
صحيفة القيــادة والريــادة

www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa

L    U    S    A    I    L

Issue No 1169 - Sunday 14 July 2019العدد 1169 - األحد 11 ذو القعدة 1440 هـ ــ 14 يوليو 2019 ثانـي بـن عبـداهلل آل ثـانيرئيس مجلس اإلدارة

2ريـــــال

الحصـــار
يومًا مــــــن  7 7 باٍق0

مــًامن الزمـــــــــــــــــــــــــن
يو

مونديال قطــــــر 2022

1 22 6

القطاع المصرفي قادر على تحمل كافة السيناريوهات.. محافظ »المركزي«:

قطر تتصدر قوانين وأنظمة التمويل اإلسالمي عالميًا

09التفاصيل

04التفاصيل

10 التفاصيل

17التفاصيل

»كهرماء« ترسي عقودًا بـ 565 مليون ريال على شركات محلية

افتتاح 
مبنى إدارة 

أمن السواحل 
والحدود بقاعدة 
الظعاين البحرية 

اليوم

طرح 128 مساحة 
تجارية لإليجار 
في 16 محطة 

بـ »المترو«

سفيرنا في المكسيك: 
مونديال قطر 

سيكون األفضل 
في التاريخ وتسليم 

المالعب قبل موعدها

استمرار استكمال 
مشاريع البناء خالل 

العامين المقبلين

بن سلمان يساوم الحوثيين بالجنوب مقابل شمال اليمن

التفاصيل

التفاصيل

»الداخلية« تحصل على جائزة التميز
 في نظم المعلومات الجغرافية

02التفاصيل

11التفاصيل

07

»التعليم فوق 
الجميع« تطالب 

بااللتزام باألهداف الـ17 
للتنمية المستدامة

التفاصيل

08التفاصيل

السفير الفرنسي: 
انعقاد الحوار 

اإلستراتيجي القطري 
الفرنسي نهاية 

العام
14

06



أخـــــبار 02Issue No 1169 - Sunday 14 July 2019

العدد 1169 
األحد 11 ذو القعدة 1440 هـ ــ 14 يوليو 2019

برعاية رئيس الوزراء

اليوم.. افتتاح مبنى إدارة أمن السواحل 
والحدود بقاعدة الظعاين البحرية

يـــرعـــى مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن نــاصــر 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ووزيــــــر  ــانــــي رئــ آل ثــ
الـــداخـــلـــيـــة، الـــيـــوم، افــتــتــاح قـــاعـــدة الــظــعــايــن 
البحرية - املبنى الجديد لإلدارة العامة ألمن 
الـــســـواحـــل والــــحــــدود والـــتـــي تــقــع فـــي شــمــال 
قــطــر، ومــــن املـــقـــرر أن يــشــهــد حــفــل االفــتــتــاح 
تدشني معالي رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الداخلية مجموعة من الزوارق الجديدة التي 
تـــم إلــحــاقــهــا مـــؤخـــرا بـــــــاإلدارة الــعــامــة ألمــن 

السواحل والحدود.
ــدة الـــظـــعـــايـــن الـــبـــحـــريـــة جــمــيــع  ــاعــ وتـــضـــم قــ
املــتــطــلــبــات األمــنــيــة الــبــحــريــة املــتــطــورة بما 
يسهم فــي تــأمــني الـــحـــدود الــبــحــريــة لــلــدولــة، 
ــة لــكــل  ــيـ ــنـ ــة األمـ ــايـ ــمـ ــام الــــرقــــابــــة والـــحـ ــ ــكـ ــ وإحـ
ســواحــل الــدولــة مــن خــال تسيير الــدوريــات 
البحرية في نطاق االختصاص ملنع عمليات 

الــتــســلــل، وتــهــريــب املـــــواد املــمــنــوعــة وضــبــط 
املخالفات البحرية، فضا عن تقديم خدمات 
بــحــريــة راقــيــة لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني بنفس 

املستوى من حيث كفاءة األداء.
ــقـــاعـــدة الــبــحــريــة صـــرحـــا أمــنــيــا  كــمــا تــعــد الـ

بـــارزة تــدل على النهضة العمرانية  وعــامــة 
في الدولة، حيث تجمع مبانيها بني أصالة 
الــــتــــراث الـــقـــطـــري وروعــــــة الــتــصــمــيــم األمــنــي 
الحديث، ما يلبي حاجة اإلدارة العامة ألمن 
الـــســـواحـــل والــــحــــدود ملـــبـــاٍن حــديــثــة مــجــهــزة 
بــأحــدث اإلمكانيات البحرية املتطورة التي 

تخدم مجاالت األمن البحري.
وتـــم إنـــشـــاء قـــاعـــدة الــظــعــايــن الــبــحــريــة على 
نموذج معماري حديث يستوعب كافة إدارات 
اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود، حيث 
الــقــاعــدة البحرية فــي منطقة سميسمة  تقع 
على الساحل مباشرة، في منتصف مساحة 
الــدولــة، بحيث يستغرق االنتقال من منطقة 
الــشــمــال 60 مــيــا بحريا  سميسمة ألقــصــى 
وفي اتجاه الجنوب 80 ميا بحريا، وقد تم 
اختيار هذا املوقع بعناية ليسهل من خاله 
املــيــاه اإلقليمية للدولة واملــراكــز  تأمني كافة 

الحدودية.

الدوحة - 

الدوحة - 

سمو األمير يعزي 
الرئيس الصومالي

بــعــث حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــاد املــفــدى، ببرقية إلــى أخــيــه فخامة 
الـــرئـــيـــس مــحــمــد عــبــدالــلــه فـــرمـــاجـــو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الــفــيــدرالــيــة الشقيقة، أعـــرب فيها ســمــوه عن  الــصــومــال 
تعازيه ومواساته في ضحايا الهجوم اإلرهــابــي على 
فـــنـــدق بــمــديــنــة كــيــســمــايــو جـــنـــوب الـــصـــومـــال، متمنيا 
سموه الشفاء العاجل للمصابني. كما أعرب سموه، في 
الــبــرقــيــة، عــن إدانــتــه للهجوم، مــؤكــدا مــوقــف دولـــة قطر 
الثابت من رفض العنف واإلرهــاب مهما كانت الدوافع 

واألسباب.

الدوحة - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية 
الــرئــيــس محمد عبدالله فــرمــاجــو رئــيــس جمهورية  إلــى فخامة 
الــفــيــدرالــيــة الشقيقة، ضمنها تــعــازيــه ومــواســاتــه في  الــصــومــال 
ضحايا الهجوم اإلرهــابــي على فندق بمدينة كيسمايو جنوب 

الصومال، متمنيا عاجل الشفاء للمصابني.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس 
مجلس الـــوزراء ووزيــر الداخلية، ببرقية إلــى دولــة السيد حسن 
علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، 
ضمنها تعازيه ومــواســاتــه فــي ضحايا الهجوم اإلرهــابــي على 
فندق بمدينة كيسمايو جنوب الصومال، متمنيا عاجل الشفاء 

للمصابني.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة -قنا

الدوحة -قنا

نائب األمير يعزي 
الرئيس الصومالي

رئيس الوزراء يعزي 
نظيره الصومالي

الدولة ورجـالهـا

مجلس الشورى يشارك في المنتدى 
البرلماني السياسي بنيويورك

يــــشــــارك مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي املـــنـــتـــدى 
البرملاني السياسي رفيع املستوى لعام 
2019، حول التنمية املستدامة، الذي يعقد 

بمدينة نيويورك األمريكية، خال الفترة 
مـــن 13 إلــــى 18 يــولــيــو الــــجــــاري. يــنــاقــش 
املـــنـــتـــدى مــجــمــوعــة مـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
املستدامة تتعلق بالتعليم، وتعزيز النمو 
االقــتــصــادي، وتقليل عــدم املــســاواة داخــل 

الــبــلــدان وفــيــمــا بينها، واتــخــاذ إجــــراءات 
عاجلة ملكافحة تغيير املناخ وآثاره. يمثل 
مجلس الشورى في هذا املنتدى البرملاني 
سعادة يوسف بن راشد الخاطر وسعادة 

عبدالرحمن بن يوسف الخليفي.

الدوحة - قنا

مصطفى شاهين

مركز »إحسان« يشارك في اجتماعات مجلس حقوق اإلنسان بجنيف

شارك مركز تمكني ورعاية كبار السن »إحسان« 
فــي الــــدورة الــحــاديــة واألربــعــني ملجلس حقوق 
اإلنــســان املــقــامــة فــي جنيف بــتــاريــخ 10 يوليو 
املـــنـــضـــويـــة تــحــت  ــز  ــ ــراكــ ــ املــ 2019، وهــــــو أحــــــد 
املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي، وذلك في 
جلسة التعاون الفني وبناء القدرات في مجال 
حقوق اإلنــســان لكبار السن. حيث ركــزت ورقة 
الــعــمــل عــلــى )دور مــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي 
في دولة قطر في قضايا حقوق اإلنسان لكبار 

السن(.
وتهدف الجلسة إلى تيسير تبادل اآلراء لتعزيز 
أنــشــطــة الــتــعــاون الــفــنــي وبـــنـــاء الـــقـــدرات لــدعــم 
الـــدول لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان  جهود 
لكبار السن واستقالهم، ومعالجة الثغرات في 

التنفيذ في التشريعات والسياسات الوطنية 
والـــبـــرامـــج، بــمــا فــي ذلـــك مــا ينطبق مــنــهــا تلك 
املــتــعــلــقــة بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة، وأمـــن 
الدخل، وتعزيز الشيخوخة النشطة والصحية، 
واستخدام التكنولوجيا املساعدة، والوصول 
إلى املعلومات والتعلم مدى الحياة، ومكافحة 
ــال الــتــمــيــيــز ضـــد كـــبـــار الـــســـن، مع  ــكـ جــمــيــع أشـ
إيــــاء اهــتــمــام خـــاص لــكــبــار الــســن مـــن الــنــســاء 
ودعــم اإلدمــاج الكامل لكبار السن في املجتمع 
والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والدعم 

لكبار السن في مجتمعاتهم.
وشــــدد مــركــز »إحــــســــان« فـــي الــجــلــســة بأهمية 
مــشــروع قـــرار التنسيق الــفــنــي وبــنــاء الــقــدرات 
ملجلس حقوق اإلنسان الــذي يعترف بــأن كبار 
ــهـــون الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات في  الـــســـن يـــواجـ
التمتع بحقوق اإلنسان التي تحتاج معالجتها 

بشكل عاجل، بما في ذلك مجاالت الوقاية من 
العنف وسوء املعاملة بجميع أشكالها وكذلك 
حــق الــحــمــايــة واإلســـكـــان االجــتــمــاعــيــني والــحــق 
في العمل واملــســاواة وعــدم التمييز والوصول 
إلــــى الـــعـــدالـــة والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب والـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والــرعــايــة الــطــويــلــة األجــــل والــرعــايــة 
املــلــطــفــة واملـــشـــاركـــة فـــي الــتــعــلــم مــــدى الــحــيــاة 
وتــوفــر إمــكــانــيــات الــوصــول إلــيــهــا، واالعــتــراف 
الـــذي تــواجــهــه فئة النساء  بــأن التمييز  ــا 

ً
أيــض

من كبار السن غالبًا ما يكون متعدد األبعاد، 
حيث يزيد التمييز على أساس السن من أشكال 
ــرى، وأن الــتــعــاون الــفــنــي وبــنــاء  ــ الــتــمــيــيــز األخــ
الــقــدرات من خــال التعاون اإلقليمي والدولي، 
يمكن أن يــدعــم ويــعــزز جــهــود الـــدول للتصدي 
لهذه التحديات ولتعزيز الشيخوخة النشطة 

والصحية.

عمدة ماومينغ تزور جناح 
قطر في إكسبو بكين

قطر تدين هجوما 
بغرب أفغانستان

يتواصل إقبال كبار املسؤولني الصينيني على زيــارة جناح 
الــدولــي بالعاصمة  املــشــارك فــي مــعــرض البستنة  دولـــة قطر 
الــجــنــاح أمس  الصينية - إكسبو بكني 2019، حيث استقبل 
األول يـــــوان عـــمـــدة مــديــنــة مــاومــيــنــغ بــمــقــاطــعــة قــوانــغــتــشــو 
بجمهورية الصني الشعبية. وقام الفريق القائم بإدارة الجناح 
القطري والذي يضم محمد راشد النعيمي وبدر جاسم املا، 
باستقبال املسؤولة الصينية واصطحابها في جولة تفقدية 

داخل أقسام الجناح املتنوعة.
جدير بالذكر أن الجناح القطري في إكسبو بكني 2019 يعرض 
الــزراعــيــة  تجربة دولـــة قطر فــي البستنة والـــزراعـــة والــحــلــول 
ــتـــعـــراض تــجــربــة قطر  والــتــنــمــيــة الـــخـــضـــراء، إلــــى جـــانـــب اسـ
التنموية والعمرانية، وتعريف العالم بثقافة وتــاريــخ دولة 
 عن 

ً
قطر واستعراض معالم رؤيــة قطر الوطنية 2030، فضا

إبراز استعدادات قطر الستضافة معرض البستنة الدولي في 
العام 2021، باإلضافة إلى االستعداد الستضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم قطر 2022.

أعــربــت دولــة قطر عــن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم 
ــم بــــادغــــيــــس غــربــي  ــيـ ــلـ الـــــــذي اســــتــــهــــدف مـــبـــنـــى تــــجــــاريــــا فــــي إقـ

أفغانستان، وأدى إلى مقتل مسؤولني أمنيني وإصابة آخرين.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان أمس، موقف دولة قطر الثابت 

من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع واألسباب.
الـــوزارة عن تعازي دولــة قطر لــذوي الضحايا وحكومة  وعبرت 

وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وفد القادة الشباب في أوروبا وأمريكا يزور مركز »عبداهلل بن زيد«

للتعريف برسالة اإلسام وتعزيز 
الــســام والــتــعــايــش الــســلــمــي، في 
إطــــار فــعــالــيــات بــرنــامــج الــزمــالــة 
الــــحــــضــــارات زار وفـــد  لـــتـــحـــالـــف 
القادة الشباب في أوروبا وأمريكا 
مــؤخــرا مركز الشيخ عبدالله بن 
ــع 

ّ
زيـــد الــثــقــافــي اإلســـامـــي، واطــل

الـــــوفـــــد عــــلــــى جـــــهـــــوده فـــــي نــشــر 
ــأتـــي ذلـــك  ــيــــة، يـ الـــثـــقـــافـــة اإلســــامــ
فــي إطـــار تعميق الــفــهــم املــتــبــادل 
مــع الــــدول الــعــربــيــة واإلســامــيــة، 
بــالــتــعــاون مـــع الــلــجــنــة الــقــطــريــة 
ــب  ــ ــالـــف الـــــحـــــضـــــارات. ورحـ ــتـــحـ لـ
مــديــر مــركــز الــشــيــخ عــبــدالــلــه بن 
زيد آل محمود الثقافي اإلسامي 
ــتـــور صـــالـــح بـــن عــلــي املـــري  ــدكـ الـ
بـــالـــوفـــد الــــزائــــر واملــــكــــون مــــن 12 
ــي  ــر وفــ ــطــ ــي دولـــــــــة قــ ــ شـــخـــصـــا فــ

زيارته للمركز.
وعــــــــــــرف مــــــديــــــر مــــــركــــــز الــــشــــيــــخ 
ــن زيـــــــد آل مـــحـــمـــود  ــ بــ ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
الثقافي اإلسامي الوفد بجهود 
املــــركــــز ومــــجــــال عـــمـــلـــه فــــي نــشــر 
الـــثـــقـــافـــة اإلســـامـــيـــة والــتــعــريــف 
برسالة اإلســـام وتعزيز السام 
ــمـــي وتــعــلــيــم  ــلـ ــسـ ــايــــش الـ ــعــ ــتــ والــ

ــح  ــ ــة، حـــيـــث أوضـ ــيــ ــربــ ــعــ الـــلـــغـــة الــ
ــــورة واضــحــة  أن املـــركـــز يـــقـــدم صـ
وصحيحة حول اإلسام وثقافته 
وحضارته، مشيرا إلى أن الدولة 
ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا وزارة األوقــــــــاف 
ــة تـــؤمـــن  ــ ــيــ ــ ــــامــ والــــــــشــــــــؤون اإلســ
بـــــــضـــــــرورة وأهـــــمـــــيـــــة االنــــفــــتــــاح 
ــــذا االنـــفـــتـــاح  ــر، وأن هـ ــ ــ عـــلـــى اآلخـ
ينبغي أن يتأسس على املعرفة 
ــيــــحــــة بــــــني الـــــحـــــضـــــارات  الــــصــــحــ
وبعضها، ولهذا فــإن عمل املركز 
ينصب على تقديم هــذه املعرفة 

لزوار دولة قطر.
وقــــــــــدم أحـــــمـــــد الــــهــــاشــــمــــي أحــــد 
العاملني بمركز الشيخ عبدالله 
ــثـــقـــافـــي  الـ ــمــــود  بـــــن زيـــــــد آل مــــحــ
اإلســـامـــي شـــرحـــًا حــــول الــثــقــافــة 
الــقــطــريــة، وتــنــاول عبر بــانــورامــا 

القاعة حياة البادية وكفاح أهلها 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــــرزق  قـــديـــمـــا لـ
املــتــوفــر فــي الــبــيــئــة حــولــهــم، كما 
تـــنـــاول حــيــاة الــحــضــر والــغــوص 
بــحــثــا عــن الــلــؤلــؤ، وقــــدم تعريفا 
بــتــقــالــيــد الضيافة  مــوجــزا كــذلــك 
ــلـــة  ــئـ ــة. وردًا عــــلــــى أسـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
الــوفــد الــزائــر عــن رســم القلعة في 
الــبــانــورامــا، قــال أحمد الهاشمي 
ــارة إحــــــدى أهـــم  ــ ــزبـ ــ ــا قــلــعــة الـ ــهـ إنـ
املــعــالــم الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة 
بـــالـــدولـــة، وســـألـــه أحـــد الــضــيــوف 
ــا شـــهـــدتـــه قـــطـــر فــي  ــ ــن أبــــــــرز مـ ــ عـ
املــاضــيــة، خاصة  العشرين عــامــا 
مــــع زيــــــــارات الــــوفــــود األجــنــبــيــة، 
فـــأوضـــح الــهــاشــمــي أن الــتــعــلــيــم 
وتـــعـــزيـــز فـــرصـــه عــبــر اســتــقــطــاب 
جـــهـــات عــاملــيــة لــتــقــديــم الــتــعــلــيــم 

الــعــالــي، وتــعــزيــز ثــقــافــة االنــفــتــاح 
بــاالســتــنــاد عــلــى الــقــيــم الــعــربــيــة 
واإلســــــامــــــيــــــة هــــمــــا أبــــــــــرز هــــذه 
املــنــجــزات، وســألــتــه ضيفة كذلك 
عن تمكني املرأة في قطر، فأضاف 
الــدولــة شهدت تعيني سيدات  أن 
ــا كــمــنــصــب  ــيــ ــلــ فــــــي مــــنــــاصــــب عــ
الـــــــــوزارة وغـــيـــرهـــا مــــن املــنــاصــب 

العليا بمؤسسات الدولة.
وفي زاوية الفن اإلسامي، تحدث 
الشيخ عبد السام البسيوني عن 
الــفــنــون اإلســامــيــة، الــتــي تميزت 
الــحــضــارة اإلســامــيــة، وهنا  بها 
أشــــــــار الـــشـــيـــخ لـــلـــخـــط الـــعـــربـــي، 
والــزخــرفــة وفــن الــرســم على املــاء، 
مقدما نماذج متنوعة، وقد ُسِئل 
ــنـــون اإلســـامـــيـــة  ــفـ ــاذج الـ ــمــ ــن نــ عــ
املــقــدمــة وأمــاكــنــهــا، وأوضـــح هذه 

الجوانب املختلفة.
وفــي ختام البرنامج أهــدى مدير 
املــركــز لــلــوفــد الــزائــر لــوحــات كتب 
عــلــيــهــا أســـمـــاء الــضــيــوف بــالــخــط 
ــيـــب فــهــم  ــتـ ــــي، كــــمــــا قـــــــدم كـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
اإلسام، وكتيب مستوى املحادثة 
فـــي الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، حــيــث أبــــدوا 
تـــقـــديـــرهـــم الــكــبــيــر لـــهـــذه الـــهـــدايـــا 
الـــقـــيـــمـــة، والــــتــــي ســتــيــســر عــلــيــهــم 
معرفة املزيد عن اإلسام وثقافته.

¶ القادة الشباب خالل زيارتهم لمركز عبدالله بن زيد
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في حوار مع صحيفة »ال خورنادا« المكسيكية.. السفير الكواري:

مونديال قطر سيكون األفضل في التاريخ 
وتسليم المالعب قبل موعدها

أكــد ســعــادة محمد بــن جــاســم الــكــواري 
ــر لــــــدى الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــطـ ســـفـــيـــر قـ
الـــــــدول  بــــعــــض  املـــكـــســـيـــكـــيـــة أن هــــنــــاك 
األخــــرى األعـــضـــاء فــي االتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم FIFA ال توافق على أن تكون 
دولة عربية مقّرا للمونديال ويشعرون 
بالغيرة من الفرصة التي أعطيت لدولة 
قطر في تنظيم واحــد من أهــم األحــداث 
الرياضية في جميع أنحاء العالم، لذلك 
نجد هذه االتهامات واملزاعم التي تثار 

ضد قطر.
وقال السفير في مقابلة مع صحيفة »ال 
خـــورنـــادا« املكسيكية: »فـــي استضافة 
كــل مونديال يكون هناك دائــًمــا الكثير 
ــاد، كــمــا  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــات حـــــــول الـ ــعــ ــائــ ــشــ مـــــن الــ
حصل في أملانيا 2006 والبرازيل 2014 
وعندما فازت قطر بامتياز باستضافة 
ــادم 2022 حـــــدث نــفــس  ــ ــقـ ــ الـ ــال  ــديــ ــونــ املــ
الــــشــــيء. عــنــدمــا تــنــجــح بــــجــــدارة هــنــاك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــنــــاس الــــذيــــن يـــشـــعـــرون 

بالغيرة ويحسدون نجاح اآلخرين«.
ــواري »كــثــيــر من  ــكــ ــاف الــســفــيــر الــ ــ وأضــ
الجيران ال يــريــدون أن تستضيف قطر 
كــأس الــعــالــم املــقــبــل، ألنــهــم ال يعتقدون 
أن لدينا القدرة على تنظيم حدث بهذا 
الحجم«. وعلى الرغم من الجدل الكبير 
الــذي أثـــاره فــوز دولــة قطر باستضافة 
هـــذا الـــحـــدث فـــإن مــونــديــال قــطــر 2022 
ســيــكــون األفـــضـــل فـــي الـــتـــاريـــخ، مــؤكــدًا 
أن املالعب الثمانية التي ستستضيف 

ــــذي ســيــقــام في  مـــبـــاريـــات املـــونـــديـــال الـ
نـــوفـــمـــبـــر وديـــســـمـــبـــر 2022، ســتــكــون 
جاهزة قبل عامني من موعد املونديال 

أي في 2020.
ا بأنه باإلضافة إلى 

ً
ونوه السفير أيض

البنية التحتية الالزمة تتمتع دولة قطر 
بخبرة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــوطـــنـــي والــــدولــــي. 
وقـــال إن هــذا الــعــام ستستضيف دولــة 

قـــطـــر إحــــــدى أهـــــم الــــبــــطــــوالت الــعــاملــيــة 
وهــي بطولة الــعــالــم أللــعــاب الــقــوى في 
ســبــتــمــبــر وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة، في 
ــــواري إن  ــكـ ــ ــال الــســفــيــر الـ ــ ديـــســـمـــبـــر. وقــ
الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــقــطــريــة يــكــون على 
ــا حــــوالــــي 33  ــويـ ــنـ ــا سـ ــهـ ــالـ ــمـ جـــــــدول أعـ
حدثا رياضيا يتم التحضير له محليا 
ودوليا. في عام 2018 أقيم كأس العالم 
لــركــوب الـــدراجـــات فــي الــبــالد وفـــي عــام 

2017 كـــأس الــعــالــم لــلــســبــاحــة، كــل عــام 
ــنــــوع وفـــي  ــن هـــــذا الــ لـــديـــنـــا مـــنـــافـــســـة مــ
نــهــايــة األمــــر ســيــكــون لــديــنــا مسابقات 
مهمة أخرى )كأس العالم أللعاب القوى 
وكـــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة(. وقــــــال: لــذلــك 
لدينا خبرة كبيرة في تنظيم فعاليات 
ــة، ال أفـــهـــم ملـــــاذا يــوجــد  ــيــ ريـــاضـــيـــة دولــ
الكثير مــن الــتــســاؤالت فــي هــذا الصدد. 
لــدى القطريني  مشيرًا للحماس الكبير 

الــعــالــم 2022. وأكـــد  الســتــضــافــة كــــأس 
السفير الكواري أن جميع مالعب كأس 
العالم 2022 ستكون جاهزة قبل عامني 
مــــن املــــونــــديــــال. مــضــيــفــا أن الــحــكــومــة 
تخطط ملزيد من الترويج لكأس العالم 
وكرة القدم تحديدًا من خالل عدة برامج 
ــبــــاب مــــن خـــالل  لــــدعــــم الــــريــــاضــــة والــــشــ
أكـــاديـــمـــيـــات رفــيــعــة املــســتــوى مـــن أجــل 
الحصول على أفضل الالعبني في هذه 

الرياضة وعدة رياضات أخرى.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية لكأس 
الــعــالــم املــقــبــل قـــال إن هــنــاك مــالعــب تم 
االنتهاء من بنائها وهما إستاد خليفة 
ــذي أعـــيـــد افــتــتــاحــه فـــي عــام  ــ الــــدولــــي الـ
2017 ويتسع لـ 68 ألف متفرج وإستاد 
الــذي افتتح فــي مايو املاضي  الجنوب 
عــنــدمــا أقــيــم نــهــائــي كـــأس ســمــو األمــيــر 

2019 والذي يتسع لـ 40 ألف مشجع.
وأوضح أنه سيتم تسليم املالعب الستة 
املتبقية في العام 2020 من قبل اللجنة 
املــنــظــمــة وســتــتــضــمــن أهــــم االبـــتـــكـــارات 
الــتــكــنــولــوجــيــة مــثــل اســتــخــدام تكييف 
ــواء وتــتــمــيــز املـــالعـــب، مــنــهــا ملعب  ــهـ الـ
قـــابـــل للتفكيك  بـــأنـــه  ــبـــود،  ــو عـ أبــ رأس 
بــالــكــامــل. ومــن بــني اإلســـتـــادات األخــرى 
التي يتم بناؤها هناك البيت، الثمامة، 
الــــريــــان، املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة ولــوســيــل. 
وأشـــار إلــى أنــه مــن أجــل أن يكون كأس 
الــعــالــم الـــقـــادم هــو األكــثــر نــجــاًحــا على 
اإلطالق، تعمل دولة قطر ليس فقط في 
ــا فــي تحسني 

ً
بــنــاء املــالعــب ولــكــن أيــض

وتوسيع البنية التحتية في البالد.

¶ محمد بن جاسم الكواري

الدوحة - 

»أشغال« تعيد فتح جسر 
الغرافة باالتجاهين

ــئـــة األشــــــغــــــال الـــعـــامـــة  ــيـ ــلــــنــــت هـ أعــ
ــادة فــتــح  ــ ــ ــــس، عــــن إعـ )أشـــــغـــــال(، أمــ
ــــروف بــجــســر  ــعـ ــ جـــســـر الـــغـــرافـــة )املـ
الــــجــــوازات( أمــــام الــحــركــة املــروريــة 
باالتجاهني منذ مساء أمس األول 
)الــجــمــعــة( وذلـــك بعد االنــتــهــاء من 

أعمال الصيانة الالزمة للجسر.
ــرح املـــهـــنـــدس مــحــمــد عــرقــوب  ــ وصـ
ــيـــس قـــســـم مــشــاريــع  ــالــــدي، رئـ الــــخــ
الــدوحــة فــي إدارة مشاريع  مــديــنــة 
الــطــرق فــي »أشــغــال« أنــه تــم إغــالق 
جسر الغرافة في 9 يونيو من هذا 
العام للقيام بأعمال صيانة طارئة.
الــــزمــــنــــي  ــل  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ وأضــــــــــــــاف أن 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــســاحــة املــتــوفــرة 
لعمل املعدات شّكال تحديا خاصة 
أنه تقرر االنتهاء من جميع أعمال 
الــصــيــانــة خـــالل شــهــر واحـــد وذلــك 
ألهــــمــــيــــة الــــجــــســــر كــــونــــه يــــقــــع فــي 
منطقة حــيــويــة جـــدًا تــشــهــد حركة 
مــروريــة كثيفة يوميا ويــربــط بني 
ــة وجـــنـــوبـــهـــا كــمــا  ــ ــدوحــ ــ شــــمــــال الــ

يسهل الوصول للعديد من املوالت 
واألسواق التجارية.

ــم اســـتـــخـــدام 5 حــــفــــارات لــعــمــل  ــ وتـ
الصيانة الالزمة للجسر واشتملت 
أعمال الصيانة على صب دعامات 
خــرســانــيــة مــســلــحــة عــلــى عــمــق 14 
مترا تحت مستوى األرض بغرض 
دعــم سطح الجسر، ذلــك باإلضافة 
لصب أكثر من 2500 متر مكعب من 
الخرسانة واستخدام 200 طن من 
الحديد املسلح، كما تم رصف 700 

متر من األسفلت.
قامت »أشــغــال« بالعمل على مدار 
الـــســـاعـــة لـــضـــمـــان عـــــــودة الـــحـــركـــة 
املــــروريــــة عــلــى الــجــســر فـــي أســـرع 
ــلــــى مــعــايــيــر  ــاة أعــ ــ ــراعـ ــ وقـــــت مــــع مـ
السالمة، حيث تم عمل التصاميم 
الــــالزمــــة خــــالل عــــدة أيـــــام كــمــا قــام 
بالعمل على تنفيذ أعمال الصيانة 
الــطــارئــة أكــثــر مــن 150 مــن العمال 

واملهندسني.
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أن »أشــغــال« 
ستقوم باستكمال أعمال الصيانة 

بالطريق الواقع أسفل الجسر.

الدوحة - 

تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة واتحاد الغرف العراقية

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع اتحاد 
الغرف التجارية العراقية بهدف تعزيز 
التعاون بني الجانبني، وتنسيق العمل 
املشترك وتبادل املعلومات، والعمل على 
تــطــويــر الــعــالقــات الــتــجــاريــة والــتــعــاون 
ــركــــات الــقــطــريــة  االقــــتــــصــــادي بــــني الــــشــ
املــعــارض  الــعــراقــيــة، وإقــامــة  ونظيراتها 

والفعاليات االقتصادية.
ــة قــطــر  ــرفـ ــانـــب غـ ــع االتـــفـــاقـــيـــة مــــن جـ ــ وقـ
ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جـــاســـم بن 
محمد آل ثــانــي رئــيــس مجلس اإلدارة، 
ــارة  ــتــــجــ ــاد غـــــــرف الــ ــ ــحــ ــ ــــب اتــ ــانـ ــ ومـــــــن جـ
الــعــراقــيــة الــســيــد عــبــد الـــــرزاق الــزهــيــري 
رئــيــس االتـــحـــاد، وحــضــر حــفــل التوقيع 
الــذي أقيم بمقر الغرفة نهاية األسبوع 
املــاضــي عـــدد مــن اعــضــاء مجلس إدارة 

الغرفة.
ــغـــرف  ــتـــهـــدف الــــغــــرفــــة واتـــــحـــــاد الـ ــسـ وتـ

الـــعـــراقـــيـــة مــــن تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة الــتــفــاهــم 
تــطــويــر الــعــالقــات الــتــجــاريــة والــتــعــاون 
االقتصادي للشركات املنتسبة اليهما، 
وتــبــادل املعلومات والــبــيــانــات املتعلقة 
بـــاالقـــتـــصـــاد والــــقــــوانــــني والــتــشــريــعــات 
ــال ومــمــارســات  ــمـ املــرتــبــطــة بــإقــامــة االعـ
الــتــحــكــيــم وفــــض املـــنـــازعـــات الــتــجــاريــة، 

كذلك عقد املعارض والفعاليات لجميع 
لــديــهــمــا للتباحث  املــنــتــســبــة  الــشــركــات 
فــي عــقــد صــفــقــات وتــحــالــفــات مــتــبــادلــة، 
واســتــقــبــال الـــوفـــود الــتــجــاريــة الــعــراقــيــة 
بــدولــة قــطــر، وتنظيم زيـــارات ألصحاب 
األعمال القطريني إلى جمهورية العراق 

لبحث اقامة مشروعات مشتركة.

¶ بحث زيادة االستثمارات القطرية العراقية

تحديث خدمات المرضى بمستشفى الخور

خضع مستشفى الخور لبرنامج تحديث 
ملــدة 18 شــهــرًا ضمن الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
ــراء تــوســعــة كــبــيــرة ملـــرافـــق املــســتــشــفــى  ــ إجــ
ــى وتــقــلــيــل  بـــهـــدف تـــعـــزيـــز تـــجـــربـــة املــــرضــ
أوقات االنتظار ومدة اإلقامة في املستشفى 
وتحسني إمكانية الحصول على الخدمات 
الطبية املتخصصة لسكان منطقة الخور 

وما حولها.
ــي عــــــام 2005، كـــأحـــد  ــ فـ افـــتـــتـــاحـــه  ومــــنــــذ 
املستشفيات التابعة ملؤسسة حمد الطبية، 
يــــقــــدم مــســتــشــفــى الــــخــــور خــــدمــــات الــطــب 
الــعــام والــجــراحــة والــطــوارئ وطــب األطفال 
ــد بــســعــة  ــيـ ــولـ ــتـ واألمــــــــــراض الـــنـــســـائـــيـــة والـ
إلــى 115 ســريــرا لخدمة  استيعابية تصل 

سكان املنطقة الشمالية من البالد.
وشهد مستشفى الخور زيــادة في نشاطه 
خــالل الــســنــوات األخــيــرة حيث وصــل عدد 
املواعيد في العيادات الخارجية إلى 93000 
في عام 2018 وأكثر من 220000 زيارة إلى 
الـــطـــوارئ ســجــلــت فــي الــعــام ذاتــــه. وســوف 

ــبـــدء بها  ــم الـ ــال الـــبـــنـــاء الـــتـــي تـ ــمـ تــســهــم أعـ
الشهر املــاضــي فــي زيـــادة قــدرة املستشفى 
ــداد املــتــزايــدة  عــلــى تــقــديــم الـــخـــدمـــات لـــأعـ

خالل الفترة الحالية وفي املستقبل.
ــال مــحــمــد الــجــســيــمــان، نــائــب  مـــن جــانــبــه قـ
رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــامـــة 
الــخــور عن  والــرئــيــس التنفيذي ملستشفى 
هـــذه الــتــوســعــة: »تــعــتــبــر أعـــمـــال الــتــوســعــة 
ا مــــن بـــرنـــامـــج مـــؤســـســـة حــمــد  ــذه جـــــــزء ــ هــ
الطبية التوسعي الشامل الذي يهدف إلى 
تعزيز تجارب باملرضى، وتسهم التوسعة 

أيــضــا فـــي تــســريــع عــمــلــيــة الــحــصــول على 
الخدمات املتخصصة وعالية الجودة التي 

يقدمها املستشفى«.
ــال الـــبـــنـــاء  ــ ــمـ ــ وأوضـــــــــح الـــجـــســـيـــمـــان أن أعـ
ســتــســتــمــر حـــتـــى شـــهـــر ديــســمــبــر مــــن عـــام 
2020 وســتــشــهــد تــحــســيــنــات هـــامـــة لــعــدد 
ــدة الـــرعـــايـــة  ــن مـــنـــاطـــق الــــخــــدمــــات كــــوحــ مــ
املكثفة وقسم الطوارئ والصيدلية وغرف 
الــتــولــيــد وأقــــســــام الــتــصــويــر االكــلــيــنــيــكــي 
وقسم خدمات تقديم الطعام واالستقبال. 
ــاء مـــركـــز  ــ ــشـ ــ ــتــــوســــعــــة  انـ كـــمـــا ســـتـــشـــمـــل الــ
لــلــعــالج الطبيعي  وطــنــي للسكري ومــركــز 
وتوسعة لخدمات طب األسنان. ويضيف 
بالقول: سيتم القيام بهذه التوسعة بشكل 
ــن املـــرضـــى وأعـــضـــاء  مــكــثــف، لــــذا نـــرجـــو مـ
املجتمع املحلي في منطقة الخور التعاون 
مــعــنــا إلنـــجـــاح هــــذه األعـــمـــال الـــتـــي تــهــدف 
إلـــى تــحــســني الــخــدمــات، وســتــشــمــل أعــمــال 
التوسعة قسم العناية املكثفة في الطوارئ 
ــد تــشــمــل تـــوســـعـــة وحــــــدة الـــرعـــايـــة  كـــمـــا قــ
قصيرة األمــد ووحــدة غسيل الكلى ومركز 

طوارئ األطفال.

¶ محمد الجسيمان

الدوحة - 

الدوحة - 
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أكد قدرة تحمل القطاع المصرفي لسيناريوهات الضغط الشديد.. محافظ »المركزي«:

قطر بالصدارة في قوانين وأنظمة التمويل اإلسالمي

ــادة املـــحـــافـــظ عــلــى أن تــعــزيــز  ــعـ وأكـــــد سـ
الــــوعــــي املـــعـــرفـــي بــالــتــمــويــل اإلســـامـــي 
مهمة مشتركة بني املؤسسات التمويلية 
والـــــجـــــهـــــات الـــبـــحـــثـــيـــة واألكـــــاديـــــمـــــيـــــة، 
فالجمهور بحاجة لإلطاع على طبيعة 
عمل هذه املؤسسات واألدوات التمويلية 
واالســتــثــمــاريــة الــتــي يــتــم الــتــعــامــل بها 
وطبيعة هذه العمليات وخصوصيتها، 
ــإن تــعــزيــز الــتــثــقــيــف  ــذا اإلطــــــار فــ ــي هــ وفــ
املــالــي يعتبر مــن األهـــداف اإلستراتجية 
ــــزي  ــركـ ــ ــر املـ ــــرف قــــطــ ــــصـ ــــي يـــســـعـــى مـ ــتـ ــ الـ

لتحقيقها.

قوة وتنافسية

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة 
بيت املشورة لاستشارات املالية د. خالد 
بــن إبــراهــيــم الــســلــيــطــي إن نــتــائــج الــعــام 
2018 أظــهــرت مــزيــًدا مــن الــثــبــات والــقــوة 
ا آثار 

ً
لقطاع التمويل اإلسامي متجاوز

الحصار الــذي تم فرضه على دولــة قطر 
وتداعياته االقتصادية، وفي املقابل فإن 
ــزال يــفــرض تنافسيته  يــ الــقــطــاع ال  هـــذا 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مـــن حــيــث حجمه 
وأدائــه، والبيئة التشريعية والتنظيمية 
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا. وهــــذه الــتــجــربــة التي 
مــرت بها مؤسسات التمويل اإلسامي 
ــة قــطــر خـــال هـــذه الــفــتــرة تمثل  فـــي دولــ
مـــجـــااًل مــهــمــا لــلــبــاحــثــني والــــدارســــني في 
املـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  إدارة األزمـــــــــات 

الطارئة.
وتابع قائا »هذه اإلنجازات التي حققها 
قطاع التمويل اإلســامــي مــا كانت لتتم 
لـــوال فــضــل الــلــه تــعــالــى ثـــم الــتــوجــيــهــات 
السامية من قبل سيدي حضرة صاحب 
املــفــدى الشيخ تميم  الــبــاد  أمــيــر  السمو 
بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي حــفــظــه الـــلـــه تــعــالــى 
راعــي نهضتنا، ثم الجهود الحثيثة من 
قــبــل الــحــكــومــة الـــرشـــيـــدة ومــؤســســاتــهــا 
ــذي يــقــوم  ــ املــخــتــلــفــة، والـــــــدور الــعــظــيــم الـ
بــــه مــــصــــرف قـــطـــر املـــــركـــــزي فــــي تــنــظــيــم 

وتحديث القطاع املصرفي«.

نتائج إيجابية

وأظـــهـــر تــقــريــر الــتــمــويــل االســـامـــي في 
نــــجــــاح اإلجـــــــــــراءات  قـــطـــر 2018  دولــــــــة 
الــعــاجــلــة الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة دولـــة 
قــطــر فـــي مـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار املـــفـــروض 
عــلــى الـــدولـــة مــنــذ الــخــامــس مـــن يونيو 
2017 من خال السياسات واإلصاحات 
ــم تـــعـــزيـــزهـــا، والـــتـــي  الــهــيــكــلــيــة الـــتـــي تــ
ســاهــمــت فـــي إدارة تــداعــيــات الــحــصــار 
الــقــطــاع  فــفــي  الــنــظــيــر  بــكــفــاءة منقطعة 
املالي توقف نزوح ودائع غير املقيمني، 
بقت سياسات قوية ومتحفظة في 

ُ
وط

مجال تقييم األصول ملواجهة الصدمات 
املـــتـــوقـــعـــة، وكـــــان أثــــر هــــذا الـــنـــجـــاح في 
تعديل مؤسسات التصنيف االئتماني 
الدولية نظرتها املستقبلية لدولة قطر 

إلى مستقرة. وكان العام 2018 بالنسبة 
لــقــطــاع الــتــمــويــل اإلســــامــــي أكـــثـــر قــوة 
فــي تــعــزيــز جـــودة أصــولــه، واالســتــمــرار 
ــة، فــفــي  ــيــ ــابــ ــجــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق نــــتــــائــــج إيــ
قــطــاع املــصــارف اإلســامــيــة حققت تلك 
تـــجـــاوزت 6.5 مليار  أربـــاًحـــا  املـــصـــارف 
ــال بـــمـــعـــدل نـــمـــو مـــرتـــفـــع بـــلـــغ %8.5  ــ ريــ
عــن الــعــام 2017 مــدفــوعــة بــإيــرادات بلغ 
نموها 10.4 %، وقــد انخفضت أصــول 
ــيـــة املــحــلــيــة بــمــعــدل  املــــصــــارف اإلســـامـ
بسيط بلغ 0.6 % والــودائــع بنسبة1.1 
% وانخفض إجمالي التمويات بمعدل 
املــــصــــارف  تــــمــــويــــات  3.3% وتـــــركـــــزت 
اإلسامية على القطاع الخاص واألفراد 
ــال االســتــهــاكــي  وتـــوجـــهـــت نـــحـــو املــــجــ

والصناعي والعقاري.
ــي قــــطــــاع الـــتـــأمـــني الـــتـــكـــافـــلـــي نــمــت  ــ وفــ
مـــوجـــودات حملة الــوثــائــق فــي شــركــات 
التأمني التكافلي بمعدل 14 % كما زادت 
ــراكـــات الـــتـــأمـــني الــتــكــافــلــي بــمــعــدل  ــتـ اشـ
الـــشـــركـــات  بــيــنــمــا حــقــقــت هـــــذه   ،%2.3
فوائض تأمينية بلغت في مجملها 46 
مليون ريال وفي قطاع شركات التمويل 
اإلسامية تراجعت موجوداتها بمعدل 
تـــــفـــــاوت فــي  مـــــع  ــلــــغ 0.6 %  بــ بـــســـيـــط 
النمو واالنــخــفــاض بــني هــذه الشركات، 
إيـــرادات األنشطة  ورغــم االنخفاض في 
التمويلية لهذه الشركات بنسبة 3 % اال 
أنها حققت أرباًحا بلغت 105.6 مليون 
ريال وبنسبة نمو 4.2% عن العام 2017.

وزادت إصــدارات الصكوك من املصارف 
اإلســامــيــة بمعدل 27% وكـــان إجمالي 
الـــــعـــــام 12.6  فـــــي  ــدرة  ــ ــــصــ املــ ــوك  ــكــ الــــصــ
إلــى الصناديق  مليار ريـــال وبالنسبة 
االســـتـــثـــمـــاريـــة اإلســـامـــيـــة فـــقـــد حــقــقــت 
أداًء إيــجــابــًيــا  الــصــنــاديــق  تــلــك  جــمــيــع 
بمتوسط عــام بلغ 6%، وسجل صافي 

املــــوجــــودات لــحــمــلــة الـــوحـــدات فـــي هــذه 
الصناديق 365 مليون ريــال أمــا مؤشر 
بورصة قطر الريان اإلسامي فقد سجل 

ارتفاًعا بنسبة %13.54.

األصول المصرفية

وبــلــغــت أصـــول املــصــارف اإلســامــيــة في 
2018 مستوى 350 مليار ريال فيما احتل 
مصرف قطر اإلسامي )املصرف( املرتبة 
األولى في حجم املوجودات بني املصارف 
ــال،  بــمــبــلــغ 153.2 مــلــيــار ريــ اإلســـامـــيـــة 
في حني احتل الدولي اإلسامي املرتبة 
األولـــى مــن حيث نسبة نمو املــوجــودات 
فـــي الـــعـــام 2018 مـــن بـــني هـــذه املــصــارف 
حيث بلغت نسبة نمو موجوداته 7.8%، 
ثم املصرف بنسبة نمو %1.9 وعلى مدى 
الــخــمــس ســنــوات املــاضــيــة 2014 - 2018 
فـــإن مـــوجـــودات املــصــارف اإلســامــيــة قد 
نــمــت بــمــعــدل نــمــو ســـنـــوي مـــركـــب قـــدره 
%6.4، وكانت أعلى نسبة نمو للمصرف 
ــــال الـــفـــتـــرة  ــيـــث نـــمـــت مــــوجــــوداتــــه خــ حـ
بمعدل نمو مركب بلغ %9.8، ثم الدولي 
ــم مــصــرف  ثــ بـــمـــعـــدل 5.5%،  ــــي  ــــامـ اإلسـ

الريان %4، ثم بنك بروة بنسبة 3%.
وخال السنوات الخمس املاضية أيضا 
ــادرة عن  وحــســب الــبــيــانــات املــالــيــة الـــصـ
املصارف اإلسامية فإن الودائع قد نمت 
بــمــعــدل نــمــو ســنــوي مــركــب بــلــغ 4.3%، 
وكان املصرف في صدارة تلك املصارف، 
فقد نمت الودائع فيه خال الفترة بمعدل 
نمو %8.6، ثم الدولي اإلسامي بنسبة 

%3.2، ثم بنك بروة 3.6%.

المساهمة القطاعية

القطاع االستهاكي: مساهمة املصارف 
اإلسامية في تمويل القطاع االستهاكي 
ال تزال أكبر باملقارنة مع بقية القطاعات، 
فــقــد اســـتـــحـــوذت نــســبــة مــســاهــمــتــهــا في 
تمويل هــذا القطاع %45.4 مــن إجمالي 

تــمــويــات الــبــنــوك الــتــجــاريــة )اإلســامــيــة 
والتقليدية( لهذا القطاع، وياحظ تزايد 
لــقــطــاع الصناعة  املــمــنــوحــة  الــتــمــويــات 
مـــقـــارنـــة بــــاألعــــوام الــســابــقــة مــمــا يشير 
إلــى نــشــاط هــذا الــقــطــاع ودور املــصــارف 
ــد كـــانـــت  ــقــ ــه، فــ ــلــ ــمــــويــ اإلســـــامـــــيـــــة فـــــي تــ
مساهمة املصارف اإلسامية في تمويل 
قــطــاع الصناعة % 36.7، ويليه القطاع 
الــعــقــاري بــنــســبــة% 36.2، كــمــا توجهت 
أغلب تمويات املصارف اإلسامية نحو 
القطاع الخاص وتمويات األفراد مقارنة 
مع املصارف التقليدية التي كانت أغلب 
تــمــويــاتــهــا لــلــقــطــاع الــحــكــومــي، كــمــا أن 
نــســبــة تـــمـــويـــات املــــصــــارف اإلســـامـــيـــة 
املتجهة نحو القطاع املحلي كانت أعلى 
من نظيراتها التقليدية وخــال الخمس 
ــــدل الـــنـــمـــو  ــعـ ــ ــلــــغ مـ ســـــنـــــوات املــــاضــــيــــة بــ
السنوي املركب للتمويات في املصارف 
اإلسامية في دولة قطر مستوى 5.7%، 
وكــان أعلى معدل نمو مركب للمصرف 
الـــدولـــي اإلســـامـــي 4.7%،  يــلــيــه   ،11.4%
الـــريـــان %4.5، ثـــم بــنــك بــــروة بمعدل  ثـــم 
نمو%3.6 وبالنظر إلى مجاالت التمويل 
للمصارف اإلســامــيــة، ومــقــارنــة بالعام 
2017 فــقــد شــكــلــت الــتــمــويــات املــوجــهــة 
ــاري %26 مــــتــــجــــاوزة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ ــاع  ــطــ ــقــ ــلــ لــ
التمويات املمنوحة للجهات الحكومية 
وشبة الحكومية والــتــي بلغت %22 من 
إجمالي تمويات املــصــارف اإلسامية، 
كما ياحظ زيــادة التمويات املتوجهة 
لــقــطــاع الــصــنــاعــة بــنــســبــة %39 مــقــارنــة 
إلـــى نسبة % 4 من  بـــالـــعـــام2017 لتصل 

إجمالي تمويات املصارف اإلسامية.

نتائج إيجابية 

وبــــني الــتــقــريــر أن املـــصـــارف اإلســامــيــة 
فــي قطر مــازالــت تحقق نتائج إيجابية 
ــعــــدالت نــمــو مــرتــفــعــة فـــي أربـــاحـــهـــا،  ومــ
إيـــراداتـــهـــا فـــي 2018 نحو  حــيــث بــلــغــت 
16.2 مــلــيــار ريـــال بــزيــادة قـــدرهـــا10.4% 
إيــــــــــرادات األنــشــطــة  عــــن 2017، ومـــثـــلـــت 
التمويلية واالستثمارية مستوى %89.4 
ــارف.  ــالـــي إيــــــــــرادات هـــــذه املــــصــ ــمـ مــــن إجـ
وقــد حققت جميع املــصــارف اإلسامية 
أربـــاًحـــا بــمــعــدالت نــمــو إيــجــابــيــة، حيث 
تــجــاوزت أربــاح املــصــارف اإلسامية في 
ــــال بـــزيـــادة  قــطــر أكـــثـــر مـــن 6.5 مــلــيــار ريـ
ــــن2017، وحــقــق املــصــرف  قــدرهــا 8.5% عـ
أعـــلـــى نــســبــة نـــمـــو فــــي األربــــــــاح بــنــســبــة 
الــــدولــــي اإلســــامــــي بنسبة  ثـــم   ،14.5%
نـــمـــو % 6، ثــــم مـــصـــرف الــــريــــان بــنــســبــة 
نمو%5، ثم بنك بروة بنسبة نمو 1.6% 
وفي املقابل سجل معدل النمو السنوي 
املركب ألرباح املصارف اإلسامية خال 
الخمس سنوات املاضية %4.9، متصدًرا 
فيه املصرف بمعدل نمو مركب 11.5%، 
ثم بنك بروة بنمو بلغ %1.5، ثم الدولي 
بــيــنــمــا ســجــل  بــنــمــو 1.3%،  اإلســــامــــي 

مصرف الريان نسبة نمو بلغت 1.2%.

¶ د. خالد السليطي

أصدرت شركة بيت املشورة لالستشارات املالية تقريرها عن التمويل اإلسالمي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات 
التمويل اإلسالمي في دولة قطر للعام 2018، كما يقدم التقرير صورة واضحة ألداء مؤسسات التمويل اإلسالمي والقطاع املالي 

واالقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثني واملهتمني بقطاع التمويل اإلسالمي املحلي.
وقال محافظ مصرف قطر املركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني في كلمته التقديمية للتقرير أن التمويل اإلسالمي 

يشكل دوًرا مهما ضمن القطاع املالي املصرفي في دولة قطر، وقد اهتم مصرف قطر املركزي بالتمويل اإلسالمي منذ بداياته وقام 
بإصدار التعاميم وتوفير البيئة التنظيمية املالئمة التي تراعي خصوصيته، حتى أصبح سوق التمويل اإلسالمي في دولة قطر في 

املرتبة األولى ضمن أفضل الدول التي تتمتع بقوة القوانني واألنظمة الخاصة به.
وأوضح سعادته قائاًل »لقد شهد العام املاضي نقطة تحول إيجابية في سبيل تعزيز متانة وقوة القطاع املصرفي في الدولة، وذلك 
من خالل الدروس املستفادة من الحصار الجائر الذي تعرضت له دولة قطر واإلجراءات االقتصادية املفاجئة من قبل دول الحصار، 

فقد اعتمد مصرف قطر املركزي منهجًا استباقيًا للتصدي للتحديات املحلية واإلقليمية ولتفادي أية صدمات مفاجئة، كما عمل على 
تقوية املراكز املالية للمصارف والبنوك والحد من تعرضها ملخاطر غير محسوبة، وفي هذا اإلطار فقد طلب مصرف قطر املركزي 

من املصارف والبنوك اإلسالمية التطبيق املبكر ملعيار املحاسبة املالي رقم  )30( الخاص باملؤسسات املالية اإلسالمية الذي 
يتوافق مع املعيار املحاسبي الدولي رقم )9( املتعلق باحتساب مخصص الخسائر االئتمانية املتوقعة، وبتطبيق هذه املعايير 

واملتطلبات فقد حققت املصارف والبنوك اإلسالمية نتائج إيجابية ونمت أرباحها بمعدل 8.5% مقارنة بعام 2017 فيما تشير 
مستويات كفاية رأس املال وجودة األصول إلى أن القطاع املصرفي في دولة قطر قادر على تحمل سيناريوهات الضغط الشديد.«.

الدوحة - 

»المركزي« اعتمد منهجًا 
استباقيًا للتصدي 

للتحديات ولتفادي أية 
صدمات مفاجئة 

تطبيق مبكر للمعيار 
المحاسبي »30« الخاص 

بالمؤسسات المالية 
اإلسالمية 
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قــامــت الــلــجــنــة املــشــتــركــة إلزالـــة 
بالدولة خالل  املهملة  السيارات 
بـــإزالـــة )169(  ــام األخـــيـــرة  ــ ــ األي
ســـــيـــــارة مـــهـــمـــلـــة مـــــن مـــنـــاطـــق 
ــة  ــ ــــدوحـ ــي الـ ــتـ ــديـ ــلـ ــبـ مـــخـــتـــلـــفـــة بـ
والــريــان، وذلــك في إطــار جهود 
البلديات  اللجنة بالتنسيق مــع 
التي  في الحد من هذه الظاهرة 
تشوه املنظر العام وفقًا للقانون 
رقــم )18( لسنة 2017 بشأن 

النظافة العامة. 
وقـــد شــاركــت ســيــارات وآلــيــات 
الــبــلــديــة والبيئة  كــل مــن وزارة 
وقـــوة األمـــن الــداخــلــي )لــخــويــا( 
في عملية نقل السيارات املهملة 
السيارات  إلــى ساحتي تجميع 
املهملة )السكراب( في منطقتي 
ــيـــر واملــــــــشــــــــاف، حــيــث  ــيـــمـ مـــسـ
يــتــم إيــداعــهــا لــفــتــرة 6 شــهــور، 
يـــتـــم مــخــاطــبــة اإلدارة  بـــعـــدهـــا 
للمرور التخاذ إجــراءات  العامة 
ــلــتــخــلــص  ــا تـــمـــهـــيـــدًا ل ــهـ ــبـ شـــطـ
النهائي منها عن طريق بيعها 

)سكراب(.

إزالة 169 سيارة 
مهملة من 

الدوحة والريان

 

الذين  للعمالء  أعلنت Ooredoo عن إطــالق عــرض جديد 
الشهري عبر اإلنترنت، وسيحصل  يشتركون في باقات 
ــاقــــات الـــشـــهـــري عـــبـــر مــتــجــر  ــون الــــجــــدد فــــي بــ ــركـ ــتـ ــشـ املـ
Ooredoo اإللكتروني على خصم يصل لغاية 20% على 
رسوم االشتراك الشهرية ملدة 6 أشهر، وهذا يعني توفير 
مــا يــصــل لــغــايــة 300 ر.ق عــلــى مــــدار 6 أشــهــر. ومـــع هــذا 
الخصم، سيتمكن املشتركون في باقة الشهري 150 من 
توفير ما يصل لغاية 180 ريــال، أما املشتركون في باقة 
الشهري 200، فسيتمكنون من توفير ما يصل لغاية 240 
ريــال، على أن يحصل املشتركون في باقة الشهري 250 

على توفير يعادل 300 ريال على مدار 6 أشهر. 
وسيحصل العمالء أيضًا على اشتراك مجاني في خدمة 
الــطــلــب،  لــلــمــشــاهــدة حــســب  الــتــرفــيــهــيــة   STARZ PLAY
 .Urban Point إضافة إلى خصومات متنوعة عبر تطبيق
وحـــول هـــذا الــعــرض، قــالــت مــنــار خليفة املــريــخــي، مــديــرة 
 Ooredoo الشركة فــي العامة واتــصــاالت  العالقات  إدارة 
قطر: »لقد أحدث اإلنترنت اليوم نقلة واضحة في الطريقة 
التي نتسوق بها، األمر الذي منح الجميع راحة أكبر. ومن 
خالل متجرنا اإللكتروني، يمكن للعمالء شراء منتجاتنا 
وخدماتنا بكل سهولة وفــي أي وقــت واستكمال طلبات 
لــزيــارة مراكزنا  الحاجة  الــشــراء خــالل دقــائــق قليلة، دون 

وانتظار الدور للحصول على الخدمة.«

Ooredoo تطلق عرضًا جديدًا عبر اإلنترنت
الدوحة -  

أرســــت املــؤســســة الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء 
واملاء »كهرماء« خالل النصف األول من العام 
الجاري 34 عقد أعمال وخدمات وتوريد مع 
مــصــانــع وشــــركــــات مــحــلــيــة بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
ــال، فيما بلغت قيمة  حــوالــي 565 مــلــيــون ريــ
توريد الكابالت الكهربائية ولوحات التغذية 
الكهربائية املنتجة محليا خــالل تلك الفترة 
مـــن الــعــقــود الـــســـاريـــة واملـــبـــرمـــة مـــع املــصــانــع 

املحلية ما يقارب 250 مليون ريـال.
ويــــأتــــي إبـــــــرام »كــــهــــرمــــاء« لـــهـــذه الـــعـــقـــود فــي 
إطــار سعيها نحو دعم وتشجيع الصناعات 
املحلية واملنتجات الوطنية، من خالل الفرص 
الـــــواعـــــدة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا املـــؤســـســـة لــتــوريــد 

منتجات ومواد ملشاريعها بالدولة.
وأكد املهندس عيسى بن هالل الكواري رئيس 
املــؤســســة الــعــامــة الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــــاء 
ــاء«، فــــي تـــصـــريـــح، حـــــرص املــؤســســة  ــرمــ ــهــ »كــ
على توفير بدائل من السوق املحلي وتوطني 
ــبـــطـــة بـــقـــطـــاعـــي الـــكـــهـــربـــاء  الـــصـــنـــاعـــات املـــرتـ
ــم لـــلـــشـــركـــات الــوطــنــيــة،  ــ ــــالل دعـ واملـــــــاء مــــن خـ
وإعطاء أولوية وأفضلية للمنتجات املحلية، 
حــيــث تــســعــى املــؤســســة إلـــى زيــــادة دور هــذه 
الشركات في عمليات التوريد باعتبارها من 
الصناعات املحلية التي تشجعها الدولة، كما 
تعمل على تشجيع ودعم الشركات الصغيرة 
واملــتــوســطــة املحلية ملــواصــلــة مشاركتها في 

املناقصات التي تطرحها املؤسسة.
وأكــد أن الشركات املحلية استطاعت تحقيق 
االكتفاء الذاتي وتغطية الطلب على الكابالت 
ذات الضغط املنخفض والــضــغــط املتوسط، 
وتــوفــيــرهــا فـــي الـــســـوق عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى 
مـــن املــعــايــيــر والــــجــــودة فـــي ظـــل الــتــوســع في 
املــشــاريــع واالحــتــيــاجــات املستمرة للكابالت، 
حيث تتطلع هذه الشركات إلى التصدير إلى 

الدول املجاورة خالل الفترة املقبلة.
بـــدأت ثــمــار التسهيالت والــحــوافــز التي  وقــد 

تمنحها الدولة للصناعة والشركات املحلية، 
تــظــهــر إلــــى الـــوجـــود خــــالل املــرحــلــة الــحــالــيــة 
بعد دخــول مصانع جــديــدة إلنــتــاج الكابالت 
واملـــفـــاتـــيـــح ولــــوحــــات الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
ــة بـــهـــذه  ــطــ ــبــ ــرتــ ــات املــ ــجــ ــتــ ــنــ ــن املــ ــ وغــــيــــرهــــا مــ
الصناعة، وستشهد الفترة املقبلة طرح مزيد 
من الفرص االستثمارية التي تدعمها الدولة 

في قطاع الكهرباء واملاء.
ــعــت فــي 2018 عقدي 

ّ
وكــانــت »كــهــرمــاء« قــد وق

توريد كابالت كهربائية مع شركتي الدوحة 

للكابالت وقطر الدولية للكابالت الكهربائية، 
بنظام الطلب عند الحاجة ملدة سنتني، بقيمة 
إجمالية حوالي 1.9 مليار ريال، حيث تم منح 
الشركات املحلية األولوية في مشاريع البنية 
الــتــحــتــيــة، ومــنــهــا مــشــاريــع الــكــهــربــاء واملــــاء، 
كونها تخدم الصناعة املحلية والتوسعات 
فــي املناطق العمرانية التي تشهدها الدولة 
سواء أراضي املواطنني، أو املناطق الصناعية 
الــــجــــديــــدة، بـــجـــانـــب املـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة فــي 

الدولة.

»كهرماء« ترسي 34 عقدا 
بـ 565 مليون ريال  على شركات محلية

¶كهرماء أسندت عددا كبيرا من األعمال والخدمات لشركات محلية

¶  جانب من التجهيزات

الدوحة -  
الدوحة -  

القطري من خالل صندوق إعانة املرضى  الهالل األحمر  ينفذ 
مشروعًا خيريًا باسم »براحة«، يهدف إلى دعم املرضى املقيمني 
الرميلة، وذلــك  السن وذوي االحتياجات فــي مستشفى  وكــبــار 
بتمويل كريم من شركة فودافون قطر. يتضمن املشروع قيام 
الهالل األحمر القطري بشراء وتوريد 10 أجهزة رياضية طبية 
إلى مستشفى الرميلة. وعن خلفية املشروع، أوضحت نجاة عبد 
الرعاية االجتماعية بالهالل األحمر  الهيدوس رئيس  الرحمن 
الــقــطــري أن مــرضــى اإلقــامــات الطويلة والــدائــمــة فــي مستشفى 
العظام وتقرحات جسدية نتيجة  الرميلة يصابون بتيبس في 
الرقود في األسرة لفترات طويلة، وعدم قدرتهم على الحركة أو 
 وأن الطب الحديث يركز على أهمية 

ً
ممارسة أي نشاط، خاصة

ممارسة الرياضة للمرضى واألصحاء على حدٍّ سواء. وتابعت 
بقولها: »من هنا جاءت فكرة املشروع بهدف تعزيز الثقة بالنفس 
لـــدى املـــرضـــى، ورفــــع روحــهــم املــعــنــويــة وطــاقــتــهــم الجسمانية، 
وتخطي الشعور بالقلق والتوتر بسبب تواجدهم في املستشفى 
لــفــتــرات طــويــلــة، واإلســهــام فــي عملية الــعــالج والــتــمــاثــل للشفاء 
بشكل أسرع، ومساعدتهم على استعادة لياقتهم البدنية«. ومن 
جانبه، قال محمد اليافعي رئيس القطاع العام في فودافون قطر: 
»تفخر فودافون قطر بشراكتها طويلة األمد مع الهالل األحمر 
القطري، والتي نتج عنها الكثير من املبادرات الخيرية. وتأتي هذه 
الشراكة ضمن برنامج املسؤولية املجتمعية لشركة فودافون، 
الــتــزام  الـــذي يضم مجموعة واســعــة مــن املـــبـــادرات، انطالقًا مــن 
فودافون تجاه املجتمع املحلي. نحن نؤمن بأهمية بناء مجتمع 

صحي وأثر ذلك في تطور الدول ونهضتها«.

الهالل األحمر 
و»فودافون« يطلقان 

مشروع »براحة«
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ــة »الـــتـــعـــلـــيـــم فـــوق  شــــاركــــت مـــؤســـسـ
الجميع«، وبعثة دولة قطر، والبعثات 
الـــدائـــمـــة لــأرجــنــتــن، وســنــغــافــورة، 
وأوروغــواي، واليونسكو، وصندوق 
قطر للتنمية في »املنتدى السياسي 
ــنـــوي املــعــنــي  ــسـ رفـــيـــع املــــســــتــــوى« الـ
ــة املـــنـــعـــقـــد فــي  ــدامـ ــتـ بــالــتــنــمــيــة املـــسـ
الــفــتــرة مــن 9 إلــى 18 يوليو فــي مقر 
األمــــم املــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، حيث 
من املقرر أن يصدروا بيانًا مشتركًا 
ــع الــــــدولــــــي مــن  ــمـ ــتـ ــجـ تــــدعــــو فــــيــــه املـ
خــالــه إلـــى تــجــديــد الــتــزامــاتــه نحو 
منح جميع األطفال والشباب الحق 
الـــعـــاملـــي فـــي الــتــعــلــيــم.  دعــــا الــبــيــان 
ـــلـــي فــــي املــنــتــدى 

ُ
ــتـــرك والـــــــذي ت املـــشـ

السياسي رفيع املستوى في جلسة 
على هامش املنتدى »حماية الشباب 
والحق في التعليم للجميع: اهــداف 
التنمية املستدامة 4، 8، 10، 16، 17، 
الـــى تــســريــع الــجــهــود لــبــنــاء تحالف 
ــة  ــيــ بـــــن الــــــــــدول واملــــنــــظــــمــــات الــــدولــ
واملنظمات غير الحكومية لحماية 
الــحــق فـــي الــتــعــلــيــم لــجــمــيــع االطــفــال 
وجعله من األولويات. الدعوة ليست 
ــهــــدف 4 لــلــتــنــمــيــة  فـــقـــط لــتــحــقــيــق الــ
ــا لـــكـــامـــل أهــــــداف  ــ ــمـ ــ ــتــــدامــــة وانـ املــــســ

التنمية في أفق 2030. 
وتعتبر هذه الفعالية بمثابة ملتقى 
للقادة، ُصناع السياسات والقرارات، 
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ ــــن، املــــــؤثــــــريــــــن والـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ املـ
املــدافــعــن عــن الحق فــي التعليم من 

مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات اســـتـــعـــرضـــوا 
ــرازه مـــن تــقــدم  ــ مـــن خــالــه مـــا تـــم إحــ
ــداف  ــأهــ ــــاص بــ ــخـ ــ ــــي االجــــتــــمــــاع الـ فـ
التنمية املــســتــدامــة 4، 8، 10، 16 و 
17، ومعالجة التحديات التي تواجه 
مستقبل التعليم من خال التمكن 

والشراكة. 
قــالــت ستيفانيا  املــنــاســبــة،  وبـــهـــذه 
ــام املــســاعــد  ــعــ ــر الــ ــديــ جـــيـــانـــيـــنـــي، املــ

للتعليم في اليونيسكو: 

»تــأتــي مــشــاركــتــنــا فــي هـــذا املــنــتــدى 
مـــــن أجـــــــل تــــوجــــيــــه رســـــالـــــة عـــاجـــلـــة 
للقيادات مفادها أننا بحاجة ماسة 
لتوفر اإلرادة السياسية والتمويل 
من أجــل إعــادة وضــع هــدف التنمية 
املستدامة 4 على املــســار الصحيح. 
سيكون التعليم بمثابة نقطة تحول 
ــة فـــــي كــــافــــة بــــنــــود جـــــدول  ــيــ ــاســ أســ
أعــمــال 2030 بشرط أن نستثمر في 
إلــى توفير  السياسات التي تسعى 

الــــدعــــم لــجــمــيــع املـــســـتـــهـــدفـــن. هـــذا 
هــو محور شراكتنا اإلستراتيجية 
طــويــلــة األمــــد مــع مــؤســســة التعليم 
فوق الجميع، ومع )معرض التعليم 
الــذي افتتح فــي مقر  لحياة أفــضــل( 

األمم املتحدة هذا األسبوع«
ــه، قــــــال عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الدباغ، نائب املدير العام للتخطيط 
فـــي صـــنـــدوق قــطــر لــلــتــنــمــيــة: يحتل 
الــــتــــعــــلــــيــــم مـــــــركـــــــز الــــــــــصــــــــــدارة فـــي 

استراتيجية صندوق قطر للتنمية، 
وهــذا ينبع من إيماننا بــأن التعليم 
الشامل هو أداة شديدة الفعالية في 
معالجة تأثير األزمــات على األطفال 
والـــشـــبـــاب، ووســـيـــلـــة مــثــالــيــة لــدعــم 
بــنــاء مجتمعات آمــنــة ومــســاملــة. كما 
يتجلى ذلك من خال رؤيتنا الهادفة 
إلى تعزيز السام وترسيخ العدالة من 
خال التنمية املستدامة والشاملة. يمثل 
قـــوة دفـــع مثالية نــحــو تحقيق  التعليم 
ــــن خــــــال إزالــــــة  الـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي، مـ
مــســبــبــات الــفــقــر، تــرســيــخ املــــســــاواة بن 

الجنسن ومنع النزاعات في املستقبل.
وأضــاف الشيخ مبارك آل ثاني، رئيس 
قسم املناصرة والدفاع عن حق التعليم 
فــي مــؤســســة »الــتــعــلــيــم فـــوق الــجــمــيــع«: 
على الرغم من الجهود التي بذلت على 
املـــــدى الـــطـــويـــل، فــقــد تــقــاعــس املــجــتــمــع 
الــعــاملــي عــن الــوفــاء بــالــتــزامــاتــه، وغالبًا 
ــمـــال األطــــفــــال غير  ــك إلــــى إهـ ــا أدى ذلــ مـ
ــدارس وحـــرمـــانـــهـــم مــن  ــ ــاملـ ــ املــلــتــحــقــن بـ
حــقــهــم فــي الــتــعــلــيــم. نــحــن فــي مؤسسة 
التعليم فــوق الجميع نؤمن أن التعليم 
هـــو الــوســيــلــة األكـــثـــر فــاعــلــيــة لــلــحــد من 
الفقر، تحقيق النمو االقتصادي وخلق 
مجتمعات مساملة وعادلة. وبما أنه لم 
يتبق ســوى عشر سنوات فقط لضمان 
الــحــق األســـاســـي فـــي الــتــعــلــيــم لــأطــفــال 
ــن  ــ ــــي ظـــــــروف انـــــعـــــدام األمـ والــــشــــبــــاب فـ
ــزاع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، فــإن  ــنـ والـ
الــدولــي للوفاء  املــنــتــدى يــدعــو املجتمع 
ــدول أعـــمـــال  ــجــ ــاتـــه املــتــعــلــقــة بــ ــتـــزامـ ــالـ بـ

أهداف التنمية املستدامة لعام 2030.

»التعليم فوق الجميع« تطالب بااللتزام باألهداف 
للتنمية المستدامة الـ17 

¶خالل فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى

¶  بن طوار والنعمة خالل اللقاء

¶النعيمي يتوسط أعضاء الوفد الطالبي الكشفي

الدوحة -  

ــة قــطــر  ــرفــ ــغــ ــم بــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــدت لـــجـــنـــة الـ ــقـ ــ عـ
االســــبــــوع املـــاضـــي اجــتــمــاعــهــا ملــتــابــعــة 
واستكمال عدد من املوضوعات املتعلقة 
بــالــقــطــاع الـــخـــاص الــتــعــلــيــمــي الـــتـــي تم 
طــرحــهــا فـــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــســابــق 
ــفـــض ســن  ــا خـ ــهـ ــنـ ــر املـــــاضـــــي، ومـ ــهـ الـــشـ
املــعــلــم، وإجـــــــراءات اصـــــدار الــتــراخــيــص 
أو تــجــديــدهــا، واشـــتـــراط مــوافــقــة وزارة 
الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــعــالــي عــلــى أعـــداد 
ــلــــمــــن قــــبــــل اصــــــــــــدار الــــتــــأشــــيــــرات  ــعــ املــ

للمعلمن.
وعـــقـــد االجــــتــــمــــاع بـــرئـــاســـة مــحــمــد بــن 
أحــمــد بــن طـــوار الـــكـــواري الــنــائــب األول 
ــغـــــرفـــــة ورئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة،  لــــرئــــيــــس الـــ
وبــحــضــور أعـــضـــاء الــلــجــنــة، ومــشــاركــة 
عــمــر بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز الــنــعــمــة الــوكــيــل 
املساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة 
التعليم والتعليم العالي، كما استعرض 

االجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون 
املدارس الخاصة، واملكاتب االستشارية، 
ــيـــة  ــمـ ــا أوصـــــــــــى املــــجــــتــــمــــعــــون بـــأهـ ــ ــمـ ــ كـ
الــجــهــات املعنية التــخــاذ  التنسيق بــن 
اإلجــراءات التي تسهل بيئة العمل أمام 

القطاع الخاص التعليمي.
وأشاد بن طوار خال االجتماع بحرص 
وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة 
بــالــســيــد عــمــر بـــن عــبــد الــعــزيــز الــنــعــمــة، 
الــتــي طرحت  على متابعة كــافــة األمـــور 
خـــــال اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة شـــهـــر يــونــيــو 
املــاضــي، مثمنًا حــرص الـــوزارة املستمر 
على إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة 
ــات والـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف بــيــئــة  ــرحــ املــــقــــتــ
ــدارس  ــ عــمــل اكـــثـــر ســهــولــة ألصـــحـــاب املـ
ــة، واتـــــخـــــاذ اإلجـــــــــــــراءات الـــتـــي  ــاصــ الــــخــ
الــخــاص التعليمي اكثر  تجعل القطاع 
جذبًا للمستثمرين الجدد. الفتا إلى أن 
حضور الوكيل املساعد بوزارة التعليم 
الجتماع ثــان خــال فترة قصيرة يؤكد 

الـــوزارة واهتمامها في مشاركة  حــرص 
الــخــاص واطـــاع لجنة  ممثلي التعليم 
التعليم بالغرفة على املستجدات فيما 
ــدًا أن  يـــخـــص املــــــــدارس الــــخــــاصــــة، مــــؤكــ
تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر 
ال يتحقق إال بــشــراكــة حقيقية وفعالة 

بن القطاعن العام والخاص.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد عـــمـــر بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي 
تـــحـــرص بــصــفــة دائـــمـــة عــلــى االســتــمــاع 
ملـــرئـــيـــات ومـــعـــوقـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وذلــك مــن خــال لجنة التعليم بالغرفة، 
مؤكدًا أن كافة املقترحات التي تقدم يتم 
دراســاتــهــا ومــوافــاة الــــوزارة واتــخــاذ ما 
الـــــوزارة واللجنة  يــلــزم فــيــهــا، مــؤكــدًا أن 
يعمان على الخروج بمقترحات وأفكار 
تـــســـاهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق تـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاع 
ــاة مصلحة  ــراعـ الــتــعــلــيــمــي بـــالـــدولـــة، ومـ
املـــــدارس الــخــاصــة بــمــا ال يــتــعــارض مع 

القوانن واللوائح الخاصة.

الــدكــتــور عمر األنــصــاري نائب  استقبل 
رئــيــس الــجــامــعــة لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة، 
والدكتور درويش العمادي رئيس مكتب 
اإلستراتيجية والتطوير وفــد الجامعة 
التكنولوجية بماليزيا )UITM( برئاسة 
الــدكــتــور محمد ازاراي قاسم وعضوية 
عدد من العمداء ومسؤولن من السفارة 
اللقاء  بــالــدوحــة، حيث تضمن  املاليزية 
ــتــــعــــاون فــــي مـــجـــاالت  مـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل الــ

البحث العلمي وتدريب الطاب وأعضاء 
هيئة التدريس بن الجامعتن، وكذلك 
مـــتـــابـــعـــة الـــتـــطـــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــذي 
شهدته جامعة قطر، واستفادة الجامعة 
مـــن الـــخـــبـــرات الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــجــامــعــة 

املاليزية للتكنولوجيا.
وقام الوفد املاليزي بزيارة داخل جامعة 
قـــطـــر تــضــمــنــت زيـــــــارة مــبــنــى الــبــحــوث 
العلمية بالجامعة ومرافق أخرى، حيث 
اجتمع الوفد املاليزي مع مــدراء املراكز 
الــبــحــثــيــة وعــمــيــد الـــدراســـات الــعــلــيــا في 

ــبــــرات حـــول  جـــامـــعـــة قـــطـــر لـــتـــبـــادل الــــخــ
األبــــحــــاث الــعــلــمــيــة والـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
والــتــعــرف عــلــى إمــكــانــيــات جــامــعــة قطر 

البحثية وتقنياتها املتطورة.
الــوفــد املاليزي أهمية هذه  وأكــد رئيس 
الــزيــارة، مــؤكــدا أن جامعة قطر هــي أول 
ــرق األوســـــــط يـــزورهـــا  ــشــ ــي الــ جـــامـــعـــة فــ
ــــاون الــبــحــثــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــهــــدف الــــشــــراكــــة والـ بــ
والعلمي، مثمنا النهضة الشاملة التي 
تشهدها دولــة قطر والعاقات الثنائية 
املتميزة التي تجمع البلدين الصديقن.

لجنة التعليم بالغرفة تستعرض مرئيات المدارس الخاصة

وفد »التكنولوجية الماليزية« يزور جامعة قطر

التقى سعادة الدكتور ابراهيم صالح 
النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم 
العالي بأعضاء الوفد الطابي الكشفي 
قــبــل ســفــرهــم لــلــمــشــاركــة لتمثيل دولــة 
الرابع  قطر في املخيم الكشفي العاملي 
ــات  ــواليــ ــالــ ــن الــــــــذي يــــقــــام بــ ــريــ ــشــ ــعــ والــ
ــل. وشـــاركـــت  ــبـ ــقـ ــــوع املـ ــبـ ــ ــدة األسـ ــتـــحـ املـ
فــي الــلــقــاء الــســيــدة فــوزيــة عــبــد العزيز 
الخاطر وكيل الوزارة املساعد للشؤون 

التعليمية.
وحــث سعادته الطاب املشاركن على 
الــتــحــلــي بــالــقــيــم الــقــطــريــة اإلســامــيــة 
ــة  ــ ــلـــوا دولـ ــثـ ــمـ يـ املـــعـــســـكـــر، وأن  خــــــال 
قــطــر خــيــر تــمــثــيــل بـــن شـــبـــاب الــعــالــم، 
ــقــــويــــم، فــي  الــ بـــالـــســـلـــوك  يـــتـــحـــلـــوا  وأن 
هــــذا املــجــتــمــع املــتــعــدد الــثــقــافــات، وأن 
يستعدوا لإلجابة عن األسئلة التي قد 
تطرح عليهم من قبل أقرانهم عن دولة 
قطر وموقعها وأهميتها، والفعاليات 
الــريــاضــيــة الــكــبــرى الــتــي تنظمها قطر 
وأهمها كــأس العالم لكرة القدم 2022. 
وأوضــــح ســعــادتــه ان مــشــاركــة الــطــاب 
ســـوف تكسبهم خــبــرة مــعــرفــيــة هــامــة، 

سوف تفيدهم في حياتهم.
من جهتها، قالت الخاطر إن املشاركة 
فــي هـــذه الــفــعــالــيــات مــع شــبــاب الــعــالــم 
ــدة، وحـــثـــت الــطــلــبــة عــلــى  ــيـ ــفـ مــهــمــة ومـ
أن يــكــونــوا نــمــوذجــًا لــلــطــالــب الــقــطــري 
العربي املسلم في هذا التجمع العاملي 
الثقافات والحضارات  املنفتح على كل 

واألديان. وتمنت لهم التوفيق والظهور 
بمظهر مشرف في هذا املخيم.

ــادة الــــدكــــتــــور الــنــعــيــمــي  ــعــ ووصــــــف ســ
فــــي تـــصـــريـــح صــحــفــي مـــشـــاركـــة دولــــة 
ــــال نــحــن نـــشـــارك في  قــطــر بــالــهــامــة وقـ
املخيم العاملي منذ السبعينيات، وهذا 
ــة الــكــشــفــيــة فــي  ــركـ دلـــيـــل عـــلـــى أن الـــحـ
قــطــر تــهــتــم بــاملــشــاركــة فـــي املــنــاســبــات 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة وأضـــــاف ســعــادتــه 
ــي هـــــذه املــحــافــل  إن وجــــــود طـــابـــنـــا فــ
يعطيهم الفرصة في االحتكاك بثقافات 
وحــضــارات مختلفة واكتساب خبرات 
الــى زمــائــهــم، تحت  جــديــدة ينقلونها 
اشراف مجموعة من القيادات الكشفية، 
وهذا يدل على أن الوزارة حريصة على 
الــفــرصــة للطالب على التواجد  إعــطــاء 
الــقــدرة  فــي بيئات عاملية وأن يكتسب 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي فـــريـــق والـ
الـــتـــواصـــل والــــحــــوار مـــع اآلخــــــر، وهـــذا 
مـــا نـــحـــرص عــلــى تـــعـــزيـــزه فـــي نــفــوس 
قــــطــــر مـــجـــتـــمـــع مـــتـــعـــدد  طــــابــــنــــا، ألن 
الــثــقــافــات ولــديــنــا اســتــحــقــاقــات عاملية 
قــادمــة. مــن جانبه قــال جاسم الــحــردان 
املـــــفـــــوض الـــــعـــــام لـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــشـــافـــة 
واملـــــرشـــــدات الـــقـــطـــريـــة ورئــــيــــس الـــوفـــد 
الــقــطــري فـــي املــخــيــم الــكــشــفــي الــعــاملــي 
ان هـــذا املــخــيــم الــعــاملــي يعقد كــل ثــاث 
سنوات وقطر تشارك بانتظام في هذا 
املعسكر بحكم عضويتها في املنظمة 
الــعــاملــيــة، وأوضـــح أن الفريق  الكشفية 
املشارك يتكون من 24 كشافا يرافقهم 

8 من القادة.

النعيمي يلتقي الوفد الكشفي 
المشارك في مخيم أمريكا

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  
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ــر اإلســــامــــي  ــد مــــصــــرف قـــطـ حـــصـ
ــــرف« جــــائــــزة »أفــــضــــل بــنــك  ــــصـ »املـ
فــي قــطــر« مــن جــوائــز يــورومــونــي 
الــجــائــزة  لــلــتــمــّيــز 2019. واســتــلــم 
الــرئــيــس التنفيذي  بــاســل جــمــال، 
ملجموعة »املـــصـــرف«، خـــال حفل 
تــــوزيــــع الـــجـــوائـــز الــــــذي أقـــيـــم فــي 

العاصمة البريطانية لندن.
وقـــد حــصــل »املـــصـــرف« عــلــى هــذه 
الـــجـــائـــزة تـــقـــديـــرًا ألدائـــــــه املــتــمــيــز 
في عــام 2018، حيث حقق أرباحًا 
صافية بلغت 2,755.3 مليون ريال 
قطري، ولتقديمه خدمات متميزة 
ومـــتـــكـــامـــلـــة، ومـــنـــتـــجـــات مــبــتــكــرة 
إلــى ذلــك، تم  لعمائه. وباإلضافة 
تــقــديــر »املــــصــــرف« عــلــى جــهــوده 
لــرقــمــنــة الــخــدمــات املــصــرفــيــة، من 
خـــال تــقــديــم الــعــديــد مــن الــحــلــول 
الرقمية التي توفر للعماء تجربة 
ــة مـــتـــطـــورة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ مـــصـــرفـــيـــة إلـ

تتميز بالسهولة واألمان.
وقــــــــــال بـــــاســـــل جــــــمــــــال، الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة »املـــصـــرف«: 
»يــســرنــا اســتــام واحــــدة مــن أكثر 
ــًا مــن  ــ ــيــ ــ ــ الـــــجـــــوائـــــز املـــــرمـــــوقـــــة دول
مجلة يــورومــونــي الــعــاملــيــة. خال 
2018 حقق »املــصــرف« أداًء ماليًا 
قـــويـــًا، وقــــدم ابـــتـــكـــارات مــهــمــة في 
الــخــدمــات املــصــرفــيــة، هـــي األولـــى 
ــا فــــي قـــطـــر واملـــنـــطـــقـــة.  ــهـ مــــن نـــوعـ
وبفضل إستراتيجية »املــصــرف« 
الــعــمــاء،  بــالــتــركــيــز عــلــى  املتمثلة 
يـــصـــبـــح مـــصـــرفـــًا  ــن أن  ــ مــ ــــن  ــّك ــمــ تــ
ــــور والــــنــــمــــو  ــطـ ــ ــتـ ــ رائـــــــــــدًا يـــــدعـــــم الـ
االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــاد، حــيــث 
تــرتــبــط إســتــراتــيــجــيــتــنــا ارتــبــاطــًا 
وثيقًا برؤية قطر الوطنية 2030«.

وتعد جوائز يوروموني للتمّيز، 
فــــــي عــــــــام 1992،  الـــــتـــــي أطــــلــــقــــت 

ــنـــحـــهـــا مــجــلــة  األولـــــــــــى الـــــتـــــي تـــمـ
مــالــيــة مــتــخــصــصــة. وعــلــى الــرغــم 
مــن مـــرور أكــثــر مــن 25 عــامــًا على 
إطاقها، إال أنها تظل واحــدة من 
أكثر الجوائز املرموقة في القطاع 
ــاملـــي، حــيــث تــهــدف  املـــصـــرفـــي الـــعـ
إلى تكريم املؤسسات املالية التي 
تــقــدم خــدمــات متمّيزة لعمائها، 
وتمتلك الــقــدرة عــلــى الــتــكــّيــف مع 
ــــروف  الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــرقـــابـــيـــة وظــ

األسواق املالية.
ــد  ــعـ وأضـــــــــــاف بـــــاســـــل جــــــمــــــال: »تـ

 عــلــى نــجــاح 
ً
هــــذه الـــجـــائـــزة دلـــيـــا

ــه  ــادتــ ــــي تـــعـــزيـــز ريــ »املــــــصــــــرف« فـ
الــــقــــطــــاع  فــــــي  املـــــــحـــــــوري  ودوره 
املصرفي في قطر. وبهذه املناسبة 
لـــلـــدعـــم  ــر  ــكـ ــالـــشـ بـ أتـــــقـــــدم  أود أن 
ــل مــــن مـــجـــلـــس اإلدارة،  ــتــــواصــ املــ
ولجميع موظفي »املصرف« على 
تــفــانــيــهــم وأدائــــهــــم االســتــثــنــائــي. 
كــمــا نـــعـــرب عـــن عــمــيــق امــتــنــانــنــا 
لعمائنا لوالئهم املستمر وثقتهم 
لــخــدمــتــهــم بشكل  واقـــتـــراحـــاتـــهـــم 

أفضل«.

في إطار اهتمامها برفع كفاءة موظفيها وتعزيز 
قــدراتــهــا املــؤســســيــة، نــظــمــت قــطــر الــخــيــريــة ثــاث 
ورش تدريبية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال 
واألعمال بعنوان »مداخل ومخاطر غسل األمــوال 
وتمويل اإلرهاب في املشاريع الخيرية واإلنسانية 
»، بــمــشــاركــة 133 مــوظــفــا ومــوظــفــة. وتـــأتـــي هــذه 
ــبــــي الـــخـــاص  ــتــــدريــ ــامــــج الــ ــبــــرنــ الـــــــــورش ضـــمـــن الــ
بــمــكــافــحــة غــســل األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب الـــذي 
أطلقته قــطــر الــخــيــريــة مــؤخــرا تــحــت إشــــراف قسم 
املـــوارد البشرية وبالتنسيق مع  بـــإدارة  الــتــدريــب 

قطاع الحوكمة والتطوير املؤسسي.
واســـتـــمـــرت الـــــورش الــتــدريــبــيــة، ســتــة أيــــام بــواقــع 
يـــومـــن لــكــل مــجــمــوعــة، حــيــث شــمــلــت املــجــمــوعــة 
األولـــــــى 50 مـــوظـــفـــا مــــن املــحــصــلــن واملـــحـــصـــات 
ــلـــت الــــورشــــة  ــمـ ــمـــا شـ ــيـ ومــــشــــرفــــي الـــتـــحـــصـــيـــل، فـ
الثانية 50 موظفا مــن نفس الفئة، بينما شملت 
املجموعة الثالثة 33 موظفا من املسوقن ومشرفي 
الـــدورة، التي قدمها الدكتور  الصناديق. وتهدف 
نشأت جابر، املدرب املتخصص في مكافحة جرائم 
غــســل األمـــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب، إلــــى تــوضــيــح 
مــفــهــوم ومـــراحـــل وأســالــيــب جــرائــم غــســل األمــــوال 
وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب، وآلــــيــــات وإجـــــــــراءات مــكــافــحــة 
هـــذه الــجــرائــم، وتــمــكــن املــشــاركــن مــن تــحــديــد ما 
يتصل بوظيفته مــن املــخــاطــر املحتملة ومعرفة 
طرق حماية العمل منها، بجانب تأهيلهم ملواكبة 
املتطلبات املتجددة واالنخراط في جهود مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ــن املــــحــــاور مــنــهــا،  ــد مــ ــديـ ــعـ وتــــنــــاولــــت الــــورشــــة الـ
ــبـــطـــة بـــغـــســـل األمـــــــوال  ــة املـــرتـ ــيــ ــاســ ــيـــم األســ ــفـــاهـ املـ
وتمويل اإلرهاب وفقا للقانون رقم 4 لسنة 2010، 
ــوال  ــ ــاق بــــن غـــســـل األمــ ــ ــفـ ــ ــقــــاط االخــــتــــاف واالتـ ونــ
وتمويل اإلرهـــاب والقنوات املختلفة املستخدمة، 
ــة إلــــى الـــتـــعـــرف عــلــى الـــجـــهـــود الــدولــيــة  ــافـ بـــاإلضـ
فـــي هــذا  املــطــبــقــة  الــحــديــثــة  والــوطــنــيــة، واألدوات 
املجال، ومواكبة املستجدات واآلليات التي تحمي 

العمل الخيري واإلنساني.
ــم تـــدريـــب املـــشـــاركـــن عــلــى الـــطـــرق الــصــحــيــحــة  وتــ
والـــدقـــيـــقـــة لــلــقــيــام بـــــإجـــــراءات الـــعـــنـــايـــة الـــواجـــبـــة 
ــرق الـــكـــشـــف عــن  ــ ــال الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري، وطــ فــــي مـــجـ
املعامات املشبوهة، وطــرق اإلبــاغ عنها، وكذلك 
املــســؤولــيــات والــواجــبــات واإلجـــــراءات الــتــي يجب 
على العاملن فــي مــجــاالت العمل الخيري القيام 
بها. كما قدم املدرب في ختام الورشة عرضا ألهم 
الــحــاالت العملية لعمليات غسل األمــوال  وأحـــدث 
وتمويل االرهـــاب واملــأخــوذة مــن قضايا حقيقية، 
واســتــخــاص الــعــبــر والــــــدروس املــســتــفــادة منها، 

وكيفية تجنبها وكشفها والتصرف حيالها.
املــوارد البشرية  وصرحت نجاة تــراب مدير إدارة 
بقطر الخيرية أن هذه الورشة تندرج ضمن الخطة 
التدريبية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهـــاب وستشمل جميع املوظفن كــل فــي مجال 
اختصاصه وذلـــك بالتنسيق مــع قــطــاع الحوكمة 
والتطوير املؤسسي بقطر الخيرية، والتعاون مع 
أكاديمية قطر للمال واألعــمــال كمؤسسة وطنية 
ومعتمدة من عــدة جهات دولية وأيضا شراكتها 

املستمرة مع هيئة تنظيم األعمال الخيرية.

قــال تقرير شــركــة األصــمــخ للمشاريع العقارية 
إن قطاع التشييد والبناء فــي قطر يشهد نموًا 
استمرارا ملا حققه على مــدار السنوات املاضية، 
مستفيدًا مــن أعــمــال املــشــروعــات التنموية التي 
الــتــقــريــر أن عمليات  الــــدولــــة. وأضـــــاف  تــنــفــذهــا 
البناء والتشييد أعطت نشاطًا للقطاع العقاري 
ــن املــتــوقــع أن تــحــافــظ عــمــلــيــات  ــة، ومــ ــدولــ فـــي الــ
التشييد والبناء على نمو مستمر خال العامن 
املقبلن مدفوعًا بخطة التنمية االقتصادية التي 
تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، واإلنفاق في 

مشاريع البنية التحتية والنقل املقرر تنفيذها.
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الــقــطــاع الـــعـــقـــاري فـــي ظل 
الــذي شهدته قطر في مجاالت التنمية،  التطور 
املـــحـــوري  أثـــبـــت دوره  والـــتـــنـــويـــع االقــــتــــصــــادي، 
لــلــدولــة، لتصبح املشاريع  فــي التنمية الشاملة 
ــمــــارات الـــعـــقـــاريـــة شــــرايــــن االقـــتـــصـــاد  ــثــ ــتــ واالســ
الــقــطــري، لتمتد فــي كــافــة أرجـــاء الــدولــة وتشيد 
إثــارة لإلعجاب واألكثر  التحف املعمارية األكثر 

 في املنطقة.
ً
فرادة

ــمــــخ أن املـــشـــاريـــع الــعــقــاريــة  ــــن تـــقـــريـــر األصــ وبـ
الــدولــة تنوعت بــن جزر  الــتــي يتم تنفيذها فــي 
البر،  اصطناعية في البحر وأبــراج شاهقة على 
وشملت جميع املجاالت العقارية، باإلضافة إلى 
مدن سكنية مثل مدينة لوسيل، جزيرة اللؤلؤة 

قطر، باستثمارات تفوق 170 مليار دوالر.
وقال التقرير إن قطاع التشييد والبناء سيستمر 
خـــال الــعــامــن املــقــبــلــن فــي اســتــكــمــال املــشــاريــع 
ــلــــؤلــــؤة قــطــر،  ــيـــل، والــ الـــقـــائـــمـــة فــــي مـــديـــنـــة لـــوسـ
الــدولــة، باإلضافة إلى  واملــرافــق املخطط لها فــي 

بــنــاء املــاعــب الــريــاضــيــة الــتــي تــم اإلعــــان عنها 
الستضافة كأس العالم 2022.

وأضاف التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر أحد 
أهــم أركــان التنمية االقتصادية التي تعتبر من 
الركائز الرئيسية في رؤيــة قطر الوطنية 2030، 
واستطاعت الشركات العقارية الكبرى مواكبة 

التطور بإطاق مشاريع عقارية رائدة.
وبــــن الــتــقــريــر أن دولـــــة قــطــر تـــوفـــر تــشــريــعــات 
رصينة ومناخا جاذبا لاستثمار، إضافة إلى 
الزحف املستمر للسيولة الباحثة عن مــاذ آمن 

لاستثمار.
وأوضــح التقرير أن القوانن والتشريعات التي 
أصدرتها الدولة ساهمت بشكل فعال في تسهيل 
االستثمار العقاري، مؤكدا أن النهضة العمرانية 
في قطر ستستمر خــال السنوات املقبلة، نظرًا 
ــار  ــ ــبـــاد مـــن نــمــو مـــتـــســـارع وازدهــ ــا تــشــهــده الـ ملـ
اقــتــصــادي قــوي ومــشــروعــات عماقة فــي جميع 

القطاعات.
وأشار تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا 
مقارنة مع األسبوع السابق من حيث القيم في 
الــتــعــامــات الــعــقــاريــة، وفـــق بــيــانــات آخـــر نــشــرة 
الــعــقــاري فــي وزارة  ــادرة عــن إدارة التسجيل  صـ
الــعــدل لــأســبــوع املمتد مــن »30 يونيو املاضي 
إلى 4 يوليو الحالي«، حيث سجل عدد الصفقات 
العقارية »134« صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم 
عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة »789.3« 
مليون ريال. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق 
السكنية أوضح تقرير شركة األصمخ للمشاريع 
الــشــقــق السكنية  الــعــقــاريــة أن مــتــوســط أســـعـــار 
في منطقة لوسيل للشقة املكونة من غرفة نوم 
واحـــدة »1.1« مليون ريـــال، و»1.3« مليون ريــال 
نـــوم، و»1.6« مليون  املــكــونــة مــن غــرفــتــي  للشقة 
ريــال للشقة املكونة مــن ثــاث غــرف نــوم، وأشــار 
إلــى أن األســعــار تختلف حسب املنطقة  التقرير 
الــعــمــارة السكنية.  واملــســاحــة ومــوقــع الشقة فــي 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن مــتــوســط ســعــر املــتــر  كــمــا أشــ
املــــربــــع فــــي الـــشـــقـــق الـــكـــائـــنـــة بــالــخــلــيــج الــغــربــي 
باألبراج املتعرجة يقدر بـ »15« ألف ريال وهناك 
معطيات معينة قد ترفع السعر قليا متعلقة بـ 

»موقع الشقة واإلطالة داخل البرجن«.

استكمال مشاريع البناء خالل العامين المقبلين
أهم ركائز التنمية االقتصادية.. »األصمخ«:

الدوحة -  

الدوحة -  

 

دور محوري للقطاع 
العقاري في التنمية 

الشاملة للدولة

»المصرف« يحصد جائزة أفضل بنك 
2019 في قطر من يوروموني 

ورش تدريبية لرفع كفاءة موظفي »قطر الخيرية«
بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال

¶باسل جمال يتسلم جائزة »أفضل بنك في قطر«

¶  جانب من المشاركين في الورش التدريبية

¶نموذج جائزة أفضل بنك في قطر



محليات 10Issue No 1169 - Sunday 14 July 2019

العدد 1169 
األحد 11 ذو القعدة 1440 هـ ــ 14 يوليو 2019

تعكس حرص الدولة على االرتقاء بالقطاع األمني وفق المعايير العالمية 

قطر تحصل على جائزة التميز 
في نظم المعلومات الجغرافية 

الــداخــلــيــة ممثلة بمركز  حصلت وزارة 
الــقــيــادة الــوطــنــي )  NCC( عــلــى جــائــزة 
التميز في نظم املعلومات الجغرافية : ) 
GIS ( ) SAG Award ( املقدمة من معهد 
الـــرائـــد عــلــى مــســتــوى  ESRI األمـــريـــكـــي 
ــم فــــي مـــجـــال أنـــظـــمـــة املـــعـــلـــومـــات  ــالـ ــعـ الـ
ــارك فـــي املــؤتــمــر  الــجــغــرافــيــة حــيــث يـــشـ
ــثـــر مــــن 25000 مـــشـــارك  أكـ لــــه  الـــســـنـــوي 
من 136 دولــة و 336 من أكبر الشركات 

واملؤسسات في جميع دول العالم.
وقد تسلم الجائزة على هامش املؤتمر 
 )ESRI( أنـــظـــمـــة ــي ملــســتــخــدمــي  ــ ــدولـ ــ الـ
والذي عقد بمدينة سانديجو األمريكية 
املقدم عــارف حسن إبراهيم مدير إدارة 
الشؤون التقنية بمركز القيادة الوطني 
والنقيب حسن علي املالكي رئيس قسم 
تكنولوجيا النظم الجغرافية من السيد 
ــاك دانـــجـــرمـــونـــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  جــ
ــي لــلــنــظــم  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ملــــعــــهــــد االبـــــــحـــــــاث االمــ

. ESRI الجغرافية

نموذج مثالي

وقـــــال الــعــقــيــد /  عــلــي مــحــمــد املــهــنــدي 
نــائــب رئــيــس مــركــز الــقــيــادة الــوطــنــي )  
الــتــمــيــز فــي تطبيق  NCC( أن جــائــزة “ 
نظم املعلومات الجغرافية جائزة تقدم 
لــلــشــركــات واملـــؤســـســـات الـــتـــي حصلت 
ــقـــديـــر فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلــــى تـ ــلـــى أعــ عـ
املــعــايــيــر الـــتـــي تــضــعــهــا لــجــنــة اخــتــيــار 
، والــتــي أعلنت فوز  الــفــائــزيــن املستقلة 
دولــــة قــطــر مــمــثــلــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة 
إلــى أن  )مركز القيادة الوطني(، مشيرًا 
املركز قد شارك في العام 2013  بعدد من 
األنــظــمــة األمــنــيــة حصلت جميعها بما 

فيها نظام ) نجم ( حصل على تصنيف 
) A ( وذلــك للدور الــذي حققته الــوزارة 
فـــي تــوظــيــف تــقــنــيــات نــظــم املــعــلــومــات 
الــجــغــرافــيــة فــي األنــظــمــة األمــنــيــة بشكل 
مــثــالــي، للمساهمة فــي رفـــع مستويات 
ــلـــطـــوارئ وخـــفـــض مــعــدل  االســـتـــجـــابـــة لـ
ــجــــودة  ــــن خــــــال أنـــظـــمـــة الــ الـــجـــريـــمـــة مـ
املــكــانــي والــتــنــبــؤ باملخاطر  والــتــحــلــيــل 
ــاف أن  ــ ــ املـــتـــوقـــعـــة قـــبـــل حـــدوثـــهـــا . وأضـ
وزارة الداخلية قدمت نموذجًا يحتذى 
بــه فــي تــرجــمــة عــاقــة األمــــن والــجــريــمــة 
 GIS ( بعلم نظم املعلومات الجغرافية

( وهو ما يعني البعد املكاني للحدث.

تطبيقات متميزة

من جانبه أوضــح املقدم /  عــارف حسن 
الـــشـــؤون التقنية  إبــراهــيــم مــديــر إدارة 
بمركز القيادة الوطني أن هذه الجائزة 
تــقــديــرًا لــإنــجــازات والتطبيقات  تمنح 
املتميزة في نظم املعلومات الجغرافية، 

مشيرًا إلى أنها ليست املرة األولى التي 
ــيـــادة الــوطــنــي  ــقـ يــحــصــل فــيــهــا مـــركـــز الـ
عــلــى مــثــل هــــذه الـــجـــوائـــز فــقــد ســبــق أن 
فـــاز نــظــام ) نــجــم ( عـــام 2013م  بنفس 
ــزة فــــي مــــحــــاور جــغــرافــيــة  ــائــ ــذه الــــجــ ــ هــ
أخـــرى، وحصل كذلك على أفضل نظام 
أمــنــي مــتــطــور عــلــى مــســتــوى املــشــاركــن 
ــــط للبيانات  الـــشـــرق األوسـ فـــي مــنــتــدى 
الجغرافية املكانية فــي عــام 2012م في 
ــرز الـــــوزارات  الـــدوحـــة، وشـــاركـــت فــيــه أبــ
والهيئات والشركات واملنظمات املحلية 
واإلقليمية الرائدة في مجال االتصاالت 
فـــي منطقة  املـــعـــلـــومـــات  وتــكــنــولــوجــيــا 

الشرق األوسط.

أكبر حدث دولي

 Esri ( ــزري الــــدولــــي ــ ــول مــؤتــمــر ايــ ــ وحـ
تــقــنــيــات  بــمــســتــخــدمــي  الـــخـــاص   )  UC
النقيب  الجغرافية قال  املعلومات  نظم 
ــلــــي املــــالــــكــــي رئــــيــــس قــســم  /  حــــســــن عــ

الجغرافية أن هذا  النظم  تكنولوجيا 
ــمـــر الــــــذي تــنــظــمــه شـــركـــة ايـــــزري  ــؤتـ املـ
االمــريــكــيــة يــعــد أكــبــر حــــدث دولــــي في 
العالم مخصص لتلك التقنيات، ويقام 
سنويًا في الواليات املتحدة االمريكية 
فـــي شــهــر يــولــيــو فـــي مـــركـــز مــؤتــمــرات 
ســـــان ديـــيـــغـــو بـــمـــديـــنـــة ســـــان ديـــيـــغـــو- 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ان تـــاريـــخ 
املؤتمر يعود إلى العام 1981م، منوهًا 
إلــى أن عــدد حــضــور املــؤتــمــر فــي العام 
ــى أكـــثـــر مــــن 25000  ــ ــل إلـ ــ املــــاضــــي وصـ
مشارك من 136 دولة و336 عارضًا من 
فــي جميع  الشركات واملــؤســســات  أكبر 
دول الــعــالــم لـــعـــرض أحــــدث الــتــقــنــيــات 
واملنتجات والحلول في شتى املجاالت 
كما يــقــام فيه حــوالــي 314 ورشــة عمل 
نــدوة للمستخدمن لشرح  تقنية و37 
تــجــاربــهــم ونــجــاحــاتــهــم فـــي اســتــخــدام 
الــتــقــنــيــات فــــي أعـــمـــالـــهـــم فــــي مـــجـــاالت 
األمــــن والــبــيــئــة والــصــحــة وغــيــرهــا من 

املجاالت.
بــأن هناك معرضا مصاحبا   واضــاف 
لــلــخــرائــط واملــلــصــقــات يــصــل إلـــى 600 
خــــريــــطــــة بــــجــــانــــب مــــعــــرض الــــخــــرائــــط 

االفتراضية.

نظام نجم
ــم” مــــن أحــــدث  كـــمـــا يـــعـــد نـــظـــام “نــــجــ
املشروعات األمنية بالوزارة ويهدف 
إلــــى تــوفــيــر األنــظــمــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
الــحــديــثــة بــمــا يــضــمــن تحقيق األمــن 
مـــن خــــال ســـرعـــة تــوصــيــل املــعــلــومــة 
املــركــزيــة بمركز  العمليات  إدارة  مــن 
ــات  ــ ــــدوريــ ــنــــي إلــــــى الــ الــــقــــيــــاده الــــوطــ
املتواجدة في مختلف مناطق الدولة 
الدورية األنسب واألقرب  مع اختيار 

ملكان الحدث.
أنــه يصنف من أهــم األنظمة في  كما 
النظام  يــربــط  الــداخــلــيــة حــيــث  وزارة 
جميع إدارات وزارة الداخلية املعنية 
بــــاألمــــن والــــســــامــــة، وقـــــــوة لـــخـــويـــا، 
واإلســــعــــاف تــحــت مــنــظــومــة واحــــدة، 
مـــا جــعــلــهــا تــنــجــح فـــي تــوظــيــف هــذه 
مــثــالــي للمساهمة  بــشــكــل  الــتــقــنــيــات 
ــات االســــتــــجــــابــــة  ــويــ ــتــ ــســ ــي رفـــــــع مــ ــ فــ
لـــلـــطـــوارئ وخـــفـــض مـــعـــدل الــجــريــمــة 
الــجــودة والتحليل  مــن خــال أنــظــمــة 
املتوقعة  املكاني والتنبؤ باملخاطر 

قبل حدوثها.

¶ دوريات الفزعة تتحرك وفق البالغات الواردة من غرفة العمليات المركزية عبر نظام نجم

¶ المقدم عارف حسن¶ النقيب حسن المالكي¶ العقيد علي المهندي

حققت وزارة الداخلية انــجــازا عامليا يضاف 
إلــي املنجزات التى حققتها خــال مسيرتها 
الشرطية واألمنية، وإيمانًا من وزارة الداخلية 
بدور ومستقبل التقنية التكنولوجية في العمل 
األمــنــي فقد تــم استخدام تقنية املعلومات 
لتعزيز منظومة األداء األمني والخدمي الذي 
تضطلع به لخدمة الجمهور، باستحداثها العديد 
من األنظمة اإللكترونية ومنها نظم املعلومات 
الجغرافية وغيرها من األنظمة التي تحقق 
أقصى درجــات األمــن واالستقرار للمجتمع بما 
يتوافق مع استراتيجيتها التي من أهم ركائزها 
االهتمام بتأهيل الــكــادر البشري على أعلى 
املستويات ما جعله قادرًا على االبداع والتقدم 
فــي مــجــال اســتــخــدام التكنولوجيا الحديثة 

وتتفوق بها على الكثير من دول العالم.

الدوحة - 
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29 أغسطس المقبل.. »الريل«: تسجيل الطلبات حتى 

16 محطة بـ »المترو« 128 مساحة تجارية لإليجار في  طرح 

تفصيليًا، تشمل املساحات التجارية 
املـــطـــروحـــة لــإيــجــار فـــي 10 مــحــطــات 
 - ــبــــود  بــــوعــ ــر )راس  ــ ــفـ ــ بـــالـــخـــط األصـ
املــتــحــف الــوطــنــي - ســـوق واقــــف - بن 
محمود - السد - جوعان - السودان - 
الوعب - املدينة الرياضية - العزيزية( 
ــًا و33 جــهــاز  ــاريـ تـــجـ  

ً
عـــــدد 55 مـــحـــا

صراف آلي.
الــرفــاع بالخط األخضر  تضم محطة 
للمترو 8 أكشاك تجزئة وعدد 2 جهاز 

صراف آلي.
ويحتوي الخط األحمر على مساحات 
 تــجــاريــًا، و11 جهاز 

ً
تشمل 19 مــحــا

ــــي فــــي 5 مـــحـــطـــات مــتــبــقــيــة  ــراف آلـ ــ صــ
هي )كتارا - لقطيفية - جامعة قطر - 
لوسيل - مطار حمد الدولي مبنى 1(.

ويمكن للراغبني في االستفادة من تلك 
إتــمــام عملية تقديم الطلبات  الــفــرص 
عــبــر الــتــســجــيــل فـــي صــفــحــة املــحــات 

التجارية على املوقع الرسمي للشركة 
retail. / /:https :الـــــرابـــــط مــــن خـــــال 

.qr.com.qa
وكانت الشركة طرحت نهاية أكتوبر 
الـــعـــام 2017، عــــدد 159 مــســاحــة  مـــن 
تجارية للتأجير باملرحلة األولــى في 
بــالــخــط األحـــمـــر، بــعــائــدات  13 محطة 
إيــجــار ســنــويــة تــقــدر بــأكــثــر مــن 21.6 

مليون ريال.
ــة األولــــــــــى املــــحــــات  ــلــ ــرحــ وشــــمــــلــــت املــ
التجارية الواقعة في محطات الوكرة، 
الــحــرة،  وراس بــوفــنــطــاس، واملــنــطــقــة 
ــقـــديـــم،  ــطـــــار الـ ــبـــة بــــن نــــافــــع، واملـــ ــقـ وعـ
الـــجـــديـــدة،  ــة  ــ ــــدوحـ وأم غــويــلــيــنــة، والـ
ومــــشــــيــــرب، والــــــبــــــدع، والــــكــــورنــــيــــش، 
والخليج الغربي قطر للتأمني، ومركز 

املعارض، والقصار.
وفي الثاني والعشرين من شهر أبريل 
2018، أعــلــنــت »الـــريـــل« عـــن فــتــح بــاب 

ــتـــرونـــي إلشــــغــــال 80  ــكـ الــتــســجــيــل اإللـ
مساحة تجارية باملرحلة الثانية في 8 

محطات بالخط األخضر.
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــحــطــات  ــرحـ وشـــمـــلـــت املـ
ـــض،  ــ ــيــ ــ ــ املــــــــنــــــــصــــــــورة، والــــــقــــــصــــــر األبـ
ومستشفى حــمــد، واملسيلة، والــريــان 
الـــــقـــــديـــــم، والـــــشـــــقـــــب، ومــــكــــتــــبــــة قــطــر 

الوطنية، واملدينة التعليمية.
ــات  ــاحــ ــســ ــــي املــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــغ إجـ ــلــ ــك، بــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ وبـ
املــطــروحــة فـــي الــــ 21 مــحــطــة )مــرحــلــة 
نـــحـــو 239 مــســاحــة  أولـــــــى وثــــانــــيــــة( 
ــدات  ــ ــائـ ــ ــمــــوع عـ ــدر مــــجــ ــ ــقـ ــ تـــــجـــــاريـــــة، يـ
إيجاراتها السنوية املتوقع بنحو 32 

مليون ريال.
وحــــســــب خـــطـــة »الـــــريـــــل« فـــــإن جــمــيــع 
ــة األولـــــــى مــــن مــتــرو  ــلـ مـــحـــطـــات املـــرحـ
ــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 37 مــحــطــة  ــ ــدوحـ ــ الـ
تكتمل بــحــلــول 2020، ســتــضــم 9200 

متر مربع من املساحات التجارية. 

¶ جانب من المساحات التجارية التي تم طرحها سابقا في محطة أرض المعارض

ــام  ــكــ رصـــــــدت »لــــوســــيــــل« أبـــــــرز األحــ
الرئيسية لقطاع التجزئة في شركة 
»الــــــــريــــــــل«، املـــنـــظـــمـــة لــــحــــق إشــــغــــال 
املـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي مــحــطــات 

مترو الدوحة وترام لوسيل.
وفـــقـــا لــأحــكــام وتـــلـــك الـــشـــروط فــإن 
املشغل سيكون »الــريــل« وأي طرف 
ثالث تعينه الشركة لتشغيل إو إدارة 
املـــرافـــق فــي املــتــرو أو شــبــكــة الــتــرام، 
فيما سيكون مقدم الخدمة أي طرف 
ثالث يعينه املشغل إلدارة املرافق في 

محطات املترو وترام لوسيل.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــدة الــعــقــد تشير 
األحكام إلى أنها ستكون 5 سنوات 
مــن تــاريــخ الــبــدء املــحــدد فــي العقد، 

والذي سيحدده املشغل في العقد.
ــار بــشــكــل  ــ ــــجـ ويـــتـــم دفـــــع رســــــوم اإليـ
شــهــري مــقــدمــا عــن طــريــق الشيكات 
ــــدة الــعــقــد  ــادرة عــــن مـ ــ ــــصـ املـــؤجـــلـــة الـ
بما في ذلــك رســوم املياه والكهرباء 

والنفقات املشتركة.
ــة  ــعــ وحـــــــــــددت األحـــــــكـــــــام قـــيـــمـــة وديــ
حجز املساحة التجارية بما يعادل 
ــوم وهــــي  شــــهــــرا واحــــــــــدا مـــــن الــــــرســــ
ــذه املــرحــلــة  »غـــيـــر مـــدفـــوعـــة« فــــي هـــ
ومؤمنة بموجب شيك مــديــر باسم 
ــركــــة ســـكـــك الـــحـــديـــد الـــقـــطـــريـــة«،  »شــ
وفــــي حــالــة إذا تـــم اخــتــيــار املــشــارك 
ــة الــحــجــز  ــ ــعـ ــ تـــســـتـــبـــدل عـــنـــدهـــا وديـ
بوديعة التأمني، وإذا لم يتم اختيار 
املشارك تعاد عندها وديعة الحجز 
للمشترك، وفي حالة رفض املشارك 
الــتــوقــيــع عــلــى الــعــقــد بــعــد االخــتــيــار 

الناجح يتم سحب وديعة الحجز.

وعــن وديــعــة التأمني ذكــرت األحكام 
ــر مــــن الـــرســـوم  ــهـ ــا تــــعــــادل 3 أشـ ــهـ أنـ
)مـــدفـــوعـــة بـــالـــكـــامـــل( عــنــد الــتــوقــيــع 
على العقد ويتم استرداد هذا املبلغ 
عند انتهاء مدة العقد وفقا لشروط 

هذا األخير.
حــســب األحـــكـــام فـــإن ســاعــات العمل 
يــجــب أن تــتــاءم مــع ســاعــات العمل 
الــدوحــة، وعقد  الــتــي ستحدد ملــتــرو 
اإلشــغــال سيتم توقيعه مــع الشاغل 

بعد أن يتم اختياره.
الــعــقــد من  إنــهــاء  فيما يتعلق بــحــق 
قــبــل شــاغــل الـــوحـــدة الــتــجــاريــة فإنه 
ال يــحــق لــلــشــاغــل إنـــهـــاء الــعــقــد قبل 
انتهاء املدة، وإذا قرر الشاغل إخاء 
املـــدة فــإنــه يدفع  الــوحــدة قبل نهاية 
الـــرســـوم املــتــبــقــيــة حــتــى نــهــايــة مــدة 
الــعــقــد كــتــعــويــض مــتــفــق عــلــيــه على 
الــتــعــويــض القيمة  يــتــجــاوز هـــذا  أال 
اإلجـــمـــالـــيـــة الـــبـــالـــغـــة 3 ســــنــــوات مــن 

الرسوم، فيما يجوز للطرفني إنهاء 
العقد بسبب القوة القاهرة.

وضـــمـــنـــت األحـــــكـــــام، الـــتـــي تــحــتــفــظ 
ــــل« بـــالـــحـــق فــــي تــعــديــلــهــا فــي  ــريـ ــ »الـ
أي وقـــت، للمشغل حــق إنــهــاء العقد 
تلقائيا )1( للمائمة و)2( ألي خرق 
لبنود العقد، فيما سيحصل شاغل 
الـــوحـــدة عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة على 
جميع التراخيص واملــوافــقــات التي 
ــانـــون أو أي ســلــطــات  ــقـ الـ يــتــطــلــبــهــا 
ــغـــــالـــــه لــلــمــحــل  ــة قــــبــــل إشـــ ــيــ ــكــــومــ حــ

التجاري.
الــتــنــازل فإنه  وعــن حــق التحويل أو 
ــلـــك شـــاغـــل  ــام ال يـــمـ ــكــ ووفـــــقـــــا لــــأحــ
الوحدة التجارية الحق بالتنازل عن 
أي مــن حــقــوقــه والــتــزامــاتــه بموجب 
العقد، ويمكن تجديد العقد إذا وافق 
املــشــغــل عــلــى ذلـــك شــريــطــة أن يــقــوم 
شـــاغـــل الــــوحــــدة الـــتـــجـــاريـــة بـــإبـــاغ 
املشغل قبل 3 أشهر من انتهاء املدة.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية )الريل(، عن فتح باب التأجير للمرحلة الثالثة واألخيرة 
من املساحات التجارية في محطات مترو الدوحة، والتي يستمر التسجيل فيها حتى 29 من 
شهر أغسطس املقبل. حسب مسح خاص لـ »لوسيل«، تضم املرحلة الثانية 128 مساحة 
تجارية موزعة على 16 محطة في خطوط املترو الثالثة بواقع 10 محطات في الخط الذهبي، 

و5 محطات في الخط األحمر، باإلضافة إلى محطة واحدة في الخط األخضر.

محمد عبدالعال

5 فئات رئيسية للمساحات المطروحة 
تتوزع جميع املساحات املطروحة في املرحلة الثالثة واألخيرة 
ــات تـــجـــاريـــة رئــيــســيــة تـــضـــم 25 فـــئـــة فــرعــيــة،  ــئـ ضـــمـــن 5 فـ
)البنوك - الصرافة - خــدمــات االتــصــاالت  الخدمات  كالتالي: 
- الــصــيــدلــيــات - مــكــاتــب الــســفــريــات - الــخــدمــات الــبــريــديــة - 
الصحة والجمال - غسيل وكي املالبس - الجهات الحكومية 
)القرطاسية  العامة  السريع(، والخدمات  التصليح  - خدمات 
الهدايا   - الــزهــور - اإلكــســســوارات  اإللكترونيات - محالت   -
والتحف - املكتبات - محالت رياضية - محالت بيع املكمالت 
الــغــذائــيــة(، والــطــعــام والـــشـــراب )املــقــاهــي - مــطــاعــم الــخــدمــات 
السريعة - محالت العصائر - األطعمة املخصصة(، باإلضافة 
السوبر ماركت - محالت بيع  التجزئة )محالت  إلــى محالت 

الــصــحــف(، إلـــى جــانــب فــئــة الــخــدمــات اإلضــافــيــة الــتــي تشمل 
أجهزة الصراف اآللي.

»الريل«، املوافقة على فئات تجارية  وحسب املعلن فإنه يحق لـ
الــتــي تتضمن  األنــشــطــة  تــقــديــرهــا، فيما تمنع  أخـــرى حسب 
الطهي منعًا باتًا ويسمح فقط بتقديم األطعمة التي تحتاج إلى 

التسخني في املايكروويف.
بــاملــواد املحظور بيعها فــي محالت  »الــريــل« قائمة  ووضــعــت 
التي  الكحولية واملنتجات  املــشــروبــات  التجزئة والــتــي شملت 
تنبعث منها روائح قوية، واملنتجات التي قد تشكل أو تتسبب 
في أخطار تشغيلية أو حرائق، إلى جانب أي بضائع وخدمات 

مخالفة للقوانني املحلية.

توفير الخدمة التجريبية بشكل مجاني حاليًا 

»الريل« تطلق »متروإكسبرس« 
لمستخدمي »المترو« بـ»الخليج الغربي«

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية )الرّيل(، أمس، 
عـــن إطـــــالق خـــدمـــة »مـــتـــروإكـــســـبـــرس« الــتــجــريــبــيــة 
الغربي، في  الخليج  املــتــرو فــي منطقة  ملستخدمي 
لتقديم حلول نقل متكاملة لركاب  إطــار جهودها 
ــادر  مـــتـــرو الـــــدوحـــــة. وحـــســـب بـــيـــان صــحــفــي صــ
عــن »الـــريـــل«، تــقــوم خــدمــة »مــتــروإكــســبــرس« على 
الطلب في منطقة  للركاب عند  التوصيل املشترك 
التطبيق  الــغــربــي عــبــر حــجــزهــا مــن خـــالل  الخليج 
املخصص. وتــم تصميم تطبيق »متروإكسبرس« 
ليمكن مــســتــخــدمــو املــتــرو مــن اســتــخــدام الــهــاتــف 
الـــجـــوال لــطــلــب ســيــارة تنقلهم مــن أمــاكــن مــحــددة 
بالخليج الغربي إلى محطة مركز الدوحة للمعارض 
للتأمني  الغربي – قطر  الخليج  واملؤتمرات ومحطة 

والعكس.
التطبيق بحجز مقاعد فــي مركبة واحــدة  ويــقــوم 
ــدة ومـــن خــالل  ــ ــاب املــتــجــهــني لــوجــهــة واحـ لــعــدة ركــ
برمجية متصلة بنظام مالحة يوجه سائق املركبة 

ا 
ً
ليصل للركاب في الزمان واملكان املطلوبني، سالك

أقصر الطرق املمكنة.
ــه فــي الــوقــت الــحــالــي سيتم  وأوضـــحـــت الــشــركــة أنـ
تــوفــيــر هــــذه الـــخـــدمـــة الــتــجــريــبــيــة بــشــكــل مــجــانــي 
وذلــــــك لــتــشــجــيــع الــــركــــاب عـــلـــى اســـتـــخـــدام خــدمــة 
»متروإكسبرس« وقياس مدى فعالية هذه الخدمة 

واالقبال عليها.
وتــعــد هــذه الــخــدمــة حصرية لــركــاب مــتــرو الــدوحــة 
الــريــل ويــمــكــن استخدامها  لـــدى شــركــة  املسجلني 

بالتزامن مع القيام برحلة على منت القطار فقط. 
وتعمل خدمة »متروإكسبرس« خالل ساعات عمل 
السادسة  الساعة  الحالية وهــي مــن  الــدوحــة  مــتــرو 

.
ً
صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ليال

الخدمة في تقليل  »الــريــل«، ستسهم هــذه  وحسب 
املتعلقة  الخاصة وتقليل املشاكل  الــســيــارات  عــدد 
بمواقف السيارات في منطقة الخليج الغربي والحد 

من الوقت املهدر على الطرقات.

5 سنوات »حق اإلشغال« و3 أشهر »وديعة تأمين«
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في األسبوع الثاني من شهر يوليو

المؤشر يستقر في »الخضراء« والرسملة عند 582.9 مليار ريال

بلغ اجمالي مشتريات القطريني 
خالل تداوالت االسبوع الثاني 
ــــاري  ــــجـ ــيــــو الـ ــر يــــولــ ــهــ مـــــن شــ
نــحــو 507 مــاليــني ريــــال بما 
نـــحـــو 139.3 مــلــيــون  ــادل  ــعــ يــ
دوالر امريكي، بنسبة 57.6 % 
ــدت املــؤســســات واملــحــافــظ  حــيــث ابــ
القطرية خالل االسبوع املاضي تفاؤال كبيرا بحركة 
السوق خاصة مع بدء موسم االفصاحات واالعــالن 
عن النتائج املالية للنصف االول من العام الجاري، 
املــالــيــة ملجموعة بنك قطر  مــن خــالل اعـــالن النتائج 
املــعــروف بمجموعة QNB وشــركــة ناقالت،  الوطني 
الــى حد  والــلــذان جـــاءت نتائج اعمالهما متناسقة 
كبير مــع تــوقــعــات املحلليني، حــيــث حققا نــمــوا في 
صــافــي االربـــــاح. ومـــن املــنــتــظــر ان تــتــواصــل الــحــركــة 
ــــالل االســــبــــوع الــــجــــاري مــع  الـــتـــفـــاؤلـــيـــة بـــالـــســـوق خـ
تـــواصـــل مــوســم االفـــصـــاحـــات واعـــــالن الــشــركــات عن 

نتائج اعمالها.

57.6 % نسبة مشتريات 
القطريين إلى اإلجمالي

لقطة

األوراق التجارية
تعرف األوراق التجارية في علم االقتصاد على أنها أوراق تتداول بني األفراد 

تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما هو مدّون فيها من النقود، 

وتتمّيز بسهولة انتقالها وإنشائها. واألوراق التجارية غير األوراق النقدية، 

لها شــروطــا خــاصــة مــن حيث شكلها  الــقــانــون  النقدية يشترط  فــــاألوراق 

التجارية على أي  وقيمتها وغطائها وجهة إصــدارهــا، بينما تقوم األوراق 

الجوهرية والتي تنحصر في تحديد  البيانات  ر بعض 
ّ
نحو، فبمجرد توف

ــل ســدادهــا ومــصــدرهــا تـــؤدي الــورقــة دورهــــا، وعــلــى هـــذا فــإن  قيمتها وأجـ

البيانات،  أي شخص يستطيع إصــدار ورقــة تجارية متى راعــى فيها هــذه 

وتختلف األوراق التجارية عن األوراق املالية من حيث القيود املوضوعة على 

األخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام 

النقود  التجارة وصار نقل  التجارية، ظهرت حينما اتسعت  السلع. األوراق 

وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل 

الوسائل التقنية التي ابتدعها اإلنسان قد يؤدي إلى اختفاء األوراق التجارية، 

وأن بطاقات االعتماد املصرفية »Credit cards« قد تحل بديال آمنا لألوراق 

النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.

دليل المستثمر

أغــلــق االســبــوع الــثــانــي مــن شهر يوليو مــن العام 
الجاري على تسجيل ارتفاع مقداره 0.44% استقر 
باملؤشر العام في املنطقة الخضراء، حيث استقر 
املــؤشــر فــي أعــقــاب تـــداوالت االســبــوع املــاضــي عند 
مستوى 10,613.32 نقطة بعد أن كسب ما قيمته 

46.80 نقطة.
الــســوق نحو  ثــانــيــة، فقد بلغت رسملة  ومــن جهة 
582.9 مليار ريــال، بعد ان كسب ما قيمته 1 مليار 
ريال مقارنة برسملة السوق في االسبوع االول من 
شــهــر يــولــيــو مــن الــعــام الـــجـــاري. أمـــا الــســيــولــة فقد 
استقرت بدورها عند مستوى 880.2 مليون ريال، 

مرتفعة بذلك بنسبة %0.49.
إلــى ذلــك فقد بلغت كمية األســهــم املــتــداولــة 300.8 
مليون سهم فــي نهاية جلسات االســبــوع الثاني 
بنسبة ارتفاع عن االسبوع االول من شهر يوليو 
بــنــســبــة تـــســـاوي 10.31%، كــمــا بــلــغ عــــدد الــعــقــود 
ارتــفــاعــا بنسبة  املــنــفــذة 27103 صــفــقــات، مسجال 
1.59% مــقــارنــة بــاالســبــوع االول مــن شــهــر يوليو 

الجاري.
وتــم الــتــداول على أســهــم 46 شــركــة مــدرجــة، حيث 
ارتفعت اسهم 22 سهًما، في حني انخفضت اسهم 

20 سهًما، وبقيت 4 اسهم دون تغيير. 
وكان سهم »الرعاية الطبية« هو أفضل األسهم أداًء 
خالل األسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 14.5% باملقارنة 
الــتــداوالت عليه  مع األســبــوع السابق. وبلغ حجم 
9.5 مليون سهم. وعلى الجانب اآلخــر، كــان سهم 
»شـــركـــة قــطــر الــوطــنــيــة لــصــنــاعــة االســـمـــنـــت« هو 

ــبـــوع مـــع تــراجــعــه بنسبة  ــوأ أداًء خـــالل األسـ ــ األسـ
تـــداوالت بلغ حجمها 1.6 مليون  4.7% مــن خــالل 

سهم فقط.
 »Ooredoo«وكانت أسهم »شركة قطر للتأمني« و
و»الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة« أكــبــر املــســاهــمــني فـــي ارتــفــاع 
املــؤشــر خــالل األســبــوع، حيث ساهم ارتــفــاع سهم 

»شركة قطر للتأمني« باكتساب املؤشر 16.9 نقطة 

 »Ooredoo« خــالل األســبــوع. وســاهــم ارتــفــاع سهم

باكتساب املؤشر 12.4 نقطة، بينما ساهم ارتفاع 

ســهــم »الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة« بــاكــتــســاب املـــؤشـــر 10.9 

نقطة خالل األسبوع.

أحمد فضلي

مؤشرات األسبوع

5% 0.49170.1 36.1 % 12.2
  قطاعات ترتفع باملؤشر العام 

للبورصة 
  ارتفاعا في السيولة املتداولة 

في األسبوع املاضي
 QNB  مليون ريال قيم تداوالت

متصدر السيولة
مليون سهم تداوالت إزدان  

متصدر الكميات 
 نموا في سهم الرعاية متصدر 

األسهم املرتفعة

على التوالي  % 2.23 و   % 3.38
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ــلــــســــات االســــــبــــــوع املــــاضــــي  ــــدت جــ ــهـ ــ شـ
تـــســـجـــيـــل ارتـــــفـــــاعـــــات مـــلـــحـــوظـــة عــلــى 
ــرات الــقــطــاعــيــة  ــ ــؤشــ ــ ــة املــ ــافــ ــتـــوى كــ مـــسـ
املدرجة ضمن بورصة قطر، باستثناء 
ــم الـــبـــنـــوك  ــهــ ــر جـــمـــيـــع اســ ــؤشــ ــاع مــ ــطــ قــ
والخدمات املالية ومؤشر جميع اسهم 
الــصــنــاعــة. ومــــن ابــــرز الــقــطــاعــات الــتــي 
ــات نـــجـــد خـــاصـــة عــلــى  ــاعــ ــفــ ــادت االرتــ ــ قــ
مـــســـتـــوى مـــؤشـــر جــمــيــع اســـهـــم قــطــاع 
التأمني وقطاع االتصاالت يليهم قطاع 
النقل ومــن ثــم قطاع الخدمات والسلع 

االستهالكية.
ــا ســـجـــلـــت املــــــــؤشــــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة  ــمــ كــ
ارتــفــاعــات طفيفة مــقــارنــة باملستويات 
ــة،  ــيـ ــلـــســـات املـــاضـ ـــالل الـــجـ ــ املـــســـجـــلـــة خـ
حــيــث ارتـــفـــع مــؤشــر الــعــائــد االجــمــالــي 
بنسبة 0.44% بعد ان كسب مــا قيمته 
86.12 نقطة ليقفل املؤشر عند مستوى 
تـــراجـــع  ــــني  ــــي حـ فـ نـــقـــطـــة،   19,529.40
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان االســالمــي 
الــســعــري بنسبة 0.14% بــعــد ان كسب 
لـــيـــغـــلـــق عــنــد  نـــقـــطـــة  قـــيـــمـــتـــه 3.35  مـــــا 
اقــفــل  نـــقـــطـــة. كـــمـــا  مـــســـتـــوى 2,404.78 
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان االســالمــي 
عــنــد مــســتــوى 4,0.94.61 نقطة محققا 
قيمة ارتفاع تساوي 5.71 نقطة ليرتفع 
املؤشر بنسبة تساوي 0.14%، الى ذلك، 
فـــقـــد تــــراجــــع مــــن جــهــتــه مـــؤشـــر جــمــيــع 
االســهــم بنسبة تــســاوي 0.29% ليغلق 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 3,134.44 نقطة 

مسجال قيمة تغير تساوي 9.08 نقطة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فقد 
انــخــفــض مــؤشــر جــمــيــع اســهــم الــبــنــوك 
املــالــيــة بنسبة 0.17% بعد  والــخــدمــات 
نــقــطــة، ليدفع  ان خــســر مــا قيمته 7.11 
الــى 4,101.57  الــى االنخفاض  باملؤشر 

ــع مــــؤشــــر جـــمـــيـــع اســهــم  ــ ــفـ ــ ــقـــطـــة. وارتـ نـ
الــخــدمــات والــســلــع االستهالكية  قــطــاع 
بــمــا نــســبــتــه 1.57% بــعــد ان كــســب ما 
املــؤشــر  لــيــغــلــق  نــقــطــة  قــيــمــتــه 128.45 
عند مستوى 8,291.94 نقطة وتــراجــع 
مـــؤشـــر جــمــيــع اســـهـــم صــنــاعــة بنسبة 
0.37% بــعــد ان خــســر مــا قيمته 12.13 
لــيــقــفــل عــنــد مــســتــوى 3,236.00 نقطة. 
ــم قـــطـــاع  ــهــ ــر جـــمـــيـــع اســ وارتـــــفـــــع مــــؤشــ
التأمني بنسبة 3.38% بعد ان كسب ما 
قيمته 104.61 نقطة ليغلق املؤشر عند 
مستوى 3,199.86 نقطة. وقــفــز مؤشر 
ــارات كــذلــك  ــقــ ــعــ جــمــيــع اســـهـــم قـــطـــاع الــ
بنسبة 0.35% بعد ان كسب في اعقاب 
جــلــســات االســـبـــوع املــاضــي 5.52 نقطة 
لــيــدفــع بــاملــؤشــر لــالغــالق عــنــد مستوى 

 .1,571.56
وارتفع مؤشر جميع اسهم االتصاالت 
بــمــا نــســبــتــه 2.23% بــعــد ان كــســب ما 
قيمته 20.65 نقطة ليدفع باملؤشر الى 

االرتفاع الى مستوى 945.41 نقطة. في 
املقابل ارتفع مؤشر جميع اسهم النقل 
بــمــا نــســبــتــه 1.44% بــعــد ان كــســب ما 
قيمته 36.06 نقطة ليدفع من مستوى 

املؤشر الى 2,544.84 نقطة. 
الـــــى ذلـــــــك، فـــقـــد قـــــــادت اســــهــــم الـــرعـــايـــة 
ــفــــاعــــات حــيــث ارتـــفـــع بــمــا نسبته  االرتــ
الــســيــنــمــا  يــلــيــهــا ســهــم شـــركـــة   ،%14.5
بــنــســبــة تـــســـاوي 9.9% ومــــن ثـــم شــركــة 
ارتــفــعــت اسهمها  الــتــي  املــنــاعــي  مجمع 
ثــــم شــــركــــة مـــزايـــا  بــنــســبــة 7.4% ومـــــن 
بنسبة 6.1% ومن ثم اسهم شركة قطر 
لــلــتــأمــني بــمــا نــســبــتــه 4%. امــــا االســهــم 
ــفـــضـــت فــــهــــي اســــهــــم شـــركـــة  الــــتــــي انـــخـ
االســمــنــت بنسبة 4.7% ومـــن ثــم اسهم 
شــركــة اســتــثــمــار الــقــابــضــة بــمــا نسبته 
1.9% ومــــن ثـــم اســـهـــم الــعــامــة لــلــتــأمــني 
بما نسبته 1.8% ومــن ثم اسهم شركة 
ــيــــة بـــمـــا نــســبــتــه %1.6  الـــخـــلـــيـــج الــــدولــ
واسهم شركة مخازن بما نسبته %1.4.

5 قطاعات تصعد بالمؤشر 
بدعم من التأمين واالتصاالت

:QNB FS

9700 نقطة 
مستوى الدعم 

األسبوعي
أشــــــار الــتــحــلــيــل الـــفـــنـــي االســـبـــوعـــي 
الصادر عن شركة بنك قطر الوطني 
للخدمات املالية QNB FS والخاص 
باالسبوع الثاني من التداوالت خالل 
شــهــر يــولــيــو مــن الــعــام الـــجـــاري الــى 
ان مؤشر بورصة قطر ارتفع بنسبة 
الــســابــق  بــاألســبــوع  0.44% مــقــارنــة 
ــتـــوى 10,613.32  ــنـــد مـــسـ لــيــغــلــق عـ
نقطة. كما اوضــح تقرير شركة بنك 
 QNB قطر الوطني للخدمات املالية
تــأكــيــد  يـــتـــم  لــــم  انـــــه حـــتـــى اآلن،   FS
النموذج السعري املرتفع الذي تكّون 
خالل األشهر املاضية، غير ان شركة 
بــنــك قــطــر الــوطــنــي لــلــخــدمــات املالية 
اوضـــحـــت فـــي تــقــريــرهــا ان مــســتــوى 
املقاومة املتوقع لدى املحللني املاليني 
يبقى عند مستوى 10,800 على ان 
ــدعــــم األســـبـــوعـــي  يـــكـــون مـــســـتـــوى الــ

9,700 نقطة.
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الشركة القطاع
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قيمةعدد األسهم
األسهم »ريال«

عدد 
الصفقات

سعر 
االفتتاح

أعلى
سعر

أدنى 
سعر

سعر 
اإلغالق

السعر 
المتوسط

التغير عن 
اإلغالق 
السابق

سعر 
اإلغالق 
السابق

8,925,592
1,535,169
2,620,361
14,637,942

11,902
2,788,379
7,848,055
558,839

26,868,618
4,929,001
2,758,431
384,938
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4,879,898
7,385,103

87,024,272350,358,068.303
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300,850,035880,224,741.815

170,155,856.640
26,347,661.440
12,436,599.470
37,228,946.330

35,825.020
20,770,302.070
29,778,954.270

658,968.060
10,931,770.141
3,939,727.455
2,525,703.339
218,241.888

35,329,512.180

3,350,079.280
651,694.920

54,168,773.980

12,648,758.990
19,487,313.170
26,378,993.627
14,476,684.961

33,544,829.820
10,391,891.120

153,906,453.734

156,305,709.970

44,555,489.940

72,991,750.748

43,936,720.940

58,170,548.180
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4,151

8,318

1,293

2,653

2,093

1,383

27,103

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

12.800
0.777
0.422
7.150
2.100

21.700
6.300
3.630

14.500

3.780
6.500

11.510
2.380

16.680
0.787
1.910
2.610
0.584
9.960

6.600
4.950
2.260

3.510
1.200
3.800
1.900
5.750

1.400
3.500
0.739
0.759

6.810
1.400

19.390
17.300
4.870
2.650
3.010
7.530
3.830
1.200
0.413
0.817
0.922
0.570
2.870

13.090
0.810
0.433
8.550
2.100

21.700
6.640
4.180

14.500

3.830
6.590

11.560
2.480

16.750
0.800
1.940
2.620
0.591
9.990

6.600
5.010
2.310

3.650
1.200
3.800
2.140
5.840

1.440
3.560
0.745
0.825

7.090
1.430

18.820
17.000
4.650
2.500
3.010
7.370
3.750
1.160
0.400
0.781
0.906
0.561
2.520

12.690
0.750
0.412
7.120
2.100

21.020
6.170
3.560

14.200

3.760
6.100

11.300
2.360

16.260
0.777
1.830
2.550
0.571
0.995

6.420
4.800
2.190

3.490
1.200
3.700
1.800
5.700

1.380
3.470
0.722
0.755

6.710
1.360

19.250
17.250
4.770
2.650
3.010
7.470
3.820
1.190
0.408
0.792
0.914
0.568
2.630

13.090
0.780
0.422
8.140
1.800

21.570
6.500
3.900

14.460

3.770
6.250

11.440
2.420

16.680
0.794
1.900
2.600
0.578
0.996

6.510
4.880
2.310

3.650
1.200
3.800
1.840
5.800

1.440
3.560
0.730
0.805

7.020
1.410

19.064
17.163
4.746
2.543
3.010
7.449
3.794
1.179
0.407
0.799
0.916
0.567
2.685

19.280
17.250
4.830
2.620
3.000
7.500
3.820
1.200
407.
786.
919.
568.
2.540

12.924
0.791
0.422
8.000
2.100

21.423
6.445
3.936

14.289

12.810
777.
420.
7.110
1.910
21.680
6.300
3.630
14.400

3.787
6.291

11.406
2.416

16.539
0.792
1.888
2.589
0.581
1.180

3.770
6.560
11.480
2.370
16.670

789.
1.930
2.610
589.
9.970

6.494
4.875
2.247

64.300
49.500
22.650

3.551
1.200
3.718
1.928
5.745

3.510
1.210
3.870
1.850
5.780

1.416
3.520
0.730
0.799

1.400
3.520
738.
759.

6.874
1.407

6.810
1.400
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QNB
المصرف

التجاري
بنك الدوحة

األهلي
الدولي

الريان
الخليجي

*)QFC( األول
اإلجارة

داللة
قطر وعمان

المجموعة اإلسالمية القابضة

زاد
الطبية

السالم
الرعاية

السينما
قطر للوقود

ودام
مجمع المناعي

الميرة

التحويلية
األسمنت

صناعات قطر
المستثمرين
كهرباء وماء

أعمال
الخليج الدولية

مسيعيد
استثمار القابضة

قامكو

المالحة
مخازن
ناقالت

قطر
الدوحة
العامة

الخليج التكافلي
اإلسالمية

المتحدة للتنمية
بروة

إزدان القابضة
مزايا قطر

Ooredoo
فودافون قطر

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاع

إجمالي القطاعات

41,172
11,505,135
1,325,326
9,520,839

468
1,061,158
2,752,304
4,216,800
733,681

130,975
1,571,273
5,106,933
3,359,334
1,081,686
8,625,530
3,263,109
11,505,000
10,701,829
10,740,290

1,869,730
809

517,960
18,347,227

106,903

8,930,354
5,536,181
36,133,436
18,122,903

515,881
133,669

24,102,867

532,090.770
9,096,669.511
558,649.293

76,165,913.520
982.800

22,733,095.480
17,738,443.190
16,596,723.500
10,483,885.670

496,031.600
9,885,565.860
58,248,941.130
8,117,695.070
17,889,840.200
6,829,974.710
6,160,209.390
29,784,271.750
6,214,890.423
12,678,289.837

6,638,910.720
970.800

1,925,724.280
35,375,698.950

614,185.190

نشرة التداوالت  األسبوعية من ٢٠١٩-07-07 إلى  ٢٠١٩-11-07

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

إزدان القابضة

قطر األول

ناقالت

الخليج التكافلي

مزايا

QNB
الرعاية

صناعات قطر

ناقالت

بنك الدوحة

36,133,436

26,868,618

24,102,867

18,347,227

18,122,903

170,155,856.640

76,165,913.520

58,248,941.130

54,168,773.980

37,228,946.330

العقارات النقلالتأمين
% 1.44 % 2.23 % 0.35 % 3.38 % 0.37- % 1.57 % 0.17-

المؤشر العام

نقطة
10,613.32

التغير

 نقطة
46.80

نسبة التغير

% 0.44
رسملة السوق

582.9
مليار ريالمليار ريال

1

كمية األسهم

 300.8
%مليون سهم

10.31
عدد الصفقات

27103
% صفقات

1.59

22204
شركة
46

الخليج 
الدولية

استثمار العامة
القابضة

األسمنت مخازن
% % % %% 1.6-1.8-1.9-4.7 1.4-

األكثر انخفاضًا

قطر الرعاية
للتامين

مزايا مجمع السينما
المناعي

%% % %% 14.54 6.1 9.97.4

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

880.2

%0.49

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%7%8%17 %5%18 %5%40

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

اء
ــر

شـ

غير القطريين

القطريون %42.35
%57.65%63.8

%36.2
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الـــســـنـــة  الــــفــــرنــــســــي إن  ــر  ــيـ ــفـ ــسـ الـ قـــــــال 
ــيـــة شـــهـــدت نـــشـــاطـــا كـــبـــيـــرًا فــي  املـــاضـ
العالقات بني البلدين وهناك العديد 
مــــن الــــــزيــــــارات رفـــيـــعـــة املـــســـتـــوى مــن 
بينها زيـــارة حــضــرة صــاحــب السمو 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي أمير 
البالد املفدى لفرنسا قبل عام وزيارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
للدوحة قبل 6 أشهر مما يظهر دعم 
باريس للدوحة وقوة عالقات البلدين.

ونــــــوه الـــســـفـــيـــر فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي 
بــمــنــاســبــة احـــتـــفـــال الـــســـفـــارة بــالــيــوم 
ــا )يــــوم  الـــوطـــنـــي لـــجـــمـــهـــوريـــة فـــرنـــسـ
الــبــاســتــيــل( بــالــريــتــز كــارلــتــون أمـــس، 
الـــســـيـــد إدوارد  إلـــــى أن زيـــــــارة دولــــــة 
الـــــوزراء بالجمهورية  فيليب رئــيــس 
ــــذي شــهــد فــيــهــا أيــضــا  الــفــرنــســيــة والــ
افــتــتــاح متحف قــطــر الــوطــنــي، أجــرى 
خــاللــهــا مـــحـــادثـــات مـــع ســمــو األمــيــر 
الـــــوزراء والتحضير  ومــعــالــي رئــيــس 
إلقامة حوار إستراتيجي بني البلدين 
ووضـــع خــارطــة طــريــق للسنة املقبلة 

وتم عقد جلستني في هذا اإلطار.
وعن أهمية هذا الحوار اإلستراتيجي، 
قــــال الــســفــيــر: فـــي أي مــلــف لــلــتــعــاون 
الثنائي، نحن نبحث ما يمكننا القيام 
به لتطوير الشراكة على املدى الطويل. 
عالقاتنا بلغت مستوى متقدما جدا، 
بــحــيــث إنــنــا نــبــحــث عــمــا يــمــكــن دومــا 
فعله إلحراز تقدم مستمر بصفة آلية. 
نــحــن ســـعـــداء بــمــا تــحــقــق لــحــد اآلن، 
ونـــرحـــب بــأصــدقــائــنــا الــقــطــريــني في 
اجتماع الحوار اإلستراتيجي املقبل، 
املقرر في فرنسا خــالل فترة الخريف 
املــقــبــل. ويــمــكــنــنــي أن أؤكــــد لــكــم أنني 
ــادة ســـفـــيـــر قـــطـــر لـــــدى بـــاريـــس  ــ ــعـ ــ وسـ

متحمسان جدا للقمة املقبلة.

طائرات الرافال 

ــار الــســفــيــر جــيــلــيــه إلـــى أن وزيـــر  ــ وأشـ
ــارة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــام بـ ــ ــفـــرنـــســـي قــ ــاع الـ ــ ــدفـ ــ الـ
الدوحة وباملقابل زار سعادة الدكتور 
خالد بن محمد العطية نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الدفاع فرنسا لحضور تسليم الدفعة 
األولــــى مــن طــائــرات الـــرافـــال ووصــلــت 
للدوحة حتى اآلن حوالي 10 طائرات 
رافـــــــال فــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــونـــيـــو مــن 
ــرة، ونـــحـــن ســـعـــداء  ــائــ إجـــمـــالـــي 24 طــ
ــة األولـــــــــى مــن  ــعــ ــدفــ بـــأنـــنـــا ســـلـــمـــنـــا الــ
الطائرات في موعدها وهي من أفضل 
أنــواع الطائرات، وسيتم تسليم الـ 14 
طــائــرة املــتــبــقــيــة خـــالل الــفــتــرة املقبلة 
وآخـــــر طـــائـــرة ســتــســلــم فـــي منتصف 

يناير 2020.
وحول التعاون في مجال األمن واألمن 
السيبراني بني البلدين خاصة خالل 
فــعــالــيــات كــــأس الـــعـــالـــم قــــال الــســفــيــر 
الــفــرنــســي: وقــــع الـــبـــلـــدان اتــفــاقــيــة في 
ــرانـــي وفـــرنـــســـا  ــبـ ــيـ مــــجــــال األمـــــــن الـــسـ
ــذا املــجــال  تـــريـــد مــســاعــدة قــطــر فـــي هــ
والــبــلــدان يــواجــهــان نــفــس التحديات 
في مجال األمن السيبراني والهجمات 
السيبرانية متواصلة وبشكل يومي 
ـــزون ملـــشـــاركـــة خــبــراتــنــا  ـــاهـ ونـــحـــن جـ

ودعمنا مع قطر.
وتــابــع: هناك تــعــاون فــي مجال األمــن 
السيبراني جامعة )ســاوث بيرتاني( 
الفرنسية وجامعة قطر، ويــأتــي وفد 

منها للدوحة بشكل مستمر مرة كل 3 
أشهر. وهناك أيضا تعاون في املجال 
األمني في بطولة كــأس العالم 2022، 

ــــب فــريــق  ــــالل األيـــــــام املـــاضـــيـــة ذهـ وخــ
مــن الــشــرطــة الــقــطــريــة وقــــوات لخويا 
والــدفــاع املدني لفرنسا ملتابعة كأس 
العالم للسيدات للوقوف على كيفية 
الــتــنــظــيــم وكـــســـب الـــخـــبـــرات فــــي هـــذا 
املجال ونحن أيضا نتطلع لالستفادة 
مــن الــخــبــرات القطرية فــي هــذا املجال 
ــقــــوى فــي  ــعــــاب الــ ــالـــم أللــ بــبــطــولــة الـــعـ
الدوحة سبتمبر املقبل ونتطلع أيضا 
للتعاون مــع قطر فــي بطولة األلعاب 
األوملبية في باريس 2024 وغيرها من 

مجاالت التعاون املختلفة.

المدن الذكية

ــار السفير الــفــرنــســي إلـــى وجــود  وأشــ
ــثــــمــــار فــي  ــتــ ــي لــــالســ ــســ ــرنــ ــام فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ
ــــي مـــجـــال  ــة الــــجــــديــــدة فـ ــيــ املــــــــدن الــــذكــ
الــتــكــنــولــوجــيــات الـــجـــديـــدة والــبــيــئــة، 
إلــى جانب القطاعات األخـــرى. ونحن 

نــعــمــل عــلــى ذلـــك حــالــيــا، ال ســيــمــا في 
مجال البيئة، وسترون ذلك مع نهاية 

ديسمبر املقبل.
وعن االستثمارات القطرية في مجال 
الــعــقــارات، قــال السفير: هناك اهتمام 
قطري مستمر ونحن نشجعهم على 
االستثمار في املجال الصناعي أيضا، 

ألنه قطاع مهم.
وحـــــول عــــدد الـــتـــأشـــيـــرات الــســيــاحــيــة 
الــتــي أصــدرتــهــا املــصــالــح القنصلية 
ــة، قــــال ســعــادة  الــفــرنــســيــة فـــي الــــدوحــ
الـــســـفـــيـــر فــــرانــــك جـــيـــلـــيـــه: لـــيـــس لــــديَّ 
إحــصــائــيــات مـــحـــّددة، لــكــن أعــلــم أنــنــا 
ألــف تأشيرة سنويا.  نمنح معدل 35 
ــاح  ــيــ ــســ ــد عـــــــــدد الــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــب تـ ــعـ ــ ــــصـ ويـ
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــا، ألن الـ ــويـ ــنـ الـــقـــطـــريـــني سـ
الــقــطــريــني يــحــصــلــون عــلــى تــأشــيــرات 
سياحية لسنوات طويلة، مما يسمح 
لهم بزيارة فرنسا أكثر من مــرة، وما 
أســتــطــيــع تـــأكـــيـــده أنــــه لــديــنــا رحــلــتــا 
طـــيـــران نــحــو بـــاريـــس ونــيــس يــومــيــا، 
ودائما ما تكون محجوزة عن آخرها.

مؤتمر الحوار
 األفغاني - األفغاني 

بالدوحة 

الـــتـــي تحتضنها  املـــفـــاوضـــات  بـــشـــأن 
قــطــر بــني طــالــبــان والـــواليـــات املتحدة 
مــن جــهــة، واملــؤتــمــر األفــغــانــي للسالم 
من جهة أخرى، قال السفير الفرنسي: 
نحن ننظر إلى تلك املفاوضات بنظرة 
إيجابية جدًا، والسّيما الطريقة التي 
ــات حـــالـــيـــا، والــتــي  ــاوضـ ــفـ تــتــم بــهــا املـ
بــالــتــعــاون مع  تحتضنها دولــــة قــطــر 
أملـــانـــيـــا، وكــــال الــــحــــواريــــن، ســـــواء بني 
طالبان والــواليــات املتحدة مــن جهة، 
أو املؤتمر األفغاني للسالم مــن جهة 
أخــرى، مرتبطان، ويكمالن بعضهما 
البعض. فهذه املفاوضات تعّد إضافة 
مهمة وإيجابية جدًا، ورغم أنني لست 
ــامـــل. وأفــهــم  مــنــخــرطــا فــيــهــا بــشــكــل كـ
أنهم يتقدمون جميعا نحو الحل، ولم 
يكن سهال من قبل أن تلتقي األطراف 
مع بعضها البعض. نحن نقدر عاليا 
ــان،  جــهــود أصدقائنا القطريني واألملـ
ــتــــور مــطــلــق  ــل مــــع الــــدكــ ــ ــواصـ ــ وأنـــــــا أتـ
القحطاني، مبعوث وزيـــر الخارجية 
ــل  ــلــــف بـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــــــاب وحــ ــكــ املــ
النزاعات، باعتباره املسؤول عن امللف 
الــجــهــود التي  األفــغــانــي، وأدرك قيمة 

يقوم بها.

تعزيز التعاون في مجال األمن السيبراني.. السفير الفرنسي:

انعقاد الحوار اإلستراتيجي القطري 
الفرنسي الخريف المقبل في باريس 

قال فرانك جيليه سفير الجمهورية الفرنسية لدى قطر، إن العام املقبل سيشهد نشاطًا كبيرًا في العالقات بني 

الدوحة وباريس بمناسبة العام الثقافي القطري الفرنسي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بني البلدين وصل إلى 14 

مليار ريال خالل العام املاضي.

ونوه السفير الفرنسي في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا، أن قطر تسلمت 10 طائرات من طراز 

رافال من إجمالي صفقة الـ 24 طائرة، متوقعًا تسليم آخر طائرة من هذه الصفقة يناير املقبل.

¶  فرانك جيليه متحدثا للصحفيين

شوقي مهدي

ــال الــســفــيــر الــفــرنــســي فــرانــك  قــ
جــيــلــيــه إن حــجــم االســتــثــمــارات 
الــقــطــريــة فــي فــرنــســا يــبــلــغ نحو 
25 مليار يورو، حوالي 102.75 
ــاك اهـــتـــمـــام  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــار ريـــــــال وهـ
االستثمارات  باملزيد من  قطري 

لوجود فرص كبيرة.
الــفــرنــســيــة  الـــجـــالـــيـــة  إن  وقـــــــال 
تــتــنــامــى ويـــبـــلـــغ عــــددهــــا حــالــيــا 
الــتــوســع  ــاٍر  ــ فــرنــســي وجـ  5500
ــــفــــرنــــســــيــــة فــي  فـــــي املــــــــــــدارس ال
مــــــدرســــــة بــــــونــــــابــــــرت، وأيــــضــــا 
بتدريس  املميزة  فولتير  مدرسة 
املنهجني الفرنسي والقطري مًعا 
القطريني على  إقــبــال  ويسعدنا 
تــعــلــم الــلــغــة الــفــرنــســيــة وتــنــامــي 
أعــــــدادهــــــم ونـــشـــكـــر الـــســـلـــطـــات 
الــقــطــريــة عــلــى دعــمــنــا فـــي هــذا 
املــزيــد  الــصــدد، وســـوف يحضر 
الفرنسيني ممن يشاركون  مــن 
فـــي مـــشـــروع مــتــرو الـــدوحـــة في 
أن فرنسا  ويــســعــدنــا  سبتمبر، 
أحــــد الـــشـــركـــاء األســـاســـيـــني في 
هذا املشروع الرائع. كما سيأتي 
أيــضــا فــريــق مــهــم ملــتــابــعــة عمل 
ــال  ــ ــرافــ ــ ــ ــــات ال ــاتـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــتــــطــــورات الــتــي 
تشهدها قطر وتؤدي إلى تنامي 

أعداد الجالية الفرنسية.
وعــن الــتــعــاون فــي قــطــاع الطاقة، 
قـــال إن هــنــاك اهــتــمــامــا وتــطــورا 
ــي تــعــاونــنــا الــتــاريــخــي  كــبــيــرا فـ
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حــيــث تعمل 
شــركــة تــوتــال فــي قطر منذ 80 
عاما والروابط بيننا قوية للغاية 
واألهم أن شركتي قطر للبترول 
وتـــوتـــال أصــبــحــتــا تــعــمــان معا 
فــي دول خــارجــيــة فــي إفــريــقــيــا 
وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة وهـــنـــاك أمــر 
ــح مـــوثـــوقـــيـــة  ــنـــائـــي يــــوضــ ــثـ ــتـ اسـ
العاقات بني بلدينا، حيث  وقوة 
تــمــكــنــت الــشــركــتــان مـــن إنــجــاز 
اكتشاف ضخم لحقل نفط مهم 
عـــلـــى ســـاحـــل جـــنـــوب إفــريــقــيــا، 
ــان تـــحـــديـــا كـــبـــيـــرًا ونــجــاحــا  ــ وكــ

مبهرًا لهما.
اتفاقية مشتركة  ــا 

ً
أيــض ولــديــنــا 

ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ بــــــــني املـــــــؤســـــــســـــــات الـ
ــا فــي  ــيـ ــقـ لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي إفـــريـ
ــر لــديــهــا  ــطــ ــاع الــــفــــنــــادق وقــ ــطــ قــ
تعزيز  قــدرات مميزة ونأمل في 
هذه االستثمارات سواء في قطر 

أو فرنسا أو خارجهما.

 102.75
مليار ريال 

استثمارات قطرية 
في فرنسا 

قطر تسلمت
 10 طائرات رافال.. 

وتسليم آخر طائرة 
يناير 2020 

الشركات الفرنسية 
تتطلع الستكشاف 
الفرص االستثمارية 

بقطر

قال السفير الفرنسي إن هناك العديد من الشركات الفرنسية التي تتطلع 
للعمل فــي قــطــر لــلــمــشــاركــة فــي خــطــط الــتــطــويــر والــتــنــمــيــة واســتــكــشــاف 
الفرص االستثمارية املختلفة، وأضاف: نحن نعرف أنه من املهم بالنسبة 
لــقــطــر أن تــكــون أكــثــر اســتــقــاللــيــة واعـــتـــمـــادًا عــلــى نــفــســهــا ونــحــن ســعــداء 
وجاهزون ملساعدتها في هذا اإلطار والعمل على تحقيق رؤية قطر 2030.
وعــن التبادل التجاري بــني البلدين، قــال السفير الفرنسي إن العالقات 
االقتصادية بني البلدين تشهد تطورًا مستمرا، واملبادالت التجارية في 
ارتــفــاع مــتــواصــل، فــفــي خـــالل الــعــام 2018، وصـــل الــتــبــادل الــتــجــاري بني 
البلدين إلى 14 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 3.5 مليار يورو، وهو رقم 
معتبر للمبادالت التجارية بني البلدين، وهذا يبنّي أن قطر دولة تشهد 

حركة اقتصادية نشطة باستمرار.
الــظــروف، فــإن العالقات  أنــه مهما تكن  وأضـــاف: بالتأكيد، أنكم الحظتم 
االقتصادية في تطور مستمر، ومن املهم جدا أن نسجل استمرار ارتفاع 
املــبــادالت التجارية بني البلدين، وهــذا مؤشر إيجابي بالنسبة لفرنسا 
ــد. بــل ربــمــا أن الــظــروف الــراهــنــة، كــانــت دافــعــا لتطوير  وقــطــر فــي آن واحـ
املــبــادالت التجارية، فهناك مصلحة مشتركة لكال البلدين للعمل معا. 
ومن الجّيد أن القطاع الخاص منخرط وساهم في ذات االتجاه، ونحن 
بدورنا نشجع الشركات الفرنسية على التعاون مع الشركات القطرية، 
لتقديم إضافة إيجابية لالقتصاد القطري، وهــذه توجيهات حكومتي 
البلدين. كما أننا نشجع الشركات الفرنسية على االستثمار فــي قطر، 
مثلما تستثمر الشركات القطرية أيضا في فرنسا، فهناك اهتمام متبادل 
بني البلدين. وقد عقدنا مؤتمرًا اقتصاديا شهر نوفمبر املاضي، وشهد 
إقبااًل الفتا، وأنا أخطط لزيارة وفود فرنسية من مختلف القطاعات إلى 
قطر قريبا، ألجل العمل معا، وبحث فرص الشراكة والتعارف عن قرب، في 

ظل وجود اهتمام متبادل.

14 مليار ريال حجم التبادل التجاري 
بين الدوحة وباريس في 2018 

35 ألف تأشيرة من قطر سنويًا
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سكوت آدامز

مجلة »فوربس« األمريكية 
كاتب رأي في »فوربس«

نجاح الصين االقتصادي يثبت قوة الرأسمالية

الفترة، تراجع عدد األشخاص  0.7% فقط. وفي تلك 
الفقراء في البلد األكثر تعدادا للسكان في العالم من 

878 مليونا إلى أقل من 10 ماليني.
وُيعتقد على نطاق واسع أن النجاح الباهر الذي حققته 
الصني قائم على »طريق ثالث« صيني فريد، نموذج 
الرأسمالية  سياسي واقتصادي يشغل املساحة بني 
واالشـــتـــراكـــيـــة. ووفـــقـــا لــهــذا الـــتـــأويـــل، تــعــتــبــر الــصــني 
تــزال تلعب دورا مهما في  الدولة ال  ناجحة نظرا ألن 

التفسير ال يحالفه  البلد اآلسيوي، لكن هذا  اقتصاد 
الصواب.

وفي واقع األمر يقدم النجاح الصيني دليال دامغا على 
قــوة الــرأســمــالــيــة، ونــفــوذهــا، فتحت حكم »مـــاو تسي 
البالد.  للدولة قبضة قوية على اقتصاد  تونج«، كــان 
لــكــن مــا حـــدث خـــالل الــعــقــود األربــعــة املــاضــيــة يمكن 
تلخيصه في جمل قصيرة: الصني تمسكت بمبادئ 
الــحــرة، وأدخــلــت امللكية الخاصة،  الــســوق  اقــتــصــادات 
وخــفــضــت تــدريــجــيــا تــأثــيــر الـــدولـــة الــتــي كــانــت لديها 
السلطة الوحيدة في املاضي، على االقتصاد الصيني.
ــــزال تــضــطــلــع بـــدور  وأقـــصـــد بـــذلـــك أن الــحــكــومــة ال تـ
رئيسي إلى يومنا هذا وذلــك ببساطة ألن بكني تقبع 
في القلب من عملية تحول بدأت بهيمنة كاملة للدولة 

على االقتصاد.

بــني 1958 و1962، مــات 45 مليون  الفترة مــا  خــالل 
شخص جوعا في الصني نتيجة التجربة االشتراكية 
والــتــي تعد األكــبــر مــن نوعها فــي الــتــاريــخ، فقد أطلق 
التجربة  الزعيم الصيني »مــاو تسي تونج« على تلك 
العظيمة لألمام«، لكنها كانت للصني بمثابة  »القفزة 

كارثة حقيقية.
العالم،  البلد املصدر األكبر في  واآلن فإن الصني هي 
ــات  ــذا الـــخـــصـــوص عــلــى الـــواليـ وتـــتـــفـــوق حــتــى فـــي هــ
املتحدة األمريكية. وفوق هذا وذاك ال توجد دولة في 
ــداد كــبــيــرة فيها فــي الــخــروج من  الــتــاريــخ نجحت أعــ
مستنقع الفقر في فترة قصيرة في العقود املاضية، 

سوى الصني.
ووفقا للتقديرات الرسمية الصادرة عن البنك الدولي 
فإن النسبة املئوية لألشخاص األشد فقرا في الصني 
الــعــام 1981 المــس مــا نسبته 88.3%. وبحلول  فــي 
العام 2015، بلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 

رينر زيتلمان

“القائد يستطيع تغيير ما يعرفه الناس، ال ما يفعلونه ”

asidahmed@hotmail.com

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

تباطؤ اقتصاد الهند 
وغياب التفسيرات

العامة ربما  املوازنة  أكبر في  للنظر بدرجة  الالفت  الرقم 
الــنــاتــج املحلي  يــكــون هــو مــعــدل العجز املــالــي نسبة إلــى 
املعدل يلقى ترحابا وقبوال  اإلجمالي، فالتراجع في هذا 
ينظر إليها على 

ُ
من قبل املحللني واألسواق، أما الزيادة ف

أنها ضربة موجعة لإلصالحات.
وهذا العام فإن الرقم كان ذا أهمية أكبر من ذي قبل وذلك 
بفضل الــرؤيــة الــتــي أوضــحــتــهــا مــؤســســة »إيــكــونــومــيــك 
الــقــديــمــة من  فــالــنــســخ  لــلــعــام 2018- 2019،  ســيــرفــي« 
الدراسات املسحية االقتصادية قد خلصت إلى أنه ومنذ 
تــوقــف حــركــة االســتــثــمــارات الــخــاصــة، كــانــت هــنــاك آفــاق 

لتعافي االستثمارات العامة.
وأحــــــدث دراســــــة مــســحــيــة لـــم تـــتـــرك مــســاحــة ملــثــل هــذا 
ــغــمــوض، فــهــي أوضـــحـــت بــمــا ال يـــدع مــجــاال لــلــشــك أن  ال
ــرئــيــســي للنمو  ــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة هـــي املـــحـــرك ال ــتـ االسـ
الهندية يتعني  الحكومة  الــدراســة إن  والــوظــائــف. وقــالــت 
عليها أن تقلل الطلب على املدخرات العامة، حتى تتسنى 

إتاحة املزيد منها لالستثمارات الخاصة.
ألقته نيرماال سيتارمانال  الذي  ولذا فإن خطاب املوازنة 
وزيرة املالية في الهند لم يذكر حتى أرقام العجز املالي، 
كما أنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى مسار صوب 
املــســتــوى املــســتــهــدف مــن الــعــجــز املــالــي والــبــالــغ نسبته 
الحذف  الناتج املحلي اإلجمالي. ويعكس هذا  3.3% من 
املفروضة على  القيود   - التعبير  التجاهل إن جــاز  أو   -
اإليــرادات  السائدة في  التوجهات  املالية، من قبل  وزيــرة 

والنفقات.
املــالــي نسبة  الــعــجــز  الــعــام 2011 - 2012، المـــس  وفـــي 
العام  الناتج املحلي اإلجمالي 5.9%، وبحلول  إلى معدل 
2015 - 2016، تراجع هذا العجز إلى ما نسبته %3.9. 
ولذا فقد استقر العجز املالي عند حوالي 3.5%. وموازنة 
األهـــداف  أخــفــقــت فــي مطابقة  قــد  الــعــام 2018 - 2019 
املحددة في السابق بالنسبة للعام 2017 - 2018، و2018 

.2019 -
ــذا الــعــجــز انــخــفــاضــا واضــحــا فــي املــســتــويــات  وأظــهــر هـ
للعام 2018 -  بـ %3.3  املالي واملحدد  للعجز  املستهدفة 
للعام 2020  للعام 2019 - 2020، و%3  2019، و%3.1 

.2021 -
املــســتــويــات  أن  تــوضــح  الـــعـــام 2019 - 2020  ومـــوازنـــة 
الوصول  لــم يتم  التي تمت مراجعتها أيضا  املستهدفة 
العام 2018 - 2019  املالي في  إليها حتى اآلن، فالعجز 
المس 3.4% من الناتج املحلي اإلجمالي، وبالنسبة للعام 
در هذا العجز بـ 3.3%، أما بالنسبة للعام 

ُ
2019 - 2020، ق

2020 - 2021، فيصل املستوى املستهدف إلى %3.

تي تي رام موهان

كاتب رأي في »ذا هيندو«
صحيفة »ذا هيندو« الهندية 

الحصة في السوق

ــر الــنــفــط اإليـــرانـــي بــيــجــان زانــقــانــة  ــاد وزيــ أعــ
املنتجني  الــضــوء على قضية حصة  تسليط 
في السوق في تصريحات أخيرة له بأن أحد 
ــداف فـــرض حــظــر اقــتــصــادي عــلــى إيـــران  ــ أهـ
النفطية  وفــنــزويــال واســتــهــداف صناعتهما 
إفساح املجال أمام اإلنتاج األمريكي املتنامي 
التي  التخفيضات  الــصــخــري ألن  الــنــفــط  مــن 
تـــقـــوم بــهــا أوبـــــك لـــن تــســع فــيــض اإلمـــــــدادات 
الطاقة  األمريكية الصاعدة، حيث تقدر وكالة 
الدولية أن الواليات املتحدة التي احتلت مرتبة 
أكــبــر مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم وفـــي طريقها 

لتصبح مصدرا رئيسيا في غضون عامني.
ــك تــتــقــلــب بــــني إســتــراتــيــجــيــة دعـــم  ــ ظـــلـــت أوبــ
األســعــار والــحــفــاظ عــلــى الــحــصــة فــي الــســوق 
قــامــت وألول مــرة  الـــعـــام 1982 عــنــدمــا  مــنــذ 
بــخــفــض إنــتــاجــهــا لــدعــم األســـعـــار، لــكــن ذلــك 
االتفاق لم يصمد إال على حساب السعودية 
املرجح  املنتج  بـــدور  تــقــوم وقتها  الــتــي كــانــت 
الرياض نفسها شعرت  وفــق االتفاق نفسه. 
بالعبء عندما تدهور حجم إنتاجها إلى أقل 
مما تنتجه بريطانيا من بحر الشمال. وكان 
إلى  أن اعتمدت سياسة تسعيرية مرنة أدت 
حرب األسعار في منتصف ثمانينيات القرن 
التركيز على الحصة  املاضي ولتبدأ مرحلة 

في السوق مع استهداف نطاق سعري.
استمرت هــذه اإلستراتيجية ســنــوات عديدة 
وساعدت على إبقاء األسعار مرتفعة بسبب 
التحسن فــي الــوضــع االقــتــصــادي الــعــام، كما 
النفط السعودي  أسهم في ذلــك وجــود وزيــر 
الذي ال يؤمن  النعيمي  السابق املهندس علي 
بضرورة التدخل ولجم اإلمدادات عبر قرارات 
أوبــك لدعم األســعــار، وإنما فضل أن تتحرك 

الخاصة  الــريــاض منفردة ووفـــق حساباتها 
ولــهــذا شهد آخــر عــهــده انــهــيــار األســعــار في 
العام 2015 ولم يبد استعدادا للتدخل وقتها، 
تــولــي خالد  بــعــد  املــوقــف إال  ــذا  ــم يتغير هـ ولـ
النفط وهــو يعمل فــي تنسيق  الــفــالــح حقيبة 
مباشر مع ولي العهد األمير محمد بن سلمان 
ــا وإنـــفـــاذ  ــيـ خـــاصـــة لــجــهــة الـــتـــعـــاون مـــع روسـ
بــرنــامــج خــفــض اإلنـــتـــاج املــســتــمــر مــنــذ الــعــام 

2017 وحتى مارس املقبل.
عــلــى أن األســئــلــة بـــدأت تــتــرى حـــول صوابية 
االســتــمــرار فــي هــذه السياسة خاصة وعــبء 
تــنــفــيــذهــا يــقــع عــلــى عــاتــق الـــريـــاض بــصــورة 
رئيسية وكأنها عادت إلى القيام بدور املنتج 
املــرجــح كــمــا كـــان الــوضــع قــبــل 36 عــامــا، بل 
وبــــصــــورة أكـــبـــر ألن اتـــفـــاق خــفــض اإلنـــتـــاج 
الحالي يشمل 24 دولة وهو ضعف عدد دول 

أوبك وقتها.
الــدفــاع عــن األســعــار هذه  فشل إستراتيجية 
أطاحت بوزير النفط السعودي األشهر أحمد 
زكي يماني وقتها، ومع بروز النفط الصخري 
قـــوة جــديــدة فــي الــســوق يــبــدو مستقبل هــذه 
اإلستراتيجية محتوما، لكن الجديد أن فشلها 
هذه املرة لن يعلق في رقبة وزير النفط فقط 
وإنما يمكن أن تكون لها تبعاتها على مجمل 
التي يتبعها  الداخلية والخارجية  السياسات 
ولي العهد وتتجاوز الهموم املعروفة ألوضاع 
ــرادات مـــن املــبــيــعــات  ــ ــاإليـ ــ الـــســـوق الــنــفــطــيــة. فـ
النفطية ال تزال تشكل الجزء األكبر من موارد 
الــدولــة، وبالتالي فتراجعها سيلقي بتبعاته 
لـــلـــدولـــة وتــحــركــاتــهــا  الـــداخـــلـــيـــة  عــلــى اإلدارة 

الخارجية.

السر سيد أحمد

كاتب سوداني مختص في شؤون الطاقة - كندا

» ترجمة - »

قضية

أقوال

تحليل

قراءات
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تــراجــعــت االحــتــيــاطــات الــجــزائــريــة من 
النقد األجنبي، بما يزيد عن 7 مليارات 
دوالر فــي األشــهــر األربــعــة األولــــى من 

العام الجاري.
جــاء ذلــك وفــق مــا أفــاد بــه وزيــر املالية 
ــال، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة  ــوكـ مــحــمــد لـ

األنباء الجزائرية الرسمية.
ــاطــــات  ــيــ ــتــ لــــــوكــــــال، أن االحــ وأوضــــــــــح 
الــجــزائــريــة مـــن الــنــقــد األجــنــبــي بلغت 
72.6 مليار دوالر، نهاية أبريل املاضي.

ولــفــت إلـــى أنــهــا تــراجــعــت 7.28 مليار 
دوالر مقارنة بنهاية ديسمبر املاضي، 
حــن كــانــتــا فــي مــســتــوى 79.88 مليار 

دوالر.
ــتـــوى  ــسـ إلـــــــــى أن مـ لــــــــوكــــــــال،  وأشـــــــــــــار 
ــة تــســمــح  ــيـ ــالـ ــحـ ــد الـ ــقـ ــنـ احــــتــــيــــاطــــات الـ
ــان 24 شــــــهــــــرا )عــــــــامــــــــن( مـــن  ــ ــمـ ــ ــــضـ بـ

الواردات.
ــة، وفـــــي ســبــيــل  ــكـــومـ وأوضــــــــح أن الـــحـ
ــاقــــص املـــســـتـــمـــر  ــنــ ــتــ مــــواجــــهــــة هـــــــذا الــ
لالحتياطات، التزمت مؤخرا بمسعى 

يقوم على ترشيد وارداتها من السلع، 
وجــعــلــهــا تــقــتــصــر عــلــى االحــتــيــاجــات 

الحقيقية.
وأضـــاف أن عقلنة )تــرشــيــد( الـــواردات 
ســتــمــتــد الحـــقـــا إلـــــى قـــطـــاع اســـتـــيـــراد 
تـــفـــاصـــيـــل  ــات. دون إعــــــطــــــاء  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ

إضافية.
وبــلــغــت االحـــتـــيـــاطـــات الـــجـــزائـــريـــة من 
النقد األجنبي ذروتها عام 2014 حن 
تخطت 194 مليار دوالر، وتبدأ رحلة 

التهاوي تزامنا واألزمــة النفطية التي 
بدأت منتصف العام ذاته.

ووفق املعطيات الجديدة لوزير املالية، 
خسرت البالد ما مجموعه 122 مليار 

دوالر في ظرف 5 أعوام.
ــخـــــوض الـــحـــكـــومـــة مـــعـــركـــة لــكــبــح  وتـــ
الــــواردات ونــزيــف النقد األجــنــبــي منذ 
ســنــوات، وأقــــرت مطلع الــعــام الــجــاري 
ــا حـــمـــائـــيـــة عـــلـــى جـــلـــب الــســلــع  ــومــ رســ
والــبــضــائــع مـــن الـــخـــارج تـــراوحـــت ما 
بن 30 و200%، بهدف حماية اإلنتاج 

املحلي.
ويــعــانــي اقــتــصــاد الــجــزائــر مــن تبعية 
ــات )نــفــط  ــروقــ ــحــ مـــفـــرطـــة لــــعــــائــــدات املــ
ــتــــي تـــشـــكـــل 94 بــــاملــــائــــة مــن  وغــــــــاز( الــ

إيرادات البالد من النقد األجنبي.
وتعيش الجزائر أزمــة اقتصادية منذ 
مــا يــزيــد على 5 ســنــوات جـــراء تهاوي 
أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الــــســــوق الـــدولـــيـــة، 
وتـــــراجـــــعـــــت مــــعــــهــــا إيـــــــــــــــرادات الـــنـــقـــد 
األجنبي من 60 مليار دوالر في 2014، 
إلى 34 مليارا في 2017، قبل أن ترتفع 

إلى 41 مليار دوالر في 2018.
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ــبــــوعــــي  ــلـــيـــل QNB األســ تـــحـ اســــتــــعــــرض 
ــام بـــرنـــت خـــالل  ــ ــار نـــفـــط خـ ــعــ تــقــلــبــات أســ
ــواًل إلـــى مناقشة  ــ الــفــصــول األخـــيـــرة، وصـ
خلفيات هــذه التقلبات، إذ تــراوحــت بن 
86 - 50 دوالرًا أمريكيًا للبرميل في أواخر 
املــاضــي، و74 - 59 دوالرًا أمريكيًا  الــعــام 
فــــي 2019. وأشـــــار  لــلــبــرمــيــل حـــتـــى اآلن 
التحليل إلى انخفاض املعروض بن الربع 
الــثــانــي مــن 2017 والــربــع األول مــن 2018 
كسبب الستنزاف املــخــزونــات العاملية ما 

أدى إلى انتعاش األسعار.
وقال البنك إن النمو العاملي املتزامن أدى 
إلــى زيـــادة قــويــة فــي الــطــلــب، وخــاصــة في 
الــواليــات املتحدة والصن ودول آسيوية 
ــا فــي جــانــب الـــعـــرض، فــقــد أدى  أخــــرى. أمـ
عــنــصــران إلــــى تــقــيــيــد نــمــو إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــخــام على الــرغــم مــن اســتــمــرار املفاجآت 
الــصــعــوديــة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري 
في الواليات املتحدة. أواًل، تخفيض كبار 
مــصــدري النفط لإلنتاج ملــوازنــة األســواق 
بــمــوجــب مــا عـــرف بــاســم اتــفــاقــيــة أوبــــك+. 
ثــانــيــًا، أدت عــوامــل غــيــر مــرتــبــطــة بحركة 
ــــوق وصـــــدمـــــات جـــيـــوســـيـــاســـيـــة إلـــى  ــــسـ الـ
ــدادات مــن فنزويال وإيـــران،  انخفاض اإلمــ
وهـــو مــا أزال مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــًا من 

اإلمدادات العاملية.
ــار إلــــى تــغــيــر الــخــلــفــيــة بــشــكــل كبير  ــ وأشــ
فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن 2018. فــفــي جــانــب 
الــطــلــب، ســـادت تــوقــعــات متشائمة حيال 
النزاع  النمو بسبب املخاوف من تصاعد 
الــتــجــاري بــن الــواليــات املــتــحــدة والصن 

وتــضــيــيــق الـــظـــروف املــالــيــة مـــن قــبــل بنك 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي األمـــريـــكـــي الـــذي 
كــان مــتــشــددًا آنــــذاك. وفــي جــانــب الــعــرض، 
رفــعــت كــل مــن أوبـــك وروســيــا اإلنــتــاج إلى 
مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة لــتــخــفــيــف تــوقــعــات 
حـــدوث اضــطــرابــات كــبــيــرة فــي اإلمــــدادات 
بسبب إعـــادة فــرض العقوبات األمريكية 
على إيـــران. ولكن غمر الــســوق فائض من 
الــخــام وهبط سعر خــام برنت إلى  النفط 
بــلــغ 50 دوالرًا أمــريــكــيــًا  ــدٍن  ــتـ مــســتــوى مـ
للبرميل في أواخــر ديسمبر 2018 بسبب 
الــواليــات املــتــحــدة للسوق بمنح  مــفــاجــأة 

استثناءات مدتها 180 يومًا للعديد من 
مستوردي النفط الخام اإليراني.

وتـــعـــافـــت أســـعـــار خــــام بـــرنـــت جــزئــيــًا من 
ــتـــويـــات املـــتـــدنـــيـــة الـــتـــي ُســـجـــلـــت فــي  املـــسـ
نهاية عام 2018 لتبلغ متوسط 66 دوالرا 
أمريكيا للبرميل في النصف األول من عام 
2019 وذلــك على خلفية اتفاق أوبــك+ في 
ديسمبر 2018 لخفض اإلنتاج بمقدار 1.2 

مليون برميل في اليوم.
 
ً
ويتوقع QNB ارتفاع أسعار النفط قليال

خـــالل األربــــاع الــقــادمــة، وذلـــك عــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــوقــعــات بــاســتــمــرار الــتــقــلــب الــحــاد 

بفعل التوترات الجيوسياسية والتغيرات 
املفاجئة في معنويات السوق.

وفــيــمــا يــخــص الـــطـــلـــب، يــتــوقــع الــبــنــك أن 
يــتــبــاطــأ الـــنـــمـــو الـــعـــاملـــي عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
االنـــــفـــــراج األخــــيــــر فــــي األوضـــــــــاع املـــالـــيـــة 
العاملية بقيادة بنك االحتياطي الفيدرالي 
واالستجابات املبكرة اإليجابية للتحفيز 

املالي والنقدي في الصن.
أمـــا فـــي جــانــب الـــعـــرض، يــذهــب التحليل 
إلى هيمنة ارتفاع إنتاج النفط الصخري 
ــــى بـــعـــض  ــلـ ــ ــات عـ ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ األمــــــريــــــكــــــي وال
املــصــدريــن )فــنــزويــال وإيـــــران( وتــرتــيــبــات 

ــدة، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أوبــــــــــــك+. فـــــي الـــــــواليـــــــات املـ
ديناميات األســعــار. ونظرًا ألن العقوبات 
وغيرها من االضطرابات قد تؤثر على ما 
يقدر بحوالي 1.1 مليون برميل في اليوم 
من صادرات النفط الفنزويلية واإليرانية، 
فإن أي صدمات سلبية إضافية في اإلمداد 
ستؤدي إلى تضييق السوق أكثر، وهو ما 
سيخفض املخزونات إلى ما دون متوسط 

خمس سنوات.
وتوقع البنك ارتفاع أسعار النفط بعض 
الــشــيء بناء على مــا تشير إليه البيانات 
ــادرة عـــن اجــتــمــاع أوبــــك+  الــرســمــيــة الــــصــ
األخير إلى أنه قد يتم تمديد تخفيضات 

اإلنتاج إلى ما بعد مارس 2020.
الــعــوامــل األخـــرى  وخــتــم QNB »إذا ظــلــت 
على حالها، أي، مع عدم حدوث تغييرات 
كبيرة في الخلفية الجيوسياسية وكذلك 
الــســوق وتــوقــعــات النمو،  على معنويات 
الــفــعــلــي للنفط  الــســوق  ينبغي أن يــشــهــد 
ضيقًا إضافيًا وأن يدخل فــي عجز خالل 
األربـــــاع الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة. مـــن املــتــوقــع أن 
يؤدي هذا إلى انخفاض املخزونات ورفع 
إلــى متوسط  أســعــار بــرنــت بشكل طفيف 
الــعــام  فـــي  لــلــبــرمــيــل  أمــريــكــيــًا  68 دوالرًا 
2019. وفــــي عــــام 2020، نــتــوقــع أن يــبــدأ 
ــن الــنــفــط،  ــام بــنــقــص فـــي املــــعــــروض مـ ــعـ الـ
ولـــكـــن يـــرجـــح أن يــشــهــد الـــســـوق انــفــراجــا 
تــدريــجــيــًا مـــع بــــدء اإلنـــتـــاج اإلضـــافـــي من 
النفط الصخري األمريكي، ما يضع بعض 
الـــضـــغـــوط الــهــبــوطــيــة عــلــى األســــعــــار في 
لــذلــك، نتوقع أن تصل  فــقــط.  الــعــام  نهاية 
أســعــار برنت فــي املتوسط إلــى 72 دوالرًا 

أمريكيًا للبرميل في العام 2020«.

تناقص المعروض سيضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط 
QNB في تحليله األسبوعي:

الدوحة -  

عواصم - رويترز
الجزائر - وكاالت

تــصــاعــدت حـــدة الــخــالف بــن الــيــابــان 
ــا الــجــنــوبــيــة أمــــس الــســبــت في  وكـــوريـ
ظل روايات متضاربة عن اجتماع ُعقد 
ــراز  فـــي الـــيـــوم الــســابــق وفـــشـــل فـــي إحــ
تقدم بشأن خالف قد يهدد اإلمــدادات 
العاملية من الرقائق الدقيقة وشاشات 

الهواتف املحمولة.
ــســــؤول  ــو املــ ــســ ــاتــ ــوامــ  وقـــــــال جــــــون ايــ
بوزارة التجارة في اليابان إن طوكيو 
ــدمـــت احـــتـــجـــاجـــا لـــســـول واتــهــمــتــهــا  قـ
بمخالفة اتفاق بشأن ما سيفصح عنه 
الــجــانــبــان عــمــا دار مــن مــنــاقــشــات في 
اجتماع أمس بشأن القيود املفروضة 
الــصــادرات لكوريا الجنوبية من  على 
بعض املواد التي تستخدم في صناعة 

معدات ذات تقنية عالية.
ــاد  ــتــــصــ اعــــتــــرضــــت وزارة االقــ ــا  ــمــ  كــ
والــتــجــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــيــة على 
ــوري ذكـــــر أن ســـول  ــ ــ بــــيــــان ملــــســــؤول كـ
طــلــبــت مـــن الــيــابــان أمـــس األول إلــغــاء 

القيود.
 ولكن مسؤوال بوزارة التجارة الكورية 

رد قائال إن سول »طلبت بوضوح من 
اليابان في اجتماع أمس إلغاء القيود 
التجارية وإنــه ينبغي أال يكون هناك 

خالف مع اليابان في هذا الصدد«.
 وقــال لرويترز إن الجانبن ناقشا ما 
سيفصحان عنه دون التوصل التفاق.

 وأضاف املسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه لحساسية األمر »أنا محبط«.

ــة األخــيــرة   وشــــددت الــيــابــان فــي اآلونــ
القيود على صادراتها من ثالث مواد 
تستخدم في معدات ذات تقنية عالية 
وأشــــــــــارت إلــــــى »تــــعــــامــــل بـــشـــكـــل غــيــر 
مـــنـــاســـب« مـــع مـــــواد حــســاســة تــصــدر 
إلـــى كــوريــا الجنوبية فــضــال عــن عــدم 

التشاور بشأن قيود التصدير.
 ولــكــن يــبــدو أن جـــذور الــخــالف تعود 
أيــضــا لــنــزاع مــن زمـــن الـــحـــرب. ويــأتــي 
ــاط عـــمـــيـــق فــي  ــ ــبــ ــ ــر إحــ ــاعــ ــشــ وســـــــط مــ
اليابان إزاء ما تعتبره طوكيو اخفاقا 
مــن جــانــت ســول فــي الــتــحــرك ردا على 
ــي كـــوريـــا  ــ ــه مـــحـــكـــمـــة فـ ــ ــدرتــ ــ حـــكـــم اصــ
الــجــنــوبــيــة يـــفـــرض تـــعـــويـــضـــات عــلــى 
شركة يابانية بسبب العمالة القسرية 

إبان الحرب العاملية الثانية.

خالفات بين اليابان وكوريا الجنوبية 
بشأن قيود تجارية

7 مليارات دوالر فاقد احتياطات
4 أشهر  النقد الجزائري في 

¶  وزير المالية محمد لوكال

¶  خفض اإلنتاج يؤدي لزيادة أسعار النفط
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استمرار وصول معدات المنظومة الدفاعية الروسية

تركيا تنتقد تصريحات نائبين أمريكيين حول »إس 400«

انـــتـــقـــد الـــســـفـــيـــر الـــتـــركـــي لـــــدى واشـــنـــطـــن 
ســـــردار قــلــيــج، تــصــريــحــات رئـــيـــس لجنة 
ــيـــة بــمــجــلــس الـــنـــواب  الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـ
األمــــريــــكــــي، الـــديـــمـــقـــراطـــي إلــــيــــوت إنـــجـــل، 
والعضو الجمهوري مايكل ماكفول، حول 
شراء تركيا منظومة »إس 400« الروسية 

للدفاع الجوي.
ــتــــر«،  ــغــــريــــدة عـــبـــر »تــــويــ ــــي تــ جــــــاء ذلــــــك فـ
ــاب لــجــنــة الـــعـــاقـــات  ردا عـــلـــى نـــشـــر حـــسـ
الــخــارجــيــة بــاملــجــلــس، عــلــى املــوقــع نفسه، 
الــتــي انتقدا  تصريحات إنــجــل ومــاكــفــول، 

فيها شراء تركيا للمنظومة الروسية.
وأكد السفير التركي أن أنقرة اتخذت قرارا 
تقنيا واقــتــصــاديــا مــن أجــل نــظــام الــدفــاع 

الجوي الذي تحتاجه على وجه السرعة.
وقال إن »هذا األمر ليس له عاقة بوجهة 
نظرنا اإلستراتيجية أبدا، وليس اختيارا 
بني الواليات املتحدة أو الناتو أو روسيا 
بــأي شكل مــن األشـــكـــال«. ووصـــف تصور 
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
الــنــواب األمريكي، واملــوقــف الــذي يعكسه، 

بأنهما »خاطئان ومضلان«.
الــدفــاع التركية،  مــن جهتها أعلنت وزارة 
صـــبـــاح أمـــــس، اســـتـــمـــرار وصـــــول مــعــدات 
منظومة »إس-400« الروسية، إلى الباد، 

لليوم الثاني على التوالي.
وقــالــت فــي بــيــان: »يستمر شــحــن مــعــدات 
املنظومة. وفــي هــذا اإلطــار هبطت طائرة 

رابعة إلى قاعدة مرتد بأنقرة«.
الـــدفـــاع التركية  والــجــمــعــة، أعــلــنــت وزارة 
وصــول أول مجموعة مــن أجـــزاء منظومة 
إلـــى مــطــار عسكري  الــروســيــة  »إس-400« 

في أنقرة.

واشنطن تؤجل الرد 

أعــلــن الــبــنــتــاغــون تــأجــيــل مــؤتــمــر صحفي 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، بــعــدمــا كـــان مــقــررا 

بـــدء تسلم  الــجــمــعــة للتعقيب عــلــى  عــقــده 
ــنــــظــــومــــة صـــــــواريـــــــخ أس 400  تــــركــــيــــا مــ

الروسية.
وقال البنتاغون أيضا إنه لن ينشر فحوى 
االتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الدفاع 
األمريكي بالوكالة مارك إسبر مع نظيره 
التركي خلوصي أكار أمس، غير أن وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة تــحــدثــت عــن فــحــوى هــذا 

االتصال.
وقــالــت الــــوزارة التركية فــي بــيــان إن أكــار 
رد عــلــى تــهــديــد الـــواليـــات املــتــحــدة بوقف 
التعاون مع أنقرة في مشروع طائرات أف 
35 األمريكية بالقول إن بــاده شريك في 
إنــتــاج هـــذه الـــطـــائـــرات، وإنــهــا قــامــت بكل 

واجباتها في هذا الصدد.
وأكد أكار أن شراء تركيا منظومة أس 400 
الروسية ال يعني تغيير أنقرة توجهاتها 

اإلســتــراتــيــجــيــة، ووصــــف الــصــفــقــة بأنها 
ــيـــســـت  ــا ولـ ــيــ ــركــ ــتــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ ضـــــــــــــرورة بــ
بـــاده معرضة لتهديد جوي  خــيــارا، ألن 

وصاروخي كبير، حسب تعبيره.
الــتــركــيــة أمــــس عن  ــاع  ــدفـ الـ ونــقــلــت وزارة 
الـــوزيـــر أكـــار قــولــه إن أنــقــرة ال تـــزال تقيم 
ــاع الــجــوي  عـــرضـــا لـــشـــراء مــنــظــومــة الــــدفــ
األمريكية باتريوت، وإن تدهور العاقات 
الثنائية ال يخدم مصالح أي من البلدين، 

وال حلف شمال األطلسي )الناتو(.
ــتـــراح بــــاده تــشــكــيــل لجنة  ــاد أكــــار اقـ ــ وأعـ
لــدراســة تأثير منظومة  خبراء من الناتو 
الصواريخ الروسية على طــائــرات أف 35 

األمريكية.
ــفـــق مــــع نــظــيــره  ــيـــان إن أكــــــار اتـ ــبـ وقــــــال الـ
ــكــــي عـــلـــى إرســــــــال فــــريــــق عــســكــري  األمــــريــ
ــه الــســرعــة  ــ ــقــــرة عـــلـــى وجـ ــــى أنــ أمـــريـــكـــي إلـ

األســبــوع املقبل لبحث إقامة منطقة آمنة 
في سوريا.

ما الذي يزعج واشنطن؟ 

تقول صحيفة واشنطن بوست إن السبب 
ــنـــطـــن عــلــى  الـــرئـــيـــســـي فــــي اعــــتــــراض واشـ
ــاع الـــصـــاروخـــي  ــدفــ شـــــراء تــركــيــا نـــظـــام الــ
الـــروســـي »أس 400« هـــو أن تــركــيــا ربــمــا 
تــمــتــلــك مــقــاتــات الــشــبــح األمــريــكــيــة »أف 
35«، وامتاكها هذه الطائرة األكثر تطورا 
مع هذه الصواريخ ربما يمكن الروس من 
الــحــصــول على تكنولوجيا »أف 35«، ثم 

معرفة كيفية استهداف نقاط ضعفها.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن املــســؤولــني 
األمــريــكــيــني أعــربــوا عــن قلقهم مــن أنــه إذا 
وجــد النظامان - نظام »أس 400« ونظام 

ــن بــعــضــهــمــا  ــ »أف 35«- عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
الــبــعــض فــــإن الــــــروس ســيــحــصــلــون على 
املزيد من املعلومات عن قــدرات »أف 35«، 
ــلـــى تــطــويــر  األمـــــــر الـــــــذي ســـيـــســـاعـــدهـــم عـ
قدرتهم لتحديد موقع املقاتلة األمريكية 
الــرادار. وتمضي الصحيفة للحديث  على 
عما إذا كان نظام »أس 400« يشكل خطرا 
إنــه ال يشكل خطرا  على »أف 35«، فتقول 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، حــيــث إن الــتــقــديــرات 
السابقة تشير إلى أن نظم الرادار في »أس 
400« تــمــكــن مـــن تــحــديــد مــوقــع »أف 35« 
إذا كانت داخــل مسافة 20 ميا، لكن »أف 
35« تحمل صواريخ جو-أرض قادرة على 

تدمير »أس 400« على مدى 40 ميا.
ــام 2017 شـــراء  وكـــانـــت أنـــقـــرة قـــد قــــررت عـ
مــنــظــومــة أس 400 بــعــد تــعــثــر جــهــودهــا 
ــراء مـــنـــظـــومـــة بــــاتــــريــــوت األمـــريـــكـــيـــة،  ــشــ لــ
وهددت الواليات املتحدة تركيا بعقوبات 
إذا واصلت إتمام الصفقة الروسية، لكن 
أنقرة رفضت تلك التهديدات واعتبرتها 
ال تليق بدولتني عضوتني بحلف شمال 

األطلسي )ناتو(.
لكن فــي اجــتــمــاع قمة العشرين باليابان 
الشهر املــاضــي، أنحى الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب بالائمة على إدارة الرئيس 
األمريكي السابق باراك أوباما في الخاف 
بني واشنطن وأنقرة، قائا إنه ليس خطأ 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، 
أنـــه ال يعتقد أن بـــاده ستفرض  مضيفا 
عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب هذا 

املوضوع.
وتعد منظومة »إس-400« واحدة من أكثر 
الــدفــاع الجوي تطورا بالعالم  منظومات 
حاليا، وهي من إنتاج شركة »أملاز-أنتي«، 

اململوكة للحكومة الروسية.
ــلـــت املــنــظــومــة الـــخـــدمـــة فـــي الــجــيــش  ودخـ
تـــرقـــيـــة  الــــــروســــــي عـــــــام 2007، وتـــعـــتـــبـــر 
الــجــوي »إس-300« التي  الــدفــاع  ملنظومة 
تم تطويرها في تسعينيات القرن املاضي.

الدوحة - 

توجيهات بإغالق مطار أبها لياًل

بن سلمان يساوم الحوثيين 
بالجنوب مقابل شمال اليمن

ــف املــــــغــــــرد الـــــســـــعـــــودي الـــشـــهـــيـــر  ــشــ كــ
العهد  “مجتهد”، تفاصيل عــرض ولــي 
بــن ســلــمــان، “صفقة  الــســعــودي محمد 
مــع جماعة أنــصــار الــلــه “الــحــوثــيــن” في 
الــيــمــن، والــطــلــب مــن وســطــاء مــن القبائل 
ــتـــه” التي  الــيــمــنــيــة الــتــدخــل إلنــهــاء “ورطـ
ال يــعــرف الــخــروج منها مــنــذ 4 ســنــوات 
الـــذي يخوضها ضد  الــحــرب  وهــي عمر 

الشعب اليمني.
وفي التفاصيل، نشر “مجتهد” تغريدة 
على حسابه بتويتر جــاء فيها أن “بن 
سلمان” عرض على الحوثين تسليمهم 
الــشــمــال بــالــكــامــل مــقــابــل عـــدم الــتــدخــل 
بــالــجــنــوب، وغـــض الــطــرف عــن مــشــروع 
أنبوب النفط الذي يمر في منطقة املهرة. 
ــريـــدة وأضـــــاف  ــغـ ــتـ ــي الـ ــا جـــــاء فــ وفـــــق مــ
العرض،  الحوثين رفضوا  أن  “مجتهد” 
ويــصــرون عــلــى كــامــل الــيــمــن بــاإلضــافــة 
العتذار سعودي – إماراتي، وتعويضات 

بعشرات املليارات.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي كــشــفــت فيه 
صحيفة “نــيــويــورك تايمز” عــن توسل 
مــســؤولــن فــي الــبــاط املــلــكــي الــســعــودي 
لـــإمـــارات بـــأال تــهــرب مــن الــيــمــن وتــتــرك 

السعودية وحدها.
ــؤولـــن  أن مـــسـ ــة  ــفـ ــيـ الـــصـــحـ وأضــــــافــــــت 
فـــي الـــبـــاط املــلــكــي الـــســـعـــودي تــدخــلــوا 
شخصيا ملــحــاولــة ثــنــي اإلمــاراتــيــن عن 

االنسحاب من اليمن.
تــقــريــر لصحيفة “الــغــارديــان”  وأفــصــح 
اإلمــــــــارات ستسلم  أن  الــبــريــطــانــيــة عـــن 
إلــى مــرتــزقــة أجانب  اليمن  مواقعها فــي 

وجماعات محلية موالية لها.
أعلنت  العربية قد  اإلمـــارات  وكانت دولــة 
عــن ”إعــــادة انــتــشــار إســتــراتــيــجــيــة” من 
الساحلية ومــا وصفته  الــحــديــدة  مدينة 
بــــ”تـــراجـــع تــكــتــيــكــي مـــحـــدود” مـــن مــدن 

أول تأكيد رسمي  اليمن، في  أخــرى في 
لــانــســحــاب، الــــذي لــوحــظ فــي األســابــيــع 
ــهـــود ومـــســـؤولـــن  ــيــــرة مــــن قـــبـــل شـ األخــ

أجانب.
ونــقــلــت “الـــغـــارديـــان” مـــزاعـــم اإلمـــــارات، 
اليمن  املتبقية في  التي تفيد بأن قواتها 
ســتــركــز عــلــى جــهــود مــكــافــحــة اإلرهـــاب 
ضــد تنظيم “الــدولــة” والــقــاعــدة بــدال من 

” الحوثين”.
اإلمـــارات ستواصل  أن  التقرير  وكشف 
اليمن،  دعمها للحركة االنفصالية فــي 
في حن حذر العديد من املحللن من أن 
الجمود الحالي في اليمن يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج عكسية.
وفـــي ســيــاق متصل كــشــف “مــجــتــهــد”، 
عــن تــوجــيــهــاٍت ســعــوديــة ســريــة بــإغــاق 
 
ً
مـــطـــار أبـــهـــا الــــدولــــي فــــي املـــمـــلـــكـــة، لــيــا
مــن الــســادســة مــســاًء وحــتــى الــســادســة 
صــبــاحــا، بــعــد عــجــز الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 

السعودية عن حماية املطار من القصف 
املتكرر من قبل القوات املسلحة اليمنية. 
وتوقع صدور توجيهات مماثلة ملطارات 
أخرى قريبا. واعتبر املغرد الشهير ذلك 
القدرة   من 

ً
بــدال البيضاء”  للراية  “رفعا 

على املواجهة.
ــيـــن فــــي الـــفـــتـــرة  ــوثـ ــفـــت قـــــــوات الـــحـ ــثـ وكـ
بــالــطــائــرات املسيرة  األخـــيـــرة هجماتها 
املــدى على أهداف  والصواريخ متوسطة 
سعودية أبرزها مطارات املدن السعودية 
املـــحـــاذيـــة لــلــيــمــن، وخـــاصـــة مـــطـــار أبــهــا 

ونجران وجازان.
وبداية شهر يوليو الجاري، أعلن الناطق 
الرسمي باسم قوات أنصار الله الحوثية 
العميد يحيى سريع ” أن “10 عمليات 
لــســاح الــجــو املــســيــر اســتــهــدفــت مــطــار 
أبها، و7 عمليات على مطار جــازان، و3 
عمليات على مطار نجران وعملية على 

قاعدة خميس مشيط”.

26 قتيال بالهجوم على فندق 
في كيسمايو بالصومال

قال رئيس والية جوبا الند أحمد محمد مادوبي أمس، إن حركة 
الشباب اإلسامي قتلوا 26 شخصا، بينهم مواطنون من كينيا 
اقتحام  إلــى جانب بريطاني، خــال  املتحدة وتنزانيا  والــواليــات 
الــصــومــال، في  بــجــنــوب  الساحلية  فــنــدق فــي مــديــنــة كيسمايو 
الشباب  املدينة منذ طــرد مسلحي حركة  أعنف هجوم تشهده 

منها في عام 2012.
وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت عند الفندق حيث كان 
اقتحم ثاثة  الجمعة، ثم  شيوخ قبائل ونــواب مجتمعن مساء 
مسلحن املكان. وذكر مادوبي في بيان أن مرشحا رئاسيا في 
التي تجرى في أغسطس القى حتفه أيضا  املحلية  االنتخابات 
اثنن على األقل  أنباء عن مقتل صحفين  الهجوم. ووردت  في 

وموظف في وكالة تابعة لألمم املتحدة أيضا.
املرتبطة بتنظيم  املــتــشــددة  الشباب الصومالية  وأعلنت حركة 
القاعدة، والتي تحاول اإلطاحة بالحكومة الضعيفة املدعومة من 

األمم املتحدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
وأوضح مادوبي رئيس جوبا الند أن من بن القتلى ثاثة كينين 

وبريطانيا وأمريكين وثاثة تنزانين.
وقـــال »كـــان مــرشــح رئــاســي لجوبا النــد اســمــه شــوريــة مــن بن 
ــم كــان  ــدهـ ــة مــســلــحــن الـــفـــنـــدق. أحـ ــعـ ــا. هـــاجـــم أربـ الــقــتــلــى أيـــضـ
اثنان بالرصاص  الذي فجر السيارة امللغومة، وقتل  االنتحاري 

واعتقلت قوات أمن جوبا الند أحدهم حيا«.
الهجوم بينهم صينيان.  وأضــاف أن 56 شخصا أصيبوا في 

وقالت الشرطة في وقت سابق إن جميع املهاجمن قتلوا.
أمنية صومالية، عــن مقتل  أخـــرى كشفت مــصــادر  مــن ناحية 
مــســؤولــن مــن حــركــة »الـــشـــبـــاب«، جــــراء غــــارة شنتها طــائــرات 

إقليم جوبا  فــي  أمــس، على بلدة »ســاكــو«  بــدون طيار  أمريكية 
الوسطى )جنوب(.

وقالت مصادر صحفية نقا عن ضباط صومالين، إن الغارة 
استهدفت سيارة تقل عناصر ومسؤولن من حركة »الشباب« 

املرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تنشط في جنوب الباد.
»بــنــادر«،  إقليم  املــصــادر عــن مقتل طاهر معلم، والــي  وكشفت 
ــه، بــعــدمــا تــعــرضــوا لــقــصــف جـــوي فـــي بــلــدة  وعــنــاصــر تــابــعــة لـ
الحركة. وعينت »الشباب« طاهر  التي تسيطر عليها  »ساكو«، 

معلم، واليا على إقليم »بنادر« قبل أيام.
ويــخــوض الــصــومــال حــربــا مــنــذ ســنــوات ضــد »الــشــبــاب«، التي 
تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم 
»القاعدة«، تبنت العديد من العمليات اإلرهابية التي أودت بحياة 

املئات.
ردت حركة الشباب من العاصمة مقديشو في 2011 وفقدت 

ُ
وط

السيطرة على معظم معاقلها األخرى بعد ذلك.
قــوات كينية، كانت تدعم ميليشيا محلية بقيادة  كما أخرجت 
ــان ميناء  الــحــركــة مــن مــديــنــة كيسمايو فــي 2012. وكـ مــحــمــد، 
املــديــنــة مــصــدرا أســاســيــا لــدخــلــهــا مــن خـــال جــبــايــة الــضــرائــب 
الـــواردات  الفحم والــرســوم على األسلحة وغيرها من  وتصدير 

غير املشروعة.
وكيسمايو هي العاصمة التجارية لوالية جوبا الند وهي منطقة 
تقع في جنوب الصومال وال تــزال حركة الشباب تسيطر على 

جزء منها.
لكن حركة الشباب ما زالت تشكل تهديدا أمنيا خطيرا مع تنفيذ 
مسلحيها تفجيرات في الصومال وكينيا املجاورة التي تشارك 
في قوات االتحاد األفريقي لحفظ السام التي تساعد في الدفاع 

عن الحكومة الصومالية.

مقديشو - رويترز

الدوحة - 
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ــوات بـــــي إن  ــنــ ــقــ قــــــال املـــحـــلـــل بــ
ــة إن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ســــــــبــــــــورت وائـــــــــــــل جـ
االحتكاك واملباريات التي لعبها 
الــعــنــابــي كـــانـــت قـــويـــة ومــمــيــزة، 
الفريق والجهاز  وأعطت العبي 
الفني ثقة كبيرة بالنفس، كما 
ــتــعــلــم مــن  ــا مــكــنــتــهــم مــــن ال ــهـ أنـ
الكروية  التدريب  مـــدارس  أعــرق 
بالتأكيد  العالم، وهــذا يعود  في 
ملــصــلــحــة الــفــريــق بــشــكــل كبير 
ــع عــلــى  ــفـ ــنـ ــالـ كـــمـــا أنــــــه يــــعــــود بـ
قــطــر فــي الــفــتــرة الــقــادمــة، وأكــد 
أن املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــوبــا 
أمريكا لها جوانب إيجابية جدا 

للمنتخب القطري.

وحــــــول الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي حــقــقــهــا 
الفريق خــال مشاركته أوضح 
جــمــعــة أنــهــا أكــثــر مـــن مــمــتــازة، 

ــتــــن  ــنــ أمـــــــــام األرجــ ــعــــب  ــلــ ــ ال ألن 
ــاراغــــواي وكــولــومــبــيــا يعد  ــبــ ــ وال
فــرصــة طيبة لكسب االحتكاك 
املمتاز، ال سيما وأن هذه الفرق 
تضم بعضا من أفضل الاعبن 
الــعــالــم مما يجعلها فرصة  فــي 
ــقـــطـــري  ــازة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـ ــتــ ــمــ مــ
ــكــــســــب العــــبــــيــــه مــــــزيــــــدا مــن  تــ

الخبرات والثقة.
املــنــتــخــب يفتقد  إلـــى أن  ــار  وأشــ
للخبرة فقط، وهي ما سيحصل 
عليها من املشاركة في مباريات 
عـــــلـــــى نـــــفـــــس هـــــــــذا املــــســــتــــوى 
ــي، ونـــتـــائـــجـــهـــا ســتــظــهــر  ــ ــال ــعــ ــ ال
ــتـــرة الـــقـــادمـــة خـــاصـــة أنــهــم  ــفـ الـ

حققوا نتائج ممتازة في كأس 
الــفــوز بالبطولة،  آســيــا وحــقــقــوا 
مــعــدل  ــتـــوســـط  مـ أن  مـــوضـــحـــا 
ــار الـــاعـــبـــن صــغــيــر، وهــو  ــمـ أعـ
األمر الذي سيفيد الفريق كثيرا 

خال الفترة القادمة.
ونبه إلــى ضــرورة مواصلة هذا 
االهتمام بالرياضة عموما وكرة 
الــقــدم خــاصــة ألن قــطــر تنتهج 
نهجا علميا ومؤسسا في تدرج 
املــراحــل السنية،  الــاعــبــن عــبــر 
أكاديمية أسباير واألنــديــة  مثل 
الرياضية واالتــحــادات املختلفة 
وهو ما سيعود بالضرورة على 

تطور وتقدم الرياضة إجماال.

الــريــاضــي فــي قنوات  قــال املحلل 
ــبـــورت رفـــيـــق صــايــفــي  بـــي إن سـ
يــكــتــســبــه  أن  يــمــكــن  ــا  مــ إن أول 
ــتـــه فــي  ــــال مـــشـــاركـ ــابـــي خــ ــنـ ــعـ الـ
بــطــولــة عــاملــيــة كــبــيــرة مــثــل كــوبــا 
أمــريــكــا هـــو الــخــبــرة واالحــتــكــاك 
ــدارس كــرويــة مختلفة وإن  مــ مــع 
الطابع  إلــى  كــانــت جميعها تميل 
الـــاتـــيـــنـــي، وعـــنـــدمـــا تـــشـــارك في 
بطولة كهذه تقف على العديد من 
الــفــنــيــة والتكتيكية،  االخــتــافــات 
الــشــيء عن  فــهــي مختلفة بــعــض 
ــم أو كـــأس  ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ ــطــــوالت كـ بــ
أفريقيا أو آسيا، ألن معظم الفرق 
لــعــب يعتمد على  تعتمد أســلــوب 
قوة االلتحامات البدنية القوية، بل 

والعنف الشديد أحيانا.
وأضاف أن أكبر مكاسب العنابي 

ــرة  ــبـ ــخـ تـــتـــمـــثـــل فـــــي اكــــتــــســــاب الـ
وتـــحـــديـــد مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق مــن 
حيث القوة والضعف في خطوطه 
املـــدرب  املــخــتــلــفــة حــتــى يستطيع 
ــادة تقييم  ــ ــدورة إعـ ــ ــ بــعــد نــهــايــة ال
الـــاعـــبـــن والـــبـــحـــث عــــن الـــنـــقـــاط 

الــتــي تحتاج إلــى بــدائــل أو إحــال 
فــي الــاعــبــن، وبــالــتــالــي االرتــفــاع 

بمستوى األداء للفريق إجماال.
الــعــنــابــي  أن  ــفـــي  ــايـ وأوضــــــــح صـ
الــثــانــيــة بـــشـــيء من  ــاراة  ــبــ املــ أدى 
الاعبون يلعبون  التراخي، وكــان 
بـــ »احــتــشــام« ولــم يــقــدمــوا كــل ما 
لـــديـــهـــم حـــيـــث الحـــــت لـــهـــم بــعــض 
التي كانت كفيلة بحسم  الفرص 
ــم، كـــمـــا أنـــهـــم  ــهـ ــحـ ــالـ ــاء لـــصـ ــقــ ــ ــل ــ ال
كــــان بــإمــكــانــهــم الــلــعــب بــطــريــقــة 
أقـــوى وأكــثــر تنظيما فــي املــبــاراة 
ــد األرجــــنــــتــــن وأن  ــ األخـــــيـــــرة ضـ
الفريق  الفوز عليها، ألن  يحققوا 
األرجــنــتــيــنــي ظــهــر بــــــأداء بــاهــت 
ــذه الــبــطــولــة، ولــكــن يبدو  خـــال هـ
الــتــانــغــو جعلهم يلعبون  أن اســـم 
بــحــذر زائـــد ويــكــتــفــون بالتجربة 

ــار إلـــى أن  واالحــتــكــاك فــقــط. وأشــ
خاصة املشاركة في هذه البطولة 
ــي ضــــــــرورة أن يــتــعــلــم  تــتــمــثــل فــ
الجميع مما حدث من أخطاء وأن 
يتجنبوا تكرارها فــي املستقبل، 
الــخــبــرات  تـــراكـــم  خــصــوصــا وأن 
مــــــن خــــــــال االحـــــتـــــكـــــاك الــــقــــوي 
الــــــوزن هـــو أمــر  واملــــبــــاريــــات ذات 
الاعبن وتزويدهم  لبناء  مطلوب 
بما يحسن أداءهــم في املستقبل، 
الفرق  التواجد وسط هذه  أن  كما 
لـــه دور كــبــيــر بـــا شك  الــكــبــيــرة 
في زيــادة ثقة الاعبن بأنفسهم 
ويعدهم بشكل أفضل للمقبل من 
الــبــطــوالت واملــبــاريــات خصوصا 
وأنـــهـــم مـــا زالـــــوا شــبــابــا يمكنهم 
تــحــقــيــق الــكــثــيــر فــــي املــســتــطــيــل 

األخضر.

ــال اإلعــــامــــي واملـــحـــلـــل الـــريـــاضـــي مــاجــد  ــ قـ
الخليفي إن الهدف من املشاركة كان واضحا 
القدم وتحديدا  البداية وهو تطوير كرة  منذ 
أكبر  الوطني وإعــطــاؤه دعــمــا فنيا  املنتخب 
الـــذي حــصــل عليه حــتــى اآلن فــي آسيا  مــن 
والــخــلــيــج، بــاعــتــبــار أن كــوبــا أمــريــكــا بطولة 
كبيرة يشارك فيها أفضل منتخبات العالم، 
بــا شك  الجنوبية وهــذا  أمريكا  خاصة مــن 

يحسن من املستوى الفني للفريق.
وأضاف أن املشاركة مع مثل هذه الفرق تزيل 
الــرهــبــة لـــدى الــاعــبــن خــاصــة ونــحــن لدينا 
الكروي  بــدايــة تاريخهم  فــي  العــبــون صغار 
ولــديــنــا شــبــاب تــحــت الــــ 23 يــحــتــاجــون إلــى 
الــخــبــرات والــلــعــب تحت  الثقة وكــســب  كسب 
ــلــعــب أمــــام فـــرق كــبــيــرة والــلــعــب  الــضــغــط وال
ــارج  بــمــواجــهــة جــمــاهــيــر كــثــيــرة والـــلـــعـــب خـ
الـــوطـــن وهــــذه كــلــهــا نــقــاط تــكــســب الــاعــبــن 
ثقة، وهــذا ما تم فعا حيث رأينا أن الفريق 
أمــام جماهير كبيرة،  يلعب بثقة واطمئنان 
خــاصــة فــي مــبــاراتــي األرجــنــتــن وكولومبيا 
امللعب ممتلئا عن آخــره، وأعتقد  حيث كــان 
أما  الفنية كــانــت بنسبة %100.  الــفــائــدة  أن 
أن  الخليفي  الناحية اإلعامية فأضاف  من 
الجنوبية تحديدا كــان يجهل  إعــام أمريكا 
الكثير عن قطر وعــن منتخبها، ولكنه اآلن 
أصبح يعرف الكثير من املعلومات عن قطر 
ومنتخبها القوي، كما أن الناحية الترويجية 
ــأس الــعــالــم 2022 كــانــت  ملــشــاريــع تــنــظــيــم كـ
الفعاليات املصاحبة،  حــاضــرة أيضا خــال 
ــع كـــافـــو الـــبـــرازيـــلـــي ســفــيــرا  ــتــوقــيــع مـ ــــم ال وت

العالم 2022. وبالحديث عن مكاسب  لكأس 
الخليفي  الفنية أوضــح  الناحية  العنابي من 
أن األرجنتن بعراقتها وتاريخها وباعبها 
األفضل في العالم ليونيل ميسي كانت قلقة 
من هذه املباراة وصرح بذلك مدربهم والعبو 
الــفــريــق الــقــدامــى وحــتــى مــيــســي، إذ لــم يكن 
أحدهم يتخيل أن األرجنتن بعظمتها تدخل 
املــبــاراة وتحسب حساب قطر بشكل كبير 

ويكون لديها رهبة من التعادل أو الخسارة.
وأشار إلى االنطباع الجيد الذي تركه العنابي 
في كوبا أمريكا وقال: كسبنا احترام الجميع 
وتلقينا اإلشادة طول الوقت، وهذه تعتبر من 
أفضل املشاركات ملنتخب قطر، ونحن نتطلع 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــســخــة الــقــادمــة مـــن كــوبــا 
أمريكا باألرجنتن مع مشاركة أستراليا بدل 
العنابي سيخطو خطوة  أن  الــيــابــان، مــؤكــدا 
املــرة املاضية خاصة وأن املستوى  أكبر من 

الفني للفريق يتطور عاما بعد عام.

أكـــد عـــدد مــن الــخــبــراء واملــحــلــلــن الــريــاضــيــن أن منتخبنا 
الوطني لكرة القدم خرج بعدد كبير من املكاسب على كافة 
األصعدة بعد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي 
لـ »لوسيل« إن األداء  البلد املنظم البرازيل، وقالوا  فــاز بها 
املــشــرف الـــذي ظــهــر بــه »الــعــنــابــي« أكـــد أن جــدارتــه ببطولة 

الــقــارة اآلسيوية جــاءت نتيجة للتخطيط السليم والتقدم 
الــســريــع فــي أداء الــفــريــق الــجــمــاعــي وروحــــه الــقــتــالــيــة، كما 
أشــــاروا إلــى أن املــبــاريــات الــتــي خاضها الــفــريــق ضــد أقــوى 
الفرق العاملية في هذه البطولة بداية باملباراة الودية أمام 
بــبــاراغــواي وكولومبيا منحته ثباتا أكثر  الــبــرازيــل مـــرورا 
ــلـــت فـــي العــبــيــه الــثــقــة بــالــنــفــس وثــقــافــة الــتــعــامــل مع  وأدخـ

املباريات الكبيرة.

االحتكاك القوي والترويج للمونديال
 أبرز مكاسب مشاركة األدعم بكوبا أمريكا

أشادوا باألداء المشرف للعنابي.. محللون رياضيون:

¶  من مباراة قطر والباراجواي في بطولة كوبا أمريكا.. )أرشيفية(

¶  عادل خميس

¶  ماجد الخليفي

¶  وائل جمعة

¶  رفيق صايفي

قـــال املــحــلــل الــريــاضــي عــــادل خــمــيــس: لقد 
حقق منتخبنا »األدعم« العديد من املكاسب 
ــة مــــن خـــال  ــيـ ــنـ ــفـ اإلداريـــــــــــة واملـــعـــنـــويـــة والـ
مشاركته في بطولة »كوبا أمريكا 2019« 
ــو املــنــتــخــب الـــعـــربـــي األول  حــيــث يــعــتــبــر هـ
الـــذي يحظى بــشــرف خــوض هــذه التجربة 
العالم وزنــا في  أثقل منتخبات  العاملية بن 
مــجــال كـــرة الــقــدم وفــنــونــهــا، مــقــارنــة بعمر 
الــتــي تعد حديثة - نوعا  العنابي  وتــجــربــة 
مــا - ولــكــن اإلصــــرار والــثــبــات الـــذي قــدم به 
العبونا مباريات البطولة كان مذها ووجد 
اإلشــادة واالستحسان من جميع من تابع 
النقاد  العديد من  آراء  إلــى  البطولة، إضافة 
واملــخــتــصــن الــذيــن أشـــــادوا بــــأداء العبينا 
أن  وتوقعوا لهم مستقبا زاهـــرا. وأضــاف 
العنابي واجهوا تحديًا كبيرًا خال  العبي 
الجنوبية  مبارياتهم مع منتخبات أمريكا 
الـــتـــي يــتــمــيــز أداؤهــــــا بـــاالنـــدفـــاع فـــي األداء 
والقوة الجسمانية املهارات الفردية للنجوم، 

بــاعــتــمــادهــم طــريــقــة لعب  إال أن العــبــيــنــا 
اللعب  املدرسة اإلسبانية من حيث  تقارب 
الخصم  في املساحات الضيقة وعــدم منح 
الــوقــت واملــســاحــة ســاهــمــت إلـــى حــد كبير 
التي حققوها، والــتــي اعتبرها  النتائج  فــي 
إيجابية جدا إذا ما نظرنا إلى فارق الخبرات 
والــســن والــتــجــارب الــدولــيــة والــتــمــرس الــذي 
يصب في صالح باقي املنتخبات املشاركة.

أكد املحلل الرياضي محمد دهام أن العنابي 
اكـــتـــســـب الــكــثــيــر مــــن الـــخـــبـــرة واالحـــتـــكـــاك 
القوية ومقارعة  الفرق  التعامل مع  وكيفية 
النضج  أن  إلــى  الاعبن املحترفن، إضــافــة 
ــًا عـــلـــى الـــاعـــبـــن،  ــح واضــــحــ ــبـ الــــكــــروي أصـ
التعاون  الفريق شعارها  وأصبحت خطوط 
البطولة  وتغطية األخــطــاء، ومــن خــال هــذه 
أن نذكر جنودا مجهولن خلف  كذلك البــد 
الكواليس بذلوا جهدا كبيرًا في سبيل ظهور 
هــذا الــفــريــق بــصــورة مــشــرفــة، مثل الجهاز 
الفني واإلداري واإلعامي والطبي واألمني 
والــتــنــســيــقــي. مــنــوهــا بـــأن الــعــنــابــي اكتسب 
الــكــثــيــر مـــن اإليــجــابــيــات بـــدايـــة مـــن املـــبـــاراة 

الــبــرازيــل، مــرورا بمباريات  التجريبية ضد 
الثاثة  املباريات  أن  الثاثة، مؤكدا  البطولة 
قد شهدت تطورا ملحوظا في أداء الاعبن.

خميس: خبرات التعامل مع البطوالت 

دهام: اكتسبنا الكثير من الخبرة

صايفي: احتكاك قوي بالكرة الالتينية

الخليفي: مكاسب ترويجية للمونديال 

جمعة: اكتساب الثقة بالنفس 

الصادق البديري

¶  محمد دهام

قال املحلل الرياضي بقنوات بي إن سبورت يوسف 
أن  كــانــوا يتوقعون  املــراقــبــن  مــن  الكثير  إن  شيبو 
األدعــم لن يقدم مباريات في املستوى لكن حصل 
العكس خصوصا في مباراته األولى مع الباراغواي، 
حــيــث قـــدم مـــبـــاراة كــبــيــرة وكــــان قــريــبــا مــن الــفــوز، 
ــــرورة إيـــجـــاد العــبــن بــــدالء خــاصــة  مــنــبــهــا إلـــى ضـ

التعب ظهر على  األمامية، وذلــك ألن  الصفوف  في 
الـــبـــاراغـــواي، مشيرا  مــبــاراة  بــعــد  بعضهم خــاصــة 
البدني يلزمه  الكبير على املستوى  أن املجهود  إلى 
البحث عــن بــدائــل إلعــطــاء فــرصــة ألكــثــر مــن العب 
ونتمنى أن يستفيد املنتخب من ذلك في املباريات 

املستقبلية.

وبــاملــجــمــل أشـــاد شيبو بــاعــبــي الــعــنــابــي وقـــال إن 
جميع الاعبن كانوا ممتازين وأكثر ما كان مميزا 
في طريقة لعبهم هو اعتمادهم على األداء الجماعي 
حيث يلعب الفريق كمجموعة خصوصا منظومته 
العنابي  أداء  إن  الــقــول  الــدفــاعــيــة، وباملجمل يمكن 

بجميع املباريات كان متميزا وفي املستوى.

شيبو: 
االهتمام 

بالبديل
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شهد مضمار »التيست دو بوش« بفرنسا 
فـــوزيـــن قــطــريــن مـــن الــفــئــة الــثــالــثــة للخيل 
العربية األصيلة، وذلك بإحراز املهرة »ريم 
الـــشـــام« مــلــك الــشــقــب ريــســنــغ جــائــزة رازيـــا 
3، وفــــوز املــهــر »أمــيــر دو ســـولـــّي« بــجــائــزة 
ــوزان فـــــي شـــوطـــن  ــ ــ ــفـ ـــ ــ تــــيــــجــــانــــي، وجــــــــاء ال
كالسيكين للخيل عمر 3 ســنــوات ملسافة 
1900 متر، وهما الشوطان األول والثاني 
من السباق الذي اشتمل على 9 أشواط، كما 
املــدرب توما فورسي  كان كالهما بإشراف 

وبقيادة الخيال جوليان أوجيه.
وحـــقـــق الــشــقــب ريــســنــغ الـــفـــوز بــاملــركــزيــن 
ــا 3 حيث  ــ ــائـــزة رازيــ فـــي جـ األول والـــثـــانـــي 
 ،

ً
الــشــقــب ريــســنــغ طــويــال لــم تنتظر ممثلتا 

الــذي  الــشــوط األول  وأثــبــتــتــا تميزهما فــي 
أقيم على جــائــزة رازيـــا 3 مــن الفئة الثالثة 
للخيل العربية األصيلة، عندما أحرزت كل 
مــن املــهــرة »ريـــم الــشــام« واملــهــرة »أم تــاج«، 
وكل منهما بإشراف املــدرب توما فورسي، 
بـــالـــتـــرتـــيـــب فــي  املــــركــــزيــــن األول والــــثــــانــــي 
لــإنــاث عمر 3 سنوات،  الــشــوط املخصص 
وفــي املراحل األولــى من الشوط ظلت »ريم 
ــهـــدوء فـــي املـــركـــز األخــيــر  الــــشــــام« تــتــنــقــل بـ
ــك قــبــل  ــ واســـتـــغـــرقـــت بـــعـــض الــــوقــــت فــــي ذلـ
أن تــبــدأ فـــي إظـــهـــار وجـــه آخـــر مـــع املــراحــل 
الـــحـــاســـمـــة لـــلـــشـــوط، فــبــمــجــرد أن تــمــكــنــت 
ابــنــة »إيـــه إف الــبــحــر« مــن زيـــادة سرعتها، 

تقدمت لألمام في اندفاعة سريعة باملسار 
الــجــمــيــع نــحــو املقدمة  لــتــتــجــاوز  املستقيم 
 على »أم تاج« 

ً
وتحرز الفوز واللقب، متقدمة

بــقــيــادة الــخــيــال جــيــروم كــابــر الــتــي جــاءت 
فــي املــركــز الــثــانــي بــفــارق أنــف فــقــط، بينما 
ــــزون«  ــاءت فـــي املـــركـــز الــثــالــث املـــهـــرة »مـ ــ جـ
بــفــارق رأس قصير خلف الوصيفة، وذلــك 
بإشراف املدرب إي ديلوفا وبقيادة الخيال 

وليام سميت.
وبهذا الفوز الذي حققته »ريم الشام« بلقب 
مـــن الــفــئــة الــثــالــثــة فـــي مــشــاركــتــهــا الــثــانــيــة 
فقط، أكــدت تميزها كمهرة واعـــدة للغاية، 
 وأنها في مشاركتها األولــى جاءت 

ً
خاصة

فــي مــركــز الــوصــيــف عــنــدمــا تــقــدمــت عليها 
بفارق رأس املهرة »ميثاق« وهي أيضًا ملك 
الشقب ريسنغ، وذلك في السباق الذي أقيم 
على مضمار تــولــوز بفرنسا فــي األول من 

شهر يونيو املاضي.
ــنـــاك ثــنــائــيــة  ــانـــت هـ ــرى كـ ــ ــن نـــاحـــيـــة أخــ ــ ومـ
قطرية أخــرى للمركزين األول والثاني في 
جائزة تيجاني، حيث حصد املهر »أمير دو 
سولّي« ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة 
الثالثة  آل ثاني الجائزة األخــرى من الفئة 
فــي الــســبــاق وفــي الــشــوط الــثــانــي مباشرة، 
وذلك بإحراز الثنائي املدرب توما فورسي 
والخيال جوليان أوجيه فوزًا ناريًا سريعًا 
مـــن خـــالل »أمـــيـــر دو ســــولــــّي«،، الــــذي تــألــق 
ليتربع على قمة الشوط املخصص لألمهر 
عــمــر 3 ســـنـــوات ويـــفـــوز بــجــائــزة تــيــجــانــي 

للخيل العربية األصيلة من الفئة الثالثة، 
فبعدما ظل متتبعًا من شغل املقدمة مبكرًا، 
تمكن »أمير دو سولّي« بسهولة من التقدم 
عند بداية املسار املستقيم األخير واندفع 
بــســرعــة هــائــلــة لــيــســبــق جــمــيــع مــنــافــســيــه، 
وتمكن بالفعل من االبتعاد عنهم جميعًا، 
ــــوال بــيــنــه وبــن  ــان 3 أطـ حــتــى أن الـــفـــارق كـ
أقــرب منافسيه وهو »منجرد الشام«، ملك 
ــــراف املـــــــدرب تــومــا  ــإشـ ــ الـــشـــقـــب ريـــســـنـــغ وبـ
ــيـــروم كــابــر،  فـــورســـي وبـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال جـ
ــاء »مــنــجــرد الـــشـــام« فــي املــركــز الــثــانــي  وجــ
ليقدم ملدربه ثنائية أخرى للمركزين األول 
والثاني، وعلى الرغم من عدم فوزه باملركز 
ــو ما  لــلــغــايــة وهــ فـــكـــان أداؤه جـــيـــدًا  األول 
يتضح من الفارق بينه وبن صاحب املركز 
ــاء ثالثًا  الــثــالــث والــــذي بــلــغ 11 طــــواًل، وجــ
املــهــر »غــيــثــوم دو كــاريــر« ملك غــي ديلوفا 
وبـــــإشـــــراف املــــــــدرب إي ديـــلـــوفـــا وبـــقـــيـــادة 

الخيال روبرتو كارلوس مونتنغرو.
وتــلــك هـــي املــشــاركــة الــثــانــيــة لــلــمــهــر »أمــيــر 
ــّي« فــــي مــســيــرتــه عـــلـــى مــضــامــيــر  ــولــ دو ســ
السباقات، وكان قد حصل على املركز الثاني 
في مشاركته األولى وكانت في جائزة كينت 
)وثـــبـــة ســتــالــيــونــز َكــــب( والـــتـــي أقــيــمــت في 
الــثــامــن مــن يونيو هــذا الــعــام، ومــمــا ال شك 
فيه أن حصول »أمير دو سولّي« على مركز 
الوصيف في أولى مشاركاته ثم فوزه بلقب 
من الفئة الثالثة في ثاني مشاركاته يجعله 

.
ً
جديرًا باملتابعة مستقبال

تغادر بعثة الفريق األول لكرة القدم بنادي 
ــــد إلــــى مــديــنــة بــرشــلــونــة  الـــســـد الـــيـــوم األحـ
االسبانية، من أجل إقامة معسكر تدريبي 
ــى الـــفـــتـــرة مـــن 14 الــى  خــــارجــــي، يــســتــمــر فـ
29 يوليو إستعدادا إلستحقاقات املوسم 

الرياضي الجديد 2019 2020.
 وســتــقــل الــطــائــرة بــعــثــة الــفــريــق الــســداوي 
ــــذى ســيــنــطــلــق  ــ حـــتـــى مـــطـــار بـــرشـــلـــونـــة والـ
مـــن خــاللــه الــفــريــق الـــى مــعــســكــره بمنطقة 

جيرونا االسبانية.
 وتــتــكــون بعثة نـــادي الــســد مــن الجهازين 
الــذيــن  الــالعــبــن  الــفــنــي واإلداري بــجــانــب 
خــاضــوا الــتــدريــبــات مــع الــفــريــق الــســداوي 
ــداد فــي الــســابــع من  ــ انــطــالقــًا مــن فــتــرة االعـ
يــولــيــو املـــاضـــي، عــلــى أن ينضم الــالعــبــون 

ــي املـــعـــســـكـــر  ــ ــــون فــ ــرفـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــــون واملـ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــتـــى يـــكـــتـــمـــل نـــصـــاب  ــًا حـ ــاعـ ــبـ الــــخــــارجــــي تـ

الفريق.
 وكان جهاز كرة القدم بالنادي وبالتنسيق 
مـــع املـــديـــر الــفــنــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز قد 
ــدادي الــخــارجــي  ــ ــ قــــرر اقـــامـــة مــعــســكــره االعـ
ــديــــد بــمــنــطــقــة  ــجــ ــم الــ ــمـــوسـ ــلـ اســـــتـــــعـــــدادا لـ
ــلــــى بــــعــــد 100  ــقــــع عــ ــا– والـــــتـــــى تــ ــ ــرونـ ــ ــيـ ــ جـ

كيلومتر من مدينة برشلونة.
الــفــنــي للفريق األول للكرة  الــجــهــاز   وقـــرر 
ــد، االكــــتــــفــــاء بــــخــــوض ثـــالث  ــ ــسـ ــ ــادي الـ ــ ــنـ ــ بـ
مباريات ودية فقط في معسكره الخارجي، 
ــة االولـــــى يــوم  حــيــث يــلــعــب مـــبـــاراتـــه الـــوديـ
21 يــولــيــو مــع فــريــق بـــاالمـــوس، ثــم الــوديــة 
الــثــانــيــة أمـــام فــريــق أولــــوت فــي 24 يوليو، 
وأخيرًا الودية الثالثة ضد فريق ساباديل 

بتاريخ 28 يوليو.

السد في معسكره ببرشلونة بقيادة المدير الفني تشافي
29 يوليو الجاري يستمر حتى 

¶ السد بخوض 3 مباريات ودية في معسكره الخارجي

الدوحة -  

اعتمد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم املواعيد النهائية من أجل 
ـــ12 الــتــي ال زالـــت تنافس في  الـ تسجيل الالعبن فــي األنــديــة 

دوري أبطال آسيا 2019.
ــلـــن االتـــحـــاد أن عــلــى أنـــديـــة الــدحــيــل والـــســـد الــقــطــريــن   وأعـ
الــســعــوديــن، تقديم القائمة النهائية لكل  واألهــلــي والــهــالل 
منها بحلول 22 من شهر يوليو الحالي، قبل 15 يوما على 
مباراتي الذهاب ضمن دور الـ16 التي تقام في يوم 6 أغسطس 

التي تشهد مواجهة قطرية خالصة بلقاء السد مع الدحيل.
الـ16   وتتنافس في منطقة غرب آسيا ثمانية أندية في دور 
مــن أجـــل حــســم بــطــاقــات الــتــأهــل لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي، حيث 
ــاراتـــي، واالتــحــاد  يتقابل الــنــصــر الــســعــودي مــع الــوحــدة اإلمـ
السعودي مع زوباهان اإليراني، وتجري مباراتا الذهاب يوم 
5 أغسطس، وبالتالي يتعن على هذه األندية األربعة تأكيد 
قــوائــمــهــا بــحــلــول 21 يــولــيــو الـــجـــاري.  أمـــا فــي منطقة شــرق 
آسيا، بقيت أربعة أندية تنافس في الدور ربع النهائي، حيث 
سيكون املوعد النهائي بالنسبة لشنغهاي اس آي بي جي 
الصيني وأوراوا ريــد دايــمــونــدز الياباني يــوم 12 أغسطس 
املقبل من أجــل تقديم الالئحة النهائية لالعبن قبل خوض 

مباراة ذهاب ربع النهائي يوم 27 أغسطس املقبل.
ــع الــنــهــائــي  ــدور ربــ ــ ــاراة الــثــانــيــة ضــمــن الــ ــبــ  ويــتــقــابــل فـــي املــ
الياباني  غوانغزهو ايفرغراند الصيني مع كاشيما انتليرز 
حــامــل الــلــقــب، حــيــث تــقــام مـــبـــاراة الـــذهـــاب يـــوم 28 مــن شهر 
أغــســطــس، ويــتــعــن عــلــى الــفــريــقــن تــأكــيــد الــقــائــمــة النهائية 

بحلول 13 أغسطس.

الــطــائــرة عــن التشكيل الفني  أعــلــن االتــحــاد القطري للكرة 
الـــذي  لــلــرجــال  واإلداري وقــائــمــة العـــبـــي مــنــتــخــبــنــا األول 
يستعد حاليا للمشاركة في عدد من املنافسات في الفترة 
املقبلة، حيث ضمت القائمة 15 العبا تحت إشــراف املدرب 

األرجنتيني كاميلو سوتو.
 وضــمــت قــائــمــة املــنــتــخــب كــال مــن مــبــارك ضــاحــي، وأحــمــد 
جمال، وابراهيم سعيد، وبالل نبيل، وعثمان عبدالواحد، 
ونـــادر أبــوبــكــر، ومحمود عــصــام، وريــنــان، وخــالــد شامية، 
ومــهــدى بــدر الــديــن، ومــيــلــوش، وســلــطــان عبدالله،وسامى 
مــحــمــود، وسليمان سعيد، نــاجــى مــحــمــود، ويــشــرف على 

املنتخب إداريا يعقوب العدساني )مدير الفريق(.
 وينتظم منتخبنا حاليا في تدريبات يومية على صالة 
الــقــطــري للعبة اســتــعــدادا ملــشــاركــتــه فــي البطولة  االتــحــاد 
اآلسيوية الـ/20/ للعبة التي ستقام في إيران خالل الفترة 
من 11 إلى 22 سبتمبر املقبل وستتواصل التدريبات حتى 
26 يوليو الجاري موعد مغادرته إلى الصن للدخول في 
ــداد خـــارجـــي حــتــى 10 أغــســطــس املــقــبــل.. ومــن  ــ مــعــســكــر إعـ
ثم سيعود الفريق للدوحة وسيخوض معسكرا تدريبيا 
مشتركا مع املنتخب الهندي خالل الفترة من 26 أغسطس 

وحتى 9 سبتمبر ثم بعد ذلك يغادر إلى إيران.
ــعـــت املــنــتــخــب الـــقـــطـــري ضمن  ــانـــت قـــرعـــة الــبــطــولــة أوقـ وكـ
املجموعة األولى رفقة إيران وأستراليا وسريالنكا ويشارك 

في البطولة 16 منتخبا وزعت على أربع مجموعات.

تحديد المواعيد النهائية 
لتسجيل الالعبين 
في »أبطال آسيا«

اتحاد الطائرة
 يعلن تشكيل منتخبنا 

األول للرجال

كوااللمبور- قنا

الدوحة -  

الدوحة -  

باريس - قنا

قال مدرب املنتخب الجزائري لكرة القدم، 
جمال بلماضي، امــس السبت، إن الجيل 
الــصــحــراء«، يرغب  الحالي مــن »محاربي 
في كتابة التاريخ عندما يواجه نيجيريا، 
اليوم األحد، في نصف نهائي كأس األمم 

اإلفريقية.
الــذي أحرز  ويخوض املنتخب الجزائري 
لـــقـــبـــه الـــوحـــيـــد عـــلـــى أرضـــــــه عـــــام 1990، 
ــد، في  مــبــاراتــه املــقــبــلــة، مــســاء الــيــوم األحــ
ــد نــيــجــيــريــا  ســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، ضـ
املــتــوجــة ثــــالث مــــرات آخـــرهـــا عــــام 2013، 
ــا بــــأنــــهــــا غـــــابـــــت عــــــن الـــنـــســـخـــتـــن  ــمــ ــلــ عــ
األخــيــرتــن. وفــي مؤتمر صحافي عشية 
الـــــــذي تــخــوضــه  الـــنـــهـــائـــي األول  نـــصـــف 
الــجــزائــر فــي أمــم إفريقيا منذ 2010، قال 
بـــلـــمـــاضـــي إن الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تـــــوج بــهــا 
ــى »وقــــت  ــ ــعــــود إلــ ــراء تــ ــحــ مــــحــــاربــــو الــــصــ
طويل، وكانت على أرضنا. هذه )النسخة 
ــار، وســتــكــون  ــديــ الــحــالــيــة( بــعــيــدة عـــن الــ

أصعب بالتأكيد«.
وأشــار الالعب الدولي السابق البالغ من 
العمر 43 عاما، إلى أسماء صنعت أمجاد 
الـــكـــرة الـــجـــزائـــريـــة، مــثــل لــخــضــر بــلــومــي 
ــح مـــاجـــر وغــيــرهــم  ــ وعـــلـــي بـــن شــيــخ ورابــ
ــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس  أوصــــلــــوا املــنــتــخــب الـ
العالم 1982 و1986، وآخــريــن مــن الجيل 
أمــم إفريقيا 1990 مثل  تــوج بلقب  الـــذي 
مـــاجـــر وجـــمـــال مـــنـــاد وشـــريـــف الـــوزانـــي 

وغيرهم. وعلق بلماضي »نريد أن نكتب 
تاريخنا أيضا، هــؤالء الالعبون )الجيل 
ــهـــم«،  ــاريـــخـ ــة تـ ــابـ ــتـ ــالــــي( يـــــريـــــدون كـ ــحــ الــ
مــضــيــفــا »لــــم نــعــد بــعــيــديــن، تــتــبــقــى لنا 
خــطــوتــان، لكنهما ستكونان صعبتن«، 

قبل رفع الكأس في نهائي 19 يوليو.
وقـــدم املــنــتــخــب الــجــزائــري أداء الفــتــا في 
املـــبـــاريـــات الــخــمــس الــتــي خــاضــهــا حتى 
اآلن فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة والــثــالثــن من 
البطولة، وهــو جعل العديد مــن املعلقن 
واملدربن املنافسن يضعونه في مصاف 
الــفــرق أداء، وأبـــرز املرشحن لنيل  أفضل 

اللقب.
الــــدور األول بثالثة  الــجــزائــريــون  وأنــهــى 

انــتــصــارات فــي ثـــالث مــبــاريــات، وتخطى 
غينيا بثالثية نظيفة فــي ثمن النهائي، 
وكوت ديفوار بركالت الترجيح )4-3 بعد 
الــتــعــادل 1-1( فــي ربـــع الــنــهــائــي. وخــالل 
املــــبــــاريــــات الــــخــــمــــس، لــــم يــــدخــــل املـــرمـــى 

الجزائري سوى هدف واحد فقط.
وشــدد بلماضي على أن »الجميع يرغب 
فـــي خـــوض الــنــهــائــي، مـــر وقـــت طــويــل لم 
يــحــصــل لــنــا ذلــــك«، مــؤكــدا أن كــل العبيه 
ــاء الـــظـــهـــيـــر األيـــمـــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــــزون بـــاسـ ــاهــ ــ جــ
يــوســف عــطــال الـــذي تــعــرض إلصــابــة في 
الــكــتــف ضـــد كـــوت ديـــفـــوار، ســتــبــعــده عن 
مباراة نصف النهائي على األقــل، وربما 

لفترة أطول.

جاهزون لمواجهة نيجيريا والتاريخ لن يمنح أفضلية

فوزان قطريان على مضمار »التيست دو بوش« بفرنسا

الجميع يرغب في خوض النهائي.. مدرب الجزائر: 



Issue No 1169 - Sunday 14 July 2019العدد 1169 - األحد 11 ذو القعدة 1440 هـ ــ 14 يوليو 2019 www.lusailnews.qa        lusail@lusailnews.qa 20

الــتــجــارة االتــحــاديــة األمريكية وافــقــت هذا  قــال مــصــدر مطلع إن لجنة 
األسبوع على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دوالر مع فيسبوك 
بــشــأن تحقيقها فــي طــريــقــة تــعــامــل شــركــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مع 
اللجنة تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك  بيانات املستخدمني. وتجري 
تبادلت على نحو غير مالئم البيانات الشخصية لسبعة وثمانني مليون 
التي  البريطانية لالستشارات  أناليتيكا  مستخدم مع شركة كيمبرج 
البيانات  إذا كــان تبادل  التحقيق على ما  تم إشهار إفالسها. ويركز 

إلــى عــام 2011 بني فيسبوك  ونــزاعــات أخــرى قد انتهكا اتفاقا يرجع 
التنظيمية. ودفعت تلك األنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق  والهيئة 
الــعــام إنها  بــاملــئــة. وقــالــت فيسبوك فــي وقـــت ســابــق هـــذا  مرتفعة 1.8 
خصصت ثالثة مليارات دوالر لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثالثة 
التجارة االتحادية  إلى خمسة مليارات دوالر. وامتنعت لجنة  مليارات 
وفيسبوك عن التعقيب. وقال املصدر إن إعالنا نهائيا بشأن التسوية 

قد يصدر األسبوع القادم.
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صحيفة القيــادة والريــادة

أسعار الذهب

أنشطة متنوعة بملتقى فتيات الظعاين

أرقام وحقائق

جلس رجل بلجيكي على قاعدة 
ــام  ــ ــ ــاض ملـــــــدة خـــمـــســـة أي ــ ــ ــرحـ ــ ــ املـ
تقريبا في محاولة لتسجيل رقم 
ــل جــيــمــي  ــ قـــيـــاســـي عــــاملــــي. ودخــ
دي فــريــن، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 48 
عاًما والذي يتعلم ليصبح سائق 
حافلة، تحدي الجلوس ملدة 165 
ــدة املـــرحـــاض  ــاعــ ســـاعـــة عـــلـــى قــ
الـــذي تــم إعـــداده خصيصا لهذه 
املـــحـــاولـــة فـــي مــنــتــصــف مــقــهــى، 
لــكــنــه اســتــســلــم صـــبـــاح الــجــمــعــة 
)12 يــولــيــو( بــعــد الــجــلــوس ملــدة 
116 ساعة فقط. وقال دي فرين 
لتلفزيون رويترز »السخرية من 
الــذات هي أفضل الــدعــابــات. ملاذا 
أفعل هذا؟ ملاذا ال؟ ال أحب شيئا 
أكــثــر مـــن ســخــريــة الـــنـــاس مــنــي، 
ألنــنــي يــكــون بــمــقــدوري حينئذ 
أن أفــعــل نــفــس الـــشـــيء مــعــهــم«. 
وكان ُيسمح له براحة ملدة خمس 
دقائق كل ساعة وكــان يجمعها 
الــســاعــات بما يسمح  مـــدار  على 
له بالنوم. ومن املفارقات أنه كان 
يــحــتــاج لــلــقــيــام لــقــضــاء حــاجــتــه 
املـــــرحـــــاض  قــــــاعــــــدة  نـــــظـــــرا ألن 
الــتــي يــجــلــس عــلــيــهــا فـــي املــقــهــى 
غــيــر مــوصــولــة بــنــظــام الــصــرف 

الصحي. 

ــــي الــبــنــيــنــي  ــــدول أعـــلـــن الــحــكــم ال
الشهير كوفي كودجا إسالمه 
ــــش تــــــــواجــــــــده فـــي  ــامــ ــ ــى هــ ــ ــلـ ــ عـ
تــزامــنــا مــع بطولة كأس  مصر 
األمــــــــــم اإلفـــــريـــــقـــــيـــــة. واخـــــتـــــار 
ــابـــق اســـم  الـــحـــكـــم الــــدولــــي الـــسـ
مــحــمــد كــوفــي وأبــــدى ســعــادتــه 
بإشهار إسالمه في بلد األزهر 
الشريف، وفقًا لوسائل إعــالم 
مـــصـــريـــة. ويـــصـــاحـــب كــودجــا 
حاليا بعثة منتخب بالده بنني 
فــي بــطــولــة أمـــم إفــريــقــيــا، وقــام 
بأداء صالة الظهر والعصر في 
األزهـــــر الــشــريــف بــعــد إشــهــار 
تـــعـــامـــل  أن  مــــــؤكــــــًدا  إســـــالمـــــه 
املسلمني كان له األثر األكبر في 
أن يعتنق اإلســالم وأن يشهره 

باألزهر خاصة.

ــة أمــريــكــيــة حــديــثــة أن  ــ أظـــهـــرت دراسـ
يــزيــد إصابة  الــهــواء  الــتــعــرض لتلوث 
األشخاص بتصلب الشرايني التاجية 
الوفاة بأمراض  الذي يضاعف خطر 

القلب.
بــاحــثــون بجامعة  الـــدراســـة  ــرى  ــ وأجـ
بافالو األمريكية، ونشرت في دورية 
 JAMA( »أوبــــــــن نــــيــــتــــورك  »جــــامــــا 

Network Open( العلمية.
الـــدراســـة، ركز  إلــى نتائج  وللتوصل 
الدقيقة  الــبــاحــثــون عــلــى الجسيمات 
ــقـــل قــطــرهــا  ــتــــي يـ ــ ــوا ال ــ ــة جــ ــولـ ــمـ املـــحـ
عـــن 2.5 مــيــكــرومــتــر ويــتــعــرض لها 
ــدى تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــ ــــاص، ومــ ــخـ ــ األشـ

الشرايني.
وتنبعث الجسيمات الدقيقة املحمولة 
جوا في األغلب من مصادر صناعية، 
ــى عـــــــوادم الـــســـيـــارات،  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
والــطــهــي بالخشب والــتــدخــني، وعند 
استنشاقها تستقر في الرئة وتنتقل 

إلى مجرى الدم.
وأجريت الدراسة على 8 آالف و867 
من الصينيني الذين تتراوح أعمارهم 

بني 25 و92 عاما.
التعرض طويل  أن  الباحثون  ووجـــد 
الدقيقة املحمولة  األجــل للجسيمات 
ــيـــد الـــنـــيـــتـــروجـــني  ــوا وثــــانــــي أكـــسـ ــ جــ
والــعــيــش بــالــقــرب مـــن حـــركـــة مـــرور 
ــبـــطـــني بــخــطــر  ــا مـــرتـ ــ ــان املــــركــــبــــات كــ

اإلصابة بتصلب الشرايني.
ــواء  ــهـ ــلـــوث الـ ــة أن تـ ــ ــدراسـ ــ ــتـــت الـ ــبـ وأثـ
الشرايني  الكالسيوم في  يزيد تراكم 
التاجية )الشرايني التي تغذي القلب(، 
وهـــو أحـــد أبــــرز عــوامــل الــخــطــر التي 

تضاعف تصلب الشرايني التاجية.
إلــى تراكم  الــشــرايــني  ويشير تصلب 
ــدران  ــ ــ ــــدهــــنــــيــــة فـــــي جـ ــات ال ــبــ ــتــــرســ ــ ال
الــشــرايــني، والــتــي تقيد بــمــرور الوقت 
تدفق الدم عبر الشرايني، وهذا يمكن 
ــؤدي إلــى  أن يــســبــب جــلــطــة دمـــويـــة تــ

نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يــعــد تــغــيــر لـــون بــيــاض الــعــني إلـــى لــون 
أصفر جرس إنذار على وجود أمراض 

خطيرة، البد من التحقق منه.
وكــــشــــفــــت خــــدمــــة الــــصــــحــــة الـــوطـــنـــيـــة 
باململكة املتحدة، أن هذا االصفرار في 
بياض العني، قد يعني إصابة الشخص 
الكبد، داعية من يشعرون  بمرض في 
بــأي تــحــول فــي لــون بــيــاض الــعــني، إلى 

مراجعة الطبيب فورا.
ومــن األمـــراض األخـــرى التي قــد تكون 
ــود  ــرار الـــــعـــــني، وجـــ ــ ــفــ ــ ــبـــا فـــــي اصــ ــبـ سـ
حصى في املرارة، والتهاب البنكرياس، 
ــاب الـــكـــبـــد، وأمـــــــــراض الـــخـــاليـــا  ــهــ ــتــ ــ وال

املنجلية، وفقًا لسكاي نيوز.
الجلد وأغشية  والــيــرقــان هــو اصــفــرار 
العني(  )بــيــاض  امللتحمة فــوق الصلبة 
واألغـــشـــيـــة املــخــاطــيــة األخــــــرى، والــتــي 
البيليروبني في  ارتــفــاع  تــحــدث نتيجة 

الدم.

نظمت مكتبة قــطــر الــوطــنــيــة عــلــى مـــدى ثــالثــة أيـــام، 
مـــن 9 إلــــى 11 يـــولـــيـــو، مــخــيــًمــا لـــألـــعـــاب الــحــســيــة 
لــأطــفــال الــذيــن يــعــانــون مــن االضــطــرابــات الحسية 
أو الــذيــن يــعــانــون تــأخــر الــنــمــو الــحــســي والــحــركــي، 
ــال الـــرضـــع حــتــى ســـن ثـــالثـــة أعــــوام  ــفــ وكـــذلـــك األطــ
ــاء أمـــورهـــم. وقـــد هــدفــت أنــشــطــة املــخــيــم التي  ــيـ وأولـ
إلــى مساعدة  الحسي  التكامل  ركـــزت على مــبــادئ 
األمـــور على تعلم اإلستراتيجيات  األطــفــال وأولــيــاء 
اليومية،  الحسية والحركية  التي تلبي االحتياجات 
الكلية والدقيقة، وتعليم  الحركية  املهارات  وتحسني 
األطـــفـــال كيفية املــشــاركــة والــعــمــل ضــمــن فــريــق أو 
مــجــمــوعــة. وتــضــمــن املــخــيــم سلسلة مــن األنــشــطــة 

واأللعاب واألشغال اليدوية لأطفال الصغار وأولياء 
ــواد مــتــنــوعــة مــن أشــكــال  أمـــورهـــم اشــتــمــلــت عــلــى مــ
وأنسجة وألوان وخامات وأصوات مختلفة لتحفيز 
جميع الحواس. وقالت سناء صايغ، إحدى األمهات 
الــالتــي حــضــرن املخيم »هـــذه هــي املـــرة الثانية التي 
املكتبة.  الفعاليات في  أحضر فيها واحــدة من هــذه 
للتواصل مع  الفعاليات تتيح ألطفالي فرصة  هــذه 
األعــضــاء اآلخــريــن فــي املــجــتــمــع، وتــســاعــدهــم على 
املهمة. إنني سعيدة  املــهــارات االجتماعية  اكتساب 
الفعاليات  للغاية ألن مكتبة األطفال تنظم مثل هذه 
القراءة والتواصل  لتتيح لهم فرصة  املهمة للصغار 
االجتماعي والتعلم الذاتي باملمارسة ومن اآلخرين«.

على إثر نجاح النسخة األولى من دليل املستكشف القطري، أطلقت 
الثانية مــن هذا  للنسخة  التسجيل  القطرية عملية  الشباب  بيوت 
الدليل، وهي عبارة عن منصة إلكترونية سيتم نشر محتواها فيما 
بعد في شكل كتاب فاخر ليكون مرجعا توثيقـيا تاريخــيا لهـواة 
السفــر القطرييـن. حيث إن هذا الدليل هو من الشباب إلى الشباب 
يخاطب الشباب العربي بشكل عام والشباب القطري بشكل خاص، 
السياحة والسفر  لينقل لهم خبرات وتجارب اآلخرين في مجال 
واكتشاف املعالم السياحية حول العالم وخوض املغامرات املختلفة، 
ستكشفني 

ُ
امل الخارجي على لسان  للعالم  كما ينقل صــورة حية 

الشباب.
ــبـــادرة تــأتــي ضمن  وصــرحــت بــيــوت الــشــبــاب الــقــطــريــة أن هـــذه املـ
العالم  أهدافها االستراتيجية ورؤيتها “شباب شغوف باكتشاف 

التفاعل اإليجابي مع  الوعي والــقــدرة على  وعلى درجــة عالية من 
كافة الحضارات” وأنه انطالقا من إيمان بيوت الشباب بأن األفراد 
الذين لديهم الدافع لخوض املغامرة وتجربة ثقافة جديدة في بيئات 
نــوعــي فــي مجتمعهم ومن  قــــادرون على إحـــداث تغيير  مختلفة، 
آفــاق  لـتوسيع  القطري  إنــشــاء دليل املستكشف  هنا جــاءت فكرة 
الشباب حول التجارب السياحية في العالم والتعرف على حضارات 
الشعوب األخرى وثقافتها، إلى جانب اكساب الشباب حس املغامرة 

واملبادرة وتنمية حس االبتكار واإلبداع واالكتشاف.
ــبـــادرة  ــذه املـ وأضـــافـــت بـــيـــوت الــشــبــاب الــقــطــريــة فـــي بــيــانــهــا أن هــ
السفر  الخبرات والتجارب في مجال  إلى عرض  تهدف باألساس 
التجارب  السفــــر وخـــوض  الشبــاب علــى  والــســيــاحــة، وتشجيــع 
ـــــراء املــعــرفــــــــــــــة الــعــامــــــــــــــة حــــول  ـــ واســتــكــشــاف الــعــالــم إلـــى جــانــب إثـــ

املــجــتــمــعــات الــخــارجــيــة وســمــاتــهــا وأفــكــارهــا والـــعـــادات والــتــقــالــيــد 
للشبـاب لنشر اكتشافاتهم ومغامراتهم  وتوفير ساحة مشتركـة 
السفر  الشباب كافة محبي  العالم. وتدعو بيوت  ومشاركتها مع 
للدليل  الــرســمــي  املــوقــع  التسجيل عبر  إلــى  القطريني  واملــغــامــريــن 
www.explorers.qa إلضافة معطياتهم ونقل تجاربهم من خالل 
اإلجابة عن األسئلة املرفقة علما بأن هذه النسخة ستحتوي على 

ثالثة أقسام، الرحالة واملستكشفني واملسافرين.
وينتظر أن يتم إصدار الدليل في نسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة 
للكتاب برعاية شركة  الدولي  الدوحة  املقبلة ملعرض  الــدورة  خالل 
ــار دورهــــا فــي التنمية  ــــك فــي إطــ أوكــســيــدنــتــال قــطــر لــلــبــتــرول وذل
ــم الــبــرامــج الــتــي تــعــنــى بــتــطــويــر الــبــرامــج  املجتمعية مــن خـــالل دعـ

الشبابية ورعاية الشباب ودفعهم ليكونوا لبنة مؤثرة في املجتمع.

بيوت الشباب تطلق النسخة 2 »للمستكشف القطري«

يجلس على قاعدة 
المرحاض 5 أيام 

لدخول جينيس

الحكم الدولي 
كودجا يعلن إسالمه

تلوث الهواء يهدد 
بتصلب الشرايين

اصفرار العين
 جرس إنذار ألمراض 

خطيرة

الظعاين واملستمرة  النشاط الصيفي بملتقى فتيات  تتواصل فعاليات 
البرامج  املــقــبــل، متضمنًا عـــددا مــن  الــســابــع مــن شهر أغسطس  حتى 
الطبخ  الــرســم ومــهــارات  للفتيات واألمــهــات منها تعليم فنون  املتنوعة 

وأنشطة رياضية وأعمال يدوية مختلفة وعدد من األنشطة الترفيهية.
وأكــــدت مــهــا مــحــمــد الــحــمــيــدي - مــســؤولــة أنــشــطــة ملتقى الــفــتــيــات أن 
 منهن، 

ً
الفعاليات واألنشطة القت ترحيبًا من الفتيات واألمهات وإقباال

التي  الجميلة«  املميزة ورشـــة عمل »لغتي  الثقافية  بــني األنشطة  ومــن 
تهدف إلى تأسيس الفتيات في القراءة وتشجيعهن عليها.

مخيم لأللعاب الحسية بالمكتبة الوطنية

5 مليارات دوالر أمريكا تغرم فيسبوك 

165.88

 152.06

 145.15

 124.41

 96.76

الصـالة
  الفـجـــر: 03:24

  الشروق: 04:52

  الظهـــر: 11:40

 العصـــر: 03:04

  المغرب: 06:29

  العشـاء: 07:59

خام )خ(خام )ب(فضةذهب
1,408.5515.13366.8860.39

4.09743.644.58623.6788
فرنك)س(استرلينيدوالريورو

أسعار المعادن والعمالت
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