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                   جلسة مباحثات بين صاحب السمو                       والرئيس األمريكي في البيت األبيض.. ترامب:

      األمير قائد حقيقي يحظى باحترام         كبير في جزء مهم من العالم
ــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ تــمــيــم  ــرة صــ بـــحـــث حــــضــ
بــن حــمــد آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املـــفـــدى، وفــخــامــة 
الــواليــات املتحدة  الرئيس دونالد ترامب رئيس 
األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، عــاقــات الــتــعــاون الثنائي 
ــيـــدة بـــن الـــبـــلـــديـــن، وســبــل  اإلســـتـــراتـــيـــجـــي الـــوطـ
تنميتها وتعزيزها، فــي مختلف املــجــاالت. كما 
ــذي عــقــد بــالــبــيــت األبــيــض  بــحــثــا خـــال الــلــقــاء الــ
ــا. وفــي  ــيــ ــرز املــســتــجــدات إقــلــيــمــيــا ودولــ ــ أمــــس أبـ
تــصــريــح لــفــخــامــة الــرئــيــس األمــريــكــي فـــي بــدايــة 
اللقاء رحب فخامته بسمو األمير املفدى، منوها 
بالعاقات الوثيقة واملمتازة التي تربط البلدين 
الصديقن، وبعاقته الشخصية مع سمو األمير، 
مــؤكــدا أن ســمــوه قــائــد حقيقي يحظى بــاحــتــرام 
كبير فــي جـــزء مــهــم مــن الــعــالــم، مــشــيــدا فخامته 
بــاالســتــثــمــارات الــكــبــرى لــدولــة قــطــر فــي أمــريــكــا، 
ومنوها باالتفاقيات الضخمة التي وقعت وشهد 

فــخــامــتــه وســمــو األمـــيـــر عــلــى تــوقــيــعــهــا وتشمل 
املجاالت التجارية واالستثمارية والدفاعية.

كــمــا نـــوه فــخــامــة الــرئــيــس بــــدور قـــاعـــدة الــعــديــد 
الجوية، ومــا تمثله مــن أهمية إستراتيجية في 
منطقة الشرق األوســـط، معتبرا أنها واحــدة من 

أكبر القواعد العسكرية في العالم.
ــفــــدى فــخــامــة  ــر املــ ــيــ مــــن جـــانـــبـــه شـــكـــر ســـمـــو األمــ
الــرئــيــس األمــريــكــي على حسن االســتــقــبــال، وأكــد 
على متانة العاقات بــن البلدين، ومنوها إلى 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها 
الحــقــا فــي إطــــار الــشــراكــة االقــتــصــاديــة بــن قطر 
وأمـــريـــكـــا. وأشــــــار ســـمـــوه خــــال تــصــريــحــه إلــى 
االســـتـــثـــمـــارات الـــكـــبـــرى الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــواليــــات 
ــي مـــجـــال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  املـــتـــحـــدة خـــاصـــة فــ
موضحا أن حجم التبادل التجاري بن البلدين 
يفوق حاليا 185 مليار دوالر، مشيرا إلى الرغبة 

في مضاعفته لثقته في االقتصاد األمريكي.
كما وجه سموه الدعوة لفخامة الرئيس األمريكي 
لـــزيـــارة دولــــة قــطــر، وقـــاعـــدة الــعــديــد الــجــويــة في 
الـــذي يناسب فخامته. وقــد شكر فخامة  الــوقــت 
الرئيس سموه على الدعوة، وأشــاد بما أنجزته 
دولـــة قطر فــي قــاعــدة الــعــديــد الــجــويــة وموقعها 
اإلستراتيجي الهام في منتصف الشرق األوسط.

وحضر صاحب السمو أمير الباد املفدى، غداء 
الــعــمــل الــــذي أقـــامـــه فــخــامــة الــرئــيــس األمــريــكــي، 
بالبيت األبيض أمس، وخال املأدبة بحث سمو 
األمير املفدى وفخامة الرئيس األمريكي العاقات 
الثنائية اإلستراتيجية الوطيدة والسبل الكفيلة 
بتطويرها فــي كافة املــجــاالت التي تهم البلدين 

وبما يعود بالنفع على الشعبن الصديقن.
حــضــر املـــأدبـــة أصــحــاب الــســعــادة أعــضــاء الــوفــد 
الــرســمــي املـــرافـــق لــســمــو األمـــيـــر. وحــضــرهــا من 
الجانب األمريكي سعادة السيد مايك بنس نائب 
الــرئــيــس األمــريــكــي وعـــدد مــن أصــحــاب السعادة 

كبار املسؤولن.
ــبـــاد  ــر الـ ــيــ ــمـــو أمــ ــهــــد حــــضــــرة صــــاحــــب الـــسـ وشــ
املفدى، وفخامة الرئيس األمريكي، التوقيع على 
اتفاقيات ومــذكــرات تفاهم بــن البلدين بالبيت 
األبــيــض أمــس، فقد شهدا التوقيع على اتفاقية 
بـــن قــطــر لــلــبــتــرول وشـــركـــة شـــيـــفـــرون فيليبس 
لــلــكــيــمــاويــات األمــريــكــيــة لــتــطــويــر مــجــمــع عــاملــي 
للبتروكيماويات في ساحل الخليج بالواليات 
ــة بــــن الــخــطــوط  ــيـ ــاقـ ــفـ املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، واتـ
الجوية القطرية وكل من جنرال إلكتريك، وبوينغ 
للشحن لــشــراء خــمــس طــائــرات شــحــن جـــوي من 
طراز بوينغ 777، وشركة جلف ستريم للطيران. 
اتــفــاق فــي مجال  كما شهدا التوقيع على إعــان 
الدفاع الجوي بتزويد دولة قطر بأنظمة متعددة 

إضافية للدفاع الجوي.
حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسمو األمير. ومن الجانب 
األمــريــكــي حــضــرهــا عـــدد مــن أصــحــاب الــســعــادة 

الوزراء وكبار املسؤولن.
واســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد 
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في مضاعفة االستثمارات 
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العديد الجوية في الشرق 

األوسط 

اتفاقية بين »قطر للبترول« 
و»شيفرون« لتطوير مجمع 

عالمي للبتروكيماويات 

شراء 5 طائرات شحن جوي 
بوينغ 777 

تزويد قطر بأنظمة متعددة 
إضافية للدفاع الجوي 

واشنطن - قنا

املـــفـــدى، ســـعـــادة جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار األمـــن 
القومي بــالــواليــات املتحدة األمريكية الصديقة، 
والوفد املرافق، وذلك بمقر إقامة سموه بالعاصمة 
واشنطن دي سي مساء أمس، وجرى خال املقابلة 
استعراض العاقات الثنائية اإلستراتيجية بن 
دولة قطر والواليات املتحدة األمريكية، باإلضافة 
أبــرز التطورات اإلقليمية والدولية،  إلــى مناقشة 

سيما األوضاع في ليبيا وسوريا والسودان.
كما استقبل حضرة صاحب السمو أمير الباد 
املفدى، سعادة ريك بيري وزير الطاقة بالواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة والوفد املرافق، وذلك 
بمقر إقامة سموه في العاصمة واشنطن دي سي 
مساء أمس، وتم خال املقابلة استعراض عاقات 
ــعـــاون اإلســـتـــراتـــيـــجـــي املـــشـــتـــرك بـــن الــبــلــديــن  ــتـ الـ

الصديقن، سيما في مجاالت الطاقة واالستثمار.
كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، السيد كيفن 
مكلينن وزير األمن الوطني باإلنابة في الواليات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، وذلـــك بمقر إقــامــة 

سموه بالعاصمة واشنطن دي سي مساء أمس.
وجرى خال املقابلة استعراض العاقات الثنائية 
االســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن الســيــمــا فـــي املــجــال 
األمني، وسبل تنميتها وتعزيزها لتشمل األمن 
السيبراني وتــطــويــره فــي مــجــال تــعــاون البلدين 
املشترك خال استضافة قطر كأس العالم 2022، 

وأمريكا 2026.
حضر املقابات عدد من أصحاب السعادة أعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسمو األمير.
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حضر صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وفخامة 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات 
ــة الـــصـــديـــقـــة مـــأدبـــة  ــيـ ــكـ ــريـ املـــتـــحـــدة األمـ
الـــعـــشـــاء الـــتـــي أقـــامـــهـــا ســـعـــادة ستيفن 
مــنــوشــن وزيـــــر الـــخـــزانـــة فـــي الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة، تـــكـــريـــمـــا لــســمــوه 
ــة الــتــي  والــــوفــــد املــــرافــــق. وحـــضـــر املــــأدبــ
أقيمت في مقر وزارة الخزانة األمريكية 
بمدينة واشــنــطــن دي ســي أمـــس األول، 
كل من سعادة الدكتور مارك إسبر وزير 
الـــدفـــاع بــاإلنــابــة وســـعـــادة ويــلــبــر روس 
وزيــر التجارة وسعادة إيــالن شو وزير 
النقل، وسعادة ريــك بيري وزيــر الطاقة 
ــتـــن الجــــــــــارد رئـــيـــســـة  ــريـــسـ ــادة كـ ــ ــعــ ــ وســ
صندوق النقد الدولي وسعادة إيفانكا 
تــرامــب وســعــادة جــاريــرد كــوشــنــر كبير 
مستشاري الرئيس األمريكي، وعدد من 
أعضاء الكونغرس الحالين والسابقن، 
ــال  ــ ــيـــاســـة ورجــ ــبـــة مــــن رجـــــــال الـــسـ ونـــخـ

األعمال واالقتصاد في أمريكا.
وفي البداية رحب سعادة وزير الخزانة 
بحضور صاحب السمو والوفد املرافق، 
ــارات ســمــوه ألمــريــكــا تؤكد  مبينا أن زيــ
ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بــن  عـــمـــق عــــالقــــات الــ
البلدين الصديقن، كما رحــب بحضور 
فــخــامــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب رئيس 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة والـــســـادة 

أعضاء الحكومة وكبار رجال األعمال.
من جانبه أشاد فخامة الرئيس دونالد 
تـــرامـــب بــالــصــداقــة مـــع حــضــرة صــاحــب 
الــــســــمــــو، ومــــعــــربــــا عـــــن تـــطـــلـــعـــه لـــلـــقـــاء 
سموه فــي البيت األبــيــض، الــذي وصفه 
بــأنــه ســيــكــون إيــجــابــيــا، وإن املباحثات 
ستشمل العديد مــن املــجــاالت التجارية 
والــعــســكــريــة، مــنــوهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
باالستثمارات القطرية في بــالده، قائال 
لـــســـمـــوه: »إنـــــــك حـــلـــيـــف عـــظـــيـــم«، حــيــث 
ساعدت بإقامة منشأة عسكرية رائعة، 

لم يشهد أحد مثيال لها منذ سنوات.
وأضاف الرئيس ترامب مخاطبًا صاحب 
الــســمــو خـــالل كلمة ألــقــاهــا فــي الــعــشــاء: 
»إنــــه أســـبـــوع رائــــع بـــوجـــود الــعــديــد من 
األصــدقــاء وجميع من أعرفهم، ويقرون 
بنجاحاتكم الكبرى.. إنك من أصدقائي 
منذ فترة طويلة، قبل أن أتولى الرئاسة، 
ونشعر بــاالرتــيــاح تجاهكم، ويــجــب أن 
ــثـــمـــارات الـــتـــي تــقــومــون  ــتـ أقـــــول إن االسـ

بها فــي الــواليــات املتحدة هــي مــن أكبر 
ــمـــارات فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي محل  ــثـ ــتـ االسـ
ــــي والـــــطـــــائـــــرات الـــتـــي  تـــقـــديـــر كـــبـــيـــر، هـ
تــشــتــرونــهــا، وجــمــيــع املـــجـــاالت األخـــرى 
التي تستثمرون فيها، ولكني أرى ذلك 
بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، فــإنــنــي أراهــــــا تــوفــر 
فرص عمل، واليوم، نحقق رقمًا قياسيًا 
جديدا بالنسبة لفرص العمل، وهــو ما 

نحققه كل يوم تقريبًا«.
مــــن جـــانـــبـــه شـــكـــر ســـمـــو األمــــيــــر املـــفـــدى 
فــخــامــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب رئيس 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة وســعــادة 
وزيـــــــر الــــخــــزانــــة، مــــؤكــــدا أن الـــعـــالقـــات 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بــــن الــبــلــديــن 
شهدت تطورا كبيرا في اآلونــة األخيرة 
من خــالل لــقــاءات الــحــوار اإلستراتيجي 
الثنائي بن البلدين الصديقن. وفيما 
يلي نــص كلمة حضرة صاحب السمو 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
البالد املفدى خالل مأدبة عشاء: الرئيس 

ترامب، األصدقاء.

إنـــه لــشــرف عــظــيــم أن أنــضــم إلــيــكــم مــرة 
أخـــــرى فـــي واشـــنـــطـــن الـــعـــاصـــمـــة. شــكــرًا 
لــكــم عــلــى كـــرم الــضــيــافــة. وأشــكــر بصفة 
الــوزيــر منوشن الستضافته  شخصية 

هذه املأدبة الليلة.
ستعيد زيــارتــي هـــذا األســبــوع التأكيد 
ــل الـــتـــي نــشــتــرك فــيــهــا، ونــحــن  ــثـ ـ

ُ
عــلــى امل

هنا هذه الليلة لالحتفال بهذه الشراكة 
االقتصادية القوية.

يــتــشــارك بــلــدانــا االلــتــزام إزاء رأس املــال 
البشري، والعمل على إنشاء اقتصادات 
مـــرنـــة قــائــمــة عــلــى املــعــرفــة مـــع الــتــركــيــز 
على التعليم واالنفتاح وإتاحة الفرص 

للجميع.
لسوء الحظ، هناك البعض في منطقتنا 
ال يــشــاركــونــنــا مـــا نـــؤمـــن بــــه. فـــي عــالــم 
الـــيـــوم، يــجــب فــي بــعــض األحـــيـــان إقــامــة 
تحالفات مع شركاء ضرورين، وبعض 

الحلفاء ليسوا بأصدقاء في الواقع.
لــكــن فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــواليـــات املــتــحــدة 

وقطر، فنحن شركاء وحلفاء وأصدقاء.

تــعــمــل كــل مــن قــطــر والـــواليـــات املــتــحــدة 
مًعا الجتثاث اإلرهـــاب وتمويله، أينما 
ا.

ً
يتجذر، لضمان عالم أكثر سلمًا وأمان

ونحن نواصل التزامنا املتبادل بتعزيز 
وتــطــويــر تــحــالــفــنــا الــعــســكــري واألمــنــي 
بــشــكــل مــســتــمــر، حــيــث نـــقـــوم بــتــوســيــع 
قاعدة العديد الجوية الستيعاب القوات 
األمــريــكــيــة وعــائــالتــهــم، كما نشترك مع 
املــؤســســات الخيرية هنا مثل مؤسسة 

بوب وودرف لدعم قدامى املحاربن.
ــــي املــنــطــقــة  إن تـــعـــاونـــنـــا الـــســـيـــاســـي فـ
ــع يــخــلــق االســـتـــقـــرار،  ــ عـــلـــى نـــطـــاق أوســ
لتزدهر التنمية االقتصادية، ويواصل 
بــلــدانــا البحث معًا عــن مــزيــد مــن فرص 

االستثمار لتعزيز رخائنا املشترك.
تعد قطر واحــدة من أســرع االقتصادات 
نـــــمـــــوًا فــــــي الــــــشــــــرق األوســـــــــــــط، ونــــقــــدر 
لــلــشــركــات األمـــريـــكـــيـــة مــســاهــمــتــهــا في 
نجاح قطر وتطورها. ويجمعنا تاريخ 
ــوارد في  طــويــل فــي تــبــادل الــخــبــرات واملــ
الــنــفــط والــغــاز لجعل بلدينا من  مــجــال 

كبار مصدري الطاقة.
تواصل شراكاتنا النمو في العديد من 
القطاعات غير املرتبطة بالطاقة، ومن 
بــيــنــهــا مــنــافــســات كــــأس الــعــالــم املــثــيــرة 
واملــتــعــاقــبــة: قــطــر عـــام 2022 والـــواليـــات 

املتحدة عام 2026.
ــمــــة شـــراكـــتـــنـــا  ــيــ هــــــــذا الـــــــعـــــــام، تـــــقـــــدر قــ
االقتصادية املتبادلة بـ 185 مليار دوالر، 
وهو رقم نعتزم معا زيادته. لقد أدى هذا 
بالفعل إلى خلق أكثر من نصف مليون 

وظيفة في أمريكا.
بــالــنــســبــة لــقــطــر، تــعــد أمـــريـــكـــا املــصــدر 
أنــكــم ستكونون  لـــلـــواردات. والبـــد  األول 
ا 

ً
جميًعا ســعــداء لــســمــاع أن هــنــاك عــجــز

في التبادل التجاري بن بلدينا لصالح 
الواليات املتحدة.

إنـــــنـــــا نـــتـــطـــلـــع إلــــــــى تــــعــــزيــــز الــــشــــراكــــة 
ــة الـــقـــائـــمـــة بــن  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــالــــف والـ ــتــــحــ والــ
بلدينا، وإلى تمتع الجميع في الواليات 
املــــتــــحــــدة األمـــريـــكـــيـــة وقــــطــــر بــالــصــحــة 

والرخاء والسعادة.

صاحب السمو:
 نواصل التزامنا المتبادل بتعزيز 

وتطوير تحالفنا العسكري واألمني 
بشكل مستمر 

توسيع قاعدة العديد الجوية 
الستيعاب القوات األمريكية 

وعائالتهم 

نتطلع إلى تعزيز الشراكة والتحالف 
والصداقة القائمة 

نعمل على إنشاء اقتصادات مرنة 
قائمة على المعرفة والتعليم 

واالنفتاح وإتاحة الفرص للجميع 

نشترك مع المؤسسات الخيرية 
لدعم قدامى المحاربين 

تعاوننا السياسي في المنطقة 
على نطاق أوسع يخلق االستقرار 

قطر واحدة من أسرع االقتصادات 
نموًا في الشرق األوسط 

نقدر للشركات األمريكية 
مساهمتها في نجاح قطر 

وتطورها

185 مليار دوالر قيمة شراكتنا 
االقتصادية المتبادلة 

      صاحب السمو وترامب يحضران                   مأدبة عشاء وزير الخزانة

األمير: قطر وأمريكا تعمالن على اجتثاث اإلرهاب           وتمويله لضمان عالم أكثر سلمًا وأمانًا

ترامب لألمير: 
إنك حليف عظيم.. 

ساعدت بإقامة منشأة 
عسكرية لم يشهد 

أحد مثيال لها 

نشعر باالرتياح 
تجاهكم واستثمارات 
قطر محل تقدير كبير 

استثماراتكم ساعدتنا 
في تحقيق رقم 

قياسي لفرص العمل 

واشنطن - قنا
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الحمادي يجتمع مع وفد زمالة 
األمم المتحدة لتحالف الحضارات

ــتــــور أحــــمــــد بــن  اجـــتـــمـــع ســــعــــادة الــــدكــ
حــســن الــحــمــادي األمــــن الــعــام لــــوزارة 
الخارجية، أمــس، مع وفــد زمالة األمم 
املـــتـــحـــدة لــتــحــالــف الــــحــــضــــارات الــــذي 
ــزور الــبــاد حــالــيــا، ويــضــم مشاركن  يـ
مــــن أوروبــــــــا وشــــمــــال أمـــريـــكـــا. تـــنـــاول 
االجتماع، السياسة الخارجية لدولة 
قطر، وتــطــورات األوضـــاع في املنطقة، 
الــدولــة فــي ظل  الــذي تشهده  والتطور 
الــحــصــار. يــذكــر أن زيـــــارة وفـــد زمــالــة 
ــم املــتــحــدة لــتــحــالــف الـــحـــضـــارات،  ــ األمـ
إلى دولة قطر، خال الفترة من 5 - 10 
يوليو، تأتي ضمن برنامج زمالة األمم 
تــحــت عـــنـــوان:  لــلــعــام 2019،  املـــتـــحـــدة 
»دور املــــــرأة فـــي صــنــع الـــســـام ومــنــع 

الصراعات«.

الدوحة - قنا

النائب العام يشارك 
في اجتماعات لجنة 

القانون الدولي

الــدولــي التابعة ملنظمة األمــم املتحدة  استأنفت لجنة القانون 
أعمال جلستها الحادية والسبعن في جنيف أمــس بمشاركة 
ســعــادة الــدكــتــور عــلــي بــن فطيس املـــري الــنــائــب الــعــام بصفته 
عضوا في هــذه اللجنة الدولية. وبــدأت اللجنة نقاشاتها بعد 
ــدول األعــــمــــال حــيــث تــمــت مــنــاقــشــة الـــعـــديـــد من  ــ اســـتـــعـــراض جـ
ــدرجـــة عــلــى جــــدول األعــــمــــال، ومــنــهــا مــوضــوع  املـــوضـــوعـــات املـ
يتعلق بـــ »خــافــة الـــدول فــي مسؤولية الــدولــة« املــقــدم مــن قبل 

البروفيسور بافيل شتورما عضو اللجنة ومقرر املوضوع.
الــقــادمــة، عـــددا مــن املواضيع  وتناقش اللجنة خــال األســابــيــع 
املهمة ضمن جدول أعمالها من بينها »الجرائم ضد اإلنسانية 
وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات املسلحة والقواعد اآلمرة 
من القواعد العامة للقانون الدولي وخافة الدول في مسؤولية 
لــلــقــانــون«. كــمــا ستناقش اللجنة في  الــعــامــة  الــدولــة واملـــبـــادئ 
ختام جولة انعقادها السنوية عــددا مــن األمـــور اإلداريـــة التي 
تتعلق ببرامج عملها وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها 
وآليات التعاون مع الهيئات األخرى، إضافة إلى مواعيد انعقاد 

جولتها القادمة.

جنيف - 

ارتياح أوروبي لنتائج المؤتمر األفغاني للسالم بالدوحة

ــاد األوروبـــــــــي عــــن تــرحــيــبــه  ــحــ ــــرب االتــ أعــ
بــنــتــائــج املــؤتــمــر األفــغــانــي لــلــســام الــذي 
اخــتــتــم أعــمــالــه فـــي الـــدوحـــة أمـــس األول، 
املــؤتــمــر خــطــوة مهمة نحو  معتبرا هـــذا 
ــذي طـــال انــتــظــاره في  تــحــقــيــق الـــســـام الــ
الــبــلــد، وأفــــادت مــاجــا كوسيانيتش  هـــذا 
املتحدثة باسم املمثلة العليا للسياسة 
الخارجية واألمــنــيــة بــاالتــحــاد األوروبـــي 
ــة األوروبـــــيـــــة  ــيـ ــفـــوضـ ــيــــس املـ ونــــائــــبــــة رئــ
الــســيــدة فيديريكا موغيريني، فــي بيان 
أمـــس بـــأن »الــكــتــلــة األوروبـــيـــة ســتــواصــل 
بــشــكــل مــلــمــوس ســيــاســيــا ومـــالـــيـــا دعــم 
الــســام األفــغــانــيــة والــتــي تبنتها  عملية 
منذ عام 2011 والتي من شأنها أن تحافظ 
على اإلنجازات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية للشعب األفغاني«، مضيفة 
أن االتحاد األوروبي »يعمل مع الحكومة 
األفــغــانــيــة وجــمــيــع املـــحـــاوريـــن اآلخــريــن 
الــســام بما  لضمان شمولية مفاوضات 
يحترم رغبة األفــغــان في العيش في بلد 

مسالم وآمن ومزدهر«.
كما نوهت باملؤتمر، والذي ضم عددا من 
الشخصيات التي تمثل جميع األطياف 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة فــــي أفــغــانــســتــان 
إلــى ممثلن عن حركة طالبان  باإلضافة 
ونــاشــطــن مــدنــيــن فــي مــحــاولــة لتمهيد 
الــطــريــق لعقد مــفــاوضــات رســمــيــة تنهي 
االقتتال في الباد. وشددت كوسيانيتش 
ــاد األوروبــــــــــي بــمــا  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــرحـــيـــب االتـ
عــبــر عــنــه املـــشـــاركـــون فـــي املــؤتــمــر الــذيــن 
اجتمعوا بالتزامن مع املحادثات الجارية 
بــن الــواليــات املتحدة مــن أجــل الــبــدء في 

عــمــلــيــة ســــام شــامــلــة والــتــعــهــد بــاتــخــاذ 
إجراءات من شأنها أن تخلق بيئة سلمية 

وخالية من الحرب في أفغانستان.
وكـــان ســعــادة الــدكــتــور مطلق بــن ماجد 
الـــقـــحـــطـــانـــي مـــبـــعـــوث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الخاص ملكافحة اإلرهــاب والوساطة في 
املــنــازعــات، قد أكــد نجاح املؤتمر  تسوية 
األفــغــانــي للسام الـــذي عقد فــي الــدوحــة 
عــلــى مـــدى يــومــن بــرعــايــة مــشــتــركــة بن 
دولــــــة قـــطـــر وأملــــانــــيــــا االتــــحــــاديــــة. يــشــار 
إلـــى أن أعــمــال املــؤتــمــر األفــغــانــي للسام 
انعقدت على مدى اليومن املاضين في 
الدوحة، وجمعت العديد من الشخصيات 
األفغانية التي تمثل الكثير من األطــراف 
املختلفة في أفغانستان، وذلــك في إطار 
الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة لـــدعـــم عــمــلــيــة الــســام 

هناك.

الدوحة تشيد باتفاق »العسكري االنتقالي« 
و»الحرية والتغيير« في السودان

أعربت دولــة قطر عن ارتياحها لاتفاق الــذي توصل 
إليه املجلس العسكري االنتقالي و»قوى إعان الحرية 
والتغيير« في السودان الشقيق بشأن تشكيل املجلس 
الــســيــادي وإنــشــاء الــحــكــومــة املــدنــيــة، وعـــن أمــلــهــا في 
إلــى تحقيق تطلعات الشعب  أن يفضي هــذا االتــفــاق 
الـــســـودانـــي ومــطــالــبــه الـــعـــادلـــة فـــي الــحــريــة والـــســـام 
الــداعــم لوحدة  والــعــدالــة، مؤكدة على موقفها الثابت 
ــــك فــــي كــلــمــة  ــاء ذلـ ــ واســــتــــقــــرار وســــيــــادة الـــــســـــودان. جـ
دولـــة قــطــر الــتــي ألــقــاهــا ســعــادة السفير عــلــي خلفان 
املـــنـــصـــوري املـــنـــدوب الـــدائـــم لـــدولـــة قــطــر لــــدى مكتب 
ــم املــتــحــدة واملــنــظــمــات الــدولــيــة األخــــرى بجنيف،  األمـ
خــال الــحــوار التفاعلي املــعــزز حــول الـــســـودان، وذلــك 
تحت البند العاشر من جــدول أعمال الــدورة الحادية 
واألربعن ملجلس حقوق اإلنسان. ورحبت قطر بعقد 

الــحــوار التفاعلي حــول  مجلس حــقــوق اإلنــســان هـــذا 
السودان، معربة عن أملها في أن يسهم في مزيد من 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في هذا البلد الشقيق. 
ــال ســـعـــادة الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان املـــنـــصـــوري، في  ــ وقـ
هــذا الــصــدد، إن الــوفــد القطري أخــذ علما بالخطوات 
املتخذة بشأن التقدم املحرز فيما يخص افتتاح مكتب 
قطري للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان بالسودان، 
مؤكدا على أهمية إنشاء هذا املكتب على النحو الذي 
بــالــرقــم 39/ 22. وأوضـــح أنه  قـــرار املجلس  نــص عليه 
بالنظر إلـــى الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الـــســـودان في 
هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه، فإن إنشاء هذا املكتب 
من شأنه أن يلعب دورا مهما في تحسن حالة حقوق 
املــســاعــدة الفنية وبناء  اإلنــســان، بما فــي ذلــك تقديم 
القدرات إلى جميع الجهات الفاعلة فيه، الشيء الذي 
ســيــنــعــكــس بـــــدوره عــلــى تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار والــســلــم 

االجتماعي والعدالة وترسيخ سيادة حكم القانون.

بروكسل - قنا

جنيف - قنا

جنيف - قنا

شاركت في اجتماع مجلس حقوق اإلنسان بجنيف

قطر تؤكد ضرورة تعزيز قيم 
المساواة والتسامح ونبذ التعصب

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرًا 
فـــي إطــــار جــهــودهــا الــوطــنــيــة وعــاقــاتــهــا 
املــســاواة والتسامح  الــدولــيــة بتعزيز قيم 
ــعـــصـــب والـــتـــمـــيـــيـــز  ــتـ والـــــعـــــدالـــــة، ونــــبــــذ الـ
والعنصرية، انطاقا من قناعتها الراسخة 
املــشــتــرك ينبني  السلمي  التعايش  أن  فــي 
ــتــــرام الـــكـــرامـــة اإلنـــســـانـــيـــة والــتــي  عــلــى احــ
للعدل والسام والتنمية،  تشكل األســاس 
ألقاها  التي  جــاء ذلــك فــي كلمة دولــة قطر 
ســعــادة الــســفــيــر عــلــي خــلــفــان املــنــصــوري، 
ــم لـــدولـــة قــطــر لــــدى مــكــتــب  ــدائــ ــنــــدوب الــ املــ
الدولية األخرى  املتحدة واملنظمات  األمــم 
بـــجـــنـــيـــف، خـــــال جــلــســة »الــــنــــقــــاش الـــعـــام 
املعني بالعنصرية  التاسع«،  البند  تحت 
ــره األجــانــب ومــا  والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري وكـ
يـــتـــصـــل بــــذلــــك مــــن تـــعـــصـــب، وذلـــــــك خـــال 
الـــدورة الحادية واألربــعــن ملجلس  أعــمــال 

حقوق اإلنسان املنعقدة في جنيف.
ــنـــصـــوري عــن  وأعــــــرب ســـعـــادة الــســفــيــر املـ
أسفه، من أنه وبعد مرور أكثر من سبعن 
عاما على اإلعان العاملي لحقوق اإلنسان، 
الــذي وضــع األســس لهذه املــبــادئ والقيم، 
اليوم من ممارسات  العالم يعاني  زال  ما 
تخالف هذا اإلعان وتضرب بقيمه عرض 
الـــحـــائـــط. وقــــال ســعــادتــه إن انــعــقــاد هــذه 
ــــدورة ملــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان يــصــادف  الـ
مــــــرور عـــامـــن عـــلـــى الـــحـــصـــار والـــتـــدابـــيـــر 
العنصرية  التمييزية  القسرية االنفرادية 
الــتــي فــرضــتــهــا بــعــض دول املــنــطــقــة على 
دولـــة قــطــر ومــواطــنــيــهــا مــنــذ الــخــامــس من 
ــــام 2017م.. داعــــيــــا مــجــلــس  عـ مــــن  يـــونـــيـــو 
حــقــوق اإلنــســان وآلــيــاتــه املــعــنــيــة للتحرك 
إجــراء لوقف  بفاعلية واتخاذ ما يلزم من 
انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن هذه 

التدابير ومحاسبة املسؤولن عنها.

ــر الــســفــيــر املـــنـــصـــوري عــــن قــلــقــه مــن  ــبـ وعـ
االنتهاكات املرتكبة من قبل دول، معروف 
ــة فــــي مــجــال  ــمـ ــاتـ ــقـ بــعــضــهــا بـــســـجـــاتـــه الـ
حــقــوق اإلنـــســـان، والـــتـــي أثــبــتــتــهــا تــقــاريــر 
مــقــدمــة لــلــمــجــلــس.. مــشــيــرا إلــــى املـــخـــاوف 
القطرين،  املــواطــنــن  تــعــرض  مــن إمكانية 
والــــذيــــن لــديــهــم صــلــة بـــدولـــة قـــطـــر، ملــزيــد 
االنــتــهــاكــات لحقوقهم وحــريــاتــهــم في  مــن 
ــال عــــدم الــتــحــرك بــفــاعــلــيــة إلنـــهـــاء هــذه  حــ
العنصرية والتمييز  أن  التدابير. وأضاف 
التي  املمارسات  العنصري تظل من أســوأ 
البشرية ملا لها من تأثير  عرفتها األســرة 
ــان، وحـــيـــاتـــه،  ــ ــــسـ مـــبـــاشـــر عـــلـــى كــــرامــــة اإلنـ

وأمنه، واستقراره.
قــطــر تدين  وأكـــد ســعــادة السفير أن دولـــة 
بـــأقـــوى الـــعـــبـــارات املـــمـــارســـات الــعــنــصــريــة 
الــــــتــــــي ظــــــــل يـــــتـــــعـــــرض لـــــهـــــا الـــــاجـــــئـــــون 
واملــــــهــــــاجــــــرون واألقـــــلـــــيـــــات املـــســـلـــمـــة فــي 
الــبــلــدان، والتضييق عليهم بشتى  بعض 
التشريعية  الــتــدابــيــر  فــيــهــا  بــمــا  الــوســائــل 
الحكومية، فقط مــن منطلق  والسياسات 
ــنــــي...  أصـــلـــهـــم الـــعـــرقـــي وانـــتـــمـــائـــهـــم الــــديــ
ــتــــي تــغــذيــهــا  ــات، الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مــــحــــذرا مــــن املـ
السياسين  الكراهية من بعض  خطابات 
وقـــــــــــادة األحـــــــــــــزاب الـــيـــمـــيـــنـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة 
ــعــــداء غــيــر املــبــرر  الـــتـــي تـــؤجـــج مــشــاعــر الــ
والــعــنــف ضـــد هـــذه الـــفـــئـــات، وتــعــمــل على 
اقــصــائــهــم اجــتــمــاعــيــا، مــمــا يــتــرتــب عليه 
مزيد من استضعافهم وانتهاك حقوقهم 

وحرياتهم.
السفير علي املنصوري في  ودعــا سعادة 
خـــتـــام الــجــلــســة، مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــســـان 
الــحــكــومــات وأصـــحـــاب املصلحة  وجــمــيــع 
املــــعــــنــــيــــن ملـــــواجـــــهـــــة هـــــــــذه الــــتــــوجــــهــــات 
العنصرية بكل السبل واتخاذ ما يلزم من 
ات فــاعــلــة لــلــقــضــاء عــلــيــهــا وضــمــان  إجـــــراء

عدم تكرارها.

الشرطة العسكرية تخرج دورة حفظ السالم

احتفلت قيادة الشرطة العسكرية بتخريج دورة حفظ 
السام رقم )2( بحضور سعادة اللواء الركن محمد بن 

مسهي األحبابي قائد الشرطة العسكرية.
وأمضى منسوبو دورة حفظ السام رقم )2( بمشاركة 
٤7 دولة فترة تدريبهم التي استمرت خمسة أسابيع 
على دراســة مواضيع محاضرات في قانون وهيئات 
األمم املتحدة، أعمال حفظ السام وقواعد االشتباك، 
مــهــارة املــعــركــة، مــهــارة املـــيـــدان، أعــمــال فــض الشغب، 

املــشــاة، التعامل مــع املتفجرات،  اإلســعــافــات األولــيــة، 
واجـــبـــات الــشــرطــة الــعــســكــريــة بــالــحــراســات والــلــيــاقــة 

البدنية.
الــتــمــاريــن العملية  الـــــدورة بتطبيق  ــام مــنــســوبــو  وقــ
والبرامج التي تؤهلهم للقيام بعمليات حفظ السام 
عــلــى أكــمــل وجــــه، وشـــاركـــوا فـــي الــتــمــاريــن املــشــتــركــة 
لحفظ السام والتي أقيمت في جمهورية منغوليا. 
وفي ختام الدورة، قام قائد الشرطة العسكرية بتوزيع 
املــتــفــوقــن، متمنيا للجميع  الــتــقــديــر عــلــى  شـــهـــادات 
االستفادة من هذه الدورة لتطبيقها في مجال عملهم.

الدوحة - 
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أعلنت هيئة األشــغــال العامة )أشــغــال(، أمــس، عن 
اكتمال توسعة جــزء من شــارع شعيل بن عبدالله 
العطية في منطقة الخريطيات ليصبح بمسارين 
في كل اتجاه بداًل من مسار واحد، مع إضافة مسار 

للخدمات على جانب الطريق.
ــادر عــن »الــهــيــئــة«، فإنه  وحــســب بــيــان صحفي صـ
ضــمــن أعـــمـــال تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــشــارع 
ــد هــايــبــر  ــرانــ ســـتـــقـــوم أشــــغــــال بــــإغــــاق مـــدخـــل »جــ
ــاركــــت« وتـــحـــويـــل املـــدخـــل لــطــريــق بـــديـــل، وذلـــك  مــ
اعــتــبــارًا مــن الــيــوم األربــعــاء 10 يوليو 2019 وملــدة 

عام، وبالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.
وأوضــحــت أنــه خــال هــذه الــفــتــرة، يمكن الــوصــول 
إلــــى جـــرانـــد هــايــبــر مـــاركـــت، عــلــى الــنــحــو الــتــالــي، 
ــــن مـــــن الــــــشــــــارع املــــــــــــوازي لـــطـــريـــق  ــادمـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــارًا نـــحـــو شــــــارع شــعــيــل  ــســ ــال االنــــعــــطــــاف يــ ــمـ ــشـ الـ
بـــن عــبــدالــلــه الــعــطــيــة ثـــم االنـــعـــطـــاف يــمــيــنــا نحو 
إلــى الطريق البديل  شــارع الخريطيات، ثــم يمينا 
واســـتـــخـــدام املـــدخـــل الــجــديــد الـــواقـــع خــلــف جــرانــد 

هايبر ماركت.

وأشــــارت إلــى أنــه على الــقــادمــن مــن شـــارع شعيل 
بن عبدالله العطية )مــن اتجاه مركز الخريطيات 
بـــدوار الخريطيات،  املــعــروف  الـــدوار  الطبي( نحو 
االنـــعـــطـــاف عــلــى الــــــدوار إلــــى الــيــســار نــحــو شـــارع 
إلــى الطريق البديل، أما  الخريطيات ومنه يمينا 
مـــرتـــادو شــــارع شــعــيــل بــن عــبــدالــلــه الــعــطــيــة شــرق 
شــــــارع الـــخـــريـــطـــيـــات، فــعــلــيــهــم الــــــــــدوران لــلــخــلــف 
ــــارع  ــــن خــــــال شـ ــبــــديــــل مـ ــــدام الــــطــــريــــق الــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ

الخريطيات.
يــهــدف هــــذا الــتــغــيــيــر املــــــروري إلــــى إتـــاحـــة املــجــال 
الستكمال أعمال البنية التحتية لشارع شعيل بن 
عبدالله العطية، وذلك ضمن مشروع تطوير الطرق 
والبنية التحتية في الخريطيات وإزغوى - املرحلة 
األولــى )الحزمة الثالثة(، وفي إطــار جهود الهيئة 
إلعادة تأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق جديدة 

دائمة ومتطورة.
أنــهــا ستقوم بتركيب اللوحات  وبينت »أشــغــال« 
اإلرشــــــاديــــــة لــتــنــبــيــه مــســتــخــدمــي الـــطـــريـــق بــهــذا 
الــتــغــيــيــر املــــــــروري، وتــهــيــب بــجــمــيــع مــســتــخــدمــي 
الطريق االلتزام بحدود السرعة املسموحة واتباع 

اللوحات اإلرشادية حفاظا على سامتهم.

اكتمال توسعة جزء من شارع
 »شعيل العطية« في »الخريطيات«

12 شهرًا.. »أشغال«: إغالق مروري لمدة 
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دشنت وزارة الداخلية، أمس، نظام تدريب السائقني املوحد ومركز املتابعة 
العامة  ــاإلدارة  بــ التراخيص  إدارة شـــؤون  تــشــرف عليه  بــه، والـــذي  امللحق 
للمرور، يعد األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط، ويهدف النظام الذي 
تم تدشينه بحضور اللواء الركن عبد الله محمد السويدي، مساعد مدير 
التدريب  إلى متابعة عملية  الداخلية،  العام، وعــدد من ضباط وزارة  األمــن 
بمدارس تعليم السواقة بالدولة، رغبة في تحسني مخرجات هذه املدارس، 
التدريبية  املـــراحـــل  تــغــطــي كــافــة  إلــكــتــرونــيــة متكاملة  مــنــظــومــة  بــاعــتــبــاره 
للسائقني بدءا من التسجيل، ثم التدريب، فاالختبار، وحتى الحصول على 
رخصة القيادة، لضمان الشفافية في مختلف املراحل، مع إتاحة الفرصة 
للمتدرب لتقييم البرنامج التدريبي. وأكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير 
عام املرور في كلمته خالل حفل التدشني أن هذا النظام اإللكتروني يسهم 
في تخريج سائقني متمكنني، في ظل منظومة إلكترونية بعيدة عن التدخل 
البشري، وبما يضمن حيادية وشفافية االخــتــبــارات والنتائج، وتخريج 
قائدي مركبات على قدر عال من املهارة، مشيرا إلى أن انخفاض معدالت 
الــحــوادث، وتــراجــع أعــداد الوفيات خــالل الفترة األخــيــرة لم يــأت مصادفة، 

وإنما كان نتيجة مثل هذه الجهود من كل شركاء العملية املرورية.
وأفاد بأن النظام يتيح كذلك مراقبة الساعات التدريبية بشكل دقيق.. وقال 
للمتدرب  التدريبية، بما يضمن  الــســاعــات  الخاصية مراقبة  »تتيح هــذه 
التدريب والتعليم، ومــن ثم تمكن عــال من  الحصول على حقه كامال في 
القيادة على الطريق«. كما لفت إلى شفافية االختبارات، لعدم وجود تدخل 
بشري فيها، وما يعتري نتائجها من تقلبات مزاجية وطابع شخصي، هذا 
الحال، والوقوف على أخطائه من  لنتيجته في  املتدرب  فضال عن معرفة 
خالل مشاهدة اختباره عبر الشاشات. وأكد اللواء الخرجي أن هذا النظام 
اإللكتروني ملتابعة التدريب يعد األول من نوعه على مستوى املنطقة، الذي 
بــالــدولــة، ســواء فــي مراحل  التدريب  يمكن مــن خالله متابعة كــل مـــدارس 
التدريب أو مرحلة االختبارات نظرية كانت أو عملية عبر التواصل املباشر.. 
مشيرا إلى أن معظم سيارات املدارس قد تم تجهيزها ملواكبة البرنامج، وأن 
التدخل البشري مطلقا في جميع املدارس  العام سوف تشهد عدم  نهاية 
بنسبة 100 باملائة. بدوره، قال العميد مهندس محمد عبدالله املالكي أمني 
املوحد،  السائقني  املــروريــة، إن نظام تدريب  الوطنية للسالمة  اللجنة  سر 
يعد تطورا الفتا ملتابعة عملية التدريب بشكل إلكتروني بعيدا عن الطرق 
التقليدية، وهو سبق تسجله دولة قطر على مستوى دول الشرق األوسط. 
وأشار إلى أن النظام يؤدي إلى نتائج عادلة مطمئنة، وضمان تخريج سائق 
متمكن.. وقال إن وجود السائق بمفرده في السيارة، وعدم شعوره بوجود 
شرطي إلى جواره، ينفي عنه الشعور بالرهبة من عملية االختبار والقيادة 

تحت املراقبة املباشرة، التي يعاني منها كثير من املتدربني.

»الداخلية« تدشن
 نظاما إلكترونيا موحدا 

لتدريب السائقين
ــــع املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء والـــشـــركـــة  وقـ
الــقــطــريــة لــلــخــدمــات الــبــريــديــة )بــريــد قطر( 
ــأن الــــحــــصــــول عــلــى  ــشــ ــاون بــ ــ ــعـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة تـ
املــعــلــومــات والـــبـــيـــانـــات الســتــخــدامــهــا في 
غــــرض الـــبـــاغـــات الــــصــــادرة عـــن املــجــلــس، 
وتهدف االتفاقية إلى تعاون الجانبن في 
مجال االستفادة من معلومات وتفاصيل 
عملية الــتــوصــيــل لــلــبــاغــات الـــصـــادرة عن 
املجلس األعــلــى للقضاء وقــيــام بــريــد قطر 
بــتــقــديــم كـــل مـــا يــلــزم مـــن وســـائـــل لتطوير 

وتحسن هذه الخدمات.
وقــال القاضي عايض بن سعد القحطاني 
رئـــيـــس املــحــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة إن االتــفــاقــيــة 
ــي تـــعـــزيـــز نـــظـــام  ــ ــام فـ ــ ــهــ ــ ــن شـــأنـــهـــا اإلســ ــ مـ
ــلـــى لــلــقــضــاء من  الـــبـــاغـــات بــاملــجــلــس األعـ
حــيــث تسليمها إلـــى أصــحــابــهــا فــي أســرع 
وقــــت وبـــالـــدقـــة املــطــلــوبــة وذلـــــك مـــن خــال 
االســـتـــخـــدام األمـــثـــل لــلــبــيــانــات واملــعــطــيــات 
الــتــي تــوفــرهــا )بـــريـــد قـــطـــر(. ونــــوه رئــيــس 
ــاون الـــشـــركـــة  ــعــ ــتــ ــة االبــــتــــدائــــيــــة بــ ــمـ ــكـ املـــحـ
القطرية للخدمات البريدية في إطار توقيع 
هـــذه االتــفــاقــيــة الــهــامــة، مـــؤكـــدا أن تكاتف 
وتضافر الجهود بن املؤسسات والجهات 
الــحــكــومــيــة وشــبــه الــحــكــومــيــة يــعــمــل على 
تــطــويــر جــمــيــع قـــطـــاعـــات الــــدولــــة ويــحــقــق 
الــهــدف املــنــشــود بــتــقــديــم خــدمــات متميزة 
وذات جودة عالية لجميع املستفيدين من 

هذه الخدمات.
وأوضـــــــــــــح الـــــقـــــاضـــــي عــــــايــــــض بـــــــن ســـعـــد 
القحطاني أن املجلس األعلى للقضاء يعمل 
مــنــذ فـــتـــرة عــلــى تــطــويــر جــمــيــع الــخــدمــات 
التي يقدمها للمجتمع بما فيها استحداث 
الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة وتحديثها بصفة 
ــات عــصــريــة  ــ ــدمـ ــ ــار خـ ــكــ ــتــ ــع ابــ ــ مـــســـتـــمـــرة مـ
ــهــــور املـــتـــعـــامـــلـــن مــع  ــمــ ــــدم جــ ــــخـ أخـــــــــرى تـ
الــنــاجــزة ويــســّرع  الــعــدالــة  املجلس ويحقق 
إجــراءات التقاضي. وأكد أن املجلس يعمل 
بالشراكة مع العديد من الجهات املختلفة 
بـــالـــدولـــة عــلــى تــطــويــر الـــخـــدمـــات وإطــــاق 

مبادرات جديدة تصب في صالح املنظومة 
القضائية وتحقيق سرعة تنفيذ األحكام 
وإجــراءات التقاضي، الفتا إلى أن ذلك كله 
يأتي في إطار خطة املجلس األعلى للقضاء 
الــعــدالــة الشاملة واالســتــفــادة من  لتحقيق 

كل اإلمكانيات البشرية واملـــوارد لتحقيق 
هذه األهداف.

من جانبه، قال فالح محمد النعيمي رئيس 
املــنــتــدب للشركة  مجلس اإلدارة والــعــضــو 
القطرية للخدمات البريدية )بريد قطر( إن 
هذه االتفاقية تأتي في إطار الجهود التي 
الــقــطــاعــات فــي الــدولــة لتطوير  تبذلها كــل 
خدماتها وتسريعها ومواكبة للتطورات 
الــحــاصــلــة فـــي جــمــيــع املــــجــــاالت فـــي قــطــر. 
املــبــرم بــن »بريد  وثمن النعيمي التعاون 
قـــطـــر« واملـــجـــلـــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء والــــذي 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة املــجــتــمــع كــمــا يحقق 
قــيــمــة إضــافــيــة لــلــخــدمــات الــبــريــديــة الــتــي 
تقدمها الشركة، ما يساعدها على تحقيق 

التطور والنمو املطلوب.

اتفاقية تعاون بين »األعلى للقضاء« و»بريد قطر«
لتوصيل البالغات وتبادل البيانات

¶ خالل توقيع اتفاقية التعاون بين المجلس األعلى للقضاء وبريد قطر

تطوير الخدمات 
العدلية لتسريع 
إجراءات التقاضي
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ضمن جولة بحرية لدول في أوروبا وشمال أفريقيا

»فتح الخير 4« تبحر من مضيق البوسفور اليوم
الخير 4 من ميناء  اليوم رحلة فتح  تنطلق 
بـــابـــيـــك بــمــديــنــة إســـطـــنـــبـــول عـــلـــى مــضــيــق 
الــبــوســفــور بــالــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وعــلــى 
متنها النوخذة محمد يوسف السادة و)15( 
ــزوة(، وذلــــك ضــمــن جولة  ــ بــحــارا قــطــريــا )يــ
بحرية تتوجه إلــى دول في أوروبــا وشمال 
املتوسط،  البحر األبيض  أفريقيا تطل على 
القطري  الــبــحــري  بــالــتــراث  التعريف  بــهــدف 
العالم لكرة  األصيل والترويج لبطولة كأس 

القدم قطر 2022.
مــن املــقــرر أن يــصــل املــحــمــل الــتــقــلــيــدي من 
ــار فــي بــدايــة رحــلــتــه البحرية 

ّ
نـــوع بـــوم ســف

إلى ميناء جناق قلعة التركي الذي يقع على 
ــيـــوي الــجــنــوبــي فـــي غــضــون  الــســاحــل اآلسـ
10 أيام تقريبا، ثم يتابع مسيره إلى ميناء 
ســالــونــيــك ثــانــي أكــبــر املــــدن الــيــونــانــيــة. من 
السيد منصور عبد  أعــرب ســعــادة  جانبه، 
ــلــه الــســلــيــطــن الــقــنــصــل الـــعـــام لـــدولـــة قطر  ال
فـــي إســطــنــبــول خـــال مـــأدبـــة الــعــشــاء الــتــي 

أقامها بمناسبة وصــول طاقم محمل فتح 
البوسفور  الخير 4 مليناء بابيك بمضيق 
في مدينة إسطنبول عن سعادته وترحيبه 
التوفيق في  الــطــاقــم، متمنيا لهم  بــأعــضــاء 
العام  القنصل  ــا، وأثــنــى  أوروبــ إلــى  رحلتهم 
لدولة قطر في إسطنبول على اختيار كتارا 
للجمهورية التركية الشقيقة، كنقطة انطاق 
ملــا تعكسه مــن عمق  الخير 4،  لرحلة فتح 
ومــتــانــة الــعــاقــات األخــويــة الــتــي تــربــط دولــة 
إلــى أن  الــتــركــيــة، مشيرا  قطر بالجمهورية 
قــطــر وتــركــيــا تجمعهما عـــاقـــات متميزة 
املــجــاالت  على جميع املستويات ومختلف 
العامة  املــؤســســة  بـــدور  واألصـــعـــدة، مشيدا 
الثقافي »كــتــارا« بالتعريف بالثقافة  للحي 
ــة أو  ــ ــدول ــ والــــتــــراث الـــقـــطـــري ســـــواء داخـــــل ال

خارجها.
من جهته، قدم محمد يوسف السادة نوخذة 
الخير 4 شــكــره لقنصلية قطر  رحــلــة فتح 
فـــي إســطــنــبــول عــلــى مـــا بــذلــتــه مـــن جــهــود 
مــتــواصــلــة شــمــلــت إنـــهـــاء كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 
املطلوبة للمحمل، متوجها بالشكر الخاص 

السليطن  الله  السيد منصور عبد  لسعادة 
القنصل العام لدولة قطر في إسطنبول على 

دعوته الكريمة لطاقم محمل فتح الخير.
ــــنــــوخــــذة الــــســــادة كـــافـــة الــقــطــريــن  ودعــــــا ال
إلــى تركيا  الــزائــريــن إلسطنبول والــقــادمــن 
للمشاركة في احتفال )الدشة( الذي سيقام 
بميناء بابيك بمضيق البوسفور في مدينة 
ــار الــســادة  ــاء. وأشــ ــعـ إســطــنــبــول الــيــوم األربـ
إلى االنتهاء من كافة التجهيزات الضرورية 
والازمة النطاق الرحلة البحرية التاريخية، 
مع األخذ بعن االعتبار توفير كل املتطلبات 
الـــذي يحتاجها طاقم  الــازمــة والــضــروريــة 
املحمل خال رحلته، بدءا من الطعام واملياه 
مـــرورا بتجهيز  )املــيــرة(،  التموينية  واملـــواد 
أدواتــه واملستلزمات، وصوال  املحمل بكافة 
إلى املستندات الثبوتية الرسمية، إلى جانب 
تزويد املحمل باملواد اإلسعافية والتجهيزات 
الطبية، مؤكدا قدرة طاقم الرحلة واستعداده 
الــظــروف  للتعامل مــع مختلف  وجــاهــزيــتــه 
قــد تعترض املحمل فــي خط  التي  املناخية 
سيره، واإلبحار به وفق أعلى درجات األمن 

والسامة.
الخير 4، ستتابع  إلــى أن رحلة فتح  يشار 
خــطــهــا الــبــحــري نــحــو جـــزيـــرة مــيــكــونــوس 
الـــيـــونـــانـــيـــة، وتـــصـــل مــديــنــة ســــارانــــدا الــتــي 
ألبانيا، حيث  الجنوبي مــن  الــجــزء  تقع فــي 
األلبانية  العاصمة  الرحلة  سيشمل برنامج 
إلى ميناء سبليت  تيرانا، ثم يغادر املحمل 
ــدن كــرواتــيــا والـــتـــي تــقــع على  ثــانــي أكــبــر مـ
للبحر األدرياتيكي، بعد  الشرقي  الشاطئ 
ذلــــك يــتــوجــه إلــــى بــولــيــا فـــي شــــرق إيــطــالــيــا 
البندقية )فينيسيا(، ثم  إلــى مدينة  ومنها 
يــقــصــد صــقــلــيــة أكـــبـــر جـــزيـــرة فـــي الــبــحــر 
األبيض املتوسط، لتختتم املرحلة األولى من 
الخير 4 في ميناء جنوة شمال  رحلة فتح 

إيطاليا.
ومن املقّرر أن تبدأ املرحلة الثانية لرحلة فتح 
الخير 4 فــي يونيو 2020 وتشمل موانئ 
بــحــريــة فـــي فــرنــســا وإســبــانــيــا، فــيــمــا تــبــدأ 
الخير  الثالثة واألخــيــرة لرحلة فتح  املرحلة 
4 فــي 2021 وتــتــوجــه خــالــهــا إلـــى املــغــرب 

والجزائر وتونس.

وتـــأتـــي رحــلــة فــتــح الــخــيــر 4 ضــمــن جــهــود 
القطري  الــبــحــري  بــالــتــراث  للتعريف  كــتــارا 
العالم لكرة  األصيل والترويج لبطولة كأس 
القدم قطر 2022، وفي إطار إستراتيجيتها 
في توثيق عاقة األجيال بماضيهم املجيد 
مـــن خـــال فــعــالــيــات تــحــاكــي نــفــس مــامــح 
الـــرحـــات الــبــحــريــة الــتــي كــانــت مــن صميم 
حياة اآلبــاء واألجـــداد ومصدر عيشهم في 

عصر الغوص على اللؤلؤ.
الــدور  التاريخية  البحرية  الــرحــلــة  وتجسد 
الــحــضــاري الــكــبــيــر الــــذي تــقــوم بــه )كــتــارا( 
السديد  النهج الصائب والفكر  فــي ترجمة 
الحكيمة فــي دولــة  للقيادة  الثاقبة  والــرؤيــة 
قــطــر فــي الــتــواصــل مــع الــشــعــوب الشقيقة 
في دول الخليج العربية ومد جسور األخوة 
البلدان واملــوانــئ  بــن جميع  واملحبة واملـــودة 
ــدة لتضيف  ــريـ ــفـ الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــرحـــلـــة الـ
حلقة مضيئة في سلسلة األمجاد البحرية 
القطرية املمتدة عبر تاريخ الدولة الزاهر في 
العهد  الحالي في  املاضي وصــوال لعصرنا 

امليمون.

إسطنبول - 

لتغطية منطقة الخليج الغربي

»فودافون« توسع نطاق شبكة 
األلياف الضوئية »جيجانت«

قـــامـــت شـــركـــة فــــودافــــون قــطــر بــتــوســيــع 
نطاق توفير شبكتها لأللياف الضوئية 
»جيجانت« في منطقة الخليج الغربي، 
حيث يتصل بالشبكة أكثر من 55 برجا 
سكنيا وتجاريا. وتعمل آالف الشركات 
والـــفـــنـــادق واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة من 
الــغــربــي، وتــتــيــح شبكة  منطقة الخليج 
فـــودافـــون قــطــر لــأللــيــاف الــضــوئــيــة باقة 
واســعــة مــن خــدمــات األعــمــال مــن أبرزها 
خدمة اإلنترنت عالية السرعة للشركات، 
ــن اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وحــلــول  ــ وخـــدمـــات األمـ
اإلنــتــرنــت »الــبــرودبــانــد« فائقة السرعة، 

 عن خدمات الهواتف الثابتة.
ً

فضل
ــودافـــون قــطــر بــتــقــديــم بــاقــة  ــدأت فـ كــمــا بــ
الــخــدمــات لقطاع الضيافة  متكاملة مــن 
والفنادق في منطقة الخليج الغربي، من 
الــرقــمــي  الــتــلــفــزيــونــي  املــحــتــوى  ضمنها 
ــتـــرنـــت، واالتـــصـــال  عــبــر بـــروتـــوكـــول اإلنـ
ــي بـــاملـــقـــار الـــعـــاملـــيـــة، واالتــــصــــال  ــ ــدولـ ــ الـ
الــغــرف عبر شبكة »واي  باإلنترنت فــي 

فاي« السلكية عالية السرعة.
ــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــمــــكــــن شــبــكــة  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ بــ
فودافون قطر لأللياف الضوئية موظفي 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــنــطــقــة الخليج 
الغربي من التواصل عن طريق استخدام 
املــعــدة حسب  الثابتة  الــهــواتــف  خــطــوط 
تــتــراوح  احتياجاتهم، مــع عــدد خــطــوط 
ــــط واحـــــــد إلــــــى بـــضـــعـــة آالف مــن  ــــن خـ مـ
الــخــطــوط الــهــاتــفــيــة الــثــابــتــة فـــي مــوقــع 

العمل ذاته.
كــمــا تــقــدم شــركــة فــــودافــــون قــطــر الــدعــم 
الــشــركــات الصغيرة واملتوسطة  لقطاع 
وقــــطــــاع املـــكـــاتـــب الـــصـــغـــيـــرة واملـــكـــاتـــب 
ـــروض  ــة بـــأفـــضـــل عـ ــ ــــدولـ ــي الـ املـــنـــزلـــيـــة فــ
خدمات اإلنترنت الثابت »البرودباند« 

الــســريــعــة مــن حــيــث الــقــيــمــة فــي الــســوق، 
ــال الــــدائــــم واآلمــــن  لــتــمــكــنــهــم مـــن االتــــصــ
عبر سرعات اإلنترنت الفائقة، وخطوط 
املــجــانــيــة   عــــن األدوات 

ً
ــة، فـــضـــل ــيــ أرضــ

لــبــنــاء املــــواقــــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــشــركــاتــهــم 
واستضافتها.

ــاُت الـــســـكـــان فـــي منطقة  وســيــتــمــكــن مـــئـ
ـــا االســـتـــفـــادة من 

ً
الــخــلــيــج الــغــربــي أيـــض

خــدمــة »جيجا هـــوم« لإلنترنت املنزلّي 
مــن شركة فــودافــون، التي تغطي جميع 
املنازل من مختلف األحجام واملساحات 
بشبكة »واي فاي« ذات جودة مضمونة 
وإشــــارة قــويــة فــي جميع الــغــرف بفضل 
 Giga- Wi-Fi Hub استخدام تكنولوجيا
ر خدمة إنترنت فائقة 

ّ
املتطورة التي توف

السرعة.

الدوحة - 

الدوحة - 

463 رخصة بناء صادرة 
عن البلديات خالل يونيو

أظـــــــــهـــــــــرت إحــــــــــــصــــــــــــاءات لــــجــــهــــاز 
ــيـــط واإلحـــــــصـــــــاء أن عــــدد  ــتـــخـــطـ الـ
رخـــــــــص املـــــبـــــانـــــي الـــــــــصـــــــــادرة عـــن 
ــغـــت 463  ــلـ الــــبــــلــــديــــات بـ مـــخـــتـــلـــف 
رخصة خــلل شهر يونيو املاضي 
بـــانـــخـــفـــاض 30 بـــاملـــائـــة عــــن شــهــر 
مايو السابق له، وأرجع الجهاز في 
بيان له هذا االنخفاض إلى أسباب 
مــوســمــيــة، عــــلوة عــلــى عــطــلــة عيد 
الــفــطــر وتـــوقـــف الــجــهــات الــرســمــيــة 
املــخــولــة بــإصــدار تــراخــيــص البناء 
في مختلف البلديات التي سجلت 
ــفـــاضـــات مـــتـــفـــاوتـــة كـــانـــت فــي  انـــخـ
بــــاملــــائــــة(، وفـــي  الـــشـــيـــحـــانـــيـــة )51 
الــريــان )32 باملائة(، وفــي الظعاين 
الـــــوكـــــرة )28  ــي  ــ بــــاملــــائــــة(، وفــ  30(
بــاملــائــة(، وفــي بــاقــي الــبــلــديــات )25 

باملائة(.
ويــــــجــــــري الــــتــــنــــســــيــــق بــــــن جـــهـــاز 
ــيـــط واإلحـــــــصـــــــاء ووزارة  ــتـــخـــطـ الـ
الــبــلــديــة والــبــيــئــة إلصـــــدار شــهــري 
لبيانات رخص البناء التي تعطي 
مؤشرا تقريبيا ألداء قطاع البناء 

والــتــشــيــيــد بــمــا يــحــتــلــه مـــن مكانة 
هــامــة فــي اقــتــصــاد الــدولــة. وتشير 
البيانات إلى أن بلدية الريان جاءت 
في مقدمة البلديات من حيث عدد 
رخــص البناء الــصــادرة بواقع 125 
رخـــصـــة أي مـــا نــســبــتــه 27 بــاملــائــة 
مــــن إجـــمـــالـــي الــــرخــــص الــــصــــادرة، 
الــدوحــة بنسبة 23  وبعدها بلدية 
باملائة لتسجل 107 رخص، وتلتها 
الـــوكـــرة الــتــي أصـــــدرت 78 رخــصــة 
بــنــســبــة 17 بـــاملـــائـــة، ثــــم الــظــعــايــن 
بــنــحــو 15 بــاملــائــة، أي 68 رخــصــة، 
في حن توزعت بقية الرخص على 
بلديات أم صلل بواقع 36 رخصة، 
والــخــور 24 رخــصــة، والشيحانية 

19 رخصة، والشمال 6 رخص.
ــات أن عــــدد  ــانــ ــيــ ــبــ الــ ــكـــشـــف  تـ كــــمــــا 
تراخيص املباني الجديدة سكنية 
وغير سكنية شكلت 55 باملائة أي 
253 رخـــصـــة مـــن إجـــمـــالـــي رخــص 
البناء الصادرة خلل شهر يونيو، 
ــي حــــن شــكــلــت تـــراخـــيـــص بــنــاء  فــ
اإلضــافــات 44 باملائة 202 رخصة، 
وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 
2 باملائة، بواقع 8 رخص. وتصدرت 

رخص الفلل القائمة بعد أن شكلت 
69 باملائة 143 رخصة من إجمالي 
رخــص املباني السكنية الجديدة، 
تليها فئة مساكن قروض اإلسكان 
بــاملــائــة 39 رخــصــة، ثم  بنسبة 19 
الــســكــنــيــة  الـــشـــقـــق  الــــعــــمــــارات ذات 

بنسبة 10 باملائة 20 رخصة.
وجاءت املباني التجارية في مقدمة 
تـــراخـــيـــص املـــبـــانـــي غــيــر الــســكــنــيــة 
بنسبة 43 باملائة 20 رخصة، تليها 
املباني الحكومية بنسبة 26 باملائة 
)12 رخـــصـــة(، ثــم املــســاجــد بنسبة 
بــاملــائــة )7 رخــــص(. وبالنسبة   15
ــام املـــبـــانـــي، تــشــيــر  ــمــ لـــشـــهـــادات إتــ
الــبــيــانــات إلــــى تــســجــيــل انــخــفــاض 
ــري عــــــام بـــنـــســـبـــة 26 بـــاملـــائـــة  ــهــ شــ
خـــلل يــونــيــو املـــاضـــي، لــتــصــل إلــى 
بـــواقـــع 100  تـــوزعـــت  277 شـــهـــادة 
شــهــادة صـــادرة عــن بلدية الــريــان، 
و45 شـــهـــادة عـــن بــلــديــة الــظــعــايــن، 
و42 شهادة عن بلدية الدوحة، و40 
شهادة عن الوكرة، و22 شهادة عن 
بلدية أم صلل، و17 عن الخور، و9 
عــن الــشــيــحــانــيــة، وشــهــادتــان فقط 

عن الشمال.

الهالل األحمر يوفر خدمات المياه للنازحين في العراق

تــواصــل بــعــثــة الــهــلل األحــمــر الــقــطــري 
الــعــراق، بالشراكة مع منظمة األمم  في 
املتحدة للطفولة »اليونيسف« تقديم 
خدمات املياه واإلصحاح في مخيمات 
النازحن العراقين بمنطقة »الجدعة« 
جنوبي مدينة املوصل، من خلل تدخل 
إنــســانــي يتضمن توفير احتياجاتهم 
مــن املــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، وصيانة 
الــصــحــي، والنهوض  الــصــرف  محطات 
بمستوى النظافة العامة، ما يساهم في 

الــنــازحــن الذين  التخفيف مــن مــعــانــاة 
شردتهم النزاعات املسلحة.

وقــال الــهــلل األحــمــر القطري، فــي بيان 
ــــس إن املـــــشـــــروع يـــغـــطـــي بــخــدمــاتــه  أمــ
ألـــفـــا و500 مــســتــفــيــد من  أكـــثـــر مـــن 52 
املـــــيـــــاه الــــصــــالــــحــــة لــــلــــشــــرب مـــــن خــــلل 
املــيــاه،  تشغيل محطة متنقلة ملعالجة 
بالتعاون مع املنظمات الدولية العاملة 
ــة، وإدارات  ــيـ ــلـ املـــحـ هــــنــــاك، والــــــدوائــــــر 
املـــخـــيـــمـــات. وأوضـــــــح أن مــــن األنــشــطــة 
التي تــم تنفيذها فــي هــذا الــصــدد على 
ــة، صــيــانــة نــقــاط  ــيـ مـــــدار الـــفـــتـــرة املـــاضـ

تــوزيــع املــيــاه وشبكة الــصــرف الصحي 
وإطــــــلق بـــرامـــج تـــوعـــويـــة حــــول تــلــوث 
ــــرورة  ــيـــاه واألمـــــــراض املــنــتــشــرة وضـ املـ
غسل اليدين وتصفية املياه، باإلضافة 
إلـــى غــســل الـــخـــزانـــات وجــمــع الــنــفــايــات 
ــيـــاه الــثــقــيــلــة بــشــكــل دوري،  وســـحـــب املـ
ضــــمــــن حـــــمـــــلت الــــتــــوعــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــة لــلــنــازحــن، إضـــافـــة لــخــدمــات  الــــدوريــ
أخرى مهمة ذات صلة ملواجهة صعوبة 
العيش داخل املخيم، وإشراك النازحن 
في مراقبة وإدارة توزيع املياه، وجمع 

النفايات، وسحب املياه الثقيلة.

الدوحة - قنا
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بحث تعزيز االستثمارات المشتركة بين قطر والدومينيكان

قــال ســعــادة السيد محمد بــن أحمد بن 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب األول  الــــكــــواري  طـــــوار 
غرفة قطر إن املجال متاح إلقامة عالقات 
اقتصادية وتجارية مثمرة بني القطاع 
الــخــاص القطري وبــني القطاع الخاص 
في جمهورية الدومينيكان، خاصة وأن 
قطر والدومينيكان تمتلكان مقومات 
يـــقـــوم  الـــــخـــــاص  الــــقــــطــــاع  ــيــــرة وأن  ــبــ كــ
بــــدور مــلــحــوظ فـــي اقــتــصــادي الــبــلــديــن 

الصديقني.
ــــالل لـــقـــائـــه الـــثـــالثـــاء بــمــقــر  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
غرفة قطر بالدكتور كارلوس غابرييل 
غارسيا، نائب وزير خارجية جمهورية 
ــان، والـــــــوفـــــــد الــــتــــجــــاري  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــدومـ الـ
املصاحب له، وذلك لبحث آفاق التعاون 
ــتـــجـــاري بـــني الــبــلــديــن،  ــتـــصـــادي والـ االقـ
وبحث القطاعات التي يمكن ألصحاب 
األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن إقـــامـــة مــشــاريــع 
مشتركة فــيــهــا، وذلـــك بــحــضــور ســعــادة 
السفير فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو 
ــكـــان فــي  ــيـ ــنـ ــيـ ــة الـــدومـ ــهـــوريـ ــمـ ســـفـــيـــر جـ

الدوحة.
ــاك تــنــســيــقــا  ــنـ وأضـــــــاف بــــن طــــــوار أن هـ

مشتركا لعقد عــدد من الفعاليات التي 
تــجــمــع الـــشـــركـــات الــقــطــريــة ونــظــيــرتــهــا 
الدومينيكانية، للتباحث حـــول إقــامــة 
مــشــروعــات مــشــتــركــة، أو لــلــتــعــرف على 
ــتـــاحـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن  أبـــــرز الـــفـــرص املـ
الــتــبــادل الــتــجــاري بــني البلدين ال يصل 

ملستوى الطموحات.
وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر لكافة 
الجهود التي تستهدف تطوير التعاون 
ــتــــجــــاري بــــني الـــبـــلـــديـــن، مـــنـــوهـــا بـــأن  الــ
الغرفة تعمل على التقريب بني الشركات 
فــي الــجــانــبــني، وأن املــجــال مفتوح أمــام 
الشركات الدومينيكانية لزيادة التعاون 
مـــن خــــالل إنـــشـــاء شـــراكـــات وتــحــالــفــات 
ــقــــطــــاعــــات.. حــيــث  ــي كـــافـــة الــ تـــجـــاريـــة فــ
ترحب الغرفة بالشركات الدومينيكانية 
الــراغــبــة فـــي املــشــاركــة بــاملــشــاريــع الــتــي 
ــة، كـــمـــا تـــشـــجـــع الـــغـــرفـــة  ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ تــــقــــام بـ
أصحاب األعمال القطريني للتعرف على 
الفرص االستثمارية املتاحة بجمهورية 
ــان، وخـــــاصـــــة فـــــي قـــطـــاع  ــكــ ــيــ ــنــ ــيــ ــدومــ الــ

السياحة والصناعة.
من جهته قال الدكتور كارلوس غابرييل 
غـــارســـيـــا إن دولـــــة قــطــر تــعــتــبــر وجــهــة 
اســتــثــمــاريــة هـــامـــة فـــي املــنــطــقــة، وأنــهــا 

تــشــتــرك مـــع بـــــالده كــونــهــا اقـــتـــصـــادات 
تشهد نموًا سريعًا، وأن قطاع األعمال 
فــي الدومينيكان يتطلع للتعرف على 
ــفـــرص االســتــثــمــاريــة  مــنــاخ األعـــمـــال والـ
في قطر، مؤكدًا أن املناخ مالئم لتعزيز 
ــة بــــني الــبــلــديــن،  ــتـــصـــاديـ الـــعـــالقـــات االقـ
الــثــنــائــيــة لتحديد  وتــوقــيــع االتـــفـــاقـــات 
ــقــــطــــاعــــات ذات االهـــتـــمـــام  الــ أولــــــويــــــات 

املـــشـــتـــرك، ولــتــســهــيــل أي صــعــوبــات قد 
تواجه املستثمرين من الجانبني.

وأضــــــاف أن هـــنـــاك فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة 
ــرة فــــــــــي الــــــــقــــــــطــــــــاع الـــــســـــيـــــاحـــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ كـ
ــة بـــمـــجـــاالت  ــطـ ــبـ ــرتـ بـــالـــدومـــيـــنـــيـــكـــان مـ
الفندقة، حيث تستقطب الدومينيكان 
سنويًا حوالي 7 ماليني سائح من كافة 
أنـــحـــاء الــعــالــم نــظــرًا لـــوجـــود الــشــواطــئ 

الرملية البيضاء مع املياه االستوائية، 
وبـــحـــيـــرة إنــريــكــيــيــو، وأعـــلـــى جــبــل في 
ــكــــا  ــبــــي وأمــــريــ ــاريــ ــبــــحــــر الــــكــ مـــنـــطـــقـــة الــ
الــــوســــطــــى، مـــضـــيـــفـــًا أن هــــنــــاك فـــرصـــا 
أخــرى يمكن للقطريني االستثمار فيها 
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة واملــنــتــجــات الــطــبــيــة 
واإللكترونيات واملنسوجات واملالبس 

وغيرها.
ــة بـــــــالده اعـــتـــمـــدت  ــكـــومـ وأضــــــــاف أن حـ
ــات الــتــنــمــيــة الـــتـــي تــمــنــح  ــاسـ ــيـ عـــلـــى سـ
الحوافز لالستثمار، إضافة إلى البنية 
الــتــي تــوفــر 15 ميناًء طبيعًيا  التحتية 
ــة، مــــع أقـــصـــر وقـــت  ــ ــيـ ــ ــارات دولـ ــ ــطـ ــ و7 مـ
لــلــعــبــور إلـــى أوروبـــــا عــن طــريــق السفن 
ــكـــة واســــعــــة لــلــطــرق  ــبـ ــرات وشـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
واالتـــــصـــــاالت، مــبــيــنــًا أن بـــــالده وقــعــت 
اتفاقات وتفاهمات في املجال التجاري 
مع الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا 

لتصدير البضائع والخدمات.
وأشار سعادة السفير فيديريكو ألبرتو 
كــويــلــو كــامــيــلــو إلـــى أن وفــــدا مــن رجــال 
األعــــمــــال فـــي جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان 
ــام الـــجـــاري  ــعـ ــيـــزور الــــدوحــــة خــــالل الـ سـ
ــادة  لــتــعــزيــز الــتــعــاون بــني الــبــلــديــن وزيــ

التبادل التجاري.

¶ تبادل الهدايا التذكارية

اهتمام قطري بالتعرف على الفرص 
االستثمارية بإسبانيا

اســتــقــبــلــت ابــتــهــاج األحــمــدانــي عضو 
قـــطـــر ورئـــيـــســـة  مـــجـــلـــس إدارة غــــرفــــة 
ــال الــقــطــريــات،  ــمـ مــنــتــدى ســـيـــدات األعـ
بمقر الغرفة أمس سعادة بيلن ألفارو، 
لــدى الدوحة،  سفيرة مملكة إسبانيا 
لبحث العالقات التجارية بني البلدين، 
والتنسيق لعقد عـــدد مــن الفعاليات 

االقتصادية خالل العام الجاري.
وعبرت األحمداني عن عمق العالقات 
بني قطر وإسبانيا، وخاصة العالقات 
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة، حــيــث قالت 
إن الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــــني الــبــلــديــن 
شهد نموًا خالل األعوام املاضية، وأن 
هــنــاك اهــتــمــامــا مــن أصــحــاب األعــمــال 
واملستثمرين القطريني بالدخول في 
مشروعات واستثمارات في إسبانيا 
فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات الــتــي تتميز 

فيها.
وعن القطاع الصحي، قالت األحمداني 
إن هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة لــلــتــعــاون بني 
الــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري واإلســبــانــي 

في هذا القطاع الهام، واالستفادة من 
الــخــبــرة اإلســبــانــيــة الــــرائــــدة فـــي عــدد 
مـــن الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة، مــوضــحــة 
أن الــقــطــاع الصحي الــخــاص فــي قطر 
يشهد تــطــورًا ملحوظًا، بفضل الدعم 
الكبير الذي يحظى به القطاع من قبل 
الجهات املعنية، والتسهيالت املقدمة 
في هذا املجال، باإلضافة إلى القوانني 
والتشريعات املحفزة على االستثمار 

في املستشفيات والعيادات الخاصة.
وأكـــدت أن الغرفة تدعم قيام شركات 
ــة تــســهــم  ــركـ ــتـ قــــطــــريــــة إســــبــــانــــيــــة مـــشـ
فـــــي تـــنـــمـــيـــة املــــصــــالــــح االقــــتــــصــــاديــــة 
والــتــجــاريــة بــني الــبــلــديــن الــصــديــقــني، 
وأن الـــغـــرفـــة عــلــى اســـتـــعـــداد ملــعــاونــة 
الشركات اإلسبانية العاملة في قطر، 
الــدخــول  الــراغــبــني فــي  أو املستثمرين 
ــقـــطـــري، بــكــافــة املــعــلــومــات  لــلــســوق الـ

والبيانات الالزمة.
ــلــــن ألـــــــفـــــــارو إن  ــيــ بـــــــدورهـــــــا قـــــالـــــت بــ
إلـــى قــطــر باعتبارها  إســبــانــيــا تنظر 
وجهة استثمارية مميزة، وأن رجــال 
األعــــمــــال اإلســــبــــان مــهــتــمــون بــبــحــث 

ــة املـــتـــاحـــة فــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الــــفــــرص االسـ
ــــري، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أن  ــطـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــوق الـ
ــبــــرى يــنــفــذهــا  ــمــــارات كــ ــثــ ــتــ ــنــــاك اســ هــ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الـــبـــلـــديـــن، وأن 
ــر الـــتـــعـــاون  ــتـــطـــويـ هــــنــــاك مـــســـاعـــي لـ
االقـــتـــصـــادي املــشــتــرك، وزيـــــادة حجم 
التبادل التجاري، معتبرة أن تحويل 
مجلس األعمال اإلسباني في قطر إلى 
غــرفــة تــجــاريــة سيفتح آفــاقــا جــديــدة 
وواعــدة لتعزيز التعاون االقتصادي 

واالستثماري املشترك.
لــــغــــرفــــة قــطــر  وقــــــالــــــت إن زيـــــارتـــــهـــــا 
تــســتــهــدف الــتــنــســيــق بــــني الــجــانــبــني 
لعقد عدد من الفعاليات االقتصادية 
املــــشــــتــــركــــة بـــــهـــــدف جــــمــــع أصــــحــــاب 
ــريـــن الـــقـــطـــريـــني  ــمـ ــثـ ــتـ األعـــــمـــــال واملـــسـ
واإلسبان، للتعريف بالفرص املتاحة 
فــي عـــدد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
وبحث عقد صفقات وشراكات قطرية 
ــــارت إلـــى أن هــنــاك  إســبــانــيــة، كــمــا أشـ
ترتيبا لعقد زيــارة لوفد يضم رجال 
ــى إســبــانــيــا خــالل  ــال قــطــريــني إلــ ــمـ أعـ

العام الجاري.

¶ األحمداني وألفارو خالل االجتماع

في المنتدى االقتصادي العالمي لألبطال الجدد

مركز قطر للمال يناقش 
الثورة الصناعية الرابعة

ــارك مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال فــــي أنــشــطــة  ــ شــ
ــــث عــشــر  ــالـ ــ ــثـ ــ ــــوي الـ ــنـ ــ ــسـ ــ االجـــــتـــــمـــــاع الـ
الــجــدد للمنتدى االقــتــصــادي  لــأبــطــال 
الــذي انعقد فــي مدينة داليان  العاملي، 
الــرابــع  الصينية، تحت شــعــار »الــجــيــل 
مـــن الـــقـــيـــادة: الــنــجــاح فـــي عــصــر عــوملــة 

جديد«.
وشــارك كل من يوسف محمد الجيدة، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة مــركــز قطر 
لـــلـــمـــال، والــشــيــخــة الـــعـــنـــود بــنــت حمد 
آل ثــــانــــي، املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــتــنــمــيــة 
ــال فــــي مــــركــــز قـــطـــر لـــلـــمـــال، إلـــى  ــ ــمـ ــ األعـ
جانب مجموعة من أبــرز قــادة األعمال 
ــم، فــــي نـــقـــاشـــات حـــول  ــالـ ــعـ ــــول الـ مــــن حـ
ــورة  ــثــ ــثــــمــــار خــــــالل الــ ــتــ مــســتــقــبــل االســ
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة، وإســتــراتــيــجــيــات 
االستثمار البديلة التي تسهل التنويع 

االقتصادي.
الــجــيــدة، الرئيس  وقـــال يــوســف محمد 
ــز قـــطـــر لــلــمــال:  ــركـ الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة مـ
»تلتزم كــل مــن دولـــة قــطــر، ومــركــز قطر 
للمال على حد سواء بتحقيق التنمية 
االقتصادية باعتبارها أولوية وطنية 
ــة، خــــاصــــة فـــــي ظـــــل الـــتـــحـــول  ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
الــعــاملــي بفعل  الـــذي يشهده االقــتــصــاد 
الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة. فــبــالــرغــم 
مــن الــتــحــديــات الــفــريــدة الــتــي تطرحها 
رقمنه االقــتــصــاد، إال أنــهــا تــوفــر فرص 
أعمال كبيرة في العديد من القطاعات، 
املــالــيــة وصـــواًل  بـــدءًا مــن التكنولوجيا 
إلــى مجال الرياضة، وفــي هــذا السياق 
يحرص مركز قطر للمال التركيز على 

هذه القطاعات نظًرا ألهميتها«.

وتابع الجيدة بالقول: »يمثل االجتماع 
السنوي لأبطال الجدد منصة مميزه 
لــلــتــطــرق لــلــتــحــديــات واالســـتـــفـــادة من 
ــتـــي تــمــيــز املــشــهــد  الــــفــــرص الـــدولـــيـــة الـ
العاملي اليوم، من خالل الجمع بني قادة 
الفكر العاملي ورجــال األعمال، ملناقشة 
االبتكار وغيرها من املواضيع الهامة«.
مــن جهتها، اعــتــبــرت الشيخة العنود 
املـــديـــر التنفيذي  ثـــانـــي،  بــنــت حــمــد آل 
لتنمية األعــمــال فــي مــركــز قطر للمال، 
أن الثورة الصناعية ستواصل تحويل 
ــــذا  ــذري، »وهـ ــ ــ ــال بــشــكــل جـ ــمــ عـــالـــم األعــ
يـــؤكـــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــوقـــع الـــتـــحـــوالت 
الــتــكــنــولــوجــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل 
فاعل. لذلك، يجب وضع إستراتيجيات 
بـــديـــلـــة لـــالســـتـــثـــمـــار، بـــهـــدف اســـتـــدامـــة 
الــتــنــوع االقــتــصــادي، بما يتماشى مع 
األهــــداف الــتــي أقــرهــا مــركــز قطر للمال 
منذ إنشائه«، وأضافت »من املهم جدًا 
أن نفهم أواًل األطراف والجهات املؤثرة 
القادرة على تعطيل الصناعات القائمة 
بالفعل، وثانيًا توقع التغيرات العاملية 
يـــشـــكـــالن نــفــس  ــــن  ــريـ ــ خـــاصـــة وأن األمـ
األهمية. وهنا تكمن أهمية االجتماع 

السنوي لأبطال الجدد«.
ويــنــعــقــد االجــتــمــاع الــســنــوي لــأبــطــال 
الــــجــــدد فــــي الـــصـــني مـــنـــذ إنـــشـــائـــه عـــام 
2007، حــيــث يــجــمــع 1500 مــشــارك من 
الشركات التي تمر بمرحلة نمو عاملي 
ــدول الــنــاشــئــة الــســريــعــة الــنــمــو،  ــ مـــن الــ
مثل الصني والهند وروسيا واملكسيك 
والبرازيل، كما يشمل شركات من الدول 
الــقــادم  إلــى الجيل  املتقدمة، بــاإلضــافــة 
من القادة العامليني ورواد التكنولوجيا 

من جميع أنحاء العالم.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

»S CLASS و»مرسيدس بنز »xc 90 التجارة« تستدعي »فولفو«

الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  أعـــلـــنـــت وزارة 
بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات 
التسويق - دوماسكو وكيل سيارات 
فــولــفــو عــن اســتــدعــاء ملــركــبــات فولفو 
الــــصــــنــــع 2016 وذلــــــك  xc90 ســــنــــة 
ــة تــــلــــف خــــــرطــــــوم املــــبــــرد  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــ الحــ
ــأتــــي  ــل الــــتــــبــــريــــد. ويــ ــ ــائـ ــ ــرب سـ ــ ــســ ــ وتــ
هـــــــذا اإلجــــــــــــراء فـــــي إطـــــــــار الــتــنــســيــق 
واملتابعة املستمرة من وزارة التجارة 

والـــصـــنـــاعـــة لــلــتــأكــد مـــن مــــدى الـــتـــزام 
ــالء الــــســــيــــارات بــمــتــابــعــة  ــ ــ وتـــقـــيـــد وكـ
عـــــيـــــوب الــــــســــــيــــــارات وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا 

لحماية حقوق املستهلكني.
الــــــوزارة أنـــه ســيــتــم التنسيق  ــــدت  وأكـ
مـــع وكـــيـــل الـــشـــركـــة ملــتــابــعــة عــمــلــيــات 
الــصــيــانــة والــتــصــلــيــح والــتــواصــل مع 
العمالء للتأكد مــن تنفيذ اإلجـــراءات 
ــل والـــــعـــــيـــــوب فــي  ــلــ ــخــ وتــــصــــحــــيــــح الــ

السيارات التي تشملها العيوب.
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــثـــت وزارة  وحـ

جــمــيــع املــســتــهــلــكــني بـــاإلبـــالغ عـــن أي 
تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع 
إدارة حماية املستهلك ومكافحة الغش 
الــتــجــاري والـــتـــي تــســتــقــبــل الــشــكــاوى 
واالقتراحات واالستفسارات من خالل 

قنوات التواصل املتاحة.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل 
ســيــارات مرسيدس عــن إجـــراء وقائي 
 S CLASS بــنــز ملـــركـــبـــات مـــرســـيـــدس 
ــــك  الـــصـــنـــع 2017 - 2018 وذلـ ســـنـــة 

لــعــدم مــطــابــقــة قــفــل غــطــاء الــصــنــدوق 
الخلفي للسيارة ملواصفات املصنع. 
ويأتي هذا اإلجراء في إطار التنسيق 
واملتابعة املستمرة من وزارة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة لــلــتــأكــد مـــن مــــدى الـــتـــزام 
ــالء الــــســــيــــارات بــمــتــابــعــة  ــ ــ وتـــقـــيـــد وكـ
عـــــيـــــوب الــــــســــــيــــــارات وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا 

لحماية حقوق املستهلكني.
وأكــــدت الـــــوزارة أنـــه ســيــتــم التنسيق 
مـــع وكـــيـــل الــشــركــة ملــتــابــعــة عــمــلــيــات 
الــصــيــانــة والتصليح والــتــواصــل مع 

العمالء للتأكد من تنفيذ اإلجـــراءات 
ــل والـــــعـــــيـــــوب فــي  ــلــ وتـــصـــحـــيـــح الــــخــ

السيارات التي تشملها العيوب.
ــارة والــصــنــاعــة  ــتـــجـ الـ وحـــثـــت وزارة 
ــــني بــــــــاإلبــــــــالغ  ــكـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ جـــــمـــــيـــــع املـ
تــــــــجــــــــاوزات أو مـــخـــالـــفـــات  عــــــن أي 
بالتواصل مع إدارة حماية املستهلك 
ومـــكـــافـــحـــة الـــغـــش الــــتــــجــــاري والـــتـــي 
ــاوى واالقــــتــــراحــــات  ــكــ ــشــ تــســتــقــبــل الــ
ــنـــوات  واالســــتــــفــــســــارات مــــن خــــــالل قـ

التواصل املتاحة.

الدوحة - 
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ــد الــتــمــيــمــي  ــمـ عـــبـــر مــشــعــل أحـ
ــثــــل الــــــوفــــــد الـــــقـــــطـــــري فـــي  ــمــ مــ
منتدى الشباب اإلسالمي عن 
فخره باستقبال وفود الشباب 
اإلســـالمـــي مــن مــخــتــلــف الـــدول 
والثقافات ألول مرة، والحديث 
مــعــهــم عـــن الــثــقــافــة الــقــطــريــة، 

والتعرف على ثقافتهم.
ــوه إلـــى أن الـــورشـــة األولـــى  ونــ
ــاقــــشــــت عـــــــــددا مـــــن املـــشـــاكـــل  نــ
ــبـــشـــريـــة  ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ أبــــــرزهــــــا الـ

ــة، ومــحــاولــة  ــيـ ــالـ والــتــنــمــيــة املـ
إيجاد حلول لهاتني املشكلتني، 
التنمية  إلــى أن مشكلة  مشيرًا 
الــبــشــريــة تــتــلــخــص فـــي نقص 
الــخــبــرة والـــفـــســـاد املــســتــشــري 

في هذا املجال.
الــتــمــيــمــي أن يستفيد  وتـــوقـــع 
ــن الــكــم  ــن الـــشـــبـــاب مـ الــكــثــيــر مـ
الـــهـــائـــل الـــــذي يــحــصــلــونــه من 
املـــعـــلـــومـــات يــومــيــا بــاإلضــافــة 
إلى مشاركة الشباب من بلدان 

وثقافات مختلفة للمشكالت 
ــــــــــــــاد حــلــول  ـــ ـــ ــاوالت إيــجــــــ ــحــ ومــ

لها.
ولفت التميمي إلى أن برنامج 
املــنــتــدى يــشــمــل إطــــالع وفـــود 
الـــدول املختلفة على األمــاكــن 
الــتــراثــيــة واملــعــالــم السياحية 
فـــــي الـــــــدوحـــــــة، واســـتـــكـــشـــاف 
الــثــقــافــة الـــقـــطـــريـــة، واالطـــــالع 
على مالعب كأس العالم التي 

تم تشييدها.

قـــــــال فــــــــارس بـــــن الـــــــتـــــــارزي، مــن 
مــــؤســــســــة الــــيــــاســــمــــني لــلــبــحــث 
والتواصل في تونس: إن املنتدى 
مفيد جــدًا، ويضم آراء مختلفة، 
ونحن كشباب يجمعنا هم واحد 
ومــشــاغــل واحــــــدة، وربـــمـــا رؤيـــة 
مــبــتــكــرة لــحــلــول املـــشـــاكـــل الــتــي 
تـــواجـــهـــنـــا ونــعــيــشــهــا كــشــبــاب، 
تــــخــــرج إال  يـــمـــكـــن أن  والــــتــــي ال 
ــذا هـــو الــســبــب  ــ مـــن الـــشـــبـــاب، وهـ
ــي هـــذا  ــ الـــرئـــيـــســـي لــتــجــمــعــنــا فـ
املـــنـــتـــدى، والـــســـبـــب الـــثـــانـــي هــو 
التعرف على التجارب واملقارنة 

بـــيـــنـــهـــا، والــــســــبــــب الــــثــــالــــث هــو 
ــتــــجــــربــــة االنــــتــــقــــال  الــــتــــعــــريــــف بــ
الديمقراطي في تونس، التعريف 

بهذه الشمعة املضيئة.
وبني أنه ليس هدفهم كتونسيني 
الــتــجــربــة التونسية  هــو تــصــديــر 
ولـــــكـــــن الــــــهــــــدف نــــقــــل الـــتـــجـــربـــة 
الــتــونــســيــة بــمــوضــوعــيــة، وفــتــح 

الـــــنـــــقـــــد والـــــــنـــــــقـــــــاش لـــلـــتـــجـــربـــة 
التونسية واالعتبار من الدروس 
واســـتـــخـــالص أخـــــرى مــســتــفــادة، 
الــرابــع من  إلــى أن السبب  مشيرًا 
املـــنـــتـــدى هـــو الــــخــــروج بـــعـــدد من 
الــشــراكــات والــعــالقــات واملفاهيم 
الــجــديــدة والــتــوصــيــات العملية 
الـــعـــمـــل،  مــــن ورش  تــــخــــرج  الــــتــــي 
أنــهــم سيقومون بحمالت  مــؤكــدًا 

ــي تــــونــــس بــــــــأوراق  ــ ــرة فـ ــنــــاصــ مــ
ــــات حــــــــول الــــتــــوصــــيــــات  ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــــتــــي ســــيــــخــــرج بــــهــــا املــــنــــتــــدى، 
املــشــارك  الــشــبــاب  والتنسيق مــع 
لتنظيم حــمــالت مــنــاصــرة لهذه 
ــل الـــــــــــدول،  ــ ــ ــي كـ ــ ــ الـــــتـــــوصـــــيـــــات فـ
ــات  ــ ــانـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ والـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــع الـ
ــن أجـــــل تــنــفــيــذ  والــــحــــكــــومــــات، مــ
ــتــــي تــعــبــر  ــيـــاســـات والــ هـــــذه الـــسـ
عـــن ضــمــيــر الــشــبــاب فـــي الــعــالــم 

اإلسالمي.
وشـــــدد عــلــى أنـــهـــم ال يــخــتــزلــون 
كل الشباب في العالم اإلسالمي 

ولكن هناك تمثيل من 56 دولة.
ونــوه إلى الورشة أن التي شارك 
الــيــوم األول تتحدث  فيها خـــالل 
عــن الــحــوكــمــة الــرشــيــدة، واتفقنا 
مـــع الـــحـــضـــور مـــن شـــبـــاب الــــدول 
األفــريــقــيــة أن أهـــم الــحــديــات أمــام 
ــذه الـــبـــلـــدان هي  الــحــوكــمــة فـــي هــ
ــيـــديـــة لــلــتــســيــيــر  ــلـ ــقـ ــتـ اآللــــــيــــــات الـ

اإلداري والــبــيــروقــراطــيــة وغــيــاب 
لــــإصــــالح  الـــســـيـــاســـيـــة  اإلرادة 
ومــقــاومــة الــفــســاد، وبــالــتــالــي لم 
ــا فـــــي تــشــخــيــص  ــعـ ــطـ نـــخـــتـــلـــف قـ
املــــشــــاكــــل واتــــفــــقــــنــــا أيــــضــــا عــلــى 
إيجاد حلول لهذه املشاكل، ومن 
بــلــورة إستراتيجيات  أهمها هــو 
لـــطـــريـــقـــة تـــشـــاركـــيـــة لــلــحــوكــمــة، 
ــي إعــــــداد  ــ ــارك فـ ــ ــشـ ــ بـــمـــعـــنـــى أن يـ
هــــذه اإلســتــراتــيــجــيــة وتــنــفــيــذهــا 
ومتابعتها القطاع العام والقطاع 
الــــــــخــــــــاص واملـــــجـــــتـــــمـــــع املـــــدنـــــي 
واملواطنون واألحــزاب السياسية 

على حد سواء.
ــة بــني  ــراكــ ــشــ ــادة مــــن الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــقــطــاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص 
من أجــل تصدير التطور اإلداري 
الذي اكتسبة القطاع الخاص في 
العالم فــي عهد الطفرة الرقمية، 
ونــقــلــهــا لــلــقــطــاع الــعــام لــيــبــدأ في 

التعافي.

توقع مسؤولون ومشاركون في منتدى 
الــــــدوحــــــة لـــلـــشـــبـــاب اإلســـــــالمـــــــي، ضــمــن 
ــة عــــاصــــمــــة الـــشـــبـــاب  ــ ــدوحــ ــ فــــعــــالــــيــــات الــ
املـــنـــتـــدى  ــرج  ــخــ يــ اإلســـــالمـــــي 2019، أن 
ــــى حــجــم  بــنــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة اســـتـــنـــادًا إلـ
االستفادة والتفاعل الحاصل في اليوم 
ــــن تــمــكــني  ــزز مـ ــعــ يــ ــا  ــ مـ لـــلـــمـــنـــتـــدى  األول 
الشباب وبناء القدرات الريادية، مشيرين 
ــذي يــحــصــلــونــه من  ــ ــى الـــكـــم الـــهـــائـــل الـ إلــ
املعلومات يوميا باإلضافة إلى مشاركة 
ــافـــات مختلفة  ــقـ بـــلـــدان وثـ الـــشـــبـــاب مـــن 
ملــنــاقــشــة املـــشـــكـــالت ومــــحــــاوالت إيــجــاد 

حلول لها.
ومـــن املـــقـــرر أن يــشــمــل بــرنــامــج املــنــتــدى 
إطــــــالع الــــوفــــود املـــشـــاركـــة عـــلـــى مــالعــب 
كأس العالم التي تم تشييدها، واألماكن 

التراثية واملعالم السياحية في الدوحة.
ونـــوهـــوا إلــــى أن الـــــورش الـــتـــي شـــاركـــوا 
تـــحـــدثـــت عــن  الــــيــــوم األول  فـــيـــهـــا خـــــالل 
الحوكمة الرشيدة، واتفق الحضور من 
شباب الدول األفريقية أن أهم التحديات 
ــلــــدان هــي  ــبــ ــام الـــحـــوكـــمـــة فــــي هـــــذه الــ ــ ــ أمـ
لــلــتــســيــيــر اإلداري  الــتــقــلــيــديــة  اآللــــيــــات 
والبيروقراطية وغياب اإلرادة السياسية 
لإصالح ومقاومة الفساد، وبالتالي لم 
يــخــتــلــفــوا قــطــعــا فـــي تــشــخــيــص املــشــاكــل 
واتــفــقــوا أيــضــا عــلــى إيــجــاد حــلــول لهذه 

املشاكل.
ودعــــــا شـــبـــاب مــــشــــاركــــون إلـــــى ضـــــرورة 
لــهــذه املشكلة  إعـــداد إستراتيجية كحل 
وتنفيذها ومتابعتها بمشاركة القطاع 
العام والقطاع الخاص واملجتمع املدني 
واملواطنني واألحزاب السياسية على حد 

ســواء، مؤكدين على ضــرورة االستفادة 
الــعــام والقطاع  مــن الــشــراكــة بــني القطاع 
الخاص من أجل تصدير التطور اإلداري 
الذي اكتسبه القطاع الخاص في العالم 
في عهد الطفرة الرقمية، ونقلها للقطاع 

العام ليبدأ في التعافي.

ــــدور مـــحـــاور املــنــتــدى حــــول الــشــبــاب  وتــ
ــنـــمـــيـــة املــــســــتــــدامــــة،  ــتـ ــلــــى الـ والـــــــرهـــــــان عــ
والـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة والــشــفــافــيــة لــدى 
الــشــبــاب والـــشـــبـــاب ووســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، واملـــحـــاكـــاة الــدبــلــومــاســيــة، 
ــــالث ورش  ــاور ثــ ــ ــحـ ــ ــذه املـ ــ وتـــصـــاحـــب هــ

عــمــلــيــة. ويـــعـــد املـــنـــتـــدى فـــرصـــة لتمكني 
الشباب من خالل توسيع مجال املشاركة 
واملبادرة وبناء القدرات الريادية وتعزيز 
ــنــــوع الـــثـــقـــافـــي كـــقـــيـــمـــة تـــنـــظـــم عــلــى  ــتــ الــ
أســاســهــا املــشــاريــع املــشــتــركــة والــتــعــارف 

بني الشباب من دول وثقافات أخرى.

يحفز المبادرات لدى الشباب.. مسؤولون ومشاركون في المنتدى:

»الدوحة اإلسالمي« يعزز تمكين الشباب وبناء القدرات الريادية

¶ موضوعات متنوعة ومهمة يتناولها المنتدى

¶  مشعل التميمي

¶  فارس بن التارزي

العفيفة: مساحة أوسع 
للتعبير وطرح الرؤى 

قالت عجايب العفيفة رئيس 
قسم االتصال بــوزارة الثقافة 
والــريــاضــة إن املنتدى يهدف 
ــــق مـــــســـــاحـــــة لــــلــــشــــبــــاب  ــلـ ــ ــــخـ لـ
للتعبير عن أنفسهم وآرائهم 
حـــول عـــدد مــن الــقــضــايــا التي 
تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى اهــتــمــامــهــم، 
وهـــــــــو عـــــــبـــــــارة عـــــــن مـــســـاحـــة 

لتبادل األفكار والثقافات.
وأضــافــت أن هــنــاك مشاركات 
واســعــة لــلــشــبــاب فــي املــنــتــدى 
ــــورش تــنــاقــش الــعــديــد من  والـ
القضايا املهمة كالقضاء على 

ــة والــحــوكــمــة  ــزاهـ ــنـ الـــفـــســـاد والـ
الرشيدة، باإلضافة إلى قضية 

ــر والـــقـــوانـــني لــلــمــنــظــمــات واملــؤســســات  املــشــاركــة فـــي وضـــع األطــ
والتي تخلق لدى الشباب نوعا من املبادرة والفعالية في وضع 
مثل هذه القوانني. ونوهت إلى أن املؤتمر سيخرج بالعديد من 
النتائج التي يصنعها الشباب أنفسهم ويستطيعون عبر هذه 

النتائج من إيجاد حلول ملشاكلهم.

األجنف: دعم الشباب 
للقيادة في بيئتهم 

ومجتمعاتهم 
قـــــــــال هـــــــــــــارون األجـــــــنـــــــف مـــن 
لــيــبــيــا ويــعــمــل مـــع مــنــظــمــات 
املــجــتــمــع املــدنــي إن املــشــاركــة 
في منتدى الشباب اإلسالمي 
لــــهــــا فـــــوائـــــد كــــثــــيــــرة أبــــرزهــــا 
الـــــجـــــيـــــدة ودور  ــة  ــ ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ الـ
شبكات التواصل االجتماعي، 
وغيرها من الدورات املختلفة 
الــتــي مــن شــأنــهــا بــنــاء الــقــادة 
ــاب، وإنـــــــشـــــــاء أعــــمــــال  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
ــــالت مـــــنـــــاصـــــرة لــــدعــــم  ــ ــمـ ــ ــ وحـ
الـــشـــبـــاب بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات 
ــة الـــتـــي  ــئــ ــيــ ــبــ قـــــيـــــاديـــــة فــــــي الــ

يعيشون فيها ومجتمعاتهم، 
وتمكينهم من صنع القرار وبناء املستقبل الذي يطمحون إليه.

وأكد أنهم كشباب يؤمنون بأنه قد ال يمكن أن نصنع مستقبال 
لــشــبــابــنــا ولـــكـــن يــمــكــن أن نــصــنــع شــبــابــا يــســتــطــيــع أن يصنع 

مستقبله الذي يريده والذي يعيش من أجله.
ولفت إلى أن أول أيام املؤتمر حققنا نتائج إيجابية في اكتساب 
مــهــارات جــديــدة، وبــنــاء عــلــى هـــذه الــنــتــائــج املــبــدئــيــة فـــإن نهاية 
املؤتمر ستذخر بالكثير من التشبيكات الجديدة مع نخبة من 
الشباب اإلسالمي في هذا املؤتمر، وستكون فرصة جيدة لبناء 

أعمال جديدة تضم جميع الشباب اإلسالمي من جديد.

مشعل التميمي: تبادل الثقافات المختلفة وبحث الحلول 

بن التارزي: رؤية مبتكرة لحلول المشاكل 
¶  عجايب العفيفة

¶  هارون األجنف

مصطفى شاهين

¶  مشاركة شبابية من عشرات الدول اإلسالمية



11 محليات
Issue No 1165 - Wednesday 10 July 2019

العدد 1165
األربعاء 7 ذو القعدة 1440 هـ ــ 10 يوليو 2019

أحزان الماليين تتجدد مع اقتراب الموسم

يــتــوالــى لــلــعــام الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
منع القطريني من الحج، بالتزامن مع 
بدء توزيع اململكة العربية السعودية 
لتأشيرات املجاملة على السياسيني 
الدعم للنظام السعودي  بهدف حشد 

في العالم اإلسالمي.
ــــراب مـــوســـم الـــحـــج الـــثـــالـــث  ــتـ ــ ومـــــع اقـ
تتجدد أحزان مليون ونصف املليون 
أداء شعيرتي الحج  ُمِنُعوا من  مسلم 
والعمرة منذ فــرض الحصار الجائر 

على قطر.
بـــدمـــوع االشـــتـــيـــاق لـــزيـــارة بــيــت الــلــه 
ــقـــطـــريـــني  ــة الـ ــنــ ــســ الـــــــحـــــــرام، تـــلـــهـــج ألــ
واملــقــيــمــني بـــالـــدعـــاء لــلــه عـــز وجــــل أن 

يرزقهم حج بيته الحرام.
الــدكــتــور محمد  وقــال فضيلة الشيخ 
الصغير إن ما حدث مع القطريني بعد 
فــــرض الـــحـــصـــار يــعــد ســابــقــة تــحــدث 
ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، بــمــنــع شعب 
بأكمله من الحج، مؤكدًا أن ذلــك يعد 
الظلم والتعدي على حدود  نوعًا من 
الــلــه، وهـــو أمـــر يــنــذر بــعــقــوبــة كبيرة، 
مــضــيــفــًا: نــحــن ال نــعــول عــلــى عــقــوبــة 
من األمــم املتحدة أو أي أنظمة، ولكن 
ف هؤالء من عقوبة الله عز وجل  وِّ

َ
نخ

فــي الــصــد عــن بيته الــحــرام، فما صد 
ل  أحد من الناس عن بيت الله إال عجَّ

الله له العقوبة.
الـــعـــرب  أن  إلــــــى  ــيـــر  الـــصـــغـ ولــــفــــت د. 
ــلــــه عــز  فـــهـــم الــ وقــــريــــش تـــحـــديـــدًا شـــرَّ
ــل بــخــدمــة الـــحـــرم، لــكــن قــريــشــًا لم  وجـ
تمنع أحدًا قط من زيارة الحرم، وكان 
ــا أو  ــن قــتــل أخــ الـــواحـــد مــنــهــم يــــرى َمــ
ــا وال يـــصـــده عـــن الــــحــــرم، بـــل ربــمــا  أبــ
ــاه، ولــكــن  ــ ــًا أعـــطـــاه إيـ لـــو ســألــه إحـــرامـ
يــضــيــقــون بــأهــل الـــعـــدل والـــحـــق، فما 
منعوا أحــدًا إال رســول الله صلى الله 

عليه وسلم.
وشدد الدكتور الصغير على ضرورة 
رفــــــع الـــتـــســـيـــيـــس عـــــن الـــــحـــــج، وعـــــدم 
ــأداة ضـــغـــط ســيــاســي،  ــ ــ اســـتـــخـــدامـــه كـ
الفــتــًا إلـــى أن بــعــض الــــدول األفــريــقــيــة 

غــريــت بــزيــادة أعــداد حجاجها حتى 
ُ
أ

تشارك في حصار قطر، وبعض الدول 
الــتــي رفــضــت ُهــــددت بــســحــب النسب 
مــنــهــا، األمـــــر الـــــذي يــعــتــبــر تــســيــيــســا 

صريحا للحج.
وبـــني د. الــصــغــيــر أن تــســيــيــس الــحــج 
جــريــمــة، الفــتــًا إلـــى ضــــرورة أن يكون 

أداء جميع  هـــنـــاك إجــــــــراءات تــضــمــن 
املــســلــمــني لــشــعــيــرتــي الــحــج والــعــمــرة 

دون أي تضييق.
وشــدد د. الصغير على أنــه ال ينبغي 
على مــن شــرفــه الــلــه عــز وجــل بخدمة 
الـــحـــرمـــني الـــشـــريـــفـــني أن يـــصـــد أحــــدًا 
عــن بــيــت الــلــه، أمـــا أن ُيــــروع اإلنــســان 

فــي الــحــرم ويــصــبــح دخــــول الــحــرمــني 
يخضع للموجات السياسية فهذا من 
الفظائع، مشيرًا  الكبائر وأفظع  أكبر 
إلى أن السعودية سلمت حجاجًا من 
ليبيا لحفتر، باإلضافة إلى املمنوعني 
من الحج منذ االنقالب في مصر وهذا 

كله يعد من قبيل تسييس الحج.

¶ 500 تأشيرة حج موزعة على برلمانيين وذويهم بالمغرب

¶ د. محمد الصغير

حــول الــحــراك الــعــاملــي ملنع تسييس الــحــج أكد 
د. الــصــغــيــر أن الـــحـــراك الــعــاملــي الــــذي يــطــالــب 
بـــأن يــخــرج مــلــف الــحــج عــن املــحــيــط السياسي 
وأال يستخدم كــورقــة ضغط سياسي هــو أمر 
نـــؤيـــده بـــقـــوة وعـــلـــى كـــل غـــيـــور عــلــى بــيــت الــلــه 
الــحــرام أن يفضح هــذه الــســيــاســات، ويكفي أن 
تعرف أن كل القضايا التي تخرج من القضاء 
الجائر في مصر قبل أن تحكم في حكم النقض 
إلـــى منافذ  يــتــم تسليم نــســخ مــنــهــا  الـــبـــات،  أو 
فــي اململكة العربية السعودية، التي أصبحت 
ــورة مــصــغــرة مـــن مــنــافــذ ومــخــافــر الــشــرطــة  صــ
الــحــالــيــة. مــن جهتها طــالــبــت اللجنة  املــصــريــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــــســــان، بــــضــــرورة إدراج 
انتهاكات اململكة العربية السعودية للحق في 
ممارسة الشعائر الدينية، وتسييسها املتعمد 
الــتــي تطال  للحج والــعــمــرة ضمن االنــتــهــاكــات 
حرية الدين واملعتقد واملمارسات الدينية، في 
التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تصدره 

الخارجية األمريكية.
ودعـــــت الــلــجــنــة ســفــيــر الـــحـــريـــات الــديــنــيــة في 
ــيـــة، أول يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي،  ــكـ الـــخـــارجـــيـــة األمـــريـ
إلــــى زيــــــارة دولـــــة قــطــر لـــلـــوقـــوف عــلــى حقيقة 
االنــتــهــاكــات والــعــراقــيــل الــتــي تــمــنــع املــواطــنــني 
ــة قــطــر مـــن أداء شــعــائــرهــم  ــ واملــقــيــمــني فـــي دولـ

الثالث على التوالي، منذ بداية  الدينية، للعام 
حصار قطر.

وحذرت اللجنة من تعمد السلطات السعودية 
تضليل الــــرأي الــعــام الــعــاملــي قــبــيــل كــل موسم 
ــا تـــرحـــب  ــهــ ــأنــ ـــه بــ ــامــ ــ ـــهـ لـــلـــحـــج والـــــعـــــمـــــرة، وإيــ
بــالــحــجــاج واملــعــتــمــريــن الــقــطــريــني واملــقــيــمــني 
املــقــدســة،  بــالــبــقــاع  الــديــنــيــة  ألداء شــعــائــرهــم 
كــكــل املــســلــمــني فــي الــعــالــم، لــكــن تــلــك السلطات 
فــي الــواقــع ال تقدم أي خطوة أو مــبــادرة جــادة 
لتذليل العراقيل والصعوبات التي وضعتها 
مــنــذ بــدايــة الــحــصــار. ومـــن أبـــرز تــلــك العراقيل 
الـــســـمـــاح لــلــمــواطــنــني واملـــقـــيـــمـــني بــحــقــهــم فــي 
التنقل إلى البقاع املقدسة عبر رحالت مباشرة 
وعــبــر شــركــة الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، بــدال 
مــن تــكــبــد مــشــقــة الــســفــر عــبــر رحــــالت مختلفة، 
ومنع رحــالت الحج والعمرة بــرا عبر الحدود 
الــســعــوديــة، وحــرمــان الــقــطــريــني مــن حقهم في 
تحويل األمــــوال، وغــيــاب بعثة رسمية قطرية 
ــدم وجــــود أي تــنــســيــق للسلطات  فـــي مــكــة، وعــ
ــة مـــــع نـــظـــيـــرتـــهـــا الــــقــــطــــريــــة بـــشـــأن  ــعــــوديــ الــــســ
ــة ملـــوســـم الـــحـــج والـــعـــمـــرة  ــ ــــالزمـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ
وضـــمـــان أمــــن وســـالمـــة الــحــجــاج واملــعــتــمــريــن 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــتــحــريــض ضـــد املــواطــنــني 

واملقيمني في قطر.

رصــــدت الــهــيــئــة الــدولــيــة ملــراقــبــة إدارة الــســعــوديــة 
الــبــدء فــي تــوزيــع تأشيرات املجاملة على  للحرمني 
الــســيــاســيــني املــســلــمــني بــهــدف حــشــد الــدعــم للنظام 

السعودي في العالم اإلسالمي.
وأفــادت وكالة الصباح اإلعالمية عن تلقي البرملان 
ــذا الــــعــــام مــــن أجـــل  ــهـ املـــغـــربـــي 500 تـــأشـــيـــرة حــــج لـ
تــوزيــعــهــا عــلــى الــبــرملــانــيــني وزوجـــاتـــهـــم وأبــنــائــهــم 
ومــقــربــني مــنــهــم، ال تــربــطــهــم أي عــالقــة بــاملــؤســســة 

التشريعية، من أجل أداء مناسك الحج.
وأضافت وكالة الصباح أنه سيشرع مكتبا البرملان 
بغرفتيه، قــريــبــا، فــي تــوزيــع بــطــاقــات خــاصــة على 
البرملانيني تسهل لهم الحصول على تأشيرة الحج، 
ــدون املـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــرعـــة الـــتـــي تــجــريــهــا وزارة  ــ بـ

األوقاف والشؤون اإلسالمية كل سنة.
وعاد منح سفارة السعودية بالرباط ملئات تأشيرات 
الحج تحت مسمى »املجاملة« للبرملانيني املغاربة، 
لــيــتــصــدر الــنــقــاش مـــن جــديــد بـــني الـــفـــرق الــنــيــابــيــة 
املــشــكــلــة لــلــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة، ســـــواء بمجلس 
النواب واملستشارين، وكذا املواطنني املغاربة الذين 
تـــعـــذر عــلــيــهــم الــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرة الــعــاديــة. 
ويــرابــط العديد مــن البرملانيني، كــل اثنني وثــالثــاء، 
أمام مكتبي حبيب املالكي وحكيم بنشماش، بحثا 
عن »بون«، من أجل التوسط لفائدة قريب أو قريبة، 

للسفر إلى السعودية ألداء مناسك الحج.
وقد رصدت الهيئة الدولية ملراقبة إدارة السعودية 
للحرمني في وقت سابق مراسالت سعودية رسمية 

مسربة تحتوي على أدلة دامغة في كيفية استغالل 
السعودية لتأشيرات الحج والعمرة لتدعم أهدافها 
وطموحاتها السياسية ولــشــراء ذمــم السياسيني 
واإلعالميني املسلمني عن طريق إعطائهم تأشيرات 
حج وعمرة باملجان وبشكل غير قانوني للوقوف 
الى جانب اإلدارة السعودية في قراراتها السياسية.

وبــحــســب الــهــيــئــة فــقــد تـــحـــدث شــخــص مـــقـــرب من 
الــســفــارة الــســعــوديــة فــي مــصــر للهيئة، بـــأن سفير 
ــوزع يــومــيــًا الـــعـــديـــد مـــن الــتــأشــيــرات  ــ الــســعــوديــة يـ
املــجــانــيــة عــلــى اإلعــالمــيــني والــســيــاســيــني املــؤيــديــن 
لــســيــاســة الــســعــوديــة وبــعــض الــفــنــانــني فـــي مــصــر. 
وكشفت الهيئة أن السعودية منحت كل سفير لها 
في الخارج 3 آالف تأشيرة الستخدامها تحت بند 

املجاملة واالستغالل السياسي.
إلــى أن السعودية تمارس  الــدولــيــة  وتشير الهيئة 
االســتــغــالل الــســيــاســي لــتــأشــيــرات الــحــج والــعــمــرة 
ــى حــــرمــــان املــســلــمــني مــن  ــ والـــــــذي بـــــــدوره يــــــؤدي إلـ
تأدية مناسك الحج والعمرة، وتستغل السعودية 
الــدول التي  الحج والعمرة لتصفية حساباتها مع 
تــعــارضــهــا سياسيًا ولــفــرض أجــنــدتــهــا السياسية 
الـــدول ألنها تعلم بــأن جميع املسلمني  على جميع 
ــة هـــذه  ــأديـ ــتـ والـــــــــدول اإلســــالمــــيــــة بـــحـــاجـــة مـــاســـة لـ
الــفــريــضــة اإلســالمــيــة الــخــامــســة. وتــضــيــف الهيئة 
الــســعــوديــة الحالية ال تستحق أن تدير  أن اإلدارة 
 ذريعًا 

ً
األماكن اإلسالمية املقدسة وأنها فشلت فشال

في إدارة شؤون الحج والعمرة.

مصطفى شاهين

هيئة الرقابة:  السعودية تستغل توزيع تأشيرات 

الحج ألغراض سياسية 
حراك عالمي لتجنيب الشعائر الدينية 

الضغوط السياسية 

تأشيرات مجاملة للسياسيين
 ومنع القطريين من الحج
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% 0.55 ارتفع بنسبة 

10500 نقطة قيمة المؤشر و2.4 مليار ريال مكاسب الجلسة

الــبــنــوك والــخــدمــات  قــطــاع  اســتــحــوذ سهم مجموعة QNB ضمن 
املتداولة خــال جلسة  السيولة  النصيب األوفــر من  املالية على 
أمـــس الــثــاثــاء، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــداوالت عــلــى هـــذا السهم 
نــحــو 36.2 مــلــيــون ريـــــال لــيــتــصــدر بـــذلـــك تــرتــيــب الــشــركــات 
إلى  أمــس، باإلضافة  السيولة في جلسة  األكثر استحواذا على 
الــتــداوالت بالنسبة  االستحواذ على املرتبة األولــى من حيث قيمة 
لقطاع البنوك والخدمات املالية حيث بلغت نسبة استحواذه على السيولة 
املتداولة ضمن هذا القطاع نحو 63.42% من إجمالي سيولة قطاع البنوك والخدمات املالية 
والتي تقدر بنحو 57.2 مليون ريال. وتم تداول نحو 1.9 مليون سهم من أسهم مجموعة 

QNB خال تعامات أمس الثاثاء، ومن خال تنفيذ 215 صفقة.

36.2 مليون ريال سيولة 
QNB استحوذ عليها سهم

لقطة

أخبار الشركات
¶  تــبــدأ الــشــركــات املــدرجــة ضــمــن بــورصــة قــطــر انــطــاقــا مــن الــيــوم فــي اإلعــــان عن 
الـــجـــاري، حــيــث ستكون  الــعــام  نتائجها املــالــيــة املنتهية فــي تــاريــخ 30 يــونــيــو مــن 
 .»QNB انطاقة موسم اإلفصاحات مع إفصاح مجموعة بنك قطر الوطني »مجموعة
ــاال كــبــيــرة عــلــى موسم  ويــعــلــق الــخــبــراء واملــحــلــلــون املــالــيــون وكــبــار املستثمرين آمـ
اإلفــصــاحــات، حيث مــن املنتظر أن يساهم فــي تحريك مستويات السيولة فــي ظل 
توقعات بتحقيق مستويات أرباح تقترب من املستويات املسجلة في النصف األول 
من العام املاضي. ويأتي موسم اإلفصاحات عن النتائج املالية للنصف األول من 
أيــام قليلة مــن انتهاء بــورصــة قطر مــن تجزئة أسهم الشركات  الــجــاري بعد  الــعــام 
املــدرجــة، حيث بلغ إجمالي األســهــم بعد التجزئة نحو 132.1 مليار سهم، والتي 
ستكون أحد املحركات املحفزة لدخول االستثمارات وتنشيط السيولة املتداولة إلى 
جانب األسهم املتداولة ضمن البورصة، خاصة فيما يتعلق باألسهم القيادية في 
البورصة والتي كانت أسعارها قبل التجزئة عالية جدا وينحصر الدخول عليها من 

قبل كبار املستثمرين واملحافظ األجنبية والصناديق االستثمارية. 
وبــلــغ عـــدد الــشــركــات الــتــي حـــددت مــواعــيــد إفــصــاحــاتــهــا 27 شــركــة، حــيــث بــلــغ عــدد 
الشركات ضمن قطاع البنوك والــخــدمــات املالية التي حــددت موعد إفصاحها 11 
بنكا وشركة مالية، وفــي قطاع الخدمات والسلع االستهاكية بلغ عــدد الشركات 
4 شركات، وفي قطاع الصناعة 3 شركات، وفي قطاع التأمني حددت أربع شركات 
مواعيد إفصاحاتها املالية، وفي قطاع العقارات حددت شركتان موعد إفصاحهما، 
وحددت شركة واحدة في قطاع االتصاالت موعد إفصاحها املالي في حني بلغ عدد 
املــالــي ضمن قطاع النقل شركتني  الشركات التي قامت بتحديد موعد إفصاحها 
فقط، وبذلك يكون مجموع الشركات التي حــددت مواعيد إفصاحاتها حتى أمس 
الثاثاء 27 شركة، ومن املنتظر أن تعلن بقية الشركات املدرجة في البورصة والبالغ 
عددها 19 عن مواعيد إفصاحاتها املالية خال األيام القليلة املقبلة، وفقا للمواعيد 
الــشــركــات خــال الفترة املقبلة، وبما  الخاصة باجتماعات مجالس اإلدارات لتلك 
املــالــيــة املعتمدة مــن قبل  الــقــواعــد التشريعية وضــوابــط اإلفــصــاحــات  يتماشى مــع 

الهيئات املالية الرقابية في الدولة على السوق املالي.
¶ أعلنت شركة قطر وعــمــان لاستثمار عــن عزمها اإلفــصــاح عــن البيانات املالية 
للفترة املنتهية في 30 يونيو من العام الجاري وذلك يوم اإلثنني املوافق 5 أغسطس 

من العام الجاري.

أقفل املؤشر العام لبورصة قطر جلسة 
تـــداوالت أمــس الثاثاء على ارتفاعات 
طفيفة فــي جلسة تــواصــل فيها هــدوء 
الـــتـــداوالت نتيجة عـــدة مــتــغــيــرات لعل 
أبرزها فترة الصيف التي تشهد عادة 
انـــحـــســـار مـــســـتـــويـــات الـــــتـــــداول، حــيــث 
استقر املؤشر في أعقاب تداوالت أمس 
عند مستوى 10,500.46 نقطة بنسبة 
ارتــفــاع تــســاوي 0.55% بــعــد أن كسب 
ما قيمته 57.59 نقطة، في حني بلغت 
رسملة السوق نحو 576.3 مليار ريال، 
بعد أن كسب ما قيمته 2.4 مليار ريال 
ــنــــني. أمــا  مـــقـــارنـــة بــتــعــامــات يــــوم اإلثــ
الــســيــولــة فــقــد اســتــقــرت بـــدورهـــا عند 
مستوى 131.1 مليون ريال، منخفضة 
بذلك 31.89% مقارنة بجلسة اإلثنني 
ــد بـــلـــغـــت كــمــيــة  ــقـ ــــي إلــــــى ذلــــــك فـ ــــاضـ املـ
املـــتـــداولـــة 42.7 مــلــيــون سهم  األســـهـــم 
في نهاية جلسة األمــس، كما بلغ عدد 
الــعــقــود املــنــفــذة 4601 صــفــقــة، مسجا 

تراجعا بنسبة %10.83.
ــراء بــالــنــســبــة  ــشــ وســـجـــلـــت تــــــــداوالت الــ
ــقــــطــــريــــني انـــخـــفـــاضـــا  لـــلـــمـــســـاهـــمـــني الــ
مــلــحــوظــا مـــقـــارنـــة بـــتـــعـــامـــات الــبــيــع، 

الــــشــــراء %59.85  بــلــغــت نــســبــة  حـــيـــث 
مقابل 72.16% إجــمــالــي نسبة البيع، 
ــداول بـــالـــشـــراء عـــلـــى 45  ــ ــتـ ــ حـــيـــث تــــم الـ
شركة بكمية أسهم تقارب 22.1 مليون 
سهم وبقيمة تقدر بنحو 43.9 مليون 
ريــــــال، فـــي حـــني كـــانـــت قــيــمــة صــفــقــات 
بيع املساهمني القطريني 51.4 مليون 

ــيـــة أســــهــــم 24.4 مــلــيــون  ريــــــــال وبـــكـــمـ
سهم. أما املؤسسات القطرية املتمثلة 
فــي الــشــركــات واملــحــافــظ والــصــنــاديــق 
االســتــثــمــاريــة فــاشــتــرت بــقــيــمــة تــفــوق 
34.4 مليون ريال من خال 4.2 مليون 
ســهــم والـــتـــداول عــلــى 25 شــركــة مقابل 
الــــتــــداول عــلــى 20 شــركــة بــيــعــا بكمية 

أسهم تصل إلى نحو 5.6 مليون سهم 
تـــســـاوي 43.2 مليون  تـــــداول  وبــقــيــمــة 

ريال بيعا.
إلى ذلك، فقد نشط األفراد الخليجيون 
شــراء من خال التداول على 18 شركة 
بكمية أسهم متداولة تساوي 638.07 
ألف سهم بقيمة تجاوزت 1.06 مليون 

ــتــــداول عــلــى 14 شــركــة  ــال مــقــابــل الــ ــ ريـ
ألــف سهم بقيمة  بالبيع لنحو 296.5 
املــؤســســات  ألــــف ريــــــال. وعـــلـــى   682.7
الــتــي نشطت بــدورهــا على  الخليجية 
عمليات الشراء بقيمة 2.9 مليون ريال 
مقابل 6.3 مليون ريال بيع حيث وقع 
ــتـــداول شــــراء عــلــى 7 شــركــات بكمية  الـ
أسهم تساوي 893.9 ألف سهم والبيع 
عــلــى 8 شــركــات بكمية أســهــم تــســاوي 

1.6 مليون سهم.
ــراد  ــ ومــــن جــهــة ثــانــيــة، فــقــد تـــــداول األفـ
األجـــانـــب شــــراء عــلــى 38 شــركــة بكمية 
أســهــم نــاهــزت 9.9 مليون سهم بقيمة 
15.6 مليون ريال، في حني كانت شملت 
عمليات البيع 40 شركة بكمية أسهم 
تساوي 7.7 مليون سهم بقيمة 13.01 
مليون ريــال. أما بالنسبة للمؤسسات 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــة املـــــكـــــونـــــة مـــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ
واملــحــافــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
الــتــداول على أسهم 23 شركة شراء  تم 
بكمية أسهم تجاوزت 4.8 مليون سهم 
وبــقــيــمــة إجــمــالــيــة تـــســـاوي نــحــو 32.9 
مــلــيــون ريــــال، فــي حــني كــانــت عمليات 
الــبــيــع عــلــى أســـهـــم 25 شـــركـــة وبــكــمــيــة 
أسهم تجاوزت سقف 2.9 مليون سهم 

وبقيمة 16.4 مليون ريال.

أحمد فضلي

مؤشرات الجلسة

6% 31.8936.2 5.6% 9.75
قطاعات سجلت 

ارتفاعا أمس 
 انخفاضا في السيولة

املتداولة
مليون ريال قيم تداوالت
 QNB متصدر السيولة

مليون سهم تداوالت قطر األول 
متصدر الكميات 

 نموا في سهم »املناعي« 
متصدر األسهم املرتفعة
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ــــس الــــثــــاثــــاء  ــ ــلـــســـة أمـ شــــهــــدت جـ
تـــســـجـــيـــل ارتـــــفـــــاعـــــات مـــلـــحـــوظـــة 
ــــرات  ــــؤشـ ــة املـ ــافــ ــتـــوى كــ ــلـــى مـــسـ عـ
املــدرجــة ضمن بورصة  القطاعية 
قــــطــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء قــــطــــاع مــؤشــر 
ــن أبــــرز  ــ ــم الـــنـــقـــل. ومـ ــهـ جــمــيــع أسـ
القطاعات التي قادت االرتفاعات 
نــجــد مــؤشــر جــمــيــع أســهــم قــطــاع 
النقل وقــطــاع البنوك والخدمات 
ــة يــلــيــهــم قـــطـــاع الــصــنــاعــة  ــيـ ــالـ املـ
ومــن ثــم قــطــاع الــخــدمــات والسلع 

االستهاكية.
كما سجلت املــؤشــرات الرئيسية 
ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ارتــــــــفــــــــاعــــــــات طــــفــــيــــفــــة مـ
ــلــــة خــــال  بــــاملــــســــتــــويــــات املــــســــجــ
الــجــلــســات املــاضــيــة، حــيــث ارتــفــع 
مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي بنسبة 
0.55% بــعــد أن كــســب مـــا قيمته 
105.97 نقطة ليقفل املــؤشــر عند 
مــســتــوى 19,321.74 نــقــطــة، في 
حــني ارتــفــع مــؤشــر بــورصــة قطر 
الريان اإلسامي السعري بنسبة 
0.50% بــعــد أن كــســب مـــا قيمته 
11.89 نقطة ليغلق عند مستوى 
2,394.75 نقطة. كما أقفل مؤشر 
بـــورصـــة قــطــر الــــريــــان اإلســـامـــي 
عــنــد مــســتــوى 4,0.77.52 نقطة 
ــاع تـــســـاوي  ــ ــفــ ــ مـــحـــقـــقـــا قـــيـــمـــة ارتــ
20.23 نقطة ليدفع املؤشر بنسبة 
فــقــد  ــك،  ــ ــــى ذلــ إلـ تــــســــاوي %0.50. 
ارتـــفـــع مـــن جــهــتــه مـــؤشـــر جميع 
األســـهـــم بــنــســبــة تـــســـاوي %0.53 
ــنــــد مـــســـتـــوى  ــر عــ ــ ــــؤشــ ــلـــق املــ لـــيـــغـ
نــقــطــة مــســجــا قــيــمــة   3,101.07

تغير تساوي 16.24 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات القطاعية، 
ــفـــع مـــؤشـــر جــمــيــع أســهــم  فــقــد ارتـ
البنوك والخدمات املالية بنسبة 
0.59% بــعــد أن كــســب مـــا قيمته 
23.59 نقطة، ليدفع باملؤشر إلى 

ــــى 4,055.59 نــقــطــة.  إلـ ــاع  ــ ــفـ ــ االرتـ
وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع 
الــخــدمــات والــســلــع االســتــهــاكــيــة 
بما نسبته 0.51% بعد أن كسب 
لــيــغــلــق  نــقــطــة  قــيــمــتــه 41.58  ــا  مــ
املـــؤشـــر عــنــد مــســتــوى 8,202.64 
نقطة وارتفع مؤشر جميع أسهم 
الصناعة بنسبة 0.21% بعد أن 
كسب مــا قيمته 6.62 ليقفل عند 
مستوى 3,225.81 نقطة. وتراجع 
مؤشر جميع أسهم قطاع التأمني 
بنسبة 0.07% بــعــد أن خــســر ما 
قيمته 2.16 نقطة ليغلق املؤشر 
عــنــد مــســتــوى 3,116.63 نــقــطــة. 
وارتفع مؤشر جميع أسهم قطاع 
بــنــســبــة %0.43  كـــذلـــك  الـــعـــقـــارات 
بــعــد أن كــســب فـــي أعـــقـــاب جلسة 
الــثــاثــاء 6.63 نقطة ليدفع  أمــس 
بــاملــؤشــر لـــإغـــاق عــنــد مــســتــوى 

.1,555.78
ــهـــم  ــر جـــمـــيـــع أسـ ــ ــــؤشـ ــع مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وارتـ
بــمــا نــســبــتــه %0.33  االتــــصــــاالت 
بعد أن كسب ما قيمته 3.01 نقطة 
إلــى االرتــفــاع الى  ليدفع باملؤشر 

مستوى 926.03 نقطة. في املقابل 
ارتــفــع مــؤشــر جميع أســهــم النقل 
بما نسبته 1.82% بعد أن كسب 
ما قيمته 44.78 نقطة ليدفع من 
إلــــى 2,507.59  ــر  املـــؤشـ مــســتــوى 

نقطة.
إلــى ذلــك، فقد قــادت أسهم مجمع 
املــنــاعــي االرتــفــاعــات حــيــث ارتــفــع 
يــلــيــه سهم  بــمــا نــســبــتــه %9.75، 
اإلســـــامـــــيـــــة الــــقــــابــــضــــة بــنــســبــة 
ثـــم شــركــة  تـــســـاوي 3.38% ومــــن 
املــتــحــدة لــلــتــنــمــيــة الـــتـــي ارتــفــعــت 
أســهــمــهــا بنسبة 2.88% وأســهــم 
نـــاقـــات بــنــســبــة 2.73% وأســهــم 
شركة الرعاية بما نسبته %2.44. 
أمــا األســهــم الــتــي انخفضت فهي 
أســهــم الــخــلــيــج الــتــكــافــلــي بنسبة 
الـــعـــامـــة  ثــــم أســــهــــم  5.53% ومـــــن 
بما نسبته 3.10% وأسهم شركة 
الــقــابــضــة بــمــا نسبته  اســتــثــمــار 
ثـــــم أســــهــــم شـــركـــة  1.71% ومــــــن 
بـــمـــا نــســبــتــه %1.21  اإلســـامـــيـــة 
وأســـهـــم شـــركـــة الـــدوحـــة لــلــتــأمــني 

بما نسبته %0.83.

6 قطاعات مقابل تراجع التأمين صعود 
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أنهى طالب برنامج ماجستير املتاحف 
واملـــعـــارض فـــي كــلــيــة لــنــدن الــجــامــعــيــة 
ــدد مــن  ــ قـــطـــر تـــدريـــبـــهـــم الــعــمــلــي فــــي عـ
أرقى املؤسسات الثقافية على مستوى 
ــاء هـــذا الــتــدريــب فـــي إطـــار  الــعــالــم. وجــ
الــتــزام الجامعة ببناء كــادر مؤهل في 
قــطــر مــن الــعــامــلــن فــي مــجــالــي الــتــراث 

الثقافي وإدارة املعرفة.
وخالل هذا التدريب، عمل الطالب جنًبا 
إلــى جنب مــع خــبــراء دولــيــن فــي بيئة 
عمل مهنية، وهو ما أتــاح لهم تطبيق 
املعارف النظرية التي اكتسبوها داخل 
الــفــصــول الــدراســيــة على أرض الــواقــع. 
ا رئيسًيا 

ً
وُيعد التدريب العملي مكون

من سياسة الجامعة لتأهيل وتطوير 
الطالب، حيث يؤهلهم لتولي مناصب 
 فـــي مــجــالــي الــتــراث 

ً
قــيــاديــة مــســتــقــبــال

الثقافي وإدارة املعرفة في قطر.

ــذا الـــتـــدريـــب، أوضـــح  ــا عــلــى هــ
ً
وتــعــلــيــق

الــــدكــــتــــور ســــــام إيــــفــــانــــز، مــــديــــر كــلــيــة 
الــــتــــدريــــبــــات  الــــجــــامــــعــــيــــة، أن  لـــــنـــــدن 
الــعــمــلــيــة تــخــتــبــر مــعــرفــة الـــطـــالب الــتــي 
لــنــدن الجامعية  يكتسبونها فــي كلية 
قطر وفي املدينة التعليمية وتطبيقها 

عملًيا في بيئة مختلفة، حيث قال: في 
ــام، نستمع إلـــى شــهــادات مذهلة  كــل عـ
مـــن الـــطـــالب تــوضــح عــمــق مـــا تعلموه 
فــي كلية لــنــدن الــجــامــعــيــة قــطــر وكيف 
كان لذلك أثر في صياغة تجاربهم في 

مؤسسات مرموقة.

بـــدأت األحـــد املــاضــي الــــدورات القرآنية 
الــدعــوة  الــتــي تنظمها إدارة  الصيفية 
واإلرشـــــــــــاد الـــديـــنـــي بـــــــــوزارة األوقـــــــاف 
والــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة خــــــالل الـــفـــتـــرة 
الــصــبــاحــيــة فــي )31( مــركــزًا مــن مــراكــز 
ــرآن الـــكـــريـــم الــتــابــعــة لقسم  ــقــ تــعــلــيــم الــ
الـــقـــرآن الــكــريــم وعـــلـــومـــه، وتـــهـــدف إلــى 
ــات  ــن آيـ مـــراجـــعـــة وتــثــبــيــت املـــحـــفـــوظ مـ

وسور القرآن الكريم.
ــــدورات حــالــيــا 939  ويــشــارك فــي هـــذه الـ
طـــالـــبـــا، ومــــن املـــتـــوقـــع مـــشـــاركـــة أعــــداد 
أكبر من الطالب في هذه الدورات خالل 
الفترة القادمة، حيث تستمر حتى يوم 
الخميس املوافق 8 أغسطس، وذلك من 

الساعة ) 8 -11( صباحًا.
الــلــه عبدالرحمن الجابر  وأوضـــح مــال 
مــديــر إدارة الـــدعـــوة واإلرشـــــاد الــديــنــي 
أن هــذه الـــدورات تهدف إلــى االستفادة 
من اإلجــازة الصيفية ألبنائنا الطالب، 
ــل أوقـــــــــات فـــراغـــهـــم  ــغـ ــلـــى شـ والــــعــــمــــل عـ

ــتــــزود من  بـــإتـــاحـــة الـــفـــرصـــة لــهــم فـــي الــ
كــتــاب الــلــه تــعــالــى حفظًا وتـــدبـــرًا، وبــث 
األخــالق الحميدة فيما بينهم، وزيــادة 
املـــهـــارات الــعــلــمــيــة خـــالل فــتــرة العطلة 
املــدرســيــة، مشيرًا إلــى أن هــذه الـــدورات 
تفتح الباب أمــام األبناء للمشاركة في 
أكثر من مسار للتزود من علوم القرآن 
وبـــأكـــثـــر مـــن طــريــقــة حــيــث تـــم تقسيم 

الـــدورات إلــى مــســارات منها حفظ جزء 
ــقـــرآن الــكــريــم بــحــســب مــســتــويــات  مـــن الـ
الطالب، وكذلك تالوة سور املفصل )من 
ســـورة ق إلــى ســـورة الــنــاس مــع دراســة 
أحكام التجويد( باإلضافة إلى مراجعة 
املحفوظ السابق. وقال الجابر إن املراكز 
املــشــاركــة فـــي الــــــدورات الــصــيــفــيــة لــهــذا 

العام بلغ عددها »31« مركزًا.

ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ نــظــمــت قـــطـــر الـــخـــيـــريـــة بـ
النزاع والعمل اإلنساني  مركز دراســات 
بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز 
 ،)IDMC( ــلـــي ــداخـ الـ ــزوح  ــنــ الــ دراســــــــات 
طــــــاولــــــة مــــســــتــــديــــرة حــــــــول »املـــنـــطـــقـــة 
العربية والتحديات اإلنسانية للنزوح 
الــداخــلــي«. ويــأتــي ذلــك تتويجا لجهود 
ــز  ــركـ ــة ومـ ــريـ ــيـ ــر الـــخـ ــاون بــــن قـــطـ ــعــ ــتــ الــ
دراســات النزوح الداخلي والتي أثمرت 
إصـــــدار الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن الــتــقــريــر 

العاملي حول النزوح الداخلي 2019.
أقيمت الندوة بمعهد الدوحة للدراسات 
العليا، حيث قام بإدارتها البروفيسور 
سلطان بــركــات، وتعاقب على التحدث 
فــيــهــا كـــل مـــن الــســيــدة ألــكــســنــدرا بــيــالك 
ــد الــــنــــزوح الـــداخـــلـــي،  مـــديـــرة مـــركـــز رصــ
والسيد محمد الغامدي مساعد الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــقــطــاع الــحــوكــمــة والــتــطــويــر 
ــد قـــام  ــ املـــؤســـســـي بـــقـــطـــر الـــخـــيـــريـــة. وقــ
ــل من  بــالــتــعــقــيــب عــلــى مــداخــلــتــيــهــمــا كـ
ــتــــور عـــبـــد الـــفـــتـــاح ســـعـــيـــد مــحــمــد  الــــدكــ
والسيد عبد ربي بن صحراء ليفتح بعد 
ذلــك املجال لنقاش أسهم في إثــرائــه كل 
الــذيــن مثلوا جهات متعددة  املــشــاركــن 
كـــصـــنـــدوق قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة، ومــنــظــمــات 
ــة  ــافــ ــي الــــقــــطــــريــــة، إضــ ــ ــدنــ ــ املـــجـــتـــمـــع املــ

للباحثن واملهتمن بقضايا النازحن 
والالجئن واملهاجرين.

ــدرا بــــيــــالك،  ــنــ ــســ ــكــ ــدة الــ ــيــ ــســ وقـــــدمـــــت الــ
ــر الــــعــــاملــــي حـــول  ــريـ ــقـ ــتـ مــلــخــصــا عــــن الـ
النزوح الداخلي، مشيرة إلى أهم ظروف 
الــنــزوح الداخلي حــول العالم. وسلطت 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــود الـــسـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــــضــــــوء عــــلــــى الـ
املطلوب القيام بها ملعالجة آثار النزوح 
الـــداخـــلـــي، مـــؤكـــدة أن الـــنـــزوح الــداخــلــي 

ــزة في  ــركـ ــتـ أضـــحـــى مــشــكــلــة مــزمــنــة ومـ
األوســـــــاط الــحــضــريــة، تــتــطــلــب تــضــافــر 
ــن أجـــل  ــة مــ ــيــ ــدولــ ــود املـــحـــلـــيـــة والــ الـــجـــهـ
وضــع السياسات، وتجويد املمارسات 

ملواجهة هذه املشكلة.
بدوره قال البروفيسور سلطان بركات، 
ــزاع والــعــمــل  ــنــ ــات الــ مـــديـــر مـــركـــز دراســــــ
اإلنــســانــي: إن ظــاهــرة الــنــزوح الــداخــلــي 
منتشرة بشكل كبير في العاملن العربي 

واإلســـالمـــي لــعــدة عـــوامـــل، مــن ضمنها 
العوامل البشرية كالنزاعات الداخلية، 
وانــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان فــي بعض 
املـــنـــاطـــق مــثــل ســــوريــــا، الـــيـــمـــن، وكــذلــك 
العوامل الطبيعية مثل الكوارث، مضيفًا 
أن وجـــود الــعــوامــل الــبــشــريــة جنبًا إلــى 
الــعــوامــل الطبيعية فــي نفس  جنب مــع 
املنطقة من املمكن أن تؤدي في املحصلة 
النهائية إلى كارثة إنسانية كبيرة. من 

جــهــتــه قـــال الــســيــد مــحــمــد الــغــامــدي، إن 
املشاركة في تنظيم الطاولة املستديرة 
تأتي في ظل التعاون بن قطر الخيرية، 
 IDMC ــد الـــنـــزوح الــداخــلــي ومــركــز رصـ
ــة لــــلــــدراســــات الــعــلــيــا،  ــ ــدوحـ ــ ومـــعـــهـــد الـ
مضيفا أن مشاركتهم جـــاءت للنقاش 
أكثر حــول قضايا النازحن، والتشاور 
وتـــبـــادل األفـــكـــار مــع املــهــتــمــن مــن ذوي 

االختصاص.
وشــــــــدد الــــغــــامــــدي خــــــالل كـــلـــمـــتـــه عــلــى 
ــــرورة بــــذل الــجــهــود لــالســتــفــادة من  ضــ
الــبــيــانــات واملــعــلــومــات الــتــي جـــاءت في 
الــتــقــريــر الــســنــوي ملــركــز رصــــد الــنــزوح 
ــة إلــــــــى إيــــصــــال  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ الــــــداخــــــلــــــي، بــ
نــتــائــجــه إلـــــى صـــنـــاع الـــــقـــــرار. ووصــــف 
قضية اللجوء والــنــزوح بأنها من أكثر 
الــقــضــايــا تشابكا وتــعــقــيــدا، وأصبحت 
تــــؤرق الــجــمــعــيــات اإلنــســانــيــة واملـــراكـــز 
والــفــاعــلــن، مـــؤكـــدا عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل 

املشترك ملواجهة هذه األزمة.
ــاقــــش املــــشــــاركــــون الـــتـــحـــديـــات الــتــي  ونــ
ــاهــــرة الــــنــــزوح الـــداخـــلـــي فــي  ــه ظــ تــــواجــ
العالم، واألسباب الرئيسية التي تؤدي 
ــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  ــــك خـــاصـ ــــى ذلـ إلـ
واستمرار تصاعد حجم مأساة النزوح 
ومــخــاطــره خــاصــة فــي املنطقة العربية 
التي تواجهها مجتمعات كبيرة بسبب 

الكوارث والنزاعات.

طاولة مستديرة حول »المنطقة العربية 
والتحديات اإلنسانية للنزوح الداخلي«

نظمتها قطر الخيرية بالتعاون مع »الدوحة للدراسات«

¶  جانب من أعمال الطاولة المستديرة

¶  وفد األردن خالل زيارته لمكتبة قطر الوطنية 

¶  جانب من دورات تحفيظ القرآن

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

نــظــمــت مــكــتــبــة قــطــر الــوطــنــيــة بــرنــامــًجــا 
تدريبًيا لخمسة أخصائيني فــي مجال 
ــتــــراث واملــخــطــوطــات  ــ الـــوثـــائـــق وحـــفـــظ ال
ــيــــة الــهــاشــمــيــة خــالل  مـــن املــمــلــكــة األردنــ
بالتعاون  إلــى 26 يونيو،  الفترة مــن 24 
َعّمان،  اليونسكو في  مع مكتب منظمة 
الــدوحــة،  اليونسكو فــي  ومكتب منظمة 
البرنامج  املكتبة لهذا  وتأتي استضافة 
التدريبي في إطار دورها كمركز إقليمي 
الــدولــي لجمعيات ومؤسسات  لالتحاد 
املكتبات )اإلفــال( لصيانة مواد املكتبات 
واملحافظة عليها للبلدان العربية ومنطقة 

الشرق األوسط.
الــخــمــســة وزارة  ويــمــثــل األخـــصـــائـــيـــون 
الوطنية  املكتبة  الثقافة األردنــيــة، ودائــرة 
الــوثــائــق واملخطوطات  األردنــيــة، ومــركــز 
فــي الــجــامــعــة األردنـــيـــة، ومــركــز التوثيق 
املـــلـــكـــي األردنــــــــي الـــهـــاشـــمـــي، وتــضــمــن 
الــورش  التدريبي سلسلة مــن  البرنامج 
املهارية والتدريبية، وجــوالت في مرافق 
املكتبة ومركز الرقمنة، ومحاضرات من 
املكتبة، وتعرف  الحفظ فــي  أخصائيي 
املشاركون على طرق وإجــراءات صيانة 
الــتــراثــيــة واملحافظة  املــخــطــوطــات واملــــواد 

عليها.
وتناولت املحاضرات موضوعات وثيقة 
ــتــوثــيــق مــنــهــا إدارة  الــصــلــة بـــالـــتـــراث وال
املخاطر والتقييم في املكتبات، والوسائل 
املرقمنة  املـــواد  النظرية والعملية لحفظ 
عــلــى املـــدى الــطــويــل إلتــاحــتــهــا للباحثني 
والــجــمــهــور. وتـــعـــّرف املــشــاركــون كذلك 
على التكنولوجيا املستخدمة في إنشاء 

ــــالق مــكــتــبــة قــطــر الــرقــمــيــة، وكــيــف  وإطــ
املكتبة في  أهــــداف  تــســاعــد فــي تحقيق 

حفظ التراث رقمًيا.
وقالت نوال العقيل، مدير مديرية الوثائق 
في دائــرة املكتبة الوطنية األردنية: »كان 
ــارة هـــو مــعــرفــة املــزيــد  ــزيــ ــ ــهـــدف مـــن ال الـ
عـــن تــجــربــة قــطــر فـــي مـــجـــال الــرقــمــنــة، 
الحفاظ على املجموعات  وجهودها في 
التراثية وصيانتها. وكانت تجربة ثرية 
ا سعيدة 

ً
الكثير. إنني حق تعلمنا فيها 

الفريد في  الثقافي  الــصــرح  بــزيــارة هــذا 
قطر«.

التي  املــشــاريــع  الــعــديــد مــن  املكتبة  تنفذ 
العالم  الوثائقي فــي  الــتــراث  تــدعــم حفظ 
الــعــربــي، منها مــشــروع مــدتــه 18 شهًرا 
الــيــونــســكــو يركز  بــالــتــعــاون مــع منظمة 
الــدول  فــي  الوثائقي  الــتــراث  على تحديد 
الــعــربــيــة ويـــقـــدم الـــدعـــم فـــي مــجــال بــنــاء 
القدرات والتطوير املهني للمتخصصني 

الذين يعملون في هذا املجال.
مــــن جــهــتــهــا عـــلـــقـــت الـــســـيـــدة إخــــالص 
ــج الــوطــنــيــة  ــرامـ ــبـ ــده، مـــســـؤولـــة الـ ــ ــوال ــــخــ ال
فـــي مــكــتــب الــيــونــســكــو فـــي عـــمـــان، على 
ـــا مـــن أهــــداف 

ً
ــبــرنــامــج قــائــلــة: »انـــطـــالق ال

الــيــونــســكــو الــســاعــيــة إلـــى صـــون الــتــراث 
ــتــراث الــرقــمــي،  الــوثــائــقــي، بــمــا فــي ذلـــك ال
ــرورة  ــ ــــى ضـ ــان إلـ ــمـ تــنــبــه املـــكـــتـــب فــــي عـ
االطالع على تجربة مكتبة قطر الوطنية 
ــقــد نجح  ــي هــــذا املــــجــــال. ل وجـــهـــودهـــا فـ
ــتــدريــبــي الــــذي اســتــضــافــتــه  ــبــرنــامــج ال ال
الخمسة  املكتبة في إطــالع األخصائيني 
على أفضل الطرق والوسائل املستخدمة 
فـــي صــــون الـــتـــراث الــوثــائــقــي والــحــفــاظ 

عليه«.

مكتبة قطر تنظم برنامجا تدريبيا 
ألخصائيي حفظ التراث من األردن

طالب لندن الجامعية يختتمون تدريبهم 
في المؤسسات الدولية

900 طالب ينتظمون في الدورات الصيفية 
بمراكز تعليم القرآن الكريم
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كيم هاريسون

 كاتب رأي في »ذا جلوب أند ميل«
»صحيفة ذا جلوب أند ميل الكندية«

غلق اإلنترنت يقوض االقتصاد الرقمي في السودان

ــط وآســـيـــا،  ــ ــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ ــي أفــريــقــيــا وفــ وفــ
ال يـــتـــردد عــــدد مــتــنــام مـــن الــحــكــومــات الــســلــطــويــة في 
التواصل  إلــى شبكات  الــوصــول  حــرمــان مواطنيها مــن 

االجتماعي، ومواقع اإلنترنت األخرى.
وفــي الــعــام املــاضــي ووفــقــا لـــ »أكــســيــس نـــاو«، الجماعة 
الــعــامــلــة فـــي مــجــال الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق الــرقــمــيــة، كــان 
ثمة حــوالــي 200 حــالــة حجب رقــمــي فــي 25 دولـــة، من 

ــــعــــراق والـــكـــامـــيـــرون وروســيــا  ــيــمــن وال بــيــنــهــا الــهــنــد وال
الكونغو  ونيجيريا ومالي وتوجو والجزائر وجمهورية 
الديمقراطية. وخالل الشهر املاضي وفي القارة السمراء 
وحدها، تم حجب خدمة اإلنترنت في كل من السودان 

وإثيوبيا وموريتانيا وتشاد.
وبإبالغ مزودي خدمات اإلنترنت بإيقاف خدماتها التي 
الحكم املستبدة  أنظمة  النقالة، تجعل  للهواتف  تقدمها 
تــلــك مــن الــصــعــب جـــدا عــلــى الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة أن 
الــحــاالت، يتم فرض  تتواصل مــع بعضها. وفــي معظم 
أزمـــة سياسية معينة،  اإلنــتــرنــت خــالل  حجب خــدمــات 
السلطة في توجيه نتائج  انتخابي ترغب  أو استحقاق 
التصويت فيه لصالح مرشح بعينه. وسعت الحكومات 
السلطة عبر إسكات  إلــى املحافظة على قبضتها على 

أصوات منتقديها، وشل قدرتهم على التنظيم.

في أعقاب املذبحة التي نفذها قبل شهر وراح ضحيتها 
أكــثــر مـــن 100 شــخــص، أغــلــق الــنــظــام الــعــســكــري في 
البلد  فــي  الهواتف املحمولة  الــســودان اإلنترنت عــن كــل 
أفريقيا، وال توجد هناك عالمات  الــواقــع وســط  العربي 

تدل على أن الخدمة ستعود عما قريب.
وغلق اإلنترنت هذا قد قوض بالفعل االقتصاد الرقمي 
الـــذي كـــان يشهد ازدهـــــارا قــويــا فــي الـــســـودان، مــا نتج 
الــتــي تعتمد على أنشطة  الــوظــائــف  عنه بالطبع شطب 
الــقــرار قد  التطبيقات األخـــرى. لكن  أو  النقالة  الصيرفة 
حقق الــهــدف مــن ورائـــه: توجيه ضــربــة قــويــة للموجات 

االحتجاجية التي تحدت الحكام العسكريني.
وبعد ثالثة شهور من اإلطاحة بالرئيس السوداني عمر 
البشير، تعتبر السودان األحدث في سلسلة الدول التي 
حجبت خدمة اإلنترنت ألسباب سياسية، وأحيانا كان 
هذا الحجب ملدة أيام قالئل، أو حتى ألسابيع أو لشهور 

في أحيان أخرى.

جيوفري يورك

“ قد تبدو األعمال أسهل بالنسبة ألولئك الذين ال يملكون الروح 
المعنوية الكافية لعملها، ولكنها لن تصبح بالكفاءة الالزمة، الروح 

هي التي تجعل للعمل قيمة ”

lgh@sodetel.net.lb

ترجمة – سمر عبد الرحمن

المستقبل وحروب العملة
القرن  الــعــالــم فــي ثالثينيات  الــتــي شهدها  املــريــبــة  التجربة 
املــاضــي ينبغي أن تــذكــرنــا بـــأن حــــروب الــتــجــارة الــعــمــالت 
ينبغي أن تبدو كـ »الحصان« و»العربة الكارو«. واآلن وفيما 
تنفذ إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب وبصورة كاملة 
الحمائية، تحت شعار  السياسة  التي ترتكز على  أجندتها 
»أمــريــكــا أوال«، فــإن انـــدالع حــرب عــمــالت مــا هــو إال مسألة 

وقت.
وال يوجد ثمة حرب عمالت كاملة في الوقت الراهن، برغم 
أن العالم قد تضافرت جهوده فعليا في أعقاب األزمة املالية 
العاملية التي اندلعت في خريف العام 2008، حينما استخدم 
ــذاك جــويــدو مونتيجا املصطلح  آنــ الــبــرازيــلــي  املــالــيــة  وزيـــر 
لوصف أسعار الفائدة املنخفضة من قبل الواليات املتحدة 

األمريكية.
اليابان وأوروبـــا على  وعلى نهج واشنطن، ســارت كــل مــن 
مــا يــبــدو فــي نــفــس الــــدرب لتطبق إســتــراتــيــجــيــات مشابهة 
فــي تــعــزيــز الـــصـــادرات، كــمــا أن خــفــض ســعــر الــصــرف قد 
للتعافي  أصــبــح خاصية أســاســيــة، وإن كــانــت غير معلنة، 

االقتصادي في االقتصادات املتقدمة.
ــة الــديــون  وبــاملــثــل فــإنــه وفـــي أعــقــاب الــعــام 2012، بـــدأت أزمـ
»الــيــورو«  املــوحــدة  ــة  ــيـ العملة األوروبـ الــســيــاديــة فــي منطقة 
ــيـــورو« في  تــبــدو وكــأنــه يمكن إدارتـــهـــا فــقــط بــعــدمــا بـــدأ »الـ
االنخفاض أمام الدوالر األمريكي. وذكر الكثير من الخبراء 
االقتصاديني في اململكة املتحدة أن سعر الصرف املرتفع قد 
منح بريطانيا، بعكس البلدان األعضاء في منطقة )اليورو(، 

أداة فاعلة إلدارة الهزات التي كانت تحدث في ذاك الوقت.
أيــة مخاوف تتعلق  وعند أي سعر فائدة، تتالشى سريعا 
بالعملة بعد األزمة، ويعزى هذا بوجه عام إلى تطبيق برنامج 
التيسير الــكــمــي، والـــذي أثــر على أســعــار الــصــرف. وحــرب 
الــحــادي والعشرين قد  الــقــرن  فــي  األولـــى املحتملة  العمالت 
مهدت لعقد هدنة هشة وغير حاسمة. لكن إذا ما كان يتعني 
على أي اقتصاد كبير أن يطبق السياسات الحمائية لكسب 
ميزة على اقتصادات آخرى، فإن مسألة العملة ستعود إلى 

الواجهة.
والــعــمــالت الوطنية هــي ســالح اقــتــصــادي واضـــح فــي أيــدي 
ــذا فـــإن الــــدول الــــ 44 املــشــاركــة في  صــانــعــي الــســيــاســات. ولـ
مؤتمر »بريتون وود« في العام 1944 قد وافقت على إطار 

لضمان أسعار صرف مستقرة.
والـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة احــتــلــت وضـــع الــســيــطــرة في 
املفاوضات، وكانت ملتزمة بتأسيس نظام عاملي خالي من 
التجارية. وبالنسبة ألي بلد  الجمركية والــحــروب  الــرســوم 
آخـــر، لــم يكن هــنــاك خــيــار حقيقي ســوى االســتــقــرار على 
لها باملحافظة على حساب خارجي  سعر صــرف يسمح 

متوازن.

هارولد جيمس

أستاذ التاريخ والشؤون الدولية في 
جامعة برينستون، وأستاذ التاريخ 
بمعهد الجامعة األوروبية في فلورنسا

الرأسمالية واألزمات

بــعــد أكـــثـــر مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى »الـــركـــود 
الكبير«، ما زال الخالف مستمرا حول األسباب 
ــرق املــعــالــجــة. اذا كــنــا نــخــتــلــف كــمــتــابــعــني  ــ وطـ
بالنسبة الى األسباب، فكيف نتفق على العالج 
والحل؟ من هو املسؤول أو من هم املسؤولون 
عــن كــارثــة 2008 وهـــل كـــان يــجــب أن تحصل 
املــحــاســبــة بــجــديــة أكــثــر مــنــعــا لــلــتــكــرار؟ نعلم 
جميعا أن للنجاحات مئات اآلباء واألمهات، أما 
الجميع  اذ يتهرب  السقوط فيبقى دائما يتيما 
الهدف ليس فقط تفسير  منه ومن املسؤولية. 
ما حدث وانما أخذ الدروس الصحيحة لتجنب 

تكرار هذه الكوارث املالية االقتصادية.
يــخــشــى دائــــمــــا بـــعـــد األزمـــــــــات مــــن أن تــطــبــق 
النمو  الرسمية حلوال قاسية تعرقل  السلطات 
املــســتــقــبــلــي وتـــضـــر بـــركـــائـــز االقـــتـــصـــاد على 
املــدى البعيد. لذا دراســة الحلول مهمة جدا كي 
يــكــون الــعــالج بــمــســتــوى األزمــــة ولــيــس أقـــل أو 
أكثر. تشير التجارب الى أن السلطات في آسيا 
الالتينية وروســيــا وغــيــرهــا وضعت  وأمــريــكــا 
ــدا بعد  ــوانـــني وقـــواعـــد واجــــــــراءات قــاســيــة جــ قـ
الحقيقية،  لــأســبــاب  لــعــدم معرفتها  ــات  ــ األزمـ
وبالتالي أضــرت باالقتصادات ومنعت عمليا 
أن  العالجات ضــروريــة دائما شــرط  نهوضها. 
تكون صحيحة ومــوزونــة وليس مبالغا فيها. 

املشكلة األسواء هي اعتماد عالجات خاطئة.
الــجــمــيــع مــتــفــق عــلــى أن أزمــــة 2008 بــــدأت في 
الــقــطــاع الــعــقــاري األمــريــكــي وانــتــشــرت وطنيا 
ودوليا بسبب حجم االقتصاد األمريكي وعمق 
املــشــكــلــة. شــكــل الـــركـــود الــكــبــيــر خــضــة كبيرة 
فــي االقــتــصــاد الــدولــي الـــذي كــان ينمو سنويا 
الــذي سبق وتراجع  العقد  بمعدل 3.5% خــالل 
بأكثر من 1% في سنة 2009. هذه نقلة نوعية 

سلبية أطاحت بالنمو والتفاؤل وجعلت الجميع 
الحقيقية لأزمة.  يــدرس ويفتش عن األسباب 
أحــد يتوقع أن تحصل األزمـــة بالشدة  لــم يكن 
التي حصلت فيها، بمن فيهم أهم االقتصاديني 
الــعــاملــيــني والــذيــن يتعاملون فــي الــســوق شــراء 
ومبيعا. النمو كان قويا وكان الجميع يتوقع أن 

يستمر هذا النمو الى ما ال نهاية.
هــل تــعــود أســبــاب الــســقــوط الــى عــوامــل السوق 
العادية أي الى جنون العرض والطلب أم هنالك 
العرض والطلب يتحركان بشكل  دوافــع لجعل 
غــيــر طــبــيــعــي حــتــى ال نــقــول اصــطــنــاعــي؟ هل 
الــرأســمــالــي نفسه؟  الــنــظــام  فــي  تكمن املشكلة 
أزمــات من داخلها نتيجة  الرأسمالية  هل تنتج 
قــواعــد الــعــمــل الــتــي أحــدثــت فــجــوات كــبــرى في 
املــشــكــلــة مرتبطة  كــانــت  اذا  ــروة؟  ــثــ ــ وال الـــدخـــل 
بالنظام نفسه، تصبح املعالجة أدق بكثير حيث 
يجب عندها ايجاد البدائل التي ال تتوافر اليوم. 
لم  األنــظــمــة األخـــرى كالشيوعية واالشــتــراكــيــة 
تعط النتائج الجيدة والخالف يدور اليوم واقعيا 
الرأسمالية يجب تطبيقه؟  حــول أي شكل مــن 
هــنــالــك فـــــوارق مــهــمــة بـــني األنــظــمــة األمــريــكــيــة 
واألوروبــيــة واالسكندنافية ال يمكن تجاهلها. 
يــقــول »جـــــورج ســــــوروس« املــســتــثــمــر املــجــري 
ــــذي اخــتــارتــه صحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز«  ال
رجــل 2018 »أنـــه منذ وصـــول ريــغــان وتاتشر 
ــح اقـــتـــصـــاد الــــســــوق الــفــكــر  ــبـ ــى الـــحـــكـــم، أصـ ــ الـ
األيديولوجي املسيطر عامليا«. ال بد وأن يتجدد 
للنظام  املطلوبة  التعديالت  اليوم حــول  النقاش 
ــل. مـــع ذهـــــاب »كــريــســتــني  الـــرأســـمـــالـــي األفــــضــ
ــدوق الـــنـــقـــد الـــــى املـــصـــرف  ــنــ ــن صــ الغـــــــــارد« مــ
املــركــزي األوروبــــي، ربما نستفيد مــن بديل له 

عمق الفكر والتجربة.

د. لويس حبيقة

اقتصادي دولي - لبنان
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في ظل خالف بين شركتي »ترانسنفت« و»روسنفت«

إنــتــاج روســيــا مــن النفط مقتربا  هبط 
ــن أدنــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي 3 ســـنـــوات  مــ
فــي أوائـــل يوليو، مــع تــضــرره مــن نــزاع 
الــتــي تحتكر خطوط  بــن تــرانــســنــفــت، 
أنــابــيــب الــنــفــط الـــروســـيـــة، وروســنــفــت، 

أكبر منتج للخام في روسيا.
تـــرانـــســـنـــفـــت  ــــت روســـــنـــــفـــــت إن  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
قــلــصــت كــمــيــات الــنــفــط الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
ــاز، وحـــدتـــهـــا  ــ ــ مــــن يـــوجـــانـــســـك نـــفـــت جـ
ــع، وهـــــو مــا  ــبـ ــنـ الـــرئـــيـــســـيـــة ألنـــشـــطـــة املـ
خــفــض اإلنــــتــــاج املـــتـــضـــرر بــالــفــعــل من 

أزمة النفط امللوث.
وأكــــــــدت روســـنـــفـــت الـــقـــيـــود عـــلـــى تــلــك 
الــكــمــيــات، الــتــي كــانــت رويــتــرز أول من 
أوردهــا. كما أكــدت ترانسنفت لوسائل 
اإلعـــــام املــحــلــيــة أنــهــا حــــدت مـــن كمية 
الــنــفــط الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن يــوجــانــســك 

نفت جاز.
وقالت ترانسنفت إنها فرضت القيود 
ــفـــت نــفــطــا إلـــى  ــنـ ــلــــت روسـ بـــعـــدمـــا أرســ
شبكة خــطــوط األنــابــيــب دون أن تذكر 
بـــوضـــوح وجـــهـــة الــكــمــيــة الــبــالــغــة 3.5 
مــلــيــون طــن مــن الــخــام حــتــى 1 يــولــيــو، 

بحسب وكاالت أنباء محلية.
وأضـــافـــت أنــهــا حـــدت مــن الــكــمــيــة التي 
ــن يـــوجـــانـــســـك نـــفـــت جـــاز  ــ تـــتـــلـــقـــاهـــا مـ
بــمــقــدار 0.5% مـــن إنــتــاجــهــا الــســنــوي، 
ــالـــة تــــاس لــأنــبــاء.  وفـــقـــا ملـــا ذكـــرتـــه وكـ
وتنتج الوحدة أكثر من 70 مليون طن 
من النفط سنويا أو 1.4 مليون برميل 

يــومــيــا. وقــالــت مــصــادر بــقــطــاع النفط 
إن إنــتــاج الــخــام الــروســي انخفض إلى 
10.79 مليون برميل يوميا فــي أوائــل 
يــولــيــو، وهـــو مــا يعني أن اإلنــتــاج أقــل 
من املستوى املتفق عليه بموجب اتفاق 
ــرم بـــن منظمة  ــبـ خــفــض اإلمـــــــــدادات املـ

أوبك واملنتجن املستقلن.
ــفـــــت  ــ ــنـ ــ ــــسـ ــرانـ ــ ونــــــــشــــــــب خــــــــــــاف بـــــــــن تـ
وروسنفت حول الجهود املبذولة لحل 
مشكلة النفط امللوث في أبريل في خط 
أنابيب دروجبا املمتد إلى أوروبا. وتم 

اســتــئــنــاف اإلمـــــدادات جــزئــيــا فــقــط منذ 
ذلك الحن، بعد أسابيع من التعطل.

وانتقدت ترانسنفت روسنفت اإلثنن 
بـــســـبـــب تــعــامــلــهــا مــــع مــشــكــلــة الــنــفــط 
ــت إن الـــشـــركـــة املــنــتــجــة  ــالــ ــــوث، وقــ ــلـ ــ املـ
ــوابــــط  ــــي وضـــــــع ضــ ــأت فــ ــكــ ــلــ ــفـــط تــ ــنـ ــلـ لـ
الجودة لنفطها، وتقدمت بمطالبات ال 
أســاس لها للحصول على تعويضات 
مـــن شـــركـــة خـــطـــوط األنـــابـــيـــب. وقــالــت 
ــات  ــظــ ــا قـــــــــــرأت مــــاحــ ــ ــهــ ــ روســـــنـــــفـــــت إنــ

ترانسنفت مع »األسف«.

ــا كـــانـــت تــنــشــب نـــزاعـــات في  وغــالــبــا مـ
املــاضــي بــن إيــجــور سيتشن الرئيس 
ــيــــذي لــــروســــنــــفــــت ونــــيــــكــــوالي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ

توكاريف رئيس ترانسفت.
ــار وجــــــــود أي خــــــاف بــن  ــ ــكـ ــ ورغــــــــم إنـ
الــرئــيــســن الــتــنــفــيــذيــن رســمــيــا، غالبا 
ــا كـــانـــت الـــشـــركـــتـــان تـــتـــنـــازعـــان حــول  مـ
مسائل مثل رسوم نقل النفط، وارتفاع 
ــام إلـــى  ــ ــــخـ ــن الـ ــ ــفــــت مـ ــنــ صــــــــــادرات روســ

الصن.
وســيــتــشــن حــلــيــف مـــقـــرب مـــن الــرئــيــس 

الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن مــنــذ نحو 
عــشــريــن عـــامـــا، فـــي حـــن أن تــوكــاريــف 
حــلــيــف قــديــم أيــضــا. وعــمــل كــل منهما 
فـــي إدارة مــديــنــة ســـان بــطــرســبــرج في 
الــتــســعــيــنــيــات بـــعـــد انـــهـــيـــار االتــــحــــاد 

السوفيتي.
ــــلــــب مـــنـــه الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 

ُ
ــا ط ــمـ ــنـ ــيـ وحـ

ــــري بـــيـــســـكـــوف  ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــخـــــــاف، قــــــــال ديـ
الــكــرمــلــن للصحفين  املــتــحــدث بــاســم 
فـــي مــؤتــمــر يـــومـــي عــبــر الـــهـــاتـــف إنــهــا 

»مسألة تخص الشركات«.
وتنقل ترانسفت 83% من نفط روسيا 
عبر شبكتها، بينما تشكل روسنفت 
ــتـــاج روســيــا  ــا يـــزيـــد عـــن 40% مـــن إنـ مـ

النفطي.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الـــقـــطـــاع إن إنـــتـــاج 
النفط فــي يوجانسك نفت جــاز بغرب 
سيببيريا انخفض 30% خــال الفترة 
من 1 إلى 8 يوليو، مقارنة مع متوسط 
يــونــيــو. وذكـــرت روســنــفــت أن إنتاجها 
تـــراجـــع بــفــعــل قـــــرار تــرانــســفــت خفض 
كـــمـــيـــات الـــنـــفـــط الــــتــــي تــتــلــقــاهــا مــنــهــا 
املــلــوث، مضيفة  الــنــفــط  بسبب مشكلة 
أن ترانسنفت فرضت قيودا كبيرة على 
الــكــمــيــات الـــــواردة مــن يــوجــانــســك نفت 

جاز.
وقــال متحدث باسم روسنفت »يرتبط 
لـــإنـــتـــاج بتقليص  الـــقـــســـري  الــخــفــض 
تــرانــســنــفــت كــمــيــات الــنــفــط الـــتـــي يتم 
ضــخــهــا فـــي نــظــام خــطــوط األنــابــيــب«، 
مضيفا أن النفط امللوث تسبب في سد 

خطوط األنابيب.

¶ تراجع ملحوظ إلنتاج شركة روسنفت

موسكو - رويترز

عواصم - رويترز

لندن - رويترز

أمريكا والصين تستأنفان محادثات التجارة

مــن املــقــرر أن تــســتــأنــف الـــواليـــات املتحدة 
والــصــن محادثات تجارية هــذا األسبوع 
بعد توقف استمر ملــدة شهرين، لكن بعد 
مـــرور عـــام عــلــى نــشــوب الــحــرب الــتــجــاريــة 
بــيــنــهــمــا لـــيـــس هـــنـــاك مـــؤشـــر يـــذكـــر عــلــى 

تضييق هوة الخاف بن البلدين.
وبعد لقاء مع الرئيس الصيني شي جن 
ــان أواخــــــر يـــونـــيـــو، وافـــق  ــابـ ــيـ بــيــنــغ فـــي الـ
ــرامـــب على  الـــرئـــيـــس األمـــريـــكـــي دونــــالــــد تـ
تعليق حزمة جديدة من الرسوم الجمركية 
تفرض على بضائع استهاكية تستورد 
من الصن تبلغ قيمتها 300 مليار دوالر، 

في حن يستأنف الجانبان املفاوضات.
ــرامــــب وقـــتـــئـــذ إن الـــصـــن ســتــبــدأ  وقــــــال تــ
ــيــــرة مـــــن الـــســـلـــع  ــبــ ــتــــريــــات كــ مـــــجـــــددا مــــشــ
الزراعية األمريكية، وإن الواليات املتحدة 
ــتـــصـــديـــر عــلــى  ــيــــود الـ ســتــخــفــف بـــعـــض قــ
عماق مــعــدات االتــصــال الصيني هــواوي 

تكنولوجيز.
لــكــن مــصــادر عــلــى اطـــاع عــلــى املــحــادثــات 
ومراقبون للتجارة مع الصن في واشنطن 
يقولون إن القمة لم تفعل الكثير لتمهيد 
الطريق أمام توصل كبار املفاوضن لحل 

الــذي تسبب في انهيار محادثات  للمأزق 
التجارة في أوائل مايو.

وقــــال مــســؤول أمــريــكــي األســـبـــوع املــاضــي 
إن مـــن املــتــوقــع اســتــئــنــاف املــنــاقــشــات من 
خــال مكاملة هاتفية بــن املمثل التجاري 
األمريكي روبرت اليتهايزر ونائب رئيس 
الــــوزراء الصيني ليو خــه ووزيـــر الخزانة 

ستيفن منوتشن.
وقال متحدث باسم مكتب املمثل التجاري 

األمريكي إن من املتوقع أن تجرى املكاملة 
هــــذا األســــبــــوع، لــكــنــه لـــم يــعــط مـــزيـــدا من 

التفاصيل.
ــأن تــدخــل  ــ ــات املـــتـــحـــدة بـ ــ ــــواليـ وتـــطـــالـــب الـ
الــصــن تغييرات جــذريــة على السياسات 
لتحسن حماية امللكية الفكرية األمريكية 
وإنــــهــــاء الــنــقــل الـــقـــســـري ألســــــرار تــجــاريــة 
وســرقــتــهــا وتــقــلــيــص الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 

تقدمه الدولة للصناعة.

مخاوف اإلمدادات ترفع أسعار النفط

ارتفع النفط أمس الثاثاء ليصعد فوق 64 
دوالرا للبرميل، إذ فــاق تخفيضات إنتاج 
أوبــــك والـــتـــوتـــرات فــي الــشــرق األوســــط أثــر 
الــنــزاع الــتــجــاري الصيني األمــريــكــي الــذي 
يــضــغــط عــلــى االقــتــصــاد الــعــاملــي والــطــلــب 

عــلــى الــنــفــط. فــي األســبــوع املــاضــي، اتفقت 
أوبــك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض 
اإلنــتــاج حتى مـــارس 2020. وارتــفــع برنت 
نحو 20% منذ بداية العام الجاري مدعوما 
بــاالتــفــاق والـــتـــوتـــرات فــي الــشــرق األوســـط 
السيما املــخــاوف بشأن البرنامج النووي 

اإليراني.

وارتفع خام القياس العاملي مزيج برنت 38 
سنتا إلى 64.49 دوالر للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
20 سنتا إلى 57.86 دوالر للبرميل.

وقــال تاماس فارجا املحلل لــدى بــي.فــي.إم 
»أوبك وحلفاؤها يبذلون قصارى جهدهم 
لـــدعـــم الـــســـوق. ســتــتــمــاســك أســـعـــار الــنــفــط 
ــر املــقــبــلــة أو لـــن تـــهـــوي على  ــهـ جـــيـــدا األشـ

األقل«.
إيــران اإلثنن باستئناف تشغيل  وهــددت 
ــهـــزة الـــطـــرد املــــركــــزي الـــتـــي تــوقــفــت عن  أجـ
العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
20% فــي تــحــرك يــعــزز الــتــهــديــدات لاتفاق 
برم في عام 2015 والــذي تخلت 

ُ
امل النووي 

عــنــه واشــنــطــن الــعــام املـــاضـــي. كــمــا يتلقى 
ظهر 

ُ
الــنــفــط الــدعــم مــن تــقــاريــر ُيــتــوقــع أن ت

انخفاضا في مخزونات الخام األمريكي.
ومن املتوقع أن تنخفض املخزونات بواقع 
الرابع  3.6 مليون برميل لتهبط لأسبوع 

على التوالي.

تراجع االستثمار األجنبي
 في األردن بالربع األول

سجل صافي االستثمار األجنبي املباشر في األردن انخفاضا بمقدار 
33 مليون دوالر خال الربع األول من العام 2019 مسجا أقل تراجع 

منذ عام.
ــادرة عــن البنك املــركــزي األردنــــي أن االستثمار  وأظــهــرت بــيــانــات صـ
األجنبي املباشر انخفض في الفترة من يناير إلى مــارس املاضين 
إلــــى 251 مــلــيــون دوالر  لــيــصــل  ــــاس ســـنـــوي  بــنــســبــة 6.6% عــلــى أسـ
متراجعًا عــن 284 مليون دوالر املسجلة فــي الفترة ذاتــهــا مــن العام 

املاضي.
وأرجعت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض االستثمارات األجنبية 
فــي قــطــاع الــطــاقــة على الــرغــم مــن التحسن فــي مــؤشــرات االستثمار 

األجنبي املباشر األخرى.
وتوقع البنك أن يستقر حجم االستثمار خال هذا العام عند مليار 

دوالر وبنسبة 2.3% من الناتج.
الــجــديــر بــالــذكــر أن االســتــثــمــار األجــنــبــي فـــي األردن يــعــد مـــن أبـــرز 
مــدخــات الحساب الــجــاري فــي مــيــزان املــدفــوعــات، إلــى جانب الدخل 

السياحي وصافي امليزان التجاري وحواالت املغتربن.

عمان - قنا

3 سنوات أدنى مستوى إلنتاج النفط الروسي في 
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تفاهمات مع أبو ظبي أفضت إلى خفض وإعادة انتشار قواتها

الحوثيون يطالبون التحالف السعودي باالنسحاب التام
ــنــــن مــشــتــرطــا عـــدم  قـــــال مــــســــؤول إمـــــاراتـــــي كــبــيــر اإلثــ
ــقـــوات  ــــدد الـ الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه »هــــنــــاك خـــفـــض فــــي عـ
الــحــديــدة وأســبــاب تكتيكية  ألســبــاب استراتيجية فــي 
ق باالنتقال 

ّ
فــي مناطق أخــــرى«. وأضـــاف »األمـــر يتعل

من استراتيجية القوة العسكرية أوال إلى استراتيجية 
 ال تزال تدير الوضع العسكري 

ّ
السالم أوال«. وتابع »لكن

فــي الــســاحــل الــغــربــي بشكل كــامــل مــع الــقــوات اليمنية 
ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية«.

ويقول دبلوماسيون إن اإلمارات تفضل أن تكون قواتها 
الــتــوتــر بن  وعــتــادهــا قــيــد تصرفها تحسبا لتصاعد 
ــران بعد الهجمات على ناقالت  املــتــحــدة وإيــ الــواليــات 
ــهـــران لـــطـــائـــرة أمــريــكــيــة  نــفــط فـــي الــخــلــيــج وإســــقــــاط طـ

مسيرة.
الــيــوم«، عبدالباري  ورأى رئيس تحرير صحيفة »راي 
عــطــوان، أن هناك أسبابا عــديــدة دفعت دولــة اإلمـــارات 
ــدام على خــطــوات االنــســحــاب الــتــدريــجــّي هــذه،  إلــى اإلقــ
وتسريعها فــي الفترة األخــيــرة، مــن بينها، نقل حركة 
الله” الحوثّية الحرب من األرض اليمنّية إلى  “أنصار 
ُعمق دول التحالف،  سواء بشكٍل ُمباشٍر أو غير ُمباشر، 
الي 

ّ
لــزيــادة التذّمر الشعبي فيها، وزيـــادة القلق، وبالت

ـــســـاؤل عـــن شــرعــّيــة هــــذه الــحــرب، 
ّ
دفــــع الــشــعــب إلــــى الـــت

والــخــوف مــن تــطــّوراتــهــا، والــفــائــدة منها مــن األســـاس، 
وكــانــت عــمــلــّيــة الــُهــجــوم عــلــى ســت نــاقــالت نــفــطــّيــة في 

ق األّول من الرسالة، 
ّ

امِلياه اإلقليمّية لدولة اإلمارات الش
ــارات الــســعــودّيــة  ــطــ ــد أكـــبـــر املــ ــا، أحــ ــهـ وقـــصـــف مـــطـــار أبـ
وتعطيل امِلالحة الجوّية فيه، وفي ذروة موسم السياحة 
ــق الــثــانــي مــنــهــا. كــمــا امــتــلــك الحوثيون 

ّ
الــداخــلــّيــة، الــش

أسلحة متقدمة خاصة في مجال الصواريخ والطائرات 
املسيرة، ونجاحها في تحقيق قوة ردع فاعلة، حيدت 

سالح طيران التحالف، وأبطلت مفعوله.
وكشف الكاتب عن وجود قنوات اتصال سرية نشطة بن 
اإلمارات والحوثين، نجحت في التوصل إلى تفاهمات 
غير معلنة أبرزها انسحاب القوات اإلماراتية وعتادها 
الثقيل من الشمال اليمني، وبقائها في الجنوب مقابل 
عـــدم مــهــاجــمــة الــصــواريــخ الــحــوثــيــة ملـــطـــارات أبــوظــبــي 
ودبــي، لالنعكاسات السلبية ألي هجوم على اقتصاد 
اإلمارات. كما أشار إلى وجود حالة تململ متزايدة في 
اإلمـــارات األخــرى التي لم تكن متحمسة لخوض حرب 
الــيــمــن، مــثــل الــشــارقــة ودبــــي ورأس الــخــيــمــة، رغـــم عــدم 

ظهور حالة التذمر هذه إلى العلن.
ويقول مراقبون إن هذه األسباب وجيهة وهي بالفعل 
الــتــي دفــعــت التــخــاذ قــــرار االنــســحــاب ولــيــس كــمــا زعــم 
املسؤول اإلماراتي بأن أبوظبي تعطي األولوية لخيار 
»الـــســـالم أوال«، بــدلــيــل اســتــمــرار تــدخــالتــهــا وحــروبــهــا 
بالوكالة في ليبيا والسودان واليمن، وغيرها، إضافة 
إلى استمرار إنفاقها العسكري املتعاظم والذي جعلها 
ــى فـــي اإلنــــفــــاق على  ــ ــدول الــعــشــر األولــ ــ ضــمــن قــائــمــة الــ

السالح في العالم في العقد األخير.
ــف الــحــوثــيــون هجماتهم بــصــواريــخ وطــائــرات من 

ّ
وكــث

دون طيار عبر الحدود السعودية في األسابيع األخيرة.
وأدت ثــالثــة مــن تلك الهجمات فــي مقتل شخص على 
األقــل وجــرح 56 آخــريــن فــي السعودية منذ 12 يونيو، 
وفــــق الــســلــطــات الــســعــوديــة. وتــتــهــم الــســعــوديــة إيــــران 
ــو مـــا تنفيه  بــتــزويــد الــحــوثــيــن بــأســلــحــة مــتــطــورة وهـ

طهران.

طالب الحوثيون أمس باالنسحاب الكامل للتحالف العسكري الذي 
تقوده السعودية بعدما أعلنت اإلمارات، العضو الرئيسي في 

التحالف، عن خفض عدد قواتها في هذا البلد ضمن خطة »إعادة 
انتشار«.

وكتب محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا لدى الحوثيني 
في تغريدة »ندعو دول العدوان إلعالن االنسحاب من اليمن 

فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي«.
وأضاف أن »االنسحاب من اليمن هو القرار املثالي الذي يجب اتخاذه 

في هذا الوقت بالذات«.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعًا بني الحوثيني والقّوات املوالية 

للحكومة اليمنية املعترف بها دوليًا. وقد تصاعدت حّدة هذا النزاع 
ل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعًما 

ّ
مع تدخ

للحكومة. لكن اإلمارات أعلنت االثنني خطة »إعادة انتشار« وخفضا 
في عدد قواتها في اليمن.

باريس - أ ف ب

الجزائر - أ ف ب

تقرير إخباري

نقل الحوثيين الحرب من اليمن
 إلى عمق دول التحالف أدى لزيادة

 التذمر الشعبي فيها

األوروبيون يبحثون 
عن تسوية مع طهران

يـــســـعـــى األوروبــــــــيــــــــون الـــخـــاضـــعـــون 
لــضــغــوط مــن أجـــل الــتــحــرك فــي امللف 
الـــــنـــــووي اإليـــــــرانـــــــي، لـــكـــســـب الـــوقـــت 
مـــن أجــــل حــمــل طـــهـــران عــلــى الـــعـــودة 
الحـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا وتـــفـــادي وقـــوع 
مــا ال يمكن إصــالحــه فــي ظــل التوتر 

الشديد املخيم في املنطقة.
ولــخــص مــســؤول أوروبــــي طــلــب عــدم 
كشف اسمه الوضع بالقول »نشتري 
الوقت، وكذلك يفعل اإليرانيون. تجب 
إعــادة إيــران إلى »الصراط املستقيم« 

لقاء إجراء أمريكي رمزي«.
ــــي مـــواجـــهـــة تــــراجــــع اقـــتـــصـــادهـــا  وفــ
ــن االتـــفـــاق  مـــنـــذ خــــــروج واشـــنـــطـــن مــ
ــادة فــرض  ــ ــنـــووي وإعــ حـــول مــلــفــهــا الـ
عقوبات أمريكية شديدة عليها عام 
2018، ردت إيران مؤخرا بسلسلة من 

اإلعالنات التدريجية املدروسة.
ــبـــعـــد تـــخـــطـــي الــــحــــد املــــســــمــــوح بــه  فـ
الــيــورانــيــوم املخصب،  ملخزونها مــن 
عــــــــــاودت طـــــهـــــران اإلثـــــنـــــن عــمــلــيــات 
الــتــخــصــيــب بــنــســبــة 4,5%، أي فــوق 
العتبة املنصوص عليها في االتفاق 
الــنــووي، مــهــددة بــتــجــاوز خــط أحمر 
ــي مــهــلــة ســتــن يــــومــــا«، ما  جـــديـــد »فــ
يبعث مــخــاوف مــن حــصــول تصعيد 

في هذا امللف الشائك.
وتلعب طهران لعبة الوقت بهدف فك 
طوق العقوبات عن اقتصادها وجني 
املنافع االقتصادية التي كانت تأمل 
بها من خــالل اتفاق فيينا لقاء الحد 

من برنامجها النووي.
لــكــن دبــلــومــاســيــا فــرنــســيــا قـــال بــهــذا 
الــذي يختارونه  الــصــدد إن »الطريق 
)بــالــحــد مــن الــتــزامــاتــهــم( قــد يرغمنا 

على سلوك طريق ال نريدها«.
فانتهاكات إيران املتدرجة اللتزاماتها 
ــد تــعــيــد املـــلـــف إلـــــى مــجــلــس األمــــن  قــ
الــــدولــــي وفــــق آلـــيـــة تـــقـــود فـــي نــهــايــة 
املــطــاف إلـــى إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات 
ــا ســيــعــنــي  ــيــــة واألوروبـــــــيـــــــة، مــ الــــدولــ
ســقــوط االتـــفـــاق بــعــدمــا تــلــقــى ضربة 
ــكـــي  ــريـ ــاب األمـ ــحــ ــســ شــــديــــدة مــــع االنــ

األحادي منه.
الخبيرة فــي مركز »تشاتام هــاوس« 
للدراسات في لندن سانام وكيل رأت 
أن األوروبين »في وضع حرج جدا« 
ألنهم يريدون تأخير هذا االستحقاق 
ــدا مـــن تفكيك  لــكــنــهــم »مـــســـتـــاؤون جــ

إيران االتفاق«.
ولفتت إلى أن الدول األوروبية الثالث 
األطــراف في االتفاق )فرنسا وأملانيا 
وبــريــطــانــيــا( تــعــتــمــد مــوقــفــا حــازمــا، 

ــوقــــت نــفــســه الغــتــنــام  ــي الــ ســـاعـــيـــة فــ
األزمــــة مــن أجـــل الــدفــع نــحــو »انــفــتــاح 

دبلوماسي« بن واشنطن وطهران.
وقال املسؤول األوروبي »عمليا، ثمة 
مــبــاحــثــات تــجــري بـــن الــجــمــيــع« من 
دون أن يورد املزيد من التوضيحات.

الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  ويــقــوم 
مـــاكـــرون بــتــحــركــات مــكــثــفــة، فبعدما 
تــحــدث الــســبــت مـــع نــظــيــره اإليـــرانـــي 
حــســن روحـــانـــي، تــبــاحــث اإلثــنــن مع 
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــكـــي دونــ ــريـ الـــرئـــيـــس األمـ
ــاســـي  ــلـــومـ ــدبـ ووصــــــــل مـــســـتـــشـــاره الـ
إيمانويل بون إلى إيــران الثالثاء في 

زيارة تستمر يومن.
وقالت سانام وكيل »إنه على األرجح 
األفـــضـــل مـــوقـــعـــا« لــلــتــحــرك، مــشــيــرة 
إلــــى أن بــريــطــانــيــا تــتــخــبــط فـــي أزمـــة 
بريكست واملستشارة األملانية أنغيال 
مــيــركــل تــتــفــادى اإلدالء بــمــواقــف في 

هذا الشأن.
ويأمل األوروبــيــون في إقناع طهران 
ــزام بــبــنــود اتــفــاق  ــتـ بــالــعــودة إلـــى االلـ
ــيـــة حـــول  ــكـ ــريـ ــاء بــــــــادرة أمـ ــقــ فــيــيــنــا لــ
ــادرات الــنــفــط اإليـــرانـــي املــحــظــورة  ــ صـ
حاليا تحت طائلة عقوبات أمريكية 

تستهدف كل من يستوردها.
وذكــــر مــصــدر دبــلــومــاســي أن تــرامــب 
ســبــق أن مــنــح فـــي املـــاضـــي إعـــفـــاءات 
الـــصـــن  ــا  ــمـ ــيـ الــــــــــدول وال سـ ــبـــعـــض  لـ
ــنــــد، وهــــمــــا تــقــلــيــديــا مــــن كــبــار  ــهــ والــ

مستوردي النفط اإليراني.
كما يمكن للواليات املتحدة بحسب 
ــن اإلتـــجـــار  ــطــــرف عــ ــدر غــــض الــ املــــصــ
غـــيـــر املــــشــــروع بــالــنــفــط الــــــذي يــفــلــت 
من العقوبات، لكن املصدر اعتبر أن 
»اإليــرانــيــن لــن يكتفوا عــلــى األرجـــح 
بهذا القدر. يريدون بادرة ذات مغزى 

أكبر«.
ويبذل اإليرانيون كل ما في وسعهم 
إلبـــــــقـــــــاء الـــــــبـــــــاب مــــفــــتــــوحــــا إلجـــــــــراء 
مــحــادثــات. وقـــال دبــلــومــاســي إيــرانــي 
»لــــو لـــم نــكــن نـــريـــد الـــتـــفـــاوض، لكنا 

خرجنا من االتفاق«.
وتــقــول مــصــادر فــي بــاريــس إن خطر 
االنــتــشــار الــنــووي ال يـــزال مضبوطا 
ــتـــى لــــو أن  ــر، حـ ــاضــ ــحــ فــــي الــــوقــــت الــ
إيــــران بالسعي  الــتــي تتهم  إســرائــيــل 
ــتــــالك الــــســــالح الـــــــذري تـــحـــذر مــن  المــ

»تطور خطير جدا«.
ــيــــة الـــفـــرنـــســـي  وأكــــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الـــســـابـــق دومـــيـــنـــيـــك دو فــيــلــبــان أنـــه 
»ينبغي تخطي عتبة 20% )من نسبة 
التخصيب( لنكون في مجال الخطر. 
نحن في الوقت الحاضر في منطقة ال 

تزال مضبوطة نسبيا«.

باريس - أ ف ب

تظاهرة طالبية جديدة في العاصمة الجزائرية

ــاتــــذة  تــظــاهــر مـــئـــات الـــطـــالب واألســ
أمــــــــس كــــمــــا دأبــــــــــــوا عــــلــــى ذلــــــــك كــل 
ــاء مــنــد عــشــريــن أســبــوعــا  ــوم ثـــالثـ يــ
للمطالبة بـ »تغيير النظام« وإطالق 

»سراح املعتقلن السياسين«.
ورّدد املتظاهرون شعارات »النظام 
إرحــل« و»جزائر حرة وديمقراطية« 
بــيــنــمــا كـــانـــوا يــســيــرون فـــي شـــوارع 
ــط الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة دون  ــ وسـ
تسجيل حوادث بالرغم من االنتشار 

الكبير لعناصر الشرطة.
كما رفع الطالب الفتات ُكتب عليها 
»السلطة للشعب« و»ال للجهوية« 

و»صحافة حرة«.
ــــالب  ــطـ ــ الـ أغــــــلــــــب  كـــــــــان  وحــــــتــــــى إن 

ــري آخــــــرون  ــجــ ــــي عـــطـــلـــة بـــيـــنـــمـــا يــ فـ
امتحانات ما جعل عدد املتظاهرين 
قليال مــقــارنــة بــاألســابــيــع املــاضــيــة، 
ــهـــم  أنـ أكـــــــــــدوا  الــــحــــاضــــريــــن  إال أن 
ســيــواصــلــون الــتــظــاهــر طــيــلــة فصل 

الصيف إذا تطلب األمر.
وطالب العديد من الطالب بـ »إطالق 

سراح املتظاهرين السلمين«.
وكان القضاء أمر بحبس متظاهرين 
بــتــهــمــة »املـــســـاس بــســالمــة الـــوطـــن« 
بــعــد رفــــع الـــرايـــة األمـــازيـــغـــيـــة خــالل 
ــة  ــيــ ــاضــ تــــــظــــــاهــــــرات األســــــابــــــيــــــع املــ
ــك تـــحـــذيـــرات رئــيــس  ــذلـ مــخــالــفــن بـ
ــان الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد  ــ أركـ
صالح الــذي قال إن العلم الجزائري 

هو الوحيد الذي ُيسمح برفعه.
كــمــا رفـــض املــتــظــاهــرون حــل األزمـــة 

الــتــي خلفتها اســتــقــالــة  الــســيــاســيــة 
ـــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز  ــابــ ــ ـــسـ ـــس الــ ــيــ ــ ـــرئـ ــ ال
أبــريــل، مثلما هتف  بوتفليقة فــي 2 
الـــذي رســـم العلم  محمد مصطفاي 
الجزائري على خّديه »ال انتخابات 

ياع صابة املزورين«.
ــــالن عـــن تـــاريـــخ جــديــد  ولـــم يــتــم اإلعـ
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــعــد إلــغــاء 
تلك التي كانت مــقــررة فــي 4 يوليو 

من قبل املجلس الدستوري.
وانــتــهــت يــــوم أمــــس فــتــرة التسعن 
يوما التي حددها الدستور للرئيس 
االنتقالي عبد القادر بن صالح، لكن 
إلــى غاية تسليم  األخير مــّدد فترته 

السلطة إلى الرئيس املنتخب.
ــا فــــي طــريــق  ــنــ ــلــ هـــــذا الــــوضــــع »أدخــ
ــد املــشــاركــن  ــال أحــ مـــســـدود« كــمــا قــ
فــي الــتــظــاهــرة، فــريــد شــربــال أستاذ 
ــلــــوم  ــة الــــعــ ــعــ ــامــ ــا بــــجــ ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــبــ الــ

والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة.
كما استهدفت شعارات املتظاهرين 
أيـــضـــا الــفــريــق قـــايـــد صـــالـــح الــرجــل 
ــنـــذ اســتــقــالــة  ــة مـ ــ ــدولـ ــ الــــقــــوي فــــي الـ

بوتفليقة.
ورفض رئيس أركان الجيش مطالب 
الــحــركــة االحتجاجية منذ بدايتها 
فـــي 22 فــبــرايــر والـــتـــي عــلــى رأســهــا 
إنــشــاء هــيــئــات انــتــقــالــيــة خــالــيــة من 
رموز نظام بوتفليقة الذي حكم على 

مدى 20 عاما.
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التنفيذي  الرئيس  أعلن وليد السيد 
 Ooredoo قـــطـــر أن لـــشـــركـــة أوريـــــــــدو 
ستكون شريكًا وطنيا للجنة املنظمة 
القوى  العالم أللعاب  املحلية لبطولة 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا قــطــر خــال   2019
الفترة من 27 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 
من العام الجاري، وذلك خال مؤتمر 
صــحــفــي مــشــتــرك مــع الــلــجــنــة حــضــره 
دحــــان الــحــمــد نــائــب رئــيــس اللجنة 
املـــنـــظـــمـــة مــــديــــر عـــــام بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
الــقــوى، تم عقده صباح أمس  أللعاب 
فـــي مــقــر الـــشـــركـــة. وأوضــــــح الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة أوريــــــــدو قـــطـــر أن 
الشركة ستقوم بتوفير أحدث وسائل 
العالم  االتصاالت والتكنولوجيا في 
مع توفير بيانات من الجيل الخامس 
لــضــيــوف قــطــر مـــن الــقــادمــن ملتابعة 
ــــداث ومـــنـــافـــســـات  ــــأحـ واالســـتـــمـــتـــاع بـ
الــبــطــولــة الــتــي ســيــحــتــضــنــهــا إســتــاد 
خـــلـــيـــفـــة الــــــدولــــــي بــــمــــشــــاركــــة أبــــطــــال 
ــة في  الــقــوى يمثلون 213 دولـ ألــعــاب 
الــعــالــم، حــيــث مــن املــنــتــظــر أن يسجل 
العاملي مشاركة أكثر من  هــذا الحدث 
2000 مــن أفضل الاعبن والاعبات 
العالم، وتابع قائا »يسعدني أن  في 
أعـــرب عــن بــالــغ اعــتــزازنــا باستضافة 
الـــدوحـــة لــهــذه الــبــطــولــة املــهــمــة الــتــي 
ســتــجــمــع عــــددًا مـــن أبــــرز الــريــاضــيــن 
من حول العالم للتنافس في عدد من 
الفرصة لنا  القوى، إذ ستتاح  ألعاب 
في Ooredoo، وللعديد من املؤسسات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي قـــطـــر لــلــمــشــاركــة مــع 
ــقـــوى في  ــعـــاب الـ االتــــحــــاد الــــدولــــي أللـ
ــا  ــهــ تـــنـــظـــيـــم هــــــذه الـــبـــطـــولـــة وإخــــراجــ
ــــوى الــــــــــذي يــلــيــق  ــتــ ــ ــســ ــ ــكــــل واملــ ــالــــشــ بــ

بمنظميها وبدولة قطر«.
وشدد وليد السيد الرئيس التنفيذي 
لــــشــــركــــة أوريـــــــــــــدو قــــطــــر فــــــي كــلــمــتــه 
عــلــى أن الـــريـــاضـــة مـــن أفــضــل الــســبــل 
ــل والــــتــــعــــارف بــن  ــواصــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
أفــــــــراد األمــــــم والــــــــــدول، مــــبــــرزا الـــــدور 
 Ooredoo الريادي الذي تقوم به شركة
كــشــركــة مــتــخــصــصــة فـــي االتـــصـــاالت 
ــه ســيــتــم بـــذل  ــ ــل، مــــؤكــــدا أنـ ــتــــواصــ والــ
قـــصـــارى الــجــهــد مـــع تــوظــيــف أفــضــل 
التكنولوجيا لتوفير سبل االتــصــال 
بن املتفرجن في شتى أنحاء العالم 
وبـــن مــجــريــات األلـــعـــاب واملــنــافــســات 

التي ستقام في الدوحة.
التنفيذي للشركة إن  الــرئــيــس  وقـــال 
ــركــــات فــــي الـــدولـــة  املـــؤســـســـات والــــشــ
تتشارك مــع االتــحــاد الــدولــي إلخــراج 
ــــق، وأن  ــــائــ الــ الـــبـــطـــولـــة بـــاملـــســـتـــوى 
أوريـــــــدو تــفــخــر بـــدعـــم هــــذه الــبــطــولــة 
وســتــعــمــل عــلــى إنــجــاحــهــا مـــن خــال 
تــعــزيــز تــجــربــة املــشــجــعــن ألحــداثــهــا، 

موضحا أن االستعدادات انطلقت من 
خال توفير التجهيزات الازمة التي 

من شأنها إخراجها على أكمل وجه.
التنفيذي  الرئيس  وأكــد وليد السيد 
لشركة أوريدو قطر أن Ooredoo تميز 
دولـــة قطر على مستوى االتــصــاالت، 
حيث كانت أول دولة في العالم تطرح 
إلـــى أن هــذا  الــخــامــس ملمحا  الــجــيــل 

يساعد في إنجاح األحداث الرياضية 
املختلفة، وأن خــوض تجربة تغطية 
الــــبــــطــــولــــة مــــــن خــــــــال تــــوفــــيــــر كـــافـــة 
وســــائــــل االتـــــصـــــاالت والــتــكــنــولــجــيــا 
لـــــعـــــدد ضــــخــــم مــــــن املـــــشـــــاركـــــن يــعــد 
خــطــوة نــحــو االســتــعــدادا الستضافة 
ــار  الـــعـــالـــم قــطــر 2022. كــمــا أشـ ـــأس  كـ
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أوريـــــدو 
ــة تـــحـــرص عــلــى  ــركـ ــى أن الـــشـ ــ قـــطـــر إلـ
الرياضية والرياضين  دعم األحــداث 
ــك مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــهــا بــأهــمــيــة  ــ وذلـ
املــســؤولــيــة املجتمعية،  ونــحــن ندعم 
ــر الـــعـــطـــيـــة  ــ ــاصـ ــ ــل نـ ــثــ الــــريــــاضــــيــــن مــ
ــيــــن لــيــحــقــقــوا  ــريــــاضــ وغـــــيـــــره مـــــن الــ
الــكــثــيــر مــن اإلنـــجـــازات فــي الــبــطــوالت 
العاملية والحمد لله لنا سجل حافل 
وهــذا يعكس املسؤولية االجتماعية 
الكبيرة للشركة في األحداث املختلفة 
ونحن نعمل من اآلن على االستعداد 

لبطولة العالم لكرة القدم«.
مــن جــهــتــه، نـــوه دحـــان الــحــمــد نائب 
رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة مـــديـــر عـــام 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم أللــــعــــاب الــــقــــوى إلـــى 
ــة مـــع أوريـــــــدو إحـــدى  ــراكـ أهــمــيــة الـــشـ
الرائدة في عالم االتصاالت  الشركات 
في قطر وحول العالم، والتي ستقوم 
التقنيات  بتوفير االتصاالت بأحدث 

ــتــــي  ــة الــ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــــوف الـ ــيــ ــ لـــــفـــــائـــــدة ضــ
تستضيفها دولــة قطر ألول مــرة بما 
يــعــكــس املــســيــرة الــحــافــلــة لــلــدولــة في 
استضافة األحداث الرياضية العاملية 
ــائـــا فــــي كــلــمــتــه:  املــخــتــلــفــة، وتــــابــــع قـ
ــبـــطـــولـــة مـــشـــاركـــة أكــثــر  »ســـتـــشـــهـــد الـ
مـــن 3500 مـــن الــريــاضــيــن واملـــدربـــن 
واملـــســـؤولـــن بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــضــور 
إعـــامـــي واآلالف من  أكــثــر مـــن 2000 
الــجــمــاهــيــر مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا إحــــدى أهــــم وأكــبــر 
املناسبات الرياضية في املنطقة على 

اإلطاق«.
العالم أللعاب  وأكــد مدير عام بطولة 
الـــقـــوى أنـــه ســيــتــم تــكــثــيــف الــعــمــل مع 
أوريــــــــدو لــنــنــظــم نــســخــة اســتــثــنــائــيــة 
الــقــوى، من  العالم أللــعــاب  مــن بطولة 
أجـــل تــقــديــم تــجــربــة ريــاضــيــة جــديــدة 
 جديدًا 

ً
الرياضة، وتلهم جيا ملحبي 

من الرياضين الواعدين، وتسهم في 
الرياضة في املنطقة والعالم،  تطوير 
مضيفا: »وعليه يسعدنا أن نعلن عن 
الــرائــدة  شراكتنا مــع أوريـــدو الشركة 
فــي االتــصــاالت والــتــي ستنضم إلينا 
ــا لــلــتــرحــيــب  ــهــ ــاتــ ــا وخــــدمــ ــ ــواردهـ ــ ــمـ ــ بـ
ــره  ــيـ ــاهـ ــمـ بــــعــــالــــم ألـــــعـــــاب الـــــقـــــوى وجـ
ــة فـــي إســتــاد  ومــشــجــعــيــه فـــي الــــدوحــ
خليفة الدولي من تاريخ 27 سبتمبر 
ــر«. مــشــيــدا بــأهــمــيــة  ــتـــوبـ وحـــتـــى 6 أكـ
الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــاء املــحــلــيــن الــذيــن 
ــرات كـــبـــيـــرة وطـــاقـــات  ــبــ يــمــتــلــكــون خــ
التواصل مع جمهور  كبيرة لتسهيل 
الــريــاضــة فـــي قــطــر والـــعـــالـــم، وزيــــادة 

التعريف بالبطولة العاملية.
وكــشــف فــي كلمته أن شــركــة أوريـــدو 
ــقــــوم بـــتـــوفـــيـــر تـــــذاكـــــر الـــبـــطـــولـــة  ــتــ ســ
ــقــــاط الــبــيــع  ــــال نــ لــلــجــمــاهــيــر مــــن خــ
فــروع الشركة في جميع  املتوفرة في 
أنحاء الباد، باإلضافة إلى ذلك يمكن 
للجماهير ومحبي ومتابعي بطولة 
ــراء الــتــذاكــر  الــعــالــم أللـــعـــاب الـــقـــوى شــ
عبر اإلنترنت لضمان حجز مقاعدهم 
في اإلستاد ملشاهدة منافسات قوية 
الرياضين على مستوى  أفــضــل  بــن 
ــم كــلــمــتــه  ــتـ الـــعـــالـــم فــــي الـــبـــطـــولـــة. وخـ
بــالــتــأكــيــد أن الــعــمــل يــجــري عــلــى قــدم 
وســـاق مــن أجـــل رفـــع اســـم قــطــر عاليًا 
ــلـــدولـــة  ــة لـ ــرفــ ــشــ ــورة املــ ــ ــــصــ وإبـــــــــــراز الــ
وتأكيد مكانتها في تنظيم األحــداث 

العاملية على أعلى مستوى.

ــاق 
َّ

يــمــنــح مــوســم الــصــيــف فـــي قــطــر عــش
ــا فـــرصـــة  ــهـ ــيـ ــبـ ــة الـــكـــريـــكـــيـــت ومـــحـ ــبـ ــعـ لـ
متابعة بطولة كــأس الكريكيت للعمال 
تـــتـــواصـــل  ــة 2019، والــــتــــي  ــ ــدوحـ ــ الـ فــــي 
مــنــافــســاتــهــا حــتــى 26 يــولــيــو الـــجـــاري 
فــي ملعب الكريكيت بمدينة مسيعيد 

الرياضية.
وتـــأتـــي هــــذه الــبــطــولــة ضــمــن فــعــالــيــات 
برنامج الصيف في قطر حيث تنظمها 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ شــــركــــة »كــــيــــوســــبــــورتــــس« بـ
مـــع املــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة، وذلـــك 
بالتزامن مع اقتراب بطولة كأس العالم 
ــي املــمــلــكــة  لــلــكــريــكــيــت املـــقـــامـــة حــالــيــا فـ

املتحدة من نهايتها.
ـــقـــت مـــشـــاعـــل شــهــبــيــك مــــن املــجــلــس 

َّ
ــل عـ

الــوطــنــي لــلــســيــاحــة قــائــلــة: »نـــؤمـــن بــأن 
الــريــاضــة لديها قــدرة فــريــدة على جمع 
الناس على اختاف خلفياتهم، ولذلك 
فــقــد حــرصــنــا خــــال هــــذا الــصــيــف على 
إدراج منافسات رياضية مثل مسابقات 
الرياضة اإللكترونية املقامة في مجمع 
فيرتيوسيتي وبطولة كــأس الكريكيت 
للعمال في الدوحة 2019، والتي نحتفي 
من خالها كذلك بالعام الثقافي قطر- 
الهند. ونتوقع أن تشهد هــذه البطولة 
إقبااًل ضمن فعاليات البرنامج الحافل 

ملوسم الصيف في قطر هذا العام«.
وتــضــم بطولة كــأس الكريكيت للعمال 
في الدوحة والتي تقام بنظام »تي- 12«، 

16 فريقًا تم توزيعها على 4 مجموعات. 
ــل فـــريـــق 3 مـــبـــاريـــات  وســــــوف يــلــعــب كــ
ــلــــى األقـــــل  ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ املــ ضــــمــــن دور 
إلــى دور التصفيات  فيما تصل 8 فــرق 

واملباريات الفاصلة.
ــات فــــي أيــــــام الــخــمــيــس  ــاريــ ــبــ ــــام املــ ــقـ ــ ـ

ُ
وت

والــجــمــعــة والــســبــت خـــال الــبــطــولــة في 
ــة 7:20  ــاعــ ــســ الـــســـاعـــة 5:30 مــــســــاء والــ

مساًء، وتختتم البطولة مبارياتها يوم 
الجمعة املوافق 26 يوليو الذي سيشهد 
أيضًا حفل توزيع الجوائز، وسيحصل 
الفريق الفائز على جائزة نقدية قيمتها 
ــة إلـــى  ــافــ 15 ألـــــف ريـــــــال قــــطــــري بــــاإلضــ
امليداليات وكأس البطولة، كما سيكون 
هــنــاك جــوائــز نقدية تــزيــد قيمتها على 
20 ألـــف ريـــال قــطــري لــاعــبــن املميزين 

فـــي الــفــئــات املــخــتــلــفــة خــــال مــنــافــســات 
البطولة.

ــــدي، نــــائــــب رئـــيـــس  ــنـ ــ ــهـ ــ وقــــــــال غــــانــــم املـ
كــيــوســبــورتــس: »بــطــولــة كـــأس الــعــمــال 
للكريكيت 2019 هــي بطولة فــريــدة من 
نوعها في دولة قطر بنسختها الثانية 
وألول مرة مدعومة من املجلس الوطني 
الــعــمــال في  للسياحة، حــيــث تستهدف 

ــركــــات لـــاســـتـــمـــتـــاع بـــبـــطـــولـــة ذات  الــــشــ
تنظيم محتِرف بأعلى املعايير، يشارك 
ــات  ــركـ ــــن شـ ــا مـ ــقـ ــريـ ــة 16 فـ ــولـ ــطـ ــبـ ــــي الـ فـ
الــدولــة وتبلغ قيمة  أنــحــاء  مختلفة فــي 
مجمل جوائز البطولة أكثر من 40 ألف 
ريــال، ونحن نأمل بأن تتوسع البطولة 
لتشمل فـــرق أكــثــر بــاملــســتــقــبــل«. وتــأتــي 
بطولة الكريكيت ضمن فعاليات موسم 
الصيف في قطر وهــو املوسم الصيفي 
األضخم حتى اآلن الذي يقدمه املجلس 
الوطني للسياحة بالتعاون مع أكثر من 
30 شريكًا من القطاعن العام والخاص 
ــــل قـــطـــر وزوارهـــــــــا حـــتـــى يــتــيــح لــهــم  ألهـ
فرصة االستمتاع بأجواء املرح واملتعة.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة 
مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة الـــتـــي تلبي 
تـــطـــلـــعـــات جـــمـــيـــع األفــــــــــــراد بـــاخـــتـــاف 
أعـــــمـــــارهـــــم واهــــتــــمــــامــــاتــــهــــم. ويـــشـــمـــل 
الــعــروض الترفيهية املائمة  البرنامج 
ــــات والــــــحــــــفــــــات املـــوســـيـــقـــيـــة  ــائـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
ــعـــــــروض الـــكـــومـــيـــديـــة  والــــغــــنــــائــــيــــة والـــــ
الــتــي يــقــدمــهــا نــخــبــة مـــن أبــــرز الــنــجــوم 
 عــن 

ً
ــا ــفــــنــــانــــن حــــــول الــــعــــالــــم، فــــضــ والــ

املــخــيــمــات الصيفية املــوجــهــة لــأطــفــال 
والشباب والتجارب السياحية الرائعة 
التي تقام في الهواء الطلق والبطوالت 
الــــريــــاضــــيــــة، وكـــــذلـــــك عــــــــروض الـــســـفـــر 
والضيافة والتسوق التي انطلقت منذ 
4 من يونيو املاضي وتتواصل حتى 16 

أغسطس.

»2019 انطالق منافسات بطولة كأس »كريكيت العمال 
26 يوليو في »مسيعيد الرياضية« تستمر حتى 

¶   بطولة فريدة من نوعها في قطر بنسختها الثانية 

»لوسيل« ¶  السيد متحدثا لـ

¶  السيد والحمد خالل اإلعالن عن الشراكة

الدوحة -  

أحمد فضلي

2019 »أوريدو« شريك وطني لبطولة العالم أللعاب القوى الدوحة 
توفر خدمات االتصاالت للرياضيين وآالف الزوار والمشجعين.. السيد:
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فرضت البرازيل سيطرتها على لقب كأس 
كــوبــا أمــريــكــا، واســتــمــر صــيــام األرجنتني 
عن األلــقــاب وكشفت املسابقة القارية عن 
اتساع الفجوة بني باقي منتخبات أمريكا 

الجنوبية وكرة القدم األوروبية.
اللقب  الــبــرازيــل صاحبة األرض  وأحـــرزت 
للمرة التاسعة األحــد املــاضــي بعد الفوز 
فـــــي إســـتـــاد  بــــيــــرو  ــتـــحـــق 3-1 عـــلـــى  املـــسـ

ماراكانا في ريو دي جانيرو.
اللقب أحـــرزت البرازيل  وفــي طريق حسم 
13 هدفا، منها خماسية في شباك بيرو 
فـــي دور املـــجـــمـــوعـــات، واســتــقــبــلــت هــدفــا 
ــقـــط. وكــــانــــت ســـيـــطـــرة الـــبـــرازيـــل  واحـــــــدا فـ
واضـــحـــة بــفــضــل وفــــرة املـــواهـــب وشــهــدت 
ــــروج  ــاجــــآت مـــنـــهـــا خـ ــفــ املـــســـابـــقـــة عــــــدة مــ
أوروجواي املبكر وتأكيد فنزويال أنها لم 
تعد املنتخب الضعيف في القارة ووصول 

بيرو إلى أول نهائي منذ 1975.
ــــني مـــــن قــبــل  ــتـ ــ ــنـ ــ ــكــــن خـــــــــروج األرجـ ولـــــــم يــ
ــرازيـــل مــفــاجــئــا بشكل  ــبـ ــام الـ ــ الــنــهــائــي أمـ
كبير، فــي ظــل غياب االســتــقــرار الفني عن 

الفريق في السنوات األخيرة.
ويتولى قيادة األرجنتني رابــع مــدرب في 
خمس سنوات كما أن ليونيل سكالوني، 
الذي يشغل ألول مرة منصب الرجل األول، 
ال يــزال مــدربــا مؤقتا رغــم توليه املنصب 

قبل حوالي عام واحد.
ــم تــفــز األرجـــنـــتـــني بــكــوبــا أمــريــكــا منذ  ولــ
1993 ولم يظهر الفريق قدرته على إنهاء 
هذا الصيام مع إجراء سكالوني تغييرات 
عديدة ومتكررة في التشكيلة، كما أن أبرز 
العبيها، وأهمهم ليونيل ميسي، ال يكون 
بوسعهم مع بالدهم على الصعيد الدولي 

تكرار مستوياتهم مع أنديتهم.
والـــشـــيء الـــالفـــت لــلــنــظــر انــخــفــاض مــعــدل 

حـــضـــور املـــشـــجـــعـــني وقــــــــــرارات الــتــحــكــيــم 
املــثــيــرة لــلــجــدل وافــتــقــار الــبــطــولــة لجذب 
ــــواء، فــي الــوقــت ذاتـــه الـــذي اختتمت  األضـ
ــم لـــلـــســـيـــدات والــــكــــأس  ــالــ ــعــ فـــيـــه كــــــأس الــ
الذهبية وهو ما يثير القلق. والغريب أن 
أمــام  عــدد املشجعني فــي مــبــاراة املكسيك 
هــايــتــي فــي الــكــأس الــذهــبــيــة فــي فينكس، 
كان أكبر من الجماهير املوجودة في قمة 

البرازيل أمام األرجنتني بقبل النهائي.
املــبــاراة تعكس بوضوح حالة كرة  وهــذه 
القدم في أمريكا الجنوبية حيث سرعان 

ما يتم نسيان لحظات من املهارات الفردية 
الرائعة بسبب التدخالت العنيفة والجدل 

الذي ال ينتهي حول قرارات الحكام.

غضب بسبب بطاقة 
حمراء لميسي 

وطالبت األرجنتني دون جدوى بالحصول 
على ركلتي جــزاء أمــام الــبــرازيــل وشعرت 
بغضب شديد بسبب عــدم النقاش حتى 

مع حكم الفيديو املساعد، رغم واقع توقف 
الكثير من املباريات بسبب هذا األمر.

لـــــدى األرجـــنـــتـــني  الـــغـــضـــب  وزاد شــــعــــور 
بعد بطاقة حــمــراء مثيرة للجدل للنجم 
ميسي فــي مــبــاراة تحديد صاحب املركز 
الثالث أمام تشيلي. وأوضح هذا الغضب 
إضــافــة إلــى اتــهــام ميسي التــحــاد أمريكا 
الجنوبية بتسهيل مهمة أصحاب األرض، 
ورد تيتي مدرب البرازيل عليه بمطالبته 
بإظهار املزيد من االحترام ودفاع االتحاد 
ــــن كـــلـــمـــات مــيــســي  ــــن نـــفـــســـه مـ الـــــقـــــاري عـ

ــــرورة مــقــاطــعــة األرجــنــتــني  بــخــصــوص ضـ
ــتـــي يــنــظــمــهــا  املـــســـابـــقـــات املــســتــقــبــلــيــة، الـ
ــأنـــه مــهــمــا  ــفـــه »بـــالـــفـــاســـد«، بـ اتــــحــــاد وصـ
زاد عـــدد الــالعــبــني املــوهــوبــني فــي أمريكا 
الجنوبية فإن األحداث خارج امللعب عادة 

ما تطغى على ذلك.
ومـــا زاد الــضــجــة هــو قـــرار اتــحــاد أمريكا 
الــبــرازيــلــي  بــالــســمــاح للرئيس  الــجــنــوبــيــة 
ــارو، املـــنـــتـــمـــي لــلــيــمــني  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ جــــايــــر بـ
ــــأس لــلــمــنــتــخــب  ــكـ ــ املــــتــــطــــرف، بــتــســلــيــم الـ
الــفــائــز بــالــلــقــب. وحـــدثـــت كـــل هـــذه األمـــور 
قــبــل مـــــرور عــــام واحـــــد عــلــى قـــــرار اتــحــاد 
أمريكا الجنوبية، بسبب شغب املشجعني 
فــــي بـــويـــنـــس آيــــــــرس، نـــقـــل نـــهـــائـــي كــوبــا 
ــة إلــــــى مــــدريــــد.  ــديــ ــادوريــــس لــــأنــ ــرتــ ــبــ ــيــ لــ
ــتـــذاكـــر الــبــاهــظــة في  وتــســبــبــت أســـعـــار الـ

تواضع الحضور الجماهيري.
ومن الصعب شرح سبب هبوط املستوى 

لكن املؤشرات تبدو واضحة.
ولم يفز أي منتخب من أمريكا الجنوبية 
بكأس العالم منذ 2002 وهــو رقــم سلبي 
كما أنه ظهر منتخب واحد فقط من القارة 
مــــن بــــني آخـــــر ثــمــانــيــة مــنــتــخــبــات بــلــغــت 
النهائي رغم واقع حصد هذه القارة خالل 

القرن املاضي نصف عدد األلقاب.
وعــلــى مستوى األنــديــة يــبــدو األمـــر أســوأ 
ــن أمـــريـــكـــا الــجــنــوبــيــة  فــلــم يـــحـــرز فـــريـــق مـ
لقب كــأس العالم لأندية منذ 2007 وفي 
نسختني فــي آخــر ثــالث ســنــوات لــم يظهر 
فــريــق مـــن أمــريــكــا الــجــنــوبــيــة فـــي املـــبـــاراة 

النهائية.
ويــعــد رحــيــل املــواهــب الــشــابــة إلــى أوروبـــا 
مــن ضــمــن األســبــاب لــكــن مــا ســاهــم أيضا 
ــــالق مــســابــقــة دوري  فـــي الـــتـــراجـــع هـــو إطـ
ــيـــة ألنــهــا جعلت منتخبات  األمـــم األوروبـ
أمريكا الجنوبية منعزلة كثيرا عن أفضل 

منتخبات العالم.

افتقار البطولة لجذب األضواء وقرارات التحكيم المثيرة للجدل األبرز

كوبا أمريكا تعكس الواقع المتدني للكرة الالتينية

¶   البرازيل فرضت سيطرتها على اللقب

رويترز

تدخل تقنية املساعدة بالفيديو في التحكيم 
ــار« مــنــافــســات نــهــائــيــات كــــأس األمـــم  ــفــ ــ »ال
األفريقية في كرة القدم بدءا من الدور ربع 
األربـــعـــاء، بعد  الــيــوم  الـــذي ينطلق،  النهائي 
تـــجـــارب غــيــر مــشــجــعــة قـــاريـــا آخـــرهـــا في 

نهائي دوري األبطال.
وفي تصريحات الجمعة املاضي، أكد األمني 
العام لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم، املغربي 
معاذ حجي، أن »التجهيزات باتت متوافرة، 
ــدأت«، مــشــددا عــلــى أنـــه »حتى  والــتــجــارب بــ

اآلن، كل األمور تسير على ما يرام«.
ــار«،  »فـ ـــ الـ وأضــــاف »ال يــجــب أن نــنــســى أن 
تــتــطــلــب لــيــس فــقــط تــجــهــيــزات لــكــن أيــضــا 
ــع كــل  ــبــــرة. نـــحـــن فــــي مـــرحـــلـــة الــــيــــوم، مــ خــ
التنفيذ  لــنــضــع حــيــز  الــتــحــكــيــم األفـــريـــقـــي، 
الــحــكــام متوافقني مع  ليكون كــل  تــدريــبــات 
ــادت  مــعــايــيــر الــتــقــنــيــة عـــاملـــيـــا«، عــلــى مـــا أفــ

»فرانس برس«.
وأثارت التقنية جدال واسعا في إياب الدور 
النهائي ملسابقة دوري األبطال في 31 مايو 
البيضاوي  ــوداد  ــ التونسي وال الترجي  بــني 
الرباط  الفريقني فــي  تــعــادل  املغربي. فبعد 
اإليــــاب على  مـــبـــاراة  أقــيــمــت  ذهــابــا )1-1(، 
الـــعـــاصـــمـــة  ــي  ــ ــواحـ ــ ــي ضـ ــ فـ ــلـــعـــب رادس  مـ
الــتــونــســيــة، وتـــقـــدم فــيــهــا الــفــريــق املضيف 
1- صفر، قبل أن تتكرر مطالبات الالعبني 
املغاربة باللجوء الى التقنية ملراجعة بعض 
أنـــهـــا مــعــطــلــة وال يمكن  لــيــتــبــني  الــــحــــاالت، 

استخدامها.
ــــوداد مــن أرض امللعب،  الـ وانــســحــب العــبــو 
قــبــل أن يــعــلــن الــحــكــم فــــوز الـــتـــرجـــي بعد 
املباراة لنحو ساعة ونصف ساعة.  توقف 
الفريق  لكن االتحاد األفريقي، رغم تسليم 
التونسي كــأس الــبــطــولــة، عــاد وقـــرر إعــادة 
مباراة اإلياب على ملعب محايد بعد نهاية 
بطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر 

حتى 19 يوليو الحالي.
التقنية  بــدء تطبيقها، وجـــدت  وحــتــى قبل 
املــدربــني، ومنهم  إلــى تصريحات  طريقها 
مــــدرب غــانــا جــيــمــس كــويــســي أبـــيـــاه الـــذي 
اعترض على إلغاء حكم مباراة فريقه ضد 
تونس في الدور ثمن النهائي اإلثنني )فازت 
التعادل  الترجيح بعد  تونس 5-4 بركالت 
الشوط األول بداعي  لغانا في  1-1(، هدفا 
وجود ملسة يد، يزعم أنها لم تظهر واضحة 

في لقطات اإلعادة التلفزيونية.
الــفــيــديــو »ستساعد  أبــيــاه إن تقنية  وقـــال 
كثيرا كرة القدم األفريقية. لو كانت متوافرة 
أمــس األول في اإلسماعيلية(،  مــبــاراة  )فــي 

لربما نلنا نتيجة مختلفة«.
الــثــالثــاء،  أمـــس  املــؤتــمــرات الصحفية  وفـــي 
الفيديو  إلــى تقنية  املدربني  تطرق عــدد من 
التي تثير من بدء اعتمادها رسميا من قبل 
االتحاد الدولي )فيفا(، السيما في مونديال 
بــني مؤيد  روســيــا 2018، جــدال وانقساما 
التقنية ستطبق  أن  إلــى  يــشــار  ومــعــارض. 
فقط على آخر 8 مباريات في البطولة التي 
سينطلق دورها ربع النهائي اليوم األربعاء.

»الفار« تدخل أمم أفريقيا 
في مباريات ربع النهائي اليوم

الدوحة -  

الدوحة -  

قــال االتــحــاد األوروبـــي لكرة الــقــدم أمــس الــثــالثــاء، إنــه تلقى 14 
مليون طلب من أجل تذاكر بطولة أمم أوروبــا 2020 خالل أول 
3 أسابيع من فتح باب البيع، وهو رقم قياسي للبطولة. وفي 
املرحلة األولــى ملبيعات التذاكر التي تستمر شهرا وبــدأت في 
12 يونيو، كانت هناك 1.5 مليون تذكرة متاحة للعامة ضمن 
سياسة االتحاد األوروبي »املشجع أوال« التي يتبعها من أجل 
البطولة. وتقام بطولة »يورو 2020« املقررة بني 12 يونيو و12 
يوليو في 12 مدينة حول أوروبــا، ألول مــرة، احتفاال بالذكرى 
60 النطالق املسابقة. وأشــار االتحاد األوروبــي لكرة القدم إلى 

أن أعلى طلب على التذاكر بني املشجعني املحليني كان في سان 
بطرسبرج ولندن وبودابست، إذ كانت أكثر من 50 في املئة من 
التذاكر املطلوبة في هذه املدن من مشجعي الدول املستضيفة، 
وفق ما ذكــرت »رويــتــرز«. وتم طلب 1.3 مليون تذكرة للمباراة 
الـــدور قبل  النهائية بإستاد ويمبلي، بينما اجتذبت مباراتا 
النهائي على امللعب نفسه 1.5 مليون طلب في املجمل. وتباع 
املرحلة األولى من التذاكر بموقع البطولة على اإلنترنت حتى 
الساعة 12 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة املقبل. وتبدأ املرحلة 
التالية من بيع التذاكر في ديسمبر، بعد سحب قرعة البطولة 
يـــوم 30 نــوفــمــبــر، إذ يــطــرح االتـــحـــاد األوروبــــــي مــلــيــون تــذكــرة 

ملشجعي الدول املشاركة.

بــلــغــت األمـــريـــكـــيـــة ســيــريــنــا ولــيــامــس 
ـــي لـــبـــطـــولـــة  ــائــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ـــف الـ ــــصــ الــــــــــــــدور نـ
ــبـــطـــوالت األربــــع  ــلـــدون، ثـــالـــث الـ ويـــمـــبـ
الكبرى، في كرة املضرب للمرة الثانية 
عشرة في مسيرتها االحترافية، وذلك 
بــعــد فــوزهــا عــلــى مــواطــنــتــهــا ألــيــســون 

ريسك 6-4 و4-6 و6-3 الثالثاء.
ــا( إلـــى  واحـــتـــاجـــت ســيــريــنــا )37 عــــامــ
121 دقــيــقــة لــحــســم املـــواجـــهـــة األولــــى 
ـــني مــواطــنــتــهــا ريـــســـك الــتــي  بــيــنــهــا وبـ
كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل 
اإلثــنــني بــإقــصــائــهــا األســتــرالــيــة آشلي 
بــارتــي املصنفة أولــى عامليا مــن الــدور 

ثمن النهائي.
لــــســــيــــريــــنــــا فــي  الـــــــــ 97  الــــــفــــــوز  وهــــــــو 
الــتــي تــوجــت بلقبها سبع  ويــمــبــلــدون 
مرات وباتت على بعد فوزين من لقبها 
الــرقــم القياسي  الـــ 24 ومعادلة  الكبير 
لــعــدد األلـــقـــاب فـــي الـــبـــطـــوالت الــكــبــرى 
ــيـــة مـــارغـــريـــت  ــتـــرالـ ــــذي تــحــمــلــه األسـ الــ

كورت )24 لقبا(.
وكـــانـــت بـــدايـــة املـــبـــاراة لــصــالــح ريــســك 
التي كسرت إرسال سيرينا في الشوط 
الثالث من املجموعة األولى لتتقدم 1-2 
ثم 3-1، لكن املخضرمة ردت التحية في 

الشوط السادس مدركة التعادل 3-3.
واستعادت ريسك التفوق بكسر إرسال 
ســيــريــنــا فـــي الـــشـــوط الــســابــع لتتقدم 
4-3، ومرة أخرى ردت سيرينا التحية 

مدركة التعادل 4-4 وتقدمت 5-4 قبل أن 
تكسر إرسال ريسك في الشوط العاشر 
وتنهي املجموعة في صالحها 6-4 في 

37 دقيقة.
الــتــعــادل نفسه فــي املجموعة  وفـــرض 
الــشــوط الثامن 4-4 قبل  الثانية حتى 
أن تكسر ريسك إرســـال مواطنتها في 
التاسع لتتقدم 5-4 ثم كسبت الشوط 
العاشر لتنهي املجموعة في صالحها 
ثــالــثــة  فـــارضـــة مــجــمــوعــة  فـــي 43،   4-6

حاسمة.
وفــي الثالثة الحاسمة، كــســرت ريسك 
إرســال سيرينا في الشوط األول، لكن 
األخــيــرة ردت التحية مــبــاشــرة مدركة 

التعادل 1-1، ثم كسرت إرسالها للمرة 
الرابع لتتقدم 1-3،  الثانية في الشوط 
لكن ريسك تداركت املوقف في الشوط 
الخامس عندما كسرت إرسال سيرينا 
ــم أدركـــــت  مــقــلــصــة الــــفــــارق الـــــى 2-3 ثــ

التعادل 3-3.
ونـــجـــحـــت ســـيـــريـــنـــا فــــي كـــســـر إرســـــال 
الــشــوط الثامن لتتقدم 3-5  ريــســك فــي 
قبل أن تكسب الشوط التاسع وتنهي 
املــجــمــوعــة فـــي صــالــحــهــا 6-3 فـــي 41 

دقيقة.
ــة  ــعــ فــــي دور األربــ وتـــلـــتـــقـــي ســـيـــريـــنـــا 
مــــع الــبــريــطــانــيــة جـــوهـــانـــا كـــونـــتـــا أو 

التشيكية باربورا ستريكوفا.

طلب قياسي على تذاكر »يورو 2020«

تأهل سيرينا وليامس لنصف نهائي »ويمبلدون«

الدوحة -  
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الثقافة والرياضة مؤتمرا  العالي ووزارة  التعليم والتعليم  عقدت وزارة 
لــإعــان عن  الغربي  الـــوزارة بالخليج  أمــس بمبنى  صحفيا مشتركا 
الـــــوزارة خـــال فترة  الــتــي تقيمها  املــراكــز الصيفية  فــعــالــيــات  انــطــاق 
اإلجازة الصيفية. وتبدأ املراكز عملها اعتبارًا من يوم 14 يوليو الجاري 

وتستمر حتى 8 أغسطس القادم.
ابتكار  الــوزارتــن وشــركــة  املؤتمر الصحفي ممثلون مــن  فــي  وتــحــدث 
لــلــطــاب ضمن  تــقــديــم بــرامــج مبتكرة  املــشــاركــة فــي  الــرقــمــيــة  للحلول 

الــنــشــاط الصيفي لــهــذه املـــراكـــز، وكــانــت الـــــوزارة قــد أصــــدرت تعميما 
الــتــوالــي، وبحلة  الثالثة على  إقــامــة مــراكــز صيفية للسنة  لــإعــان عــن 
جديدة، وذلك في أربعة عشر مركزا صيفيا في جميع أنحاء دولة قطر، 
منها 7 أندية صيفية للبنن، و7 مدارس صيفية للبنات، وأكدت الوزارة 
حرصها على دعم الطلبة وتوفير أنشطة ممتعة ومفيدة لهم في فترة 
أوقــات فراغهم وتلبية احتياجاتهم  اإلجــازة الصيفية، وذلــك الستثمار 

بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22
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سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

Hongmeng بديل هواوي لـ »أندرويد«

أرقام وحقائق

النسخة  أمـــس األول  انطلقت 
ــثــة مـــن بـــرنـــامـــج اإلقـــامـــة  ــثــال ال
الــتــي تنظمه  الفنية  الصيفية 
ــتـــى نــهــايــة  ــتـــاحـــف قـــطـــر حـ مـ
الــجــاري بمشاركة 15  يوليو 
ــالـــبـــة مــــن مــخــتــلــف  طـــالـــبـــا وطـ
املــــدارس الــثــانــويــة فــي الــدولــة، 
تـــــم اخــــتــــيــــارهــــم بـــــنـــــاًء عــلــى 
الفعالة وفــوزهــم  مشاركتهم 
فـــي مــعــرض مــبــدعــي الــفــنــون 
الــبــصــريــة الــثــالــث )هــويــتــي(، 
بحضور مــدربــن ومجموعة 
مــخــتــارة مـــن الــفــنــانــن، وذلـــك 
بــمــطــافــئ – مــقــر الــفــنــانــن – 
التعليم  وبالتعاون مــع وزارة 

والتعليم العالي.
ــج اإلقــــــامــــــة  ــ ــامــ ــ ــ ــرن ــ ــ يــــــهــــــدف ب
الصيفية إلى تشجيع املواهب 
الفنون  الناشئة الستكشاف 
وتـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــا الــفــنــيــة، 
الــبــرنــامــج للطاب  كــمــا يــقــدم 
ــادات يومية  ــ توجيهات وإرشـ
مــن مــدربــيــهــم، ويــفــتــح املــجــال 
لــلــنــقــاشــات الــفــنــيــة مــــع عـــدد 
ــارزيــــن فــي  ــبــ ــ ــن الـــفـــنـــانـــن ال مــ
قــطــر، ويــتــيــح الــبــرنــامــج أيضا 
ــبـــاب  ــنـــانـــن الـــشـ ــلـــفـ فــــرصــــة لـ
لـــعـــرض أعــمــالــهــم الــفــنــيــة من 
خــال تنظيم مــعــرض خاص 
الفني خــال فترة  بإنتاجهم 

اإلقامة الصيفية.
ــج فــي  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــمــ ــتــــضــ ويــ
نــســخــتــه الـــحـــالـــيـــة مــجــمــوعــة 
ــن الـــــــــورش الـــتـــي  ــ ــة مـ ــنـــوعـ ــتـ مـ
تــســاعــد عــلــى صــقــل مــواهــب 
ــبــــاب الـــفـــنـــيـــة ســـــــواء فــي  ــــشــ ال
الطباعة  أو  التلوين  أو  الرسم 
أو النحت أو الرسوم املتحركة. 
ــات  ــيــ ــ ــال ــعــ ــنــــت فــ ــمــ وقـــــــــد تــــضــ
األســبــوع األول مجموعة من 
الـــرســـوم  ــعــمــل حــــول  ال ورش 
املــتــحــركــة، قــدمــتــهــا املــشــرفــة 
التي أوضحت  نورة السعدي، 
ــوم األول  ــ ــيـ ــ الـ )مـــــوضـــــوع  أن 
عبارة عن مجلد يصف حياة 
ــة، ويـــســـرد ما  ــيـ الـــطـــاب الـــذاتـ
يــحــبــونــه ومــــا يــكــرهــونــه مــن 
خــــال أعــمــالــهــم الــفــنــيــة الــتــي 
تـــضـــمـــنـــت رســــــــم شـــــعـــــارات 

وصور معبرة.

ســتــوقــف شــركــة فــولــكــســفــاجــن إنــتــاج 
سيارتها من طراز بيتلز هذا األسبوع 
بمصنعها في بويبا باملكسيك، هذه 
هي نهاية الطريق لسيارة ترمز للعديد 
ــخ امــتــد  ــاريــ ــن األمـــــــور عـــلـــى مــــــدار تــ مــ

لثمانية عقود منذ 1938.
وكانت السيارة الشهيرة بـ »الخنفساء« 
أملانيا ظاما،  أكثر ســاعــات  جــزءًا مــن 
باعتبارها مشروعا للنازية لم يتحقق 

له النجاح أبدًا.
وكانت رمزًا لنهضة أملانيا االقتصادية 
الــثــانــيــة، وازدهـــار  العاملية  الــحــرب  بعد 
العوملة  املتوسطة، وكمثال على  الطبقة 
بيعت واعــتــرف بــهــا فــي الــعــالــم أجــمــع. 
الستينيات في  لثقافة  كما كانت رمزًا 
الواليات املتحدة. وفوق كل هذا ال تزال 
مــتــمــيــزة بتصميمها، تماما  الــســيــارة 

كزجاجة كوكاكوال.
الــتــصــمــيــم األصــلــي لــلــســيــارة - هيكل 
مــســتــديــر ومــقــاعــد ألربـــعـــة أو خمسة 
أشــخــاص، وزجـــاج أمــامــي يــكــاد يكون 
ــرد بـــالـــهـــواء فــي  ــبـ رأســــيــــا، ومــــحــــرك يـ
ــارة - يـــعـــود لــلــمــهــنــدس  ــيـ خــلــفــيــة الـــسـ
ــنــمــســاوي فــرديــنــانــد بـــورشـــه، الـــذي  ال
أدولـــف هتلر  تــم تعيينه لتحقيق حلم 
ومشروعه بتصنيع »سيارة للشعب«، 
تــنــتــشــر مـــن خــالــهــا املــلــكــيــة الــخــاصــة 
أملانيا على غــرار طــراز  فــي  للسيارات 
الـــســـيـــارة »تــــي« مـــن شــركــة فــــورد في 

الواليات املتحدة.
كــانــت الــســيــارة تــحــمــل بــعــض ســمــات 
تــي 97« املصنعة في  الــســيــارة »تــاتــرا 
تشيكوسلوفاكيا فــي 1937، وبعض 
الشبه بتصاميم املهندس املجري بيا 

بارينيي التي نشرها في 1934.

أدوات  »إنــســتــغــرام« عــن  كــشــف تطبيق 
جــــديــــدة لـــلـــتـــصـــدي لـــلـــمـــضـــايـــقـــات عــبــر 
إلى  الرامية  اإلنترنت، في سياق جهوده 

توفير »بيئة آمنة« للمستخدمن.
ومن بن هذه اإلجراءات الجديدة، تحذير 
ــيـــة ذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي  ــدره بـــرمـــجـ ــ ــــصـ تـ
يــنــوون نشر  الــذيــن  يوجه للمستخدمن 
تــشــارك  مــاحــظــات مهينة عــلــى تطبيق 
مــديــر  مــــوســــيــــري  آدم  الـــــصـــــور. وقـــــــال 
ــل يــتــيــح  ــدخـ ــتـ ــتــــغــــرام« إن »هــــــذا الـ »إنــــســ
لألشخاص فرصة التفكير بماحظاتهم 
املتلقي االطــــاع على  وإلــغــائــهــا ويــجــنــب 

محتويات مسيئة«.
تـــحـــد مــن  أن  أخــــــــرى  أداة  ومــــــن شــــــأن 
تــدفــق املــاحــظــات الــســيــئــة عــلــى حساب 

مستخدم ضحية مضايقات.
وهذه الخاصية موجهة إلى مستخدم قد 
يحجم عن االنسحاب من حساب يزعجه 

أو عن حجبه، خشية أن يتفاقم الوضع.
وسيتسنى للمستخدم لجم نطاق تحرك 
آخر يسعى إلى إيذائه، من خال املوافقة 

على تعليقاته أو رفضها.
وأوضح موسيري أن هؤالء »لن يتسنى 
لــهــم تــتــبــع نــشــاطــكــم عــلــى إنــســتــغــرام أو 

معرفة إذا ما قرأتم الرسائل املباشرة«.

قــدمــت إدارة صــنــدوق الـــزكـــاة بـــــوزارة األوقــــاف 
مـــن األســـر  للمستحقن  والـــشـــؤون اإلســامــيــة 
ــدة خـــــــال شــهــر  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــلــــبــــات مـ ــة بــــطــ ــدمــ ــقــ ــتــ املــ
يــونــيــو 2019، مــبــلــغــا وقـــــدره )17.101.806( 
الــدوريــة واملقطوعة  املــســاعــدات  ريـــاالت، تضمن 
ومــســاعــدات الـــرســـوم الــدراســيــة والـــعـــاج وعيد 
الفطر والغارمن، وجميعها مساعدات تصرفها 
إدارة الصندوق للمستحقن من األسر املسجلة 
لديها وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة 
ــتــي أســنــد  صـــنـــدوق الـــزكـــاة الــجــهــة الــحــكــومــيــة ال
الزكاة،  أمــوال  القانون االختصاص بجمع  إليها 
إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم  وإخراجها 

شروط املصارف الشرعية.

وقد تم توزيع هذه املبالغ على: املساعدات الدورية 
الــتــي تــقــدم بــصــورة شــهــريــة لــألســر املستحقة 
، واملــــســــاعــــدات 

ً
بــقــيــمــة )12.137.192( ريــــــــاال

املقطوعة وهــي مــســاعــدات تــصــرف ملــرة واحــدة 
 ،

ً
بــقــيــمــة )3.037.064( ريـــــاال الـــحـــاجـــة  حــســب 

للمساعدة  الدراسية لألسر املستحقة  والرسوم 
ــارف الــفــريــضــة مــمــن لــديــهــم طــاب  وفـــقـــا ملـــصـ
الــتــعــلــيــم املــخــتــلــفــة بقيمة  مــلــتــحــقــون بـــمـــراحـــل 
الــتــي  ــر  ــ ، ومـــســـاعـــدة األسـ

ً
ــاال ــ ــ )1.279.959( ريـ

يــثــبــت اســتــحــقــاقــهــا ملــصــروفــات عـــاج أفـــرادهـــا 
، ومساعدات 

ً
املــرضــى بقيمة )465.091( ريـــاال

بــقــيــمــة )41.900( ريـــال  الــخــيــر  مـــشـــروع ســلــة 
لــلــزكــاة من  وهـــي مــســاعــدات لــألســر املستحقة 

إدارة الضمان االجتماعي بوزارة  املدرجن لدى 
التنمية اإلداريـــة والعمل والــشــؤون االجتماعية، 
ومساعدات عيد الفطر املبارك بقيمة )90.600( 
الــغــارمــن بقيمة )50.000(  ريــــال، ومــســاعــدات 

ريال.
ويستطيع مؤدو الزكاة إخراج زكواتهم من خال 
التي تنتشر في  الزكاة  مكاتب ونقاط صندوق 
أداء زكاتهم  للمزكن  الــدولــة، كما يمكن  أنــحــاء 
من خال أجهزة الصراف اآللي ملصرف الريان 
ومصرف قطر اإلسامي، املنتشرة في مختلف 
أو من خال استدعاء  الحيوية بالدولة،  املناطق 
املحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على 

األرقام: )55199990 - 55199996(.

نظمت مؤسسة أسباير زون أمس 
زيـــارة ميدانية لألطفال املشاركن 
بــمــخــيــمــهــا الـــصـــيـــفـــي الـــثـــانـــي إلـــى 
مــركــز الــفــنــون البصرية فــي كــتــارا، 
وتــســنــى لــألطــفــال مــعــرفــة خــدمــات 
ــــتــــي تــشــتــمــل  وفـــعـــالـــيـــات املــــركــــز ال
عــلــى أســاســيــات الـــرســـم وأســالــيــبــه 
الفنية والــرســم  والتلوين والطباعة 
الــتــوضــيــحــي والــتــصــويــر الــضــوئــي 
ــــزف والـــتـــصـــمـــيـــم األســـاســـي  ــخـ ــ والـ

والتصميم بواسطة الحاسوب.

ويــقــدم املــخــيــم الــعــديــد مــن الــفــرص 
ــلـــيـــمـــيـــة الـــشـــيـــقـــة والـــــــــــدروس  الـــتـــعـ
الرياضية املمتعة لألطفال من سن 
إلــى 13 سنة وتتواصل فعالياته   6
الــجــاري، وتأتي  الشهر  حتى نهاية 
النسخة الثانية من املخيم بالشراكة 
الثقافي  العامة للحي  مع املؤسسة 
)كــتــارا(، وكيدزانيا، ومتحف قطر 
كــــيــــدج ســــبــــورت،  الــــوطــــنــــي، وذي 
ــم  ــتـ ــت الــــطــــبــــي، وسـ ــ ــانـ ــ ــز بـ ــ ــركــ ــ ومــ

إكسبلوررز.

»صيفي أسباير« يزور »الفنون البصرية« في كتارا

انطالق برنامج 
اإلقامة الصيفية 
الفنية بمطافئ

وفاة »السيارة 
األسطورة«

أدوات جديدة 
من »إنستغرام« لمنع 

المضايقات

أن نظام تشغيل  فــاي،  التنفيذي لشركة »هـــواوي« رن تشنغ  الرئيس  أكــد 
أبل وأندرويد،  الشركة »Hongmeng«، سيكون أسرع من نظامي تشغيل 
مشيرا إلى بعض املزايا الخاصة بهذا النظام. وأوضح تشنغ فاي أن النظام 
الجديد سيكون قابا لاستخدام ليس فقط على الهواتف الذكية ولكن على 
الكمبيوتر،  اللوحية وأجــهــزة  الشبكة واألجــهــزة  التوجيه ومفاتيح  أجــهــزة 
وحتى مراكز البيانات. وبدأت »هواوي« العمل على نظام Hongmeng، بعد 
إدراج الحكومة األمريكية الشركة الصينية على القائمة السوداء، مما يمنعها 

من استخدام نظام تشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل األمريكية.

مليون ريال مساعدات »الزكاة« في يونيو  17.1

إطالق النشاط الصيفي بالمراكز 14 يوليو

163.16

 149.57

142.77

 122.38

 95.18

الصـالة
  الفـجـــر: 03:22

  الشروق: 04:50

  الظهـــر: 11:39

 العصـــر: 03:02

  المغرب: 06:30

  العشـاء: 08:00

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,387.5314.9764.4857.86

4.09743.644.58623.6788
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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