرات الرئيسية انخفاضات 
بــاملــســتــويــات املسجلة  طــفــيــفــة مــقــارنــة 
خـــالل الــجــلــســات املــاضــيــة، حــيــث سجل 
تراجع مؤشر العائد اإلجمالي بنسبة 
0.72% بعد أن خسر ما قيمته 138.62 
ــر عـــنـــد مــســتــوى  ــ ـــؤشـ نـــقـــطـــة لـــيـــقـــفـــل املــ
تـــراجـــع  ــــن  ــــي حـ فـ نـــقـــطـــة،   19,215.77
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان اإلســالمــي 
السعري بنسبة 0.56% بعد أن خسر ما 
قيمته 13.45 نقطة ليغلق عند مستوى 
أقــــفــــل مـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. كـــمـــا   2,382.86
بــــورصــــة قـــطـــر الــــريــــان اإلســــالمــــي عــنــد 
مستوى 4,057.29 نقطة محققا تراجعا 
بقيمة تــســاوي 22.90 نقطة لينخفض 
إلـــى  تــــســــاوي %0.56.  املــــؤشــــر بــنــســبــة 
ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع 
األســهــم بنسبة تــســاوي 0.83% ليغلق 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 3,084.83 نقطة 
مسجال قيمة تغير تساوي 25.94 نقطة.

وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فقد 
ــع مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم الــبــنــوك  ــراجــ تــ
املــالــيــة بنسبة 1% بــعــد أن  والــخــدمــات 
ــا قــيــمــتــه 40.48 نــقــطــة، لــيــدفــع  خــســر مـ
إلــى 4,032.00  إلــى االنخفاض  باملؤشر 
ــر جــمــيــع أســهــم  نـــقـــطـــة. وتــــراجــــع مـــؤشـ
الــخــدمــات والــســلــع االستهالكية  قــطــاع 
بــمــا نــســبــتــه 0.67% بــعــد أن خــســر ما 

قيمته 54.82 نقطة ليغلق املؤشر عند 
نــقــطــة. وانــخــفــض  مــســتــوى 8,161.06 
مــؤشــر جــمــيــع أســهــم الــصــنــاعــة بنسبة 
0.84% بــعــد أن خــســر مــا قيمته 27.11 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى 3,219.19 نقطة. 
ــم قـــطـــاع  ــهــ ــر جـــمـــيـــع أســ وارتـــــفـــــع مــــؤشــ
الــتــأمــن بــنــســبــة 0.77% بــعــد أن كسب 
مــا قيمته 23.83 نــقــطــة ليغلق املــؤشــر 
عند مستوى 3,118.79 نقطة. وتراجع 
مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
بنسبة 0.37% بعد أن خسر في أعقاب 
نــقــطــة  أمـــــــس 5.81  تــــعــــامــــالت  ــة  ــلـــسـ جـ
لــيــدفــع بــاملــؤشــر لــإغــالق عــنــد مستوى 
1,118.79. وتراجع مؤشر جميع أسهم 
بـــمـــا نــســبــتــه 0.79% بــعــد  ــاالت  ــ ــــصـ االتـ
أن خــســر مــا قيمته 7.36 نــقــطــة ليدفع 
بــاملــؤشــر إلـــى االنــخــفــاض إلـــى مستوى 
923.02 نــقــطــة. وســـجـــل مـــؤشـــر جميع 
أسهم النقل تراجعا بما نسبته %1.43 

قــيــمــتــه 35.62 نقطة  بــعــد أن خــســر مـــا 
ليدفع باملؤشر إلى مستوى اإلقفال عند 

مستوى إلى 2,462.81 نقطة.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم شركة الرعاية 
االرتــفــاعــات حــيــث ارتــفــع ســهــم الشركة 
بما نسبته 1.70%، يليها سهم شركة 
التحويلية بنسبة تساوي 1.06% ومن 
ثم شركة الطبية التي ارتفعت أسهمها 
بنسبة 1.02% ومن ثم شركة اإلسالمية 
ــة قــطــر  ــركــ ــــم شــ ــهـ ــ بـــنـــســـبـــة 0.87% وأسـ
للتأمن بما نسبته 0.86%. أما األسهم 
الــتــي انخفضت خــالل جلسة تعامالت 
أمـــس اإلثــنــن فــهــي كــانــت أســهــم شركة 
ثــم أسهم  مــخــازن بنسبة 2.22% ومـــن 
شــركــة املستثمرين بما نسبته %2.07 
وأســــهــــم الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري بـــمـــا نــســبــتــه 
ثـــم أســهــم شــركــة الخليج  1.86% ومـــن 
بـــمـــا نــســبــتــه 1.57% وأســـهـــم  الـــدولـــيـــة 

شركة كهرباء وماء بما نسبته %1.49.

تراجع البنوك والنقل والصناعة بضغط القيادية

»قطر لألسواق المالية« تعلن اكتمال تجزئة أسهم الشركات
أعلنت هيئة قطر لــأســواق املالية 
ــثـــامـــن مــــن يــولــيــو  ــنــــن الـ ــــس اإلثــ امـ
اكـــتـــمـــال تــجــزئــة أســهــم  2019، عـــن 
الــــشــــركــــات )46( ووحــــــــدات  كــــافــــة 
الصناديق االستثمارية وعددهما 
اثنان مدرجان للتداول في بورصة 

قطر.
وقـــالـــت الــهــيــئــة إن تــجــزئــة األســهــم 
ــد تـــمـــت وفـــقـــا لــعــمــلــيــة مــجــدولــة  قــ
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع بـــــورصـــــة قــطــر 
ــــزي  ــركـ ــ ــر لــــــإيــــــداع املـ وشـــــركـــــة قــــطــ

ــــأوراق املــالــيــة والــجــهــات املعنية  لـ
األخــــرى، وذلـــك خـــالل الــفــتــرة مــن 9 
يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 

وعلى مدى 21 جلسة تداول.
ــــدت الــهــيــئــة أن عــمــلــيــة تــجــزئــة  وأكــ
األسهم سارت كما هو مخطط لها، 
وتخللها برنامج توعوي مشترك 
تم تنفيذه بن جميع الجهات ذات 
الــصــلــة لــتــوضــيــح فـــكـــرة الــتــجــزئــة 

وآلياتها واألهداف املرجوة منها.
وأشادت هيئة قطر لأسواق املالية 

بــتــعــاون كــافــة الــجــهــات املعنية في 
إنجاح عملية التجزئة، وخصوصا 
بــورصــة قطر وشــركــة قطر لإيداع 
املــركــزي لــــأوراق املــالــيــة وشــركــات 
ــات املــــالــــيــــة ملــــا بــــذلــــوه مــن  ــدمــ ــخــ الــ
جهود متواصلة قبل وأثــنــاء فترة 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــتـــجـــزئـــة وضـــمـــان 

تطبيقها على أكمل وجه.
كــــــــذلــــــــك، دور  ــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ وثـــــمـــــنـــــت 
الشركات املدرجة في بورصة قطر 
والقائمن على وحدات الصناديق 

االســــتــــثــــمــــاريــــة املــــــتــــــداولــــــة، عــلــى 
تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة 
األســهــم وفــقــا للخطوات والــجــدول 
ــنـــي املـــتـــفـــق عـــلـــيـــه. كـــمـــا أثــنــت  الـــزمـ
الهيئة عــلــى دور مختلف وســائــل 
ـــالم فـــي مــتــابــعــة كـــافـــة مــراحــل  ــ اإلعـ
تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة تـــجـــزئـــة األســــهــــم، 
مؤكدة أن وسائل اإلعــالم ساهمت 
بشكل إيجابي في توضيح أهداف 
عــمــلــيــة الــتــجــزئــة وإيـــصـــال رســالــة 

الهيئة من خاللها. 

وكـــــانـــــت عـــمـــلـــيـــة تــــجــــزئــــة األســــهــــم 
قـــــــد انــــطــــلــــقــــت فـــــــي الــــــتــــــاســــــع مـــن 
ــي بـــتـــجـــزئـــة أســـهـــم  ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر املـ
الــبــنــك الــتــجــاري وبــنــك قــطــر األول، 
لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر 
ــكـــو«  ــامـ ــيــــوم »قـ ــنــ لـــصـــنـــاعـــة األلــــومــ
ووحــدات الصناديق االستثمارية، 
وبـــذلـــك أصــبــحــت الــقــيــمــة اإلســمــيــة 
ألســهــم جميع الــشــركــات ووحـــدات 
الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة املــدرجــة 

في بورصة قطر رياال واحدا.
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الشركة القطاع
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نشرة التداوالت  اليومية ٢٠١٩-08-07

مؤشرات القطاعات 
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الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري
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خالل حفل جوائز االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

»المصرف« يحصد جائزة 
»أفضل مصرف إسالمي قطري«

حــصــد مــصــرف قــطــر اإلســـامـــي »املــــصــــرف«، جــائــزة 
»أفــضــل مــصــرف إســامــي قــطــري«، وذلـــك خــال حفل 
تــوزيــع جــوائــز االتـــحـــاد الـــدولـــي للمصرفيني الــعــرب 
للعام 2019 الذي عقد األسبوع املاضي في العاصمة 
اللبنانية بيروت، والذي تقوم بتنظيمه سنويًا مجلة 

The Banking Executive الصادرة عن االتحاد.
واالتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــصــرفــيــني الـــعـــرب هـــو املــظــلــة 
الــجــامــعــة ألكــثــر مــن 500 مــصــرفــي مــن أنــحــاء الــعــالــم 
ــذا هـــو الــحــفــل الــســنــوي  ــ ــــاد املـــهـــجـــر، وهـ الـــعـــربـــي وبـ
ــز الــتــمــيــز  ــوائـ ــاد لـــجـ ــ ــــحـ ــامـــس الــــــذي يــنــظــمــه االتـ ــخـ الـ
واإلنــجــاز املصرفي العربي. وشــارك في حفل توزيع 
ــاع الــقــرار 

ّ
الــجــوائــز حــشــد مــن كــبــار املــصــرفــيــني وصــن

من القطاع املالي والحكومي واملؤسسات التنظيمية 
وقــطــاع األعــمــال مــن منطقة الــشــرق األوســـط وشمال 
إفـــريـــقـــيـــا، والــــذيــــن اجـــتـــمـــعـــوا لــلــتــعــرف عـــلـــى أفــضــل 
املــمــارســات املــؤســســيــة واإلنـــجـــازات الـــبـــارزة الــتــي تم 

تحقيقها في عام 2018.
وتعليقًا على هذه الجائزة، قال باسل جمال، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »املــصــرف«: »يسعدنا الحصول 
على جائزة أفضل مصرف إسامي قطري من االتحاد 
الــعــام. إن  لــهــذا  الــعــرب، للتميز  الــدولــي للمصرفيني 
هذه الجائزة تعكس انتماءنا األصيل للكيانات التي 
تعمل على الجمع بني املؤسسات املالية في املنطقة 
ــاء بــمــعــايــيــر املـــمـــارســـات املــصــرفــيــة  ــقــ الــعــربــيــة واالرتــ
واملالية لتعزيز سمعة املنطقة كمركز هام لألسواق 

املالية الدولية«.
وتعتمد إستراتيجية نمو »املــصــرف« على مكانته 
كــمــصــرف رائــــد يــتــمــتــع بــعــاقــات قــويــة مـــع عــمــائــه، 
ــعـــات املـــحـــلـــيـــة. كــمــا  ــمـ ــتـ ــع املـــجـ ــ وشــــــراكــــــات مـــهـــمـــة مـ
تــتــمــاشــى اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــتــبــنــاهــا »املــصــرف« 
بــشــكــل وثـــيـــق مـــع رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030، ومــع 
التزام الدولة باالستثمار في البنية التحتية للباد 
وتنويع االقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي. ويعد 
»املصرف« مجموعة مالية مستقرة تغطي خدماتها 

جميع شــرائــح األســــواق املــالــيــة بــمــا فــي ذلـــك األفـــراد 
واملؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة والشركات 
الصغيرة واملتوسطة، وتوفر حلوال مصرفية مبتكرة 

تلبي احتياجات جميع الشرائح.
ــاف بـــاســـل جـــمـــال: »لـــقـــد واصــلــنــا الــتــمــيــز في  ــ وأضــ
املـــال، وعــززنــا عاقتنا مــع عمائنا وقّدمنا  أســـواق 

ملـــســـاهـــمـــيـــنـــا نــــتــــائــــج مــــتــــمــــيــــزة، األمــــــــر الــــــــذي جــعــل 
»املصرف« في طليعة مؤسسات التمويل والصيرفة 

داخل قطر وخارجها«.
وفـــــي ضـــــوء ابـــتـــكـــاراتـــه املـــســـتـــمـــرة وأدائــــــــه املــتــمــيــز، 
حصد »املصرف« تقدير وتكريم املؤسسات الدولية 
واملــحــلــيــة املـــرمـــوقـــة بـــاعـــتـــبـــاره أحــــد أبـــــرز املـــصـــارف 
الرائدة في املنطقة. في النصف األول من عام 2019، 
حــصــد »املـــصـــرف« 15 جـــائـــزة ومــنــهــا جـــوائـــز مجلة 
غــلــوبــال فــايــنــانــس، جـــائـــزة »أفـــضـــل مــؤســســة مالية 
إســامــيــة فــي قــطــر« وجــائــزة »أفــضــل مــقــدم لخدمات 
الــعــالــم«، وجــائــزة  التمويل اإلســامــي للمشاريع فــي 
أفضل منتج مصرفي إسامي مبتكر لعام 2019. كما 

القيادة  حصل »املــصــرف« على جــائــزتــني إلنــجــازات 
مــن مجلة آيشيان بانكر، حيث حصل السيد باسل 
جمال، الرئيس التنفيذي ملجموعة »املــصــرف« على 
الــقــيــادة لرئيس تنفيذي«،  جــائــزة »أفــضــل إنــجــازات 
وجائزة »أفضل مصرف من حيث اإلدارة في قطر« عن 
اإلنجازات التي حققها خال الفترة من يناير 2016 
إلى ديسمبر 2018. ومنحت مجلة »ذي بانكر«، وهي 
أعــــرق مــجــلــة مــصــرفــيــة رائــــدة فــي الــعــالــم وتــصــدرهــا 
مجموعة فايننشال تايمز العاملية، املصرف جائزة 
»أفــضــل مصرف إســامــي فــي الــشــرق األوســـط، وقطر 
وألول مرة، جائزة »أفضل مصرف إسامي في اململكة 

املتحدة«.

¶ جائزة »المصرف« من االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

الدوحة - 

بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية

»األهلي« ينظم حملته 
السنوية للتبرع بالدم

نظم البنك األهلي حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وحدة التبرع 
بالدم بمؤسسة حمد الطبية، وذلك في مبنى فرع السد، مساهمة 
من البنك األهلي في دعم احتياطي بنك الدم في قطر وزيادة الوعي 
حول الحاجة إلى التبرع بالدم بشكل منتظم. وتأتي هذه الحملة 
اإلنسانية والتوعوية في إطار تعزيز التزام البنك األهلي وموظفيه 
الــدور اإلنساني واملسؤولية  تجاه املجتمع املحلي، وتماشيًا مع 

االجتماعية للبنك.
وقــال محمد النملة نائب الرئيس التنفيذي - إلدارة دعــم األعمال 
والخدمات في البنك األهــلــي: »القــت الحملة تجاوبا ملحوظا من 
أبــدوا حماسا في املشاركة، وإننا نعبر  قبل موظفي البنك الذين 
من خــال هــذه الحملة عن التزامنا الكامل تجاه املجتمع وأفــراده 
في دولة قطر، كما نشعر بالفخر الستجابة موظفينا الكبيرة لهذه 
الحملة وألي مــبــادرة نطلقها دعــمــًا للمجتمع املــحــلــي«. وأضـــاف 
محمد النملة: »أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم وشارك في التبرع 
الــزمــاء موظفي البنك، كما أود أن أشكر مؤسسة حمد  بالدم من 
إلــى زيــادة  الطبية على دعمهم املستمر لهذه الحملة التي تسعى 
رصــيــد بــنــك الــــدم لــكــي يــلــبــي احــتــيــاجــات املــســتــشــفــيــات فــي جميع 

مناطق الدولة«.

متوفرة في صاالت عرض الجيدة للسيارات

2019 ذات  شفروليه سيلفرادو 
المقصورة العادية تصل الدوحة

ــلــــة بــــــيــــــك-أب  ــيــ ــكــ وصــــــلــــــت تــــشــ
ــلــــفــــرادو 2019  ــه ســــيــ ــيـ ــرولـ ــفـ شـ
ــة، والـــتـــي  ــاديــ ــعــ بـــاملـــقـــصـــورة الــ
ــــدرات مـــذهـــلـــة عــلــى  ــقـ ــ تــتــمــيــز بـ
الــــطــــرق الـــــوعـــــرة ومـــســـتـــويـــات 
ــر مـــــســـــبـــــوقـــــة مــــــــن تــــعــــدد  ــ ــيــ ــ غــ
االستخدامات، إلى قطر، حيث 
باتت هــذه التشكيلة الجديدة 
ــتـــي  ــة والـ ــاديــ ــعــ بـــاملـــقـــصـــورة الــ
يــتــقــدمــهــا طــــــرازا RST وتــريــل 
ــــوس املـــخـــصـــصـــان حـــصـــرًيـــا  بــ
ألســـــــــــــواق الـــــــشـــــــرق األوســـــــــــط، 
ــاالت عـــرض  بــــصــ مـــتـــاحـــة اآلن 

الجيدة للسيارات.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال أحــمــد 
سدودي، املدير اإلقليمي لعامة 
شــــفــــرولــــيــــه الــــــشــــــرق األوســــــــط 
وأفريقيا: »استحوذت تشكيلة 
بـــيـــك-أب شــفــرولــيــه ســيــلــفــرادو 
ــعـــاديـــة على  الـ ــقـــصـــورة  املـ ذات 
إشــادة كبيرة من عشاق البيك-
أب فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء املــنــطــقــة 
ــنـــذ اإلعــــــــان عـــنـــهـــا فــــي وقـــت  مـ
ســابــق مــن هــذا الــعــام، وخاصة 
طـــــــــــرازي RST وتــــــريــــــل بــــوس 
املـــصـــمـــمـــني حــــصــــرًيــــا ملــنــطــقــة 
الـــشـــرق األوســـــط. ونــحــن نــولــي 
عناية فائقة ملا يريده عماؤنا، 
ونــهــتــم بتفضياتهم وآرائــهــم 
في جميع ما نقوم به، ومن هنا 
ــًدا بــــأن نــكــون  ــ فــإنــنــا ســـعـــداء جـ
ــادريــــن عــلــى تــقــديــم خـــيـــارات  قــ
أوســع لهم ليتمكنوا مــن شــراء 
ــا مــع  ــاًمـ ــمـ بــــيــــك-أب يــتــنــاســب تـ
أســـلـــوب حــيــاتــهــم. وســيــواصــل 

طــــرازا ســيــلــفــرادو RST وتــريــل 
بــــــــوس كــــســــب اهـــــتـــــمـــــام وثـــقـــة 
الـــعـــمـــاء فـــي الـــشـــرق األوســـــط. 
الــتــي تمتد ملائة  ومـــع خبرتنا 
عـــام فــي قــطــاع الــبــيــك-أب، ومــع 
طــرازات مذهلة مثل سيلفرادو 
2019، فإننا على ثقة تامة بأن 
إرثــنــا العريق هــذا سيمتد إلى 

املستقبل«.
ــفــــرادو  ــلــ ــيــ ــر طـــــــــــرازا ســ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ويـ
RST وتــريــل بــوس باملقصورة 
الــعــاديــة بــمــحــرك V8 ســعــة 5.3 
ونـــــاقـــــل حــــركــــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــي 

بـــيـــك- ذي 6 ســـــرعـــــات، إال أن 
أب ســـيـــلـــفـــرادو 2019 أصــبــح 
أقـــوى وأكــثــر قـــدرة مــن أي وقت 
مــضــى. وتــتــمــيــز تشكيلة طــراز 
عــام 2019 باملقصورة العادية 
ــة فــســيــحــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمــــســــاحــــة داخـ بــ
ومقاعد حاضنة فردية ومزايا 
ــان  ــ اســتــثــنــائــيــة مــــن حـــيـــث األمـ
والتكنولوجيا دون املساومة 
الــفــائــق  ــلـــفـــرادو  عـــلـــى أداء ســـيـ
عــلــى الــطــرق الــوعــرة وقــدراتــهــا 

العملية وتنوع استخداماتها.
ــا 

ً
ــن أيــض ــرازيـ ــطـ ويــتــمــيــز كـــا الـ

ــيــــزات الـــســـامـــة  ــــن مــــمــ ــدد مـ ــعــ بــ
الــنــشــطــة الــقــيــاســيــة واملــتــوفــرة 
والــتــي يمكن أن تــزيــد مــن حذر 
السائق. وألن السامة متجذرة 
ــــي صـــمـــيـــم جـــمـــيـــع مــنــتــجــات  فـ
ــي تـــشـــكـــيـــلـــة  ــ ــأتــ ــ شـــــفـــــرولـــــيـــــه، تــ
بــــــــيــــــــك-أب ســـــيـــــلـــــفـــــرادو 2019 
ــزّودة  ــ ــ ــورة الــــعــــاديــــة مـ ــقـــصـ ــاملـ بـ
بمميزات سامة وقائية نشطة 
قياسية، تتضمن تنبيه النقطة 
الـــجـــانـــبـــيـــة الـــعـــمـــيـــاء، وتــنــبــيــه 
حركة املرور الخلفية، ومساعد 

الركن األمامي والخلفي.

الدوحة - 

إخالء حريق وهمي في حياة بالزا مول
نــظــم حــيــاة بــــازا مـــول وجــهــة الــتــســوق 
العائلية األولـــى فــي قطر عملية إخــاء 
ــــول األربــــعــــاء  الـــحـــريـــق الـــوهـــمـــي مــــن املــ
املـــــاضـــــي، حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر هــــــذا اإلخــــــاء 
ا مـــن جــهــود إدارة املـــول  الــوهــمــي جــــزء
املــســتــمــرة لتوفير مــنــاخ وبــيــئــة تسوق 
املــــــــول ولــجــمــيــع  لـــجـــمـــيـــع رواد  آمــــنــــة 
موظفي املحات املتواجدة بداخله، كما 
لــزيــادة الوعي  أنــه يعتبر وسيلة هامة 
واملعرفة لديهم للتصرف في مثل هذه 
الـــحـــاالت. ومـــن الــجــديــر ذكــــره أن حياة 

بـــازا مــول قــد قــام مــؤخــرًا باستعراض 
معايير السامة العاملية لديه باإلضافة 
إلى التأهب لجميع حاالت الطوارئ من 
خال التدريبات والتعاون املشترك مع 
الدفاع املدني. وقد بدء اإلخاء الوهمي 
في هذه املرة بتفعيل إنذار الحريق في 
املــول ومــن ثم عمل فريق الدفاع املدني 
وفــريــق اإلســـعـــاف بــالــتــعــاون مــع إدارة 
بـــازا مــول على تنفيذ تدريبات  حــيــاة 
اإلخـــاء الوهمي وقــامــو بــإجــاء جميع 
ــن الـــــــزوار  ــ ــن مـ ــديــ ــواجــ ــتــ األشـــــخـــــاص املــ

واملوظفني في حياة بازا مول.
ــي بـــالـــتـــعـــاون  ــدنــ ــــاع املــ ــــدفـ قـــــام فـــريـــق الـ
ــاملــــول  ــة بــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــــق األمـــــــــن والـ ــريـ ــ مـــــع فـ
خـــال عــمــلــيــة إخــــاء الــحــريــق الــوهــمــي 
ــل مـــن خــطــط الـــســـامـــة من  بــمــراجــعــة كـ
الحريق ومسؤوليات مراقبي الحريق 
وإجــــــــــــراءات اإلخــــــــاء مــــن املـــــــول كــجــزء 
ــم تــوجــيــه  مــــن تـــمـــريـــن اإلخــــــــاء. وقـــــد تــ
املـــول وزواره مــن قبل  موظفي مــحــات 
موظفي اإلدارة في املول إلى أسرع طرق 
للوصول إلى مخارج الطوارئ ومن ثم 

توجيههم إلى نقاط التجمع املوجودة 
خارج املول.

ــال الــســيــد فـــيـــروز محي  ومــــن جــانــبــه قــ
الدين – الرئيس التنفيذي لحياة بازا 
مول: »نود أن نشكر إدارة الدفاع املدني 
ــي مـــســـاعـــدتـــنـــا عــلــى  ــم فــ ــهـــودهـ عـــلـــى جـ
القيام بهذا التمرين الهام بالنسبة لنا، 
حيث نأخذ على عاتقنا بمحمل الجد 
املــســؤولــيــة عــلــى ضـــمـــان أمــــن وســامــة 
املــول وموظفي املحات وموظفي  رواد 
اإلدارة وتعتبر أولــويــة قــصــوى ولهذا 

السبب نقوم بمثل هذه التدريبات ألنها 
ــا وموظفينا  ــ تــعــمــل عــلــى طــمــأنــة زوارنـ

وتمنحهم الثقة في خدماتنا«.
ــًا: »إن تــنــفــيــذ مــثــل هــذه  ــاف أيـــضـ ــ وأضــ
ن فريقنا من فهم املزيد  التدريبات يمكِّ
حـــــول إجــــــــــراءات األمــــــن والــــســــامــــة فــي 
حاالت الطوارئ وكيفية مساعدة ودعم 
فريق الدفاع املدني خالها، كما أن هذه 
التدريبات تظهر قدرتنا واستعداداتنا 
إلدارة هــذه املــواقــف والــحــاالت الطارئه 

بكل كفاءة«.
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سي إس ليويس

 وزير العمل األمريكي السابق وأستاذ السياسة العامة بجامعة 
كاليفورنيا
»صحيفة جارديان البريطانية«

النظام االقتصادي األمريكي مكسور

الــهــدف. فقبل أربــعــن عــامــا، كانت  األســيــوي يحقق هـــذا 

ــيــوم تــقــدمــت الــبــاد  الــصــن ال تـــزال متخلفة وزراعـــيـــة. وال

العاملية،  اقتصاديا حتى أصبحت ثاني أكبر االقتصادات 

العالم،  السيارات في  أكبر قطاع لصناعة  أنها تمتلك  كما 

وبعض من أقوى شركات التكنولوجيا في العالم أيضا.

وعلى مدار العقود األربعة املاضية، خرج مئات املاين من 

الصينين من مستنقع الفقر.

والــنــظــامــان االقــتــصــاديــان فــي الــصــن وأمــريــكــا مختلفان 

كــلــيــا وجــزئــيــا. فــفــي قــلــب الــنــظــام األمــريــكــي تــوجــد 500 

شركة عماقة تتمركز في الواليات املتحدة لكنها تصنع 
وتشتري وتبيع األشياء حول العالم، ونصف موظفي تلك 
الشركات من غير األمريكين، ويتواجدون خارج الواليات 
املتحدة، كما أن ثلث حاملي األسهم في تلك الشركات من 

غير األمريكين أيضا.
إلى  انــتــمــاء  أو  لديها والء  العماقة ليس  الــشــركــات  وتــلــك 
أمــريــكــا، ولــكــن انــتــمــاءهــا الــوحــيــد ومــســؤولــيــتــهــا موجهة 
نحو حاملي األسهم بها. فتلك الكيانات تفعل كل ما هو 
ضــــروري لــرفــع أســعــار األســهــم بــهــا قـــدر املــســتــطــاع- من 
النقابات واالتحادات املهنية،  بن خفض األجور ومحاربة 
وإعادة تصنيف املوظفن كمقاولن مستقلن، واالستعانة 
املهام بها، ونقل  العالم ألداء  بمصادر خارجية من حول 
أرباحها حول العالم إلى أماكن تفرض ضرائب منخفضة، 

ودفع مبالغ سخية للرؤوساء التنفيذين.

ربما يوافق الرئيس الصيني شي جن-بينج على خطوات 

الــتــي تشهدها  الــتــجــاريــة  إضــافــيــة لخفض االضــطــرابــات 

بــــاده مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، مــانــحــا الــرئــيــس 

األمــريــكــي دونــالــد تــرامــب وسيلة إلنــهــاء الــحــرب التجارية 

وحفظ ماء الوجه.

النظام االقتصادي  لكن جن-بينج لن يوافق على تغيير 

للبلد األكثر تعدادا للسكان في العالم. والسؤال الذي يطرح 

نفسه اآلن ملاذا ينبغي عليه أن يوافق على ذلك؟

إن النظام االقتصادي األمريكي يصب تركيزه على تعظيم 

عـــائـــدات األســـهـــم، وهـــو يــحــقــق هـــذا الـــهـــدف: يـــوم الجمعة 

املاضي، سجل مؤشر »ستاندارد أند بورز 500« صعودا 

قياسيا جديدا هو األعلى على اإلطاق.

لكن األمريكين من ذوي املستوى املتوسط ال يــرون تلك 

املكاسب الكبيرة تنعكس على »جيوبهم« منذ أربعة عقود.

النظام االقتصادي الصيني يركز على  فــإن  املقابل  وفــي 

النفوذ الصيني وثقلها اإلقليمي والــعــاملــي، والبلد  زيـــادة 

روبرت ريتش

“ القادة الحقيقيون ليسوا في حاجة إلى رفع أصواتهم، قد 
يكتسبون نفس الرهبة لدى من يقودونهم من خالل تصرفاتهم 

الطبيعية وحركاتهم الخالية من التكلف ”

khalifa@lawyeralkuwari.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

اقتصاد عالمي مفتوح 
في عهد عولمة جديد

أيــضــا  ــــروف  ــعـ ــ الــصــيــفــي 2019، واملـ ــوس  ــ ــ مـــنـــتـــدى دافـ
العاملي  للمنتدى االقتصادي  الـ 13  السنوي  باالجتماع 
لألبطال الجدد، والذي أقيم خال الفترة من األول وحتى 
الواقعة  الساحلية  دالــيــان  يــولــيــو، فــي مدينة  الــثــالــث مــن 
لياونينج.  شمال شرقي الصن، وتحديدا في مقاطعة 
وشــعــار املــنــتــدى هـــذا الــعــام كـــان »الــقــيــادة 4.0: النجاح 
الـ 13  النسخة  في عهد عوملة جديد«. وحضر فعاليات 
للمؤتمر السنوي أكثر من 1900 وفد، من بينهم حكام 
واليـــات وحــكــومــات، ورجـــال أعــمــال وبــاحــثــون وأعــضــاء 
في منظمات مجتمع مدني، وشخصيات إعامية من 

حول العالم.
ــــذي تــأســس للمرة  ويــقــام مــنــتــدى دافــــوس الــصــيــفــي، ال
بالتناوب على أســـاس سنوي  الــعــام 2007،  فــي  األولـــى 
فــي مدينتن ساحليتن صينيتن، دالــيــان وتيانجن. 
وتــدريــجــيــا أصــبــح املــنــتــدى يــمــثــل مــنــصــة مــهــمــة لجذب 

االستثمارات، وتعزيز الثقة في األسواق حول العالم.
وشــعــار النسخة األخــيــرة مــن منتدى دافـــوس الصيني 
يسلط الضوء على العوملة االقتصادية، والتنمية القائمة 
على اإلبداع، كأحدث جولة من الثورة الصناعية. وتركيز 
ـــ 13 لـــ »األبــطــال الــجــدد« يظل ذات  االجــتــمــاع الــســنــوي ال
مغزى ومناسبا جدا من حيث التوقيت، وذلك في سياق 
عهد العوملة الجديد. كما أن شعار النسخة األخيرة يؤكد 
على النظام العاملي الشامل التعاوني املستدام، واملدعوم 
تكنولوجيا، جنبا إلى جنبا مع القيادة العاملية، والحوكمة 

ضد نمط االقتصاد العاملي املضطرب وغير املتوازن.
وفـــي أعــقــاب الــتــغــيــرات املــهــمــة الــتــي شــهــدهــا االقــتــصــاد 
التطورات  الجيوسياسي، بما في ذلك  العاملي، واملشهد 
التكنولوجية، والتحديات البيئية، دخل العالم عهدا جديدا 

للعوملة.
واالنفتاحية واالســتــدامــة والشمولية تعتبر خصائص 
لعالم  العاملية، وأيضا  التنمية  لنموذج جديد من  لحظية 
الــتــرابــط االقــتــصــادي العميق. وفــي املــقــابــل، فــإن العزلة 
واألحادية والحمائية قد برزت كقضايا أساسية مهمة.

الــوزراء الصيني لي كيشيانج، كلمته في  وألقى رئيس 
املنتدى االقتصادي العاملي في الثاني من يوليو الجاري، 
حيث شدد مجددا على أن تدشن باده ألسواق محلية، 
وقطاع تصنيع محلي، عبر جعل االستثمارات األجنبية 
شــفــافــة وقـــابـــلـــة لــلــتــنــبــؤ، وأيـــضـــا عــبــر تــحــســن مــنــاخ 

االستثمار في البلد األسيوي.
وتــعــهــد بــكــن، خـــال املــنــتــدى، بــتــقــديــم تــســاهــيــل أكــثــر 
العاملية من  التصنيع  للمستثمرين األجــانــب، وشركات 
إلى  الــصــن، جنبا  الــتــجــاريــة مــع  أجــل تعزيز عاقاتهم 

جنب مع باقي دول العالم.

سلطانه يسمين

السياسة  الــدكــتــوراه فــي كلية  طالبة 
بالجامعة الوطنية املركزية في الصن
»صحيفة ذا ديلي ستار البريطانية«

حماية االستثمار الوطني 
واألجنبي بالتشريعات والقضاء

الدعائم االقتصادية االستثمار سواء  أهم  من 
مــن خـــال مستثمرين وطــنــيــن أو مــن خــال 
مستثمرين أجانب وذلــك ألن االستثمار يعد 
دفعة قوية وفعالة لاقتصاد من خــال ضخ 
األموال وتوفير فرص العمل الازمة والقضاء 
على البطالة وتوفير السلع والخدمات املطلوبة 
للمجتمعات وفوائد االستثمار عديده ومتعددة، 
ولكن هــذا االستثمار كــي تتم االســتــفــادة منه 
املناسبة  البيئة  الــعــمــل عــلــى تهيئة   

ً
أوال يــجــب 

الصالحة واملناخ التشجيعي الدافع لاستثمار 
ويــكــون ذلــك مــن خــال عــدة أمـــور منها دعــوة 
ــم وازالـــــــة  ــهـ ــل لـ ــبـ ــيــــر الـــسـ املـــســـتـــثـــمـــريـــن وتــــوفــ
أمــام املستثمرين ومنحهم  التي تقف  العوائق 
الــتــســهــيــات املــقــبــولــة والــضــمــانــات الــقــانــونــيــة 
الخرائط واملناطق  الازمة وتوفير  والقضائية 
التي يمكن للمستثمر االستفادة منها سواء 
فــي املـــجـــاالت الــصــنــاعــيــة او الــتــجــاريــة وكــذلــك 
توفير دليل للمستثمر يفيد الذي نحتاجه من 
التحتية  الطرق والبنية  االستثمارات وتجهير 
العمل واالستثمار، وحسنا  التي تساعد على 
الــدول لتشجيع االستثمار وازالــة  فعلت بعض 
الـــبـــاب لاستثمار  ــعــوائــق والــعــراقــيــل وفــتــح  ال
وذلـــــك مـــن خــــال اصــــــدار تــشــريــعــات حــديــثــة 
ومـــتـــطـــورة خــاصــة بــاالقــتــصــاد واالســتــثــمــار 
وانشاء محاكم اقتصادية متخصصة تختص 
فقط بــاملــنــازعــات االســتــثــمــاريــة واالقــتــصــاديــة 
تتشكل من قضاة متخصصن لديهم القدرة 
ــام بـــقـــوانـــن االســتــثــمــار  ــتـ ــام الـ ــ ــ املــعــرفــيــة واالملـ
ــة وايــضــا  ــاديـ ــتـــصـ واالعــــــــراف الـــتـــجـــاريـــة واالقـ

التقاضي  بــطء  بتسريع االجــــراءات ومــحــاربــة 
مــنــازعــات االســتــثــمــار تتعلق باملال  وذلـــك الن 
ــوال وتعطلها وتــأخــر الحصول  االمــ ورؤوس 
الــحــقــوق يسبب خسائر جمة ومتعددة  على 
للمستثمر ويضر بتجارته وصناعته وتدخل 
ان رأس  املعلوم  الخوف والقلق في عقله ومن 
املال جبان يريد االطمئنان على املال والتجارة 

واالستثمارات.
ــد شــــرعــــت الــــــدولــــــة فـــــي انـــــشـــــاء مــحــكــمــة  ــ ــ وقـ
متخصصة تختص بنظر منازعات االقتصاد 
الــتــجــاري وهـــو توجه  واالســتــثــمــار والتحكيم 
محمود ومقبول ويعد طفرة كبيرة ستساعد 
عــلــى جــلــب وجــــذب االســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 
والــوطــنــيــة وقــــوة دافــعــة لــاســتــثــمــار وستفتح 

افاقا جديدة لنمو وتطور االقتصاد الوطني.
ــداد  وعــلــيــنــا ســرعــة إنـــشـــاء تــلــك املــحــكــمــة وإعــ
لها وان نحتذي  املنظمة  التشريعات والقوانن 
بمن سبقنا من الدول املتقدمة في هذا الصدد 
وأن نــبــدأ مــن حــيــث انــتــهــى الــيــه اآلخـــــرون في 
اصـــــدار الــتــشــريــعــات ومــعــالــجــة الــقــصــور في 
بــعــض املـــنـــاحـــي، وأن نــحــمــي اقــتــصــادنــا وال 
نجعله في يد مجموعة من املستثمرين سواء 
ــانـــب ومـــنـــع االحـــتـــكـــار ووضـــع  وطــنــيــن أو أجـ
القوانن التي تحافظ على استقالية االقتصاد 
الدولة على جميع جنباته وأال يترك  وسيطرة 
الــغــارب للمستثمر فنحن نسير  الحبل على 
بـــدون تــفــريــط وال إفــــراط ونــقــيــد بـــدون تكبيل 
الوطني ولصالح  وأن نعمل لصالح االقتصاد 

املواطن والوطن واملقيم.

خليفة الكواري

محام - قطر

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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الجهة
رقم

 المناقصة / المزايدة
المواد أو األعمال أو الخدمات

 المطلوب التعاقد عليها
قيمة 

المستندات
قيمة التأمين 

المؤقت
تاريخ اإلقفالنظام الطرح

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

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

مناقصة رقم

 2019/18

مناقصة رقم

 2019/20

مناقصة رقم

 2019/10

مناقصة رقم
 2019/21

حكومي

 2019/1170

حكومي

 2019/1153

حكومي

 2019/1171

حكومي
 2019/1154

500
لاير قطري

500
لاير قطري

500
لاير قطري

500
لاير قطري

12000
لاير قطري

10600
لاير قطري

17200
لاير قطري

3400
لاير قطري

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

مظروفين
)فني - مالي(

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

يوم األحد
2019/07/21

الساعة
 2:00 بعد الظهر

لتوريد مواد تموينية لهيئة تنظيم 

األعمال الخيرية لمدة سنتين

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

بمنطقة العبيب

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

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

and HPE SAN Storage systems

تنفيذ أعمال الصيانة للمسكن المجاني 

رقم )46( بمنطقة العبيب

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

لجنة المناقصات 
والمزايدات بوزارة 
التنمية اإلدارية 

والعمل والشؤون 
اإلجتماعية

وزارة الصحة 
العامة

وزارة الصحة 
العامة

وزارة الصحة 
العامة

مناقصة رقم
1182-2019

مناقصة رقم
1183-2019

مناقصة رقم
1184-2019

عقد صيانة ألجهزة
Perkin Elmer

الخاصة بوحدة المياه التابعة لمختبرات األغذية 
المركزية لمدة ثالث سنوات

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

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

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

اإلعالنات
توريد وتسليم مجموعات ، الكواشف والمواد 

االستهالكية البالستيكية من جهاز التسلسل لوحدة 
البيولوجيا الجزيئية بادارة مختبرات األغذية المركزية     

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

10,000.00
عشرة آالف  لاير 

قطري ال غير

2,000.00
الفان  لاير قطري 

ال غير

3,000.00
ثالثة آالف لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

500.00
خمسمائة  لاير 
قطري ال غير

مظروفين

مظروفين

مظروفين

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

األحد 28 يوليو   2019  
قبل الساعة

 12:00 ظهراً

القيادة العامة 
للقوات المسلحة
مديرية المشتريات

القيادة العامة 
للقوات المسلحة
مديرية المشتريات

القيادة العامة 
للقوات المسلحة
مديرية المشتريات

مناقصة رقم
2019/51

مناقصة رقم
2019/53

مناقصة رقم
2019/68

توريد ميداليات ودروع وكؤوس لمدة 
ثالث سنوات

توريد هدايا وجوائز للبطوالت لمدة 
ثالث سنوات

توريد أجهزة كهربائية متنوعة لمدة 
ثالث سنوات 

27000
ر.ق

130000
ر.ق

15000
ر.ق

500
ر.ق

1300
ر.ق

500
ر.ق

مظروفين
) فني/مالي(

مظروفين
) فني/مالي(

مظروفين
) فني/مالي(

2019/07/28

2019/07/28

2019/07/28

مناقصة  رقم
LTC/1417/2019

مناقصة  رقم
LTC/1327/2018

مناقصة  رقم
GTC/944/2019

VMware Enterprise License Support
km.qa

إدارة تكنولوجيا المعلومات

عقد لمدة ثالث سنوات لتنظيف خزانات المياه في 
محطات مختلفة

 Km.qa
إدارة صيانة المياه والخدمات األرضية

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

إدارة تكنولوجيا المعلومات

322000
لاير قطري

100,000.00
لاير قطري

700,000
لاير قطري

3220
لاير قطري

1000.00
لاير قطري

7000
لاير قطري

مظروفين

مظرفين
 عدد )2(

مظروفين

21/07/2019

18/08/2019

25/07/2019

التهديدات النووية ترفع أسعار النفط
ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط أمــــس وســــط تـــوتـــرات بــشــأن 
املكاسب جـــاءت مــحــدودة  الــنــووي لكن  إيـــران  برنامج 
بفعل بواعث القلق املتعلقة بالنمو االقتصادي العاملي 
ومن ثم الطلب على الخام، وكانت العقود اآلجلة لخام 
للبرميل.  إلــى 64.89 دوالر  بــرنــت مرتفعة 66 سنتا 
وزاد الـــخـــام األمــريــكــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 60 
سنتا إلــى 58.11 دوالر. ولــوحــت إيـــران أمــس بــإعــادة 
تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب 
اتفاق  أكثر  إلــى 20 باملئة في خطوة تهدد  اليورانيوم 
2015 النووي الذي تخلت واشنطن عنه العام املاضي.

الطاقة الصادرة  النشرة األسبوعية ألســواق  وذكــرت 
للطاقة  الدولية  العطية  عن مؤسسة عبدالله بن حمد 
للنفط  الــعــقــود اآلجــلــة  أن أســعــار  املــســتــدامــة  والتنمية 
ــبـــوع املـــاضـــي بــعــد أن شــهــدت  الـــخـــام انــخــفــضــت األسـ
ارتــفــاعــا خـــال األســبــوعــن املــاضــيــن، حــيــث تــراجــع 
سعر خام برنت بنسبة 3.5٪ وخام تكساس الوسيط 
الــعــرض  لــم يفلح حــجــم  بنسبة 1.6٪. وبــشــكــل عـــام 
فــي دعــم األســعــار بشكل قــوي، إال أنــه قلل مــن تأثير 
الطلب. وبدأت عدة مؤشرات  املتعلقة بجانب  املخاوف 
عــلــى تــبــاطــؤ االقــتــصــاد الــعــاملــي بــالــظــهــور األمـــر الــذي 
ضاعف من املخاطر السلبية املتعلقة بتوقعات الطلب 
عــلــى الــنــفــط. ومـــن أحــــدث الــعــامــات عــلــى تــراجــع أداء 

االقــتــصــاد الــعــاملــي االنــخــفــاض املــســتــمــر فــي طلبيات 
املصانع الجديدة في كل من الواليات املتحدة وأوروبا، 
وكذلك زيادة حجم العجز التجاري األمريكي في شهر 
مايو، والتباطؤ في جــداول رواتــب القطاع الخاص في 
الواليات املتحدة لشهر يونيو. عاوة على ذلك، هددت 
الواليات املتحدة أوروبــا بفرض تعريفات جديدة تبلغ 
أربعة مليارات دوالر إضافة إلى الـ 21 مليار دوالر التي 
تم اإلعــان عنها في شهر أبــريــل. ومــن ناحية أخرى 

انخفض حجم مخزونات الخام األمريكية في األسبوع 
املاضي بمقدار 1.1 مليون برميل، إال أن مستواها بقي 
أقل بكثير مما كان متوقعا، مما زاد من حدة تراجع 
ــى انــخــفــاض األســعــار  ــار. وأشـــــارت الــنــشــرة إلـ ــعـ األسـ
الفورية للغاز الطبيعي املسال اآلسيوي والتي ستسلم 
في شهر أغسطس بأكثر من 10٪ األسبوع املاضي، 
بسبب ضــعــف أســاســيــات الــســوق. فــا يـــزال يهيمن 
تراجع الطلب على موسم الصيف باإلضافة إلى وجود 

ــدادات. في هــذا السياق، صرح  وفــرة إضافية في اإلمــ
بــعــض املــتــداولــن أن هــنــاك صــعــوبــة فــي الــعــثــور على 
الــذي يتوالى فيه وصول  الوقت  مشترين فورين، في 
كميات جــديــدة مــن الــغــاز إلــى الــســوق. وقــد كــان هناك 
كميات كبيرة من اإلمدادات متاحة للتسليم في شهر 
أغسطس من قبل أنجوال وأستراليا واإلمارات العربية 
املتحدة، في  الجديدة والــواليــات  املتحدة وبــابــوا غينيا 
حن أن بعض املناقصات التي ستسلم في شهر يوليو 

الــغــاز الطبيعي  لــم تغلق بــعــد. وارتــفــع حجم إمــــدادات 
املسال في الواليات املتحدة مع بدء تشغيل خط اإلنتاج 
 ،Corpus Christi من مصنع Cheniere الثاني لشركة
ومن املتوقع أن تقوم Cameron للغاز الطبيعي املسال 
بتصدير ثاني شحناتها قريبا. وتتوقع مصادر سوق 
في رويترز أن تتراوح أسعار الغاز الطبيعي املسال في 
إلى 7.50 دوالر  القادم بن 6.50 دوالر  الشتاء  فصل 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الدوحة - 

مؤسسة عبداهلل بن حمد العطية الدولية للطاقة:
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تسارع تطورات الملف النووي

تصعيد إيراني و6 مواقف دولية جديدة
ـــس أن  ــة أمــ ــيــ ــرانــ أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات اإليــ
تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم بـــنـــســـبـــة %20 
سيكون أحــد خياراتها املرحلة املقبلة، 
لــن تقبل بالتزامات  وشـــددت على أنها 
ــدرت فيه  ــ ــــذي صـ جــــديــــدة. فـــي الـــوقـــت الـ
مواقف دولية جديدة بهذا اإلطار، وقال 
املــتــحــدث بــاســم منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
اإليرانية بهروز كمالوندي إن تخصيب 
الــيــورانــيــوم بنسبة 20% ســيــكــون أحــد 
الخيارات باملرحلة املقبلة، ولكنه أوضح 
إلـــــى هـــذا  تــتــجــه  تـــريـــد أن  بــــــاده ال  أن 

املستوى حاليا ألنها ال تحتاج لذلك.
من جهته قال املتحدث باسم الخارجية 
بــــــاده  مــــــوســــــوي إن خـــــطـــــوة  عـــــبـــــاس 
املقبلة ستكون أقــوى إذا لم تنفذ الدول 
األوروبــــــيــــــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــــي االتــــفــــاق. 
ــــاف مـــوســـوي فـــي مــؤتــمــر صحفي  وأضـ
لــن تغلق بــاب الدبلوماسية  أن طــهــران 
لــكــنــهــا لـــن تــتــفــاوض مـــع الـــغـــرب خـــارج 
إطـــــــــار االتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، ولـــــــن تــقــبــل 
الـــتـــزامـــات جـــديـــدة. وأوضـــحـــت الــوكــالــة 
الــــيــــورانــــيــــوم  تـــخـــصـــيـــب  ــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ

تجاوز 4.5%، وهي نسبة كافية لتأمني 
احتياجات املنشآت الكهروذرية.

وصــــدرت ردود فــعــل دولــيــة عــلــى إعــان 
إيــــران أمـــس األول اســتــئــنــاف تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــنــســب أعــلــى مــن املــســتــوى 
ــــذي يــســمــح بـــه اتـــفـــاق 2015، وطــالــب  الـ
االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي طــــــهــــــران بـــوقـــف 
تـــخـــصـــيـــب الــــــيــــــورانــــــيــــــوم، وااللـــــــتـــــــزام 
ــاق الــــنــــووي. وأعــــرب  ــفــ بــمــتــطــلــبــات االتــ
متحدث باسم املفوضية األوروبــيــة عن 
القلق من تجاوز طهران الحد املسموح 
به لتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن 
املفوضية تنتظر تقرير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وقـــالـــت الــصــني إنــهــا تــأســف لــلــخــطــوات 
ــة بـــخـــصـــوص أزمــــــــة االتــــفــــاق  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
الــنــووي، ودعــت كل األطـــراف إلــى ضبط 
النفس، معتبرة أن حل املسألة النووية 
ينبغي أن يــتــم بــالــطــرق الدبلوماسية، 
لــكــن املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة جينغ 
شوانغ قــال إن الضغوط الشديدة التي 
تمارسها اإلدارة األمريكية على طهران 

هي السبب في تفاقم األزمة.
إنــهــا قلقة بــشــأن قــرار  وقــالــت الحكومة 

ــران تـــجـــاوز الــســقــف املـــحـــدد لــهــا في  ــ إيــ

تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، وأكــــــــدت أنــهــا 

ســتــواصــل جــهــودهــا الــدبــلــومــاســيــة من 

ــــى حــــل عـــبـــر الــــحــــوار،  ــل الــــوصــــول إلـ ــ أجـ

وأعــلــنــت الــخــارجــيــة أنــهــا ســتــدعــو إلــى 

اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــل بــــاالتــــفــــاق الــــنــــووي 

اإليــــــــرانــــــــي، رغـــــــم تـــــجـــــاوز طـــــهـــــران حــد 

التخصيب املسموح به. أعرب الكرملني 

عن قلقه إزاء التطورات األخيرة املرتبطة 

بخطة العمل الشاملة املتعلقة ببرنامج 

ــى مـــواصـــلـــة  ــ ــــووي، ودعـــــــا إلــ ــنــ ــ ــ إيــــــــران ال

الحوار.

وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــني دميتري 

فــي بــذل  بــــاده ستستمر  بــيــســكــوف أن 

ــأن.  ــذا الـــشـ ــهـ الـــجـــهـــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـ

ــــح أنــهــا فـــي انــتــظــار نــتــائــج عمل  وأوضـ

الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة الــتــي 
ستجتمع خال األيام القليلة املقبلة.

وحذر الرئيس دونالد ترامب إيران - في 
وقـــت ســابــق - مــن املــضــي فــي تخصيب 
اليورانيوم، وقال وزير خارجيته مايك 
بومبيو إن توسيع طهران لبرنامجها 
ــنـــووي ســـيـــؤدي ملــزيــد مـــن الــعــقــوبــات  الـ

والعزلة.
ُيـــشـــار إلــــى أن إيـــــران وقــعــت مـــع الــقــوى 
الــذي يقضي  العظمى اتفاقا عــام 2015 
الــنــوويــة مــقــابــل رفــع  بكبح طموحاتها 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة عنها. وأطـــراف 
االتـــفـــاق هــــي: إيـــــران وروســـيـــا والــصــني 
والــواليــات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
ــاد  ــ ــحــ ــ وأملــــــانــــــيــــــا بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى االتــ
األوروبي. وفي مايو 2018 عادت األزمة 
للواجهة مــن جــديــد بعد أن قــرر ترامب 
ســـحـــب بــــــاده مــــن االتـــــفـــــاق. وبــمــوجــب 
االنــســحــاب فــرض عقوبات قاسية على 
طــهــران. وقــد أعلنت إيـــران أكثر مــن مرة 
لــن تلتزم بمقتضيات االتــفــاق إذا  أنــهــا 
لم يقم األوروبيون بالوفاء بالتزاماتهم 
ــيــــات الـــعـــقـــوبـــات  وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن تــــداعــ

األمريكية.

¶ إيران تهدد برفع نسب تخصيب اليورانيوم 

عواصم - وكاالت

اإلمارات تبدأ في سحب 
قواتها من اليمن

أعــلــن مـــســـؤول إمـــاراتـــي كــبــيــر أمـــس أن اإلمــــــارات الــعــربــيــة 
ــذي تــقــوده  ــ املـــتـــحـــدة - الــعــضــو الــرئــيــســي فـــي الــتــحــالــف الـ
الـــســـعـــوديـــة بــالــيــمــن - تـــقـــوم بــعــمــلــيــة ســحــب لــقــواتــهــا من 
هناك ضمن خطة »إعـــادة انتشار« ألسباب »إستراتيجية 
وتكتيكية«. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن املسؤول 
اإلمـــاراتـــي قــولــه فــي دبــي إن اإلمــــارات تعمل على االنتقال 
مــن »إستراتيجية عسكرية« إلــى خطة تقوم على تحقيق 

»السام أوال«.
وأوضح املسؤول - الذي فضل عدم كشف هويته - أن »هناك 
انخفاضا في عدد القوات ألسباب إستراتيجية في الحديدة 
)غـــرب( وأســبــابــا تكتيكية فــي مناطق أخــــرى«، مضيفا أن 
»األمــر يتعلق باالنتقال من إستراتيجية القوة العسكرية 

أوال إلى إستراتيجية السام أوال«.
وكانت وكالة رويترز نقلت نهاية يونيو املاضي عن أربعة 
مصادر دبلوماسية غربية قولها إن اإلمارات بدأت تقلص 
الــتــهــديــدات األمنية  وجــودهــا العسكري فــي اليمن بسبب 
الــنــاتــجــة عــن تــزايــد الــتــوتــر بــني الـــواليـــات املــتــحــدة وإيــــران. 
الــقــوات من  وذكــر دبلوماسيان أن اإلمـــارات سحبت بعض 
الــغــربــي لليمن، وهي  الــســاحــل  ميناء عــدن الجنوبي ومــن 
مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد 

جماعة الحوثي على ساحل البحر األحمر.
وال يــعــرف على وجــه التحديد عــدد الــقــوات اإلمــاراتــيــة في 
الــيــمــن، لــكــن أحـــد املـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة أكـــد لــرويــتــرز أن 
اإلمارات سحبت كثيرا من قواتها في اليمن خال األسابيع 
الثاثة األخيرة. وذكر الدبلوماسيون الغربيون أن اإلمارات 
تفضل أن تــكــون قــواتــهــا ومــعــداتــهــا قيد تصرفها تحسبا 
لتصاعد التوتر فــي الخليج، بعد الهجمات األخــيــرة على 

ناقات نفط.

تواجه تهما بتعذيب »سباك«

اليوم.. محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي في باريس

ــرة حـــصـــة بــنــت  ــيــــوم مــحــاكــمــة األمــــيــ ــ ــدأ ال ــبـ تـ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  ــعـــودي املـ الـــعـــاهـــل الـــسـ
ــدار أمــر  ــإصــ الـــعـــزيـــز فـــي بـــاريـــس املــتــهــمــة بــ
لــحــارســهــا الــشــخــصــي بـــضـــرب عـــامـــل كــان 
يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 
بالتقاط صــور. وصــدرت  اتهامه  2016 بعد 
تــوقــيــف بحق  فـــي ديــســمــبــر 2017 مـــذكـــرة 
حصة بنت سلمان بتهمة »التواطؤ في أعمال 
تــتــم محاكمة  عــنــف مــتــعــمــدة«. واألرجـــــح أن 
األميرة حصة غيابيا، وسيمثلها محاميها 

الفرنسي.
وفي سبتمبر 2016 حضر سباك إلى شقة 
األمــيــرة حــصــة فــي جـــادة فـــوش فــي بــاريــس 
السباك فقد  ليقوم بأشغال. وبحسب روايــة 

التقط صورًا للغرفة التي كان عليه العمل بها 
فاتهم بأنه يريد بيع الصور لوسائل اإلعالم. 
وبحسب السباك فإن األميرة حصة غضبت 
اللتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي 
بضربه، مضيفا أنه أهني وأجبر على الجثو 
على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم األميرة 
ــال فـــي حــديــث ملــجــلــة لــوبــوان  الــســعــوديــة. وقــ
املغادرة إال بعد  لم يتمكن من  إنه  الفرنسية 
ساعات. وينفي الحارس الشخصي لألميرة 

بشدة هذه الرواية.
بــوزرو لوكالة فرانس  وأعلن محاميه ياسني 
القضاة بعني االعتبار  أن يأخذ  برس »نأمل 
ــتــنــاقــضــات واألقــــــــوال املـــتـــضـــاربـــة لــلــطــرف  ال
املدعي. نتائج الفحوص الطبية تبني أن رواية 
املدعي ال تصدق وتثبت أنه قد كــذب«. وقال 
بوزرو إنه »لهذا السبب ومنذ بداية املحاكمة 
قدمنا شكوى تتعلق بتقديم )املدعي( شهادة 

زور«، مــؤكــدًا أن موكلته ســتــكــون حــاضــرة 
في الجلسة.

ويحاكم الحارس الشخصي بتهم »السرقة« 
ــع اســـتـــخـــدام ســــالح أو  و»الـــعـــنـــف املــتــعــمــد مـ
التهديد بــه« و»االضــطــهــاد« فــي حــني تحاكم 
ــرة بــتــهــم »الـــتـــواطـــؤ فـــي أعـــمـــال عنف  ــيــ األمــ

التهديد به«  أو  متعمدة مــع استخدام ســالح 
ــتــواطــؤ فــي اضــطــهــاد« و»ســـرقـــة« هاتف  و»ال
جوال، بحسب مصدر قضائي. وهذه ليست 
املرة األولى التي تجد العائلة املالكة السعودية 
الــفــرنــســي. ففي  الــقــضــاء  بــمــواجــهــة  نفسها 
الـــفـــرنـــســـي  ــاء  ــقــــضــ ــ ال أمــــــر  مــــــــارس 2013، 
الــســديــري، زوجــة  بــمــصــادرة ممتلكات مــهــا 
ولــــي الــعــهــد الــســابــق نــايــف بـــن عــبــد الــعــزيــز 
)تــوفــي عـــام 2012(، فــي فرنسا  آل ســعــود 

لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجــــدت األمـــيـــرة الــســعــوديــة مــهــا الــســديــري 
ــي قـــلـــب فــضــيــحــة بـــعـــد إقــامــتــهــا  نــفــســهــا فــ
بـــني 22 ديــســمــبــر 2011 و17  بـــاريـــس  فـــي 
اتهمت بمغادرتها فندق  يونيو 2012، حيث 
ــع 60  ــاريـــس مـ ــي بـ ــغــــري-ال« الــفــخــم فـ ــانــ »شــ
بــرفــقــتــهــا مـــن دون تسديد  كـــانـــوا  شــخــصــا 

فاتورة قدرها 6 ماليني يورو.

¶ حصة بنت سلمان

تنصيب كيرياكوس ميتسوتاكيس 
رئيسا لحكومة اليونان

ــداة فـــوز حــزبــه »الــديــمــوقــراطــّيــة الــجــديــدة«  غــ
املـــحـــافـــظ فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــّيــة في 
الــــيــــونــــان، تــــم أمـــــس تــنــصــيــب كـــيـــريـــاكـــوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس رســمــيــا رئــيــســا للحكومة 
ــيـــســـاري  ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــــي صـــفـــحـــة رئــ وطــ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس في 
ــبــــة بــالــتــغــيــيــر. وكـــمـــا تــنــص  ــــراغــ ــيــــونــــان ال ــ ال
عليه تــقــالــيــد الــيــونــان حــيــث ال يــوجــد فصل 
بــني الـــدولـــة والــكــنــيــســة االرثــوذكــســيــة، أقسم 
اليمني على االنجيل  الجديد  الحكومة  رئيس 
فــي الــقــصــر الــرئــاســي، أمــــام رئــيــس الــيــونــان 

بروكوبيس بابلوبولوس.
الـــى  ــا(  ــامــ عــ مــيــتــســوتــاكــيــس )51  ووصــــــل 
القصر الرئاسي رفقة زوجته واطفاله الثالثة. 
وصرح ميتسوتاكيس لدى مغادرته القصر 
الينا  الــيــونــانــي وجـــه  الــشــعــب  ــرئــاســي »ان  ال
رسالة قوية من أجل تغيير اليونان«. وأضاف 
»يبدا اليوم عمل صعب لكني واثق تماما من 

أننا سنكون على مستوى االحداث«.
الى  الجديد  الحكومة  وتوجه بعد ذلك رئيس 
قــصــر مكسيمو حــيــث جـــرت عــمــلــيــة تسلم 
السلطة مع سلفه تسيبراس الذي غادر بدون 
أن يتم اإلعــالن  االدالء بتصريحات. ويتوقع 
عــن أســمــاء وزراء الــحــكــومــة الــجــديــدة الــذيــن 
سيتولون مهامهم الثالثاء، بحسب الصحف 
اليونانية، ويــعــقــدون أول مجلس وزراء لهم 

االربعاء. في الوسط التاريخي الثينا، بدا عدة 
أشخاص حذرين ازاء هامش املناورة لرئيس 

الحكومة الجديد.
وقــال نيكوس وهو تاجر يبلغ من العمر 39 
عاما في موناستيراكي »أود أن أكون متفائال 
ــور ال تــعــتــمــد كــلــيــا عــلــى الــحــكــومــة  ــ لــكــن االمـ
الـــجـــديـــدة« مــضــيــفــا »لــقــد فـــرض تــســيــبــراس 
اجراءات أمليت عليه من الخارج، لم يكن لديه 

من خيار« في اشــارة الــى اجـــراءات التقشف 
ــيـــونـــان. وبـــعـــد ثــالث  ــنـــو الـ الـــتـــي فــرضــهــا دائـ
الديموقراطية  سنوات من توليه قيادة حزب 
الــجــديــدة نصب كيرياكوس ميتسوتاكيس 
وهــو سليل اســـرة سياسية مــعــروفــة ونجل 
رئيس حكومة سابق، خلف رسميا االثنني 
ــزب ســيــريــزا  ــ ــم حـ ــيـ الـــكـــيـــس تـــســـيـــبـــراس زعـ
الــذي حصل على 31,5 باملئة من  الــيــســاري 

االصوات االحد.
قال يانيس غيرتسيستاس وهو محام يبلغ 
مـــن الــعــمــر 64 عـــامـــا إن »الــطــبــقــة الــوســطــى 
الــيــونــانــيــة تلقت صفعة قــويــة جـــدا« فــي ظل 
حــكــم حـــزب ســيــريــزا مضيفا »لــقــد تحققت 
نجاحات على صعيد الوظائف لكنها ليست 
كافية. في كل انحاء أوروبا االتجاه يميل نحو 
الــــذي يعتبر  الــيــمــني«. وقــــال ميتسوتاكيس 
اصالحيا مقربا مــن اوســـاط االعــمــال، غــداة 
فوز حزبه في االنتخابات التشريعية املبكرة، 
»أنه فوز الوروبا وليس لليونان فقط« مشيرا 
الى الى أنه يملك »اغلبية واضحة« في البرملان.

¶  كيرياكوس وزوجته بعد إعالن فوزه باالنتخابات

الرئيس األوكراني يعلن استعداده للقاء بوتين

أعــــــرب الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي الــجــديــد 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي أمـــــس عــن 
ــقـــاء نـــظـــيـــره الــــروســــي  ــلـ اســــتــــعــــداده لـ
ــراء مــبــاحــثــات  ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــني إلجــ
مــعــه، كــمــا طــلــب مــن الـــقـــادة الغربيني 
التوسط بينهما، وقال زيلينسكي في 
كلمة عبر الفيديو »اآلن أود أن أوجه 
كامي الى الرئيس الروسي فاديمير 

بوتني. هل نحن بحاجة ألن نتحدث ؟ 
نعم. فلنقم بذلك«. وفي حال حصول 
هــــذا الــلــقــاء بـــني زيــلــيــنــســكــي وبــوتــني 

سيكون االتصال األول بينهما.
ودعــا املمثل الكوميدي السابق الذي 
انتخب بفارق كبير رئيسا ألوكرانيا 
في ابريل املاضي، الى أن يكون اللقاء 
مع بوتني بحضور الرئيس األميركي 
دونالد ترامب وقــادة غربيني آخرين. 
واقـــتـــرح مــنــاقــشــة مــلــف شــبــه جــزيــرة 

الــقــرم الــتــي ضمتها روســيــا والــنــزاع 
في شرق اوكرانيا حيث تقاتل القوات 
األوكــرانــيــة انفصاليني مدعومني من 
ــال فــي  ــ ــان زيــلــيــنــســكــي قـ ــ روســــيــــا. وكــ
 
ّ
خـــطـــاب تــنــصــيــبــه فـــي ايـــار/ مـــايـــو إن

انهاء الحرب في شرق الباد وإعــادة 
القرم في أولويات اهتماماته.

يــلــتــق زيلينسكي بــبــوتــني حتى  ــم  ولـ
قــــــال ســـابـــقـــا إن  ــوتــــني  بــ اآلن. وكـــــــان 
اعـــتـــبـــار زيــلــيــنــســكــي مـــمـــثـــل جـــيـــد ال 

يعني أنه سيكون رئيسا جيدا. وقال 
زيلينسكي »فلنناقش ملــن هــي القرم 
ــن هــــو غـــيـــر مـــتـــواجـــد فــــي مــنــطــقــة  ــ ومـ
الــــدونــــبــــاس«. وخـــلـــف الـــنـــزاع املــســلــح 
في شرق أوكرانيا نحو 13 ألف قتيل 
خال خمس سنوات. وتتهم سلطات 
كييف والــغــرب موسكو بتقديم دعم 
عسكري لانفصاليني. وهو ما تنفيه 

روسيا.
واندلع النزاع اثر إطاحة ثورة شعبية 

ــيـــس فـــيـــكـــتـــور يــانــوكــوفــيــتــش  ــالـــرئـ بـ
املوالي لروسيا. وتعثرت عملية السام 
الــتــي تــضــم أملــانــيــا وفــرنــســا وروســيــا 
ــيـــو،  ــــي حـــزيـــران/ يـــونـ وأوكــــرانــــيــــا. وفـ
 
ّ
قــــال الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إن

ــد يـــكـــون  ــ ــدة قـ ــ ــديـ ــ عـــقـــد مـــبـــاحـــثـــات جـ
 
ّ
الـــدول نفسها. لكن ممكنا بمشاركة 

زيلينسكي اقترح أن تضم املباحثات 
الجديدة الواليات املتحدة وبريطانيا 

الداعمتني الكبيرتني لكييف.

دبي - أ ف ب

باريس - أ ف ب

اثينا - أ ف ب:

كييف - أ ف ب
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ــتــــوس  ــنــ ــا نـــــــــــادي يــــوفــ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ أشـــــــــــــادت العـ
ــيـــان ســــانــــدرســــون وأشـــلـــي  اإليــــطــــالــــي، لـ
ــة فـــي قطر  ــاريـ نــــك، بــالــتــحــضــيــرات الـــجـ
ــأس الـــعـــالـــم لــكــرة  الســتــضــافــة بــطــولــة كــ
القدم 2022، وأكــدتــا أن عشاق الساحرة 
املستديرة على موعد مع نسخة مبهرة 
ــــوام،  مـــن املـــونـــديـــال بــعــد نــحــو ثـــاثـــة أعـ
وذلـــك خـــال زيــارتــهــمــا جــنــاح اإلرث في 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
وتــعــرفــت الــاعــبــتــان خـــال الــجــولــة على 
املــونــديــال،  مختلف جــوانــب اســتــضــافــة 
ــة،  ــولــ ــطــ ــبــ ــي ذلـــــــــك إســـــــــتـــــــــادات الــ ــ ــ ــا فـ ــ ــمـ ــ بـ
ومــقــاعــدهــا الــقــابــلــة لــلــتــفــكــيــك، وتــقــنــيــة 
التبريد املبتكرة التي يجري تطويرها 
إلــى جانب برامج إرث البطولة،  محليًا، 
ــر، ورعــــايــــة الـــعـــمـــال،  ــهـ ــبـ مـــثـــل الـــجـــيـــل املـ

ومعهد جسور.
وعقب ختام جولة الاعبتني في جناح 
ــانــــدرســــون عــن  لـــيـــان ســ أعــــربــــت  اإلرث، 
إعــجــابــهــا بــكــافــة االســتــعــدادات الــجــاريــة 
الستضافة الحدث الرياضي األبــرز في 
ــالـــت: »لــيــس لــــديَّ أدنــــى شك  الـــعـــالـــم، وقـ
قـــطـــر 2022 ســـتـــكـــون حــدثــًا  بـــطـــولـــة  أن 
كرويًا رائعًا، حيث أرى أن كافة جوانب 
يـــجـــري تنسيقها  الــبــطــولــة  اســتــضــافــة 
وتنظيمها بإتقان وحرفية عالية. ومن 
املـــؤكـــد أن تـــوافـــد املــشــجــعــني مـــن أنــحــاء 
ــى قـــطـــر ســُيــســهــم فــــي تــبــديــد  ــ ــالـــم إلـ الـــعـ
تصّوراتهم السلبية عن قطر واملنطقة، 
واالســـتـــمـــتـــاع بــمــا تــعــد بـــه قــطــر الــعــالــم 
مـــن اســتــضــافــة نــســخــة اســتــثــنــائــيــة من 
الــبــطــولــة. أغـــــادر الـــدوحـــة بــعــد زيـــارتـــي 
األولـــــى إلــــى قــطــر، والـــتـــي كــانــت تــجــربــة 
لــي، وأجدني متحّمسة  مبهرة بالنسبة 
للمونديال القادم بعد نحو ثاثة أعوام«. 
من جانبها أكدت أشلي أن تجربة مبهرة 
تـــنـــتـــظـــر املـــشـــجـــعـــني خــــــال املــــونــــديــــال، 
مشيدة بكرم الضيافة وأجــواء الترحاب 
 ما 

ً
التي تمتاز بها قطر، وقــالــت: »عـــادة

يــحــاول الــنــاس إقناعك بعدم زيـــارة هذا 
ــن الـــعـــالـــم. ولـــكـــن بــعــد إقــامــتــي  ــزء مـ الـــجـ

ــة وســـائـــل  ــافـ ــــى كـ ــا، أود الـــتـــحـــدث إلـ ــنـ هـ
اإلعـــام أللــقــي الــضــوء على مــا شاهدته 
من عمل استثنائي يعد بنسخة مبهرة 
من املونديال في 2022. وسأتواصل مع 
أصــدقــائــي ألشجعهم عــلــى زيــــارة قطر، 
فهي حقًا بلد رائــع وآمــن ويمتاز بأحد 
أقل معدالت الجريمة في العالم، وهو ما 
يشعر بــه كــل زائـــر إلــى قــطــر«. وشــاركــت 
العــبــتــا يــوفــنــتــوس فــي ورشــــة تدريبية 
نظمها الجيل املبهر، برنامج املسؤولية 
املجتمعية في اللجنة العليا، في إستاد 
خليفة الـــدولـــي، وشــهــدت مــشــاركــة عــدد 

من العبات كرة القدم في قطر.

وفــي هــذا السياق أعــربــت الاعبتان عن 
بــالــدور اإليــجــابــي للبرنامج  إعجابهما 
فــي إتــاحــة الــعــديــد مــن الــفــرص للفتيات 
والــفــتــيــان عــلــى الـــســـواء لــلــمــشــاركــة في 
األنشطة الرياضية، وقالت ساندرسون 
إنها شاركت في أنشطة تدريبية مماثلة 
ــــدة دول مـــثـــل الـــهـــنـــد وجـــامـــايـــكـــا،  فــــي عـ
انــطــاقــًا مــن اهتمامها بتحفيز وإلــهــام 
جيل جديد من الفتيات الاتي يتطلعن 
ملــمــارســة كــــرة الـــقـــدم، مـــؤكـــدة أن مـــا من 
الــفــتــيــات على  وســيــلــة أفــضــل لتشجيع 
الــــشــــغــــف بــــالــــســــاحــــرة املــــســــتــــديــــرة مــن 
اســتــضــافــة بــلــدهــم الــحــدث األبــــرز عامليًا 

ــدم، وهــــو مـــا تـــواصـــل قطر  ــقــ فـــي كــــرة الــ
ــازه بـــعـــد فــــوزهــــا بـــحـــق اســتــضــافــة  ــجــ إنــ
مــونــديــال 2022. وأضــافــت ســانــدرســون: 
املــجــتــمــعــي  أبـــهـــرتـــنـــا خـــطـــط اإلرث  لـــقـــد 
لبطولة كــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2022، 
فمن املقرر تفكيك الطبقات العلوية من 
مقاعد اإلستادات بعد انتهاء منافسات 
املــونــديــال والــتــبــرع بها إلــى دول تفتقر 
الــريــاضــيــة، إضافة  إلــى البنية التحتية 
الــدولــة تــجــاه تحفيز الجيل  الــتــزام  إلـــى 
ــــني الــــشــــبــــاب،  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــاء الــــعــــديــــد مــن  ــنــ عـــــــاوة عـــلـــى خـــطـــط بــ
املــرافــق املجتمعية في املناطق املحيطة 

ــدم أفــــــراد  ــخـ ــتـ ــــي سـ ــتـ ــ بـــــاإلســـــتـــــادات، والـ
املـــجـــتـــمـــع ألعــــــــوام طـــويـــلـــة بـــعـــد إســـــدال 
ــتـــار عـــلـــى مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة فــي  الـــسـ
ملـــمـــارســـة كــرة  ــدت أشـــلـــي أن  ــ 2022. وأكــ
الــقــدم الــعــديــد مــن الــفــوائــد، حــيــث تــطــّور 
الثقة بالنفس،  ــراد، وتــعــزز  مــهــارات األفــ
وتــدعــم قــيــم الــعــمــل الــجــمــاعــي وااللــتــزام 
ــداف الــــفــــريــــق، كـــمـــا أنــــهــــا مـــصـــدر  ــ ــأهــ ــ بــ
للبهجة بغض النظر عن مستوى املهارة 
في اللعبة، وجميعها تأتي ضمن أهداف 
ورســـالـــة بــرنــامــج الــجــيــل املــبــهــر، الـــذي 
يــهــدف إلــى التأثير اإليــجــابــي فــي حياة 

مليون شخص بحلول العام 2022.

2022 تجربة مبهرة تنتظر المشجعين في مونديال قطر 
أكدتا جدية االستعدادات بإتقان وحرفية عالية.. العبتا يوفنتوس: 

¶خالل الترحيب بالعبتي نادي يوفنتوس اإليطالي

هنأت الخطوط الجوية القطرية، الشريك والطيران 
الرسمي لاتحاد الدولي لكرة القدم )FIFA(، منتخب 
ــوزه بــلــقــب كــأس  الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــســيــدات عــلــى فــ

العالم للسيدات 2019 في فرنسا.
ــــي عــــــدد مــن  ــيــــمــــت الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى مـــــــدار شـــهـــر فـ وأقــ
ــدن الفرنسية وشــهــدت مــنــافــســات مــثــيــرة فــي كافة  املـ
ــاز املنتخب األمــريــكــي بلقب البطولة  مــبــاريــاتــهــا، وفـ
بــعــد هــزيــمــة املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي بــنــتــيــجــة 2-0 في 
املــبــاراة النهائية التي أقيمت فــي مدينة ليون األحــد 
7 يوليو 2019، وشارك أفراد من طاقم ضيافة الناقلة 
في املباراة النهائية من خال توزيع امليداليات على 

الاعبات.
الــبــاكــر، الرئيس التنفيذي  أكــبــر  وقـــال ســعــادة السيد 
ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة: »تــشــهــد كــرة 
الــقــدم النسائية تــطــورًا كــبــيــرًا يــومــًا بــعــد يـــوم، وتعد 
بطولة كأس العالم للسيدات أقوى بطوالت كرة القدم 
الــنــســائــيــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتــعــتــبــر املــشــاركــة 
فيها حلمًا لاعبات من شتى أنحاء العالم، وأوّد أن 
فـــوزه على  أتــقــدم بالتهنئة للمنتخب األمــريــكــي بعد 

املنتخب الهولندي وحــصــده لقب البطولة، ونتطلع 
اآلن إلى استضافة بطولة كأس العالم في عام 2022 
فــي دولــــة قــطــر، ويــســعــدنــا تــدشــني االســـتـــعـــدادات من 
اآلن الستضافة املشجعني من شتى أنحاء العالم في 
الــدوحــة«. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية  مدينة 
إعــانــا تــلــفــزيــونــيــا جــديــدا فــي شــهــر مــايــو بمناسبة 
رعايتها ألقـــوى بــطــوالت كــرة الــقــدم لــلــســيــدات، حيث 
ــذا اإلعـــــــان الــــضــــوء عـــلـــى املــشــجــعــني الـــذيـــن  ــ ـــط هـ

ّ
ــل سـ

سيحضرون منافسات البطولة فــي فرنسا للوقوف 
خلف منتخباتهم الوطنية.

تــظــهــر فــــي اإلعـــــــان الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الـــجـــديـــد الــــــذي تــم 
تصويره بشكل فيلم، أم تروي البنتها قصة رائعة قبل 
النوم. وتدور أحداث القصة في عالم من الخيال، حيث 
كــرة الــقــدم تسيطر على األجــــواء، والعــبــات كــرة القدم 
يستعرضن مهاراتهن االستثنائية، واملشجعون من 
شتى أنحاء العالم يترقبون صافرة البداية لتشجيع 
فـــرقـــهـــم املـــفـــضـــلـــة ودفـــعـــهـــم إلـــــى تــســجــيــل األهــــــــداف، 
وبنهاية اإلعــان، نكتشف أن األم وابنتها تتواجدان 
على منت إحدى رحات الخطوط الجوية القطرية إلى 
الوجهة التي كانت األم تصفها، وهي أرض ساحرة، 

حيث بدأت قصة كرة قدم السيدات.

عــزز بطلنا العاملي ناصر صالح العطية صدارته 
لرالي طريق الحرير )سيلكوي( 2019 في نسخته 
التاسعة بعد فــوزه أمــس باملركز األول في املرحلة 
الــرالــي الذي  الثانية التي أقيمت في سيبيريا، في 
يقام في كل من روسيا ومنغوليا والصني ويعتبر 
الراليات وتبلغ مسافته اإلجمالية  أطــول وأصعب 
)5000( كلم، ويحظى بمشاركة كبيرة من السيارات 

والدراجات النارية والشاحنات.
ــد شـــهـــدت املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مــنــافــســة قـــويـــة بني  وقــ
الــســائــقــني املــشــاركــني خــاصــة أن املــرحــلــة بــلــغ طــول 
املـــســـافـــة  ــلـــم مــــن مـــجـــمـــوع  كـ مـــســـافـــتـــهـــا )207,67( 
ــك عــبــر  ــ ــم، وذلــ ــلـ كـ لــلــمــرحــلــة )409,34(  اإلجـــمـــالـــيـــة 
ا  ــة فــــي الـــصـــعـــوبـــة بــــدء ــايـ مــــســــارات وتـــضـــاريـــس غـ
ــرورًا بــالــجــبــال وغــابــات  مــن املـــســـارات الــحــصــويــة مــ

الصنوبر املوحلة وعبر مختلف الجسور.
الــقــبــض على  الــصــعــوبــات تمكن العطية مــن  ورغـــم 
زمــــام الــقــيــادة والــــصــــدارة، بــرفــقــة مــاحــه الفرنسي 
مــاثــيــو بــومــيــل، مـــن الـــفـــوز بــاملــركــز األول عــلــى منت 
سيارته تويوتا هايلوكس من فريق جازو ريسينج 
جــنــوب إفــريــقــيــا ومـــن تــحــضــيــر فــريــق أوفـــردرايـــف 
وذلك بعد أن قطع مسافة املرحلة مسجا زمنًا قدره 

)ساعتان و15 دقيقة و51 ثانية( متقدما بفارق )7 
دقائق و40 ثانية( عن أقرب منافسيه الذي حل في 
املــركــز الثاني السائق الصيني لــوي كــون وماحه 
مواطنه بان هانغ يو على منت سيارته باغي الذي 
سجل زمــنــًا قـــدره )ســاعــتــان و59 دقيقة و8 ثـــوان(، 
وجـــاء فــي املــركــز الــثــالــث الــســائــق الفرنسي جيروم 
بيليشه ومــاحــه مــواطــنــه بــاســكــال أروك على منت 
قـــدره )ساعتان  ســيــارتــه أوبتيموس مسجا زمــنــًا 

و59 دقيقة و14 ثانية(.
الــثــاثــاء صعبة جــدًا حيث  الــيــوم  وستكون مرحلة 
يبلغ طولها )243( كلم من املسافة اإلجمالية البالغ 
طــولــهــا )691,35( كــلــم، وتــبــدأ مــن أوالن أودي في 
ســيــبــيــريــا الــشــرقــيــة وتــمــتــد حــتــى الــعــاصــمــة أوالن 
بــاتــور وهــي أكبر مدينة فــي منغوليا وتقع شمال 
وسط الباد في وادي نهر تول. وقال بطلنا ناصر 
الــرالــي ما  صالح العطية إن »الــطــريــق للفوز بلقب 
زال طويا وصعبًا ومحفوفًا باملخاطر، ولكن لدينا 
التحدي والــقــدرة والعزيمة واإلصــــرار لتحقيق ما 
الــفــوز باللقب ألول مرة  إلــيــه وهــو  نطمح ونصبو 
ورفع راية قطر عالية خفاقة في املحافل الدولية«.. 
ــفــــوز بـــاملـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــحــفــز عــلــى  ــدا أن الــ مــــؤكــ
مــواصــلــة مــشــوار االنــتــصــارات وتــصــدر الـــرالـــي في 

نسخته التاسعة رغم صعوبة املسارات.

»القطرية« تهنئ المنتخب األمريكي 
 »2019 بحصد لقب »كأس العالم للسيدات 

العطية يعزز صدارته لرالي طريق الحرير

شاركت في النهائي خالل توزيع الميداليات على الالعبات

بطلنا العالمي: لدينا التحدي واإلصرار لتحقيق ما نطمح إليه

الدوحة -  

موسكو - قنا

الدوحة -  
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قــرر القضاء األردنـــي قبول دعــوى الطعن 
في انتخابات االتــحــاد العربي للصحافة 
ــة مـــــن لـــجـــنـــة اإلنــــقــــاذ  ــامــ ــقــ ــة املــ ــيــ ــريــــاضــ الــ
لـــاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة 
عـــبـــر رئــيــســهــا رئـــيـــس االتــــحــــاد األردنــــــي 
لــإعــام الــريــاضــي أمــجــد املــجــالــي، للنظر 
فــي املــخــالــفــات اإلداريـــــة واملــالــيــة املرتكبة 
والسيما مــا شهدته الجمعية العمومية 
أبــــريــــل 2019 فــي  بـــتـــاريـــخ 28  لـــاتـــحـــاد 
الـــعـــاصـــمـــة األردنـــــــيـــــــة. ويـــنـــظـــر الـــقـــضـــاء 
بــمــا أن األردن هي  الـــدعـــوى  فـــي  ــــي  األردنــ
بـــلـــد املـــقـــر لـــاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــلــصــحــافــة 
ــي،  ــلــ ــداخــ ــة بـــحـــســـب نـــظـــامـــه الــ ــيــ ــريــــاضــ الــ
ويعتبر من صاحياته النظر في الدعاوى 
في املخالفات واالرتكابات التي تقع على 

أراضي اململكة الهاشمية األردنية.
وكانت اللجنة التنفيذية لاتحاد العربي 
املــنــتــهــيــة الـــصـــاحـــيـــة، قـــامـــت بــاســتــبــدال 
الجهة املمثلة إلحدى الدول األعضاء، كما 

مــنــعــت مــمــثــل دولــــة أخــــرى مـــن املــشــاركــة، 
الــدعــوة لانتخابات  ـــه الرئيس  كــذلــك وجَّ
خــافــا لــلــقــانــون الــــذي يــنــوط هـــذه املهمة 

باألمني العام حصرًا، وعدم توزيع البيان 
اإلداري قبل املــدة املــحــددة إلقـــراره وكذلك 
املــالــي باملطلق، وعــدم  عــدم تــوزيــع البيان 

مناقشته وبالتالي عدم إقراره إلبراء ذمة 
الهيئة اإلدارية السابقة، ما يشكل مخالفة 

جسيمة ألصول العمل اإلداري.

رئــيــس لــجــنــة اإلنـــقـــاذ أمــجــد املــجــالــي قــال 
بــعــد اإلدالء بــإفــادتــه، إنـــه تــقــدم بــالــدعــوى 
الــدول التي تشكل لجنة  بتأييد مجموعة 
اإلنـــقـــاذ، وأن تــلــك الــخــطــوة كــانــت السبيل 
ــراءات الــجــمــعــيــة  ــ ــ ــإجـ ــ ــ ــيــــد لـــلـــطـــعـــن بـ الــــوحــ
الــعــمــومــيــة االنــتــخــابــيــة لــاتــحــاد الــعــربــي 
على ما شابها من مخالفات، ولوضع حد 
لارتكابات التي يشهدها االتحاد والعبث 
بـــمـــقـــدراتـــه مـــن قــبــل املــســتــولــني عــلــيــه من 
دون وجــه حــق، مــؤكــدًا أن مسيرة إصــاح 
االتــحــاد الــعــربــي مــن الــداخــل انطلقت وال 
ــــداث املؤسفة  الـــــوراء، وأن األحـ عـــودة إلـــى 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة في 
املــاضــي ال يمكن أن نرتضي  أبــريــل  شهر 

بها كإعاميني رياضيني عرب.
وأضــاف املجالي: »أشكر القضاء األردنــي 
لـــقـــبـــولـــه الـــنـــظـــر بــــالــــدعــــوى، بـــعـــدمـــا ملــس 
جـــديـــة فـــي املــخــالــفــات املــرتــكــبــة مــوضــوع 
الشكوى، معربا عن ثقته الكاملة بالقضاء 
األردني والرضا بكل ما يرتئيه بناء على 

املعطيات التي وضعناها بني يديه«.

القضاء األردني ينظر في انتخابات »العربي للصحافة الرياضية«
لجنة إنقاذ االتحاد لجأت للقضاء لوقف العبث ووضع حد للمخالفات

¶   لجنة االنقاذ خالل اجتماعهم 

¶  رئيس مدغشقر وزوجته

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

خطف رئيس مدغشقر، أندري راجولينا، 
األضــــواء، فــي مــصــر، امــس االول األحــد، 
خال املباراة التي جمعت منتخب باده 
مــع الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وتــمــكــن من 
تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى ربع 

نهائي بطولة أمم أفريقيا.
الــذي يبلغ 45  وظهر الرئيس امللغاشي 
عــامــا، فــي حــالــة مــن الــفــرح الـــعـــارم، إلــى 
جانب زوجته، ميالي، عقب حسم التأهل 
إلى الدور ربع النهائي، في املباراة التي 

أقيمت على ملعب االسكندرية.
وتــعــادل الــفــريــقــان األفــريــقــيــان، بهدفني 
ملثليهما، في الوقت األصلي واألشــواط 
اإلضــافــيــة، ثــم حسم املنتخب امللغاشي 
ــتـــأهـــل عــــن طـــريـــق ركــــــات الــتــرجــيــح،  الـ

بنتيجة 2-4.
وأثنى معلقون على الرئيس امللغاشي، 
تـــــحـــــرر مــن  الــــتــــلــــقــــائــــي، إذ  وتــــفــــاعــــلــــه 
ــــواء الــكــرويــة  الــبــروتــوكــول، وعـــاش األجـ

الحماسية مثل أي مشجع عادي.
وفيما ارتـــدى الرئيس راجــولــيــنــا، بذلة 
ــدون ربــــطــــة عــــنــــق، خـــــال الــتــشــجــيــع،  ــ ــ بـ
الــزوجــة على الظهور بقميص  حرصت 

املنتخب األخضر.
وصعد منتخب مدغشقر للمرة األولــى 
إلــى نهائيات أمــم إفريقيا،  فــى تاريخه 
ولـــم يتلق أي هــزيــمــة، وتــأهــل متصدرا 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــعــد فـــوزيـــن على 
بــــورونــــدي 0-1،  نــيــجــيــريــا 2-0، وعـــلـــى 

وتعادل مع غينيا بهدفني لهدفني.
ويشكل تألق العبي املنتخب امللغاشي 
أخـــبـــارا رائــعــة ملــواطــنــهــم أحــمــد األحــمــد 
ــاد  ــيـــس االتـــحـ ــذي يــشــغــل مــنــصــب رئـ ــ الــ
الــقــدم، وكــان حاضرا في  األفريقي لكرة 

مباراة التأهل إلى جانب رئيس الباد.
 ولفتت نتائج مدغشقر في أمم أفريقيا 
األنـــظـــار إلـــى تــلــك الــجــزيــرة الــواقــعــة في 
املــحــيــط الــهــنــدي ويــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 
حوالي 12 مليون نسمة، ويعيش أكثر 

من ثلثيهم تحت خط الفقر الدولي.

ــوار، بطاقة  ــفـ اقــتــنــص مــنــتــخــب كـــوت ديـ
التأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس 
األمم األفريقية، بعد أن حقق فوزًا صعبًا 
عــلــى مــالــي بنتيجة )1-0(، مــســاء امــس 
ــاد الـــســـويـــس الـــجـــديـــد،  ــتـ ــإسـ اإلثــــنــــني، بـ
فـــي دور الــســتــة عـــشـــر. وتـــأهـــل األفـــيـــال 
إلــى دور  املــدرب إبراهيما كمارا  بقيادة 
الثمانية، ليضربوا موعدًا مع الجزائر، 
يــوم الخميس املقبل بإستاد السويس 

الجديد في ربع نهائي الكان.
ــد زاهــــا  ــريـ ــفـ ــلـ ــاراة ويـ ــ ــبــ ــ ــدف املــ ــ ســـجـــل هــ
ــد أداء مــتــوســط  ــعـ بـ ــة 76،  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ ــــي  فـ
ــالـــي دفـــعـــت ثــمــن  لــلــمــنــتــخــبــني، ولـــكـــن مـ
إهدار الفرص في الشوط األول تحديدًا.

بــدأت املــبــاراة بـــأداء هجومي سريع من 
منتخب مالي الذي تفوق بشكل واضح 
على األطــراف وخاصة الجبهة اليسرى 
بوجود عبد الله ديابي. وأضاع موسى 
مــاريــجــا مــحــاولــة مــبــكــرة بــعــدمــا فضل 
الــتــمــريــر بــــداًل مــن الــتــســديــد فــي منطقة 
الجزاء. وفي الدقيقة 16، ارتكب حارس 
كــوت ديــفــوار خطأ ســاذجــًا بعدما فشل 
في اإلمساك بالكرة ولكن ديابي أهدرها 
بــصــورة غريبة. وفــرض املنتخب املالي 
ســيــطــرتــه الــتــامــة عــلــى الـــلـــقـــاء، وأضــــاع 
هــامــاري تــــراوري انــفــرادًا آخــر بصناعة 

مميزة من ماريجا ثم تسديدة مباغتة 
مــــن ديــــابــــي أبــــعــــدهــــا حـــــــارس األفــــيــــال. 
تماسك املنتخب اإليـــفـــواري بعد مــرور 
20 دقيقة وأغــلــق املــســاحــات أمـــام مالي 
رغم التقصير الواضح من العبي وسط 
كوت ديفوار في بناء الهجمات املرتدة. 
ــفــــواريــــة  ــال اإليــ ــ ــيـ ــ تـــحـــســـن مـــســـتـــوى األفـ
مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــانـــي خـــاصـــة مع 
إجــراء تعديل تكتيكي من جانب املدرب 
إبــراهــيــمــا كـــمـــارا بــالــلــعــب 4-3-3 ومــنــح 
الحرية في االنطاقات لنيكوالس بيبي 
وكـــودجـــيـــا والـــلـــجـــوء لـــلـــكـــرات الــطــولــيــة 
الخــتــراق دفــاعــات مــالــي. وفــقــد منتخب 

مـــالـــي الـــســـيـــطـــرة، ولـــجـــأ املــــــدرب محمد 
مـــجـــاســـوبـــا لــتــغــيــيــر هـــجـــومـــي بـــنـــزول 
ــداًل مــن عــبــدالــلــه ديــابــي  ــا تــــراوري بـ أدامــ
ولـــكـــن هــــذا الــتــغــيــيــر ســـاهـــم فـــي تقليل 
خـــــطـــــورة الــــفــــريــــق بـــطـــريـــقـــة واضــــحــــة. 
وأضـــاع كــودجــيــا انــفــرادًا لــكــوت ديــفــوار 
بــغــرابــة وأشــــرك منتخب األفـــيـــال العبه 
ماكس كورنيه بداًل من نيكوالس بيبي 
الــــذي لـــم يــقــدم شــيــئــًا.  اعــتــمــد منتخب 
كــوت ديــفــوار على االخــتــراقــات الطولية 
مــن أجــل هــز شــبــاك املــنــافــس، خــاصــة أن 
الــذي بذله العبو مالي  املجهود البدني 

في الشوط األول أثر عليهم.

لبى السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول اإلنجليزي 
طلب مشجعة مصرية بحضور مران أسود التيرانجا والتقاط 
الصور التذكارية معه. وفوجئ أعضاء الجهاز الفني ملنتخب 
السنغال بدخول فتاة إلى امللعب الفرعي الستاد الدفاع الجوي 
بــالــقــاهــرة مــن أجـــل الــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة مــع ســاديــو مــانــي، 

فحاول إداريو املنتخب منع الفتاة، قبل أن يتدخل ماني ليلبى 
إلــى ربع  طلبها. وقــاد ساديو ماني منتخب السنغال للتأهل 
نهائي كأس األمم األفريقية التي تستضيفها مصر حاليا، بعد 
أن فاز على أوغندا بهدف دون رد ضمن منافسات دور الستة 
عشر. وسجل ماني 3 أهداف يعتلي بها صدارة ترتيب هدافي 
البطولة بالتساوي مع النيجيري أوديون إيجالو والكونغولي 

سيدريك باكامبو والجزائري أدم أوناس.

رئيس مدغشقر يخطف األضواء 
في يوم تاريخي بأمم أفريقيا

ويمبلدون.. نادال يتأهل إلى ربع النهائي

بلغ اإلسباني رافاييل نادال املصنف ثالثا الدور 
ربــــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة ويــمــبــلــدون اإلنــجــلــيــزيــة 
الــكــبــرى، بفوزه  الــبــطــوالت األربـــع  للتنس، ثالثة 
الــســهــل عــلــى الــبــرتــغــالــي جـــواو ســـوزا 6-2 و2-6 

و6-2 امس اإلثنني في ثمن النهائي.
وهذه املرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي 
ــــام« فـــي مــســيــرتــه  ــــدى بـــطـــوالت »الـــغـــرانـــد سـ إحـ
بــــ18 لقبا كبيرا آخــرهــا في  االحــتــرافــيــة املتوجة 
ــاروس الــشــهــر املـــاضـــي، والــســابــعــة في  ــ روالن غـ
ويمبلدون. واحتاج نادال إلى ساعة و45 دقيقة 
لتحقيق الفوز الثالث على سوزا في 3 مواجهات 
بينهما. ويلتقي نــادال في الــدور املقبل مع أحد 
األميركيني ســام كــويــري أو تينيس ساندغرين 

اللذين يلتقيان الحقا.
وتــوج »املــاتــادور« بلقب ويمبلدون عامي 2008 

أيــضــا في  ــرازه روالن غـــــاروس  ــ و2010 بــعــد إحــ
ــذا الـــعـــام تــحــقــيــق ثنائية  املـــرتـــني، وســيــحــاول هـ
الــبــطــولــتــني فـــي عــــام واحـــــد لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
مسيرته ومعادلة إنجاز السويدي بيورن بورغ 

)1978، 1979 و1980(.
وبلغ اإلسباني اآلخــر روبرتو باوتيستا أغوت 
الــدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة األولى 
فــي مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة بــفــوزه عــلــى الفرنسي 

بونوا بير 6-3 و7-5 و6-2 في ساعة و52 دقيقة.
وهو الفوز السابع لباوتيستا على بير في سبع 

مواجهات بينهما حتى اآلن.
وكـــــان بــاوتــيــســتــا بــلــغ الــــــدور ذاتـــــه فـــي بــطــولــة 
ــع  ــ اســـتـــرالـــيـــا املـــفـــتـــوحـــة، أولــــــى الـــبـــطـــوالت األربـ

الكبرى، مطلع العام الحالي.
ويلتقي باوتيستا )31 عاما( في الدور املقبل مع 
الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل نسخة 

¶  رافاييل نادال2016 أو األرجنتيني غيدو بيا.

الدوحة -  

كوت ديفوار تتخطى مالي وتضرب موعدا مع الجزائر

ساديو ماني يلبي طلب مشجعة مصرية

¶   كوت ديفوار حققت فوزا صعبا على مالي 
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التي  الرياضية والرياضات املختلفة  التعريف باملؤسسات  ضمن برامج 
الخاصة  الحبيبة، وتتميز بتوفير اإلمكانات، واملراكز  تحتضنها دولتنا 
بها ملمارستها، نظم النشاط الصيفي بالنادي العربي الرياضي، ومركز 
الـــذي استمتع  للبولينج  قــطــر  إلـــى مــركــز  الــوكــرة الصيفي زيــــارة  شــبــاب 
البولينج والبلياردو  املــشــاركــون فيه بقضاء وقــت جميل مــع مسابقات 

وتنس الطاولة.
وأكد السيد عبدالله محمود عبدالله املشرف العام على النشاط الصيفي 
بالنادي العربي أن برنامج الرحالت الخارجية طوال فترة النشاط الصيفي 

مستمر حيث سيكون هناك كل أسبوع زيارتان ملؤسسة من مؤسسات 
الدولة املختلفة، للتعريف بها وسط املشاركني تحت شعار »اعرف وطنك« 
الخارجية بني ترفيهية وتعليمية لطالبنا حتى  الــزيــارات  حيث ستتنوع 
السابع  النشاط الصيفي واملمتدة حتى  املزيد واملزيد في فترة  يتعلموا 
من شهر أغسطس الــقــادم. وأضــاف أن من فوائد هــذه الــزيــارات تعريف 
منتسبي النشاط الصيفي بالنادي ومركز شباب الوكرة على مؤسسات 
الدولة املختلفة وما تقوم بها دولتنا الفتية من تجهيز وإعداد للعديد من 
املنشآت التي تحاكي بل وتتقدم على كثير من مثيالتها في الدول الكبرى.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

مسابقة تراثية ثقافية بشباب الجميلية

أرقام وحقائق

ــثــــة إلــــى  ــلـــصـــت دراســــــــــة حــــديــ خـ
يــعــانــون  ــن  ــذيــ ــ ال أن األشــــخــــاص 
ــوا تــدريــبــات  ــارسـ ــبــدانــة ومـ مـــن ال
املــقــاومــة شــهــدوا انــخــفــاضــا في 
نــوع مــا مــن دهـــون القلب ترتبط 

بأمراض القلب والشرايني.
الــدراســة  فــي  الباحثون  وتــوصــل 
إلــــى أن نــوعــا مــعــيــنــا مـــن دهـــون 
القلب، النسيج الدهني التاموري، 
ــى الـــذيـــن  ــرضــ انـــخـــفـــض لـــــدى املــ
مارسوا رفع األثقال، ولكن ليس 
ــــذيــــن عـــمـــلـــوا عــلــى  ــئــــك ال ــ ــــدى أول لـ
التحمل من  زيـــادة قدرتهم على 

خالل التمارين الهوائية.
الـــــــنـــــــوعـــــــان مـــن  وأدى هــــــــــــذان 
الـــ 2  الــنــوع  إلــى تقليل  التدريبات 
القلب، وهــي األنسجة  من دهــون 
النخابية، والــتــي ترتبط  الدهنية 
أيضا بأمراض القلب والشرايني.

وقالت الدكتورة ريجيت هوجارد 
ــادت فــريــق  كــريــســتــنــســن الــتــي قــ
الـــدراســـة وهـــي بــاحــثــة فــي مركز 
أبحاث االلتهاب والتمثيل الغذائي 
ومركز أبحاث النشاط البدني في 
مــســتــشــفــى جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن 

»لقد فوجئنا بهذه النتيجة«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الـــدراســـة ال 
تــفــســر ملــــــاذا ســـيـــكـــون لــتــدريــب 
ــلـــف عــن  ــتـ ــر مـــخـ ــيــ ــأثــ األثــــــقــــــال تــ
ــل، قــــالــــت  ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ تـــــــدريـــــــبـــــــات ال
كريستنسن »نعلم من دراسات 
ــة  ــاومـ ــقـ املـ تــــدريــــبــــات  أن  أخـــــــرى 
ــادة كتلة  ــزيــ ــ تــعــد حـــافـــزا قـــويـــا ل
التمثيل  العضالت وزيــادة معدل 
ــي مــــقــــارنــــة بـــتـــدريـــبـــات  ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
ــي نــعــتــقــد أن  ــالـ ــتـ ــالـ الـــتـــحـــمـــل، وبـ
ــن يـــمـــارســـون  ــ ــذيـ ــ املــــشــــاركــــني الـ
تدريبات املقاومة يحرقون املزيد 
مـــن الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة خــالل 
الـــيـــوم وكـــذلـــك فـــي الــفــتــرات الــتــي 
نــشــاط  فــيــهــا أي  يـــمـــارســـون  ال 
مقارنة بمن يمارسون تدريبات 
الــتــحــمــل«. والســتــكــشــاف تأثير 
أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــــن الـــتـــمـــاريـــن 
ــلـــب اســتــعــانــت  ــقـ ــلـــى دهـــــــون الـ عـ
كــريــســتــنــســن وزمـــالؤهـــا بنحو 
32 بـــالـــغـــا يـــعـــانـــون مــــن الـــبـــدانـــة 
وضــعــف الــنــشــاط الــبــدنــي لكنهم 
ال يــعــانــون مــن أمـــراض القلب أو 

السكري أو الرجفان األذيني.

الرعاية لثالثة عــروض ترفيهية مباشرة ستقام  أنها ستوفر   Ooredoo أعلنت
الرسمي  الــدوحــة خــالل هــذا الصيف. وستكون Ooredoo راعــي االتــصــاالت  فــي 
لعروض The Smurfs وHello Kitty وGroup Blue Man، والتي ستقام جميعها 
للمؤتمرات خــالل شهري يوليو وأغسطس بتنظيم من  الوطني  فــي مركز قطر 
الترفيهية.  وسيقام عرض  الفعاليات  إدارة  Alchemy Project املتخصصة في 
الــفــتــرة مــن 18- 20 يوليو 2019، ويتبعه عرض  السنافر The Smurfs خــالل 
الشخصية الكرتونية املعروفة Hello Kitty خالل الفترة من 25- 27 يوليو 2019. 
أما في أغسطس، فسيقام عرض Group Blue Man الذي يتضمن عدة عروض 
 Ooredoo فنية وموسيقية خالل الفترة من 14 - 17 أغسطس 2019. وستطلق

مسابقة عبر حسابها على موقع تويتر تقدم من خاللها تذاكر مجانية لحضور 
هذه العروض. وللحصول على فرصة الفوز بهذه التذاكر، كل ما على العمالء فعله 
هو متابعة حساب Ooredoo عبر موقع تويتر وإعادة نشر التغريدة التي تخص 
هذه العروض مع اإلشارة إلى ثالثة أصدقاء.  وحول رعاية هذه العروض الترفيهية، 
الشركة في  العامة واتــصــاالت  العالقات  إدارة  املريخي، مديرة  قالت منار خليفة 
Ooredoo قطر: »نحن سعداء بدعم ورعاية هذه العروض الترفيهية التي تسهم في 
جمع العائالت واألطفال وتقديم الفعاليات املتنوعة لهم خالل موسم الصيف. كما 
يسرنا أن نتعاون مع Alchemy Project لتنظيم مثل هذه العروض املعروفة عامليًا 

في الدوحة، ونأمل بأن تقضي العائالت وقتًا مميزًا هذا الصيف«.

يــســتــمــر الـــنـــادي األهـــلـــي الـــريـــاضـــي فـــي اســتــقــبــال 
ــنـــاء والـــطـــالب الــراغــبــني بــاملــشــاركــة فـــي بــرامــج  األبـ
الثاني، حيث  الترفيهي  النشاطي الصيفي الخيري 
إدارة األنشطة  البوحليقة مدير  السيد حسني  قال 
الشبابية بالنادي إن باب التسجيل ال يزال مفتوحا 
حتى الخميس ويمكن ألولياء األمور الحضور مع 
أبنائهم للتسجيل يوميا بالنادي بني الساعة الرابعة 

والنصف حتى السابعة والنصف مساء.
ملـــدة شهر  الــنــشــاط الصيفي سيمتد  أن  وأضــــاف 
كامل اعتبارا من 14 يوليو، ويشتمل على أنشطة 
ثقافية ورياضية وترفيهية وورش عمل وزيــارات 
ميدانية لعدد من معالم قطر، ويقبل املشاركني من 

البرامج  عمر 7 حتى 14 سنة، ويقوم على تنفيذ 
عدد من املدربني ذوي الخبرة العالية.

ــارف عــبــد الــرحــمــن العبد  مــن جهته قـــدم الــســيــد عـ
الخاص  الرياضي شكره  الــنــادي األهلي  الله مدير 
لجميع املشاركني واملتقدمني والرعاة مثل جمعية 
الثاني  للعام  الــدعــم  بــروة على  الخيرية وبنك  قطر 
ــدل على  ــذي يــ ــ ــ ــادي، وال ــنــ ــ عــلــى الـــتـــوالـــي ألنــشــطــة ال
الــبــنــك عــلــى مــســانــدة األنــشــطــة املجتمعية  حـــرص 
ببلدنا الحبيبة، ودعا أولياء األمور الغتنام الفرصة 
الــنــادي  أنــشــطــة  للمشاركة فــي  أبــنــائــهــم  وتسجيل 
التي تزيد من معرفتهم بمعالم  املميزة،  الصيفية 

وتاريخ وثقافة قطر.

استمرار التسجيل بصيفي »األهلي« الترفيهي الخيري

رفع األثقال 
مفيد لحرق 
دهون القلب

يــنــظــم الــقــســم الــثــقــافــي بــمــركــز شــبــاب الجميلية ضــمــن فــعــالــيــات الــنــشــاط 
للرجال  التقليدي  القطري  الزي  الصيفي 2019 مسابقة تراثية ثقافية في 
)الهندام( والغوص وإعداد القهوة العربية وذلك من خالل إعداد بحث تراثي 
وفق الشروط التالية: أال يقل البحث عن 10 صفحات، وأن يتضمن صورا 
البحري  للرجال والغوص والصيد  التقليدي  القطري  تراثية خاصة بالزي 
لــقــاء مــع أحـــد الشخصيات  الــبــحــث  الــعــربــيــة، وأن يتضمن  الــقــهــوة  وإعــــداد 
املــعــروفــة فــي هـــذه املـــجـــاالت إن أمــكــن، وأن يــقــدم الــبــحــث مــطــبــوعــًا ويــكــون 

 على املراجع التي استعان بها الباحث مع مراعاة األمانة العلمية.
ً
مشتمال

3 عروض ترفيهية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات

شباب العربي والوكرة في »قطر للبولينج«
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أسعار المعادن والعمالت

Ooredoo تقدم خالل يوليو وأغسطس برعاية

د. عبدالرحيم الهور
dralhour@gmail.com

تعارف الناس في معظم الديانات أن هنالك 
شــكــال مـــن أشـــكـــال الـــغـــفـــران عـــن الــخــطــايــا 
التائب من  به  والسيئات بعمل عظيم يقوم 
الذنوب  التي تمحي  األعــمــال  الــذنــب، تعددت 
ــارة  بــني اإلنــفــاق والــتــبــرع وعــمــل الــخــيــر وزيـ
التي  القرابني  املقدسة وغيرها من  األماكن 
الديانات تكفيرًا عن  الناس من كل  يؤديها 
أنــفــســهــم بأنه  أو مقنعي  ذنــوبــهــم ميقنني 
قــد غــفــر لــهــم ليصبحوا بــعــد ذلـــك شــرفــاء، 
ــذا عــلــى صــعــيــد الــديــن والــحــيــاة األخــــرى.  هـ
ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــيــاة الـــدنـــيـــا فــهــنــالــك  أمــ
خزانات متفق عليها يتحلق حولها شرفاء 
أن يتبرك  أحــدًا مــن  اإلنسانية وال يمنعون 
بها ويكفر عن خطاياه ويغسل سوء عمله، 
النضالية  اإلنــســانــيــة  الــقــضــيــة  حــيــث تبقى 
الجميع  اتفاق  الفلسطينية محط  العقائدية 
على شرعيتها وعدالتها، عند كــل شرفاء 
لــذلــك نــجــد مــنــظــمــات حقوقية  اإلنــســانــيــة، 
العالم  أمريكية وأوروبية ومن كافة أصقاع 
الفلسطينية كقضية  الــقــضــيــة  تـــدافـــع عـــن 
البطولة  يــدرج فــي سجالت  إنسانية، حيث 
والشرف كل من يشارك في هذه املنظمات 
ألجل هذه القضية، وينبع هذا االهتمام من 
عدة مصادر، أولها عدالة القضية وعقائدية 
الصراع ونفوذ ولؤم العدو والعمق التاريخي 
ــلــــصــــراع وأبــــــعــــــاده االقـــتـــصـــاديـــة  ــ األزلـــــــــي ل
والــســيــاســيــة وتــداعــيــاتــه الــعــاملــيــة. وشــاهــد 
ــال أن قــدســيــة وأزلـــيـــة  ــقـ ــذا املـ ــرح فـــي هــ ــطـ الـ
الصراع منحت لكل املشاركني في التضامن 
مــع القضية أوســمــة الــشــرف والــبــطــولــة، في 
ــــذي ال يــجــب أن يــســمــح بــفــتــح هــذا  الــوقــت ال
الــبــاب كصكوك غــفــران ومــصــدر لالعتزاز 
الرذيلة، بل يجب  الذين أسرفوا في  ألؤلئك 
الــتــمــيــيــز بـــني شـــرفـــاء اإلنــســانــيــة أصــحــاب 
املبدأ والرؤية واالستعداد والهمة، وبني من 
ليتساوى  الــشــرف  أمــــواج  أن يمتطي  يــريــد 
مع السابقني في الثبات، أهل املواقف العادلة 

واملبادئ الثابتة.
ــة غــيــر  ــيـ ــاملـ ــعـ الـ ــات  ــ ــراعـ ــ الـــــصـ إن مـــعـــطـــيـــات 
ــة ويـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــا ويــســهــل  ــحــ واضــ
ــا يــســهــل  ــمـ ــة كـ ــا بـــســـرعـ ــهـ ــاتـ ــاهـ تـــغـــيـــر اتـــجـ
العاملية بــســرعــة، وشاهد  التحالفات  تغير 
الــقــول هنا أن تقلبات املصالح وشخصنة 
العالم،  فــي  الــقــوى  السياسة وتــعــدد مــراكــز 
ــقــــدرة عــلــى تــوقــع  ــ كــلــهــا تـــــؤدي إلــــى عــــدم ال
اتجاه الصراع األممي مع الكيان الصهيوني 
وآثاره على العالم، ولكن من املؤكد قطعًا أن 
املعركة ال تزال قائمة وأن نفوذ الشر يقابله 
كثرة املخلصني ومكر املعتدي تقابله عدالة 
القضية، ليبقى خزان الشرف رافدًا لشرفاء 

العالم ودرعًا لحماية القضية.

خزان الشرف
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