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رئيس الوزراء يستقبل سفير المملكة 
المتحدة لشؤون األمن السيبراني

.. ومعاليه يستقبل رئيس اتحاد غرف العراق

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر الــداخــلــيــة، صــبــاح أمـــس، سعادة 
الــدكــتــور هــنــري بــيــرســون سفير اململكة 
املــــتــــحــــدة لــــشــــؤون األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، 
والوفد املرافق وذلــك بمناسبة زيارتهم 
للبالد. وجــرى خالل املقابلة استعراض 
عـــالقـــات الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن وســبــل 
تنميتها وتعزيزها، إضافة لبحث عدد 
مـــن املـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــتــعــلــق بــاألمــن 

السيبراني واملجال األمني.

ــه بــن  ــلـ ــدالـ ــبـ ــيـــخ عـ ــالـــي الـــشـ ــعـ اســـتـــقـــبـــل مـ
ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
ــــوزراء ووزيــــر الــداخــلــيــة، صــبــاح أمــس،  الـ
سعادة عبدالرزاق الزهيري رئيس اتحاد 
الغرف التجارية العراقية ورئيس غرفة 
الــعــراق الشقيقة،  الناصرية بجمهورية 
والــوفــد املــرافــق وذلــك بمناسبة زيارتهم 
للبالد. وجــرى خــالل املقابلة استعراض 
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــن الــبــلــديــن وسبل 
تنميتها وتطويرها واملــوضــوعــات ذات 

االهتمام املشترك.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

سمو األمير يبعث 
برسالة إلى رئيس 

كازاخستان

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
إلــى فخامة  آل ثاني أمير البالد املفدى، رسالة خطية 
الــرئــيــس قــاســم جــومــارت توكاييف رئــيــس جمهورية 
كازاخستان، تتصل بالعالقات الثنائية، وسبل دعمها 
وتــطــويــرهــا. وقـــام بتسليم الــرســالــة ســعــادة أحــمــد بن 
علي التميمي سفير دولة قطر لدى كازاخستان، خالل 
اجتماعه أمــس، مع سعادة السيد مختار تليوبيردي 

النائب األول لوزير خارجية جمهورية كازاخستان.

نور سلطان - قنا

رئيس الوزراء يبعث رسالة 
إلى وزير داخلية كينيا

تسلم سعادة فريد ماتيانجي وزير الداخلية بجمهورية كينيا 
رسالة خطية من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تتصل بالعالقات 
الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة 
جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى جمهورية كينيا، 
خــالل اجتماعه، مــع ســعــادة فــريــد ماتيانجي وزيـــر الداخلية 

الكيني.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

وزير الخارجية يتلقى 
رسالة من نظيره في بيرو

تــلــقــى ســعــادة الــشــيــخ مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي نائب 
ــوزراء وزيــــر الــخــارجــيــة، رســالــة خــطــيــة، من  ــ رئــيــس مــجــلــس الــ
ســعــادة نيستور بوبوليزيو وزيــر خارجية جمهورية بيرو، 
تتصل بالعالقات الثنائية وســبــل دعمها وتــطــويــرهــا. تسلم 
الرسالة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمن العام 
لــــوزارة الــخــارجــيــة، خـــالل اجــتــمــاعــه أمـــس، مــع ســعــادة السيد 

خوسيه بينزاكن بيريا سفير جمهورية بيرو لدى الدولة.

العلي يستقبل نائب وزير خارجية الدومينيكان

استقبل سعادة صالح بن غانم العلي وزير الثقافة 
والرياضة، أمــس، سعادة السيد كــارلــوس غابرييل 
غارسيا نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان 
والــوفــد املــرافــق لــه خــالل زيارتهم لــدولــة قطر. جرى 
خـــالل الــلــقــاء بــحــث أوجـــه الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن في 
املــــجــــاالت الــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة 

بتطويرها.

الدوحة - 

الدوحة - 

رئيس المجلس األعلى 
للقضاء يجتمع

 مع السفير التونسي

اجــتــمــع ســعــادة الــدكــتــور حــســن بــن لــحــدان الــحــســن املــهــنــدي 
رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أمس 
مع سعادة صالح الصالحي سفير الجمهورية التونسية لدى 

الدولة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البالد.
جـــرى خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تجمع دولة قطر بالجمهورية التونسية والتعاون في املجال 
القضائي والقانوني. وتمنى سعادة رئيس املجلس األعلى 
للقضاء للسفير التونسي التوفيق والنجاح في مهام عمله 

الجديد.

وفد زمالة األمم المتحدة لتحالف الحضارات ينهي زيارته لقطر

اختتم وفــد زمــالــة األمــم املتحدة لتحالف 
الــــحــــضــــارات الـــــــذي يـــضـــم مـــشـــاركـــن مــن 
أوروبـــا وشــمــال أمريكا، زيــارتــه الناجحة 
ــة قــطــر خــــالل الــفــتــرة مـــن 5 - 10  ــ إلــــى دولـ
يوليو، وجــاءت الزيارة في إطــار الشراكة 
الــقــائــمــة بـــن الــلــجــنــة الــقــطــريــة لــتــحــالــف 
ــالــــف األمـــــــم املـــتـــحـــدة  الـــــحـــــضـــــارات، وتــــحــ

لــلــحــضــارات، ضــمــن بــرنــامــج زمــالــة األمــم 
املتحدة للعام 2019، تحت عــنــوان: »دور 

املرأة في صنع السالم ومنع الصراعات«.
وتــضــمــنــت الـــزيـــارة مــقــابــالت مـــع ســعــادة 
الدكتور أحمد بن حسن الحمادي األمن 
لــوزارة الخارجية، وسعادة السيدة  العام 
ــد الــخــاطــر املــتــحــدث الــرســمــي  لـــولـــوة راشــ
لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، وســــعــــادة الـــدكـــتـــور 
أحــمــد بــن محمد املــريــخــي مبعوث األمــن 

الــعــام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية. 
كما شملت زيــارات إلــى متاحف مشيرب، 
والفن اإلسالمي، وقطر الوطني، ومركزي 
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي 
اإلســالمــي، وقطر لحوار األديـــان، ومكتبة 
قطر الوطنية، ومؤسسة صلتك، وســوق 
واقــف. وتلقى الوفد شرحًا وافيًا لتاريخ 
الــذي تشهده الدولة  دولــة قطر، والتطور 

حاليًا في كافة املجاالت.

الدوحة - قنا

الكويت تعرب عن أسفها لحادث 
تصادم الطائرتين

أمــس، عن أسفها لحادث  الكويت،  أعربت 
تصادم طائرتي تدريب قطريتني، متمنية 
التقدم والرخاء، جاء ذلك  لدولة قطر دوام 
الشيخ ناصر صباح  في برقية بعث بها 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب األول  الـــصـــبـــاح  األحـــمـــد 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي إلى 
ســعــادة الــدكــتــور خــالــد بــن محمد العطية 
الدولة  الـــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
لشؤون الدفاع. وأعرب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، في 

الذي  التصادم  البرقية، عن أسفه لحادث 
وقع بني طائرتي تدريب عسكريتني، كما 
تــوجــه بالشكر إلــى املــولــى عــز وجــل على 
نــجــاة طــاقــمــي الــطــائــرتــني دون وقــــوع أي 
التقدم  الله تعالى دوام  إصــابــات.. سائال 
والــــرخــــاء لـــدولـــة قــطــر وشــعــبــهــا فـــي ظل 
السمو  الرشيدة لحضرة صاحب  القيادة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املفدى. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في 
وقـــت ســابــق أمـــس عـــن تـــصـــادم طــائــرتــي 
أثــنــاء رحــلــة تدريبية  تــدريــب عسكريتني 

ونجاة طاقميهما دون إصابات.

تصادم طائرتين عسكريتين 
ونجاة الطاقمين

أمــس عــن تصادم  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
ــــب عـــســـكـــريـــتـــني أثـــنـــاء  ــدريـ ــ ــائــــرتــــي تـ طــ
رحــلــة تدريبية، ونــجــاة طاقميهما دون 

إصــابــات. وذكـــرت الـــوزارة فــي بيان لها 
أمس: »أثناء رحلة تدريبية وقع تصادم 
ــــب، وتـــمـــكـــن طــاقــم  ــدريـ ــ ــرتـــي تـ ــائـ بــــني طـ
الطائرتني من الخروج بسالم باستخدام 

الكرسي القاذف«.

الكويت - قنا

الدوحة - قنا

سفارة أوكرانيا تفتتح
 مركزا للتأشيرات في قطر

الـــذي تديره  الــتــأشــيــرة  بــالــدوحــة مــؤكــز  افتتحت ســفــارة جمهورية أوكــرانــيــا 
وتشغله شركة »إف إس غلوبال«، للنظر في قبول طلبات تقديم التأشيرة من 
املقيمني واملواطنني في قطر. يوفر مركز تقديم طلبات التأشيرة للمسافرين 
الخارجيني من دولة قطر منصة لتقديم طلبات للحصول على تأشيرة بشكل 

مريح للغاية، مما يضمن جودة الخدمات املحّسنة واإلجراءات السلسة.
ــة قطر:  ــال فــاســيــل بـــودنـــار، الــقــائــم بــشــؤون املقيمني األوكــرانــيــني فــي دولـ وقـ
نــتــعــاون مــع »فــي إف إس غــلــوبــال« وتــســريــع عمليات التخطيط  »يــســرنــا أن 
للسفر بني أوكرانيا ودولة قطر. يعد تعاوننا هذا جزًءا من خططنا للترويج 
العالم كوجهة مقبلة للسياحة وجــذب األعمال.  أوكرانيا حــول  للسياحة في 
الخارجية  التأشيرة مع جهود وزارة  ويتماشى إطــالق مركز تقديم طلبات 
ا ألفضل املعايير العاملية 

ً
األوكرانية لتحديث إجراءات التأشيرات الحالية وفق

وهــو بمثابة خــطــوة لــأمــام فــي هــدف أوكــرانــيــا املتمثل فــي خــدمــة املتقدمني 
بفعالية أكبر«. وقال فيناي مالهوترا، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة »في 
إف إس غلوبال« في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا والصني: »يعكس 
هذا الحدث إيمان الحكومة األوكرانية بقدراتنا والتزامنا بتوفير جودة ال مثيل 
لها من الخدمات لطالبي التأشيرة في قطر. مركز طلبات التأشيرات الجديد 
مفتوح اآلن في سياق الترويج للسياحة إلى أوكرانيا وهو شهادة على حرص 
»في إف إس غلوبال« على تعزيز العالقات مع الهيئات الحكومية في جميع 

أنحاء العالم«.

الدوحة - 
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 مجموعة QNB تحقق نتائج مالية قوية خالل النصف األول 
يال باح إلى 7.4 مليار  ر من عام 2019 مع ارتفاع صافي األر

QNB التواجد العالمي لمجموعة

تفـاع إجمـالي المـوجودات بنـسبـة 5 %  ار
يـال 8 مـلـيـار  ر 8 7 لـتـصـل إلـى 

QNB الشركات الزميلـة والتابعـة لمجموعـة
QNB نسبة الملكيةالدولةمجموعــة

100 %قطرQNB كابيتال
اQNB سويسر ا 100 %سويسر

100 %قطرQNB للخدمات المالية
99.99 %تونسQNB تونس

99.88 %تركياQNB فاينانس بنك
95 %مصرQNB األهلي

92 %إندونيسياQNB إندونيسيا
54 %العراقمصرف المنصور  لإلستثمار

ية يةQNB سور 51 %سور
ي الدولي   40 %اإلماراتالبنك التجار

35 %األردنبنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
يرة للتمويل 20 %قطرشركة الجز

Ecobank Transnational Incorporated20 %توغو

511

٦92
7٦8

844
887

0

225

450

٦75

900

يال( إجمالي الموجودات (مليار  ر

يونيو
2019

يونيو
2018

يونيو
2017

يونيو
201٦

يونيو
2015

يال ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5 % ليبلغ 887 مليار  ر

يال( باح (مليار  ر صافي األر

5.٦
٦.2

٦.7
7.1 7.4

0.00

2.00

4,00

٦,00

8,00

يونيو
2019

يونيو
2018

يونيو
2017

يونيو
201٦

يونيو
2015

يال باح بنسبة 4 % ليبلغ 7.4 مليار  ر ارتفع صافي األر

ق آسيا، عن نتائجها  يقيا وجنوب شر ق األوسط وأفر أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر  المؤسسات المصرفية في منطقة الشر
المالية للستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو 2019.
اإلستمرار  في تحقيق معدالت نمو مستدامة

فيما يلي البنود الرئيسية للنتائج المالية للمجموعة للستة أشهر  المنتهية في 30 يونيو 2019:

يال قطري( النمويونيو 2018يونيو 2019(مليار  ر
باح 4 %7,47.1صافي األر

3 %12,٦12.2اإليرادات التشغيلية

5 %887844إجمالي الموجودات
وض والسلف 5 %٦34٦07القر

5 %٦4٦٦17ودائع العمالء
19 %8974إجمالي حقوق المساهمين

ديسمبر  2018يونيو 2018يونيو 2019مؤشرات األداء الرئيسية

يال( 0,740,741,37العائد على السهم )ر
25,8%27,2%25,٦%نسبة الكفاءة )التلكفة إلى الدخل(

وض إلى الودائع 99,4%98,3%98,3%نسبة القر
1,9%1,8%1,9%نسبة  الديون المتعثرة

104%110%10٦%نسبة التغطية
19,0%15,7%18,4%نسبة كفاية رأس المال

124%127%153%نسبة تغطية السيولة

يادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام  ي للستة أشهر  األولى من عام 2019، بز يال قطر بح 7,4 مليار  ر نتائج بيان الدخل: بلغ صافي الر
ي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في تحقيق نمو  يال قطر السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 3 % إلى 12.٦ مليار  ر

قوي في مختلف مصادر  الدخل.
وقد أدت جهود المجموعة التي تهدف لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى توفير  التاكليف وإيجاد مصادر  مستدامة لتوليد الدخل. 

وقد ساعد ذلك على تحسين نسبة الكفاءة )نسبة التلكفة إلى الدخل( إلى 25.٦ %، مقارنة مع 27.2 % للعام السابق والتي تعتبر  
يقيا. ق األوسط وأفر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشر

يال، كما  مصادر  نمو المركز  المالي: ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 5 % منذ 30 يونيو 2018 ليصل إلى  887 مليار  ر
ي.  يال قطر وض والسلف التي نمت بنسبة 5 % لتصل إلى ٦34 مليار  ر اكن المصدر  الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القر

ي.  يال قطر وقد تم تمويل هذا النمو بشلك أساسي من خالل ودائع العمالء التي ارتفعت بنسبة 5 % لتصل إلى ٦4٦ مليار  ر
وقد تمكن البنك من تحقيق نمو قوي بالرغم من تأثير  انخفاض قيمة الليرة التركية. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة 
وض إلى الودائع عند مستوى 98.3 % في 30 يونيو 2019، وهي نسبة في  الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة القر

حدود المتطلبات التنظيمية.
وض عند مستوى  وض غير  العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القر جودة محفظة اإلئتمان: كما حافظ البنك على معدل القر

يقيا،  ق األوسط وأفر 1.9 % كما في 30 يونيو 2019، وهو من بين أدنى المعدالت على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشر
وض وفعالية سياسة إدارة المخاطر  اإلئتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها  األمر  الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القر

وض غير  العاملة 10٦ % كما في 30 يونيو 2019. المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القر
قوة قاعدة رأس المال: بلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18.4 % كما في 30 يونيو 2019، وهي أعلى من الحد األدنى 

ل. وقد اكن إلنخفاض قيمة الليرة التركية تأثير  ضئيل على نسبة كفاية  للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر  المركزي ولجنة باز
رأس المال. 

الحفاظ على تصنيف إئتماني قوي
إن األداء القوي لمجموعة QNB مدعوم بتصنيفات إئتمانية عالية يعتبر  مصدر  لجذب المؤسسات والشراكت والعمالء األفراد 

ين واألسواق العالمية في المجموعة واستراتيجيتها.  ز  ثقة المستثمر للبنك. كما أنها تعز
يعتبر  QNB البنك األعلى تصنيفًا في قطر  وأحد أعلى البنوك تصنيفًا في العالم بتصنيفات Aa3 من موديز ، وتصنيف A من 

ز ، وتصنيف +A من فيتش.  ستاندرد آند بور
وتعتبر  هذه التقييمات دلياًل على متانة قاعدتنا لرأس المال، ونهجنا في الحوكمة، وعلى حصافة إدارتنا للمخاطر  ونموذجنا لألداء 

والتشغيل. ويوفر  لنا ذلك ميزة تنافسية للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية ويسمح لنا بمواصلة خطط النمو والتوسع بما 
يتماشى مع استراتيجيتنا.
مصادر  متنوعة للسيولة

خالل النصف األول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار  قرض تجمع بنكي وغير  مضمون بمبلغ 2,0 مليار  
و وألجل ثالث سنوات. كما نجحت المجموعة في إصدار  سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار   يور

يكي.  يكي وإصدار  سندات فورموزا ضمن برنامجها ألوراق الدين متوسطة المدى )EMTN( بقيمة 850 مليون دوالر  أمر دوالر  أمر
ين حول العالم مما يعكس متانة المركز  المالي للمجموعة  وقد حظيت هذه اإلصدارات بإهتمام واسع من قبل المستثمر

ين في استراتيجية المجموعة للسنوات  يقيا. كما يعكس ثقة المستثمر ق األوسط وأفر ووضعها أككبر  مؤسسة مصرفية في الشر
القادمة.

المؤسسة األكثر  تفضياًلً
ع الخدمات  حصلت مجموعة QNB على عدة جوائز  نتيجة لمتانة مركزها المالي والتوسع الدولي المتنامي وجودة وتنو

والمنتجات التي تقدمها، وقد حصلت المجموعة على الجوائز  التالية: 
يقيا من مجلة غلوبال براندس  ق األوسط وشمال أفر ية مصرفية في الشر جائزة أفضل عالمة تجار  •

جائزة أفضل بنك في آسيا من مجلة “آسياموني”  •
جائزة صفقة العام لألسواق المالیة التايوانية من IFR آسيا   •

ي( يال قطر جائزة ذا بانكر  لصفقة العام – األسهم )اإلكتتاب العام األولي لقامكو بقيمة 2,7 مليار  ر  •
ية في قطر  2019 من مجلة غلوبال فاينانس  أفضل بنك خدمات إستثمار  •

خلق وتقديم القيمة
ية المصرفية  يادة انتشار  المجموعة على الصعيد الدولي، حصل QNB على لقب العالمة التجار بفضل استمرار  األداء القوي وز

ية  يقيا لعام 2018  وفقًا لتصنيف براند فاينانس. حيث ارتفعت قيمة العالمة التجار ق األوسط وأفر األعلى قيمة في منطقة الشر
المصرفية لمجموعة QNB إلى 5,04 مليار  دوالر  أميركي لتصبح في المرتبة ٦0 على مستوى العالم.

يقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة “ذي بانكر”  ألفضل 1000  ق األوسط وأفر  كما تصدر  QNB، منطقة الشر
بنك في العالم.

ق آسيا  يقيا وجنوب شر ق األوسط وأفر ؤيتها في أن تصبح أحد البنوك الرائدة في منطقة الشر وتسعى مجموعة QNB لتحقيق ر
بحلول عام 2020، إضافة إلى توسع تواجدها في األسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية.

جهة العمل المفضلة 
تؤمن مجموعة QNB إيمانًا راسخًا بأن التطوير  الشخصي للموظفين يساهم في النمو المستقر  والمستدام للمجموعة كلك. 

يز  التواصل مع الموظفين  ويدعم QNB الموظفين الذين يبذلون جهدًا لوضع قيم البنك موضع التنفيذ. ويسعى QNB إلى تعز
بشلك مستمر  لتمكين جميع الموظفين من تحقيق نمو مستمر  وإطالق إماكناتهم الاكملة والتمتع بحياة مهنية طويلة وُمرضية.

يولي QNB اهتمامًا كبيرًا بإجتذاب المواهب وتطويرها وباإلحتفاظ بالمواطنين في مختلف الدول التي يعمل فيها. ونتيجًة 
لذلك، بلغت نسبة التقطير  في البنك 54 % وهي األعلى بين جميع المؤسسات المصرفية والمالية في دولة قطر . وفي إطار  

وعه وشراكته التابعة في  يين إلى فر المبادرة الهادفة لتحقيق التقدم الوظيفي، واصل QNB نقل العديد من المواطنين القطر
األسواق الرئيسية التي يعمل فيها البنك. 

بدء عهد من التركيز  اإلستراتيجي على اإلمتثال والحوكمة 
تولي المؤسسات التنظيمية اهتمامًا كبيرًا بتحسين الشفافية ضمن أعمال المؤسسات المالية. وفي هذا اإلطار ، يقوم QNB بتقييم 

يز  إجراءات اإلمتثال ونموذج الحوكمة ليتوافق مع طموح المجموعة في أن تصبح بناًك عالميًا.  وتعز
ؤية مجلس اإلدارة واستراتيجيته  تظل مجموعة QNB ملتزمة بمبادئ الشفافية واإلبتاكر  والنزاهة والسلوك األخالقي. وترتكز  ر

على اإلشراف الفعال واإلضطالع باألدوار  الرئيسية في مراقبة تنفيذ المهام والواجبات المنوطة باإلدارة التنفيذية للبنك، مع 
المراجعة المستمرة للتحديات والمخاطر  التي تواجه المجموعة. وينعكس هذا األمر  في العديد من المبادرات الرائدة، ويشمل 
يز  ونشر  ثقافة اإلنضباط بين  يز  عمليات اإلفصاح والضوابط الداخلية وتعز ذلك سياسة حماية حقوق أصحاب المصلحة، وتعز

 .QNB جميع الموظفين عبر  مجموعة
خالل عام 2019، واصلت دائرة اإلنضباط للمجموعة تركيزها على تنفيذ مجموعة من إجراءات الحوكمة القوية تضم جميع 

جوانب الرقابة الداخلية، وماكفحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والمخاطر  واإلنضباط. وتساعد هذه اإلجراءات QNB على 
التعامل بنجاح مع المشهد التنظيمي المتغير  باستمرار ، مما يتيح للمجموعة تلبية متطلبات العمالء وتقديم قيمة مستدامة 

ألصحاب المصلحة. كما زادت مجموعة QNB من تركيزها على تنفيذ مبادرات اإلستدامة من خالل تبني العديد من إجراءات 
 .)ESG( الحوكمة البيئية واإلجتماعية وحوكمة الشراكت

إحصائيات المجموعة
تخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30,000 موظف عبر  1,100 موقع و 4,400 جهاز  صراف آلي.

وتعليقًا على أداء المجموعة، قال السيد/ عبدالّله مبارك آل خليفة - الرئـيس التنفيذي 
للمجموعة بالواكلة:

“حافظ QNB على زخم النمو القوي على اكفة المستويات بفضل النهج المنضبط في تنفيذ استراتيجية المجموعة ”.

البيـانات المـاليــة
qnb.com يارة اتصل على 2444 4425 974+ أو قم بز
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ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــرة صـ ــ ــــضـ اســـتـــقـــبـــل حـ
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
الــبــاد املــفــدى، ســعــادة مــايــك بومبيو 
ــر الــخــارجــيــة بــالــواليــات املــتــحــدة  وزيــ
األمــــريــــكــــيــــة الــــصــــديــــقــــة، وذلـــــــك بــمــقــر 
إقــامــة ســمــوه فــي الــعــاصــمــة واشنطن 
دي سي صباح أمــس، وخــال املقابلة 
ــتــــعــــراض الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  ــم اســ تــ
اإلســتــراتــيــجــيــة بـــن الــبــلــديــن وأوجــــه 
الــشــراكــة بينهما فــي مختلف  تــعــزيــز 
املجاالت. كما تم تبادل وجهات النظر 
حـــول آخـــر الـــتـــطـــورات الــتــي تشهدها 
املنطقة والــعــالــم، سيما فــي فلسطن 
وســوريــا والـــســـودان وليبيا والــيــمــن، 
باإلضافة إلى الوضع في أفغانستان، 
ــأن عن  ــشـ مــعــربــا ســـعـــادتـــه فـــي هــــذا الـ
شــكــره لــســمــو األمـــيـــر عــلــى دور دولـــة 
قطر املشهود ومساهمتها في إحال 
الــســام برعايتها للحوار األفــغــانــي - 

األفغاني.
كــمــا استقبل حــضــرة صــاحــب السمو 
أمير الباد املفدى، سعادة السيناتور 
ــنــــدســــي غـــــــراهـــــــام عــــضــــو مــجــلــس  ــيــ لــ
الــشــيــوخ بــالــكــونــغــرس فـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، وذلـــك 
ــوه بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــ ــمــ ــ ــة ســ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــر إقـ ــقــ ــمــ بــ
واشنطن دي سي صباح أمس. وجرى 
ــتــــعــــراض عـــاقـــات  خـــــال املـــقـــابـــلـــة اســ
ــة والــــتــــعــــاون اإلســتــراتــيــجــي  ــداقـ الـــصـ
بــــن دولــــــة قـــطـــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
ــاالت تــــطــــويــــرهــــا،  ــ ــ ــجـ ــ ــ األمــــريــــكــــيــــة ومـ
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مــن املــوضــوعــات 

ذات االهتمام املتبادل.
ــبـــل حــــضــــرة صــــاحــــب الــســمــو  ــقـ ــتـ واسـ
ــفــــدى، ســـعـــادة ويــلــبــر  أمـــيـــر الـــبـــاد املــ
الــــواليــــات  الـــتـــجـــارة فــــي  روس وزيــــــر 
املــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة والــوفــد 
ــك فـــي مــقــر إقـــامـــة ســمــوه  املـــرافـــق، وذلــ
بالعاصمة واشنطن دي ســي صباح 
أمس، وتناولت املقابلة التعاون القائم 
بــــن الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــاالت الـــتـــجـــارة 
ــــرص  ــار واالقـــــتـــــصـــــاد، وفـ ــمــ ــثــ ــتــ واالســ

تطويرها إلى آفاق أرحب. 
كــمــا استقبل حــضــرة صــاحــب السمو 
ــادة جــيــنــا  ــعــ ــبــــاد املــــفــــدى، ســ أمـــيـــر الــ
هــاســبــل مــديــرة وكــالــة االســتــخــبــارات 
املركزية بالواليات املتحدة األمريكية 
الــصــديــقــة والـــوفـــد املـــرافـــق، وذلــــك في 
مقر إقامة سموه بالعاصمة واشنطن 
دي ســـي صــبــاح أمــــس، وجــــرى خــال 
املقابلة اســتــعــراض عــاقــات التعاون 
اإلســتــراتــيــجــي املشتركة بــن البلدين 
في املجاالت األمنية وأوجه تطويرها، 
مــعــربــة ســعــادتــهــا عــن شــكــرهــا لسمو 
األمــيــر على دور دولــة قطر فــي مجال 
مكافحة اإلرهـــاب وتعاونها املشترك 
فــي هـــذا الــشــأن مــع الـــواليـــات املتحدة 
ــاولــــت املـــقـــابـــلـــة  ــنــ األمــــريــــكــــيــــة. كـــمـــا تــ
ــا،  ــيــ ــتـــجـــدات إقــلــيــمــيــا ودولــ أهـــــم املـــسـ
وخصوصا تطورات محادثات السام 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــشــيــدة ســعــادتــهــا 
ــوار األفــــغــــانــــي -  ــحــ ــلــ ــة قـــطـــر لــ ــايــ ــرعــ بــ

األفغاني.
كــمــا استقبل حــضــرة صــاحــب السمو 
أمــيــر الــبــاد املــفــدى، عـــددا مــن أعضاء 
الكونغرس األمريكي، وعددا من كبار 

املسؤولن.
حـــضـــر املـــقـــابـــات عـــــدد مــــن أصـــحـــاب 
السعادة أعضاء الوفد الرسمي املرافق 

لسمو األمير.
وصدر مساء أمس األول بيان مشترك 
بــــن دولــــــة قـــطـــر والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
األمــريــكــيــة، أكــد على االلــتــزام باملضي 
قدما في التعاون اإلستراتيجي رفيع 
املستوى بن البلدين الصديقن، حيث 
تشترك دولــة قطر والــواليــات املتحدة 
فـــي تـــاريـــخ مـــن الـــصـــداقـــة يـــقـــوم على 

الجهود املشتركة واالحترام املتبادل.
ــــوم،  ــيـ ــ ــلـــي نـــــص الــــبــــيــــان: »الـ ــا يـ ــمـ ــيـ وفـ
كــقــادة لــدولــة قطر والــواليــات املتحدة 
األمريكية، نؤكد على التزامنا باملضي 
قدما في التعاون اإلستراتيجي رفيع 
ــنـــا الـــصـــديـــقـــن.  ــلـــديـ ــــن بـ ــتــــوى بـ املــــســ

تشترك دولــة قطر والــواليــات املتحدة 
األمريكية في تاريخ من الصداقة يقوم 
ــرام  ــتــ عـــلـــى الـــجـــهـــود املـــشـــتـــركـــة واالحــ

املتبادل.
عـــــبـــــر الــــــعــــــقــــــود املــــــاضــــــيــــــة تـــــعـــــززت 
الـــروابـــط بــن بــلــديــنــا لــتــوثــق الــعــاقــة 
اإلستراتيجية والدفاعية التي تركز 
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تهدد 
أمننا وسامنا وازدهارنا. نشيد معا 
ــــرزه بــلــدانــا  بــالــتــقــدم الــكــبــيــر الــــذي أحـ
عـــبـــر تــفــعــيــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــفـــرص 
ــة، ونــــؤكــــد مــن  ــيــ ــاعــ ــدفــ الـــتـــجـــاريـــة والــ
جديد أهمية استمرار التعاون. كانا 
يسعى للتعاون لتحقيق هذه الرؤية 
املشتركة وتعزيز التعاون االقتصادي 

والسياسي والدفاعي بن بلدينا.
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــا االقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــراكـ ــ ــا شـ ــنــ ــشــ ــاقــ نــ
الشاملة واملتزايدة، بما في ذلــك هذه 

االتفاقيات ذات املنفعة املتبادلة: 
- شـــــراء الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
ــن بــويــنــغ  ــ خـــمـــس طـــــائـــــرات شـــحـــن مـ

بطراز 777.
- الـــتـــزام الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 
بـــشـــراء طـــائـــرة كــبــيــرة املـــقـــصـــورة من 

شركة غلف ستريم للطيران.
ــفــــرون  ــيــ ــة شــ ــ ــركــ ــ ــة بـــــــن شــ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ - اتـ
لــلــكــيــمــاويــات ذ.م.م وشــركــة  فيليبس 
قطر للبترول ملواصلة تطوير وبناء 
وتــشــغــيــل مــجــمــع لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 

في قطر.
الــدفــاع القطرية بشراء  الــتــزام وزارة   -
أنظمة NASAM من شركة ورايثيون 

وأنظمة باتريوت.
- اخــتــيــار الــخــطــوط الــجــويــة القطرية 
ملـــحـــركـــات GE وخـــدمـــاتـــهـــا لــتــشــغــيــل 

طائرات 787 و777.
ــذه لــيــســت ســــوى أمــثــلــة عــلــى عمق  هــ
ــتــــجــــاريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  الــــعــــاقــــات الــ
واألمنية بن قطر والواليات املتحدة 
األمــريــكــيــة. نحن ملتزمون بمواصلة 

الشراكة اإليجابية بن بلدينا«.

واشنطن - قنا

    بومبيو يشكر األمير على دور قطر        في إحالل السالم بأفغانستان
صاحب السمو يستقبل عددا                       من الوزراء وأعضاء الكونغرس

مديرة االستخبارات 
المركزية تثمن 

دور قطر 
في مكافحة 

وتمويل اإلرهاب 
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وسائل اإلعالم األمريكية تنوه بقمة األمير وترامب

ــرقـــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى تـــصـــريـــحـــات  ــطـ تـ
ــرامــــب حـــــول الــــعــــاقــــات بــــن الــبــلــديــن  تــ
وخاصة االقتصادية منها وباألخص ما 
قاله الرئيس ترامب حول االستثمارات 
الــواليــات  التي تقوم بها دولــة قطر فــي 
ــتـــي تـــؤكـــد عــلــى مــــدى ثقة  املـــتـــحـــدة، والـ
القيادة القطرية في االقتصاد األمريكي. 
ــه تــحــت أنـــظـــار كـــل من  وأشــــــارت إلــــى أنــ
ســمــو األمـــيـــر املـــفـــدى وفــخــامــة الــرئــيــس 
األمـــريـــكـــي، وقـــعـــت الــحــكــومــة الــقــطــريــة 
ــقـــودا تــجــاريــة عـــديـــدة مـــع خــمــس من  عـ
كـــبـــريـــات الــــشــــركــــات األمـــريـــكـــيـــة، وهـــي 
ــيـــون  ــثـ بـــويـــنـــغ وجــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك ورايـ
ــلـــف ســـتـــريـــم وشـــيـــفـــرون فــيــلــيــبــس،  وجـ
مــضــيــفــة أن قــطــر تـــقـــوم أيـــضـــا بــتــعــزيــز 
قواتها البرية والجوية من خال شراء 
العديد من املعدات العسكرية األمريكية، 
وهـــو مـــا يــســاهــم فـــي تــوطــيــد الــعــاقــات 

العسكرية بن البلدين.

توترات المنطقة 

وأوضـــحـــت واشــنــطــن بــوســت أن زيـــارة 
سمو األمير املفدى إلى الواليات املتحدة 
تــأتــي فــي وقــت تتصاعد فيه الــتــوتــرات 
الــتــوتــرات  فــي املنطقة، ســـواء مــن تفاقم 
بـــــن الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة وإيـــــــــــــران، أو 
استمرار الحصار من بعض دول الجوار 
ضد قطر، والذي بدأ عام 2017. وأضافت 
أن استمرار الحصار الرباعي ضد قطر 
وضـــع الـــواليـــات املــتــحــدة، الــتــي ترتبط 
بعاقات عسكرية ودبلوماسية وثيقة 
مع كل الدول املعنية في هذه األزمة، في 

موقف صعب.

ــــرت وكـــالـــة أســوشــيــتــد  مـــن جــانــبــهــا، ذكـ
ــة أن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب  ــيـ ــكـ ــريـ بـــــرس األمـ
ــبـــل حــــضــــرة صــــاحــــب الـــســـمـــو بـــ  ــقـ ــتـ اسـ
»ترحيب حـــار« فــي البيت األبــيــض، في 
ــدع مـــريـــر« بن  وقـــت يــتــواصــل فــيــه »صــ
ــة قـــطـــر وحـــلـــفـــاء آخــــريــــن لـــلـــواليـــات  ــ دولــ
املـــتـــحـــدة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، ووســـط 
تــصــاعــد الــتــوتــرات أيــضــا بــن الــواليــات 
ــافـــت أســوشــيــتــد  املــتــحــدة وإيــــــران. وأضـ
ــد عــلــى  ــ ــ ــيــــس تـــــرامـــــب أكـ ــرئــ ــــرس أن الــ ــ بـ
الشراكة العسكرية املميزة التي تجمع 
بن قطر والواليات املتحدة، كما نوهت 
باالستثمارات الكبيرة التي تقوم بها 

قطر في الواليات املتحدة.
وركزت الوكالة على الصفقات التجارية 
الـــتـــي وقــعــتــهــا الــحــكــومــة الــقــطــريــة مع 
عــدة شركات أمريكية، والتي قــال عنها 
تــرامــب إنــهــا تــســاهــم فــي »خــلــق الكثير 
مـــن الـــوظـــائـــف« فـــي أمـــريـــكـــا، وبــالــتــالــي 
تـــدر الكثير مــن األربــــاح عــلــى الــشــركــات 
األمــريــكــيــة واقــتــصــاد بـــــاده.. موضحة 
أن زيــارة سمو األمير للواليات املتحدة 
تأتي في وقــت يتعن فيه على الرئيس 
ترامب اتخاذ قرارات حاسمة في الشرق 
األوســـــــط. وأكــــــدت أســوشــيــتــد بــــرس أن 
آثـــار هذا  قطر نجحت فــي التغلب على 
الحصار وعملت جاهدة على فتح سبل 
ــذا الـــحـــصـــار..  أخـــــرى لــتــعــويــض آثـــــار هــ
الفتة إلى أن قطر تتمتع باقتصاد قوي 
ومزدهر، كما أنها تعد واحدة من الدول 

األعلى دخا للفرد في العالم.

حفاوة االستقبال 

بدورها، استعرضت صحيفة نيويورك 
ــفــــاوة االســتــقــبــال  تـــايـــمـــز األمـــريـــكـــيـــة حــ
التي حظي بها حضرة صاحب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
الـــبـــاد املـــفـــدى، فـــي واشــنــطــن، وخــاصــة 
خال مأدبة العشاء التي أقيمت اإلثنن، 
على شرف سمو األمير املفدى في وزارة 
الــخــزانــة األمــريــكــيــة. ونــوهــت الصحيفة 
بــــأن اســتــقــبــال الـــرئـــيـــس تـــرامـــب لسمو 
األمـــيـــر، بــحــضــور حــوالــي 40 مــن رجــال 
األعـــمـــال، فــي »الــغــرفــة الــنــقــديــة« بـــوزارة 
الخزانة األمريكية يــدل على رغبته في 
الــعــمــل مــع واحــــدة مــن أغــنــى الــــدول في 
العالم، وتوطيد العاقات األمريكية مع 

دولة قطر.
وأضـــافـــت نــيــويــورك تــايــمــز أن الــرئــيــس 
ــار إلـــى أن مــوقــع املـــأدبـــة هو  تــرامــب أشــ
»تــكــريــم مــنــاســب لــلــشــراكــة االقــتــصــاديــة 
ــى أن  واألمـــنـــيـــة بـــن بـــلـــديـــنـــا«.. الفـــتـــة الــ
الــرئــيــس تــرامــب أثــنــى بــشــدة على سمو 
ــيــــر، حــيــث وصـــفـــه بـــأنـــه »صـــديـــق«،  األمــ
وشــــدد عــلــى أنــهــمــا ســيــعــمــان مــعــا من 
أجل القضاء على اإلرهاب وتمويله. كما 
نوهت الصحيفة بالصفقات التجارية 
الـــتـــي وقـــعـــت بـــن الــــدوحــــة وواشـــنـــطـــن، 
إلــى أن االستثمارات التي تقوم  ولفتت 
بــهــا قــطــر »تــحــظــى بــتــقــديــر كــبــيــر« في 

الواليات املتحدة.

صفقات تجارية 

وعلى صعيد متصل، استعرضت شبكة 
فـــوكـــس بــيــزنــس األمـــريـــكـــيـــة الــصــفــقــات 
الــتــي شهد توقيعها حضرة  الــتــجــاريــة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املـــفـــدى، وفــخــامــة 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات 
ــرت الــشــبــكــة أن الــرئــيــس  ــ املـــتـــحـــدة. وذكــ
تــرامــب عـــزز مــكــانــتــه بــاعــتــبــاره »صــانــع 

ــقـــات بــــــــارز« حــــن كـــشـــف عــــن عــقــد  ــفـ صـ
الشراء القطري الجديد لطائرات بوينغ، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الــصــفــقــة تــحــديــدا 
تــفــتــح نــافــذة جــديــدة لــشــركــة الــطــائــرات 

األمريكية العماقة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــطـــــرق مـــــوقـــــع لــــــــوب لــــوج 
ــاع الـــــــذي عــقــد  ــمــ ــتــ ــى االجــ ــ ــي الــ ــكــ ــريــ األمــ
بـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو وفــخــامــة 
الــرئــيــس األمــريــكــي فــي الــبــيــت األبــيــض، 
وركز »كريستيان كوتس أولريتشسن« 
ــرق األوســـــط  ــشــ ــاحـــث فــــي شــــــؤون الــ الـــبـ
ــة رايــــــــس فـــــي واليــــــــة تــكــســاس  ــعـ ــامـ بـــجـ
األمريكية، في مقال له بموقع لوب لوج، 
عــلــى األبـــعـــاد الــســيــاســيــة لـــزيـــارة سمو 
األمـــيـــر املـــفـــدى إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة، 
وخــاصــة فــي هــذا التوقيت الـــذي يشهد 
عـــــدة صــــراعــــات فــــي املــنــطــقــة ومــنــاطــق 

أخرى من العالم.
ــراز  ــة إحــ وقـــــال أولــريــتــشــســن إن »فـــرصـ
تقدم سياسي في أفغانستان واحتمال 
الـــوســـاطـــة الــدبــلــومــاســيــة مـــع إيـــــران قد 
نــتــائــج ملموسة  تــوفــر للرئيس تــرامــب 
ـــر«.. مــنــوهــا بــأن  ــيـ مـــن زيـــــارة ســمــو األمــ
ــطــــورات األخــــيــــرة الـــتـــي حـــدثـــت فــي  ــتــ الــ
إيــران،  إلــى جنب مــع  أفغانستان، جنبا 
الــفــرص التي يمكن استغالها  توضح 
من الشراكة بن قطر والواليات املتحدة. 
وأضــــاف أنـــه يمكن اغــتــنــام زيــــارة سمو 
األمـــيـــر إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة لــتــركــيــز 
االنــتــبــاه على العديد مــن القضايا ذات 
االهـــتـــمـــام املـــشـــتـــرك الـــتـــي تـــواصـــل دعــم 
املصالح األمريكية فــي منطقة الخليج 

وعبر املنطقة األوسع نطاقا.

إنهاء الحصار 

ولـــفـــت إلـــــى أن زيـــــــارة صـــاحـــب الــســمــو 
ــدى لـــهـــا كـــذلـــك »بــعــد  ــفــ ــبــــاد املــ أمـــيـــر الــ
جــيــوســيــاســي حـــتـــمـــي«، إذ إنـــهـــا تــأتــي 
عقب مرور أكثر من عامن على الحصار 
الذي فرضته أربع دول ضد قطر.. مشيرا 
إلى أن الرئيس ترامب وكذلك مسؤولن 
أمريكين آخرين لم يخفوا رغبتهم في 
إنــهــاء هــذه القطيعة الــتــي قــوضــت آفــاق 
أي اتــــحــــاد فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج. وأكــــد 
الباحث في شــؤون الشرق األوســط، في 
ختام مقاله بموقع لوب لوج األمريكي، 
أن زيارة سمو األمير إلى واشنطن تأتي 
فــي وقـــت خلقت فــيــه مــحــادثــات الــســام 
األفــغــانــيــة الــتــي عــقــدت بــالــدوحــة آمـــاال 
حقيقية وكبيرة في تحقيق انفراج في 
ــــدة مـــن »الـــحـــروب  مـــحـــاوالت إنـــهـــاء واحـ
األبــديــة« التي ورثها ترامب حن تولى 

مهام منصبه في يناير 2017.
مــــن نــاحــيــتــهــا، ســلــطــت صــحــيــفــة وول 
ســتــريــت جـــورنـــال الـــضـــوء عــلــى إشــــادة 
ــــي دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــكـ ــ ــريـ ــ الــــرئــــيــــس األمـ
بــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــيـــر الـــبـــاد املــفــدى 
والصفقات التجارية التي تــم التوقيع 
عــلــيــهــا، مــضــيــفــة أن الــرئــيــس األمــريــكــي 
وصــف سمو األمــيــر بأنه »رجــل يحظى 
بــاحــتــرام كبير وقــائــد حقيقي فــي جــزء 
الــعــالــم«. واستعرضت  مــهــم للغاية فــي 
الــصــحــيــفــة الــصــفــقــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
أثــنــاء زيـــارة حضرة  تــم التوقيع عليها 
صاحب السمو للبيت األبيض، مشيرة 

إلــى أن هــذه الــزيــارة تمثل آخــر منعطف 
في العاقات األمريكية - القطرية التي 
شـــهـــدت تــغــيــيــرات مــلــحــوظــة مــنــذ قــيــام 
الــســعــوديــة والبحرين  الــعــربــيــة  اململكة 
ومصر واإلمارات العربية املتحدة بقطع 

العاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

إصالح العالقات 

ــال أن  ــ ــ ــورنـ ــ ــ ــريــــت جـ ــتــ وذكـــــــــــرت وول ســ
ــة قــطــر حــافــظــت عــلــى عــاقــة وثيقة  دولــ
ــع الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة بــــالــــرغــــم مــن  ــ مــ
الحصار، كما أشــارت إلى أن املسؤولن 
األمــريــكــيــن يــعــتــبــرون دولـــة قــطــر مهمة 
لـــلـــغـــايـــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واالقــتــصــاديــة، ولــذلــك ال يــمــكــن عــزلــهــا، 
مضيفة أن إدارة الرئيس ترامب عملت 
عــلــى إصـــــاح الـــعـــاقـــات بـــن حــلــفــائــهــا 
ــتـــــي تـــــأثـــــرت عـــقـــب األزمــــــة  ــرب، والـــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــخــلــيــجــيــة، بينما قــامــت قــطــر بتعزيز 
نفسها عسكريًا ودعــمــت عــاقــاتــهــا مع 
الواليات املتحدة. كما أشادت الصحيفة 
بجهود الوساطة التي قامت بها دولة 
ــفـــاوضـــات  ــافـــت مـ ــتـــضـ ــا اسـ ــنـــدمـ ــر عـ قـــطـ
السام األفغاني، والتي ضمت ممثلن 

من طالبان والواليات املتحدة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، اســتــعــرضــت وكــالــة 
ــرغ األمـــــريـــــكـــــيـــــة، الـــصـــفـــقـــات  ــيــ ــبــ ــلــــومــ بــ
الــتــي شهد توقيعها حضرة  الــتــجــاريــة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الـــبـــاد املـــفـــدى، وفــخــامــة 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات 
ــدة، والـــــتـــــي شـــمـــلـــت اتـــفـــاقـــيـــات  ــحـــ ــتـــ املـــ
ــر مـــجـــمـــع  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ لـــــــشـــــــراء طــــــــائــــــــرات وتــ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات. كــمــا أبــــرزت الــوكــالــة 
الــتــي وقعتها الحكومة  الــصــفــقــات  أهـــم 
القطرية، ومن بينها التزام وزارة الدفاع 
أنــظــمــة NASAM من  بـــشـــراء  الــقــطــريــة 
شـــركـــة ورايـــثـــيـــون وأنـــظـــمـــة بـــاتـــريـــوت، 
ــة بــــن شــركــة  ــيـ ــاقـ ــفـ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى االتـ
شيفرون فيليبس للكيماويات وشركة 
قــطــر لــلــبــتــرول لــتــطــويــر وبـــنـــاء مجمع 

للبتروكيماويات في قطر.

تحسين العالقات 
وشــددت بلومبيرغ على رغبة قطر في 
تحسن العاقات الثنائية مع الواليات 
ــلــــت تـــصـــريـــحـــات  املـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث نــــقــ
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الـــذي أكـــد على 
ــة قــطــر بــمــضــاعــفــة الــشــراكــة  ــ الـــتـــزام دولـ
ــتـــحـــدة.  ــات املـ ــ ــــواليــ ــتــــصــــاديــــة مــــع الــ االقــ
إلــى تصريحات سابقة  ــارت كــذلــك  وأشــ
ملــنــصــور إبــراهــيــم آل مــحــمــود، الــرئــيــس 
التنفيذي لجهاز قطر لاستثمار، الذي 
أعــلــن أن جــهــاز قطر لاستثمار يتطلع 
ــادة اســتــثــمــاراتــه فـــي الـــواليـــات  ــى زيــــ إلــ
املتحدة من حوالي 30 مليار دوالر إلى 

45 مليار دوالر خال العامن املقبلن.
وتحدثت وكالة بلومبيرغ عن التعاون 
ــات  ــواليــ ــة قـــطـــر والــ ــ الـــعـــســـكـــري بــــن دولــ
املـــتـــحـــدة، مــشــيــرة إلــــى إعــــان الـــواليـــات 
املــتــحــدة عـــن خــطــط لــتــوســيــع وتــجــديــد 
قــــاعــــدة الــــعــــديــــد الــــجــــويــــة بــــالــــقــــرب مــن 
الـــدوحـــة، والــتــي تــضــم الــقــيــادة املــركــزيــة 
ــــي 10 آالف جــنــدي  ــــوالـ ــة وحـ ــيـ ــكـ ــريـ األمـ

أمريكي.

واشنطن بوست: ثقة 
كبيرة للقيادة القطرية 
في االقتصاد األمريكي 

أسوشيتد برس: شراكة 
عسكرية مميزة تجمع 

بين قطر وأمريكا 

نيويورك تايمز: حفاوة 
استقبال.. وترحيب 

حكومي واسع 

فوكس بيزنس: صفقة 
»بوينغ« فتحت نافذة 

جديدة لشركة الطائرات 
األمريكية 

وول ستريت جورنال: 
قطر دولة مهمة للغاية 
من الناحية اإلستراتيجية 

واالقتصادية 

أفردت وسائل اإلعالم والصحف األمريكية، مساحات من صفحاتها ونشراتها 
للحديث عن لقاء القمة الذي ُعِقد بني حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس 

الواليات املتحدة األمريكية، في البيت األبيض، والذي أكد فيه الجانبان على 
عمق العالقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بني البلدين. فمن جهتها، ركزت 

صحيفة واشنطن بوست األمريكية، أكثر الصحف األمريكية انتشارا، على 
تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها إن استضافة سمو األمير املفدى 

»شرف عظيم«، ووصفه كذلك لسموه بأنه »قائد حقيقي يحظى باحترام 
كبير في جزء مهم من العالم«.

واشنطن - قنا
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أبــرمــت الخطوط الجوية القطرية وجــنــرال إلكتريك 
عــددًا مــن االتفاقيات فيما يتعلق بمحركات جنرال 

إلكتريك.
ــة«، أمـــــس، تنص  ــريـ ــطـ ــقـ حــســب بـــيـــان صـــــادر عـــن »الـ
االتــفــاقــيــات الــجــديــدة عــلــى اخــتــيــار الــنــاقــلــة القطرية 
ــائــــرة جــــديــــدة فــي  لــتــشــغــيــل 30 طــ  GEnx ملـــحـــركـــات
أسطولها من طراز بوينغ 787-9، مع تقديم خدمات 
TrueChoiceTM Flight Hour لصيانة هذه املحركات 

وإصالحها وإعادة تأهيلها.
وأبرمت الناقلة الوطنية لدولة قطر اتفاقية للحصول 
على خدمات TrueChoiceTM Flight Hour لصيانة 
محركات GE9X وإصالحها وإعــادة تأهيلها، حيث 
سيتم استخدام هذه املحركات في 60 طائرة جديدة 
مـــن طــــراز بــويــنــغ 777X، وتــبــلــغ الــقــيــمــة اإلجــمــالــيــة 

لالتفاقيات أكثر من 5 مليارات دوالر أمريكي.
وبحضور حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد املفدى والرئيس األمريكي 
ـــع على االتــفــاقــيــات أول أمــس كل 

ّ
دونــالــد تــرامــب، وق

مــن ســعــادة الــســيــد أكــبــر الــبــاكــر، الــرئــيــس التنفيذي 
ملجموعة الخطوط الجوية القطرية، والسيد ديفيد 
جويس، نائب رئيس مجلس إدارة جنرال إلكتريك، 
لــجــنــرال إلكتريك للطيران، في  والــرئــيــس التنفيذي 

البيت األبيض في العاصمة األمريكية واشنطن.

وقــال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي 
ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة: »يــســعــدنــا 
مساهمة جنرال إلكتريك في إنجاز خططنا الطموحة 
للمستقبل وأن تكون جــزءًا من رحلتنا إلى عالم من 
التطور والنجاح، وتساهم هذه االتفاقيات الجديدة 
مع جنرال إلكتريك في ما يتعلق بمحركات طائرات 
بوينغ 787-9 وبوينغ 777X في تقوية العالقات بني 

الخطوط الجوية القطرية وجنرال إلكتريك«.
ــال الــســيــد ديــفــيــد جـــويـــس، نــائــب رئــيــس مجلس  وقــ
إدارة جــنــرال إلكتريك، والــرئــيــس التنفيذي لجنرال 
إلكتريك للطيران: »تــعــّد الخطوط الجوية القطرية 
ــرع شــــركــــات الـــطـــيـــران نـــمـــوًا فــــي الـــعـــالـــم،  ــ ــــدى أســ إحــ
ونفتخر بالتعاون معها وأن نكون جــزءًا مهمًا من 
تطورها، وســوف تساهم االتفاقيات التي أبرمناها 
 GEnx الــطــائــرات العاملة بمحركات ــادة عــدد  فــي زيـ
من طراز بوينغ 787-9 في أسطول الخطوط الجوية 
القطرية إلى 60 طائرة، ويسعدني هنا القول بأننا 
سوف نحرص على تقديم أعلى مستوى من خدمات 
 GEnx اإلصالح والصيانة وإعادة التأهيل ملحركات

.»GE9Xو
ــة لــلــمــحــركــات  ــرمـ ــبـ ــيـــات الــــشــــراء املـ ــاقـ ــفـ ــعـــود اتـ ــتـ وسـ
والــخــدمــات املصاحبة بالنفع على جــنــرال إلكتريك 
والعديد من مزودي الخدمات في الواليات املتحدة، 
ويعمل في جنرال إلكتريك ما يقارب 27 ألف موظف 

في 50 موقعا في 20 والية أمريكية.

5 مليارات دوالر اتفاقيات 
»القطرية« و»جنرال إلكتريك«

أكــــد ســـعـــادة املـــهـــنـــدس ســعــد بـــن شــريــده 
ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــطـــاقـــة،  ــ الــكــعــبــي وزيــ
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  الـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب والــــرئــ
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ ــع  ــيــ ــوقــ تــ لــــلــــبــــتــــرول، أن  لـــقـــطـــر 
ــيــــفــــرون فــيــلــيــبــس  ــة شــ ــركــ ــــع شــ ــــدة مـ ــــديـ جـ
لــلــكــيــمــاويــات األمــريــكــيــة لــتــطــويــر مجمع 
عاملي للبتروكيماويات في منطقة ساحل 
الــخــلــيــج بـــالـــواليـــات املــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
ستعزز محفظة قطر للبترول الدولية في 
الواليات املتحدة التي تعتبر أحد محاور 
الــنــمــو األســــاســــي لــقــطــر لــلــبــتــرول والــتــي 

تتميز بفرص كبيرة وواعدة.
وكـــانـــت مـــراســـم الــتــوقــيــع عــلــى االتــفــاقــيــة 
قـــد جــــرت أول أمــــس فـــي الــبــيــت األبــيــض 
بــحــضــور حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى 
»حــفــظــه الـــلـــه«، وفــخــامــة الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب رئيس الواليات املتحدة األمريكية، 
حــيــث قـــام كــل مــن ســعــادة املــهــنــدس سعد 
بــن شــريــده الكعبي وزيـــر الــدولــة لشؤون 
ــيــــس  ــرئــ ــو املــــنــــتــــدب والــ ــعــــضــ الـــــطـــــاقـــــة، الــ
لــلــبــتــرول، والــســيــد مــارك  التنفيذي لقطر 
ليجر، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون 
فــيــلــيــبــس لــلــكــيــمــاويــات، بــالــتــوقــيــع على 

االتفاقية.
ونــقــل بــيــان ورد أمـــس عــن قــطــر للبترول 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــــدولـ ــادة وزيــــــر الـ ــعــ تـــرحـــيـــب ســ
الطاقة بالتوقيع على االتفاقية، الفتا إلى 
أنها تعتبر الثانية مــن نوعها مــع شركة 
شيفرون فيليبس خالل أسبوعني، ومؤكدا 
ســعــادتــه عــلــى أنــهــا ســتــعــزز مــن الــشــراكــة 
ــفـــرون  ــيـ ــتـــرول وشـ ــبـ ــلـ ــر لـ الــــقــــويــــة بــــني قـــطـ
فيليبس، خــاصــة وأن هــذا املــشــروع املهم 
سيسهم في تلبية الطلب العاملي املتزايد، 

الــوقــت، سيشكل دعما جديدا  وفــي نفس 
إلستراتيجية قطر للبترول للنمو العاملي 
والتي شهدت الكثير من التطورات مؤخرا 
فــــي نـــشـــاطـــات الــتــنــقــيــب واالســـتـــكـــشـــاف 
وصناعة البتروكيماويات في العديد من 

البلدان حول العالم.
من جهته، قال السيد مارك ليجر، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة شــــيــــفــــرون فــيــلــيــبــس 
لــلــكــيــمــاويــات، »إن قــطــر لــلــبــتــرول شــريــك 
مــمــيــز لــنــا فــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــى تــوســيــع  ــ فــــي دولـــــــة قــــطــــر، ونـــتـــطـــلـــع إلــ
ــا فـــــي الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة مــن  ــنــ ــاتــ عــــالقــ
خــــالل ســعــيــنــا املـــشـــتـــرك لــتــطــويــر مجمع 

بــتــروكــيــمــاوي جــديــد عــلــى ســاحــل خليج 
قــوة قطر للبترول  املــتــحــدة.. إن  الــواليــات 
املــــالــــيــــة والــــتــــزامــــهــــا بــــالــــســــالمــــة كــقــيــمــة 
ــة إلــــى اإليــــمــــان املــشــتــرك  ــافـ أســـاســـيـــة، إضـ
بـــإســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا فـــــي بــــنــــاء مــنــشــآتــنــا 
بــمــنــاطــق تــتــمــيــز بــــوفــــرة املـــــــواد األولــــيــــة، 

تجعل هذه العالقة أكثر متانة«.

التشغيل في 2024

ومــن املتوقع أن يتم منح عقد التصاميم 
الــربــع األول من  الهندسية للمشروع فــي 
ــازه والـــبـــدء  إنــــجــ يــتــم  عــــام 2021، بــحــيــث 

بتشغيله في عام 2024.
وســــيــــضــــم مــــــشــــــروع »ســــــاحــــــل الـــخـــلـــيـــج 
األمريكي للكيماويات 2« وحــدة لتكسير 
اإليثان بطاقة إنتاج سنوية تبلغ مليوني 
طــن مــن اإليثيلني، وهــو مــا يجعلها أكبر 
ــي الــــعــــالــــم، كــمــا  ــن نـــوعـــهـــا فــ الـــــوحـــــدات مــ
الــبــولــي  سيشتمل عــلــى وحــدتــني إلنــتــاج 
إيــثــيــلــني عــالــي الــكــثــافــة بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 

سنوية تبلغ مليون طن لكل منهما.
وسيتم بناء املجمع بتكلفة تقدر بحوالي 
فــــي إحــــدى  أمــــريــــكــــي  ــارات دوالر  ــيــ ــلــ 8 مــ
الـــواليـــات املتحدة  مــنــاطــق ســاحــل خليج 
بالقرب من مصادر إمـــدادات غــاز اإليثان 

ــتـــي تــنــتــجــهــا أحـــــــواض الـــغـــاز  الـــوفـــيـــرة الـ
الصخري األمريكية، بما في ذلك الحوض 

البيرميان املعروف بغزارة اإلنتاج.
ــك قــطــر  ــلـ ــتـ ــمـ ــتـ وبــــحــــســــب االتـــــفـــــاقـــــيـــــة، سـ
لــلــبــتــرول حــصــة تــبــلــغ 49% مـــن املــشــروع 
بينما ستمتلك شركة شيفرون فيليبس 
للكيماويات حصة تبلغ 51%، وستقوم 
ــإدارة  ــــراف عــلــى املـــشـــروع وبــ بــتــوفــيــر اإلشـ

املجمع.
وكـــانـــت قــطــر لــلــبــتــرول قـــد أعــلــنــت فـــي 24 
يونيو اخــتــيــار شــركــة شــيــفــرون فيليبس 
ــا فــي  ــكــ ــريــ ــلــــكــــيــــمــــاويــــات األمــــريــــكــــيــــة شــ لــ
ــاء وتــــطــــويــــر مـــجـــمـــع جـــديـــد  ــنــ ــــروع بــ ــشـ ــ مـ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات فـــي مــديــنــة راس لــفــان 
الصناعية يشمل وحــدة لتكسير اإليثان 
إنــتــاج سنوية تبلغ مليونا و900  بطاقة 
ألــف طن من اإليثيلني، مما يجعلها أكبر 
وحدة من نوعها في الشرق األوسط ومن 

أكبر الوحدات في العالم.
ويــشــتــمــل املـــشـــروع عــلــى وحــدتــني إلنــتــاج 
ــبـــولـــي إيــثــيــلــني عـــالـــي الـــكـــثـــافـــة بــطــاقــة  الـ
ــو مـــا ســيــرفــع طــاقــة  إنــتــاجــيــة عــالــيــة، وهــ
قطر اإلنتاجية من البولي إيثيلني بنسبة 
ــام 2025.  82 بــحــلــول الـــربـــع األخـــيـــر مـــن عـ
وسيتم بناء املشروع وفقا ألعلى املعايير 
وبــاســتــخــدام أحــــدث الــتــقــنــيــات، مــع إيــالء 
األهــمــيــة الــقــصــوى لــلــســالمــة واملــوثــوقــيــة 

والبيئة.
قـــريـــبـــا  ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــدأ  ــ ــبــ ــ يــ املـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
ــة ملــجــمــع  ــيــ ــدســ ــنــ ــهــ ــم الــ ــيــ ــامــ ــتــــصــ عــــلــــى الــ
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، بــحــيــث يــتــم إنـــجـــازه 
ــام 2025. جــديــر  والـــبـــدء بــتــشــغــيــلــه فـــي عــ
بالذكر أن قطر للبترول هي مؤسسة نفط 
وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود 
لتطوير واستغالل وتنمية مــوارد النفط 

والغاز في دولة قطر على املدى البعيد.

يتضمن أكبر وحدة لتكسير اإليثان في العالم ووحدتين إلنتاج البولي إيثيلين

8 مليارات دوالر اتفاقية لـ»قطر للبترول« و»شيفرون« 
بمشروع البتروكيماويات بأمريكا 

¶  سمو األمير والرئيس ترامب شهدا التوقيع على اتفاقية المشروع العمالق

الدوحة -  

الدوحة -  
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أكدت سعادة الشيخة هند بنت حمد 
ثــانــي، نائب رئيس مجلس اإلدارة  آل 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملـــؤســـســـة قــطــر 
لــلــتــربــيــة والــعــلــوم وتــنــمــيــة املــجــتــمــع، 
ــيــــق بــن  عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــرابــــط الــــوثــ
ــيـــم وكـــــافـــــة جـــــوانـــــب الــتــنــمــيــة  ــلـ ــتـــعـ الـ
املستدامة، وذلك أمام شريحة واسعة 
من صناع القرار في العالم، بمقّر األمم 

املتحدة.
ــيـــخـــة  ـــادة الـــشـ ــ ــعــ ــ ـــت ســـ ــ ـــحــ ـــ وقـــــــــد أوضـ
هـــنـــد، خــــال مــشــاركــتــهــا فـــي املــنــتــدى 
الــســيــاســي الــرفــيــع املــســتــوى ألهـــداف 
لــعــام 2019، وهــو  التنمية املــســتــدامــة 
منصة أممية تجمع سنوًيا قــادة من 
ــداف،  الــعــالــم ملــتــابــعــة تنفيذ هـــذه األهــ
أن تعزيز التنمية البشرية مــن خال 
التعليم ُيشّكل نواة رؤية قطر الوطنية 
مــن أجـــل مستقبل مــســتــدام، ويعكس 
الــوطــنــيــة فــي سبيل تحقيق  الــجــهــود 
هذه الرؤية. وخــال الحلقة النقاشية 
التي تناولت الهدف الرابع من أهداف 
املــســتــدامــة، والــتــي دعـــا فيها  التنمية 
املــشــاركــون إلـــى أهــمــيــة تــوفــيــر تعليم 
شــامــل وعــالــي الــجــودة بــاإلضــافــة إلى 
ـــم مـــــدى الــحــيــاة 

ّ
تـــعـــزيـــز فـــــرص الـــتـــعـــل

أكـــدت ســعــادة الشيخة هند  للجميع، 
بنت حمد آل ثاني - أمام جمهور دولي 
من بينهم شخصيات بــارزة في األمم 
املتحدة ووزراء من الدول األعضاء في 
الــســعــي لتحقيق جميع  املنظمة - أن 
أهداف التنمية املستدامة املحددة في 
الــخــطــة الــعــاملــيــة لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة 
 

ً
عـــام 2030، البــــّد وأن يــكــون مــتــداخــا
مــع التعليم. وأثــنــاء زيــــارة سعادتها 
ــتــــحــــدة األمـــريـــكـــيـــة  إلــــــى الــــــواليــــــات املــ
ــعــت الشيخة هند على »بــيــان دعم 

ّ
وق

الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ملــــبــــادئ تــمــكــن 
املرأة«، وذلك في إطار تحقيق املساواة 
بن الجنسن، والــذي ورد في امليثاق 
الــعــاملــي لــأمــم املــتــحــدة وهـــي مــبــادرة 
مــن األمـــم املتحدة تــرمــي إلــى تشجيع 
الشركات واملنظمات في جميع أنحاء 
العالم على تبني سياسات مستدامة 

ومسؤولة اجتماعًيا.
ــم مــؤســســة قــطــر لتطبيق  يــعــكــس دعــ
الــتــزامــنــا بتوفير تعليم  املــبــادئ  هــذه 
ــل، يـــــوفـــــر الــــفــــرص  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شـــــامـــــل ومـ
لــلــجــمــيــع إلحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر إيـــجـــابـــي 
فــــــي املــــجــــتــــمــــع، ورعـــــــايـــــــة املــــؤســــســــة 
الــقــيــادات النسائية  لجيل جــديــد مــن 
املستقبلية، وتمكن النماذج القيادية 
الـــلـــواتـــي ســـاهـــمـــن فــــي تــــقــــّدم مــســيــرة 

التنمية املستدامة في الباد.
يعّد املنتدى السياسي الرفيع املستوى 
ألهداف التنمية املستدامة لعام 2019، 
الــــذي ُيــعــقــد فــي الــفــتــرة املــمــتــدة مــن 9 
لغاية 18 يوليو، تحت رعاية املجلس 
ــي الـــتـــابـــع  ــاعــ ــمــ ــتــ ــادي واالجــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
املــتــحــدة، منصة األمـــم املتحدة  لــأمــم 
الرئيسية ملناقشة أحــدث املستجدات 

في مسيرة التنمية املستدامة.

 أهداف التنمية 

حضر املنتدى ممثلون عن الحكومات 
وهـــيـــئـــات األمـــــم املـــتـــحـــدة واملــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة ومـــجـــمـــوعـــات مــــن املــجــتــمــع 
املدني وشركات من 197 دولــة عضوا 
ــك ملــــا يــمــثــلــه  ــ ــم املـــتـــحـــدة، وذلــ ــ فــــي األمــ
املـــؤتـــمـــر مــــن فــــرصــــة دولــــيــــة لـــتـــبـــادل 
ــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ أهــــــداف  ــ الــــتــــجــــارب مـ
التنمية املــســتــدامــة، وتسليط الضوء 
عــلــى الـــجـــهـــود الــعــاملــيــة واإلنــــجــــازات 
الــدولــيــة فــي هـــذا املـــجـــال، إضــافــة إلــى 
الـــســـيـــاســـات، والـــتـــحـــديـــات، والــحــلــول 
ـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 

ُ
ــتـــي ت الـــنـــاجـــعـــة الـ

أهداف التنمية املستدامة والتي يبلغ 
عددها 17.

ــيــــة  ــقــــاشــ ــنــ مـــــــع انـــــــطـــــــاق الــــحــــلــــقــــة الــ
الـــتـــي ركـــــزت عــلــى الـــهـــدف الــــرابــــع من 
ــة، والـــتـــي  ــدامـ ــتـ أهـــــــداف الــتــنــمــيــة املـــسـ
ترأستها سعادة السفيرة إنقا رونــدا 

ــتـــصـــادي  كــيــنــق رئـــيـــس املـــجـــلـــس االقـ
ــتـــمـــاعـــي، ألـــقـــى رئـــيـــس الــــــوزراء  واالجـ
الــبــريــطــانــي الــســابــق غـــــوردن بــــراون، 
املبعوث الخاص لشؤون التعليم لدى 
األمــــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، خــطــاًبــا 
شـــدد فــيــه عــلــى الــعــاقــة الــوطــيــدة بن 
ــودة فــي  ــشــ ــنــ األهــــــــــداف والــــغــــايــــات املــ
لــعــام 2030،  خطة التنمية املستدامة 
والتغيرات في السياسات إضافة إلى 
االلــتــزامــات طويلة األمــد املطلوبة من 
أجـــل ضــمــان وجــــود صــلــة متينة بن 
هــــذه األهــــــداف والـــفـــوائـــد الــتــي تــعــود 

بالنفع على املجتمع العاملي.

تطوير التعليم

ــــت ســـــعـــــادة الـــشـــيـــخـــة  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
نـــائـــب  ثــــــانــــــي،  بــــنــــت حــــمــــد آل  هــــنــــد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة والـــرئـــيـــس 
التنفيذي للمؤسسة: »البّد أن يتطور 
التعليم بما يلبي احتياجات األفــراد 
واملجتمعات، وبما يعكس االضطراب 
الــــــذي يــــواجــــه الـــعـــالـــم والـــــــذي تـــحـــّول 
إلــى نمط حياة فــي يومنا هــذا. كذلك 
ـــا مـــن اإلبـــقـــاء عــلــى املــبــادئ 

ً
ــّد أيـــض البــ

األســاســيــة للتعليم مــع الــحــرص على 
ــاق الـــتـــجـــربـــة فــي  ــطــ عــــــدم تـــضـــيـــيـــق نــ
 جديد في هذا املجال. كما 

ّ
اختبار كل

أننا نؤمن بأن التعليم يجب أن يكون 
مـــصـــدر إلـــهـــام لــلــشــبــاب وأن تــتــخــذه 
هذه الفئة مساًرا لها الغتنام الفرص 
وتحقيق أهدافهم - التعليم هو حجر 
األساس للتنمية املستدامة الشاملة«.

وأضـــافـــت ســعــادة الــشــيــخــة هــنــد: »إن 
الــنــمــو االقــتــصــادي،  إمــكــانــيــة تحقيق 
وتعزيز اإلنتاجية في العمل، والحّد 
ــاواة، وبــنــاء مجتمعات  مــن عـــدم املـــسـ
مساملة ومتكاملة، مرتبطة بالتعليم، 
وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية 
املــســتــدامــة لــأمــم املــتــحــدة. فــي الوقت 
نــفــســه، فـــإن تــوفــيــر الــتــعــلــيــم بالشكل 
الـــــذي نـــص عــلــيــه هــــذا الـــهـــدف يــؤتــي 
 عندما يتمكن الناس من 

ّ
ثماره بحق

التماس تأثيراته اإليجابية، وعندما 
ــه عــلــى  ــدرتــ ــقــ يــــؤمــــنــــون بـــأهـــمـــيـــتـــه وبــ

تحقيق تطلعاتهم«.

 الرؤية الوطنية

ــذا  ــ ــا قــــائــــلــــة: »هــ ــهــ ــادتــ ــعــ ــمــــت ســ ــتــ وخــ
اإلدراك بالعاقة الوثيقة بن التعليم 
والـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة، يــتــجــســد فــي 
األهمية الجوهرية التي توليها قطر 
لــلــتــعــلــيــم والــــتــــي تـــتـــخـــذ مــــن أهـــــداف 
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة الــخــاصــة بــاألمــم 
ــواة لـــهـــا، جــنــًبــا إلــــى جنب  ــ املــتــحــدة نـ
مع رؤيتنا الوطنية، إذ تأتي التنمية 
البشرية في صميم رؤيتنا في قطر، 

الـــروابـــط بن  لــتــعــزيــز  ومــنــهــا ننطلق 
مختلف القطاعات، والشركاء، وجميع 
أفراد املجتمع - وال يمكننا أن نمضي 
ــك إال مـــن خــال  ــا فـــي تــحــقــيــق ذلــ ــدًمـ قـ
 عليه الهدف الرابع 

ّ
التعليم الذي حث

من أهداف التنمية املستدامة األممية، 
والذي نوفره نحن في مؤسسة قطر«.

خال الحلقة النقاشية – التي عقدت 
ــيــــدة هــنــريــيــتــا  ــادة الــــســ ــ ــعـ ــ بـــــــــــإدارة سـ
املـــديـــرة التنفيذية ملنظمة األمــم  فـــور 
املــتــحــدة لــلــطــفــولــة- أوضــحــت ســعــادة 
الـــشـــيـــخـــة هـــنـــد بـــنـــت حـــمـــد آل ثـــانـــي، 
كيفية ارتــبــاط نــمــوذج مــؤســســة قطر 
الــفــريــد مـــن نـــوعـــه حــيــث الـــجـــودة في 
الــشــامــل للجميع، بمختلف  التعليم 
ــر، بـــمـــا يــمــّكــن  ــطـ الـــقـــطـــاعـــات بــــدولــــة قـ
ــاق  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــاب مــــــن اإلدراك وااللـ ــبـ ــ ــــشـ الـ
الــتــي يمكنهم  بـــاملـــســـارات واملـــجـــاالت 
من خالها املساهمة في تحقيق رؤية 
الــدولــة للتنمية املــســتــدامــة بالتزامن 
مــع تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم 
الفردية على حّد سواء. كذلك تحدثت 
ســعــادة الــشــيــخــة هــنــد بــنــت حــمــد عن 
شـــراكـــة مــؤســســة قــطــر مـــع املــنــظــمــات 
القطرية مثل صــنــدوق قطر للتنمية، 
ــم مــن أجل 

ّ
التعليم فــوق الجميع، وعــل

قطر، وذلــك في إطــار توحيد الجهود 
الوطنية وتــعــزيــزهــا إلحـــداث التأثير 
ــال الــتــعــلــيــم عــلــى  اإليـــجـــابـــي فــــي مـــجـ

املستوين الوطني والدولي.

تمكين المرأة

ــتـــحـــدثـــن فــــي هـــذه  وكـــــــان مــــن بــــن املـ
 من البروفيسور 

ّ
الحلقة النقاشية كل

ــــس املـــــشـــــارك  ــيـ ــ ــرئـ ــ كــــــــاز يـــــوشـــــيـــــدا، الـ
الــتــوجــيــهــيــة ألهــــداف التنمية  للجنة 
املستدامة فــي التعليم 2030، ومدير 
ــات الــتــعــاون الـــدولـــي في  ــ مــركــز دراســ
التعليم، جامعة هيروشيما اليابان، 
ر  الــدكــتــورة كــومــبــو بــولــي بــــاري، مــقــرِّ
 

ّ
األمــم املتحدة الخاص املعني بالحق

في التعليم، ووزيرة التربية والتعليم 
ومحو األمــيــة السابقة فــي جمهورية 
بوركينا فــاســو، والــســيــدة ستيفانيا 
ــام  ــعــ ــاعــــد املـــــديـــــر الــ جـــيـــانـــيـــنـــي، مــــســ

ــم املــتــحــدة  ــ لــلــتــربــيــة، فـــي مــنــظــمــة األمـ
للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 
والسيد جون ماكلوجهلن، نائب وزير 
املــبــكــرة في  التربية وتنمية الطفولة 

مقاطعة نيو برونزويك، كندا.
الجدير بالذكر أن مبادئ تمكن املرأة 
ــراءات مشتركة  ــ تــدعــو إلـــى اتــخــاذ إجــ
لتعزيز املساواة بن الجنسن وتمكن 
ــرأة، وقــد أقــر هــذه املــبــادئ أكــثــر من  املــ
ــرأي في  ــ الــ ــادة  ــ 2000 شــخــصــيــة مـــن قـ
ــاء الـــعـــالـــم. وخــــــال حــفــل  جــمــيــع أنــــحــ
الـــتـــوقـــيـــع، نـــاقـــشـــت ســــعــــادة الــشــيــخــة 
هــنــد بــنــت حــمــد آل ثــانــي، مــع السيدة 
فــومــزيــلــي مـــامـــبـــو- نــغــكــوكــا، وكــيــل 
األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة واملــديــرة 
التنفيذية لهيئة األمم املتحدة للمرأة، 
مــســاعــي مــؤســســة قــطــر ومساهمتها 
في تمكن املرأة بقطر، ودور املؤسسة 
في توفير التعليم الشامل واملتكامل 

على املستوين الوطني واإلقليمي.

الشيخة هند تؤكد أهمية تطوير التعليم
 لتلبية احتياجات األفراد والمجتمعات 

شاركت في نقاش باألمم المتحدة عن دور التعليم في التنمية المستدامة

¶ الشيخة هند خالل مشاركتها في المنتدى 

¶ الشيخة هند أكدت أهمية التنمية المستدامة

¶  جانب من فعاليات المنتدى

التزام قطري بتعزيز 
التنمية البشرية أمام 

المجتمع الدولي
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أكــبــر  أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة QNB، إحــــــدى 
املؤسسات املصرفية في منطقة الشرق 
األوســط وإفريقيا وجنوب شــرق آسيا، 
ــة لـــلـــســـتـــة أشـــهـــر  ــيــ ــالــ ـــن نـــتـــائـــجـــهـــا املــ عــ
املنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغ 
صافي الربح 7.4 مليار ريال )2,0 مليار 
دوالر أمريكي( للستة أشهر األولــى من 
عــام 2019، بــزيــادة نسبتها 4% مقارنة 
ــابـــق. كــمــا ارتـــفـــع إجــمــالــي  بـــالـــعـــام الـــسـ
مـــوجـــودات املــجــمــوعــة بنسبة 5% منذ 
إلــى 887 مليار  30 يونيو 2018 ليصل 
ريـــال )244 مليار دوالر أمــريــكــي( وهو 
أعــلــى مــســتــوى لــلــمــوجــودات فــي تــاريــخ 

املجموعة.
ــان املـــصـــدر الــرئــيــســي لــنــمــو إجــمــالــي  كــ
املــوجــودات هو الــقــروض والسلف التي 
إلــى 634 مليار  نمت بنسبة 5% لتصل 
ريال قطري )174 مليار دوالر أمريكي(. 
وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي 
مــن خــال ودائـــع الــعــمــاء الــتــي ارتفعت 
إلــى 646 مليار ريال  بنسبة 5% لتصل 
قطري )177 مليار دوالر أمريكي(. وقد 
أدت سياسة املجموعة القوية في إدارة 
املـــوجـــودات واملــطــلــوبــات إلـــى املحافظة 

على نسبة الــقــروض إلــى الــودائــع عند 
فــي 30 يــونــيــو 2019،  مــســتــوى %98.3 
وهـــــــي نـــســـبـــة فـــــي حـــــــــدود املـــتـــطـــلـــبـــات 

التنظيمية.
الــقــروض  كما حــافــظ البنك على مــعــدل 
غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة 
الـــقـــروض عــنــد مــســتــوى 1.9% كــمــا في 

بـــن أدنـــى  يــونــيــو 2019، وهــــو مـــن   30
الــبــنــوك الرئيسية  املــعــدالت على نــطــاق 
فــي منطقة الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا، 
ــــودة الــعــالــيــة  ــــجـ األمــــــر الــــــذي يــعــكــس الـ
ــــروض وفـــعـــالـــيـــة ســيــاســة  ــقـ ــ ملــحــفــظــة الـ
إدارة املخاطر االئتمانية. كما واصلت 
املجموعة سياستها املتحفظة في بناء 

املخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية 
القروض غير العاملة 106% كما في 30 

يونيو 2019.
بلغت نسبة كفاية رأس املال للمجموعة 
18.4% كما فــي 30 يونيو 2019، وهي 
ــلــــى مــــن الــــحــــد األدنــــــــى لــلــمــتــطــلــبــات  أعــ
التنظيمية ملصرف قطر املركزي ولجنة 

بازل.
الــنــصــف األول مــن 2019، أعلنت  خـــال 
مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار 
ــر مــضــمــون  ــيــ قــــــرض تـــجـــمـــع بـــنـــكـــي وغــ
بــمــبــلــغ 2,0 مــلــيــار يـــــورو وألجـــــل ثــاث 
ــوات. كـــمـــا نـــجـــحـــت املـــجـــمـــوعـــة فــي  ــ ــنـ ــ سـ
إصــدار سندات في أســواق املــال العاملية 
قـــدره 1,0 مــلــيــار دوالر  بمبلغ إجــمــالــي 
أمريكي وإصدار سندات فورموزا ضمن 
برنامجها ألوراق الدين متوسطة املدى 
ــلـــيـــون دوالر  بــقــيــمــة 850 مـ  )EMTN(
ــدارات  ــ أمــريــكــي. وقـــد حــظــيــت هـــذه اإلصـ
ــع مـــن قــبــل املــســتــثــمــريــن  ــ بــاهــتــمــام واسـ
حـــول الــعــالــم مــمــا يــعــكــس مــتــانــة املــركــز 
املــــالــــي لــلــمــجــمــوعــة ووضـــعـــهـــا كــأكــبــر 
مــؤســســة مصرفية فــي الــشــرق األوســـط 
ــا يـــعـــكـــس ثــقــة  ــمــ وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا. كــ
املستثمرين في إستراتيجية املجموعة 

للسنوات القادمة.
ــرق  ــشــ الــ ــة  ــقـ ــنـــطـ ــدر QNB، مـ ــ ــــصـ تـ ــا  ــمــ كــ
األوســط وأفريقيا في قائمة التصنيف 
بــانــكــر« ألفضل  الــعــاملــي مــن مجلة »ذي 

1000 بنك في العالم.
تخدم املجموعة 24 مليون عميل بدعم 
مــــن 30000 مـــوظـــف عـــبـــر 1100 مــوقــع 

و4400 جهاز صراف آلي.

6 أشهر 7.4 مليار ريال صافي أرباح مجموعة QNB في 

¶  النعيمي ومايير عقب توقيع مذكرة التفاهم 

الدوحة -  

املــــواصــــات واالتــــصــــاالت،  كــشــفــت وزارة 
أمس، عن خطة عمل إلطاق تجربة نظام 
النقل السريع األوتوماتيكي، وهي وسيلة 
نقل مبتكرة وعــصــريــة وصــديــقــة للبيئة، 
تستخدم نــظــام تحكم ذكـــي، وتجمع بن 
األنظمة الكهربائية وامليكانيكية، وتتوافر 
بــهــا مــزايــا الــقــطــارات والــحــافــات والــتــرام 

دون الحاجة لخطوط السكك الحديدية.
وحسب بيان صحفي صــادر عن الــوزارة، 
سيتم إطــاق تجربة تشغيل هــذا النظام 
ألول مــرة في العالم بعد الصن املصنعة 
ــبــــوع املــقــبــل عــلــى طـــريـــق الــخــور  لــــه، األســ
الــســريــع، وســتــقــوم الــــــوزارة بــتــقــيــيــم هــذه 
التجربة التي تستمر لفترة زمنية محددة، 
للتأكد من أن وسيلة النقل الخاصة بهذا 
النظام توائم الظروف املناخية لدولة قطر 

قبل البدء في تنفيذها.
وســـتـــدعـــم وســيــلــة الــنــقــل الـــخـــاصـــة بــهــذا 
الــنــظــام فـــي حــــال نــجــاح تــجــربــتــهــا تــنــّوع 
قـــطـــاع املــــواصــــات عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 

ــم ذات  ــالــ ــعــ أحــــــــدث أنــــظــــمــــة الــــنــــقــــل فـــــي الــ
املــتــطــورة، بــمــا يــســاهــم في  التكنولوجيا 
الــتــوازن االقتصادي والبيئي في  تحقيق 
مشاريع البنية التحتية لقطاع املواصات، 
كما ستوفر تجربة استثنائية للمشجعن 
ــزوار خـــال بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لكرة  ــ والــ
املــســتــوى  بـــخـــدمـــات عــاملــيــة  ــقـــدم 2022،  الـ
سّهل من انتقالهم بن اإلستادات وأماكن 

ُ
ت

اإلقامة واملواقع السياحية.
ــطـــوة فــــي إطــــــار حـــرص  ــأتــــي هـــــذه الـــخـ وتــ
الـــــــوزارة عــلــى تــوفــيــر نــظــام نــقــل متكامل 
متعدد الوسائط ذي مستوى عاملي يربط 
كل مناطق قطر ببعضها البعض، ويخدم 
الـــجـــمـــهـــور لـــلـــوصـــول إلـــــى كــــافــــة املــــرافــــق 
الــحــيــويــة، ويــقــدم خــدمــات آمــنــة وموثوقا 
بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية 
قــطــر الــوطــنــيــة 2030، فــضــا عـــن تــطــويــر 
وسائل النقل وفق أحدث األنظمة العاملية 
الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة 
والــنــظــيــفــة فـــي مــجــال الــنــقــل واملـــواصـــات 
على النحو األمــثــل، للحد من االنبعاثات 

الضارة.

»المواصالت واالتصاالت« تطلق 
تجربة »النقل السريع األوتوماتيكي« 

ألول مرة في العالم بعد الصين

ــة، تــحــت  ــويــ ــتــــوعــ ــــل الـــحـــمـــلـــة الــ ــــواصـ تـ
شــــعــــار »صــــيــــف بــــا حـــــــــــوادث«، الــتــي 
أطلقتها اإلدارة العامة للمرور، ممثلة 
بــإدارة التوعية املرورية، مطلع الشهر 
الــجــاري، فعالياتها لألسبوع الثاني 
عــلــى الــتــوالــي، حــيــث تــم تنظيم حملة 
تـــوعـــويـــة بــمــجــمــع الــــانــــدمــــارك عــلــى 

مواقف ذوي اإلعاقة.
ــر مــحــمــد عــضــيــبــة،  ــابـ ــقــــدم جـ وقــــــال املــ
مساعد مدير إدارة التوعية املرورية، 
ــل تــوعــويــة  ــائــ إن الـــحـــمـــلـــة قـــدمـــت رســ
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ مـــبـــاشـــرة لـــلـــســـائـــقـــن، بـ
املــــــــروريــــــــة، حــيــث  الــــــــدوريــــــــات  إدارة 

بـــدأت الــحــمــات الــتــوعــويــة فــي منطقة 
ــــي مــنــطــقــة  الـــقـــطـــيـــفـــيـــة، وتــــواصــــلــــت فـ
مـــســـيـــمـــيـــر. وأكـــــــد عـــلـــى أن فـــعـــالـــيـــات 
ــلـــة ســـتـــتـــضـــمـــن، خــــــال الـــفـــتـــرة  ــمـ الـــحـ
ــــدوة ثــقــافــيــة حــول  الـــقـــادمـــة، تــنــظــيــم نـ
حـــقـــوق وواجــــبــــات املــــشــــاة، بــمــشــاركــة 
 
ً
رؤســـاء الــجــالــيــات فــي الــدوحــة، فضا
عن إطاق حمات توعوية بمجمعات 
العمال في منطقة الخور والصناعية، 
إضــافــة إلـــى تــوعــيــة قــائــدي الــدراجــات 
النارية، العاملن في توصيل طلبات 
املــــطــــاعــــم، وتـــعـــريـــفـــهـــم بــالــســلــوكــيــات 
ــة، الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  ــئـ ــاطـ املـــــروريـــــة الـــخـ
الــبــعــض مــنــهــم وتــعــريــفــهــم بحقوقهم 

وواجباتهم على الطريق.

وقــــال الــنــقــيــب زمـــل خــلــيــوي الــشــمــري، 
ــســـــــم تــــــــراخــــــــيــــــــص املـــــهـــــن  رئــــــــيــــــــس قـــــ
والـــتـــصـــاريـــح، إن الــحــمــلــة تــهــدف إلــى 
ــل مـــبـــاشـــرة ألصـــحـــاب  ــائــ تـــوجـــيـــه رســ
السيارات، الذين يعتدون على حقوق 
بـــدون حق  ذوي اإلعــاقــة فــي مواقفهم 
حـــيـــث يـــتـــم تـــقـــديـــم نـــصـــائـــح تــوعــويــة 
لهم فقط، بــدون تحرير مخالفات، مع 
تعريفهم بــفــداحــة تــعــديــهــم عــلــى هــذه 
ــه تــم  ــ ــل أنـ ــ ــــف، وأكــــــد الــنــقــيــب زمـ ــواقـ ــ املـ
توفير خدمة الحصول على تصاريح 
خدمة ذوي اإلعــاقــة )تصريح سيارة( 

عن طريق تطبيق مطراش 2.
الــحــمــلــة  وخــــــال األســــبــــوع األول مــــن 
تـــفـــتـــيـــش  نــــقــــطــــة  ــيــــم )11(  ــنــــظــ تــ تـــــــم 

تــوعــوي فــي عـــدة مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
مــديــنــة الـــدوحـــة، ركــــزت عــلــى التوعية 
بمخالفات االنشغال بالهاتف الجوال 
خــال الــقــيــادة، والــتــجــاوز مــن اليمن، 
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــمــــواقــــف ذوي اإلعـ بــ والــــــوقــــــوف 

والوقوف في الصندوق األصفر.
ــعـــرض  ــــي املـ ــــت الـــحـــمـــلـــة فـ ــــاركـ وقــــــد شـ
الــذي نظمته اإلدارة العامة  التوعوي، 
ــمــــخــــدرات فـــــي مـــجـــمـــع قـــطـــر مـــــول،  ــلــ لــ
بــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــاملــي 
ملــكــافــحــة املـــخـــدرات، حــيــث تــم تعريف 
جــمــهــور املـــعـــرض بــالــحــمــلــة والـــهـــدف 
مــــنــــهــــا، كــــمــــا تـــــم تـــــوزيـــــع مـــطـــبـــوعـــات 
تــوعــويــة عــن قــواعــد الــســامــة املــروريــة 

للجمهور باملجمع.

حملة »صيف بال حوادث« تواصل فعالياتها

¶  المقدم جابر محمد عضيبة

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

الــبــلــديــة والــبــيــئــة صــبــاح  وقــعــت وزارة 
أمــس األربــعــاء مــذكــرة تفاهم مــع شركة 
نـــفـــط الـــشـــمـــال بـــهـــدف دراســــــــة تــحــقــيــق 
الــحــفــاظ املـــائـــم واالســـتـــغـــال املــســتــدام 
ألنواع القرش الحوت، وذلك بمقر قطاع 
شــؤون البيئة ببرج العديد. وبحضور 
عدد من مدراء ومسؤولي وزارة البلدية 

والبيئة، وشركة نفط الشمال.
ـــع عــلــى االتـــفـــاقـــيـــة مـــن جـــانـــب وزارة  وقـ
ــيـــد عـــمـــر ســالــم  ــئـــة الـــسـ ــيـ ــبـ ــلـــديـــة والـ ــبـ الـ
النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة 
الفطرية ومن جانب شركة نفط الشمال، 
باسكال مايير نائب الرئيس التنفيذي 
للصحة والسامة والبيئة بشركة نفط 
الــشــمــال. وفـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، قــال 
عمر سالم النعيمي إن مــذكــرة التفاهم 

تــبــادل الخبرات لدراسة  تأتي فــي إطــار 
مشروع حماية قرش الحوت. مشيرا إلى 
أن الهدف من مذكرة التفاهم هو توطيد 
تــــعــــاون الـــجـــانـــبـــن فــــي مــــجــــال حــمــايــة 
الــتــنــوع الساحلي والــبــحــري الغني في 

املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة لـــدولـــة قــطــر وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــعــلــمــي والــتــقــنــي فـــي مــجــال 
حماية الحياة البحرية. ورغبة الجانبن 
في وضع تصور لتعاونهما املستقبلي 

في مجال البحث العلمي.

قدم جهاز قطر لاستثمار ومجموعة 
 بقيمة 150 

ً
مستثمرين آخرين تمويا

لــشــركــة هــنــديــة ناشئة،  مــلــيــون دوالر 
ــات جـــهـــاز االســـتـــثـــمـــار  ــزامــ ــتــ ضـــمـــن الــ
ــاعــــات الــتــعــلــيــم  بـــالـــتـــوجـــه نـــحـــو قــــطــ

والتكنولوجيا.
قــالــت شــركــة )بـــايـــجـــو( لــلــتــعــلــيــم عبر 
إنــهــا جمعت  اإلنــتــرنــت الهندية أمــس 
150 مـــلـــيـــون دوالر مــــن مــســتــثــمــريــن 
يقودهم جهاز قطر لاستثمار، وقال 
مصدر مطلع إن العملية قــدرت قيمة 

الشركة الناشئة بأكثر من 5.5 مليار 
دوالر.

وأفـــادت الشركة في بيان أن صندوق 
فــنــتــشــيــرز«  ول 

ُ
املـــغـــامـــر »أ ــال  ــ املـ رأس 

ــل وأن  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ ــولــــــة  شـــــــــــارك فـــــــي جــــ
ستخدم للتوسع عامليا.

ُ
الحصيلة َست

ــيـــس  ــرئـ ــنــــصــــور املــــحــــمــــود الـ وقـــــــــال مــ
الــتــنــفــيــذي لـــجـــهـــاز قـــطـــر لــاســتــثــمــار 
الــتــزام الصندوق  يــبــرز  إن االستثمار 
الــقــوي تجاه قطاع التعليم  السيادي 
والتركيز على االستثمار في شركات 
رئــيــســيــة جــديــدة تبتكر فــي قــطــاعــات 
ــــام واالتـــصـــاالت  الــتــكــنــولــوجــيــا واإلعـ

عامليا. وجمعت بايجو.
وقال رافندر بايجو الرئيس التنفيذي 
ــعـــداء  واملـــــؤســـــس لـــلـــشـــركـــة »نــــحــــن سـ
بــــوجــــود شــــركــــاء أقــــويــــاء مـــثـــل جــهــاز 
قطر لاستثمار وأول فنتشيرز معنا، 
ويؤكد االستثمار من قبل الصناديق 
ــات  ــاشــ ــعــ الــــســــيــــاديــــة وصـــــنـــــاديـــــق املــ
والتقاعدعلي الثقة فــي أســس عملنا 
القوية ويــؤكــد أيضًا على أن شركات 
التكنولوجيا الهندية الحديثة تجذب 
اهـــتـــمـــام املــســتــثــمــريــن الـــبـــازريـــن وأن 
الهند رائدة في مجال التعليم الرقمي 

عامليًا«.

مذكرة تفاهم لدراسة مشروع حماية قرش الحوت

150 مليون دوالر من جهاز االستثمار 
لشركة تعليم هندية ناشئة
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ــي عــلــى جــائــزة  ــدولــــي اإلســــامــ حــصــل الــ
أفــضــل بــنــك إســـامـــي فـــي دولــــة قــطــر في 
مـــجـــال املـــنـــتـــجـــات املـــصـــرفـــيـــة والـــحـــلـــول 
التمويلية لعام 2019 خــال حفل توزيع 
جــوائــز التميز واإلنـــجـــاز املــصــرفــي لعام 
الــــدولــــي  يـــنـــظـــمـــه االتـــــحـــــاد  الـــــــذي   2019
لــلــمــصــرفــيــن الـــعـــرب ســنــويــا وأقـــيـــم هــذا 
ــام فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت  ــعـ الـ
وحـــضـــره ســـعـــادة الــســيــد مــحــمــد حسن 
الجابر سفير دولة قطر لدى الجمهورية 
اللبنانية والــدكــتــور عبد الباسط أحمد 
الـــشـــيـــبـــي الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــدولـــي 
اإلسامي، كما شارك في الحفل نخبة من 
ممثلي القطاع املصرفي العربي والدولي 

وقطاعات األعمال والخبراء واملهتمن.
واســـتـــنـــد االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــصــرفــيــن 
العرب في حيثيات منح الدولي اإلسامي 
جائزة »أفضل بنك إسامي في دولة قطر 
فــي مــجــال املنتجات املصرفية والحلول 
التمويلية« إلى جملة من املعطيات منها 
الــشــركــات بالبنك  لــقــطــاع  املــتــمــيــز  األداء 
ونــظــافــة املــحــفــظــة الــتــمــويــلــيــة واالبــتــكــار 
والتاؤم مع متطلبات الشركات العاملة 
في السوق املحلية ومقياس رضا العماء 
 عــن املـــؤشـــرات األخــــرى املــوجــودة 

ً
فــضــا

فـــي املــيــزانــيــة الـــتـــي نــشــرهــا الــبــنــك وفــق 
اإلفصاحات املعلن عنها.

ــبـــاســـط أحــمــد  وصــــــرح الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـ
الـــشـــيـــبـــي الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــدولـــي 
اإلســامــي تعليقا على فــوز البنك بهذه 
 »إن الــفــوز بــهــذه الجائزة 

ً
الــجــائــزة قــائــا

انعكاس طبيعي ملكانة الدولي اإلسامي 
ــه مــــن قــــــوة الـــقـــطـــاع  الـــــــذي يــســتــمــد قــــوتــ
املصرفي القطري ومن االقتصاد القطري 
ــرات وأرقـــــام  عــمــومــا الـــــذي يــحــقــق مــــؤشــ
نــمــو تعتبر األفــضــل فــي املــنــطــقــة ونحن 
فــخــورون بمسايرتنا لنهضة االقتصاد 
القطري ومساهمتنا في تمويل مختلف 

القطاعات االقتصادية«.
ــعــــداء بــشــكــل خـــاص  ــا ســ ــنــ وأضــــــــاف: »إنــ

الــجــائــزة ألنــهــا تمثل تتويجا  بنيل هــذه 
ــتــــي يــبــذلــهــا  لـــلـــجـــهـــود االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــ
الـــدولـــي اإلســـامـــي فـــي قـــطـــاع الــشــركــات 
حيث قمنا بتطوير الكثير من الجوانب 
ــبــــنــــك كــمــا  ــات فـــــي الــ ــركــ ــشــ ــالــ ــقـــة بــ ــلـ ــتـــعـ املـ
ونــوعــا وعــلــى صعيد املنتجات وعقدنا 
الــشــراكــات الناجحة تأسيسا  الكثير مــن 
عــلــى عــمــلــنــا الــســابــق والـــطـــويـــل وأيــضــا 
استقطبنا الكثير من العماء الجدد في 
بــنــيــتــنــا التحتية  الــقــطــاع وطـــورنـــا  هــــذا 
تكنولوجيا واعتمدنا أفضل الحلول في 
الــشــركــات وملسنا تــجــاوبــا متميزًا  قــطــاع 
ورضا عن ذلك من قبل الفئة األوســع من 

العماء«.
ــلــــدولــــي  ــذي لــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــ
ــأن جــــوائــــز الـــتـــمـــيـــز الــتــي  ــ ــ ــــي »بـ ــــامـ اإلسـ
بـــنـــك أو مــؤســســة  يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا أي 
قــطــريــة فـــي هــــذه الــفــتــرة إنــمــا هـــي دلــيــل 
إضـــافـــي ومـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى فــشــل كل 
املراهنن على تأثير الحصار في بنيتنا 
االقـــتـــصـــاديـــة عــلــى اخـــتـــاف قــطــاعــاتــهــا، 
ونحن مدينون في نجاح بادنا في قهر 
الــحــصــار إلــــى تــوجــيــهــات ورؤيـــــة ودعـــم 
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني أمير الباد املفدى.
وأشـــار إلــى أن الــدولــي اإلســامــي اعتمد 

 لــتــطــويــر عــمــلــه ســـواء 
ً
مـــشـــروعـــا شـــامـــا

ــــراد أو  فــي قــطــاع الــشــركــات أو قــطــاع األفـ
البنية التكنولوجية واالهتمام باالبتكار 
واســــتــــنــــدنــــا إلـــــــى خــــطــــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
أقـــرهـــا مــجــلــس اإلدارة تشمل  طــمــوحــة 
ــنــــك وقـــــــد قــطــعــنــا  ــبــ ــع قــــطــــاعــــات الــ ــيـ ــمـ جـ
شـــوطـــا هـــامـــا فـــي تــطــبــيــقــهــا ويــســرنــا أن 
ــزام من  ــتـ نــجــد نــتــائــج الــعــمــل الــجــاد وااللـ
كــــوادر الــبــنــك ونــأمــل بــمــزيــد مــن النتائج 
اإليــجــابــيــة ســـواء عــلــى صعيد مــؤشــرات 
املــالــيــة أو عــلــى صعيد  األداء والــنــتــائــج 
رضا العماء واالستجابة الحتياجاتهم 

وتطلعاتهم.

»الدولي اإلسالمي« أفضل بنك إسالمي في قطر

¶ د. عبدالباسط الشيبي خالل حفل االتحاد الدولي للمصرفيين العرب

¶  خالل اإلعالن عن إطالق البرامج الصيفية

¶ د. عبدالباسط الشيبي يتسلم الجائزة

قــامــت شــركــة قــطــر غـــاز بــرعــايــة وتــقــديــم جــائــزة مسابقة جــامــعــة قطر 
ألفــضــل تصميم مصنع فــي دورتــهــا الــســادســة عــشــرة، والــتــي نظمها 
الغنيِّ  الكيميائية بجامعة قطر. وبفضل اإلرث  الهندسة  ُمــؤخــرًا قسم 
املمتدة جذوره إلى عام 2004، تفخر قطر غاز وقسم الهندسة الكيميائية 
ــة في  بجامعة قطر بــإتــاحــة فــرص أمـــام الــطــالب تــرفــدهــم بــخــبــرات عــاملــيَّ
 تنافس 22 فريقًا على الجائزة املرموقة، كانت 

ِّ
مجال الهندسة. وفي ظل

 Top« اللمسات األخيرة بمستوى عاٍل للغاية. وكان النصر حليف فريق
ف وعملية إثيلني 

ِّ
كث

ُ
Tech Team« الذي عرض تصميمه لعملية تكرير امل

الفريق بدراسة جدوى تصميمهم في دولة  جاليكول. وقد قام أعضاء 
قطر، وذلك من خالل تحديد اتجاه الطلب في السوق واتجاه االستهالك 
واألسواق ملنتجهم، مع إعطاء األولوية في نفس الوقت لجانبي تقييم األثر 

البيئي وخفض مستوى االنبعاثات الصادرة.
التنفيذي ملجموعة  الرئيس  آل ثاني،  الله  الشيخ خالد بن عبد  قــام  وقــد 

الهندسة واملشاريع بشركة قطر غاز، والدكتور راشد سلطان الكواري، 
مــديــر هــنــدســة األصــــول والــرقــابــة، وأحــمــد جــابــر املــهــنــدي، رئــيــس قسم 
قيم في 

ُ
الرقابة بتقديم الجوائز ألعضاء الفريق الفائز في حفل خاص أ

 
ٌّ

مبنى املقرِّ الرئيسيِّ لشركة قطر غاز بالدوحة. كما حضر الفعالية كل
الجاك، وهما أستاذان من  فــدوة  الدكتور عيسى املصلح والفاضلة  من 
الحفل كذلك أعضاء  الكيميائية بجامعة قطر، وحضر  الهندسة  قسم 

آخرون من هيئة التدريس بالكلية من الجامعة.
واستعرض فرق الطالب مدخالتهم خالل عروض تقديمية ملدة 20 دقيقة 
قبل اإلجابة عن أسئلة لجنة التحكيم. وكان السيد أحمد جابر املهندي، 
الشمالي، رئيس قسم  الهندسية، والسيد جاسم  الرقابة  رئيس قسم 
الن شركة قطر غاز في لجنة التحكيم. يعد دعم وتشجيع 

ِّ
القياس يمث

التعليم ُعنصرًا أساسيًا في برنامج املسؤولية االجتماعية لشركة قطر 
غاز، إذ تلتزم قطر غاز ببناء شراكات مع الجامعات واملحافظة عليها، 
كــمــا أنــهــا تــحــرص عــلــى دعـــم الــطــالب لــتــطــويــر املـــهـــارات الـــالزمـــة لتلبية 

ة لصناعة النفط والغاز في دولة قطر. ستقبليَّ
ُ
االحتياجات امل

عقدت وزارتا التعليم والتعليم العالي 
والــثــقــافــة والــريــاضــة مــؤتــمــرًا صحفيا 
لــإعــان عــن انــطــاق فــعــالــيــات املــراكــز 
الصيفية التي تبدأ يــوم األحــد املقبل. 
ــتـــاذ عبد  وتـــحـــدث خـــال املــؤتــمــر األسـ
الـــرحـــمـــن مــســلــم الــــدوســــري مــســتــشــار 
ــتـــاذ  ــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة، واألسـ ــ وزيـ
ــيـــم الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  نـــايـــف اإلبـــراهـ
ــة،  ــيـ ــمـ ــرقـ ــلـــول الـ ــلـــحـ ــار لـ ــكــ ــتــ لــــشــــركــــة ابــ
والسيدة فاطمة العبيدلي رئيس قسم 
الــبــرامــج واألنــشــطــة املــدرســيــة بــــوزارة 

التعليم والتعليم العالي.
وأدار املؤتمر حسن عبدالله املحمدي 
ــــال  ــر الــــعــــاقــــات الــــعــــامــــة واالتـــــصـ ــديــ مــ
الـــذي وصـــف برنامج  ــــوزارة التعليم  بـ
املــراكــز الصيفية بأنه نــمــوذج يحتذى 
الــدولــة وعلى  للشراكة بــن مــؤســســات 
األخص وزارة التعليم والتعليم العالي 
ووزارة الثقافة والــريــاضــة، التي تمتد 
أواصــر التعاون والشراكة بينهما في 
بـــرامـــج أخــــــرى، كـــذلـــك األمـــــر بــالــنــســبــة 
لشركة ابــتــكــار الــتــي دخــلــت فــي شراكة 

مع الوزارة من خال مشروع صانع.
وقــــــــال عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــــــدوســـــــري إنــــه 
الـــثـــقـــافـــة  انــــطــــاقــــا مـــــن رؤيــــــــة وزارة 
والرياضة في االستثمار الحقيقي في 
الــنــشء املــحــرك األســـاســـي لــرؤيــة قطر 
2030، وانطاقا من عقيدتنا اإلسامية 
فـــي حــســن اســتــثــمــار الـــوقـــت وإجـــــادة 
الــــعــــمــــل كــــمــــا حــــثــــت الــــســــنــــة الـــنـــبـــويـــة 
ــــاون بــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــرة، يــــأتــــي هـ ــهـ ــ ــــطـ املـ
الــوزارتــن، في هــذه الفعالية. وأضــاف 
الــــدوســــري أن الــشــعــوب الــتــي تــقــدمــت 
هـــي الــتــي احــتــرمــت الـــوقـــت وأحــســنــت 

استغاله فيما يفيد.
وأشــــاد الـــدوســـري بــالــطــرح املــمــيــز من 
قــبــل وزارة التعليم والــتــعــلــيــم العالي 
إلــى النوادي  املــراكــز الصيفية  في نقل 

الــطــاب، حيث  مما يعود بالنفع على 
الــنــوادي  تكون فرصة للطلبة الرتــيــاد 
ــتــــعــــرف عـــلـــى مـــنـــشـــآتـــهـــا، وفـــرصـــة  والــ
للنوادي الرياضية في اكتشاف املزيد 
من املواهب الرياضية. ودعا الدوسري 
إلــى املشاركة اإليجابية  أولياء األمــور 
فــي قــضــاء أبــنــائــهــم اإلجــــازة الصيفية 
فــيــمــا يـــعـــود عــلــيــهــم بــالــنــفــع ويــجــمــع 
بــن الــفــائــدة واملــتــعــة، كما دعــا القطاع 
الــخــاص إلـــى مــســانــدة ودعـــم األنشطة 
املعنية بالنشء والشباب، والتي تعزز 

اإلبداع واالبتكار لديهم.
مــن جهته أكــد السيد نايف اإلبراهيم 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة ابـــتـــكـــار:  الـــرئـ
يــســعــدنــا أن نــســهــم فـــي هــــذا املـــشـــروع 
الــشــراكــة مــع وزارة التعليم  مــن خـــال 
ــة، مــشــيــرًا  ــريــــاضــ الــثــقــافــة والــ ووزارة 
إلــى أن الــشــركــة سبق لها الــدخــول في 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم  شـــراكـــة مـــع وزارة 
ــج بــــاص  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــي مــــــن خــــــــال بـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــال اإلبــــراهــــيــــم إن الــشــركــة  ــ صــــانــــع، وقــ
ــريـــة مــن  ــبـــشـ ــوادر الـ ــ ــكــ ــ ــ ــر ال ــــوف تــــوفــ ســ
املدربن، باإلضافة إلى األدوات الازمة 

لألنشطة الصيفية.
الــســيــدة فــاطــمــة العبيدلي  وأوضـــحـــت 
ــز الــصــيــفــيــة بــــدأت قــبــل ثــاث  ــراكـ أن املـ
ثــــم زادت حــتــى  بـــــ 8 مــــراكــــز  ســــنــــوات 
ــركــــزا صــيــفــيــا هـــذا  ــى 14 مــ ــ وصـــلـــت إلـ
إلــى أن املراكز الصيفية  العام، مشيرة 
هذا العام سوف تتضمن طرقا جديدة 
وأنـــشـــطـــة مــتــنــوعــة تــرفــيــهــيــة ولــكــنــهــا 
مقننة ومـــدروســـة، كــمــا أعـــددنـــا مركز 
نادي الغرافة بالتعاون مع مركز مدى 
ــــر كــــل اإلمــــكــــانــــات الســتــقــبــال  ــــذي وفـ الــ
الطاب من ذوي االحتياجات الخاصة.
املــراكــز الصيفية  وأكـــدت العبيدلي أن 
هي بيئة آمنة ومشوقة للنش والطاب 
روعـــي فيها الــتــوزيــع الــجــغــرافــي على 
مــنــاطــق الــــدولــــة، بــحــيــث تــكــون قــريــبــة 

لسكن الطاب املشاركن.

»التعليم« و»الثقافة« تطلقان 
برامج المراكز الصيفية 

األحد المقبل

قطر غاز ترعى جائزة مسابقة
 جامعة قطر ألفضل تصميم مصنع

رحبت وزارة التجارة والصناعة بالتقدم املحرز في إجراءات تسوية 
العاملية، مشددة في نفس  التجارة  السعودية في منظمة  النزاع ضد 
ــرورة اتــخــاذ إجـــــراءات حــازمــة وبــشــكــل عــاجــل ضد  الــوقــت عــلــى ضــ
السعودية مقرا لهما قبل  اللذين يتخذان مــن  beoutQ وعــربــســات 
للرياضة والترفيه. وكــان وفــد مــن دولــة  العاملية  تدميرهما للسوق 
الــتــي عقدها على مـــدار يــومــني أمــام  قطر قــد استكمل االجــتــمــاعــات 
املكلفة بالنظر فــي هذا  العاملية  الــتــجــارة  التحكيم فــي منظمة  لجنة 
النزاع، والذي يتعلق بأكثر عمليات القرصنة انتشارا على املستوى 
العاملي على اإلطــالق. وتتعلق مرافعات تسوية هذا النزاع بإخفاقات 
السعودية في حماية حقوق امللكية الفكرية بموجب االتفاقية املعنية 
)اتفاقية تريبس(،  الفكرية املتصلة بالتجارة  امللكية  بجوانب حقوق 
 )beoutQ( وذلك فيما يتصل بإطالق قرصنة البث املتطورة املسماة
والتي مقرها السعودية، حيث تقوم هذه القناة بشكل منهجي، وبدعم 
أو املرخصة  املــمــلــوكــة  الــبــرامــج  الــســعــوديــة، بقرصنة  الــســلــطــات  مــن 
القطرية beIN Media Group LLP، كما تقوم ببث هذه  للشركة 
ــــك عــبــر األقـــمـــار الصناعية  الــبــرامــج فــي الــســعــوديــة وخــارجــهــا، وذل

لعربسات التي تتخذ من السعودية مقرا لها.
بــال هــوادة  العاملية  الــريــاضــة  بــرامــج  وقــد اســتــمــرت beoutQ بسرقة 
الدولي  العاملية، وكــان كل من االتحاد  التجارة  أثناء مرافعات منظمة 
أمريكا  الــقــدم، واتــحــاد  )الفيفا(، واالتــحــاد اإلفريقي لكرة  القدم  لكرة 
الجنوبية لكرة القدم، آخر أصحاب حقوق البث املتضررين، حيث تمت 
لعام 2019 من  العالم للسيدات  الفيفا لكأس  سرقة جميع مباريات 
قبل beoutQ، وقامت أقمار عربسات ببثها، مما دفع بالهيئة الدولية 
املشرفة على كرة القدم للبحث عن جميع الخيارات القانونية ملواجهة 
البث غير املصرح به لـ beoutQ، كما تم بث مباريات من بطولة كوبا 
أمريكا 2019 وكــأس األمــم اإلفريقية 2019 بشكل غير قانوني من 
خالل عمليات القرصنة هذه. وفي بيان أصدره األسبوع الجاري، قال 

االتحاد اإلفريقي لكرة القدم إن برامج beoutQ يجرى بثها في جميع 
أنها متاحة أيضا في  الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا، كما  أنــحــاء 
جميع أنحاء العالم، األمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بحقوق االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم، وكذلك بجميع الحقوق املمنوحة بموجب عقود 
رسمية لشركائه في البث. وتتوفر برامج beoutQ على نطاق واسع 
داخل السعودية وفي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ويتم توزيعها 
من خالل بيع اشتراكات وأجهزة فك التشفير املتطورة لـ beoutQ في 
العديد من نقاط البيع في جميع أنحاء السعودية. وباإلضافة لذلك، فإن 
هذه البرامج يتم التقاطها من قبل »قراصنة القراصنة« لتنتشر عبر 
اإلنترنت في جميع أنحاء العالم. وال تقتصر األضرار الناجمة عن هذه 
األعمال على شركة beIN وحدها، بل تطال تداعياتها املالية الوخيمة 

أصحاب الحقوق وشركات البث األخرى في جميع أنحاء العالم.
أنــه ال  إلــى  العاملية، أشـــارت قطر  التجارة  وخــالل اجتماعات منظمة 
للقرصنة وأي مخاوف  الــســعــوديــة  بــني دعــم  تــوجــد عــالقــة منطقية 
اململكة. فبدال مــن حماية مصالحها األمنية، تحاول  أمنية تدعيها 
القومي في  الــدفــاع باستثناءات األمــن  السعودية استغالل إمكانية 
اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ألهداف تجارية. كما أوضحت قطر 
أمام لجنة التحكيم في منظمة التجارة العاملية أن الحكومة األمريكية 
 ،beoutQ لـ أبريل املاضي تقريرين يطالبان بوضع حد  نشرت في 
حيث جــرى تصنيف الــســعــوديــة فــي »قــائــمــة املــراقــبــة ذات األولــويــة« 
نظرا إلخفاقها في معالجة الشواغل املتعلقة بامللكية الفكرية. وخالل 
الرفيعة  اللجنة  أدانـــت  البريطاني،  العموم  التالي فــي مجلس  الشهر 
للثقافة الرقمية واإلعالم والرياضة )DCMS( ما تقوم به السعودية 
من سرقة يومية للملكية الفكرية من بعض أشهر الشركات الرياضية 
والترفيهية في اململكة املتحدة، مع تأكيد سعادة السيد جيريمي رايت 
وزير الدولة لشؤون الثقافة الرقمية واإلعالم والرياضة، أن عددا من 
املتحدة تتابع هــذا األمــر وأن سفارة  اململكة  الحكومية في  اإلدارات 
السعوديني حول  الــريــاض تجري محادثات مــع  فــي  املتحدة  اململكة 

هذا املوضوع.

»التجارة« ترحب بتقدم إجراءات تسوية النزاع 
ضد السعودية في منظمة التجارة

تتعلق بإخفاقات الرياض في حماية حقوق الملكية الفكرية

الدوحة - قنا

الدوحة -  

الدوحة -  

الصادق البديري
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بالتعاون مع ماستركارد

»المصرف« و »Ooredoo« يطلقان البطاقة االئتمانية للشركات

أعلن مصرف قطر اإلسالمي »املصرف« 
ــن إطــــــــالق أول بــطــاقــة  ــ وOoredoo عـ
ائتمانية مشتركة للشركات فــي قطر 
ــارد، وهــــي  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــاون مـــــع مـ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
عبارة عن حل مبتكر للدفع للشركات 
واملــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة واملــتــوســطــة 
لــلــتــحــكــم بــشــكــل أفـــضـــل فــــي الــنــفــقــات 
التشغيلية واملــصــاريــف. ويــأتــي الحل 
ــدة لــلــعــمــالء  ــزايــ ــتــ تــلــبــيــة لــلــطــلــبــات املــ
ملساعدتهم على إدارة مصاريف الشراء 

والسفر الخاصة بأعمالهم.
وصممت البطاقة االئتمانية املشتركة 
الجديدة لتلبية االحتياجات الخاصة 
للعمالء من الشركات وأصحاب األعمال 
ــة واملـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــيـــرة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
واملتوسطة. وأعلن »املصرف« عن طرح 
ثالث فئات من هذه البطاقة االئتمانية 
ــة  ــيـ ــة اإلســـالمـ ــعـ ــريـ املـــتـــوافـــقـــة مــــع الـــشـ
لـــلـــشـــركـــات وهــــــي: بـــطـــاقـــة املــشــتــريــات 
 ،World والبطاقة العاملية ،Purchasing
 World ــيــــة ــاملــ ــعــ الــ الـــنـــخـــبـــة  وبــــطــــاقــــة 
Elite، والــتــي تــم تصميمها لتناسب 
احتياجات عمالء »املــصــرف« بطريقة 

مريحة وآمنة.
وتستخدم الشركات بطاقة املشتريات 
Purchasing بــشــكــل أســـاســـي لتسوية 
مدفوعات املوردين وفواتير الخدمات 
واملــصــاريــف اليومية. وعند استخدام 

إلــى جنب مع  بطاقة املشتريات جنبًا 
حـــلـــول مـــاســـتـــركـــارد الــخــاصــة بـــإعـــداد 
الـــنـــفـــقـــات، ستحقق  الـــتـــقـــاريـــر وإدارة 
ــبـــاشـــرة ورؤيـــــة  الــــشــــركــــات وفــــــــورات مـ
معززة في بيانات الدفع، كما تعزز من 
مستوى التحكم واالمتثال لسياسات 

الشركة.
 World Eliteو World وتستخدم بطاقتا
لـــرحـــالت الــســفــر واجــتــمــاعــات الــعــمــل، 
وستتيح هاتان البطاقتان الجديدتان 
التحكم باملصاريف وتحسني االمتثال 
ة.  إلى السياسات ورفع مستوى الكفاء
وعــنــد اســتــخــدام البطاقتني مــع حلول 
ــقـــات،  ــفـ ــنـ الـ ــاريــــر وإدارة  ــقــ ــتــ الــ إعـــــــــداد 
ستوفران رؤية أعمق وكفاءة أكبر في 
مــصــاريــف السفر وحــجــوزات الفنادق 

الخاصة بالشركات.
ــــات الــــــثــــــالث عــلــى  ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــتــــمــــد الـ وتــــعــ
ــافـــآت عــنــد كـــل اســـتـــخـــدام. ويــحــق  ــكـ املـ
ــات الـــحـــصـــول عــلــى  ــاقـ ــطـ ــبـ لـــحـــامـــلـــي الـ
نــقــاط بــرنــامــج املـــكـــافـــآت »نـــجـــوم« من 
Ooredoo في كل مــرة تتم فيها عملية 
شراء بالبطاقة. باإلضافة الى مميزات 
ــــول  ــــدخـ ــثــــل الـ ــاقــــة مــ ــكــــل بــــطــ ــة بــ ــ ــــاصـ خـ
املجاني إلــى صــاالت األعــمــال فــي أكثر 
مــن 600 مــطــار حـــول الــعــالــم، وأســعــار 
مخفضة على خدمات تأجير السيارات 
واألجرة، والتأمني املجاني على السفر، 
ــلـــى تــــذاكــــر الــــطــــيــــران،  ــات عـ ــومــ وخــــصــ

وخصومات الفنادق.

وتعليقًا على إطالق البطاقات املشتركة 
للشركات، قال طارق فوزي، املدير العام 
ملجموعة الخدمات املصرفية للشركات 
فــــي »املــــــصــــــرف«: »يـــفـــخـــر »املــــصــــرف« 
بـــاإلعـــالن عــن منتجه الــرقــمــي الــرابــع، 
ــة  ــيـ ــــول إســـالمـ ــلـ ــ ــعــــد إطـــــالقـــــه أول حـ بــ
ــع، وخــــدمــــاتــــه املــصــرفــيــة  ــيـ ــبـ لـــنـــقـــاط الـ
اإللكترونية الجديدة للشركات، ونظام 
حماية األجور. ويعد إطالق البطاقات 
االئتمانية املشتركة مثااًل على نهجنا 
املـــتـــمـــركـــز حـــــول الــــعــــمــــالء، حـــيـــث تــقــع 
ــاوز تــوقــعــات  عــلــى عــاتــقــنــا مــهــمــة تـــجـ
ــدوام. وتتسم الشراكة  الـ عمالئنا على 
مع Ooredoo وماستركارد حول إطالق 
البطاقات االئتمانية األولــى للشركات 
بــأهــمــيــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ألنـــنـــا نــؤمــن 
ــــرورة مـــكـــافـــأة عـــمـــالئـــنـــا بــأفــضــل  ــــضـ بـ
طــريــقــة مــمــكــنــة«. وقـــالـــت مــنــار خليفة 
ــعــــالقــــات الـــعـــامـــة  ــريــــخــــي، مــــديــــرة الــ املــ
 :Ooredoo فـــي ــة املــجــتــمــعــيــة  والـــخـــدمـ
»يسعدنا أن نكون الشريك املوثوق به 
ــذا املـــشـــروع. سيمّكن  لــلــمــصــرف فــي هـ
إطــالق البطاقات االئتمانية املشتركة 
ــات واملـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
واملــتــوســطــة مــن التحكم بشكل أفضل 
فــــي نــفــقــاتــهــا والـــعـــمـــل بـــكـــفـــاءة أكــبــر 
 Ooredoo مـــع كــســب نـــقـــاط نـــجـــوم مـــع
واســتــرداد هــذه النقاط للحصول على 
ــة لــــدى  ــ ــــاصـ ــات خـ ــ ــومـ ــ ــــصـ عـــــــــروض وخـ

شبكتنا الكبيرة من شركاء نجوم«.

الدوحة - 

الدوحة - 

الهالل األحمر القطري يعالج السوريين في تركيا

40 عملية وفحص مئات  إجراء 
5 أيام المرضى على مدار 

ــل الـــهـــالل األحـــمـــر الــقــطــري مــؤخــرًا  ــ أرسـ
قافلة طبية جديدة إلى مدينة الريحانية 
التركية إلجراء عمليات جراحية نوعية 
للمرضى من الالجئني السوريني، وذلك 
ضمن برنامجه السنوي للقوافل الطبية 
املتنوعة الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع 

مؤسسة حمد الطبية.
وأكد بيان صادر عن الهالل األحمر أمس 
أن القافلة تهدف إلى تقديم الدعم الطبي 
املــبــاشــر للمستفيدين مــن خـــالل إجـــراء 
العمليات الجراحية، وتقديم الفحوص 
واالســتــشــارات الطبية، وتــوفــيــر العالج 
ملن يعانون من آالم املــرض وال يملكون 
تكاليف العالج من الالجئني السوريني 
فــــي تــــركــــيــــا، أو املـــقـــيـــمـــني فــــي الـــشـــمـــال 
السوري بعد نقلهم إلى الجانب التركي 

بالتنسيق مع الحكومة التركية.
وأوضـــح الــبــيــان أن الــحــاجــة الــضــروريــة 
لــهــذه القافلة جـــاءت نتيجة النخفاض 
ــايـــة الــصــحــيــة الــثــانــويــة  مـــســـتـــوى الـــرعـ
املقدمة في الداخل السوري جراء الحرب، 
وهجرة العديد من الكوادر الطبية التي 
كــانــت تــعــمــل هــنــاك، إضــافــة إلـــى وجــود 
اآلالف من الالجئني السوريني في تركيا 
بــحــاجــة إلـــى رعـــايـــة طــبــيــة وال يــقــدرون 

على تحمل نفقات العالج.
ــــدة 5  ــق الـــبـــيـــان تــســتــمــر الـــقـــافـــلـــة ملـ ــ ووفــ
قـــدرهـــا 143,000 ريـــال  أيـــــام، بــمــيــزانــيــة 
قطري مــن حصيلة تبرعات أهــل الخير 
فــي دولـــة قــطــر. وتــتــكــون البعثة الطبية 
مـــن 6 جـــراحـــني ذوي خـــبـــرة عــالــيــة في 

تخصصات مختلفة، يترأسهم الدكتور 
الله راشــد النعيمي عضو مجلس  عبد 
إدارة الهالل األحمر القطري واستشاري 
جراحة املسالك البولية بمؤسسة حمد 
ــعـــام عــلــى بــرنــامــج  الــطــبــيــة واملــــشــــرف الـ

القوافل الطبية.
الـــبـــيـــان أشـــــار إلــــى أنــــه تـــم فــحــص أكــثــر 
مــن 132 مــريــضــًا وتــقــديــم االســتــشــارات 
الــطــبــيــة لــهــم حــســب حــالــتــهــم، مــع إجـــراء 
كافة االستقصاءات والفحوص الالزمة 
من صــور وتحاليل وأشــعــة، وبناء على 
نتائج التشخيص تــم إجـــراء 13 عملية 
 
ً
جراحية للحاالت التي تستدعي تدخال
جــراحــيــًا، وذلـــك فــي تخصصات جراحة 
املسالك البولية واألطفال واألنف واألذن 

والحنجرة.
ومـــن املــتــوقــع أن يــصــل عـــدد الــعــمــلــيــات 
الــتــي ســتــجــرى خـــالل أيـــام عــمــل القافلة 

إلــــــى 40 عـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة، وذلــــــــك فــي 
مستشفى »Sevgi« بمدينة الريحانية 
التركية، والتي تنظم القافلة فيها إقامة 
املـــرضـــى قــبــل الــعــمــلــيــة وفـــتـــرة الــنــقــاهــة 
بعدها. وقد أفاد رئيس القافلة أن نسبة 
نجاح العمليات بلغت بحمد الله %100.

يـــذكـــر أن بــرنــامــج الـــقـــوافـــل الــطــبــيــة من 
البرامج الطبية اإلستراتيجية في الهالل 
األحمر القطري، وقد شهد خالل الفترة 
املاضية توسعًا غير مسبوق من خالل 
 من بنغالديش 

ٍّ
تسيير قوافل عدة إلى كل

ــزة وتــركــيــا  ــ وأفـــغـــانـــســـتـــان واألردن وغــ
وغــــيــــرهــــا، مـــمـــا يــعــكــس تـــركـــيـــز الـــهـــالل 
األحمر القطري على هذا الجانب الهام 
مــن الــتــدخــل اإلغــاثــي واإلنــســانــي، الــذي 
يساهم في إنقاذ حياة املتضررين بشكل 
فــعــال ومــبــاشــر بــعــد مــعــانــاة مــع املــرض 

وويالت الفقر والحروب واألزمات.

»التجارة« تستدعي دودج رام 2019

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة املتحدة 
للسيارات – املانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء ملركبات 
دودج رام ســنــة الــصــنــع 2019 وذلـــك لــوجــود خــلــل فــي برمجة 
وحــدة تحكم الــوســادة الهوائية. ويأتي هــذا اإلجـــراء في إطار 
الــتــجــارة والصناعة  التنسيق واملــتــابــعــة املستمرة مــن وزارة 
للتأكد من مدى التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة عيوب 

الــســيــارات وتصحيحها لحماية حــقــوق املستهلكني. وأكـــدت 
الــوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة ملتابعة عمليات 
الصيانة والتصليح والتواصل مع العمالء للتأكد من تنفيذ 
اإلجـــــــراءات وتــصــحــيــح الــخــلــل والــعــيــوب فـــي الـــســـيـــارات الــتــي 

تشملها العيوب.
وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع املستهلكني باإلبالغ 
بــالــتــواصــل مـــع إدارة حماية  ــاوزات أو مــخــالــفــات  ــجـ تـ عـــن أي 

املستهلك ومكافحة الغش التجاري.

789 مليون ريال تداول 
العقارات في أسبوع

بــلــغ حــجــم تــــداول الــعــقــارات في 
لــدى إدارة  عقود البيع املسجلة 
ــاري بـــــــــوزارة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيـــل الـ ــتـــســـجـ الـ
ــن 30  ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ ــدل، خــــــالل الــ ــ ــعــ ــ الــ
ــى 4 يــولــيــو  ــ يـــونـــيـــو املــــاضــــي إلـ
الــــــجــــــاري، 789 مـــلـــيـــونـــا و311 
ألفا و974 ريــاال قطريا، وذكــرت 
الـــنـــشـــرة األســـبـــوعـــيـــة الـــصـــادرة 
الــعــقــارات  قــائــمــة  عــن اإلدارة أن 
املتداولة بالبيع شملت أراضي 

ــارات  ــمـــــ ــاء ومـــــســـــاكـــــن وعـــــ ــ ــــضــ فــ
سكنية وأراضــي فضاء متعددة 
ــنــــى مـــتـــعـــدد  ــبــ ــدام ومــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ االســ

االستخدام.
ــلـــيـــات الـــبـــيـــع فــي  وتـــــركـــــزت عـــمـ
بــــلــــديــــات الـــــــريـــــــان، والــــــدوحــــــة، 
والظعاين، وأم صــالل، والخور 
والــذخــيــرة، والـــوكـــرة، والــشــمــال. 
وكــان حجم تـــداول الــعــقــارات قد 
ــفـــتـــرة مــــن 23 إلـــى  ــــالل الـ بـــلـــغ خـ
27 يونيو املــاضــي 348 مليونا 

و255 ألفا و692 رياال قطريا.

وفد من معهد الدوحة للدراسات 
يزور متحف قطر الوطني

نظمت إدارة االتصاالت والعالقات الخارجية 
العليا زيـــارة  لــلــدراســات  الــدوحــة  فــي معهد 
وفـــد مــن مــوظــفــي املــعــهــد، الــثــالثــاء املــاضــي 
إلى متحف قطر الوطني، أحد أهم الوجهات 
الحديثة واملميزة فــي دولــة قطر.  السياحية 
ــــدى وصـــولـــه  ــــوفــــد لـ ــانـــت فــــي اســـتـــقـــبـــال ال كـ
الــســيــدة عــبــيــر ســبــيــت الــحــســاويــة، مــرشــدة 
الوفد خالل  الوطني. اطلع  في متحف قطر 
التعرف على  التي تأتي في سياق  زيارته - 
املقتنيات  القطرية - على  الــعــادات والتقاليد 
ــة الـــتـــي يـــذخـــر بــهــا املــتــحــف  ــريــ والـــقـــطـــع األثــ
للدولة،  الجيولوجي  الوطني، بداية بالتاريخ 
ومــــرورا بــصــاالت عـــرض الــســفــن الخشبية 
ــن زيــــارة  ــا، هــــذا فــضــال عـ املــصــنــوعــة يــــدويــ
ــاالت عــــرض الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة، والــبــحــريــة  ــ صـ
ــا يــحــتــويــه املــتــحــف مــن مــقــتــنــيــات ثمينة  ومـ
ونـــادرة تشكل جــزءا مــن ثقافة قطر. وقــال 

الكعبي، مدير إدارة االتصاالت  علي منادي 
ــارة  والــعــالقــات الــخــارجــيــة بــاملــعــهــد: »إّن زيـ
ـــلـــت فـــرصـــة ملـــوظـــفـــي املــعــهــد 

ّ
املـــتـــحـــف شـــك

بالتنقل داخل أروقته واستكشاف التصميم 
للمبنى  املبهر والبديع  الداخلي والــخــارجــي 
املــســتــمــد مـــن »زهــــــرة الــــصــــحــــراء«. وأشــــار 
الكعبي إلى أن الزيارة وقفت على العديد من 
القيمة والنفيسة وآثـــاره  مقتنيات املتحف 
التي توثق التطور وترصد حياة األجداد في 
املاضي وترسم فصول قصة قطر وشعبها. 
ــاف الــكــعــبــي: إنـــه لـــم يــكــن مــفــاجــئــا أن  ــ وأضـ
ُيعرب الزمالء والزميالت عن إعجابهم بهذه 
الــتــحــفــة املــعــمــاريــة الــفــريــدة، والــتــي تصنف 
ضمن أجمل املباني في العالم. وأكد الكعبي 
ــه ســتــحــرص عــلــى تــنــظــيــم جـــوالت  ــ ــ أن إدارت
أخـــرى ألكــاديــمــيــي ومــوظــفــي وطــلــبــة املعهد 
في مقبل األيــام. هــذا، وعّبر املشاركون عن 
ــتــي جــمــعــت بني  ســعــادتــهــم بــهــذه الـــزيـــارة ال

التعرف على الثقافة والتراث القطري.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 
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ارتفاعا في المؤشر  % 0.48

مليار ريال في جلستين متتاليتين  6.4 الرسملة تستعيد 

توقع تحليل فني صادر عن شركة بنك قطر 
الوطني للخدمات املالية QNB FS أن تسجل 
األربــــــاح املــجــمــعــة لــلــشــركــات املـــدرجـــة ضمن 
بـــورصـــة قــطــر نــمــوا فـــي نــتــائــج أعــمــالــهــا عن 
الــربــع الثاني مــن الــعــام الــجــاري، وذلــك بدعم 
مــن قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة بنسبة 

تصل إلى نحو %3.
أوضحت شركة بنك قطر الوطني للخدمات 
تــقــريــرهــا أن توقعاتها  املــالــيــة QNB FS فــي 
تــشــيــر إلــــى تــحــقــيــق األســـهـــم الــقــطــريــة نــمــوا 
هامشيا في األربــاح على أســاس ربع سنوي 
ــة ذلــــــك إلـــى  ــعـ ــرجـ ــنــــوي مـ ــــوي وربـــــــع ســ ــنـ ــ وسـ
املخصصات التي تم تشكيلها خــال الفترة 
املـــاضـــيـــة والــــتــــي كـــــان لـــهـــا األثـــــــر عـــلـــى نــمــو 
الربحية على أساس سنوي في العام املاضي.

وأشــــــار الــتــحــلــيــل الـــــذي يــتــطــرق إلــــى بعض 
الشركات التي يغطيها التقرير إلى توقعات 
بأن تشهد البورصة القطرية نموا تصاعديا 
نتيجة الــعــديــد مــن املــحــفــزات، حــيــث أوضــح 
الــقــطــريــة  املـــالـــيـــة  الــتــقــريــر أن ســــوق األوراق 
تعطي بــرامــج تشغيل أســاســيــة وجــذابــة من 

شأنها أن تساهم في النمو.

% 3
 نموا متوقعا

 في أرباح الشركات

الــعــام لبورصة قطر جلسة تــداوالت  أقفل املــؤشــر 
أمـــس األربـــعـــاء عــلــى ارتــفــاعــات طفيفة فــي جلسة 
تواصل فيها هدوء التداوالت، حيث استقر املؤشر 
في أعقاب تــداوالت أمس عند مستوى 10,551.21 
نقطة بنسبة ارتفاع تساوي 0.48% بعد أن كسب 
مـــا قــيــمــتــه 50.75 نــقــطــة، فـــي حـــن بــلــغــت رســمــلــة 
الـــســـوق نــحــو 580.4 مــلــيــار ريـــــال، بــعــد أن كسب 
مــا قيمته 4.1 مليار ريــال مقارنة بتعامات يوم 
أمــا السيولة فقد استقرت بــدورهــا عند  الــثــاثــاء. 
مستوى 177.1 مليون ريال، مرتفعة بذلك %35.08 
مــقــارنــة بــجــلــســة الــثــاثــاء املـــاضـــي، إلـــى ذلـــك فقد 
بلغت كمية األسهم املتداولة 63.4 مليون سهم في 
نهاية جلسة األمــس، كما بلغ عدد العقود املنفذة 

5544 صفقة، مسجا ارتفاعا بنسبة %20.49.
الــســوق نحو 6.4 مليار ريــال  واســتــعــادت رسملة 
خال جلستي الثاثاء واألربعاء وسجلت تداوالت 
الشراء بالنسبة للمساهمن القطرين انخفاضا 
مــلــحــوظــا مــقــارنــة بــتــعــامــات الــبــيــع، حــيــث بلغت 
الـــشـــراء 56.55% مــقــابــل 62.55% إجــمــالــي  نــســبــة 
نسبة الــبــيــع، حــيــث تــم الـــتـــداول بــالــشــراء عــلــى 42 
شـــركـــة بــكــمــيــة أســـهـــم تـــقـــارب 32.7 مــلــيــون سهم 
تــقــدر بنحو 73.6 مليون ريـــال، فــي حن  وبقيمة 

كانت قيمة صفقات بيع املساهمن القطرين 86.5 
مليون ريال وبكمية أسهم 32.9 مليون سهم. أما 
املؤسسات القطرية املتمثلة في الشركات واملحافظ 
والصناديق االستثمارية فاشترت بقيمة تفوق 

26.5 مــلــيــون ريــــال مـــن خــــال 9.02 مــلــيــون سهم 
الــتــداول على 22  والــتــداول على 21 شــركــة مقابل 
شــركــة بــيــعــا بــكــمــيــة أســهــم تــصــل إلـــى نــحــو 7.05 
تـــداول تــســاوي 24.2 مليون  مليون سهم وبقيمة 

ريال بيعا. إلى ذلك، فقد نشط األفراد الخليجيون 
ــتــــداول عــلــى 15 شـــركـــة بكمية  ــراء مـــن خــــال الــ ــ شـ
أسهم مــتــداولــة تــســاوي 1.07 مليون سهم بقيمة 
تجاوزت 2.1 مليون ريــال مقابل التداول على 19 
شركة بالبيع لنحو 1.5 مليون سهم بقيمة 2.4 
مــلــيــون ريــــال. وعــلــى املــؤســســات الخليجية التي 
نشطت بدورها على عمليات الشراء بقيمة 245.1 
ألف ريــال مقابل 7.7 مليون ريــال بيعا حيث وقع 
التداول شراء على 6 شركات بكمية أسهم تساوي 
21.4 ألف سهم والبيع على 8 شركات بكمية أسهم 

تساوي 3.6 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تداول األفراد األجانب شراء 
على 40 شركة بكمية أسهم نــاهــزت 13.2 مليون 
ســهــم بــقــيــمــة 19.9 مــلــيــون ريـــــال، فـــي حـــن كــانــت 
شــمــلــت عــمــلــيــات الــبــيــع 34 شـــركـــة بــكــمــيــة أســهــم 
بــقــيــمــة 20.9 مــلــيــون  تـــســـاوي 11.2 مــلــيــون ســهــم 
ريــال. أمــا بالنسبة للمؤسسات األجنبية املكونة 
من الشركات واملحافظ والصناديق االستثمارية 
ــراء بكمية  ــ ــداول عــلــى أســـهـــم 21 شـــركـــة شـ ــتــ تـــم الــ
أسهم تجاوزت 7.3 مليون سهم وبقيمة إجمالية 
تــســاوي نــحــو 54.6 مــلــيــون ريــــال، فــي حــن كانت 
عمليات البيع على أسهم 28 شركة وبكمية أسهم 
تــجــاوزت سقف 7.05 مليون سهم وبقيمة 35.2 

مليون ريال.

أحمد فضلي
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شهدت جلسة أمس األربعاء تسجيل ارتفاعات 
ملحوظة على مستوى كافة املؤشرات القطاعية 
قــطــر، باستثناء قطاع  بــورصــة  املــدرجــة ضمن 
ــرز  ــن أبـ ــــاالت. ومــ مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم االتـــــصـ
االرتــفــاعــات نجد مؤشر  قـــادت  الــتــي  القطاعات 
جــمــيــع أســهــم قــطــاع الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، 
يليه قطاع الصناعة ومن ثم قطاع النقل وقطاع 

الخدمات والسلع االستهالكية.
كــمــا ســجــلــت املــــؤشــــرات الــرئــيــســيــة ارتــفــاعــات 
طــفــيــفــة مـــقـــارنـــة بــاملــســتــويــات املــســجــلــة خــالل 
العائد  ارتــفــع مــؤشــر  املــاضــيــة، حيث  الجلسات 
أن كــســب ما  بــعــد  بــنــســبــة %0.48  اإلجـــمـــالـــي 
قيمته 93.37 نقطة ليقفل املؤشر عند مستوى 
ــع مــؤشــر  ــفــ ارتــ فــــي حــــن  نـــقـــطـــة،   19,415.11
بورصة قطر الريان اإلسالمي السعري بنسبة 
0.17% بعد أن كسب ما قيمته 4.18 نقطة ليغلق 
عند مستوى 2,398.93 نقطة. كما أقفل مؤشر 
بــورصــة قــطــر الــريــان اإلســالمــي عــنــد مستوى 
ارتــفــاع تساوي  4,084.64 نقطة محققا قيمة 
تـــســـاوي  بــنــســبــة  املــــؤشــــر  لـــيـــدفـــع  نــقــطــة   7.12
ارتفع من جهته مؤشر  إلــى ذلــك، فقد   .%0.17
ليغلق  تــســاوي %0.61  جميع األســهــم بنسبة 
املؤشر عند مستوى 3,120.00 نقطة مسجال 

قيمة تغير تساوي 37.08 نقطة.
ــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فــقــد ارتــفــع  وبــالــنــســبــة ل
الــبــنــوك والــخــدمــات املالية  مــؤشــر جميع أســهــم 
قــيــمــتــه  ــا  ــ مـ كـــســـب  أن  بـــعـــد  بـــنـــســـبـــة %0.91 
إلى  إلــى االرتــفــاع  ليدفع باملؤشر  37.08 نقطة، 
4,092.67 نقطة. وارتــفــع مــؤشــر جميع أسهم 
قطاع الخدمات والسلع االستهالكية بما نسبته 

بــعــد أن كــســب مــا قيمته 39.37 نقطة   %0.48
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 8,242.01 نقطة  ليغلق 
وارتــفــع مــؤشــر جميع أســهــم الــصــنــاعــة بنسبة 
ليقفل  بــعــد أن كــســب مــا قيمته 8.04   %0.25
عند مستوى 3,233.85 نقطة. وارتــفــع مؤشر 
التأمن بنسبة 0.07% بعد  جميع أسهم قطاع 
أن كسب ما قيمته 2.18 نقطة ليغلق املؤشر عند 
مستوى 3,118.81 نقطة. وارتفع مؤشر جميع 
أســهــم قــطــاع الـــعـــقـــارات كــذلــك بــنــســبــة %0.67 
بعد أن كسب فــي أعــقــاب جلسة أمــس األربــعــاء 
لـــإغـــالق عند  بـــاملـــؤشـــر  لــيــدفــع  نــقــطــة   10.40
مستوى 1,566.18. وتراجع مؤشر جميع أسهم 
االتصاالت بما نسبته 0.44% بعد أن خسر ما 
قيمته 4.11 نقطة ليدفع باملؤشر إلى التراجع إلى 
مستوى 921.92 نقطة. في املقابل ارتفع مؤشر 

النقل بما نسبته 0.45% بعد أن  جميع أسهم 
لــيــدفــع مستوى  كــســب مــا قيمته 11.37 نقطة 

املؤشر إلى 2,518.96 نقطة.
إلـــى ذلـــك، فــقــد قـــادت أســهــم شــركــة مــزايــا قطر 
بــمــا نسبته %6.62،  ارتــفــع  االرتـــفـــاعـــات حــيــث 
يــلــيــهــا ســهــم الــرعــايــة بــنــســبــة تـــســـاوي %5.40 
ومــن ثــم شــركــة املــالحــة الــتــي ارتــفــعــت أسهمها 
بنسبة 2.18% ومن ثم أسهم األسالمية بنسبة 
بــمــا نسبته   QNB 1.92% وأســـهـــم مــجــمــوعــة
1.69%. أما األسهم التي انخفضت فهي أسهم 
القابضة بنسبة 4% ومــن ثم أسهم  اإلسالمية 
الخليج الدولية بما نسبته 2.11% وأسهم شركة 
البنك  الطبية بما نسبته 2.02% ومن ثم أسهم 
بــمــا نسبته 1.68% وأســهــم شركة  الــخــلــيــجــي 

مخازن بما نسبته %1.62.

المؤشرات الرئيسية تحقق انتعاشة وسط تداوالت هادئة

6 أشهر 7 % نموا في 
476 مليون ريال صافي أرباح شركة ناقالت

الــغــاز )نــاقــات(  أعلنت شــركــة قطر لنقل 
املــالــيــة للنصف األول من  نــتــائــجــهــا  عــن 
الـــجـــاري 2019، واملــنــتــهــي فـــي 30  الـــعـــام 
يونيو املاضي، حيث حققت صافي ربح 
بلغ 476 مليون ريال مقارنة بـ 445 مليون 
ريـــال عــن نفس الــفــتــرة مــن 2018، بنسبة 
نمو 7%. كما بلغ العائد على السهم 0.09 
ريــال في النصف األول من 2019، مقابل 

0.08 ريال لنفس الفترة من العام 2018.
ــلــــه بـــــن فـــضـــالـــة  وأكــــــــد املــــهــــنــــدس عــــبــــدالــ
الــســلــيــطــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ناقات، أن التزام ناقات بتقديم القيمة 
املـــنـــشـــودة ملــســاهــمــيــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ريــادتــهــا فــي مــجــال نــقــل الــطــاقــة كـــان هو 
السبب الرئيسي وراء هــذا األداء القوي 
الــذي تحقق، موضحا أنه بينما تواصل 

الــشــركــة الــتــركــيــز عــلــى تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
اإلســتــراتــيــجــيــة، فإنها تعمل أيــضــا على 
تــقــيــيــم الـــســـوق واســتــثــمــاراتــهــا الــحــالــيــة 
بــشــكــل مــســتــمــر ملــواجــهــة أي مــخــاطــر قد 

تتعرض لها، وهذا ما يمكنها من اجتياز 
كــافــة الــتــحــديــات واملــضــي قــدمــا لتحقيق 
رؤيتها بأن تصبح الشركة الرائدة عامليا 
واالختيار األول لنقل الطاقة والخدمات 

البحرية املختلفة.
وأشــار إلــى أن ســوق نقل الغاز الطبيعي 
املـــســـال يــشــهــد طـــفـــرة مـــن نــاحــيــة الــطــلــب 
الــعــاملــي لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، وهــــذا بــــدوره 
يـــوفـــر فـــرصـــا اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة ملــاك 
الــســفــن، وتــســعــى نــاقــات لــاســتــفــادة من 
هــــذه الـــفـــرص مـــن خــــال االســـتـــثـــمـــار في 
مشاريع إستراتيجية واعدة في املستقبل 

القريب.
ويـــرجـــع هـــذا األداء الـــقـــوي إلـــى اتــبــاعــهــا 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــويـــلـــة األجــــــل لــتــحــقــيــق 
أهــدافــهــا الــتــي اعــتــمــدهــا مــجــلــس اإلدارة 

ــواذ عـــلـــى ســفــيــنــتــن  ــحــ ــتــ ــن خـــــال االســ مــ
الــغــاز الطبيعي  جــديــدتــن مــن سفن نقل 
املسال واالستحواذ على حصة في وحدة 
عـــائـــمـــة لــتــخــزيــن وإعــــــــادة الــــغــــاز املـــســـال 
لحالته الطبيعية )FSRU(، باإلضافة إلى 
زيادة أنشطة األعمال في منشآت حوض 
ارحمة بن جابر الجاهمة إلصاح وبناء 
لــفــان الصناعية،  السفن فــي مدينة راس 
والـــذي احتفل مــؤخــرا بــإصــاح وصيانة 
الــســفــيــنــة رقــــم 200 مـــن ســفــن نــقــل الــغــاز 

الطبيعي.
ــة فــــي تـــنـــويـــع مــحــفــظــة  ــركـ ونـــجـــحـــت الـــشـ
أعــــمــــالــــهــــا الــــعــــاملــــيــــة وذلــــــــــك مــــــن خــــال 
ــع نـــاقـــات إضــافــيــة  االســـتـــحـــواذ عــلــى أربــ
للغاز الطبيعي املسال في وقت سابق من 
هذا العام، حيث ستقوم ناقات بتشغيل 

ــفــــن املــــضــــافــــة ألســــطــــول  وتــــســــويــــق الــــســ
الشركة مما يــدل على القدرة التشغيلية 
والــتــســويــقــيــة املــكــتــســبــة ومــتــانــة الــوضــع 
املالي للشركة واغتنام الفرص ملواصلة 
تحقيق نمو فــي أعــمــال التشغيل لتلبية 
طموحات املساهمن في تحقيق القيمة 

املضافة والعوائد املجزية.
وقـــــد حـــقـــقـــت الـــشـــركـــة نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
فــــي جــمــيــع عــمــلــيــاتــهــا وذلــــــك مــــن خـــال 
الــتــشــغــيــلــي ومـــــبـــــادرات  ــر األداء  تـــطـــويـ
ــــة والعمومية  تــوفــيــر املــصــروفــات اإلداريـ
والـــتـــكـــالـــيـــف الــتــشــغــيــلــيــة، مـــمـــا انــعــكــس 
بشكل مباشر على مؤشرات األداء املالي 
بتحقيق ارتفاع في أرباح الشركة، والذي 
ــــدوره الرتـــفـــاع مــلــحــوظ فـــي سعر  أدى بــ

السهم خال الفترة السابقة.

: QNB FS

¶  م. عبد الله بن فضالة السليطي
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الشركة القطاع
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نشرة التداوالت  اليومية ٢٠١٩-10-07

مؤشرات القطاعات 
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»التنمية اإلدارية« تشارك في حلقة نقاشية بجنيف

حذر من الضغط السياسي على أعضاء المؤسسات

المري يدعو إلى حماية المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان

ــي بــن  ــلــ ــادة الـــــدكـــــتـــــور عــ ــ ــعــ ــ دعـــــــا ســ
صــــمــــيــــخ املــــــــــــري رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان، إلـــى 
الوطنية  ضرورة حماية املؤسسات 
ــن أي ضــغــوط  ــلـــن فـــيـــهـــا مــ ــامـ ــعـ والـ
املالية  تتعلق بتقليص موازناتها 
والـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا واإلضـــــرار 
ــا، وعــــدم  ــيــــادهــ بــاســتــقــالــيــتــهــا وحــ
فــي عــمــلــهــا، وفقا  التضييق عليها 
ــة لـــأمـــم  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لــــــقــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــدة فــــي هـــــذا الــــصــــدد، والـــــذي  ــتـــحـ املـ
طــالــب بــضــمــان مــشــاركــة أكــبــر لهذه 
املؤسسات في هيئات األمم املتحدة 

وآلياتها.
ــتـــي ألــقــاهــا  ــــك فــــي كــلــمــتــه الـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــة العمل  خـــال افــتــتــاح أعـــمـــال ورشــ
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــشــبــكــة 
ــيــــة لـــلـــمـــؤســـســـات الـــوطـــنـــيـــة  الــــعــــربــ
لــحــقــوق اإلنــســان »مــقــرهــا الــدوحــة« 
ــع املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ بــ
ــغــــرب حـــول  ــاملــ لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان بــ
اعــتــمــاد املـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لــدى 
ــالــــف الــــعــــاملــــي لـــلـــمـــؤســـســـات  ــتــــحــ الــ
ــــان خـــال  ــــسـ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري. 
كــذلــك على  التأكيد  وأعـــاد ســعــادتــه 
املــــؤســــســــات  تــــــواجــــــه  أال  ضـــــــــــرورة 
الــوطــنــيــة وأعـــضـــاؤهـــا ومــوظــفــوهــا 
ــقــــام أو  ــتــ أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال االنــ
ــك الــضــغــط  ــ الـــتـــخـــويـــف، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــســيــاســي أو الــتــخــويــف الــبــدنــي أو 

املــضــايــقــة أو الــقــيــود الـــتـــي تــفــرض 
مـــبـــرر، نتيجة  املــيــزانــيــة دون  عــلــى 
األنــشــطــة الـــتـــي تــضــطــلــع بــهــا وفــقــا 

لوالية كل منها.
ــيــــســــا وأمــــيــــنــــا عـــامـــا  وبــــوصــــفــــه رئــ
ــالـــف الــــعــــاملــــي لـــلـــمـــؤســـســـات  ــتـــحـ ــلـ لـ
ــان، شـــدد  ــ ــسـ ــ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
الــدكــتــور املــــري عــلــى أهــمــيــة الــقــيــام 
ــــرة مـــــــن قـــبـــل  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ات مـ بـــــــــــإجـــــــــــراء
للتأكد مــن ســيــر أنشطة  املــشــاركــن 
مؤسساتهم على النحو املخطط له، 
الــتــقــدم للحصول  وفــحــص عمليات 
التحالف  على شهادة االعتماد من 
العاملي بفعالية وعناية، ومعالجة 
ما يعترضهم من إشكاليات بأكبر 
قدر من التناسق مع مبادئ باريس 
الدولية  وماحظات لجنة االعتماد 

التابعة للتحالف.
واســــتــــعــــرض املــــــري تـــجـــربـــتـــه حـــول 
مــــــــوضــــــــوع اعــــــتــــــمــــــاد املـــــؤســـــســـــات 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان انطاقا 
من العمل الذي قام به سابقا كعضو 
ــاد وحـــالـــيـــا كــأمــن  ــمــ ــتــ بــلــجــنــة االعــ
الــعــاملــي للمؤسسات  عــام للتحالف 
الوطنية لحقوق اإلنسان وكرئيس 
لــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
)أ(  الــدرجــة  تــم اعتمادها على  التي 
الــتــوالــي، مــؤكــدا أهمية  مــرتــن على 
حصول املؤسسات الوطنية لحقوق 
التي  اإلنسان على شهادة االعتماد 
اعــتــراف بمصداقيتها،  تعد بمثابة 
ــيــــع مــــشــــاركــــاتــــهــــا  ــتــــوســ وفــــــرصــــــة لــ

باملحافل الدولية واإلقليمية.

ونبه إلى أن ما هو أهم من االعتماد 
الوثائق  نفسه هو أن عملية تقديم 
للجنة االعتماد تساعد على تقييم 
ــبـــادئ بـــاريـــس،  امـــتـــثـــال املـــؤســـســـة ملـ
الــذي يشكل فرصة للمؤسسة  األمــر 
الــوطــنــيــة إلجـــراء تقييم ذاتـــي، ومــن 
لة بهدف  ثم إخضاع عملها للمساء
أداء مهامها ومعالجة أي  تحسن 

تقصير يعتري أداءها.
الــتــحــضــيــر لاعتماد  أن  إلـــى  ولــفــت 
يساعد في التعرف على مدى تنفيذ 
املعايير املحددة في مبادئ باريس 
خـــــاصـــــة تــــلــــك املـــتـــعـــلـــقـــة بــتــشــكــيــل 
األعــــــــضــــــــاء وعــــمــــلــــيــــة اخــــتــــيــــارهــــم 
وإقــالــتــهــم، مــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه 
أنــــه مـــن خــــال تــجــربــتــه كــعــضــو في 
ــلـــى مـــــــدار أربــــع  ــاد عـ ــمــ ــتــ لـــجـــنـــة االعــ
كــانــت مسألة االستقالية  ســنــوات، 
والحيادية في اختيار األعضاء ذات 
االعــتــمــاد.  بــالــنــســبــة للجنة  أولـــويـــة 
ودعا إلى أن تركز الورشة على هذا 
الــجــانــب، واالســتــفــادة مــن التجارب 
ــة وتــــــــبــــــــادل املــــعــــلــــومــــات  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ املــ
بشأنه ألهميته فــي عملية اعتماد 

املؤسسات الوطنية.
ــادة الــــدكــــتــــور عـــلـــي بــن  ــ ــعـ ــ وقـــــــال سـ
ــري إن لــجــنــة االعـــتـــمـــاد  ــ صــمــيــخ املــ
الـــدولـــيـــة تــنــظــر إلــــى مـــا ال يــقــل عــن 
ــا يــعــرف  ــيـــارا ضـــمـــن مــ عـــشـــريـــن مـــعـ
ــادئ بـــــاريـــــس أهــــمــــهــــا قــــانــــون  ــبــ ــمــ بــ
الــــتــــأســــيــــس وشـــــــــــروط الـــعـــضـــويـــة 
ــة، إلـــى  ــانــ ــحــــصــ ــيــــة والــ ــقــــالــ ــتــ واالســ
التحتية والتوظيف  البنية  جــانــب 

ــيــــة وتـــطـــبـــيـــق املـــؤســـســـات  ــيــــزانــ واملــ
ملــهــامــهــا واخــتــصــاصــاتــهــا الـــــواردة 
في قانون اإلنشاء، عاوة على دور 
الحكومات  فــي تشجيع  املؤسسات 
الدولية  على االنضمام لاتفاقيات 
وتـــــطـــــبـــــيـــــق تـــــــوصـــــــيـــــــات اآللـــــــيـــــــات 

الــتــعــاهــديــة واالســـتـــعـــراض الـــدوري 
القيام بدورها  إلــى جانب  الشامل، 
ــان  ــســ ــقــــوق اإلنــ ــــي نـــشـــر ثـــقـــافـــة حــ فـ
ونــشــر تــقــاريــر ســنــويــة مــوضــوعــيــة 
ــات الـــصـــحـــفـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وإصــــــــــــــدار الـ

ات. والنداء

الدوحة - قنا

الدوحة تستضيف ورشة »مخاطر استغالل 
المنظمات في تمويل اإلرهاب«

ــول »مـــخـــاطـــر  ــ ــمـــل حــ ــافـــت الـــــدوحـــــة ورشـــــــة عـ ــتـــضـ اسـ
الــهــادفــة للربح فــي عمليات  اســتــغــال املنظمات غير 
قـــدرات وفعالية الجهات  تمويل اإلرهـــاب والــرفــع مــن 
الــرقــابــيــة املــعــنــيــة«، عــقــدتــهــا مــجــمــوعــة الــعــمــل املــالــي 
ملنطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا »مينافاتف«، 
بــرعــايــة مــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة غــســل األمـــوال 
وتمويل اإلرهاب. وعقدت ورشة العمل التي استغرقت 
ــام، بــالــتــعــاون مـــع مــكــتــب األمـــم  ــ فــعــالــيــاتــهــا ثـــاثـــة أيــ
 ،)UNODC( املـــخـــدرات والــجــريــمــة املــتــحــدة ملــكــافــحــة 
ومــفــوضــيــة املـــؤســـســـات الــخــيــريــة بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة 
وويلز. ونظمت الورشة بهدف رفــع الوعي والتعرف 
على مخاطر استغال املنظمات غير الهادفة للربح 
ــاب، حــيــث غــطــت الــورشــة  فـــي عــمــلــيــات تــمــويــل اإلرهـــــ
بشكل مفصل االلتزامات الواردة في املعايير الدولية 
ملكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب الصادرة عن 
مجموعة العمل املالي، كما هدفت الورشة إلى تطوير 
العاقة بــن الجهات الرقابية وقــطــاع املنظمات غير 
الهادفة للربح من خال اإلشراف واملتابعة والتواصل 
وتوفير الدعم املناسب لهذا القطاع، وكذلك العاقة مع 

جهات إنفاذ القانون ووحدات املعلومات املالية.

ــذه الــــورشــــة فـــي دولـــــة قــطــر لــلــدور  ــأتـــي انـــعـــقـــاد هــ ويـ
الــذي تلعبه فــي دعــم جهود مكافحة اإلرهــاب  الكبير 
ودورهــا كشريك أساسي في عملية السام والتنمية 
الــدوحــة جنبا إلى  املستدامة، والجهود التي بذلتها 
جــنــب مـــع مــكــتــب األمـــــم املـــتـــحـــدة ملــكــافــحــة املـــخـــدرات 
الــشــراكــة صــدور  والجريمة املنظمة ومــن نتائج هــذه 
الثالث عشر ملنع الجريمة  إعــان الدوحة في املؤتمر 
والعدالة الجنائية في أبريل 2015، حيث أكدت الدول 
املوقعة على هــذا اإلعـــان على أن التنمية املستدامة 
وســيــادة الــقــانــون مترابطان بشكل وثــيــق ويــعــزز كل 
منهما اآلخــر، كما أكــدوا على االلــتــزام املشترك بدعم 
سيادة القانون ومنع الجرائم ومكافحتها في جميع 
مظاهرها وأبــرزوا أهمية مشاركة الجمهور في هذه 
الــورشــة أهمية كبرى نسبة  الجهود. واكتسبت هــذه 
للدور املهم الذي تلعبه املنظمات غير الهادفة للربح 
والتأكد من أنها تؤدي مهمتها في ظل بيئة آمنة من 
املخاطر ويمكنها متابعة أنشطتها اإلنسانية دون 
تعريضها لاستغال من قبل اإلرهابين واملنظمات 
اإلرهابية في تنفيذ أجندتهم والقيام بأي أنشطة أو 
أعمال إرهابية من شأنها أن تؤثر على عملية السام 
الــشــرق  املــســتــدامــة فــي منطقة  واالســتــقــرار والتنمية 

األوسط وشمال أفريقيا.

شاركت وزارة التنمية اإلداريـــة والعمل والشؤون 
االجتماعية، أمــس، في حلقة نقاشية حــول حقوق 
كــبــار الـــســـن، وذلــــك ضــمــن أعـــمـــال الـــــدورة الــحــاديــة 
واألربعن ملجلس حقوق اإلنسان، املنعقدة حاليا 
بمدينة جنيف السويسرية. واستعرضت الحلقة 
النقاشية التي جاءت تحت عنوان التعاون التقني 

ــقـــدرات فــي مــيــدان حــقــوق اإلنـــســـان لكبار  وبــنــاء الـ
السن، تجارب الجهات املشاركة وتــبــادل الخبرات 
واملــعــرفــة وأفــضــل املــمــارســات بــيــنــهــا.. إضــافــة إلــى 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــتــقــنــي وبــنــاء الـــقـــدرات في 
ــارك فــي  ــ ــقـــوق اإلنــــســــان لـــكـــبـــار الــــســــن. شــ ــال حـ مـــجـ
الحلقة عدد من ممثلي الدول املشاركة، ومؤسسات 
املــجــتــمــع املــــدنــــي، واملـــؤســـســـات الــوطــنــيــة لــحــقــوق 

اإلنسان، ومنظمة الصحة العاملية.

بلدية الشمال تنضم لليونسكو

أعلنت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة 
بـــوزارة التعليم والتعليم العالي انضمام  والعلوم 
بلدية الشمال لعضوية شبكة منظمة األمم املتحدة 
للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« العاملية ملدن 
الــدكــتــورة حــمــدة حسن السليطي  التعلم، وأشــــادت 
ــــن الــــعــــام لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــربــيــة  األمــ
والــثــقــافــة والـــعـــلـــوم فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي بــانــضــمــام 
بلدية الشمال لعضوية شبكة منظمة األمم املتحدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )الـــيـــونـــســـكـــو( الــعــاملــيــة 
ملــدن التعلم، وقــالــت الــدكــتــورة حــمــدة إن دولـــة قطر 
تطمح في الفوز بجائزة مــدن التعلم وليس مجرد 
االنـــضـــمـــام، مــشــيــرة إلـــى أن االنــضــمــام ملـــدن التعلم 
املــدن األخــرى،  يمكن بلدياتنا من تبادل األفكار مع 
واالطــــــاع عــلــى أفـــضـــل املـــمـــارســـات والـــتـــعـــرف على 
كــيــفــيــة مـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات ذات الـــصـــلـــة بــتــغــيــر 
املناخ وضمان السامة العامة والتصدي للتوسع 
الحضري والحد من الفقر وتعزيز النمو االقتصادي 
وفرص العمل وإدارة التحوالت الديمغرافية وغيرها 
مـــن الــتــحــديــات ذات الــصــلــة بــالــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، 
مشيرة إلى أن التعلم يحسن نوعية الحياة ويؤهل 
املواطنن لتوقع ومواجهة التحديات الجديدة كما 
يساعد على بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة، 
إضــافــة إلقــامــة الــروابــط وتوطيد الــشــراكــات والعمل 

على تنمية القدرات في كافة املجاالت.
ــارت إلـــى أن »مــديــنــة الــتــعــلــم« هــي املــديــنــة التي  وأشــ
تــحــرص على حشد مــواردهــا فــي جميع القطاعات 
حــشــدًا نــاجــعــا بــمــا يــعــزز الــتــعــلــم الــشــامــل للجميع 
من مرحلة التعليم األســاســي حتى مرحلة التعليم 
ــي، وتــــقــــوم بــتــنــشــيــط الـــتـــعـــلـــم داخـــــــل األســــر  ــالــ ــعــ الــ
واملجتمعات املحلية، وتيسر التعلم من أجل العمل 
وفــي أثــنــائــه، وتــوســع نــطــاق اســتــخــدام تكنولوجيا 

الــجــودة والتميز فــي مجال  التعلم الحديثة وتــعــزز 
التعلم، بما في ذلك تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة. 
ــراد والتماسك  قـــدرات األفــ كما تــعــزز مدينة التعلم 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــاعــــي واالزدهــــــــــــــار القــــتــــصــــادي والـ ــمــ ــتــ االجــ

والتنمية املستدامة.
الــدكــتــور حمدة على ملف بلدية الشمال  كما أثنت 
إنــه كــان متنوعا وثريا في نوعية الخدمات  وقالت 
ــتـــي تــقــدمــهــا الـــبـــلـــديـــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الـ
الــــخــــدمــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
بــكــفــاءة عالية  ــوارد  ــ املـ والــثــقــافــيــة والــبــيــئــيــة وإدارة 
ــارات مـــيـــســـرة لـــوســـائـــل الــنــقــل  ــ ــيـ ــ وطــــــرح بــــدائــــل وخـ
املستدامة، وكشفت أن بلدية الشمال تعتبر البلدية 
الثانية في قطر التي تنضم ملدن التعلم بعد بلدية 
الوكرة، مشيرة إلى تقديم عدة ملفات لبلدية الخور 
والـــذخـــيـــرة والــشــحــانــيــة ويــتــوقــع ظــهــور نتائجها 

قريبا.
وبـــــــــدوره قـــــال حـــمـــد جــمــعــة املـــنـــاعـــي مـــديـــر بــلــديــة 
الشمال بــوزارة البلدية والبيئة، إن انضمام مدينة 
الشمال للشبكة العاملية ملدن التعلم، يزيد من الفخر 
واالعــتــزاز بما تحققه دولتنا الحبيبة من إنجازات 
عاملية وإقليمية ومحلية، في ظل القيادة الحكيمة 
لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل 

ثاني أمير الباد املفدى )حفظه الله ورعاه(.
ــال، وفـــــــي إطـــــار  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــلــــديــ وقـــــــــال املــــنــــاعــــي إن بــ
لــــوزارة البلدية والبيئة،  اإلستراتيجية املــســتــدامــة 
حــريــصــة عــلــى تبني ونــشــر مفاهيم االســتــدامــة من 
خـــال الــعــديــد مـــن الــبــرامــج واملـــشـــاريـــع واملـــبـــادرات 
الــتــي تــنــفــذهــا بــالــتــعــاون والـــشـــراكـــة مـــع مــؤســســات 
املــدنــي، وقــد ساهمت اإلستراتيجية التي  املجتمع 
تبنتها الــبــلــديــة فـــي تــأكــيــد مــفــهــوم االســـتـــدامـــة من 
خال التخطيط ملدينة متكاملة توفر البيئة املائمة 
لـــأجـــيـــال الـــنـــاشـــئـــة وتـــســـهـــم فــــي تـــطـــويـــر املــجــتــمــع 

وتحقيق رؤية قطر 2030.

¶ خالل إعالن انضمام بلدية الشمال لعضوية »اليونسكو«

الصادق البديري

وزير العدل المغربي 
يجتمع مع د. المري

الــعــدل باململكة املغربية مــع سعادة  اجتمع ســعــادة محمد أوجـــار وزيــر 
املــري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان،  الدكتور علي بن صميخ 
افــتــتــاح أعــمــال ورشـــة العمل التدريبية التي  على هــامــش مشاركته فــي 
تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان »مقرها 
الــدوحــة« بالتعاون مع املجلس الوطني لحقوق اإلنــســان باملغرب حول 
اعتماد املؤسسات الوطنية لدى التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية 
لــحــقــوق اإلنــســان خـــال الــفــتــرة مــن 9 إلـــى 11 يــولــيــو الـــجـــاري. وتـــم خــال 
االجتماع مناقشة سبل التعاون املشترك بن الجانبن في مجاالت تعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان.

الرباط - قنا

جنيف - قنا

الدوحة - قنا

44 حملة تفتيشية على األغذية بالغرافة

نـــفـــذ مــكــتــب الـــغـــرافـــة الــتــابــع 
الــــريــــان )44( حــمــلــة  لــبــلــديــة 

ــة، تــم خالها  تفتيشية دوريــ
تــحــريــر )4( مــحــاضــر ضــبــط، 
ــر،  لــــــ )4( مـــحـــاضـ والــــصــــلــــح 
وإرســـــــال عــيــنــة إلــــى املــخــتــبــر 

ـــراء )6(  ــ ــم إجـ ــزي، كــمــا تـ ــركــ املــ
ــنـــات ملــــحــــات جــــديــــدة،  ــايـ مـــعـ
وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 

)30.000( ريال قطري.
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روبرت كونكويست

اقتصادي - مصر

صعود الجنيه رغم العجز بميزان المدفوعات!

الفائض بالحساب  دخــل االستثمار بنسبة 24% وانخفض 
الرأسمالي واملالي بنسبة %59.

حيث انخفضت موارد العمالت األجنبية إلى 75.5 مليار دوالر 
مقابل 84.5 مليار دوالر بنسبة تراجع 11%. ليشمل التراجع 
عددا من املوارد أبرزها استثمار الحافظة بمصر بنسبة %93، 

وصافي االستثمار األجنبي املباشر بتراجع %23.
ــــخــــارج بـــتـــراجـــع %7،  ــال وتــــحــــويــــالت املـــصـــريـــن الـــعـــامـــلـــن بــ
والصادرات السلعية غير البترولية بتراجع 3% واملتحصالت 
القنصليات املصرية  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات  الحكومية مــن 
القناة بتراجع  النقل بخالف  بالخارج بتراجع 3%، وخدمات 

.%2
وعلى الجانب اآلخر زاد إجمالي املدفوعات بنسبة 3% لتصل 
البترولية  ــواردات غير  ــ الـ إلــى 76 مليار دوالر، بسبب زيـــادة 

إلــى 42 مليار دوالر، وزيـــادة مدفوعات  بنسبة 12% لتصل 
دخل االستثمار بنمو 22.5% وارتفاع املدفوعات الخدمية %6.
وربما يقول البعض إن البنك املركزي قد ذكر أن أوضاع امليزان 
الحالي،  العام  بالربع األول من  للمدفوعات قد تحسنت  الكلي 
ــوارد باملقارنة  لــكــن بــيــانــاتــه أيــضــا تشير لــتــراجــع إجــمــالــي املــ

لنفس الفترة من العام املاضي.
وزاد العجز التجاري السلعي نتيجة نقص الصادرات وزيادة 
الـــــــــواردات، وانــخــفــض الــفــائــض بــمــيــزان الـــخـــدمـــات ونــقــصــت 
حصيلة قناة السويس وخدمات النقل ومتحصالت الخدمات 
الحكومية، وانخفضت تحويالت املصرين بالخارج بنسبة 
الرأسمالي واملــالــي بنسبة  الفائض بالحساب  5% وانخفض 
31%، مع انخفاض االستثمار األجنبي املباشر بنسبة %20 

واستثمار الحافظة بمصر بتراجع %30.
التخطيط بزيادة أرصدة  أعلنتها وزارة  التي  املفاجأة  وكانت 
الدين الخارجي بالربع األول من العام الحالي بنحو 9.6 مليار 
دوالر وهو معدل غير مسبوق، لتتعدد الشواهد على أن ارتفاع 

صرف الجنيه أمام الدوالر هو إجراء إداري مصطنع.

تملكت الــحــيــرة املــتــابــعــن لــالقــتــصــاد املــصــري مــن اســتــمــرار 
ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدوالر منذ السابع والعشرين 
من يناير املاضي وحتى اآلن، ليفقد سعر الدوالر 129 قرشا 

بنسبة %7.2.
ــرار  ــراض الــداخــلــي فـــي تــصــاعــد مــســتــمــر، وقـ ــتـ فـــأرصـــدة االقـ
السعر، بينما  اتــجــاه  تــذبــذب  الــصــرف يقتضي  تحرير سعر 

االتجاه في جهة واحدة هبوطية بالشهور املنقضية.
ــري بـــيـــانـــات أداء مــيــزان  ــبــنــك املــــركــــزي املـــصـ ومــــع إصــــــدار ال
املــالــي 2018/  الــعــام  األولـــى مــن  التسعة  املــدفــوعــات بالشهور 
2019، أي من يوليو من العام املاضي وحتى مارس من العام 
الحالي، كان تحليل تلك البيانات لبيان مدى اتساقها مع ذلك 

االنخفاض.
ــدوث عـــجـــز بـــاملـــيـــزان الــكــلــي  ــ ــــى حــ لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات أشـــــــارت إلـ
للمدفوعات رغم اقتراض حوالي 12 مليار دوالر وبيع سندات 

بنحو 4 مليارات دوالر بفبراير املاضي.
ــفــرعــيــة، حــيــث زاد  كــمــا تـــدهـــورت أوضـــــاع بــعــض املــــوازيــــن ال
الجارية بنسبة 39% من 5.5 مليار  املعامالت  العجز بميزان 
الــتــجــاري  بــاملــيــزان  الــعــجــز  مــلــيــار دوالر، وزاد  إلـــى 7.6  دوالر 
العجز بميزان  إلــى 30 مليار دوالر، وزاد  بنسبة 6% ليصل 

ممدوح الولي

“ إذا استسلمت المؤسسة للروتين، فإنها سوف تحقق 
لمنافسيها أبرز المميزات التي لم يكونوا يحلمون بالوصول إليها ”

haiderdawood@hotmail.com

ترجمة – سمر عبد الرحمن

»أوبك« في أضعف مراحلها

تسعى منظمة الدول املصدرة للنفط »أوبك« جاهدة 
ــــى اإلبـــقـــاء عــلــى أســـعـــار الـــخـــام عــنــد مــســتــويــات  إل
مستقرة، لكن دون جدوى. ومنذ بداية العام 2017، 
خــفــضــت »أوبــــــك بـــلـــس« )كـــمـــا ُيــطــلــق عــلــيــهــا منذ 
إلــيــه دول غنية بالنفط مثل روســيــا(  أن انضمت 
مستويات اإلنتاج من أجل مواجهة التخمة العاملية 

في الخام.
»أوبــك«  الحالي، وافقت  وفي اجتماع ُعقد األسبوع 
عــلــى مــواصــلــة الــســيــر فــي طــريــق خــفــض إنتاجية 
ــود، مــا يسلط الــضــوء عــلــى الضعف  ــ الــذهــب األسـ
النفط كل تلك  الــذي تعاني منه املنظمة. واآلن فقد 
املــكــاســب حــيــث هــبــط خـــام »نــايــمــكــس« األمــريــكــي 

بأكثر من 4% إلى أقل من 58 دوالرا للبرميل.
واملشكلة هي أن »أوبك بلس« تدفع على ما يبدو في 
هذا االتجاه. فقد هبط النفط الخميس املوافق الرابع 
من يوليو، وُيــعــزى هــذا في جــزء منه إلــى مخاوف 
العاملي سيؤثر سلبا  االقــتــصــادي  التباطؤ  أن  مــن 
»أوبــك  الــنــفــط. وتــأمــل  الطلب على  على مستويات 
بلس« في أن تقلص املخزون إلى مستوى لم ُيشهد 
منذ أيام االزدهار التي شهدتها السوق النفطية في 

العام 2008.
وتلك أمنية جيدة، بالنظر إلى أن ثمة العبا جديدا 
النفط الصخري األمريكية.  ذات صلة في املشهد: 
فأسعار النفط املرتفعة املستدامة ستهوي بالطلب، 
الــشــركــات على ضــخ املــزيــد من  أو أنــهــا ستشجع 
النفط، ما سيدعم املعروض، علما بأن أيا من تلك 
النهايات غير سارة بالنسبة ملنظمة الدول املصدرة 

للنفط.
والتصفيق للهدنة التي توصل إليها كل من الرئيس 
األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب ونــظــيــره الــصــيــنــي شي 
جن-بينج في الحرب التجارية، خالل قمة مجموعة 
اليابانية  التي ُعقدت في مدينة أوساكا  العشرين 
أواخــر شهر يونيو املــاضــي، ال يــزال ُيسمع صداه 
قــد تفرض  أنــهــا  األمــريــكــيــة  أعــلــنــت اإلدارة  حينما 

رسوما جمركية على مزيد من السلع األوروبية.
الــتــجــارة ال  إزاء  تــرامــب  الــتــي ينتهجها  والسياسة 
التي  الــقــوة  إلــى  الــوثــوق فيها- لكن وبالنظر  يمكن 
تتمتع بها الــواليــات املــتــحــدة، ربــمــا ال يــكــون هناك 
خيار آخــر أمــام أوروبـــا ســوى أن تكون العبا في 

هذا املشهد.

مارك جونجلوف

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

نتائج تجدد الحرب التجارية

املقبلة؟ ســؤال  هــل نتوقع حربا تجارية فــي املرحلة 
يــتــردد فــي ذهـــن الــخــبــراء فــي كثير مــن دول الــعــالــم. 
فبالرغم مــن الــهــدوء الــذي يسود الــيــوم أســـواق العالم 
في أعقاب إعالن الرئيسن األمريكي والصيني نتيجة 
التي  العشرين  البلدين في قمة  التي تمت بن  للهدنة 
عقدت بمدينة أوساكا اليابانية مؤخرًا، إال أن االتفاق 
النهائي لم يوقع بينهما في هذا الشأن، وهذا ما يخلق 
التجارة الصينية  العاملي. ولــذلــك تطالب وزارة  القلق 
الجمركية األمريكية املفروضة على  الــرســوم  بإلغاء 
الصن من أجل إنهاء الحرب التجارية القائمة بينهما 
الجمركية  الــرســوم  فــزيــادة  مـــارس عـــام 2018.  مــنــذ 
على الصادرات الصينية من قبل أمريكا تعتبر نقطة 
البلدين  التوترات االقتصادية والتجارية بن  انطالق 

والعالم أيضا.
لــقــد انـــهـــارت املـــفـــاوضـــات فـــي هـــذا الـــشـــأن فـــي شهر 
مــايــو املــاضــي بــعــد اتــهــام أمــريــكــا لــلــصــن بالتنصل 
الــدولــتــان فــرض رســوم  التزاماتها، فيما تبادلت  مــن 
إلــى 360 مليار دوالر  جمركية على ما تصل قيمته 
ــادرة حـــل هــذا  ــ خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، فـــي حـــن أن بـ
الخالف تمت في اليابان مؤخرا عند التقاء الزعيمن 
لترامب  العشرين، حيث أعقب ذلــك تصريح  في قمة 
مشيرا فيه إلــى أنــه لــن يــفــرض رســومــا جــديــدة على 
ليونة من  أكثر  السلع الصينية، وأنــه سيتخذ موقفا 

شركة هواوي التي أدرجها على القائمة السوداء.
ــــى اتـــفـــاق مــلــزم  إن عــــدم وصــــول الــصــن وأمـــريـــكـــا إل
التجارة  العالم وكذلك  املــدة بينهما ال يطمئن  ومحدد 
الــعــاملــي، كما ال يطمئن أســـواق األسهم  واالســتــثــمــار 
ــبــــاب الـــتـــوتـــر االقـــتـــصـــادي الـــقـــائـــم في  الـــعـــاملـــيـــة. وأســ
الكيانات العاملية تعزى إلى العوملة غير املدروسة، وإلى 
القرارات التي تصدرها بعض اقتصادات الدول أحادية 
التي تؤدي  الباهظة  الجمركية  الرسوم  الجانب، وإلــى 
إلى إرهاق إنتاجيات الكتل االقتصادية الضخمة في 

العالم. وبجانب هذه القضايا فإن التوترات السياسية، 
بــاإلضــافــة إلـــى قــضــايــا الــتــغــيــر املــنــاخــي، والــتــقــنــيــات 
الــســريــعــة G5 وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا االقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة األخــــرى تــؤثــر جميعها عــلــى الــحــركــة 
الصناعية واملبادالت التجارية واالستثمارات العاملية، 
ــدول  ــــذي يــــؤدي إلـــى حــصــول خــالفــات بــن الـ ــر ال األمــ
والتكتالت االقتصادية العاملية وإلى نتائج سلبية على 

األسواق املالية.
له دور واضح  أن يكون  اليوم على  العالم يحرص  إن 
ومـــؤثـــر فـــي أي اتـــفـــاق تـــجـــاري عــاملــي وفــــي الــجــهــود 
الدولية الرامية لتحقيق االستقرار االقتصادي العاملي، 
ــداف الــتــنــمــويــة  ــ األمــــر الــــذي ســيــحــقــق مـــزيـــدًا مـــن األهــ
لألمم املتحدة، وبالتالي يشجع النمو القوي واملتوازن 
العالم. كما أن  النماء لجميع دول  لتحقيق مزيد من 
ــدة الــخــالف  ــذا الــشــأن ســـوف يــخــفــف حـ اتــفــاق فــي هـ
السلبية  اآلثــار  أن من  نــرى  العاملي، فيما  االقتصادي 
لــهــذا الــخــالف هــو تباطؤ االقــتــصــاد الــعــاملــي، وتــراجــع 
الكبيرة،  العالم  بــن دول  ــواردات  ــ والـ الــصــادرات  قيمة 
الــعــاملــيــة للمنتجات  الــشــركــات  الــتــعــاون بـــن  وغـــيـــاب 
التقنية والتكنولوجية والسيارات واملعدات الضخمة 
إلــى تقدير واحــتــرام  القضايا تحتاج  وغيرها. وهــذه 
التجارية  الفكرية واألســـرار  املتعلقة بامللكية  األمـــور 
ــال الــســلــبــيــة الــتــي تــــؤدي إلــى  ــمـ وإصـــــالح جــمــيــع األعـ

نشوب الحمائية في العالم.
املقبلة تتطلب وجـــود أرضــيــة تفاهم بن  املــرحــلــة  إن 
الدول في جميع القضايا لتحقيق النمو اإليجابي لها 
الثغرات  املــســاعــي تتطلب ســد جميع  وللعالم. وهـــذه 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــشـــركـــات واملـــؤســـســـات الــتــكــنــولــوجــيــة 
واإلنتاجية في العالم، بجانب وضع سياسات وأسس 
تؤدي إلى خفض مدفوعات الضرائب على الشركات 
لكي تتمكن من طرح مزيد من فرص العمل وتعزيز 

اإلنتاجية لها.

د. حيدر اللواتي

باحث في الشؤون االقتصادية - عمان

elwali.mamdouh@gmail.com
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استمرار معاناة الفقراء في ظل ارتفاع جميع السلع والخدمات

توقعات بارتفاع معدل التضخم في مصر شهر يوليو
أجــبــر ذلــك املــصــريــن على إعـــادة ترتيب أولــويــات الــشــراء 

التي خرجت منها سلع عديدة في الفترة األخيرة.
وقالت سها صالح، ربة منزل من اإلسكندرية على ساحل 
البحر املتوسط، »األسعار تزيد من شهر لشهر وال حاجة 
ترخص. أعيش أنا وزوجي فقط والراتب ال يكفي بالطبع 
ونحاول تدبير الشهر بطرق مختلفة مثل تقليل عدد مرات 

تناول اللحوم لتعويض ارتفاع األسعار«.
وفي املنيا بصعيد مصر، قال معوض جندي: كنت أعتمد 
عــلــى الــدجــاج لتوفير أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء لــكــن سعر 
الكيلو وصل حاليا إلى 40 جنيها فاستغنينا عنها هي 
األخرى ونشتري الهياكل. كان البنك الدولي قال في تقرير 
صدر في أبريل إن حوالي 60% من املصرين إما فقراء أو 
منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات االقتصادية 
فــي تــزايــد. وعـــزا الــجــهــاز املــركــزي لــإحــصــاء هــبــوط معدل 
التضخم إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة %10 

ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة %1.2.
ــمـــد مــحــلــلــة االقـــتـــصـــاد املــــصــــري بــبــنــك  وقــــالــــت إســـــــراء أحـ
أقــل من املتوقع  االستثمار شعاع كابيتال: األرقــام جــاءت 
إلــى ما يقرب من 12% وليس  بكثير.. كنا نتوقع تراجعا 

الوصول لرقم في خانة اآلحاد.
شهر املقارنة في يونيو 2018 كان محمال بأعباء انخفاض 
فــاتــورة دعــم املـــواد البترولية وشــهــر مــايــو مــن هــذا العام 
الليمون،  شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضروات بسبب 

ولذا كان االنخفاض الحاد الذي حدث في يونيو.
ــادات متواصلة  وشــهــدت أســعــار الــخــضــروات والفاكهة زيـ
خالل السنوات األخيرة، مما دفع وزارة الداخلية والجيش 
أقــل من  لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنن بأسعار 

سعر السوق.
املـــواد البترولية  آثـــار خفض دعــم  ومــن املنتظر أن تظهر 
أيــام قليلة على شتى  الــذي نفذته الحكومة املصرية منذ 
الــخــاصــة بشهر  أرقـــام التضخم  السلع والــخــدمــات وعــلــى 

علن في أغسطس.
ُ
يوليو والتي ست

وقالت إســراء »ال أتوقع أن تؤثر أرقــام التضخم على قرار 
املركزي بشأن الفائدة... أتوقع أن ُيثبت أسعار الفائدة«.

وأظـــهـــر اســتــطــالع لـــلـــرأي أجـــرتـــه رويـــتـــرز الــثــالثــاء أن من 
املرجح أن ُيبقي البنك املركزي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت إسراء »أتوقع أن يعاود التضخم االرتفاع في أرقام 
شهر يوليو إلى 12.5-13% نتيجة لتحريك أسعار الوقود«.
وخفضت الحكومة دعمها للعديد من الخدمات والسلع 
املـــواد البترولية والــكــهــربــاء واملــيــاه ووســائــل النقل.  مثل 
وفــي مقابل ذلــك تقرر رفــع الحد األدنـــى للراتب الوظيفي 
إلــى ألفي جنيه شهريا بــدايــة من  فــي املصالح الحكومية 

يوليو الجاري.
وقــالــت نهلة مــحــمــد، ربـــة مــنــزل مــن مــديــنــة اإلسماعيلية، 
»لدينا أربـــع بــنــات وولـــد وزوجـــي يتقاضى راتــبــا شهريا 
الـــضـــروريـــة فقط  الــســلــع  2500 جــنــيــه، ونـــشـــتـــري حــالــيــا 

واستغنينا عن شراء اللحوم بسبب ارتفاع األسعار«.
أمـــا ســلــوى ســعــد، ربـــة مــنــزل مــن اإلســكــنــدريــة فــي عقدها 
السادس، فتقول »الناس اليوم توفر من أكلها كي تستطيع 
ــاول قــدر  ــ اإلنـــفـــاق عــلــى أســـعـــار املـــواصـــالت ألوالدهـــــــا... أحـ
ــر فـــي بــعــض األنـــــواع الــتــي أســتــطــيــع أن  املــســتــطــاع أن أوفــ

أستغنى عنها لكي ال يحدث عجز في موازنة الشهر.
أي زيـــــادة فـــى املـــرتـــب يــتــبــعــهــا زيـــــاده أكـــبـــر فـــي األســـعـــار. 
املواطن ال يشعر بزيادة مرتب وال األسعار تثبت. بنضحك 

على نفسنا«.

توقع مختصون معاودة معدل التضخم إلى االرتفاع في شهر يوليو 
بسبب رفع الدعم عن الوقود وتأثيره على زيادة األسعار. وكانت بيانات 

الجهاز املركزي املصري للتعبئة العامة واإلحصاء أظهرت أمس هبوطا 
ملعدل التضخم في مدن مصر لكن معاناة الفقراء تظل قائمة في ظل 

ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات األساسية.
وهبط التضخم السنوي ألسعار املستهلكني باملدن إلى 9.4% في 

يونيو، مسجال أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1% في مايو. 
ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار املستهلكني في املدن 

املصرية 0.8% في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1% في مايو.
ورغم إيجابية األرقام فإنها ال تغير كثيرا من واقع املصريني الذين 

يعانون في السنوات األخيرة في ظل غالء جامح يشمل شتى السلع 
والخدمات، وهو ما تفاقم بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما 

تبعه من برنامج إصالح اقتصادي تضمن تقليص الدعم وفرض ضريبة 
قيمة مضافة.

القاهرة - رويترز

خفضت الحكومة دعمها للعديد من 
الخدمات والسلع مثل المواد البترولية 

والكهرباء والمياه ووسائل النقل

القطاع السياحي في تونس 
يستأنف نشاطه

ســجــل عـــدد الــوافــديــن ومــداخــيــل الــســيــاحــة في 
األولـــى من  الستة أشهر  ارتفاعا خــال  تونس 
العام الحالي مقارنة بالعام املاضي، في مؤشر 
إثر  القطاع لنشاطه  يؤكد على استئناف هــذا 
هجمات مسلحة استهدفت سياحا العام 2015 
وأثرت عليه بشكل الفت. وزار تونس أكثر من 
3,77 مليون وافــد خــال الستة األشهر األولــى 
ارتــفــاعــا بنسبة %16,87  ــعــام مــســجــا  ال مــن 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام 2018 الــتــي 
التونسية طــفــرة منذ  السياحة  عــرفــت خالها 
التي استهدفت سياحا في  الهجمات املسلحة 
2015 في متحف باردو بالعاصمة وفي منتجع 

سياحي في مدينة سوسة.
ــدد الـــســـيـــاح الــبــريــطــانــيــن ارتــفــاعــا  وســـجـــل عــ
مــلــحــوظــا بــتــضــاعــف عـــددهـــم مــقــارنــة بــالــعــام 

2018 وأما الفرنسيون فقد زادوا بنحو الربع.
بــدورهــا بنسبة  السياحية  املــداخــيــل  وارتــفــعــت 
25,5% حتى 20 يونيو الفائت أي ما يصل الى 
يــورو و42,9% بالعملة املحلية  526,2 مليون 

الدينار )1,8 مليار دينار(.
العملتن بتراجع  بــن  الكبير  الــفــارق  ويــفــســر 

عملة الدينار منذ 3 سنوات إثر أزمة اقتصادية 
تمر بها الباد.

كــمــا ارتــفــع عـــدد الــلــيــالــي املسجلة فــي الــفــنــادق 
إلــى 7,8  أقــل من املداخيل لتصل  ولكن بشكل 

مليون ليلة حتى 10 يونيو الفائت.
العاصمة تونس  ونفذ انتحاريان هجومن في 
فــي 27 يــونــيــو الــفــائــت واســتــهــدفــا قـــوات األمــن 
في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني 
تبناهما الحقا تنظيم الدولة االسامية وخلفت 

قتيلن.
ـــاالت الــســفــريــات أكــد  غــيــر أن الـــعـــديـــد مـــن وكـــ
أن الــهــجــمــات لــم يــكــن لــهــا تــأثــيــر مــلــحــوظ على 

الحجوزات خال فصل الصيف.
السياحة  التأكيد كذلك على لسان وزيــر  جــاء 
الطرابلسي، حيث أوضـــح أن  التونسي رونــيــه 
الفنادق ممتلئة وستكون كذلك غدا وبعد  »كل 

غد وخال شهر يوليو وأغسطس«.
وأعلنت وزارة السياحة مطلع املوسم السياحي 
الحالي أنه من املنتظر استقبال نحو 9 مليون 

سائح طيلة العام 2019.
ها 

ّ
وبعد ثورة 2011، شهدت تونس هجمات شن

إساميون متطرفون وقتل خالها عشرات من 
عناصر األمن والجيش واملدنين والسياح.

تونس - أ ف ب

»االحتياطي الفيدرالي« يحذر من تأثير 
الخالفات التجارية على االقتصاد األمريكي

حــذر رئيس االحتياطي الفيدرالي 
ــن انـــعـــكـــاســـات  ــ األمــــريــــكــــي أمــــــس مـ
الـــخـــالفـــات الــتــجــاريــة والــقــلــق على 
آفــاق النمو العاملي على االقتصاد 
األمريكي، مؤكدا استعداد عدد من 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــنــقــديــة فـــي هــذه 
املؤسسة التي تقوم بمهام املصرف 
املــركــزي التــبــاع سياسة نقدية أقل 

تشددا.
وفــي خــطــاب يفترض أن يلقيه في 
ــيــــروم بــــاول  الـــكـــونـــغـــرس، أشــــــار جــ
الــــذي يــتــعــرض لــضــغــوط األســــواق 
والــبــيــت األبــيــض لــخــفــض مــعــدالت 

ــــن ضــعــف  ــلــــق مـ ــقــ ــدة إلــــــى »الــ ــائــ الــــفــ
النمو العاملي« و»الغموض املرتبط 
ــالــــخــــالفــــات الــــتــــجــــاريــــة« الـــلـــذيـــن  بــ
ــرا عــلــى االقــتــصــاد  يــمــكــن أن »يــــؤثــ

األمريكي«.
واعترف بأن »كثيرين« من أعضاء 
الــلــجــنــة الـــنـــقـــديـــة فــــي االحــتــيــاطــي 
الفيدرالي »بدوا مستعدين« للنظر 
فـــي »ســـيـــاســـة نــقــديــة أقــــل تـــشـــددا« 
الــذي عقد في  في االجتماع األخير 
ــرك مـــعـــدالت الــفــائــدة  19 يــونــيــو وتــ
بــال تــغــيــيــر. وكــــان عــضــو واحــــد في 
الــلــجــنــة الــنــقــديــة صــــوت ضـــد قـــرار 
اإلبـــقـــاء عــلــى مـــعـــدالت الـــفـــائـــدة بال 
تغيير فــي أول معارضة يواجهها 

باول منذ توليه املؤسسة الجماعية 
التي تقرر السياسة النقدية للبالد.

وأشار باول إلى أن التضخم يراوح 
مكانه.

لــكــن رئــيــس االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الذي تحدث عن خطر تباطؤ يمكن 
أن يـــبـــرر خــفــض مـــعـــدالت الــفــائــدة 
وقــائــيــا، امــتــنــع عـــن ذكـــر أي مــوعــد 

لذلك.
وستعقد اللجنة النقدية اجتماعها 
في 31 يوليو ويعول الجزء األكبر 
مـــــن الــــقــــطــــاع املـــــالـــــي عــــلــــى خــفــض 

معدالت الفائدة.
لكن باول تحدث أيضا عن اقتصاد 
مــتــن، وهـــذا ال يــصــب فــي مصلحة 

خفض املعدالت.
وقــال إن »السيناريو األساسي هو 
أن الـــنـــمـــو ســيــبــقــى مــتــيــنــا وســــوق 
العمل تتسم بالحيوية والتضخم 

سيرتفع إلى الهدف املحدد بـ %2«.
وبلغت نسبة النمو 3,1% بالوتيرة 

السنوية في الربع األول من 2019.
ــاول عــلــى  ــ ــ وبــــعــــد خـــطـــابـــه ســــيــــرد بـ
أسئلة اللجنة املالية ملجلس النواب 
فــي إطــــار إفـــادتـــه مــرتــن فــي السنة 
حـــول وضـــع االقــتــصــاد. والخميس 
ســيــقــوم بـــاألمـــر نــفــســه فـــي مجلس 

الشيوخ.

واشنطن - أ ف ب

لبنان يواجه ضغوط عجز 
الموازنة والدين العام والنقد

الــحــريــري،  اللبناني سعد  ــوزراء  ــ ال قــال رئــيــس 
األربــــــعــــــاء، إن بــــــاده تــــواجــــه ضـــغـــوطـــا عــلــى 

مستويات العجز والدين العام والنقد.
ــاء ذلـــك خـــال رعــايــتــه حــفــل تــكــريــم رئيس  جـ
الــســابــق جوزيف  اللبنانية  املــصــارف  جمعية 
طربيه، بدعوة من رئيس الهيئات االقتصادية، 
وزير االتصاالت محمد شقير، في مقر غرفة 

بيروت وجبل لبنان.
وأضــــاف الــحــريــري: »أمــــام هـــذا املــشــهــد، هناك 
مشهد مختلف، هو إقرار موازنة 2019 بنسبة 
عــجــز 7% وبــإصــاحــاتــهــا، ومــشــهــد مــوازنــة 
2020 ومشهد تنفيذ خطة الكهرباء«. ويواجه 
الناتج  إلى  العام  الدين  أزمــة في تصاعد  لبنان 
املحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، ما 

أفقد الثقة باالقتصاد املحلي، وفق مراقبن.
وفي 27 مايو املاضي، أقرت الحكومة اللبنانية، 
مــشــروع مــوازنــة 2019، بــعــد مــخــاض عسير 

استمر 20 جلسة نقاش في األيام األخيرة.
اللبناني حتى اآلن في تمرير  البرملان  وأخفق 
املوازنة أكثر من مرة، جراء خافات بن الكتل 

اللبنانية 151  الحكومة  النيابية. وسجل ديــن 
بــاملــئــة مــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي نهاية 
2018، مقارنة مع 146% حتى 2017، حسب 

تقديرات وكالة »فيتش«.
وقالت فيتش إن استقرار الدين الحكومي من 
الناتج املحلي اإلجــمــالــي يتطلب خفض عجز 
ــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى 5.5 بــاملــائــة مــن الــنــاتــج  املـــوازنـ

املحلي اإلجمالي على األقل.
الــلــبــنــانــيــة 11.1% من  ــة  ــوازنـ وســجــل عــجــز املـ
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي 2018، وتــتــوقــع 
فــيــتــش »عــــدم الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لــخــفــض عجز 

املوازنة« في 2019.
وتابع الحريري: »ما نريده هو املشهد اإليجابي 
واملتفائل على الرغم من التحديات، وعلينا أن 

ننجح في بلدنا كما نجحنا في كل العالم«.
لبنان  الحريري بجهود حاكم مصرف  ونــوه 
)البنك املــركــزي( ريـــاض ســامــة »الـــذي وضع 

أولوية املحافظة على االستقرار النقدي«.
ومطلع أبريل املاضي، قال سامة إن مصرف 
الهادفة  لبنان »ملتزم باإلبقاء على سياسته 
إلى استقرار سعر الصرف بن الليرة والدوالر، 
ولديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات 

مطلبًا وطنيا«.
أموال  إلى رؤوس  اللبناني  ويحتاج االقتصاد 
جديدة، بعدما حقق معدل نمو واحد باملئة في 
2018، بينما قاربت في املنطقة الـ 2%، حسب 

سامة في تصريحات صحفية سابقة.
إلــى صعوبة الحصول  ويشير ســامــة دائــمــا 
اللبنانية،  املـــصـــارف  تــمــويــل مــحــلــي مــن  عــلــى 
بــعــدمــا أصــبــحــت الــقــروض املــصــرفــيــة للقطاع 
املــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مــــن  تـــمـــثـــل %110  الــــخــــاص 

اإلجمالي.

يحتاج االقتصاد 
اللبناني إلى رؤوس 

أموال جديدة
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المقررة األممية تجدد تأكيدها على مسؤولية السعودية بقتل خاشقجي

»مراسلون بال حدود« تطالب الرياض بإالفراج عن صحفيين

كشفت منظمة »مــراســلــون بــا حـــدود« 
الـــفـــرنـــســـيـــة ألول مـــــرة عــــن زيــــــــارة وفـــد 
رســـمـــي مــنــهــا لــلــســعــوديــة لــثــاثــة أيـــام 
فــي أبـــريـــل، ومــطــالــبــتــهــا بــإطــاق ســراح 
30 صــحــفــيــا مــحــتــجــزًا، وفـــق مـــا أعلنت 
املــنــظــمــة أمـــــس. وحـــلـــت الـــســـعـــوديـــة في 
املرتبة الـ 170 في ترتيب املنظمة لحرية 
الصحافة، وهذا األداء السيئ للسعودية 
ســبــبــه احــتــجــاز أكـــثـــر مـــن 30 صــحــفــيــا، 
لــكــنــه يــعــود خــصــوصــا لــقــتــل الصحفي 
جمال خاشقجي فــي تركيا فــي أكتوبر 

.2018
وأكــد األمــن العام للمنظمة كريستوف 
ــرانــــس بـــــرس »قــمــنــا  ــة فــ ــالـ دولــــــــوار لـــوكـ
بسلسلة اجتماعات بن 21 و23 أبريل 
ــار«،  ــبــ ــاء مــــســــؤولــــن كــ ــقــ وتـــمـــكـــنـــا مــــن لــ
مــضــيــفــا »أنـــهـــا مــهــمــة غــيــر مــســبــوقــة«. 
وأضــاف دولــوار »تمكنا في كل لقاء من 
الـــحـــديـــث عـــن اغـــتـــيـــال خــاشــقــجــي وعــن 
بـــدون أي استثناء«،  وضــع الصحفين 
ــبــــاب  ــل أســ ــقــ ــي نــ ــ ــا »نـــجـــحـــنـــا فــ ــفـ ــيـ مـــضـ
استنكارنا لوضع حرية الصحافة في 

السعودية«.
فــي تلك األثــنــاء جـــددت املــقــررة األممية 
ــاالت اإلعـــــــــدام  ــ ــحــ ــ الــــخــــاصــــة املـــعـــنـــيـــة بــ
التعسفي املنفذة خــارج نطاق القضاء، 
ــدهـــا عـــلـــى أن  أغـــنـــيـــس كــــــاالمــــــار، تـــأكـــيـ
جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال 
خــاشــقــجــي، »جــريــمــة قــتــل ارتــكــبــت على 

مستوى دولة« في إشارة للسعودية.
ولفتت كــاالمــار، التي شاركت في ندوة 

نقاشية داخل مقر منظمة العفو الدولية 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، حملت 
عنوان »اغتيال جمال خاشقجي: السر 
الــــواضــــح«، فـــي كــلــمــتــهــا لــلــطــريــقــة الــتــي 
نفذت بها الجريمة، قائلة إن »خاشقجي 
قــتــل مــن قــبــل عــمــاء لــلــدولــة الــســعــوديــة 
استخدموا كافة إمكانيات هذه الدولة، 
وهـــذه نتيجة أكـــيـــدة، ومـــن ثــم فـــإن قتل 
الـــرجـــل جــريــمــة ارتــكــبــت عــلــى مــســتــوى 
ــــارك فـــي الـــنـــدوة إلـــى جــانــب  دولـــــة«. وشـ
كاالمار، كل من خديجة جنكيز، خطيبة 
ــــن عـــطـــيـــة، املـــحـــررة  ــاريـ ــ خـــاشـــقـــجـــي، وكـ
بصحيفة، واشنطن بوست، األمريكية، 

ويــحــيــي عـــســـيـــري، الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
السعودي.

الـــريـــاض تــرفــض تحمل  وأوضـــحـــت أن 
مسؤولية ارتكابها للجريمة، مضيفة 
ــتــــذار  ــرفـــض االعــ ــة تـ ــة كــــدولــ ــعـــوديـ »الـــسـ

لعائلة الضحية، وتركيا«.
وقــــبــــل نـــحـــو شــــهــــر، نــــشــــرت املــفــوضــيــة 
األممية لحقوق اإلنــســان تقريرا أعدته 
كــاالمــار، مــن 101 صفحة، وحــّمــلــت فيه 
الــســعــوديــة مــســؤولــيــة قــتــل خــاشــقــجــي 
ــــدة وجـــــــود أدلـــــــة مـــوثـــوقـــة  ــــؤكـ ــدا، مـ ــ ــمـ ــ عـ
ــتـــوجـــب الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع مـــســـؤولـــن  تـــسـ
ــار، بــيــنــهــم ولـــــي الــعــهــد  ــبــ ــعـــوديـــن كــ سـ

محمد بن سلمان.
وذكر تقرير كاالمار أن »مقتل خاشقجي 
هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل 

مسؤوليته السعودية«.
كما أوضح أن العقوبات املتعلقة بمقتل 
خاشقجي يــجــب أن تشمل ولـــي العهد 
الــســعــودي ومــمــتــلــكــاتــه الــشــخــصــيــة في 
الخارج، داعيا الرياض إلى االعتذار من 
أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع 

تعويضات للعائلة.
ــــى أن  ــــي الــــنــــدوة أشـــــــارت كــــاالمــــار إلـ وفـ
ــدة لــهــا  ــاعـ ــم تـــبـــِد أي مـــسـ ــة لــ الـــســـعـــوديـ
عــن إعــــداد ذلـــك الــتــقــريــر، مــوضــحــة أنها 

حاولت التواصل مع عدد من املسؤولن 
السعودين، لكنها لم تصل ألحد منهم.

ولفتت املقررة األممية في ذات السياق 
إلــى أهمية التحرك ضــد املسؤولن عن 
ارتــكــاب الجريمة، مضيفة »فــإذا لم نقم 
باتخاذ أي خطوة، فإننا بذلك سنعطي 
ــــرى  رســــالــــة لـــلـــســـعـــوديـــة ولـــــلـــــدول األخــ
مفادها أن الجريمة تسببت في حدوث 
حالة غضب، لكن األمور ستعود لسابق 
عــهــدهــا، فــهــذه هــي الــرســالــة الــتــي يريد 

زعماء بعض الدول إيصالها«.
ــرورة تــفــعــيــل آلــيــة  ــ كــمــا شــــددت عــلــى ضـ
ــــن قــتــل  ــــد املــــســــؤولــــن عـ الــــعــــقــــوبــــات ضـ
خاشقجي، معربة عن »أسفها للسماح 
ــــودي، مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ــ ــــسـ ــي الـــعـــهـــد الـ ــولــ لــ
ســلــمــان، املــتــهــم الــرئــيــســي فــي الجريمة 
بــاملــشــاركــة فــي قمة مجموعة العشرين 

األخير بمدينة أوساكا اليابانية«.
وتـــابـــعـــت قـــائـــلـــة »لـــقـــد أصـــبـــت بــخــيــبــة 
أمــل كبيرة بسبب مجموعة العشرين، 
ال أعــلــم مــــاذا جـــرى فـــي املــبــاحــثــات بن 
زعــمــاء الــــدول، لــكــن الــصــورة الجماعية 
فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــمـــة عـــرضـــت لـــنـــا أشـــيـــاء 
الــرئــيــس األمــريــكــي،  كــثــيــرة، فمصافحة 
دونـــالـــد تـــرامـــب، البــــن ســلــمــان، لـــم يكن 
ــتـــحـــب عـــلـــى اإلطـــــــــاق مــن  ــر املـــسـ ــ ــاألمـ ــ بـ
وجهة نظري« وبعد اغتيال خاشقجي 
ــأن مـــســـؤولـــن  ــ ــكــــوك بــ الـــــــذي تــــحــــوط شــ
كـــبـــارا فـــي املــمــلــكــة بــيــنــهــم ولــــي الــعــهــد 
فــيــه، طلبت  محمد بــن سلمان تــورطــوا 
األمـــم املــتــحــدة عـــدم عــقــد قــمــة مجموعة 
الــريــاض كما  الــعــام 2020 فــي  العشرين 

هو مقرر.

وكاالت - 

»غضب« ترامب يدفع السفير البريطاني لالستقالة

ــي لـــدى  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــقــــال الـــســـفـــيـــر الـ ــتــ اســ
واشنطن أمس بعدما وصفه الرئيس 
األمــــــريــــــكــــــي دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب بــــأنــــه 
»مخبول« و»غبي«، وذلك بعد الكشف 
عـــــن مــــــراســــــات ســــريــــة يــــصــــف فــيــهــا 
السفير اإلدارة األمريكية بأنها خرقاء.
وتسربت مراسات السفير كيم داروك 
يـــوم األحــــد مما  لصحيفة بــريــطــانــيــة 
أثــار غضب ترامب الــذي كتب تغريدة 
الذعة على تويتر هاجم فيها السفير 
ورئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تيريزا 

ماي التي أعطته تأييدها الكامل.
ووسط الخاف املتنامي بن الحليفن 
املقربن قال ترامب إنه لن يتعامل بعد 
اآلن مع داروك ووصف ماي بالحماقة. 
وقــال داروك في خطاب استقالته إنه 

لم يعد بإمكانه البقاء في منصبه.
املــراســات  وكتب يقول »منذ تسريب 
الــســفــارة دارت تكهنات  الــرســمــيــة مــن 
ــــدة بــقــائــي  كــثــيــرة بـــشـــأن مــنــصــبــي ومـ

كسفير«.
وأضــــــــــــاف »أريــــــــــــد وضــــــــع حــــــد لـــهـــذه 
التكهنات. الوضع الحالي يجعل من 
ــارس  ــ املــســتــحــيــل بــالــنــســبــة لــــي أن أمـ

مهامي كما أريد«.
فـــي املــــراســــات الــســريــة خــــال الــفــتــرة 
من عام 2017 إلى الوقت الحالي، قال 
داروك إن تــقــاريــر إعــامــيــة عــن صــراع 

ــلـــي بــالــبــيــت األبـــيـــض »صــحــيــحــة  داخـ
في معظمها«، ووصف الشهر املاضي 
حالة االرتباك داخل اإلدارة األمريكية 
ــبـــب قــــــــرار تـــــرامـــــب إلـــــغـــــاء ضـــربـــة  بـــسـ

عسكرية على إيران.
املــــراســــات  ــدى  ــ ــ فــــي إحـ ــال داروك  ــ ــ وقـ
املسربة »ال نعتقد حقا أن هذه اإلدارة 
ســتــصــبــح طــبــيــعــيــة بــشــكــل مــلــمــوس 
وأقــل اخــتــاال وأقــل تقلبا وأقــل تمزقا 
بـــالـــخـــافـــات وأقـــــل حــمــاقــة وانـــعـــدامـــا 

للكفاءة من الناحية الدبلوماسية«.
وأبلغت ماي البرملان أن الــوزراء أبدوا 
دعــمــهــم لـــــداروك، الـــذي كـــان مــن املــقــرر 
ــتـــرك مــنــصــبــه فــي  ــال أن يـ ــ عـــلـــى أي حـ

نهاية العام.
وقالت »أبلغته أنه أمر مؤسف للغاية 

أنـــه شــعــر أن مـــن الـــضـــروري أن يــتــرك 
ــــن...  ــــطـ ــنـ ــ ــــدى واشـ ــ مـــنـــصـــبـــه كـــســـفـــيـــر لـ
أبـــدى تأييده  ـــوزراء بكامله  الـ مجلس 

الكامل لسير كيم الثاثاء«.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
جيريمي هنت إن التسريب الذي دفع 

داروك لاستقالة أغضبه للغاية.
ــنـــطـــن كـــوزيـــر  وقــــــال »كـــلـــمـــا زرت واشـ
للخارجية أبهرني سير كيم بمهنيته 
وثقافته«. وأضاف »يغضبني تسريب 

بعض من مراساته«.
وجاء تسريب املراسات في وقت تأمل 
فــيــه بــريــطــانــيــا بـــإبـــرام اتـــفـــاق تــجــارة 
مهم مع أقــرب حلفائها بعد خروجها 
مــن االتــحــاد األوروبـــــي املــقــرر يـــوم 31 

أكتوبر.

تنامي الحساسيات ضد محور 
الشر في المغرب العربي 

قــال األمير مــوالي هشام )ابــن عم العاهل املغربي محمد الــســادس( إنــه قد 
»تنامت لدى الشعوب املغاربية في السنوات القليلة املاضية الحساسيات 
ضد السعودية واإلمارات ومصر، بشكل يتعاظم مع األيام«. ويقصد األمير 
املغربي بالشعوب املغاربية كا من املغرب والجزائر وتونس وموريتانيا 

وليبيا.
وأضــاف في مقال نشرته املجلة الفرنسية »أوريـــون 21« تحت عنوان »من 
الجزائر الى السودان: زخم جديد للربيع العربي«، »لقد منحت املظاهرات 
في الجزائر والسودان الربيع العربي زخما جديدًا، بعد توقفه املؤقت بن 
عامي 2012 و2013 بسبب محور مضاد للثورة شمل الرياض وأبــو ظبي 
والقاهرة، وبسبب تحول بعض االنتفاضات لحروب أهلية، تحواًل تفاقم 
الــواليــات املتحدة  مع االستقطاب السياسي في املنطقة، وساندته كل من 
األمريكية وإسرائيل وإيــران وروســيــا«. وأضــاف األمير مــوالي هشام »لقد 
بات املحور املضاد للثورة في سباق مع الزمن ولن يتراجع أمام أي شيء في 
سعيه لبلوغ أهدافه. لم يعد يحاول إنشاء نماذج من االستقرار االستبدادي 
بل هو يسعى باألحرى الى نشر انعدام االستقرار«. وذكــر »وختاما - وقد 
يكون هذا أهم ما في األمر - فلقد تنامت لدى الشعوب املغاربية في السنوات 
ــارات ومــصــر، بشكل  ــ القليلة املــاضــيــة الــحــســاســيــات ضــد الــســعــوديــة واإلمــ

يتعاظم مع األيام«.

»موزيال« ترفض حراسة 
اإلمارات ألمن اإلنترنت 

قــالــت وكــالــة رويــتــرز إن شــركــة مــوزيــا صاحبة مــحــرك البحث فايرفوكس 
قررت منع حكومة اإلمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن 
اإلنترنت، وذلك استنادا إلى تقارير سابقة بشأن برنامج إماراتي للتجسس 

اإللكتروني.
ونسبت الوكالة إلى بيان من موزيا قولها إنها ترفض مسعى اإلمارات ألن 
تصبح حارسا معترفا به دوليا ألمــن اإلنترنت ومفوضة للتصديق على 

سامة املواقع ملستخدمي فايرفوكس.
وأضافت موزيا أنها اتخذت هذا القرار ألن شركة أمن اإلنترنت دارك ماتر 
كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقا لرويترز وتقارير أخرى ربطت 

بينها وبن برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.
وذكــرت رويــتــرز في يناير أن دارك ماتر - ومقرها أبــو ظبي - أعــدت وحدة 
لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفن نيابة عن جهاز 
مــخــابــرات إمـــاراتـــي. وتــتــألــف الــوحــدة املـــذكـــورة بشكل كبير مــن مسؤولن 
سابقن باملخابرات األمريكية نــفــذوا عمليات اخــتــراق إلكتروني لصالح 
حكومة اإلمــارات. وقال ضباط سابقون بمشروع ريفن لرويترز إن الكثير 
من املسؤولن التنفيذين بشركة دارك ماتر لم يكونوا على علم بالبرنامج 

السري الذي مارس نشاطه من فيا في أبو ظبي بعيدا عن مقر دارك ماتر.
ووجـــــدت رويـــتـــرز أن عــمــلــيــات الــبــرنــامــج شــمــلــت اخـــتـــراق حــســابــات على 
اإلنــتــرنــت لناشطن فــي مجال حقوق اإلنــســان وصحفين ومــســؤولــن من 

حكومات منافسة.

لندن - رويترز

إيران ترحب بوساطة فرنسا 
لخفض التوتر مع واشنطن

أمـــس، عــن ترحيبها بــوســاطــة فرنسية  الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة،  أعــربــت 
الــدول األوروبية إلى  التوتر بني واشنطن وطهران، فيما دعت  لخفض 
تنفيذ التزاماتها تجاه االتفاق النووي. وقال املتحدث باسم الخارجية 
اإليرانية، عباس موسوي، إن بالده ترحب بدور فرنسا لخفض التوتر 
وتنفيذ االتفاق النووي، مشيًرا إلى أن األخيرة »جزء من االتفاق ومن 
واجبها املحافظة عليه«. وأوضــح املتحدث، أن إيــران قــررت إيجاد آلية 
لتقليص التزاماتها في إطار االتفاق النووي، رًدا على خروج الواليات 
التزاماتها  املتحدة من االتفاق ومماطلة األطــراف األوروبية في تنفيذ 

تجاه إيران.
النووي  القانوني من االتفاق  املتحدة غير  الواليات  واعتبر أن »خــروج 
وفرضها عقوبات على إيران، هو إرهاب اقتصادي ودخول في حرب 
الفرنسي  الرئيس  إلــى زيــارة مستشار  اقتصادية«. وتطرق موسوي 
املرتقبة مع  إلى طهران ولقاءاته  الدبلوماسية عمانوئيل بني  للشؤون 

الخارجية، جواد  اإليــرانــي ووزيــر  القومي  أمــني املجلس األعلى لألمن 
ظريف، في إطار محاوالت بالده خفض التصعيد.

ــداة إصــــدار فــرنــســا وبريطانيا  وتــأتــي زيــــارة املــســتــشــار الــفــرنــســي غـ
إلى عقد اجتماع »بصورة عاجلة« لبحث  ا دعا 

ً
ا مشترك

ً
وأملانيا بيان

رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحد املسموح به بموجب 
االتفاق النووي. كما أعربت تلك الدول عن »قلقها البالغ« إزاء مساعي 

إيران زياة مخزونها من اليورانيوم املخصب.
اليورانيوم املخصب يبلغ  إيــران من  أمــس أن مخزون  الوكالة  وذكــرت 
حاليا 213.5 كيلو جرام، أي أنه يفوق الحد املسموح به في االتفاق وهو 
أول  الوكالة في  الــذي تحققت منه  الحد  202.8 كيلو جــرام ويزيد عن 
يوليو وكان 205 كيلو جرامات. وكان مسؤول إيراني - شبه رسمي 
بـــالده تــجــاوزت أمس  إّن  بـــرس« األمــريــكــيــة،  - قــال لوكالة »أسوشيتد 

مستوى 4.5% في تخصيب اليورانيوم.
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حافظ بطلنا ناصر صالح العطية، على 
صــدارة رالي طريق الحرير )سيلكواي( 
2019 فــي نسخته التاسعة، وذلـــك بعد 
ــوزه أمــــس، بــاملــركــز األول فـــي املــرحــلــة  فــ
الرابعة البالغة مسافتها )470,19( كلم 
من إجمالي )476,96( كلم والتي انطلقت 
ــاتـــور فـــي مــنــغــولــيــا  مـــن مــديــنــة أوالن بـ

وسط مسارات حصوية ورملية.
ونجح العطية في توسيع الفارق بينه 
وبني أقرب منافسيه في الرالي، وتمكن 
من قطع مسافة املرحلة الثالثة والبالغ 
طولها )243( كلم املمتدة من أوالن أودي 
بــســيــبــيــريــا الــشــرقــيــة وحــتــى الــعــاصــمــة 
املنغولية أوالن باتور، بصحبة مالحه 
ــلــــى مــن  ــيــــل عــ ــيــــو بــــومــ ــفــــرنــــســــي مــــاثــ الــ
ســيــارتــه تــويــوتــا هــايــلــوكــس مـــن فــريــق 
جــــازوا ريــســيــنــج جــنــوب أفــريــقــيــا، ومــن 
تــحــضــيــر فـــريـــق أوفـــــر درايـــــــف، مسجال 
زمنا وقــدره )3 ساعات و54 دقيقة و16 

ثانية(.
وجــاء في املركز الثاني زميله في فريق 
أوفــــر درايـــــف الــســائــق الــهــولــنــدي أريـــك 
فان لون ومالحه الفرنسي سيباستيان 
ــلـــى مــــن ســــيــــارتــــه تـــويـــوتـــا  ديــــلــــونــــي عـ
ــن تــحــضــيــر أوفـــــردرايـــــف  هـــايـــلـــوكـــس مــ
ــدره )3 ســـاعـــات و58  ــ مــســجــال زمـــنـــا وقــ

املــركــز الثالث  دقيقة و29 ثانية(، وكــان 
الــســائــق الصيني ليو كون  مــن نصيب 
ومالحه مواطنه بان هانغ ليو على من 
سيارته هانوي من نــوع باغي مسجال 
زمنا وقدره )3 ساعات و59 دقيقة و47 

ثانية(.

وبذلك تصدر العطية ومالحه الفرنسي 
ماثيو بوميل الترتيب العام للرالي بعد 
الرابعة مسجال زمنا وقــدره )9  املرحلة 
ســاعــات و3 دقــائــق و27 ثانية( موسعا 
إلــى  أقـــرب منافسيه  الــفــارق بينه وبـــني 
)26 دقيقة و41 ثانية( وحــل فــي املركز 

ــيـــو كـــون  الــــثــــانــــي الــــســــائــــق الـــصـــيـــنـــي لـ
ومـــالحـــه مــواطــنــه بــــان هــونــغ يـــو الـــذي 
ســـجـــل زمـــنـــا وقــــــــدره )9 ســــاعــــات و30 
دقيقة و8 ثوان(، وجاء في املركز الثالث 
ــــروم بــلــيــشــيــه  ــيـ ــ ــرنـــســـي جـ ــفـ الــــســــائــــق الـ
ومالحه مواطنه باسكال أروك مسجال 

زمنا وقــدره )9 ساعات و36 دقيقة و10 
ثوان(.

وتقام اليوم الخميس املرحلة الخامسة 
فـــــي األراضـــــــــــي املـــنـــغـــولـــيـــة وتـــــبـــــدأ مــن 
أوالن بــاتــور إلــى مــانــدال جــوفــي والتي 
تــبــلــغ مــســافــتــهــا اإلجـــمـــالـــيـــة )364,59( 
كــلــم منها )337( كــلــم خــاصــة بالسرعة 
وتــتــكــون تــضــاريــســهــا ومــســاراتــهــا من 
أراض حصوية ورملية وطينية موحلة 
واســـفـــلـــتـــيـــة، وهــــــي صـــعـــبـــة جــــــدا عــلــى 

املتسابقني.
وأعــرب بطلنا ناصر صالح العطية عن 
رضــــاه الــتــام عــن أدائــــه وتـــصـــدره لــرالــي 
طريق الحرير، وهو يسير بخطى ثابتة 
نحو تحقيق هدفه املنشود وهو الفوز 
بــالــلــقــب لــلــمــرة األولــــــى، قـــائـــال: »تــمــكــنــا 
مــن اجــتــيــاز أطـــول وأصــعــب مــرحــلــة في 
األراضـــي املنغولية، وقــد ســارت األمــور 
ــا يــــــرام وحـــســـب مــا  مــعــنــا عـــلـــى خـــيـــر مــ
الرابعة  لــه، وقــد فزنا باملرحلة  خططنا 
من بدايتها وحتى نهايتها وتصدرنا 
الرالي ووسعنا الفارق بيننا وبني أقرب 

املنافسني إلى )26 دقيقة و41 ثانية«.
وأضـــــــــاف الـــعـــطـــيـــة: الـــخـــمـــيـــس ســنــبــدأ 
املــرحــلــة الــخــامــســة ومــســاراتــهــا صعبة 
لــتــركــيــز وقــــوة إرادة ونتمنى  وتــحــتــاج 
التوفيق ملــواصــلــة مــشــوار االنــتــصــارات 

وأضع نصب عيني اللقب.

أعــلــن الـــنـــادي الــعــربــي رســمــيــا تــعــاقــده مــع الــتــونــســي حمدي 
الحرباوي مهاجم زولته فاريغيم البلجيكي ملدة موسمني.

ــر الــحــســاب الــرســمــي للعربي عــلــى تــويــتــر أمـــس »يسرنا  وذكـ
اإلعــالن عن التعاقد مع املهاجم التونسي حمدي الحرباوي 
ملــدة مــوســمــني«. ووصـــل الــحــربــاوي إلــى الــدوحــة منذ يومني 
وخــضــع للفحص الطبي الستكمال إجــــراءات التعاقد وبــات 
املــحــتــرف األجــنــبــي الــجــديــد الــثــالــث بــعــد األيــســلــنــدي آرون 

غونارسون، واألملاني بيار ميشال السوغا.
وخــاض حمدي الحرباوي تجربة احترافية سابقة مع نادي 
قطر 2015 و2016، وحــل في املركز الثاني بــصــدارة الهدافني 
بنهاية موسم 2015 برصيد 21 هدفا لكنه ترك النادي ورحل 

بداية موسم 2016.
وبــــدأ الــحــربــاوي مـــشـــواره بــنــادي الــتــرجــي الــتــونــســي )2003 
- 2008(، ثــم انــتــقــل إلـــى بلجيكا حــيــث لــعــب ألنــديــة مــوكــرون 
كإعارة )2008(، وانضم إلى صفوف فيزيه )2008 - 2010( وآود 

هيفرلي لوفني )2010 - 2011( ولوكيرين )2011 - 2014(.
ثم انتقل إلى نادي قطر )2015 - 2016( وعاد في املوسم التالي 
ــــدوري اإليــطــالــي  إلـــى لــوكــيــريــن كــمــا تــوجــه الــحــربــاوي إلـــى الـ
حــيــث لــعــب لــصــفــوف أوديـــنـــيـــزي )2016( وبــعــدهــا عــــاد إلــى 
بلجيكا وانضم إلى أندرلخت )2016 - 2017( وأعير إلى رويال 

شارلروا )2017( وزولته فاريغيم )2018(.

العربي يتعاقد 
مع التونسي الحرباوي 

لموسمين

أعــلــن االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم إقــامــة 
ـــني نـــاديـــي  املـــوقـــعـــة الـــقـــطـــريـــة الـــخـــالـــصـــة بـ
الدحيل والسد، في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، عــلــى أحــــد مـــالعـــب الــنــســخــة 
الــتــي تحتضنها قطر،  املونديالية املقبلة، 
ــقـــاري  الـ ــرر االتــــحــــاد  ــ ــام 2022. وقــ ــ ــاء عـ ــتـ شـ
ــتـــه فــي  ــة الـــلـــقـــاء، املــــقــــررة إقـــامـ ــامــ لــلــعــبــة إقــ
املــقــبــل، على إستاد  الــســادس مــن أغسطس 
الـــوكـــرة، وهـــو أول ملعب  الــجــنــوب بمدينة 
مونديالي ُيشيد بالكامل، والثاني من حيث 
الــجــاهــزيــة بــعــد إســـتـــاد »خــلــيــفــة الـــدولـــي«. 
الـ  وسيكون إستاد الجنوب في ذهــاب دور 
16 اآلسيوي ملعبًا بيتيًا للدحيل، في حني 
يحتضن إســتــاد »جــاســم بــن حــمــد« بنادي 
الــســد مــوقــعــة اإليــــاب، فــي الــــ 13 مــن الشهر 
ذاتــه. وجاء القرار اآلسيوي بناًء على طلب 
من إدارة الدحيل نقل اللقاء من ملعبه »عبد 
الــذي  الله بــن خليفة« إلــى إســتــاد الجنوب، 
تبلغ طاقته االستيعابية 40 ألفًا، ويتوفر 

على تقنية التبريد املبتكرة.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
قد افتتحت امللعب املونديالي في 16 مايو 
املــاضــي، واحــتــضــن املــلــعــب املــونــديــالــي في 
تــلــك الــلــيــلــة نــهــائــي كـــأس ســمــو األمــيــر بني 
الــدحــيــل والــســد، والـــذي انتهى بــفــوز األول 

بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل هـــدف، ليظفر رفــاق 
املعز علي بلقب »أغلى الكؤوس«.

ــة، فــإن  ــقـــرعـ ــه نــتــائــج الـ ــرزتــ وبــحــســب مـــا أفــ
املتأهل من مباراة الدحيل والسد سيلتقي 
الفائز من لقاء النصر السعودي والوحدة 
ـــ »أمـــجـــد  اإلمــــــاراتــــــي، فــــي دور الـــثـــمـــانـــيـــة لــ
الـــكـــؤوس اآلســيــويــة«. وبــعــيــدًا عــن األجـــواء 

اآلســيــويــة، يبقى إســتــاد »جــاســم بــن حمد« 
مــرشــحــًا الســتــضــافــة املــواجــهــة الــثــالــثــة بني 
الــســد والــدحــيــل فــي غــضــون 10 أيـــام، ولكن 
ة على لقب كــأس السوبر في الـــ 17  هــذه املــرَّ
عد 

ُ
من أغسطس املقبل، وهي املباراة التي ت

تــدشــيــنــًا رســمــيــًا لــلــمــوســم الــجــديــد )2019-
.)2020

ــة اجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــــدوحـ اخـــتـــتـــمـــت أمـــــس فــــي الـ
ــاء الـــوفـــود الـــتـــي ســتــشــارك فـــي دورة  ــ رؤســ
األلــــعــــاب الــعــاملــيــة الــشــاطــئــيــة / أنــــــوك قطر 
الــدوحــة خالل  الــتــي ستستضيفها    /2019
الفترة من 12 - 16 أكتوبر املقبل تحت مظلة 
اتــحــاد الــلــجــان األوملــبــيــة الــوطــنــيــة »أنــــوك« 
عــلــى املـــالعـــب الــشــاطــئــيــة بــمــؤســســة الــحــي 
ــتــــارا/  ونـــــادي الـــغـــرافـــة فـــي 14  الــثــقــافــي / كــ

رياضة شاطئية.
وكـــانـــت االجــتــمــاعــات الــتــي اســتــمــرت على 
مــــدى يــومــني قـــد تــنــاولــت مــنــاقــشــة الــعــديــد 
من األمــور التنظيمية الخاصة باستضافة 
ــهــــدت تــقــدمــًا  ــــي شــ ــتـ ــ وتـــنـــظـــيـــم الــــــــــدورة والـ
مــلــمــوســًا وســريــعــًا مــنــذ إعــــالن قــطــر كــدولــة 
مــضــيــفــة لــلــنــســخــة األولــــــى لــــــدورة األلـــعـــاب 
ــان الــــيــــوم األول  ــ ــ الـــعـــاملـــيـــة الـــشـــاطـــئـــيـــة، وكـ
لالجتماعات قــد شهد مناقشة الكثير من 
ــور الــهــامــة املــتــعــلــقــة بـــالـــدورة كــمــا قــام  ــ األمـ
رؤســاء الــوفــود بــزيــارة للمالعب الشاطئية 
املوجودة في الحي الثقافي / كتارا/  والتي 

الــريــاضــات الخاصة  ســتــقــام عليها معظم 
بالدورة وأيضا املرافق املختلفة املوجودة 
ــرب الــجــمــيــع عــن رضــاهــم بما  فــي قــطــر وأعــ
شاهدوه من منشآت تطابق أعلى املعايير 
الــكــبــيــرة فــي أن تقوم  الــعــاملــيــة وعـــن ثقتهم 
الـــدوحـــة بتنظيم دورة عــاملــيــة استثنائية 
ــبـــرة عـــاملـــيـــة فــي  ــه قـــطـــر مــــن خـ ــا تــتــمــتــع بــ ملــ
اســتــضــافــة وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة 
الـــعـــاملـــيـــة. وشـــهـــد الــــيــــوم الـــخـــتـــامـــي تــقــديــم 
شـــرح مــفــصــل مـــن الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــدورة 
ــلــــت إلــــيــــه االســــتــــعــــدادات  عــــن آخـــــر مــــا وصــ
والتحضيرات الخاصة باستضافة الدورة 
مــثــل اإلجــــــراءات الــخــاصــة بــالــحــصــول على 
الــتــي يجب  الــخــاصــة  الــتــأشــيــرات واملعايير 
اتـــبـــاعـــهـــا ومـــواعـــيـــد تــســجــيــل لــلــمــشــاركــني 
مـــن الـــريـــاضـــيـــني واإلداريـــــــــني واملــــواصــــالت 
الــداخــلــيــة والـــفـــنـــادق املــقــتــرحــة مـــن اللجنة 
ــيـــني واإلداريـــــــــني  ــريـــاضـ ــة الـ ــامــ املـــنـــظـــمـــة إلقــ
ــاء الــوفــود وفــنــدق إقــامــة اإلعالميني  ورؤســ
ــاركـــني فـــي تــغــطــيــة فــعــالــيــات الــــــدورة،  املـــشـ
ــة وفـــحـــص املــنــشــطــات  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــدمــ والــــخــ

والخدمات والرعاية الطبية.

وقــد أعــرب السيد أحمد فيصل الجهضمي 
نــائــب رئــيــس اللجنة  الــوفــد العماني  مــديــر 
العمانية للجولف عن سعادته بما شاهده 
وقال: لقد عودتنا قطر على حسن الضيافة 
ــذا لــيــس بــغــريــب وأعــتــقــد أن  والــتــنــظــيــم وهــ
الــتــحــضــيــرات الــتــي تــم إنــجــازهــا حــتــى اآلن 
ــــدورة خـــالل الــثــالثــة أســابــيــع  الســتــضــافــة الـ
املــاضــيــة، قــد اخــتــصــرت عمل ثــالث سنوات 
ــا  ــ ــر وأنــ ــطــ ــة قــ ــ ــدولــ ــ وهـــــــــذا شـــــــيء يـــحـــســـب لــ
عــلــى ثــقــة بــأنــهــا ســتــكــون بــطــولــة نــاجــحــة 
الــدولــة التي  وتــضــع مسؤولية كبيرة على 
ستستضيف النسخة القادمة. ومن جانبه، 
ــال الــســيــد فــالديــمــيــر بــوقــيــفــســكــي املــديــر  قــ
الرياضي باللجنة األوملبية املقدونية: أود 
أن أعبر عن إعجابي بالتطور الذي تشهده 
قطر خاصة في املجال الرياضي وكنت قد 
الـــدوحـــة عـــام 2015 وحـــضـــرت جانبا  زرت 
من بطولة العالم لكرة اليد والتي أعتبرها 
ــدة مـــن أفــضــل الــبــطــوالت مـــن الــنــاحــيــة  ــ واحـ
أتـــفـــاجـــأ إذا علمت  ــن  لـ ــك  ــذلـ الــتــنــظــيــمــيــة ولـ
بــتــنــظــيــم دورة ريــاضــيــة  قــطــر ســتــقــوم  أن 

شاطئية عاملية على أفضل مستوى.

الدحيل والسد قمة قطرية في البطولة اآلسيوية

اختتام اجتماعات رؤساء وفود »األلعاب الشاطئية«

6 أغسطس المقبل بإستاد الجنوب

¶  قمة آسيوية في إستاد الجنوب.. أرشيفية

¶  ناصر العطية

الدوحة -  

الدوحة -  

2019 بطلنا ناصر العطية يحافظ على صدارة رالي طريق الحرير 
تمكن من اجتياز أطول وأصعب مرحلة في األراضي المنغولية

أوالن باتور - قنا
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أبــدى مــدرب املنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي، 
أمــس األربــعــاء، حــذره عشية املــواجــهــة املرتقبة فــي السويس 
ــاحــــب »الــــتــــاريــــخ  ــوار، املـــنـــتـــخـــب صــ ــــد كــــــوت ديــــــفــــ بـــمـــصـــر ضـ

والخبرة«، في ربع نهائي كأس األمم األفريقية.
وتخوض الجزائر التي تقدم أداء قويا جعلها في مصاف أبرز 
املرشحني لنيل لقب ثان في تاريخه بعد 1990، مواجهة اليوم 

الخميس ضد املنتخب العاجي املتوج بلقب 1992 و2015.
وفي مؤتمره الصحفي أمس األربعاء، شدد بلماضي على أن 
املباراة لن تكون »اختبارا«، بل »مباراة ربع نهائي يجب أن 

نفوز بها للعبور الى الدور املقبل«.
وتابع: »كوت ديفوار منتخب مرشح أيضا للقب كأس أفريقيا 
مع كل العبيه الجيدين الذين يلعبون في بطوالت جيدة. هم 
العبو خبرة، لديهم اقتناع بالقدرة على الفوز، حققوا اللقب 

في 2015«، وفق ما نقلت »فرانس برس«.
وأضاف: »هذا منتخب لديه هذا التاريخ والخبرة مع الفوز«، 
قــبــل أن يـــحـــذر مـــن »مــنــافــس صــعــب والــلــعــب ضــــده ســيــكــون 
دقيقا«. واستعاد بلماضي مباراة كوت ديفوار ومالي في ثمن 
النهائي االثــنــني، والــتــي خــرج العاجيون فائزين بها بهدف 
نظيف، رغم ما اعتبره املدرب الجزائري سيطرة مالية وقدرة 

على هز الشباك السيما في الشوط األول.
ورأى النجم الدولي الجزائري السابق أن تلك املباراة أظهرت 
املــنــتــخــب يــمــكــن أن تــســيــطــر عــلــيــه دون أن تــســجــل،  »أن هــــذا 
ويتمكن في نهاية املطاف من الفوز عليك«، ما سيتطلب أن 
يقوم العبوه »بكل شيء لنكون مركزين ومصممني، وسيكون 
األمــر عبارة عن تــوازن قــوى، إذا كانوا أقــوى منا سيفوزون... 

املباراة لن تكون سهلة ال لطرف وال لآلخر«.

بلماضي يحذر من »تاريخ 
وخبرة« كوت ديفوار

اليوم مواجهة قوية ضد المنتخب العاجي

أصبح النجم البلجيكي إيدن هازارد، نجم 
ريــال مدريد الجديد، أعلى الالعبني قيمة 
ــالـــدوري اإلســبــانــي، مــتــســاويــا بــذلــك مع  بـ
األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.
ووفقا ملوقع »ترانسفير ماركت« املختص 
بــأســعــار الــالعــبــني، تــراجــعــت قيمة ميسي 
السوقية إلى 150 مليون يورو، ليتساوى 

بذلك مع هازارد.
ويتصدر ميسي وهــازارد قائمة الالعبني 
األعــــــلــــــى قــــيــــمــــة فــــــي »الـــــلـــــيـــــغـــــا«، ويــــأتــــي 
خلفهما الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي 
إلــى 130  انخفضت قيمته السوقية كذلك 

مليون يورو.
ويــحــتــل هـــــــازارد ومــيــســي املـــركـــز الــثــالــث 
فــي قائمة أعــلــى الــالعــبــني قيمة فــي سوق 
االنتقاالت، في حني يأتي الفرنسي كيليان 
ــان،  ــرمـ ــيـ ــان جـ ــ ــب بــــاريــــس ســ ــ مــــبــــابــــي، العــ
يـــورو،  بــاملــركــز األول، بقيمة 200 مــلــيــون 

ويليه زميله في النادي، البرازيلي نيمار، 
بقيمة 180 مليون يورو.

ــازارد وميسي  ويــتــســاوى نجما الليغا هــ
مـــع املـــصـــري مــحــمــد صــــالح واإلنــجــلــيــزي 
هــــاري كــــني، حــيــث تــبــلــغ قــيــمــة كـــل منهما 

ــازارد  150 مــلــيــون يــــورو كــذلــك. وقــلــص هــ
»الــفــجــوة« بينه وبــني ميسي، حيث كانت 
قيمة النجم البلجيكي 110 ماليني يــورو 
املــاضــي، بينما كــانــت قيمة ميسي  الــعــام 

تعادل 180 مليون يورو.

بعد صيف جــاف مــن ناحية االنــتــقــاالت، بدأ 
ليفربول اإلنجليزي أول تحركاته »الجدية« 
فــي ســوق االنــتــقــاالت، تــجــاه أحــد نــجــوم ريــال 

مدريد اإلسباني.
ــلـــيـــزيـــة صـــــــدرت أمـــس  ــا لـــتـــقـــاريـــر إنـــجـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــاء، وضــــع لــيــفــربــول الــنــجــم اإلســبــانــي  ــعــ األربــ
مــاركــو أسينسيو صــوب عينيه، فــي مخطط 

لتعزيز قوته الهجومية املوسم املقبل.
ــالـــت صــحــيــفــة »إكـــســـبـــريـــس« إن لــيــفــربــول  وقـ
رصد مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع النجم 
اإلسباني الشاب، الذي قد يرحل عن »امللكي« 

بحثا عن مكان أساسي بالخارج.
الــصــحــيــفــة إن ريـــــال مـــدريـــد مستعد  وقـــالـــت 
للتخلي عن أسينسيو مقابل الحصول على 
الــــذي سيعني أن على  العـــب بــاملــقــابــل، األمــــر 
لـــيـــفـــربـــول الــتــخــلــي عــــن أحـــــد العـــبـــيـــه مــقــابــل 
الــصــحــافــة اإلنجليزية  أســيــنــســيــو. واعــتــبــرت 
ــيـــارا  ــا »خـ ــامـ الـــنـــجـــم الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 23 عـ
مــثــالــيــا« لــلــيــفــربــول، حــيــث يــســتــطــيــع الــنــجــم 
الشاب اللعب على الطرفني، وخلف املهاجمني، 

مما يجعله العــب »جــوكــر« يستطيع ســد أي 
فــراغ. كما يمتلك أسينسيو خبرة كبيرة في 
ــا، سبق أن حققها عامي  أبــطــال أوروبــ دوري 
2017 و2018، حني سجل أهــدافــا حاسمة في 
ــم يــتــعــاقــد لــيــفــربــول حتى  كــال الــنــســخــتــني. ولـ
اآلن مع أي نجم كبير خــالل فترة االنتقاالت، 
املــدرب  أثــار التساؤالت بشأن مخططات  مما 

األملاني يورغن كلوب، الذي »سيحارب« على 
الجبهتني املحلية واألوروبية املوسم املقبل.

بالرغم مــن االهتمام الحقيقي، ال تــزال مهمة 
بطل أوروبـــا بالتعاقد مــع أسينسيو صعبة 
جــــدا، وذلــــك ألن املــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
بــالــالعــب، وفــقــا لتصريحاته  ــدان متمسك  زيــ

نهاية املوسم املاضي.

هازارد يعادل ميسي ويصبح األعلى قيمة في »الليغا«

أسينسيو أول مخططات ليفربول الكبرى هذا الصيف

ــاء،  ــعـ كــشــف تــقــريــر صــحــفــي كــتــالــونــي، أمـــس األربـ
أن ريـــال مــدريــد يجهز عــرضــه األخــيــر ملانشستر 
الفرنسي، بول  التعاقد مع العبه  يونايتد، من أجــل 
ا لصحيفة »سبورت«، فإن فلورنتينو 

ً
بوجبا. ووفق

بيريز، رئيس النادي اإلسباني، سيقدم 150 مليون 
يورو إلدارة الشياطني الحمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي، بعد رفض النادي 
اإلنجليزي الحصول على 80 مليون يورو، باإلضافة 

إلى جاريث بيل، مقابل االستغناء عن بوجبا.
وأشــارت إلى أن رغم ذلك، فإن عرض النادي امللكي 
ــا إدارة الــيــونــايــتــد، التي 

ً
الــجــديــد قــد ال يــرضــي أيــض

يـــورو للتعاقد مــع بــوجــبــا، في  دفــعــت 105 مــايــني 
ــــرى، يـــواصـــل الــدولــي  صــيــف 2016. ومـــن جــهــة أخـ
ــوال، الضغط  الــفــرنــســي، ووكــيــلــه اإليــطــالــي مينو رايــ
التفاوض  بــاب  الحمر، من أجــل فتح  الشياطني  على 

مع ريال مدريد بشأن الرحيل.
يذكر أن تقارير إنجليزية ذكرت، أمس، أن النرويجي 
أولي جونار سولسكاير، املدير الفني لليونايتد، طلب 

من بوجبا البقاء ملوسم آخر في »أولد ترافورد«.

ريال مدريد يجهز 
عرضا ضخما لبوجبا

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

ا 
ً
ا مستحق

ً
حقق منتخب السنغال فوز

عــلــى بــنــني بــهــدف نــظــيــف، فــي الــلــقــاء 
الـــذي جمعهما، أمــس األربـــعـــاء، على 
مــلــعــب الــــدفــــاع الـــجـــوي لــيــتــأهــل إلــى 
املــربــع الذهبي فــي كــأس أمــم أفريقيا 

2019، املقامة في مصر.
ــا جـــــاي جـــابـــا هـــدف  ــ ــــسـ وســـجـــل ادريـ
السنغال، في الدقيقة 70، بعد انطالقة 

من الخلف أنهاها بتسديدة قوية.
وضرب املنتخب السنغالي، موعدا مع 

الفائز في مباراة تونس ومدغشقر.
مـــنـــتـــخـــب الــــســــنــــغــــال بــــــــدأ املــــــبــــــاراة 
لــعــب منتخب بنني  مــهــاجــمــا، بينما 
بـــأســـلـــوبـــه الــــدفــــاعــــي، املـــعـــتـــمـــد عــلــى 
املـــــرتـــــدات الـــهـــجـــومـــيـــة، وراهـــــــن عــلــى 
الــدفــاع والــوســط، إليقاف  التكتل فــي 

مفاتيح اللعب السنغالي.
وتحرك نجم السنغال ماني، وسقط 

في محاولتني في فخ التسلل.
وفشل منتخب السنغال في استثمار 
الـــضـــغـــط الـــــــذي مـــــارســـــه، حـــيـــث بـــدأ 
ــة 20،  ــقـ ــيـ ــدقـ ــنــــذ الـ ــنـــني ومــ مــنــتــخــب بـ
يــمــارس حقه فــي الــهــجــوم، على غــرار 
تـــســـديـــدة ســــوكــــو الــــتــــي مـــــرت الـــكـــرة 
عــلــى إثـــرهـــا جــانــبــا فـــي الــدقــيــقــة 20، 
تلتها مــحــاولــة أخــطــر مــن ركــلــة خطأ 
نــفــذهــا نــفــس الـــالعـــب، الـــكـــرة وصــلــت 
الـــذي أكملها بكعبه، ومــرت  لــبــوتــي، 
الكرة محاذية للمرمى، في الدقيقة 2، 

وكادت أن تخدع بوتي.
وفي الدقيقة 31، مرر ماني كرة ذكية 
لنيانغ فــي مــربــع الــعــمــلــيــات، غــيــر أن 

الحارس أالجبي كان أسرع.
ونزل اإليقاع في الربع ساعة األخيرة 
الــــشــــوط األول، ونـــجـــح مــنــتــخــب  مــــن 
بــنــني بــذكــائــه فـــي امــتــصــاص ضغط 

ــذي نقصته  ــ الـ الــســنــغــالــي،  املــنــتــخــب 
اللمسة األخــيــرة، على غـــرار الفرصة 
التي أتيحت لنيانغ فــي الدقيقة 38، 
عــنــدمــا بــالــغ فـــي املــــراوغــــة، فـــي مــربــع 

العمليات، بدل أن يسدد.
ــهــــى مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال الـــشـــوط  وأنــ
األول بقوة، وأضاع فرصها سلة أمام 
املـــرمـــى عــبــر بـــالـــدي وادريــــســــا جــاي 
وشــيــخــو كـــويـــاتـــي، لــيــنــتــهــي الــشــوط 
ــلـــبـــي، حـــيـــث فــشــل  بـــتـــعـــادل سـ األول 
السنغال في التسجيل، رغم أن نسبة 
اســتــحــواذه عــلــى الــكــرة بلغت 70 في 

املائة مقابل 30 في املائة لبنني.
مع انطالق الشوط الثاني بدقيقتني، 
ــن لـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، بـــوتـــي  ــ هـــجـــمـــة مـ
ــام ملــرمــى وســـدد،  يــتــوصــل بــالــكــرة أمــ
ــز يـــتـــدخـــل  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــن الــــــــحــــــــارس جـ ــ ــكـ ــ لـ

ويتصدى للكرة.
الدقيقة 58، ركلة حرة للسنغال قرب 

خــط مربع العمليات، نفذها سايفي 
بقوة، الكرة مرت جانبا.

الدقيقة 63، يقوم أليو سسي مــدرب 
السنغال بتغيير اضــطــراري بإشراك 
مباي بدال من نيانغ.، ثم أدخل دياتي 

بدال من بالدي.
الدقيقة 66، العــب السنغال سابالي 
ينفرد بــالــحــارس أالجــبــي مــن الجهة 
الــيــســرى، وســـدد بــقــوة، الــكــرة تذهب 
عاليا، وكاد جوميز حارس السنغال 
أن يسجل هدفا بالخطأ ضد مرماه، 
ــد  ــــرة ألحـ ــكـ ــ ــر الـ ــريـ ــمـ ــا حـــــــاول تـ ــدمـ ــنـ عـ

زمالئه، إذ مرت محاذية للمرمى.
ــنـــني بــــأول  وقـــــــام دوســـــايـــــي مـــــــدرب بـ
ــدا وأدخـــــل  ــيــ تـــغـــيـــيـــر، وأخـــــــرج دي أملــ

سيبو في الدقيقة 69.
الـــدقـــيـــقـــة 70 يــنــطــلــق ادريــــســــا جــابــا 
جـــاي مــن الــخــلــف ويــتــوغــل فــي مربع 
العمليات، لينفرد بالحارس أالجبي 

وســــدد بـــقـــوة، لــيــســجــل الـــهـــدف األول 
الــدقــيــقــة 70 ومــبــاشــرة  فــي  للسنغال 
بــعــد الـــهـــدف، مــانــي يــتــوصــل بــالــكــرة 
أمام املرمى، وسدد، الحارس أالجبي 

يتألق ويتصدى للكرة.
وســجــل مــانــي هــدفــا فـــي الــدقــيــقــة 72 
ــراده بــــالــــحــــارس، ورفـــضـــه  ــ ــفــ ــ ــعـــد انــ بـ
ــم املــــســــاعــــد بــــدعــــوى الــتــســلــل،  ــكـ الـــحـ
واضــطــر الــحــكــم الــجــزائــري مصطفى 
غـــوربـــال الــلــجــوء لــلــفــار، الــــذي أكـــد له 

صحة القرار وعدم احتساب الهدف.
وواصـــل منتخب الــســنــغــال، ولــم يكن 
ــام  مـــانـــي مــحــظــوظــا فـــي فــرصــتــني أمـ
املرمى، وزادت صعوبة منتخب بنني 
بعد طرد املدافع فيردون، إثر تدخله 

على جابا في الدقيقة 82.
وعرف منتخب السنغال كيف يحافظ 
على هدفه، ليحجز بطاقة التأهل إلى 

املربع الذهبي.

السنغال يحجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي ألمم أفريقيا
بعد فوز مستحق على بنين بهدف نظيف

¶  منتخب السنغال يمر بسهولة للمربع الذهبي
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الكريم  القرآن  الرياضية لطالب مراكز تعليم  يتواصل برنامج األنشطة 
األوقـــاف والشؤون  بـــوزارة  الديني  الــدعــوة واإلرشـــاد  إدارة  التي تنظمها 
األربــعــاء من كل أسبوع بملعب وزارة األوقـــاف بمنطقة  يــوم  اإلسالمية 
ــقــرآن الــكــريــم، وإتــاحــة  مسيمير، بــمــشــاركــة طـــالب أحـــد مــراكــز تعليم ال

ممارسة الرياضات املختلفة باإلضافة إلى مسابقات كرة القدم.
هذا وتولي إدارة الدعوة ممثلة في قسم القرآن الكريم وعلومه الذي يشرف 
على إقامة هذه األنشطة الرياضية اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب الهام في 

حــيــاة الــطــالب، حــيــث املــــردود املــعــنــوي الــجــيــد لــهــذه األنــشــطــة املصاحبة 
لبرامج ومناهج تعليم القرآن الكريم بالوزارة، وكذلك ملساهمتها في رفع 
للمراكز، ولذا تحرص اإلدارة  املنتسبني  النشاط لدى  املعنويات وتجديد 
التربوية والرياضية والترفيهية املصاحبة  البرامج واألنشطة  على إقامة 
القرآن  العام. ويحظى طالب مراكز تعليم  القرآن على مدار  ملنهج تعليم 
الكريم بتجربة متميزة، وذلك من خالل مباريات دوري طالب املراكز الذي 

دأبت اإلدارة على إقامته خالل السنوات املاضية.

سعر الذهب عيار 24

ريــــــال

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

ارتدى 15 قميصا لتجنب رسوم الوزن الزائد

أرقام وحقائق

ــر،  ــ ــ ــدة فـــتـــحـــيـــة أديـ ــيــ ــســ ــ أكــــــــدت ال
مديرة قسم الصيدلة في سدرة 
ــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــ لــلــطــب: »دعـ
التخلص من  البيئية عبر  للنظم 
ــواد التخدير  األدويــــة ونــفــايــات مـ
بــمــســؤولــيــة ودون إلــحــاق ضــرر 
إلــى أن وزارة  ــارت  بالبيئة«، وأشـ
الــصــحــة الــعــامــة فـــي قــطــر أقـــرت 
تـــوصـــيـــات الــقــســم بـــهـــذا الــشــأن 
الــرعــايــة الصحية  داعــيــة مقدمي 

اآلخرين الستلهام نفس النهج.
وحــــددت الــســيــدة فتحية أديـــر 5 
خـــطـــوات لــلــتــخــلــص مـــن األدويـــــة 
أو  املــرغــوب فيها  املوصوفة غير 
منتهية الصالحية في املنزل، أال 
وهي الحرص على إخراج األدوية 
العبوات األصلية.  املوصوفة من 
ــلـــومـــات الــشــخــصــيــة  وإزالــــــــة املـــعـ
ورقم الوصفة الطبية أو إخفاؤها 
مــــن عـــبـــوة الــــــــدواء الـــفـــارغـــة عــن 
طــريــق تــغــطــيــتــهــا بــعــالمــة دائــمــة 
ــق أو عـــن طــريــق  أو شــريــط الصـ
الـــدواء الصلب  خدشها، وسحق 
ــة الــــدواء الــســائــل فــي املــاء  أو إذابــ
قــبــل مــزجــه مــع فــضــالت القطط 
املـــطـــحـــونـــة، ووضــــع  الـــقـــهـــوة  أو 
الخليط فــي عــبــوة بغطاء ممكن 
التخلص منها أو في كيس قابل 
للغلق، ووضع العبوة املغلقة التي 
تحتوي على خليط األدوية مبطل 
الفارغة  املفعول وعبوات األدويــة 

في سلة املهمالت.
ــة: كــمــا  ــلـ ــائـ ــطــــردت أديــــــر قـ ــتــ واســ
ــلــــى عــــدم  ــهــــور عــ ــمــ ــــجــ ــع ال ــجـ نـــشـ
ــة املــوصــوفــة غير  ــ تــخــزيــن األدويـ
الضرورية أو منتهية الصالحية، 
إذ يــنــبــغــي عــلــيــهــم الــتــخــلــص من 
هــذه األدويـــة بشكل آمــن لتجنب 
ــتــــالع  ابــ أو  ســـــــوء االســـــتـــــخـــــدام 
الـــحـــيـــوانـــات األلــيــفــة  ــال أو  ــفــ األطــ
لــهــا عــن طــريــق الــخــطــأ أو إلــحــاق 
أضـــــــرار بـــالـــبـــيـــئـــة. كـــمـــا يــوصــى 
بــالــنــظــر فـــي اتـــبـــاع نــفــس طريقة 
الخاصة بخلط األدويــة  التخلص 
مـــع فـــضـــالت الــقــطــط أو الــقــهــوة 

املطحونة.

ــادي الـــعـــلـــمـــي الـــقـــطـــري أمــــس،  ــ ــنـ ــ اخـــتـــتـــم الـ
العلمي  للمخيم  األولــى  فعاليات مجموعته 
الصيفي والــتــي تضمنت تنفيذ مشاريع 
علمية هادفة وشاملة تساهم في االحتفاظ 
الطالب والطالبات في املشاريع  ومشاركة 

املدرسية للعام الدراسي القادم.
إنتاجها في  تــم  الــتــي  املــشــاريــع  واشتملت 
هذه املجموعة على مشروع بيت العصافير 
لــلــفــئــة الــعــمــريــة مـــن 8 حــتــى 10 ســـنـــوات.. 
ــــى مـــشـــروع املــصــبــاح الــذكــي  بـــاإلضـــافـــة إل
العمرية من 11 حتى  للفئة  األلـــوان  متعدد 
للفئة  الرقمية  الــســاعــة  13 سنة ومــشــروع 
العمرية من 14 حتى 17 سنة وكلها تعتمد 
بشكل عـــام عــلــى تــدريــب املــشــاركــني على 
الــســي إن ســي ولحام  التعامل مــع ماكينة 
الــقــطــع اإللــكــتــرونــيــة بــطــريــقــة صحيحة ثم 
برمجة األردوينو وذلك بعد تجميع الهيكل 
املــخــصــص لــكــل مـــشـــروع. وقـــالـــت الــســيــدة 
فاطمة املهندي املدير اإلداري للنادي العلمي 
القطري إن النادي حرص من خالل خطته 
للنشاط الصيفي لهذا العام أن يكون هناك 
مخرجات عملية وعلى مستوى عــال من 
أفكار ونــمــاذج جديدة  الدقة وتتميز بأنها 
كليا بالنسبة للنشاط الصيفي، مشيرة 
إلى أنه تم توزيع حقيبة علمية لكل مشارك 

تساعده في تنفيذ املشروع املحدد له.

نــظــم الـــنـــادي الــعــربــي الــريــاضــي ومــركــز 
شـــــبـــــاب الــــــــوكــــــــرة، ضــــمــــن نـــشـــاطـــهـــمـــا 
ــــى مـــربـــط الــشــقــب،  الـــصـــيـــفـــي، زيـــــــارة إلـ
وبــمــشــاركــة 50 مــشــاركــًا مــن منتسبي 
تــعــرف خاللها  الــنــشــاط الصيفي، حيث 
املشاركون على املربط ونشأته وأقسامه 
الخيول  أنــواع  املختلفة، كما تعرفوا على 
وكــيــفــيــة تــربــيــتــهــا وكــــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا، 
وأنــواع الخيل العربية، واملعايير التي يتم 
على أساسها اختيار وتقييم مدى جمال 
الخيل. وقام املشاركون بجولة في مرافق 
املـــربـــط حــيــث زاروا اإلســطــبــل وتــعــرفــوا 
أنــواع الخيول العربية األصيلة، بعد  على 
ذلك شاهدوا تدريب الخيل على السباحة 
إلــى شــرح عن مقومات  واللياقة، إضافة 
ــيـــول، وذلـــــك بصحبة  الـــخـ لــــدى  الـــجـــمـــال 
مـــشـــرفـــي الـــنـــشـــاط الــصــيــفــي بـــالـــنـــادي، 
والــذيــن رافــقــوا املــشــاركــني أثــنــاء الــزيــارة، 
وجـــولـــتـــهـــم بـــاملـــربـــط، حـــيـــث قــــدمــــوا لــهــم 
شــرحــًا مــوجــزًا عــنــه، وعــن قسم اإلنــتــاج 
الفروسية  الخيل وكــذلــك تعليم  وجــمــال 
بالشقب. وتوجه املشاركون بعد ذلك إلى 
إسطبالت مدرسة الشقب لتعليم ركوب 
املدرسة  قــام املشرف على  الخيل، حيث 
بــإعــطــائــهــم نــبــذة عــن بــرنــامــج التسجيل 

والتدريب املتبع في املدرسة.

املقيمني والــزوار لالستمتاع  الترفيهية جميع  املدينة  القائمون على تنظيم  دعا 
بعطلة نهاية األسبوع في املدينة الترفيهية والتي من املقرر أن تغلق أبوابها يوم 

السبت 13 يوليو الساعة 11 مساًء.
الترفيه مــن مختلف األعــمــار االستمتاع بمجموعة واســعــة من  ويمكن ملحبي 
أكبر قلعة قفز  لزوارها والتي من بينها  املدينة  التي تقدمها  األلعاب واألنشطة 
)نطاطية( في العالم، وملعب جولف مصغر يأخذ الالعبني في جولة حول العالم، 
باإلضافة إلى لعبة الترامبولني املتنقلة ومنطقة ألعاب قابلة للنفخ وألعاب الفيديو 
الــســريــعــة. ويمكن لعشاق  للوجبات  االفــتــراضــي ومنطقة مخصصة  والــواقــع 
رياضة الكريكيت مشاهدة البث املباشر ملباراة نصف النهائي في كأس العالم 
الفريق  الساعة 12:30 ظــهــرًا، والــتــي سيلتقي فيها  الخميس  الــيــوم  للكريكيت 

املدينة  البطولة. وتعتبر  الثانية خــالل  للمرة  الفريق اإلنجليزي  األســتــرالــي مــع 
الــذي ينظمه املجلس  أهــم فعاليات موسم »الصيف في قطر«  الترفيهية إحــدى 
الحكومي  القطاعني  أكــثــر مــن 30 شريكًا مــن  الوطني للسياحة بالتعاون مــع 
والخاص ليستمتع املقيمون والزوار في قطر بموسم مليء باملرح واالحتفاالت. 
ويقدم موسم الصيف في قطر مجموعة واسعة من األنشطة لألشخاص من 
مختلف األعمار واالهتمامات، بما في ذلك البرامج الترفيهية العائلية والحفالت 
العامليني، باإلضافة  الفنانني  التي يقدمها أشهر  الكوميديا  املوسيقية وعروض 
الــريــاضــيــة، والــتــجــارب  إلــى املخيمات الصيفية لــألطــفــال والــشــبــاب، والــبــطــوالت 
املــشــوقــة إلــى جــانــب مجموعة رائــعــة مــن الــعــروض والــخــصــومــات الــتــي تقدمها 

قطاعات السفر والضيافة والتجزئة والتي ستستمر حتى 16 أغسطس.

دشــنــت كــلــيــة الــشــرطــة بــالــتــعــاون مــع الــشــركــة الــقــطــريــة للخدمات 
البريدية »كيوبوست« أمس، أول طابع بريدي خاص بالكلية لتوثيق 
الذين تم االحتفاء بهم مطلع هذا  الطلبة  األولــى من  الدفعة  تخريج 
العام. واحتفت كلية الشرطة في يناير املاضي بأول دفعة من كلية 
الشرطة تضم 108 خريجني من دولة قطر ودولة الكويت واململكة 

األردنية الهاشمية ودولة فلسطني والجمهورية اليمنية.
املال مستشار معالي  الدكتور عبدالله يوسف  اللواء  وقال سعادة 

الشرطة، إن هذا  لكلية  الداخلية نائب رئيس املجلس األعلى  وزيــر 
الطلبة املرشحني بالكلية..  الدفعة األولــى من  الطابع يخلد تخريج 
الطابع وتفعيله لتحقيق رؤية  مضيفا »حرصنا على تدشني هذا 
املراسالت  التواصل املنشود وسيستخدم في  الداخلية في  وزارة 
الصادرة من الدولة لكل أنحاء العالم ليكون جسرا واصال لتعميق 

أواصر التعاون واملشاركة الفعالة مع الجميع«.
وثمن الدكتور املال في كلمة له خالل حفل التدشني كافة الجهود 

الكلية وكــافــة منتسبيها وما  القائمون على  الــتــي بذلها ويبذلها 
قدموه لهذا الصرح األمني األكاديمي منذ قرار إنشائها وصوال إلى 
العمل مما أكسب  الجميع في  أولى دفعاتها، حيث »تفانى  تخريج 

الكلية مكانة مرموقة وسمعة رفيعة خالل فترة وجيزة«.
من جهته، قال فالح بن محمد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة 
الطابع  املنتدب إن تدشني هذا  البريدية والعضو  القطرية للخدمات 
يأتي انطالقا من دور بريد قطر في توثيق األحداث املهمة في الدولة.

طابع بريدي يخلد ذكرى تخريج أول دفعة من كلية الشرطة

5 خطوات للتخلص 
من األدوية غير 
المرغوب فيها 

بالمنزل

»العلمي« يختتم
 فعاليات مجموعته 
األولى في الصيفي

صيفي العربي وشباب 
الوكرة في ضيافة 

الشقب

لــهــا، خصوصا إذا كــانــت سياسة  الــزائــد ال حـــدود  الـــوزن  طــرائــف املسافرين مــع 
أبــرز تلك الطرائف  الــزائــد ليس بالكثير. ولعل  الــطــيــران صــارمــة والـــوزن  شــركــات 
مــؤخــرا، مــا أقــدم عليه األسكتلندي جــون إيــرفــني عندما رفــض طلب املوظفة في 
شركة طيران »إيزي جيت« بمطار نيس الفرنسي بدفع مبلغ إضافي نظير الوزن 
الزائد في أمتعته، أثناء عودته من فرنسا إلى أسكتلندا. ووفقا لصحيفة »غولف 
نيوز«، وبينما كان إيرفني، وهو أصال من مدينة غالسكو، في مطار نيس، بلغت 
الزيادة في وزن أمتعته 8 كيلو جرامات. ولكي يتجنب دفع رسوم األمتعة الزائدة، 
سارع إيرفني إلى فتح حقائبه وارتدى 15 قميصا فوق بعضها البعض ليصل إلى 

الوزن املسموح به، وذلك في ظل درجة حرارة بلغت 30 درجة مئوية.

فرصة لالستمتاع بمرح »ترفيهية صيف قطر«

»الدعوة« تواصل األنشطة الرياضية لطالب المراكز القرآنية

163.16

 149.57

142.77

 122.38

 95.18

الصـالة
  الفـجـــر: 03:22

  الشروق: 04:51

  الظهـــر: 11:39

 العصـــر: 03:03

  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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