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سمو األمير يهنئ 
الرئيس الفرنسي

األمير يعزي الرئيس األرجنتيني

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
ــــى فـــخـــامـــة الــرئــيــس  ــدى، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلـ ــفــ ــيـــر الــــبــــاد املــ أمـ
ايــمــانــويــل مــاكــرون رئــيــس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لباده.

بعث حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني 
ــــى فـــخـــامـــة الــرئــيــس  ــيـــر الــــبــــاد املــــفــــدى بــبــرقــيــة تـــعـــزيـــة، إلـ أمـ
مــاوريــســيــو مـــاكـــري رئــيــس جــمــهــوريــة األرجـــنـــتـــن، فـــي وفـــاة 

الرئيس األرجنتيني األسبق، فرناندو دي ال روا.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تهنئة 
إلى فخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لباده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، ببرقية تعزية 
إلــى فخامة الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس جمهورية األرجنتن، 

في وفاة الرئيس األرجنتيني األسبق، فرناندو دي ال روا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس ماوريسيو 
مــاكــري رئــيــس جمهورية األرجــنــتــن، فــي وفـــاة الرئيس األرجنتيني 

األسبق، فرناندو دي ال روا.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد إدوارد فيليب 
الــيــوم الوطني  رئيس وزراء الجمهورية الفرنسية، بمناسبة ذكــرى 

لباده.

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

الدوحة - قنا

نائب األمير يهنئ الرئيس الفرنسي

نائب األمير يعزي الرئيس األرجنتيني

رئيس الوزراء يعزي الرئيس األرجنتيني

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفرنسي

الدولة ورجـالهـا

الدوحة -

نيروبي -

وزير الثقافة يلتقي مدير »ايكروم«

اســـتـــقـــبـــل ســــعــــادة صـــــاح بــن 
ــلـــي وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة  ــعـ ــم الـ ــانــ غــ
ــر  ــبــ والــــــــريــــــــاضــــــــة، أمــــــــــــس، ويــ
نــــــدورو املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــركــز 
الدولي لدراسة صون وترميم 
املمتلكات الثقافية )ايــكــروم( 
ــــال زيــــــارتــــــه لـــــدولـــــة قـــطـــر،  ــ خـ
اللقاء بحث أوجه  جرى خال 
الــثــقــافــة  بـــن وزارة  الـــتـــعـــاون 
والــريــاضــة واملــركــز فــي مجال 
الثقافة ودعم البرامج الثقافية 

والسبل الكفيلة بتطويرها.

قطر تشارك في المؤتمر األفريقي لمكافحة اإلرهاب

ــــن عـــلـــي  ــــ ــ ــر بـ ــ ــبـ ــ ــادة جـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شـــــــــــارك سـ
ــري ســفــيــر دولـــــة قــطــر لــدى  ــدوســ الــ
ــر  ــمـ جــــمــــهــــوريــــة كـــيـــنـــيـــا، فـــــي املـــؤتـ
األفــريــقــي اإلقليمي رفــيــع املستوى 
حــول مكافحة اإلرهــــاب، الـــذي عقد 
ــتــــحــــدة فــي  بـــمـــقـــر مـــكـــتـــب األمــــــــم املــ
ــيــــروبــــي. ونــــاقــــش املـــؤتـــمـــر ســبــل  نــ
مكافحة اإلرهاب بالقارة األفريقية.

عمدة بوردو الفرنسية 
يجتمع مع سفير قطر

اجــتــمــع ســـعـــادة نــيــكــوال فـــلـــوريـــان عـــمـــدة مــديــنــة بـــــوردو الــفــرنــســيــة، 
ــة قــطــر لــدى  مـــع ســـعـــادة الــشــيــخ عــلــي بـــن جــاســم آل ثــانــي ســفــيــر دولــ
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة. وجـــرى خـــال االجــتــمــاع اســتــعــراض عــاقــات 

التعاون الثنائي، باإلضافة إلى املواضيع ذات االهتمام املشترك.

باريس - 

كلية جوعان تخرج دورتي »العمليات المشتركة« 
و»القيادة واألركان«

تحت رعــايــة وحــضــور سعادة 
الفريق الركن )طــيــار( غانم بن 
شـــاهـــن الـــغـــانـــم رئـــيـــس أركــــان 
القوات املسلحة، احتفلت كلية 
ــم لــلــقــيــادة  جــــوعــــان بــــن جــــاســ
واألركــــــــان املــشــتــركــة بــتــخــريــج 
دورة العمليات املشتركة رقم 
الـــقـــيـــادة واألركـــــان  )1( ودورة 
بــمــقــر كلية  املــشــتــركــة رقـــم )5( 

أحمد بن محمد العسكرية.
ويــعــتــبــر املـــشـــاركـــون فـــي دورة 
العمليات املشتركة رقم )1( من 
ذوي الرتب العليا ومن مختلف 
ــة  ــلـــحـ ــسـ وحـــــــــــــدات الــــــــقــــــــوات املـ
القطرية مــع إمكانية مشاركة 
ــن الـــــــــدول الــشــقــيــقــة  ــ ــاط مـ ــبــ ضــ

والصديقة في النسخ القادمة.
ــيــــات  ــلــ الــــعــــمــ وعـــــــقـــــــدت دورة 
املشتركة فــي نسختها األولــى 
على مستوى الدولة واستمرت 
ملــدة 43 أسبوعًا، والــتــي شــارك 
فيها 17 من الضباط الدارسن، 
كـــــل دارس بــحــث  قـــــــدم  ــيــــث  حــ
تــــخــــرج الـــــخـــــاص بـــــه وحـــصـــل 
الخريج على درجة املاجستير 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ فـــــي الــــعــــلــــوم اإلسـ

واإلدارية.
ومـــن أبـــرز أهــــداف هـــذه الـــدورة 
تــــــعــــــزيــــــز قـــــــــــــــــدرات الـــــضـــــبـــــاط 
ــدارســـــن فــــي مـــجـــال تــحــلــيــل  الـــ
األزمـــــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
والتأهيل على إدارة العمليات 
املــــشــــتــــركــــة وإدارة األزمـــــــــات 
اإلستراتيجية والــتــعــرف على 
التحديات الحالية واملستقبلية 

الـــقـــوات املسلحة  تـــواجـــه  الــتــي 
عـــلـــى املـــســـتـــويـــن الــعــمــلــيــاتــي 

واإلستراتيجي.
كما تضمن الحفل تخريج دورة 
القيادة واألركــان املشتركة رقم 
)5( والتي انطلقت في سبتمبر 
ــــي واســــتــــمــــرت ملــــــدة 11  ــاضـ ــ املـ
شـــهـــرًا، وشـــهـــدت هــــذه الـــــدورة 
مشاركة 32 ضابطا دارســا من 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــعــســكــريــة 
بالدولة و22 ضابطا من دولة 
الكويت الشقيقة و4 ضباط من 
سلطنة عمان الشقيقة، وهدفت 
ــــى تـــأهـــيـــل الــضــبــاط  الــــــــدورة إلـ
ــاط  ــ ــبـ ــ ــبــــحــــوا قـــــــــــادة وضـ ــيــــصــ لــ
أركـــــــــان مـــؤهـــلـــن عـــلـــى الــعــمــل 
فـــي الــبــيــئــات والــــظــــروف الــتــي 

يتطلبها العمل املشترك.
وعـــبـــر الــعــمــيــد الـــركـــن )طـــيـــار( 
ــري،  ــ ــ مـــحـــمـــد حــــمــــد فـــطـــيـــس املـ
الـــدراســـات التخصصية  مــديــر 
ــان بــــن جــاســم  فــــي كــلــيــة جــــوعــ
لـــلـــقـــيـــادة واألركــــــــــان املــشــتــركــة 
ــره لـــســـعـــادة الـــدكـــتـــور  ــكـ عــــن شـ
خــــــالــــــد بـــــــن مــــحــــمــــد الـــعـــطـــيـــة 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــدفـــاع  وزيـــ
ــريـــق الـــركـــن  ــفـ ــادة الـ ــعــ وإلــــــى ســ
)طيار( غانم بن شاهن الغانم 
رئــيــس أركـــان الــقــوات املسلحة 
اللواء الركن حمد بن  وسعادة 
أحـــمـــد الــنــعــيــمــي نـــائـــب رئــيــس 
األركـــــــــان لــلــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
على دعمهم الامحدود والذي 

ــر فـــي  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ يــــســــهــــم بــــشــــكــــل مـ
تطوير ضباط القوات املسلحة 
ــا يـــــرفـــــع مــــــن جـــاهـــزيـــتـــهـــم  ــمــ مــ
واســــــتــــــعــــــدادهــــــم لـــلـــتـــحـــديـــات 
الــــقــــادمــــة، مـــبـــاركـــًا لــلــخــريــجــن 
اجــتــيــازهــم ملــتــطــلــبــات الــنــجــاح 
لــدورة العمليات املشتركة رقم 
الـــقـــيـــادة واألركـــــان  )1( ودورة 

املشتركة رقم )5(.
كما أكــد العميد أنــه بــنــاء على 
الــعــامــة في  الــقــيــادة  توجيهات 
مــواكــبــة الــتــطــويــر تــتــجــه كلية 
ــم لــلــقــيــادة  جــــوعــــان بــــن جــــاســ
واألركـــان املشتركة لعقد دورة 
الـــدفـــاع الــوطــنــي والــتــي ســوف 
تــــبــــدأ فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر مــن 

العام املقبل.

¶ الفريق الغانم خالل حفل تخريج الدورات

طائرات حفظ السالم القطرية تحصد المركز األول في معرض بريطانيا

حصدت »طائرات حفظ السالم القطرية« املركز األول ألفضل 
ــــذي يقام  طــائــرة ثــابــتــة مــشــاركــة بــمــعــرض الــطــيــران املــلــكــي وال
النقل  املتحدة، وكــان فــي استقبال طــائــرات  اململكة  حاليًا فــي 
 »C17« اإلستراتيجي والتابعة لقواتنا الجوية األميرية القطرية
غلوب ماستر و»130J-C-30« السوبر هيركوليز، طائرة تابعة 
أثــنــاء دخولها أجــواء  امللكي بكاميرات محمولة  الــجــو  لــســالح 
اململكة املتحدة، قادمة من قاعدة العديد الجوية لحظة هبوطها 

الــتــدريــجــي نــحــو قـــاعـــدة يــوفــيــلــتــون الــجــويــة الــتــابــعــة للبحرية 
املــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة، حــيــث حــضــر اســتــقــبــال املـــفـــرزة القطرية 
القحطاني، كبار  الــركــن )طــيــار( حامد مسفر  العقيد  بقيادة 
الضباط من سالح الجو امللكي البريطاني برفقة العميد الركن 
املتحدة  العسكري باململكة  امللحق  املــري  )جــو( حمد جاسم 
ومــســاعــديــه املــلــحــق العميد الــركــن )جـــو( عــلــي عــبــدالــلــه املــري 

والعقيد الركن )بحري( نواف حسن النعيمي.
للنقل اإلستراتيجي فــي يوم  الجوية  وتــشــارك أســـراب قواتنا 
الطيران وذلك في إطار االحتفال باليوم الجوي امللكي البحري 

الــدول املشاركة باملعرض  الــدولــي RNAS، حيث استعرضت 
املوافق 13 يوليو 2019م،  السبت  الجوية صباح يوم  قدراتها 
العروض  الجمهور، وكــذلــك  أمــام  الجوية  الــعــروض  وقــد تلتها 
اآللية لجميع  للطائرات واملقاتالت واملشبهات  الثابتة  األرضية 

الدول املشاركة.
الــجــوي مــن طيارين ومنظمني  النقل  وتــعــّرف منتسبو جناح 
ُيــذكــر أن دولــة قطر تــشــارك فــي عمليات  على قـــدرات الجناح. 
النقل  القتالية بأفغانستان عبر طائرات  الحازم« غير  »الدعم 
قــيــادة حلف شمال  اإلستراتيجية »C17« و»C130J« تحت 

الدوحة -

الدوحة -
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الــتــي تتولى  أعلنت شــركــة كيوتيرمنلز، 
تشغيل املرحلة األولى من مشروع ميناء 
حــمــد، أمــــس، عــن مــنــح الــشــركــة الصينية 
HHMC تصميم وبناء 3 رافعات حاويات 
و12 جسرا للرافعات ضمن املرحلة األولى 
من أعمال إنشاء محطة الحاويات رقم 2 

بامليناء.
وتعد خطة بناء محطة الحاويات رقم 2 
)CT2(، إحدى أبرز ركائز املرحلة الثانية 
من مشروع توسعة وتطوير ميناء حمد، 

التي يتوقع أن تنتهي في العام 2021.
أنــه من أجــل استيعاب  وعلمت »لوسيل« 
النمو املتوقع في ميناء حمد حتى العام 
2030 بما في ذلك االرتفاع السريع املرتقب 
في حركة الحاويات والزيادة املتوقعة في 
الــتــجــارة كنتيجة الستضافة قطر  حجم 
فعاليات كأس العالم 2022 تم وضع تلك 

الخطة.
وفــقــا لتقرير خــاص عــن توسعات ميناء 
حمد - حصلت عليه »لوسيل« - ستكون 
محطة الحاويات )2( آلية بالكامل وسيتم 
تــزويــدهــا بــأحــدث رافــعــات الــحــاويــات من 
السفن إلــى الــرصــيــف الــبــالــغ طــولــه 1200 
 System« ــــوع نـ ــــي رافــــعــــات مــــن  ــر، وهـ ــتـ مـ
Trolley Dual« لديها القدرة على التعامل 

مع أحدث أنواع السفن.
وسيتم تزويد املحطة بنظام النقل األفقي 
الـــعـــربـــات  ــات  ــاريـ ــطـ بـ »AGVs«، وتـــمـــتـــاز 
آليا AGV بقدرتها على الشحن  املوجهة 
السريع مع األذرع الروبوتية املنتشرة في 
املــحــطــة والــتــي تستخدم أساليب  ســاحــة 
خــاصــة فــي عملية الــشــحــن مــمــا يــحــد من 

وقت تعطل العمل.
نــقــطــة  نـــحـــو 2000  ــة  ــطـ املـــحـ وســــتــــحــــوي 
ــبـــوابـــات  ــبـــريـــد، كـــمـــا ســـتـــكـــون جــمــيــع الـ تـ
أوتوماتيكية، إلى جانب االرتباط السلس 

ــادل الـــبـــيـــانـــات  ــ ــبـ ــ بـــأنـــظـــمـــة الــتــشــغــيــل وتـ
ــتـــرونـــي وأنـــظـــمـــة الـــجـــهـــات املــعــنــيــة  ــكـ اإللـ

األخرى.
وســتــكــون املــحــطــة قــــادرة عــلــى استيعاب 
حوالي 2.5 مليون حاوية نمطية سنويا، 
كــــمــــا ســــيــــتــــم تـــصـــمـــيـــمـــهـــا وفــــــــق أحــــــدث 
املواصفات الهندسية وتزويدها بمرافق 
من الطراز العاملي لخدمة التجارة، لتكون 
بــذلــك أول محطة أوتوماتيكية بالكامل 

في منطقة الخليج.
أعــلــنــت شــركــة  وفــــي 26 نــوفــمــبــر 2018، 
ــتــــي تــــم تـــأســـيـــســـهـــا فــي  كــيــوتــيــرمــنــلــز الــ
العام 2016 بالشراكة بني »مــوانــي قطر« 
ــنـــســـب مـــلـــكـــيـــة %51  وشـــــركـــــة مـــــاحـــــة، بـ
و49% على التوالي لتدير املرحلة األولى 

مـــن املــيــنــاء، أنــهــا نــالــت مــوافــقــة تصميم 
وتطوير وتشغيل املرحلة الثانية »محطة 

الحاويات )2(« مليناء حمد.
أكـــــــدت  املــــــــاضــــــــي،  وفـــــــــي 16 ديــــســــمــــبــــر 
أنــهــا تسعى دائــمــا للتميز  كيوتيرمنلز 
فــي قــطــاع العمليات التشغيلية، مؤكدة 
ــاح الــــــــذي حـــقـــقـــتـــه فـــــي مــحــطــة  ــجــ ــنــ أن الــ
ــا  ــكـــون واضـــحـ ــيـ ــم )1( سـ ــ الــــحــــاويــــات رقــ
فـــي تــصــمــيــم وتـــطـــويـــر وتــشــغــيــل محطة 
الــحــاويــات رقــم )2(، قبل أن تعلن فــي 10 
يناير 2019، بــدء عملية اختيار الشركاء 
املــؤهــلــني لــلــمــشــاركــة فـــي تــقــديــم عـــروض 
األسعار لتصميم وإنشاء وتوريد املعدات 
للمرحلة الثانية )محطة الحاويات رقم 2( 

من ميناء حمد.

الــشــركــات التابعة  وقــعــت قطيفان للمشاريع إحـــدى 
لــكــتــارا للضيافة عــقــدًا مــع شــركــة وايـــت واتـــر ويست 
لتصنيع وشــحــن وتــركــيــب عـــدد مــن األلــعــاب املائية 

التي ستكون ضمن حديقة األلعاب املائية.
جـــرى تــوقــيــع الــعــقــد بــحــضــور كــل مــن ســعــادة الشيخ 
نـــاصـــر بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي الــعــضــو املــنــتــدب 
لــشــركــة قــطــيــفــان لــلــمــشــاريــع ونـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
اإلدارة لشركة كتارا للضيافة، والسيد جيف تشوتر 
املدير التنفيذي لشركة وايــت واتــر ويست وشهد كل 
مــن الــســيــد مــحــمــد الــجــارحــي رئــيــس إدارة املــشــاريــع 
ــيــــس قــســم  ــام شــــــرف رئــ ــشــ ــيــــد هــ واإلنـــــــشـــــــاءات والــــســ
العمليات والسيد جان ميشال انتونيوس رئيس قسم 
الشؤون القانونية لشركة قطيفان للمشاريع مراسم 
الــتــوقــيــع، وحــضــر أيــضــا الــســيــد مــايــك رجــبــي نــائــب 
الرئيس التنفيذي لشركة وايت وترز - الشرق األوسط.
جاءت فكرة تأسيس شركة قطيفان للمشاريع نظرًا 
املــرافــق السياحية العائلية ذات  لتزايد الطلب على 
إلــى تطوير هــذا القطاع،  الــجــودة العالية، والــحــاجــة 
حــيــث يــســاهــم هـــذا الــقــطــاع بفاعلية فــي الــعــمــل على 
زيـــادة اإلقــبــال على جــزيــرة قطيفان الشمالية بشكل 
يــتــنــاســب مـــع املــســتــوى الــرفــيــع الــــذي اعـــتـــادت كــتــارا 
للضيافة على تقديمه، ولتستكمل سلسلة النجاحات 

التي حققتها وال زالت تحققها حتى اآلن.
وقال الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني: »سعداء 
بالتوقيع مع شركة وايــت واتــر الشركة املتخصصة 
فــي األلـــعـــاب املــائــيــة، وتــعــتــبــر إحــــدى أكــبــر الــشــركــات 
العاملية فــي هــذا املــجــال«. وأضـــاف الشيخ نــاصــر أن 
مــشــروع حديقة األلــعــاب املــائــيــة فــي الــجــزيــرة يعتبر 
ــلــــزوار، حيث  ــرز والـــواجـــهـــة املــفــضــلــة لــ ــ املـــشـــروع األبــ
ستشهد الجزيرة بشكٍل عام وحديقة األلعاب املائية 
بشكٍل خاص اقبااًل كبيرًا من الــزوار سواء من سكان 
دولة قطر والسياح وذلك تزامنا مع تنظيم مونديال 
2022 في الدوحة وإضافه الى ذلك يعتبر هذا التوقيع 
ضمن خطة العمل والتسليم والتزامنا في قطيفان 
لــلــمــشــاريــع بــاملــعــايــيــر ومــتــطــلــبــات الـــســـوق. وأضـــاف 
جيف تشوتر: يعد املــشــروع إحــدى أضخم املشاريع 
الــعــمــاء بشركتنا لتحقيق  ثــقــة  عــاملــيــا، وهـــذا يــؤكــد 
ــاء حــديــقــة  ــأن إنـــشـ ــع الــســيــد جــيــف بــ ــابـ األهــــــــداف، وتـ
األلــعــاب املائية في جزيرة قطيفان الشمالية يعتبر 
امتياز لوايت واتــر ومسؤولية نأخذها على محمل 

الجد«
إلــى أن جزيرة قطيفان الشمالية هي جــزء من  يشار 
مدينة لوسيل، وتضم 7 شواطىء، األمر الذي يجعل 
منها واجهة بحرية مميزة للمدينة، وتصل مساحة 
الــى 1.3 مليون متر مــربــع، وتمتد مساحة  الــجــزيــرة 
املشاريع في الجزيرة على 830 ألف متر مربع تقريبا.

اتفاقية بين »قطيفان« و»وايت واتر« 
إلنشاء ألعاب مائية

مليون متر مربع  1.3 7 شواطئ في الجزيرة الممتدة على مساحة 

¶  خالل توقيع االتفاقية

¶ ميناء حمد

الدوحة -  

دشنت وزارة املواصات واالتصاالت بالشراكة مع »مايكروسوفت 
قــطــر« بــرنــامــج »عــلــم الــبــيــانــات« وذلـــك فــي إطـــار بــرنــامــج تدريب 
حكومة قطر الرقمية إحدى املبادرات اإلستراتيجية للوزارة لبناء 
الــكــفــاءات الحكومية فــي قطاعات تكنولوجيا املعلومات سعيا 

لتحقيق إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.
ــر مـــوعـــد لــلــتــســجــيــل فـــي بــرنــامــج »عــلــم  وأعــلــنــت الـــــــوزارة أن آخــ
http://www.( الـــرابـــط الـــقـــادم عــبــر  فـــي 5 أغــســطــس  الــبــيــانــات« 
motc.gov.qa/en/qdgtp/sdp(، وسيتم اخــتــيــار 15 مرشحا من 
بــني املــتــقــدمــني مــمــن تــتــوفــر لــديــهــم الــشــروط املــوضــوعــة لخوض 
البرنامج التدريبي الذي يستمر لـ )6( أشهر ويشمل )5( وحدات 
تدريبية رئيسية بهدف تنمية مــهــارات املوظفني القطريني في 

القطاعني العام والخاص في هذا املجال الحيوي.
وأكدت وزارة املواصات واالتصاالت أن برنامج »علم البيانات« 
إلــى تمكني كــوادر املستقبل من املواطنني  يهدف في املقام األول 
من توظيف علم البيانات وتعزيز االبتكار في مختلف املجاالت 

التكنولوجية في الدولة في إطار بناء قطر الذكية.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يسلط الضوء على مهارات تحليل 
الــبــيــانــات وعــلــم البرمجة والــــدور الــهــام لعلم الــبــيــانــات فــي دعم 
وتعزيز قدرات املؤسسات العامة على مواجهة التحديات الراهنة 
 عما يتيحه مجال علم البيانات بوجه عام من 

ً
واملستقبلية، فضا

مستقبل واعد وفرص مهنية كبيرة أمام الكوادر الوطنية.
وسيخضع املشاركون في البرنامج على مدار ستة أشهر لتدريب 
مــكــثــف يــشــمــل 5 مــســتــويــات تــدريــبــيــة رئــيــســيــة يــحــصــل املــشــارك 
على شهادة إتمام في نهاية كل منها، إضافة إلى شهادة إتمام 
الــتــدريــب وإنــجــاز املــشــروع النهائي، إلى  البرنامج عقب انتهاء 
جانب الحصول على شهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت 
في مجال علم البيانات. وتعمل وزارة املواصات واالتصاالت من 
خــال برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تعزيز القدرات 
واملــهــارات املهنية للموظفني فــي مــجــال تكنولوجيا املعلومات 
قـــادرة على تنفيذ األهــداف  واالتــصــاالت، وتوفير كـــوادر وطنية 

اإلستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020.
الــتــدريــب فــي البرنامج إدارة قــاعــدة البيانات،  وتشمل مــجــاالت 
وإدارة تخطيط موارد املؤسسات، وإدارة تكنولوجيا املعلومات 
والحوكمة، وتطوير البرامج والتطبيقات، والتصميم الجرافيكي، 
وإدارة األمن، وإدارة الشبكات، وإدارة األنظمة، إلى جانب برامج 
تدريبية من مؤسسات تعليمية عاملية تم تصميمها خصيصا 

لتلبية احتياجات القطاعات التكنولوجية في الدولة.

»المواصالت« تدشن برنامج
»علم البيانات« بالشراكة 

مع مايكروسوفت
3 رافعات حاويات  »HHMC« تتولى تصميم وبناء 

جسرًا بميناء حمد و12 

2 بالميناء ضمن المرحلة األولى من أعمال إنشاء محطة الحاويات 

الدوحة -  

محمد عبدالعال
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الله بن ناصر  افتتح معالي الشيخ عبد 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــي رئـ ــ ــانـ ــ ــة آل ثـ ــفـ ــيـ ــلـ ــن خـ ــ بــ
ــر الــداخــلــيــة، صــبــاح أمــس  ــ الــــــوزراء ووزيـ
قاعدة الظعاين البحرية )املبنى الجديد 
لــإدارة العامة ألمن السواحل والحدود( 
بــمــنــطــقــة ســمــيــســمــة شــمــال قـــطـــر.. حضر 
حفل االفتتاح عدد من أصحاب السعادة 
الـــــــــوزراء، وكـــبـــار املـــســـؤولـــن، وعـــــدد من 
أصحاب السعادة السفراء املعتمدين لدى 

الدولة، وضيوف البالد.
وتضمن الحفل، عرض فيلم وثائقي عن 
اإلدارة العامة ألمــن السواحل والــحــدود، 
ــا، وامــــكــــانــــيــــاتــــهــــا،  ــ ــورهــ ــ ــطــ ــ ومـــــــراحـــــــل تــ
واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، ودورهــــــــا فــــي تــأمــن 
الحدود البحرية، ومنع عمليات التهريب 
ــة، والـــبـــحـــث  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــر املــ ــيــ والـــــهـــــجـــــرة غــ
ــاذ، وغــيــرهــا مـــن االخــتــصــاصــات.  ــقــ واإلنــ
وخالل الحفل، قام معالي رئيس مجلس 
ــر الــداخــلــيــة بــتــدشــن عــدد  ــ الــــــوزراء ووزيـ
مــن الـــــزوارق الــبــحــريــة الــجــديــدة التابعة 
إلدارة أمن السواحل والحدود.. كما شهد 
مــعــالــيــه عــرضــا لــفــريــق الــبــحــث واإلنـــقـــاذ 

باإلدارة.
وعــقــب ذلـــك، قــام معاليه بجولة فــي عدد 
من املباني الجديدة التابعة لإدارة، اطلع 
خــاللــهــا عــلــى أهـــم املـــرافـــق والــتــجــهــيــزات 
الحديثة بما يتالءم مع طبيعة عمل أمن 
السواحل والــحــدود، ويــرفــع مــن مستوى 

األداء لتلبية متطلبات األمن البحري.
واعــتــبــر مــعــالــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ووزير الداخلية، قاعدة الظعاين البحرية 
صــــرحــــا أمـــنـــيـــا وعــــالمــــة بــــــــارزة لــتــعــزيــز 
ــة فـــــي الـــــدولـــــة،  ــيــ ــنــ اإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــة األمــ

وقـــال معاليه فــي تــغــريــدة لــه على موقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر«: شهدنا 

الــيــوم افــتــتــاح قــاعــدة الــظــعــايــن البحرية 
ــزوارق الحديثة  الـ وتــدشــن مجموعه مــن 

لــإدارة العامة ألمن السواحل والحدود، 
عد القاعدة صرحا أمنيا وعالمة بارزة 

ُ
ت

لتعزيز اإلستراتيجية األمنية في الدولة 
 ملتطلبات األمن البحري في قطر.

ً
وتلبية

       افتتح المبنى الجديد لإلدارة العامة                      ألمن السواحل والحدود.. رئيس الوزراء:

قاعدة الظعاين البحرية عالمة        بارزة لتعزيز اإلستراتيجية األمنية

أكد مسؤولون بــوزارة الداخلية أن قاعدة 
الظعاين البحرية، تمثل إضافة نوعية في 
مسيرة التطور والتحديث التي تشهدها 
الوزارة، في ضوء استراتيجيتها لألعوام 
الخمسة املقبلة، ال سيما ما يتعلق منها 
بتعزيز األمـــن البحري وتــأمــن السواحل 
ــاه اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ والـــــحـــــدود واملـــــوانـــــئ واملـ
ــال ســعــادة الــلــواء الــركــن سعد  لــلــدولــة. وقـ
الــعــام، إن  بن جاسم الخليفي مدير األمــن 
قاعدة الظعاين البحرية تعد نقلة نوعية 
في مجال عمل أمن السواحل والحدود، ملا 
تتمتع بــه مــن إمكانيات عالية على كافة 
املـــســـتـــويـــات وبـــمـــا يــنــاســب طــبــيــعــة عمل 
اإلدارة الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل والــحــدود 
ــع مــــســــتــــوى األداء  ــ ــ فـــــي رفـ يـــســـهـــم  وبــــمــــا 
الــتــمــيــز وتــلــبــيــة متطلبات  والـــقـــدرة عــلــى 
ــن الــبــحــري الــعــصــري. وأكــــد ســعــادتــه  األمــ
اكــتــمــال منظومة مــبــانــي وزارة الداخلية 
ــة، وقـــــــال إن  ــائــ ــاملــ بــنــســبــة تـــتـــجـــاوز 95 بــ
الوزارة مستمرة في استكمال ما تبقى من 
مشروعات وذلك من منطلق حرصها على 
تــحــديــث منشآتها وإنــشــاء مــبــان جــديــدة 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املـــنـــاطـــق  ــة وخــــدمــــيــــة فـ ــيـ ــنـ أمـ
ــــدث املـــــعـــــدات ملـــواكـــبـــة  ــأحـ ــ ــا بـ ــيـــزهـ ــهـ وتـــجـ

التطور الشامل الذي تشهده الدولة.
لــديــهــا خطة  الــداخــلــيــة  وأضــــاف أن وزارة 
شــامــلــة لــتــحــديــث مــنــشــآتــهــا حــيــث تعمل 
على استكمال مبنى كلية الشرطة، ومبنى 
لــلــجــوازات، وغــيــرهــمــا من  الــعــامــة  اإلدارة 
ــانـــي الـــتـــي تــســهــم فــــي تـــطـــويـــر األداء  ــبـ املـ
والــقــيــام بــواجــبــاتــهــا عــلــى الـــوجـــه األكــمــل 
سواء في الحفاظ على أمن املجتمع الذي 
هــو مهمتها األســاســيــة واألصــيــلــة أو في 
ــات املــخــتــلــفــة لــلــمــراجــعــن  ــدمـ تـــقـــديـــم الـــخـ
ــة مــــــن خــــــــالل إداراتـــــــهـــــــا  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ بـــيـــســـر وسـ

الخدمية.
مـــن جــانــبــه قــــال املـــقـــدم عــبــدالــعــزيــز علي 
املهندي مساعد مدير عــام أمــن السواحل 
ــحــــدود، إن قـــاعـــدة الــظــعــايــن الــبــحــريــة  والــ
تعد لبنة من لبنات استراتيجية تطوير 
وزارة الداخلية، ونقلة مهمة فــي مسيرة 
تطوير منظومة العمل فــي مجال اإلدارة 

الــعــامــة ألمــن الــســواحــل والـــحـــدود. وأشــار 
إلــى الجهود الحثيثة في تأهيل وتدريب 
الــكــوادر الوطنية للعمل فــي مــجــال األمــن 
ــديــــد مــن  ــعــ ــاد الــ ــ ــفـ ــ ــن خــــــالل إيـ ــ ــبــــحــــري مـ الــ
الـــضـــبـــاط إلـــــى أرقــــــى الـــكـــلـــيـــات الــبــحــريــة 
ــا،  ــهـ ــارجـ ــــة وخـ ــــدولـ املــتــخــصــصــة داخــــــل الـ
وكــــــذلــــــك إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز تــــــدريــــــب بـــحـــري 
متخصص داخل القاعدة لتأهيل الكوادر 

امليدانية والفنية.
ــددا كــبــيــرا  ــ ــــدى اإلدارة عــ لـ ــــى أن  إلـ ولـــفـــت 
مــن الـــــزوارق والـــطـــرادات الــحــديــثــة تغطي 
ــة قـــطـــر بــالــكــامــل  ــدولــ ــبـــحـــري لــ ــاق الـ ــنـــطـ الـ
وحماية السواحل القطرية وتقديم العون 
والـــخـــدمـــات الــبــحــريــة ملـــرتـــادي الــشــواطــئ 
ــدار  ــة عـــلـــى مــ ــيـ ــائـ ــــاب املـ ــعـ ــ ومــــمــــارســــي األلـ
الــســاعــة، مــن خـــالل الـــدوريـــات الــروتــيــنــيــة 
الــقــريــبــة مــن الــســواحــل وفــريــق العمليات 
واملهمات الخاصة والدوريات القريبة من 

الحدود القطرية.
وأفـــــاد مــســاعــد مــديــر عـــام أمـــن الــســواحــل 
ــد األســــطــــول  ــ ــزويـ ــ ــم تـ ــ والـــــــحـــــــدود، بــــأنــــه تـ
ــــن الــقــطــع  ــد مـ ــديـ ــعـ ــالـ الــــبــــحــــري لــــــــــإدارة بـ
الـــبـــحـــريـــة والــــــــــزوارق بـــعـــيـــدة ومــتــوســطــة 
ــك الــــــــــــزوارق الــتــخــصــصــيــة  ــ ــذلـ ــ املـــــــــدى، وكـ
لإنقاذ واملهمات الخاصة ألداء أعمالها 
نـــطـــاق اخــتــصــاص اإلدارة.  فـــي  املـــتـــعـــددة 
الـــزوارق الحديثة التي التحقت  ومــن أهــم 
بالخدمة مؤخرا، زورق بطول 48 مترا تم 
تصنيفه بأنه من أفضل الــزوارق البحرية 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لــعــمــلــيــات املــراقــبــة 
واالستطالع.

ــدم املـــهـــنـــدي إلـــــى أن قـــاعـــدة  ــقــ ويـــشـــيـــر املــ
الظعاين البحرية تضم ورشـــا للصيانة 
ــدات، بــاإلضــافــة  ــعـ تــحــتــوي عــلــى أحــــدث املـ
إلي وحدات ومقار لخدمة فريق مجموعة 
املهمات الخاصة وفريق البحث واإلنقاذ، 
مــشــيــدا بــالــخــبــرات الــوطــنــيــة الــعــامــلــة في 

القاعدة وعلى مختلف املستويات.
ولــفــت مــســاعــد مــديــر عــــام أمــــن الــســواحــل 
والحدود إلى املوقع االستراتيجي لقاعدة 
الــظــعــايــن الــبــحــريــة بــمــنــطــقــة ســمــيــســمــة، 
حيث تقع فــي منتصف الساحل الشرقي 
للدولة تقريبا، على بعد 60 ميال بحريا 
الــــشــــمــــال و80 مـــيـــال بــحــريــا  ــــن أقــــصــــي  مـ
باتجاه الجنوب بما يضمن تــأمــن كافة 
املياه اإلقليمية للدولة واملراكز الحدودية. 
وأشــار إلى املهام التي تتوالها إدارة أمن 
السواحل والحدود مثل الرقابة والحماية 
األمــنــيــة لــكــافــة ســواحــل الـــدولـــة، مــن خــالل 
تسيير الدوريات البحرية والساحلية في 
نطاق االخــتــصــاص ملنع عمليات التسلل 
إلــى املياه اإلقليمية للدولة ومنع تهريب 
املواد املمنوعة وضبط املخالفات البحرية 
ومكافحة التلوث البحري بالتنسيق مع 

جهات االختصاص.
الـــلـــواء خليفة عــبــدالــلــه النعيمي  واعــتــبــر 
 ،»NCC« الــوطــنــي الـــقـــيـــادة  رئـــيـــس مـــركـــز 
قــاعــدة الظعاين البحرية إضــافــة حقيقية 

ملــنــســوبــي اإلدارة الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل 
ــــدود فــــي قــيــامــهــم بـــاملـــهـــام األمــنــيــة  ــحـ ــ والـ
ــأمــــن املـــيـــاه  ــة إلـــيـــهـــم وتــ ــلـ الـــبـــحـــريـــة املـــوكـ

اإلقليمية للدولة. 
مــن جانبه أشـــاد العميد ســعــود راشـــد آل 
ــداد  شـــافـــي، مــســاعــد مــديــر عـــام إدارة اإلمــ
والــتــجــهــيــز، بـــحـــداثـــة آلـــيـــات وتــجــهــيــزات 
قـــاعـــدة الــظــعــايــن الــبــحــريــة واإلنــــشــــاءات 
ــــإدارة الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل  الــجــديــدة لـ
والــحــدود، وقــال »إن هــذه القاعدة مصدر 
ــد مـــن أهــم  ــ فــخــر لــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، وواحــ
إنجازاتها التي يعتز بها كل مواطن على 

هذه األرض الطيبة«.
ــر الــنــصــر  ــر الـــــلـــــواء خــلــيــفــة نـــصـ ــبـ ــا عـ ــمـ كـ
املـــوارد البشرية عــن سعادته  مــديــر إدارة 
للمشاركة في حفل افتتاح قاعدة الظعاين 
الــبــحــريــة، وقـــال إن هــذا االفــتــتــاح يعد من 
اإلضــافــات اإليجابية الكثيرة التي تمنح 
العمل األمني والخدمي الــذي تضطلع به 
وزارة الداخلية زخما كبيرًا، وتــطــورًا في 
تقديم أفضل الخدمات للمجتمع، مشيرًا 
إلى أن املقر الجديد بما يمتلكه من املعدات 
املــتــطــورة، والــكــوادر  والــوســائــط البحرية 
الــبــشــريــة مــن الــضــبــاط واألفـــــراد املؤهلن 
 علميا وعمليا متقدما سيحدث بال 

ً
تأهيال

شــك نقلة نوعية متميزة فــي أداء اإلدارة 
العامة ألمن السواحل والحدود.

وقال اللواء مهندس عبدالعزيز األنصاري، 
افــتــتــاح  الـــدولـــي إن  الــتــعــاون  مــديــر إدارة 

قـــــاعـــــدة الــــظــــعــــايــــن الــــبــــحــــريــــة يــــعــــد لــبــنــة 
أســاســيــة مــن لــبــنــات اســتــراتــيــجــيــة وزارة 
الــداخــلــيــة، وواحــــدا مــن أهــــداف رؤيـــة قطر 
الـــقـــاعـــدة  ــــذه  فــــي هـ تــتــجــســد  ــتـــى  الـ  ،2030
لحماية سواحل البالد البحرية. وأضاف 
ــــن كــل  أن هــــــذه الــــقــــاعــــدة تـــعـــد مـــفـــخـــرة مـ
النواحي مــن خــالل نظرة وزارة الداخلية 
لـــهـــا، وبــحــكــم أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة لــدولــة 
قطر، التي تعد شبه جزيرة تتوسط مياه 
الخليج العربي، فكان التركيز كبيرا على 
ــدود، بحيث  ــ ــحـ ــ الـــســـواحـــل والـ أمــــن  إدارة 
تكون متكاملة سواء في الكوادر البشرية 
املدربة، أو املنشآت الحديثة املتطورة، أو 

حداثة األجهزة واملعدات.
وقــال املقدم ناصر سعد العتيبي مساعد 
مدير إدارة الشئون املالية إن ما تتضمنه 
الــقــاعــدة الــبــحــريــة مــن مــبــانــي يــؤكــد انها 
ــقـــدم الــكــثــيــر  ــنـــي بـــحـــري كــبــيــر يـ ــــرح أمـ صـ
لــــإدارة الــعــامــة ألمــن الــســواحــل والــحــدود 
ما ينعكس على مستوى أداء منسوبيها 
في اداء عملهم ورسالتهم بكل ما تعنيه 
الكلمة حيث روعي في بنائها كل معايير 
الــجــودة. وقـــال أن االدارة لديها منظومة 
زوارق حديثة فضال عن االنظمة الرادارية 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا االدارة في  املـــتـــطـــورة 
لــــإدارة ملتابعة  الــبــحــريــة  املــنــاطــق  جميع 
عمليات البحث واالنقاذ وتلقي البالغات 
ما يعزز من عمل االدارة وقيامها بمهامها 

االمنية البحرية.

¶  رئيس الوزراء يطالع نموذجا للقاعدة البحرية الجديدة

¶  عميد سعود راشد ال شافي ¶  مقدم ناصر سعد العتيبي¶  لواء خليفة النعيمي

¶  احمد بن عبد الله الجمال

¶  لواء مهندس عبد العزيز االنصاري

¶خالل االحتفال بإطالق القاعدة الجديدة

مسؤول كويتي: 
تعزيز أمن المياه 

اإلقليمية

ــي كـــويـــتـــي أن  ــنــ ــــؤول أمــ ــــسـ أكــــــد مـ
قـــاعـــدة الــظــعــايــن الــبــحــريــة تشكل 
ــدة لـــأمـــن الــبــحــري  ــديــ ــة جــ ــافــ إضــ
وحماية املياه اإلقليمية من مختلف 
األخـــــطـــــار، مـــشـــيـــدا بــالــتــجــهــيــزات 
ــذه  ــا هـ ــهـ ــتــــي تــتــمــتــع بـ ــ ــة ال ــثـ ــديـ الـــحـ
اللواء بحري مبارك  القاعدة. وقال 
سلمان العميري، املدير العام لخفر 
الــســواحــل الــكــويــتــيــة، فــي تصريح 
ــلـــى هــــامــــش حــفــل  لــلــصــحــفــيــن عـ
افــتــتــاح قـــاعـــدة الــظــعــايــن الــبــحــريــة 
امس، إن افتتاح هذه القاعدة يعني 
مــزيــدا مــن الــدعــم واألمـــان للمنطقة 
كــــكــــل، مــــن املـــهـــربـــن واملــتــســلــلــن 

ومرتكبي الجرائم البحرية.
الــخــلــيــج جميعا  ــاف أن دول  ــ وأضـ
ــهـــدف لـــتـــأمـــن مــيــاهــهــا وأمـــنـــهـــا،  تـ
مــن خــالل العمل على إنــشــاء مثل 
ــذه الـــقـــواعـــد الــبــحــريــة املــتــطــورة،  هــ
الحديثة  إلــى األســالــيــب  واملستندة 
فـــــي الـــحـــمـــايـــة الـــبـــحـــريـــة وتـــأمـــن 

السواحل.
ــلــواء الــعــمــيــري بــمــا شــاهــده  ــوه ال ونـ
مــن قطع بحرية وإمــكــانــات تتعلق 
بالدعم واإلسناد، تم استعراضها 
خالل الحفل.. وقــال إن ما شاهده 
يعد شيئا مميزا بالنسبة لقوات 
تـــقـــوم بــحــراســة ســـواحـــل وحــــدود 
ــاد املــديــر الــعــام لخفر  بــحــريــة. وأشـ
ــــســــواحــــل الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي ســيــاق  ال
تــــصــــريــــحــــه بــــالــــعــــالقــــات املـــتـــيـــنـــة 
ــكــــويــــت..  ــ ــزة بــــن قـــطـــر وال ــيـ ــمـ ــتـ واملـ
مــــــؤكــــــدا حــــــــرص الــــبــــلــــديــــن عــلــى 
تــطــويــرهــا وتـــعـــزيـــزهـــا بــمــا يــخــدم 
الشقيقن، ويــعــزز األمــن  الشعبن 

والسالم في املنطقة والعالم.

مسؤول أمريكي: 
نتطلع لزيادة 

التنسيق والتعاون

الفريق بحري جيمس مالوي  عبر 
الخامس االمريكي  قائد االسطول 
عن سعادته بحضور حفل تدشن 
الــبــحــريــة مشيرا  الــظــعــايــن  قـــاعـــدة 
املتحدة االمريكية  للواليات  أن  إلى 
ــع الـــقـــوات  عـــالقـــة طـــويـــلـــة األمــــــد مــ
السواحل  القطرية، وخفر  األميرية 
ــن يــعــمــلــون بشكل  ــذيـ ــدود الـ ــحــ ــ وال
وثيق معًا، مؤكدا على أن هذا اليوم 
العظيمة لالحتفال  االيـــام  يعد مــن 
بهذا االفتتاح. ونحن نتطلع لزيادة 
القوات  التنسيق والتعاون مع هذه 
ــر الــــســــواحــــل فــي  ــفــ ــة وخــ الـــبـــحـــريـ
املستقبل. وقال إننا نتعاون دائما 
مــع اصــدقــائــنــا فــي الــبــحــر، ولــديــنــا 
بــاألمــن  مــخــاوف مــشــتــركــة تتعلق 
البحري في هذه املنطقة، مؤكدا أن 
الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا 
أكـــبـــر فـــي مـــجـــال األمـــــن الــبــحــري، 
وتــنــمــيــة قــــدرات الــبــحــريــة األمــيــريــة 

القطرية وأمن السواحل والحدود.

قاعدة الظعاين إضافة نوعية في مسيرة تطور وتحديث »الداخلية«

% 95 اكتمال منظومة مباني الوزارة بنسبة تتجاوز 

الــتــي تــم إنــشــاؤهــا على  تقع قــاعــدة الظعاين البحرية 
ألــفــا و800 مــتــر مــربــع،  تــقــدر بنحو 639  مــســاحــة كلية 
فــي منتصف الساحل الشرقي للدولة وذلـــك لتسهيل 
تأمن كافة املياه االقليمية للدولة واملراكز الحدودية. 
وتــضــم الـــقـــاعـــدة جــمــيــع املــتــطــلــبــات األمــنــيــة الــبــحــريــة 
املتطورة بما يسهم في تأمن الحدود البحرية للدولة، 
وإحــكــام الرقابة والحماية األمنية لكل سواحلها من 
خالل تسيير الدوريات البحرية في نطاق االختصاص 
املــواد املمنوعة وضبط  ملنع عمليات التسلل وتهريب 
املخالفات البحرية، فضال عــن تقديم خــدمــات بحرية 
للمواطنن واملقيمن بنفس املستوى من حيث كفاءة 
األداء. وتـــم إنــشــاء الــقــاعــدة وفـــق نــمــوذج يــراعــي مهام 
واختصاصات اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود، 
ويــســتــوعــب كــافــة إداراتــــهــــا، فــضــال عـــن مــيــنــاء بــحــري 
مــتــطــور بــعــمــق 6 أمـــتـــار، إلــــى جـــانـــب املـــرافـــق األخــــرى 
الـــريـــاضـــيـــة والـــتـــدريـــبـــيـــة والـــطـــبـــيـــة، والــــدفــــاع املـــدنـــي، 

وورش التصنيع والصيانة، وغرف العمليات، وسكن 
املــرافــق. تم إنشاء القاعدة على  الضباط، وغيرها من 
ألـــفـــا و800 متر  بــنــحــو 639  تـــقـــدر  مــســاحــة إجــمــالــيــة 
مربع، تشكل مساحة املباني منها 143 ألفا و164 مترا 

مربعا مقسمة على 25 مبنى يتبع إدارة أمن السواحل 
والــحــدود، وتــضــم مــرافــق إداريـــة وريــاضــيــة وتدريبية 
املــدنــي، وورش التصنيع والصيانة،  وطبية، والــدفــاع 

وغرف العمليات، وسكن الضباط.

عروض بحرية
ــاذ  ــقـ ــام فـــريـــق الــبــحــث واالنـ ــك قــ بــعــد ذلــ
ــــق املــــهــــمــــات الــــخــــاصــــة بـــــــــاالدارة  ــريـ ــ وفـ
بتقديم عروض بحرية، حيث قام فريق 
الــخــاصــة بــعــرض امكانياتها  املــهــمــات 
مــــــن خــــــــالل تـــغـــيـــيـــر خــــــط الــــســــيــــر فــي 
الــبــحــر مـــن نــقــطــة االرتــــكــــاز لــلــمــنــاورة 
السريعة واملفاجئة والــتــى تعمل على 
مــنــع عــمــلــيــات الــتــســلــل، والــهــجــرة غير 
املشروعة، ومنع تهريب املواد املمنوعة، 
وضبط املخالفات البحرية، ومكافحة 
أعمال القرصنة البحرية، كما قام فريق 
ــــرض عــن  ــاذ بــتــقــديــم عـ ــ ــقـ ــ الـــبـــحـــث واالنـ
عمليات البحث واالنقاذ، ومن أهم مهام 
الــفــريــق االســتــجــابــة السريعة للحاالت 
الــطــارئــة يــقــودهــا رجــــال مـــدربـــون على 
ــقـــاذ مـــرتـــادي  الــتــضــحــيــة بــحــيــاتــهــم إلنـ
البحر ويعتبرون طوق النجاة لهم في 

األوقات الصعبة. 

قاعدة حديثة.. تضم كافة متطلبات األمن البحري

¶  لواء مبارك سلمان العميري

ــه  ــلـ أشــــــــــاد ســــــعــــــادة احـــــمـــــد بــــــن عــــبــــد الـ
الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك 
بــاالمــكــانــيــات الــكــبــيــرة املـــتـــطـــورة الــتــى 
تـــضـــمـــهـــا قـــــاعـــــدة الــــظــــعــــايــــن الـــبـــحـــريـــة 
أنــهــا ســـوف تــســاعــد االدارة في  مـــؤكـــدا 
تحقيق أهدافها األمنية البحرية بدقة 
عالية وضبط الحدود البحرية للدولة، 
والـــقـــضـــاء عــلــى عــمــلــيــات الــــدخــــول غير 

املـــشـــروع والـــتـــهـــرب الــبــحــري فـــي املــيــاه 
اإلقليمية. وأوضـــح أن قــاعــدة الظعاين 
ــه مــــــن مـــبـــان  ــنـ ــمـ ــتـــضـ الــــبــــحــــريــــة بــــمــــا تـ
وتجهيزات متطورة ســوف تكون عونا 
ــدام كــافــة  ــتـــخـ فــــي اسـ ملــنــســوبــي االدارة 
ــزة واملــــعــــدات الـــتـــي تــمــكــنــهــم من  ــهــ االجــ

القيام بمهامهم على أكمل وجه.
واكـــــد عــلــى عــمــق الـــتـــعـــاون بـــن الــهــيــئــة 

ــة  ــامـ ــعـ الـ ــلــــجــــمــــارك واإلدارة  لــ الــــعــــامــــة 
الــســواحــل والـــحـــدود فيما يتعلق  ألمـــن 
بــتــأمــن املــنــافــذ الــبــحــريــة لـــلـــدولـــة، كما 
بــتــبــادل  فــيــمــا يتعلق  أن هــنــاك تــعــاونــا 
ــيـــمـــا بــيــنــنــا  ــات والـــــخـــــبـــــرات فـ ــلــــومــ ــعــ املــ
واالطـــالع على االفــكــار املختلفة وكذلك 
املعدات واالجهزة الحديثة والتجهيزات 

البحرية.

الجمال: تحقيق األهداف األمنية البحرية

الصادق البديري
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حــول إستراتيجية اإلدارة للتطوير والتحديث 
قال املقدم عبد العزيز علي املهندي مساعد مدير 
عــــام أمــــن الـــســـواحـــل والــــحــــدود فـــي حــــوار خــاص 
ــن الـــســـواحـــل والــــحــــدود« الــتــي  ــ مـــع مــطــبــوعــة »أمـ
صدرت بمناسبة افتتاح قاعدة الظعاين البحرية 
»املــبــنــى الــجــديــد لــــإدارة الــعــامــة ألمـــن الــســواحــل 
والحدود«: إن إستراتيجية أمن السواحل قائمة 
على إستراتيجية وزارة الداخلية املستمدة من 
الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 2030 الــتــي تــعــمــل عــلــى تــأمــن 
الــســواحــل والـــحـــدود الــبــحــريــة واملـــوانـــئ بــالــدولــة 
تـــقـــوم اإلدارة بــتــأهــيــل  ومــــن أجــــل تــحــقــيــق ذلــــك 
ــــال تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــن  الــــكــــادر الـــبـــشـــري مــــن خـ
الدورات التدريبية التخصصية وتطوير األجهزة 
واملعدات البحرية التي تعتمد عليها اإلدارة في 
مهام عملها، كما نجحت اإلدارة في تحقيق أكثر 
من 85% من خطتها اإلستراتيجية بنهاية العام 
املاضي والنتائج املرجوة منها. وأضاف أن خطة 
الــتــطــويــر تسير بخطى مـــدروســـة عــلــى أكــثــر من 
محور، أهمها محور إعادة توزيع الكادر البشري 
لإدارة بشكل يتناسب مع قدراتهم ويتوافق مع 
لــــإدارة  الــتــابــعــة  احــتــيــاجــات اإلدارات واألقـــســـام 
ــادة تــوظــيــف الــكــادر  الــعــامــة، حــيــث تمكنا مــن إعــ
البشري في أماكن أخرى استفادت منهم اإلدارة 
بصورة أفضل وانعكس إيجابيا على تطوير آلية 

العمل داخل فروع وأقسام اإلدارة.

درع الوطن 

الرادارية الخاصة باإلدارة  وحول أهمية الشبكة 
فــــي تـــأمـــن الــــســــواحــــل والـــــحـــــدود الـــقـــطـــريـــة قـــال 
الــراداريــة التي تعمل عليها  سعادته إن الشبكة 
اإلدارة مرتبطة بــدرع الــوطــن، وهــو ما أسهم في 
املــنــظــومــة داخــــل اإلدارة،  تــطــويــر وجـــــودة إدارة 
الــراداريــة تابع  فالجانب الفني ملنظومة الشبكة 
لـــدرع الــوطــن، أمـــا الــجــانــب التنفيذي تــابــع ألمــن 
الــســواحــل مــن حيث املــراقــبــة والــتــدقــيــق وتحديد 
اإلحداثيات وغيرها. وهذه املنظومة لها الفضل 
فــي دقـــة عــمــل اإلدارة وتحقيق أهــدافــهــا األمنية 
الــحــدود والقضاء على  بدقة عالية جــدا وضبط 
عمليات الدخول غير املشروع والتهريب البحري 
في مياهنا اإلقليمية، فاملنظومة الرادارية تغطي 

كافة الحدود البحرية للدولة أمنيا.
كـــبـــيـــرا مــن  وكـــشـــف أن اإلدارة تــمــتــلــك أســــطــــوال 
كـــبـــيـــرة  بـــــن زوارق  مـــــا  الـــــــطـــــــرادات والــــــــــــــزوارق 
ومتوسطة وصغيرة، وهي زوارق مزودة بأحدث 
ــيـــزات وجـــمـــيـــعـــهـــا تـــســـتـــخـــدم فــــي تــأمــن  ــتـــجـــهـ الـ
الـــســـواحـــل والــــحــــدود الــبــحــريــة مـــن االخـــتـــراقـــات 
األمنية وعمليات التهريب والصيد غير املرخص 
على مــدار 24 ســاعــة، كما تمتلك اإلدارة طــرادات 
ــم تــصــنــيــعــهــا داخــــــل اإلدارة وتــعــمــل  تــ ــة،  ــيـ نـــوعـ

ــدولـــة بــشــكــل  ــلـ ــاه اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـ ــيــ عـــلـــى تــغــطــيــة املــ
ــراكـــب كــبــيــرة لــلــتــدريــب  ــى مـ ــامـــل، بـــاإلضـــافـــة إلــ كـ
ــــرادات  ــــطـ ــن الـ ــتــــخــــدامــــات اإلنـــــقـــــاذ، فـــضـــا عــ واســ
بــالــدوريــات األمنية البحرية  الصغيرة الخاصة 
املــنــاطــق البحرية  وعـــددهـــا كــبــيــر لتغطية كــافــة 
تــفــاهــم مع  لـــلـــدولـــة، كــمــا وقـــعـــت اإلدارة مـــذكـــرة 
شركات متخصصة في املعدات البحرية لتوفير 
أمـــن  قـــــــــدرات  لـــتـــعـــزيـــز  بـــحـــريـــة ســـريـــعـــة  زوارق 
السواحل والــحــدود فــي القيام بمهامها األمنية 
وتأمن املياه اإلقليمية للدولة ولتطوير اإلدارة 
ــزوارق الــبــحــريــة  ــلـ تــتــضــمــن أحــــدث تــكــنــولــوجــيــا لـ
ومـــن بــيــنــهــا كــامــيــرات الـــرصـــد والـــــــــرادارات، مما 
يساعد أمن السواحل في عمل تغطية شاملة لكل 

السواحل القطرية.

مراكز جديدة 

وأشــار املهندي إلى أن مركز أم باب البحري هو 
آخــر مركز تم افتتاحه في املنطقة الغربية ألمن 
السواحل والحدود ويعد املقر الرئيسي للمنطقة 
ويــعــمــل عــلــى مــراقــبــة املــنــطــقــة أمــنــيــا وحمايتها 
ومــنــع املــخــالــفــات الــبــحــريــة أيـــا كـــان نــوعــهــا، كما 
تــم تــزويــده بــأحــدث األجــهــزة واملـــعـــدات البحرية 
الــدوريــات  التي تستخدم ســواء فــي تنفيذ مهام 
البحرية أو في عمليات البحث واإلنــقــاذ، وحتى 
في الدوريات الساحلية. وأن اإلدارة تعمل حاليا 
على اإلعداد والتجهيز الفتتاح مركزين جديدين 
قريبا وهما مركز في املنطقة الجنوبية باتجاه 
الــوكــرة، ومــركــز رأس مطبخ فــي املنطقة  منطقة 
الشمالية باتجاه الخور، ونعمل على تجهيزهما 
بأحدث التجهيزات واملعدات البحرية بما يخدم 

املنطقة البحرية وتوفير التغطية األمنية لها.

التدريب والتأهيل 

ــدريـــب واالهــــتــــمــــام بــالــعــنــصــر  ــتـ ــــول خـــطـــط الـ وحــ
الــبــشــري قـــال إن ذلـــك مــن أهـــم عــنــاصــر التطوير 

داخــــل الـــــــوزارة، وأن أمـــن الــســواحــل لــديــهــا قسم 
للتدريب والتأهيل البحري لتدريب منتسبيها 
ــع إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ وتــــطــــويــــرهــــم بـــمـــا يـــنـــســـجـــم مـ
الــتــطــويــر، حــيــث تــمــكــنــت بـــدعـــم مـــن الـــــــوزارة من 
لــلــتــدريــب والتأهيل  إلـــى مــركــز إقليمي  تحويله 
البحري يختص بالتدريب التخصصي البحري 
ــيـــادة  املــــاحــــة وقـ فــــي  تـــدريـــبـــيـــة  وتـــقـــديـــم دورات 
بــالــخــرائــط والــتــعــرف  الـــــزوارق، ودورات متعلقة 
على منظومة درع الوطن، وغيرها من التدريبات 
إلــى التدريبات  الــدولــة، بــاإلضــافــة  املشتركة فــي 
على الرماية البحرية والرماية البرية وعمليات 
البحث واإلنقاذ، كما تسعى اإلدارة اآلن للحصول 
عــلــى شــهــادة اآليــــزو الــعــاملــيــة فــي الــتــدريــب التي 
ستساعد في الحصول على االعتماد الدولي من 

املنظمة البحرية الدولية.

مكافحة التهريب 

فـــي حــمــايــة  لــهــا دور كــبــيــر  وأوضــــــح أن اإلدارة 
وتأمن املياه اإلقليمية للدولة، حيث نجحت في 
ضــبــط الــعــديــد مــن املــخــالــفــات كـــان آخــرهــا ضبط 
شحنة مخدرات ومنعها من دخول الباد، حيث 
لــــإدارة بــوجــود هــدف متحرك  وردت معلومات 
قــرب الــســواحــل القطرية وفــور اســتــام الــبــاغ تم 
التعامل معه واعــتــراضــه بالتعاون مــع الجهات 
ــرى أســفــرت العملية عــن ضــبــط 40  األمــنــيــة األخــ
كيلو جــرامــا مــن مــخــدر الــحــشــيــش، كــمــا رصــدت 
لــلــمــيــاه اإلقــلــيــمــيــة  لـــلـــدخـــول  اإلدارة مــــحــــاوالت 
لــلــدولــة ولــكــن يــقــظــة رجــــال أمـــن الــســواحــل كانت 
لهم باملرصاد، فضا عن أن عمليات الضبط هذه 
الــفــتــرة األخــيــرة  انخفضت أعــدادهــا كثيرًا خــال 
بسبب الــرقــابــة األمــنــيــة الــشــديــدة الــتــي تفرضها 
اإلدارة عــلــى املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة لــلــدولــة والــخــبــرة 
التراكمية الكبيرة التي تولدت لدى أفراد اإلدارة 
في كشف هذه النوعية من القضايا، حيث قامت 
املــهــام وهــي مجموعة  اإلدارة بتشكيل مجموعة 
على قدر عاٍل من التدريب مزودة بزوارق سريعة 
لـــديـــهـــا قــــــدرة مــتــمــيــزة عـــلـــى مــــطــــاردة املـــهـــربـــن، 
ــرادار عــلــى الــســواحــل  ــ كــمــا ســاعــد نــشــر أجــهــزة الــ
فـــي تــمــكــن اإلدارة مـــن تــحــديــد هـــويـــة األهـــــداف 
الــبــحــريــة بـــدقـــة مــمــا دفــــع املـــهـــربـــن إلــــى تجنب 
دخــول املياه القطرية. وأشــار املقدم املهندي إلى 
أن أبرز املخالفات تتمثل في الصيد في املناطق 
املــــحــــظــــورة، وطــــــــــرادات الـــنـــزهـــة واإلســــكــــوتــــرات 
الــتــي نتعامل معها،  أبـــرز املخالفات  الــتــي تمثل 
واألمــر البالغ الخطورة أن الشركات التي تعمل 
ــد تــتــركــهــا  فـــي الــبــحــر ولـــديـــهـــا زوارق خــدمــيــة قـ
دون إضـــاءة أو دون وجــود أشــخــاص بها، وألن 
الــــزوارق قــد تتعرض للقطع  وسيلة تثبيت تلك 
ــــى وســــائــــط بــحــريــة  ــذه الـــــــــزوارق إلـ ــ قــــد تــجــنــح هـ
أخـــرى، كما أن املــنــاطــق املــحــظــور االقــتــراب منها 
هــي مــنــاطــق مــعــلــومــة لكثير مــن مـــرتـــادي البحر 

مثل مناطق حقول البترول والغاز وكذلك الجزر 
ورغـــم مــحــاوالت التحايل الــتــي يــقــوم بها بعض 
الــصــيــاديــن فــإنــنــا نــتــمــكــن مـــن ضــبــط املــخــالــفــن 

منهم.

دور توعوي 

وأوضح أن اإلدارة دائما ما تنظم لقاءات توعوية 
حول إجراءات السامة البحرية ومعدات السامة 
ــرق الــصــحــيــحــة  ــ ــطــ ــ ــي الـــبـــحـــر والــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة فـ
الستخدامها للصيادين ومـــاك مــراكــب الصيد 
والــعــامــلــن بالبحر بــوجــه عـــام لتعزيز مستوى 
ــقـــوانـــن الــبــحــار  ــبـــحـــري والـــتـــعـــريـــف بـ الــــوعــــي الـ
والسامة البحرية، وكيفية الحفاظ على األرواح 
ــفــــاظ عــلــى  ــــوادث الـــبـــحـــريـــة، والــــحــ ــحــ ــ وتــــافــــي الــ
البيئة البحرية القطرية، كما أن مــن أهــم األمــور 
الــتــي تــؤكــد عليها اإلدارة للصيادين  الــتــوعــويــة 
هــي عـــدم الــدخــول إلـــى األمــاكــن املــحــظــور الصيد 
فيها، ومراقبة حالة الطقس دائما، وعدم التوقف 
حول العوامات أو العامات املاحية، واملحافظة 
على البيئة البحرية وعدم إلقاء أي مخلفات في 
البحر، فضا عن أهمية التأكد من وجود طفايات 
الحريق وصاحيتها للعمل وجهاز تتبع بهدف 
التعرف على مكان وجود مركب الصيد في حالة 
حــدوث مشكلة أو طلب املساعدة وأهمية وجود 

سترات نجاة للصيادين على املركب.

تأمين السواحل 

ــه إن تـــأمـــن الــــســــواحــــل الــقــطــريــة  ــادتـ ــعـ وقــــــال سـ
الــــــوزارة  إمـــكـــانـــيـــات اإلدارة ودعـــــم  يــعــتــمــد عــلــى 
لــهــا، حــيــث يــتــم تــقــســيــم هـــذه املــســاحــة إلـــى أربـــع 
مناطق، املنطقة الجنوبية، واملنطقة الشمالية، 
واملنطقة الغربية، واملنطقة الشرقية، وكل منطقة 
لــهــا اختصاصاتها املــنــاطــة بــهــا، ولــديــهــا مــراكــز 
مــوزعــة على حسب أهمية املنطقة إستراتيجيا 
وأمنيا، فعلى سبيل املثال املنطقة الغربية بها 
أربــعــة مـــراكـــز، أمـــا الــشــمــالــيــة بــهــا ثــمــانــيــة مــراكــز 
ــــذا التقسيم  ألنـــهـــا واجـــهـــة بــحــريــة مــفــتــوحــة وهـ
فــي عملية  يــجــعــل اإلدارة تتحكم بــشــكــل أفــضــل 
الــســواحــل. وأضـــاف أن اإلدارة لديها قسم  تأمن 
ــه الــعــديــد  ــ ــاذ ولـ ــ ــقـ ــ مــتــخــصــص فــــي الـــبـــحـــث واإلنـ
مــن الــنــجــاحــات فــي أكــثــر مــن مــجــال ســــواء إنــقــاذ 
األشخاص أو الوسائط البحرية، باإلضافة إلى 
التعاون مع الجهات املختلفة بالدولة لعمليات 
التفتيش الــبــحــري وكــشــف قـــاع الــبــحــر فــي كثير 
مــن املــنــاســبــات والــفــعــالــيــات بــالــدولــة، كــمــا يقوم 
بتقديم خــدمــات تأمينية للجهات املــشــاركــة في 
املــســابــقــات الــبــحــريــة املــخــتــلــفــة، وتــقــديــم الــعــون 
الــبــحــر، وتــعــمــل اإلدارة على  ملـــرتـــادي  ــقــــاذ  واإلنــ
الــبــحــث واإلنــقــاذ  رفـــع مــســتــواه للقيام بعمليات 

واإلطفاء البحري بصورة أكبر وأوسع.

القضاء على الدخول غير المشروع والتهريب البحري
 في المياه اإلقليمية.. المقدم المهندي:

85 % من الخطط  اكتمال 
اإلستراتيجية ألمن السواحل

تختص اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية بإحكام الرقابة والحماية األمنية على سواحل الدولة من خالل 
تسيير الدوريات البحرية ملنع عمليات التسلل وتهريب املواد املمنوعة وضبط املخالفات البحرية ومكافحة التلوث البحري 
بالتنسيق مع جهات االختصاص وإجراء عمليات البحث واإلنقاذ لألشخاص والوسائط البحرية، فضال عن حماية املنشآت 

البحرية والصناعية والبترولية بالدولة.

الصادق البديري

أسطول كبير 
من الطرادات والزوارق 

لتأمين الحدود البحرية 
من االختراقات األمنية 

إعادة توزيع الكوادر 
البشرية وفقا الحتياجات 

اإلدارات واألقسام 
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هيئة دولية تتهم السعودية بممارسة »العنصرية« ضد حجاج قطر

ــة إدارة  ــبـ ــراقـ الــــدولــــيــــة ملـ الــهــيــئــة  أكــــــدت 
الــــنــــظــــام  لــــلــــحــــرمــــن أن  ــة  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
السعودي وخاصة وزارة الحج والعمرة 
السعودية، يستهزئ بمشاعر املسلمن 
ال ســيــمــا الــقــطــريــن، بــعــد بــيــان الــــوزارة 
الــذي دعــا دولــة قطر إلــى إزالـــة العقبات 
امــام القطرين الراغبن بــأداء الشعيرة 
املقدسة. وقالت الهيئة في بيان صحفي 
الــحــج والعمرة  بــيــان وزارة  إن محتوى 
الــســعــوديــة يــســتــهــزئ بــمــشــاعــر جميع 
املسلمن حول العالم وخاصة الحجاج 

القطرين.
وتـــحـــرم الــســعــوديــة مــنــذ ثـــاث ســنــوات 
على التوالي، الحجاج القطرين من أداء 
الــشــعــائــر اإلســـامـــيـــة، وتــضــيــق عليهم 
وتـــنـــشـــئ املــــواقــــع الـــوهـــمـــيـــة لــلــتــســجــيــل 
ــتــــعــــاون الـــرســـمـــي بــن  ــارج نــــطــــاق الــ ــ ــ خـ
ــــق مـــــن يـــقـــرر  ــريـ ــ ــديــــن وتــــعــــرقــــل طـ ــلــ ــبــ الــ
ــفــــردا عـــبـــر الـــطـــرق  ــنــ الـــــذهـــــاب لـــلـــحـــج مــ
البرية وتعرضهم للتحقيق او التأخير 
ــول رحــلــة  ــ ــاري طــ ــ ــبــ ــ ــر االجــ ــتـــصـــويـ او الـ
الــعــمــرة الستغالها سياسيا  الــحــج او 
واستخدامها في الحملة اإلعامية ضد 

دولة قطر.
وتــلــقــت الــهــيــئــة الـــعـــديـــد مـــن الــشــكــاوى 
ــاة  ــانــ ــعــ ــــن الــــقــــطــــريــــن واملــ ــنـ ــ ــــواطـ مـــــن املـ
الــذيــن تــعــرضــوا ألضـــرار بــطــرق ملتوية 
الــــســــعــــوديــــة، مــمــا  ــا اإلدارة  ــهـ ــتـ ــعـ وضـ

لــلــرجــوع دون أداء الشعائر  اضــطــرهــم 
تــســيــيــس اإلدارة  بـــســـبـــب  اإلســــامــــيــــة، 
السعودية للشعائر اإلسامية وتفردها 
ــتـــي تــعــتــبــر حقا  املــشــاعــر والـ فـــي إدارة 

لجميع املسلمن في العالم.
وقــالــت الهيئة ان هــنــاك االف القطرين 
واملقيمن في قطر ينتظرون أن يتم إزالة 
ــأداء  جــمــيــع الــعــراقــيــل والـــســـمـــاح لــهــم بــ

الــشــعــائــر اإلســـامـــيـــة املــقــدســة بــحــريــة، 
وجـــــــددت الـــهـــيـــئـــة الــــدولــــيــــة مــطــالــبــتــهــا 
ــات والــــحــــكــــومــــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ بـــــــاشـــــــراك املــ
اإلسامية في إدارة الشعائر اإلسامية 
فـــي الــســعــوديــة وخـــاصـــة مــلــفــي الــعــمــرة 
ــوء اســتــغــال  ــ والــــحــــج وذلــــــك بــســبــب سـ
اإلدارة السعودية لهذا امللف ولضمان 
اقــــصــــى درجــــــــات الـــشـــفـــافـــيـــة والـــنـــزاهـــة 

والحيادية واالنصاف.
وتـــهـــدف الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة لــلــعــمــل على 
بــإدارة الحرمن  ضمان قيام السعودية 
ــــع اإلســـامـــيـــة بــطــريــقــة ســلــيــمــة  ــــواقـ واملـ
صحيحة تحافظ على مــاضــي اإلســام 
وحاضره، وذلك من خال تقديم النصح 
واملـــشـــورة لــلــريــاض عــبــر مجلس نصح 
إســامــي، وإشـــراك الـــدول االسامية في 

إدارة املــشــاعــر املــقــدســة، ووقـــف أشــغــال 
ــة فـــــي مــكــة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــمــــس الــــهــــويــــة اإلسـ طــ
واملـــديـــنـــة “والــــــذي تــقــوم بـــه الــســعــوديــة 
بـــصـــورة مــحــمــومــة مـــن خــــال الــتــوســع 
الــعــمــرانــي غــيــر املـــحـــدود والـــــذي قضى 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن تــلــك املــــواقــــع، ومــســح 
الوجود اإلسامي فيها”، ومنع استفراد 
ــة بـــــــــإدارة املـــشـــاعـــر املــقــدســة  ــعـــوديـ الـــسـ
ــة الـــحـــجـــاج  ــلـــى ســــامــ ــا قــــد يــــؤثــــر عـ ــمـ بـ

واملعتمرين.
وايــضــا تــهــدف للعمل عــلــى عـــدم إغــاق 
ــاب غـــيـــر مــقــنــعــة” مــثــل  ــبــ املـــشـــاعـــر “ألســ
زيــارة الشخصيات البارزة أو املشاهير 
أو ضيوف السعودية ورصد أي انتهاك 
تتورط فيه السعودية بحق أي حاج أو 
لــدى زيــارتــه للمشاعر املقدسة.  معتمر 
وأخـــيـــرًا الــحــرص عــلــى تــوزيــع حصص 
الحج والعمرة على الدول املسلمة بشكل 
عادل ال محاباة فيه وال وساطة. وتعتبر 
الهيئة الدولية ملراقبة إدارة السعودية 
للحرمن مؤسسة عاملية تعنى برصد 
املــمــلــكــة  ومـــراقـــبـــة ســبــل وطــريــقــة إدارة 
الــســعــوديــة للمشاعر املقدسة  الــعــربــيــة 
فــي مــكــة واملــديــنــة خــاصــة الــحــرمــن بما 
فــي ذلـــك املـــواقـــع الــتــاريــخــيــة اإلســامــيــة 
الــهــيــئــة تستند فــي عملها  املــمــلــكــة.  فــي 
ــحــــرص  إلـــــــى مــــرجــــعــــيــــة إســـــامـــــيـــــة، وتــ
ــن املــحــيــط  ــ عـــلـــى مـــصـــالـــح املـــســـلـــمـــن مـ
حــتــى الــخــلــيــج وكــافــة مــنــاطــق الــتــواجــد 

اإلسامي.

الدوحة - 

الدوحة - 

الدوحة - 

»حمد الطبية« تستضيف عددا 
من االستشاريين الدوليين

ــيــــف مـــــؤســـــســـــة حـــمـــد  ــتــــضــ ــســ تــ
الــطــبــيــة مــجــمــوعــة مـــن األطـــبـــاء 
االســــــــتــــــــشــــــــاريــــــــن الـــــــدولـــــــيـــــــن 
الزائرين، من تخصصات طبية 
ــهـــري يــولــيــو  ــــال شـ مــخــتــلــفــة خـ
ــــس املــــقــــبــــل،  ــطـ ــ ــسـ ــ الـــــــجـــــــاري وأغـ
وذلـــك لــاســتــفــادة مــن خبراتهم 
وتوفير أفضل الخدمات الطبية 
لــســكــان دولـــة قطر.  املتخصصة 
وتــتــضــمــن قــائــمــة االســتــشــاريــن 
الــــذيــــن تــســتــضــيــفــهــم مــؤســســة 
حــمــد الــطــبــيــة كـــا مـــن الــدكــتــور 
زيـــنـــل دوجـــــــان اســــتــــشــــاري أول 
ــراحــــة تــجــمــيــلــيــة وتــقــويــمــيــة  جــ
فـــي مستشفى  ــلـــرأس والـــعـــنـــق  لـ
ســـانـــتـــا آنـــــا ووبـــــرتـــــال بــأملــانــيــا 
إلــــــى 25  ــــن 19  ــتــــرة مـ ــفــ الــ خــــــال 
يوليو الجاري، والدكتور فيليب 
مـــــوريـــــل اخــــتــــصــــاصــــي جــــراحــــة 
الجهاز الهضمي باملناظير في 
مستشفى كلينيك دو جينولييه 
بــســويــســرا خـــال الــفــتــرة مــن 29 

يوليو إلى 4 أغسطس.

كــمــا ســيــكــون الـــدكـــتـــور ســونــيــل 
ــرول رئــــيــــس قـــســـم جـــراحـــة  ــ ــويـ ــ بـ
ــقــــاص الــــــــوزن فــــي مــســتــشــفــى  إنــ
)ســــــــكــــــــريــــــــبــــــــس مـــــــيـــــــمـــــــوريـــــــال 
فـــي  هـــــوســـــبـــــيـــــتـــــال ال جــــــــــــــوال( 
كاليفورنيا بــالــواليــات املتحدة 
األمريكية متواجدا في مؤسسة 
حــمــد الــطــبــيــة خــــال الــفــتــرة من 
املــــقــــبــــل،  أغــــســــطــــس  إلــــــــى 10   1
والـــــــدكـــــــتـــــــور هــــيــــلــــمــــوت بـــيـــلـــي 
ــقـــاص  ــتـــصـــاصـــي جــــراحــــة إنـ اخـ
الـــــــــــوزن وأمــــــــــــراض األيـــــــــض فــي 
مــســتــشــفــى فـــيـــنـــتـــورا لــلــجــراحــة 
املتقدمة )ثــاوزانــد أووكـــس( في 
كاليفورنيا بــالــواليــات املتحدة 
األمــريــكــيــة خـــال الــفــتــرة مــن 18 

إلى 24 أغسطس.
ودعــــــــــــــــــــــــت مــــــــــؤســــــــــســــــــــة حـــــمـــــد 
املــــرضــــى الـــراغـــبـــن فــــي مــقــابــلــة 
ــاريــــن الــــزائــــريــــن  ــتــــشــ ــد االســ أحــــ
التنسيق مع أطبائهم املعالجن، 
ــقــــوم الـــطـــبـــيـــب املـــعـــالـــج  ــيـــث يــ حـ
املــنــاســبــة من  الــحــاالت  بتحويل 
الــنــاحــيــة الطبية لعرضها على 

االستشاري الزائر.

محاضرات تثقيفية بجامعة HEC لطالب الماجستير

أعــلــنــت جــامــعــة الـــدراســـات الــعــلــيــا إلدارة 
األعــمــال HEC Paris مــؤخــرًا عــن مشاركة 
منتسبي بــرنــامــج املاجستير التنفيذي 
إلدارة األعمال EMBA )تخّصص الطاقة( 
ــامــــج مــــحــــاضــــرات مـــكـــثـــف عــلــى  ــرنــ ــي بــ ــ فـ
مــــدى خــمــســة أيــــام فـــي الــــدوحــــة، لتكوين 
ــرز  ــ ــم الـــقـــضـــايـــا وأبـ ــ ــــول أهـ ــامـــل حـ ــٍم شـ ــهـ فـ
التوجهات في القطاع. ويعتبر »تخصص 
الــطــاقــة« واحــــدًا مــن ثــمــانــيــة تخصصات 

يوفرها البرنامج.
وينحدر املشاركون من عّدة دول، بما فيها 
فرنسا والهند وإسبانيا وساحل العاج 
وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا 
ــحــاضــرات على 

ُ
والــنــرويــج، وقـــد ركـــزت امل

مــواضــيــع متنوعة مثل أســاســيــات سوق 
ــعـــوامـــل الــجــغــرافــيــة  الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط، والـ
االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة املــــؤثــــرة على 
قــطــاع الــطــاقــة الــعــاملــي، ومــجــاالت الطاقة 
املــتــجــددة، بــاإلضــافــة إلـــى تــمــويــل وإدارة 
مـــشـــاريـــع مـــتـــعـــددة األطـــــــــراف فــــي قــطــاع 

الطاقة.
أتـــاح البرنامج للمشاركن اكتساب  كما 
ـــي قــطــاع  ــال فـ ــ ــمـ ــ فـــهـــٍم ُمـــعـــمـــق لــبــيــئــة األعـ

الــطــاقــة، والــجــهــات الفاعلة الرئيسية في 
ــرة فـــي الــســوق،  الـــقـــطـــاع، والـــعـــوامـــل املـــؤثـ
باإلضافة إلى استكشاف آليات التسعير، 
والتعّرف على القيود والفرص املرتبطة 
بــتــقــنــيــات الـــطـــاقـــة وتـــأثـــيـــرهـــا املــحــتــمــل 
على نــمــاذج األعــمــال التجارية. وأتيحت 
ــاء مـــجـــمـــوعـــٍة مــن  ــقـ ــة لـ لــلــمــشــاركــن فـــرصـ
املـــدراء واملسؤولن التنفيذين في قطاع 

الطاقة.
وأشرف على تنظيم محاضرات وجلسات 
أنــدريــا ماسيني،  البرنامج البروفيسور 
ــي لـــتـــخـــصـــص الـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــر األكـ ــ ــديـ ــ املـ
فـــي بـــرنـــامـــج املــاجــســتــيــر الــتــنــفــيــذي في 
إدارة األعــمــال والعميد املــســاعــد لبرامج 

مـــاجـــســـتـــيـــر إدارة األعـــــــمـــــــال، والـــســـيـــد 
املــديــر التنفيذي  جــان-مــيــشــيــل جــوتــيــيــه، 
لــبــرنــامــج الــطــاقــة والــتــمــويــل فـــي جامعة 
 HEC الــعــلــيــا إلدارة األعـــمـــال الــــدراســــات 
الــبــروفــيــســور  نـــعـــمـــة،  Paris، وجــــوزيــــف 
الــعــمــلــيــات وتكنولوجيا  املـــشـــارك إلدارة 
لــدى الجامعة، والسيد يانيك  املعلومات 
التيل، الشريك اإلداري في شركة ’واي آند 
إس‘ لاستشارات وأحد خريجي برنامج 
املاجستير التنفيذي في إدارة األعمال في 
الــدراســات العليا إلدارة األعــمــال  جامعة 
HEC Paris. وحرص الضيوف على تزويد 
املــشــاركــن بخاصة خبرتهم ومعارفهم 

القّيمة.

»التجارة« تعلن إجراء وقائيا 
لمركبات مرسيدس بنز

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
ــاون مـــــع شــــركــــة نـــاصـــر  ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــارات وكـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ بــــــن خـــــالـــــد لـ
ــارات مــرســيــدس عـــن إجـــراء  ــيـ سـ
ــات مــــرســــيــــدس  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ وقــــــائــــــي ملـ
بـــنـــز Maybach S Clsaa ســنــة 
لــــعــــدم  ــع 2018 وذلـــــــــــك  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
مطابقة برمجية scn في وحدة 
الـــتـــحـــكـــم بـــالـــكـــامـــيـــرا مـــتـــعـــددة 
ـــــات ملـــــواصـــــفـــــات  ـــدامــ ــــخــــ ــــتـــ االســـ
ــأتــــي هـــــذا اإلجــــــراء  ــع. ويــ ــنـ املـــصـ
فـــي إطـــــار الــتــنــســيــق واملــتــابــعــة 
الـــتـــجـــارة  املـــســـتـــمـــرة مــــن وزارة 
ــــن مـــدى  والــــصــــنــــاعــــة لـــلـــتـــأكـــد مـ
الـــتـــزام وتــقــيــد وكــــاء الــســيــارات 

ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــــوب الـ ــيـ ــ بـــمـــتـــابـــعـــة عـ
وتــصــحــيــحــهــا لــحــمــايــة حــقــوق 

املستهلكن.
وأكــــــــــــدت الــــــــــــــــوزارة أنــــــــه ســيــتــم 
ــل الـــشـــركـــة  ــيــ ــــع وكــ الـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــيــــات الـــصـــيـــانـــة  ــلــ ــابــــعــــة عــــمــ ــتــ ملــ
ــيــــح والــــــتــــــواصــــــل مــع  ــلــ ــتــــصــ والــ
ــلــــتــــأكــــد مــــــن تــنــفــيــذ  ــــاء لــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
اإلجــــــــــراءات وتــصــحــيــح الــخــلــل 
ــارات الــتــي  ــيـ والـــعـــيـــوب فـــي الـــسـ

تشملها العيوب.
وتحث وزارة التجارة والصناعة 
ــاإلبــــاغ  جـــمـــيـــع املـــســـتـــهـــلـــكـــن بــ
تـــجـــاوزات أو مخالفات  عــن أي 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع إدارة حــمــايــة 
ــة الـــغـــش  ــحــ ــافــ ــكــ املـــســـتـــهـــلـــك ومــ

التجاري.

»دريمة« يؤهل األسر الحاضنة لكيفية إبالغ اليتيم بوضعه

ــة تــدريــبــيــة  نــظــم مــركــز رعـــايـــة األيـــتـــام »دريـــمـــة« ورشــ
ــر  ــة واألســ ــايـ ــرعـ لــلــمــخــتــصــن ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات والـ
الذي  الحاضنة ضمن مشروع »اإلســتــقــرار األســـري« 
أعّده املركز ملساعدة األسرة الحاضنة على إبالغ الطفل 
اليتيم بوضعه اإلجتماعي باألساليب والطرق النفسية 
األيتام  التعامل مع  السليمة.. بعنوان فنون  والتربوية 

واالحكام الشرعية الخاصه باأليتام.
قدم الورشة ناصر حمد الخالدي، املستشار النفسي 
والتربوي من دولة الكويت، وهدفت إلى توعية العاملن 
مـــن مــقــدمــي الــخــدمــات لــأبــنــاء املــحــتــضــنــن وتــأهــيــل 
األسر الحاضنة واملختصن بدعم وتطوير احتياجات 
اليتيم وابــالغــه بوضعه اإلجتماعي قبل وبعد  الطفل 
االحـــتـــضـــان بـــاألســـالـــيـــب والــــطــــرق الــنــفــســيــة بــشــكــل 

تدريجي من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب.
وتناولت الــدورة التي استمرت على مدى خمسة أيام، 
اليتيم مــن عـــّدة مــحــاور  الــطــفــل  الــتــعــامــل مــع  منهجية 
منها: فن التعامل مع اليتيم واحتياجات األيتام، التأثير 
األيـــتـــام، مفهوم  النفسي والــعــاطــفــي والــســلــوكــي عــلــى 
الحاضنة  البديلة وشــروط وتعليمات األســرة  األســرة 
والــهــدف األســاســي لــأســرة الحاضنة، مفهوم اإليــواء 

ودور املؤسسة اإليوائية.
كما تناولت أهمية فهم مرحلة الطفولة وحاجات النمو 
النفسي واالجتماعي للطفل وفهم مهارات التعامل معه 

ان  وكيف تبليغه بوضعه اإلحتماعي وكيف نساعده 
يتقبل نفسه وفهم عوامل تشكيل تقدير الذات للطفل 
النفسي واإلجتماعي وسمات  اإلمــان  واساليب منحه 

األم الحاضنة..
وأكــــــدت مـــريـــم بــنــت عــلــي بـــن نـــاصـــر املـــســـنـــد، املــديــر 
التنفيذي ملركز لرعاية األيتام »دريمة«، على أهمية هذه 
الحاضنة واملختصن لدعم  الورشة في تأهيل األسر 
للتوافق مع وضعه  اليتيم وتهيئته  الطفل  احتياجات 
االجتماعي، وذلــك باتباع أســلــوب علمي يساعده في 
التكيف نفسيًا مع وضعه في سن مبكرة، مع تأمن 

ــواء الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة املــنــاســبــة لـــه لــكــي ال  ــ األجــ
يشعر بأنه مختلف عن اآلخرين أو ينتابه اإلحساس 
بالنقص املستمر، وألن إبالغ الطفل عند وصوله سن 
أو مشاكل  أن يعرضه لصدمة نفسية  املراهقة يمكن 
الــدراســات  العديد من  أكــدت  وانــحــرافــات سلوكية كما 

والتجارب.
ويأتي تنظيم الدورة في إطار جهود االرتقاء بالخدمات 
الــتــي يــقــدمــهــا املـــركـــز لــلــطــفــل الــيــتــيــم، وتـــدريـــب االســـر 
الحاضنة واملختصن لدعم وتطوير احتياجات الطفل 

اليتيم لتحقيق أفضل املعايير لخدمة أبنائه األيتام.

¶جانب من المشاركين في ورش عمل »دريمة«

¶  جانب من المشاركين في المحاضرات 

الدوحة - قنا

الدوحة - 
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0.67 % ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك
ــاء الــرقــم القياسي  أصــــدر جــهــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـ
ــذي بلغ  ــ ألســـعـــار املــســتــهــلــك لــشــهــر يــونــيــو 2019، والـ
108.39 نقطة )مــحــســوب على سنة األســـاس 2013(، 
 ارتــفــاعــا بــنــســبــة 0.67% مــقــارنــة مـــع الشهر 

ً
مــســجــا

السابق مايو 2019، ومنخفضا بنسبة 0.41% مقارنة 
مع الشهر املناظر لعام 2018.

وعــنــد مــقــارنــة املــكــونــات الــرئــيــســيــة لــلــرقــم الــقــيــاســي 
لــشــهــر يــونــيــو 2019 مــع الــشــهــر الــســابــق مــايــو 2019 
)التغير الشهري(، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس 
الرقم  مجموعات، وانخفاضا في مجموعتني، وثبات 

في خمس مجموعات.
ــاع فـــي مــجــمــوعــة الــــغــــذاء واملـــشـــروبـــات  ــفــ  حــــدث االرتــ
املــابــس واألحــذيــة  بنسبة 3.75%، تلتها مــجــمــوعــة 
الــنــقــل بــنــســبــة %1.12،  بــنــســبــة 2.32%، ومــجــمــوعــة 
ومجموعة السلع والخدمات األخــرى بنسبة %0.66، 
وارتفعت مجموعة املطاعم والفنادق بنسبة بسيطة 
0.05%. أما االنخفاض فقد حدث في مجموعة السكن 
واملاء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى بنسبة 
0.42%، ومجموعة األثــاث واألجــهــزة املنزلية بنسبة 
فــي مــجــمــوعــات التبغ  ــم يــحــدث أي تــغــيــر  0.25%، ولـ
والصحة واالتــصــاالت والترفيه والثقافة والتعليم، 
ونظرًا ألهمية مجموعتي الغذاء واملشروبات، والسكن 
ــاز وأنـــــــواع الــــوقــــود األخــــرى  ــغــ واملــــــاء والـــكـــهـــربـــاء والــ

بالنسبة للمستهلك.
وبمقارنة شهر يونيو 2019 مع الشهر املناظر له في 
الــســنــوي(، تبني حــدوث انخفاض  عــام 2018 )التغير 
الــعــام مــقــداره 0.41% وهــو ناتج  الــرقــم القياسي  فــي 
عـــن مــحــصــلــة االنـــخـــفـــاض فـــي أربــــع مــجــمــوعــات هــي: 
مجموعة االتصاالت بنسبة 10.45%، تلتها مجموعة 
الترفيه والثقافة بنسبة 9.37%، ومجموعة السكن 
ــاز وأنـــــــواع الــــوقــــود األخــــرى  ــغــ واملــــــاء والـــكـــهـــربـــاء والــ

بنسبة 2.57%، ومجموعة السلع والخدمات األخرى 
أمـــا بالنسبة لــارتــفــاعــات السنوية،  بنسبة %0.38. 
فــقــد حـــدثـــت فـــي ثــمــانــي مــجــمــوعــات هــــي: مــجــمــوعــة 
التبغ بنسبة 127.19%، ومجموعة التعليم بنسبة 
9.26%، ومجموعة املابس واألحذية بنسبة %5.73، 
بــنــســبــة %1.76،  ــــات  ــــروبـ ــــشـ ــذاء واملـ ــ ــغـ ــ الـ ومـــجـــمـــوعـــة 
ومجموعة النقل بنسبة 1.55%، ومجموعة األثــاث 
واألجهزة املنزلية بنسبة 1.43%، ومجموعة الصحة 

بنسبة 0.83%، ومجموعة املطاعم والفنادق بنسبة 
0.40%. وبالحديث عن نسبة املساهمة والتي تعتبر 
مؤشرًا يعكس نسبة مساهمة املجموعات الرئيسية 
لسلة السلع فــي معدل التغير للرقم القياسي العام، 
فإنه ياحظ أن أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير 
الــعــام فــي شهر مايو 2019،  السنوي للرقم القياسي 
كانت ملجموعة الترفيه والثقافة حيث ساهمت بنسبة 
الــســنــوي، تليها  الــتــغــيــر  اتــجــاه مــعــدل  فــي   %274.28

مجموعة التعليم ساهمت بنسبة 146.10% في عكس 
اتجاه معدل التغير السنوي.

الــرقــم القياسي ألســعــار املستهلك لشهر  وباحتساب 
يونيو 2019، بعد استبعاد مجموعة السكن واملــاء 
والكهرباء والغاز وأنــواع الوقود األخــرى، فقد وصل 
 ارتــفــاعــا بنسبة %0.97 

ً
إلــى النقطة 109.29، مسجا

الــســابــق )مـــايـــو 2019(، وبنسبة  الــشــهــر  مــقــارنــة مـــع 
 مع شهر يونيو 2018.

ً
0.18% مقارنة

الدوحة -  

تنظم مناظرات الدوحة، إحدى مبادرات مؤسسة قطر، بالتعاون مع 
العوملة ومستقبلها، وذلــك في قمة »تيد«  »تيد« نقاشا حول مزايا 

للعام 2019 التي ستعقد في إدنبرة بأسكتلندا.
وفي ظل اكتشاف العالم ملخاطر العوملة ومزاياها، وفيما مستقبل 
مــلــيــارات مــن الــنــاس على املــحــك، يجمع الــنــقــاش الـــذي سيعقد في 
24 يوليو بني وجهات نظر متعددة مع مشاركة خبير في مجال 
تحقيق التوافق خالل جلسة بعنوان »العوملة: مستقبلنا أو فشلنا؟« 
ــاراغ خــانــا وهـــو رئــيــس تنفيذي  ويــضــم املــتــحــدثــون فــي الــنــقــاش بــ
هندي-أمريكي وكــاتــب وخبير إستراتيجي عــاملــي، وسيسونكي 
أفريقيا تركز فــي أعمالها على  مسيمانغ وهــي كاتبة مــن جنوب 
مواضيع العرق والجنس واملساواة، وميديا بنجامني التي شاركت 
ــــدارة من 

ُ
امل األمــريــكــيــة  الشعبية  فــي تأسيس منظمة »كـــود بينك« 

النقاش، غوفيندا  قــيــادات نسائية. ومــن املشاركني أيضًا في  قبل 
الفيدرالي  املعهد  النزاعات والباحث في  الخبير في حل  كاليتون 
الــذي سيلعب دورًا رئيسيًا  للتكنولوجيا في زيــورخ  السويسري 
كنقطة وصــل لبناء الــجــســور والــتــوافــق فــي فــقــرة »املــجــلــس« التي 

تتمحور حول إيجاد حلول محتملة فريدة للمسائل املطروحة.
وستدير النقاش غيدا فخري، فيما ستقوم نيلوفار هدايات بدور 

املضيف الرقمي للحدث الذي سيبث مباشرة عبر تويتر.
ويتألف الحضور في قمة »تيد« من شابات وشبان من العاصمة 
إدنبرة وطالب من املدينة التعليمية التابعة ملؤسسة قطر، إلى جانب 
أن  املقرر  العالم. كذلك، من  أنحاء  القمة من مختلف  مشاركني في 
يتابع النقاش ماليني املشاهدين حول العالم عبر اإلنترنت بواسطة 
الــبــث املــبــاشــر، كــمــا ُيــبــث الــحــدث مــبــاشــرة خـــالل جــلــســة تفاعلية 
الــفــرصــة للحضور في  ــســنــح 

ُ
الــوطــنــيــة. وت خــاصــة فــي مكتبة قطر 

بــطــرح األســئــلــة وتقديم  اإلنــتــرنــت  إدنــبــرة وللمتابعني عــبــر شبكة 
أبـــرز مــزايــا ما  التصويت على  إلــى  الــدعــوة  التعليقات، كما ستتم 
يقترحه املتحدثون في النقاش من حلول. وفي هذا اإلطــار، تحدث 
 إن 

ً
النقاش قائال أمجد عطالله املدير اإلداري ملناظرات الدوحة عن 

العوملة في مختلف بلدان  »حــوارات متنوعة تجري حول موضوع 
الجدل  املتحدة حيث خطوط  أوروبـــا والــواليــات  العالم، السيما في 
لــهــذه النقاشات  ال تــنــدرج بسهولة فــي خــانــة معينة وحــيــث تــكــون 
تــداعــيــات على األجــيــال املقبلة فــي كــل أنــحــاء الــكــرة األرضــيــة. وإن 
مناظرات الدوحة فخورة بتعاونها مع تيد لتنظيم هذا النقاش الذي 
الشراكة بمثابة حلم حققناه  املناسب. هــذه  الوقت   في 

ً
يأتي فعال

اء وطرح حلول محتملة«.
ّ
نظرًا اللتزامنا املشترك بعقد حوار بن

مناظرات الدوحة تناقش 
انعكاسات العولمة

Ooredoo توقع مذكرة تفاهم مع »معلوماتية« 
لمشاركتها في دعم ريادة قطر للمدن الذكية

الدوحة -  

الدوحة -  

الدوحة -  

تساهم فــودافــون قطر فــي أن يحقق عماء الشركة 
الجدد أقصى استفادة من أوقات املتعة خال أشهر 
الصيف، وذلــك بإطاق عــروض مميزة للمشتركني 
فـــي خـــدمـــات االشـــتـــراك الــشــهــري، مـــن خـــال توفير 
إنترنت مجاني إضافي عاوة على املزايا املنتظمة 
املشمولة في الباقة. وسيستمتع املشتركون الجدد 

يـــتـــراوح بــني 5 و30 جيجابايت  بــإنــتــرنــت مــجــانــي 
ــــدة 6 أشـــهـــر عــنــدمــا يــقــومــون  إضــافــيــة شــهــريــا، وملـ

.Redو Flex باالشتراك في باقات
بـــاقـــة Flex 100 على  فـــي  املــشــتــركــون  وســيــحــصــل 
ــــى تــطــبــيــق  5 جــيــجــابــايــت مـــجـــانـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
Vodafone ENTERTAINER ملــــــــدة 6 أشــــهــــر. 
 200 Flex150 و Flex وسيستفيد مشتركو بــاقــات
 Vodafone بــــ 15 جــيــجــابــايــت مــجــانــيــة وتــطــبــيــق

لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا. فــيــمــا سيحصل   ENTERTAINER
املشتركون في باقات Red 250 وRed 350 على 25 

و30 جيجابايت مجانية على التوالي.
تــوفــر بــاقــات Red مــن فـــودافـــون مــزايــا رائــعــة لنمط 
الـــحـــيـــاة الـــرقـــمـــي بــمــا فـــي ذلــــك خـــصـــومـــات خــاصــة 
 ،Talabat على تطبيق كــريــم وتــوصــيــل مجاني مــن
واالشتراك املجاني في طبيق املوسيقى »أنغامي+«، 
ــل نـــصـــيـــة غــيــر  ــ ــائــ ــ ــاملــــات ورســ ــكــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــ

إلــى جانب مجموعة رائعة من اإلنترنت  مــحــدودة، 
 Flex املحلي والعاملي. من ناحية أخرى، توفر باقات
إنــفــاق رصيدهم بالطريقة  للمشتركني الحرية فــي 
 WAVO الــتــي يــخــتــارونــهــا، بــاإلضــافــة إلــى اشــتــراك
مجاني من OSN، والذي يقدم ترفيها عائليا رائعا 
مع مجموعة من القنوات املباشرة من جميع أنحاء 
العالم، والبرامج التلفزيونية الحائزة على جوائز 

وأفام عند الطلب.

»فودافون« تقدم إنترنت مجانيا لعمالء االشتراك الشهري

تــفــاهــم  أبـــرمـــت Ooredoo مـــذكـــرة 
مــع شــركــة »مــعــلــومــاتــيــة« الــرائــدة 
ــول  ــ ــلـ ــ ــر خـــــــدمـــــــات وحـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ فـــــــي تـ
ــــك  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا املــــعــــلــــومــــات وذلـ
لتمكني نمو املدن الذكية في قطر. 
ووقـــــع الـــطـــرفـــان مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
لــلــعــمــل مــعــا عــلــى تــطــويــر مفهوم 
ــاء املــــــدن الــذكــيــة  ــشــ شـــامـــل فــــي إنــ
لتلبية احتياجات السوق املحلية 

في قطر.
وبفضل رؤية قطر الوطنية 2030 
الــتــي تــركــز عــلــى تحقيق التحول 
ــلـــى مـــســـتـــوى الــــدولــــة،  الـــرقـــمـــي عـ
واإلســتــراتــيــجــيــات الــتــي وضــعــت 
مــــوضــــع الـــتـــنـــفـــيـــذ لــتــحــقــيــق تــلــك 
ــة قـــطـــر مــهــيــأة  ــ ــ الـــــرؤيـــــة، فـــــإن دولـ
بــشــكــل مـــثـــالـــي ألن تــصــبــح دولــــة 
بــاملــدن الذكية  رائـــدة فيما يتعلق 

على مستوى املنطقة والعالم.
وشملت الحاالت التي استخدمت 
 مــن 

ً
ــة كــــــا ــيــ ــذكــ ــلــــول الــ فـــيـــهـــا الــــحــ

حـــركـــة املــــــــرور الـــذكـــيـــة والـــحـــلـــول 
اللوجستية لتقليل االخــتــنــاقــات 
املرورية وزيادة الكفاءة، وتطوير 
حـــلـــول ذكـــيـــة لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
تــــســــهــــم فــــــي تــــطــــويــــر الــــخــــدمــــات 
ــة لــــلــــمــــرضــــى، وخـــــدمـــــات  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ املـ
املباني الذكية والخدمات البيئية 
ــة وخــــفــــض  ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــز االسـ ــزيــ ــعــ ــتــ لــ

استهاك الطاقة.
ــدة فــي مجال  وتــعــد Ooredoo رائــ
املــدن الذكية في قطر، إذ ساهمت 
فـــــــي إنـــــــشـــــــاء الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة ملـــديـــنـــة لــوســيــل 

وأطــلــقــت أول تاكسي طــائــر ذاتــي 
الــقــيــادة بــاســتــخــدام تكنولوجيا 
املــــــقــــــابــــــل، ســـتـــســـعـــى  5G. وفـــــــــي 
ــة« لـــاســـتـــفـــادة مــن  ــيـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ »مـ
ــة فـــــي تـــوفـــيـــر  ــ ــعـ ــ ــــواسـ ــا الـ ــهـ ــرتـ ــبـ خـ
برامج التحول الرقمي وخبرتها 
الوطنية ومعرفتها الواسعة فيما 
يــتــعــلــق بـــاحـــتـــيـــاجـــات الـــشـــركـــات 

املحلية.
وعــــن هــــذا الـــتـــعـــاون، قــــال يــوســف 
ــيــــس  ــــي، رئــ ــــسـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ عـــــبـــــدالـــــلـــــه الـ
العمليات في Ooredoo قطر: »من 
ــذه الــــشــــراكــــة، ســتــجــتــمــع  ــ ــــال هـ خـ
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
الــرقــمــيــة الــــرائــــدة الـــتـــي طــورتــهــا 
Ooredoo مع خبرات »معلوماتية« 

في املــدن الذكية، وذلــك لدعم قطر 
ــدة فـــي مــشــاريــع املـــدن  ــ كـــدولـــة رائــ
الذكية. إذ سيكون لوسائل النقل 
الــــذكــــيــــة، والــــحــــلــــول الــلــوجــســتــيــة 
ــيـــة،  ــة الـــصـــحـ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ الـــــذكـــــيـــــة، والــ
ــدور املـــحـــوري في  ــ واالســـتـــدامـــة الـ
دعــــم نــمــو اقــتــصــاد قــطــر املــتــنــوع 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــــاإلضــ ــه، بــ ــتــ ــيــ ــســ ــافــ ــنــ وتــ

تحسني الحياة اليومية لألفراد«.
 Ooredoo ومـــــــــــن خـــــــــــال دمـــــــــــج
للتكنولوجيا الرقمية املتطورة، 
ــز الـــبـــيـــانـــات  ــ ــركـ ــ ــا فـــــي ذلـــــــك مـ ــمــ بــ
والتكنولوجيا السحابية، واألمن 
ــاء،  ــيـ الــســيــبــرانــي، وإنـــتـــرنـــت األشـ
ــع بــــــذلــــــك األســـــــــاس  ــ ــــضـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ فـ
لتكنولوجيا املدن الذكية. ويمكن 

تـــوفـــر Ooredoo كـــذلـــك أفــضــل  أن 
املمارسات بحيث تضمن أن لدى 
ــثـــر األنـــظـــمـــة والــعــمــلــيــات  قـــطـــر أكـ

التي تمكن من بناء املدن الذكية.
ــــف  ــوسـ ــ ومــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال يـ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الــــنــــعــــمــــة، الـ
لشركة »معلوماتية«: »مــن خال 
التعاون مع Ooredoo فإننا نسخر 
ــا الـــرقـــمـــيـــة  ــنــ ــراتــ ــبــ مــــواهــــبــــنــــا وخــ
الــحــبــيــبــة قــطــر لتتمكن  لــدولــتــنــا 
ــيــــة. ومـــع  ــن تـــطـــويـــر املــــــدن الــــذكــ مــ
اســـتـــخـــدام األنـــظـــمـــة واإلجــــــــراءات 
الحديثة فــي قطر، والعمل بشكل 
املــدن الذكية  أكثر ذكــاء، ستتمكن 
ــارب الــرقــمــيــة  ــجــ ــتــ ــر الــ مــــن تـــطـــويـ

للشركات واألفراد«.

¶قيادات Ooredoo و»معلوماتية« خالل التوقيع على مذكرة التفاهم 

¶انتظام حركة التجارة حافظ على ثبات األسعار
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في البداية ملاذا انت هنا في الدوحة؟
◗ انـــــا هـــنـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــؤتــمــر 
الحوار االفغاني في الدوحة والذي 
ــنـــجـــاح فــــي قــطــر،  ــتـــم اعــــمــــالــــه بـ ــتـ اخـ
ونــــحــــن نـــشـــكـــر الـــحـــكـــومـــة الــقــطــريــة 
واالملــــانــــيــــة بـــاتـــاحـــة هـــــذه الـــفـــرصـــة 
للحضور والحديث واللقاء مباشرة 
مع حركة طالبان من أجل ايجاد حل 

لعملية السالم.
وما يلفت نظري انه في املرة االخيرة 
ــدد قــلــيــل مــــن الــنــســاء  ــ ــان هـــنـــاك عـ ــ كـ
املــشــاركــات فــي الــحــوار، حيث كانت 
ــدة مــشــاركــة للمرة  ــرأة واحــ هــنــاك امــ
االولــــي فــي مــؤتــمــر مــوســكــو للسالم 
الثانية  املــرة  حــول أفغانستان وفــي 

امرأتان.
ــر الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة عــلــى  ــ ــكـ ــ وأشـ
اســتــضــافــتــهــا هـــذا املــؤتــمــر، واتــاحــة 
ــة عـــلـــى االقـــــــل لــــحــــوالــــي ١١  ــفــــرصــ الــ
إمـــرأة للمشاركة فــي مؤتمر الحوار 

االفغاني االفغاني بالدوحة.
ونعتبر هــذا تقدما كبيرًا ونجاحًا 
في املساعي القطرية في طريق الحل 

لالزمة االفغانية.

ومن تمثلني في هذا املؤتمر؟
ــلـــى  ــلـــس األعـ ــثــــل املـــجـ ــا أمــ ــنـ ــا هـ ــ ◗ انــ
لـــــلـــــســـــالم فـــــــي افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان وهـــــو 
ــادة الــدمــج في  ــ بــرنــامــج لــلــســالم واعـ
ــي مـــؤســـســـة شــبــه  ــ افـــغـــانـــســـتـــان، وهـ
الــســالم في  حكومية تعني بقضايا 

افغانستان.

فرصة للحديث

إذن كيف ترين مؤتمر الحوار االفغاني 
االفغاني بالدوحة؟

◗ االجــتــمــاعــات ســــارت بــشــكــل جيد 
جــــدًا، واســـتـــطـــاع أن يــجــمــع االفــغــان 
تـــــحـــــت ســـــقـــــف واحــــــــــــد ووفــــــــــــر لـــهـــم 
الفرصة للحديث مع حركة طالبان، 
لــديــهــم مشاكلهم  وبــالــطــبــع طــالــبــان 
ولـــديـــهـــم تــوصــيــاتــهــم ولـــديـــهـــم قلق 
ــراف  ــ بــالــطــبــع، وبــاملــقــابــل نــجــد االطـ
االفــغــانــيــة االخـــري لديها مخاوفها 
وتــوصــيــاتــهــا. ولــكــن الـــحـــوار اعــطــي 
الـــفـــرصـــة لـــكـــال الـــطـــرفـــن لــلــجــلــوس 
والحديث وجهًا لوجه. بالتالي فان 
ــــروج بـــاتـــفـــاق حـــــول تــوصــيــات  ــــخـ الـ

املؤتمر هو أمر جيد وناجح.

عـــن تجربتك  تــحــدثــيــنــا  ان  يــمــكــن  هـــل 
الشخصية؟

◗ عــمــلــت نــاشــطــة فـــي مــجــال حــقــوق 
االنـــســـان وأيــضــا نــاشــطــة فــي مجال 
ــن الـــزمـــن،  الــــســــالم لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــ
بالتالي اصبحت منخرطة منذ وقت 

طويل في عملية السالم االفغانية. 
ومنذ ٣ سنوات انا عضوة باملجلس 
ــلــــســــالم االفـــــغـــــانـــــي، ومــــن  األعـــــلـــــي لــ
خـــالل هـــذه املــوســســة اصــبــحــت أكثر 
تــــــواصــــــال مــــــع األشـــــــخـــــــاص وأقــــــــدم 
لــهــم االســـتـــشـــارات املــتــعــلــقــة بعملية 
السالم، وإجــراء الحوارات والحديث 
ــراف املــخــتــلــفــة مــمــا وفـــر لي  ــ مــع األطـ

فرصة جيدة في هذا املجال.

تــؤثــر  ان  يــمــكــن  مــــدى  إلــــى أي  بـــرأيـــك 

الــعــمــلــيــة الــتــفــجــيــريــة الــتــي نــفــذتــهــا حــركــة 
املؤتمر  الــذي يعقد فيه  الوقت  طالبان في 

بالدوحة على املفاوضات؟
◗ لــأســف فـــان الــتــفــجــيــر الــــذي وقــع 
أثناء اليوم األول للمحادثات لم يكن 
الــذي تقوم حركة طالبان ولن  األول 
يــكــون األخــيــر، ومــا لــم نصل لقناعة 
تقوم على جلب السالم ألفغانستان، 
ولكن املؤسف ومــا ادخــل الحزن في 
نـــفـــوس األفـــغـــان هـــو ان يـــكـــون على 
الــتــفــاوض يجب  اثــنــاء عملية  األقـــل 

احــتــرام املــشــاركــن فــي املــؤتــمــر، وان 
يكون هناك وقف إلطــالق النار علي 
األقل ليوم او يومن، والتفجير الذي 

حدث جعل الجميع حزينًا.
وحــركــة طــالــبــان قــالــت إنــهــا ستنظر 
ــار، ومـــن  ــ ــنـ ــ فــــي امـــــر وقـــــف إطـــــــالق الـ
وجــهــة نــظــري كأفغانية وهــي ان لم 
يكن هناك وقــف إلطــالق الــنــار يجب 
عــلــى األقـــــل ان يـــكـــون هـــنـــاك خفض 
لــلــتــصــعــيــد فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأعـــمـــال 

العنف.

وإذا ما رأينا خفضا ألعمال العنف 
في األيــام ستكون هي إحــدى نتائج 
مــؤتــمــر الــســالم االفــغــانــي بــالــدوحــة، 
النه ان لم يتحقق ذلك ستكون مجرد 
مؤتمر بروتوكولي يجمع االطــراف 

فقط.

أمريكا وطالبان

له تأثير  وهــل تعتقدين ان هــذا املوتمر 
على الحوار االمريكي االفغاني؟

◗ اتمني ذلك النه كما تعلمون هناك 
العديد من التطورات االيجابية في 
املـــحـــادثـــات بـــن امـــريـــكـــا وطـــالـــبـــان، 
ــكـــون مـــؤتـــمـــر الـــســـالم  وأتـــمـــنـــي ان يـ
األفـــغـــانـــي فـــي قــطــر بــمــثــابــة اســـاس 
لــلــمــفــاوضــات واملــحــادثــات املــبــاشــرة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة األفــــغــــانــــيــــة، وبـــــدون 
مـــســـاعـــدة قــطــر فـــي هــــذا الــــحــــوار ما 
يــمــكــن أن يــحــقــق هـــذا الــنــجــاح الــذي 

رأيناه خالل اليومن املاضين.

وكيف ترين توسط قطر في حل األزمة 
األفغانية؟

◗ قــطــر قـــامـــت بـــــدور كــبــيــر فـــي هــذا 
ــال، ونــحــن عــلــى الــــــدوام نــرحــب  ــجـ املـ
بــأصــدقــائــنــا فـــي املــنــطــقــة مــثــل قطر 
للتدخل وإعطائنا الفرص أن نجلس 
ســـويـــًا تــحــت ســقــف واحـــــد ألنــــه من 
دون أصــدقــائــنــا وجــيــرانــنــا سيكون 
من الصعب علينا أن نجلب السالم 

لبالدنا.

إذن مــا هــى الــتــحــديــات الــتــي تــقــف في 
طريق الوصول إلتفاق سالم؟

◗ أحــــد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي نــواجــهــهــا 
وهــي أن حركة طالبان حتى اآلن ال 
تقبل الحديث املباشر مع الحكومة 
مما يمثل أكبر التحديات، باإلضافة 
لــتــحــد آخـــر نــســعــى جميعًا مــن أجــل 
ــو أن يــكــون هــنــاك  الــتــغــلــب عــلــيــه وهـ
ــار، ومـــــا لــــم يــكــن  ــ ــنـ ــ ــــالق الـ ــ وقـــــف إلطـ
هــنــاك وقـــف إلطــــالق الــنــار لــن تكون 
هناك ثقة بن األطــراف. ونتمنى في 
حــال التوصل التــفــاق مــع األمريكان 
أن يــتــم وقـــف إطــــالق الـــنـــار وتــوفــيــر 
بيئة مــســاملــة مــن شــأنــهــا أن تساهم 

بتحقيق الحوار املطلوب.
وأنــــا كـــامـــرأة أفــغــانــيــة أقــــدر وبشكل 
الـــدور الـــذي يــقــوم بــه املجتمع  كبير 
الدولي مثل قطر وباكستان وأملانيا 
الكبير وتوفيرهم  لــدورهــم  وغيرها 
ــذه الـــفـــرصـــة لـــلـــحـــوار، وبــاملــقــابــل  ــ هـ
ــنـــا مـــحـــادثـــات  يـــجـــب أن تــــكــــون لـــديـ

أيــضــًا فــي بــالدنــا. ونــحــن متفائلون 
ــة األفــغــانــيــة  بـــالـــوصـــول لــحــل لـــالزمـ

بشكل كبير.

ــدات  ــنــ ــل تـــريـــن أي تـــقـــدم فــــي األجــ وهـــ
األربعة العالقة؟

◗ مــا زالــت هناك استفهام كبير ألن 
ــدون مــشــاركــتــهــا  ــريــ األمــــريــــكــــان ال يــ
مـــعـــنـــا وكــــــذلــــــك طـــــالـــــبـــــان، ولـــكـــنـــنـــا 
باملقابل نرى بأن هناك تقدمًا كبيرًا 

بن طالبان والحكومة األمريكية.

مشاركة المرأة

وكيف ترين مشاركة املرأة؟
◗ مــشــاركــة املــــرأة فــي عملية الــســالم 
والحوار األفغاني في الدوحة كانت 
مــمــيــزة والحــظــنــا تـــطـــورًا كــبــيــرًا في 
نوعية وعدد املشاركات وفي املؤتمر 
امـــــــــرأة يــعــمــلــن  ــالــــي هــــنــــاك ١١  ــحــ الــ
بــنــشــاط كــبــيــر خــــالل املـــؤتـــمـــر الـــذي 
ــفـــاق الــجــيــد بـــن جــمــيــع  خــــرج بـــاالتـ
األطراف، وهؤالء النساء يشاركن من 
مختلف املجموعات ســواء إن كانت 
شبابية واملجتمع املدني والحكومة 

واملجلس األعلى للسالم وغيرها. 
ووجــدنــا تجاوبًا مــن حركة طالبان 
مع أعضاء الوفد املشارك من النساء 
خالل املؤتمر مما يعد فرصة كبيرة 
ملواجهة بعضنا البعض والحديث 

بشكل مباشر.

املجتمع األفغاني  وبــرأيــك كيف ينظر 
لدور املرأة؟

الــــــعــــــديــــــد مـــن  ــع هــــــنــــــاك  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــالـ ــ بـ  ◗
ــه  ــتــــي تـــواجـ الـــتـــحـــديـــات األمــــنــــيــــة الــ
ــرأة فــي املــجــتــمــع األفــغــانــي، ولكن  املــ
باملقابل فإننا نتمتع بنظام إسالمي 
ــقـــراطـــي ولـــيـــس هـــنـــاك مــشــاكــل  ــمـ ديـ
ــاب  ــذهــ ــــي عـــمـــل املـــــــــرأة أو الــ  فـ

ً
ــال ــثــ مــ

لـــلـــمـــدرســـة والـــجـــامـــعـــة والـــعـــمـــل فــي 
فــأنــا على سبيل  املــجــاالت،  مختلف 
الدبلوماسي  املثال أعمل في السلك 
وأعــمــل فــي قضايا الــســالم فــي نفس 
الـــوقـــت، وهــنــاك الــعــديــد مــن الــفــرص 
الكثير من  بالنسبة للمرأة وحققت 

النجاحات.

ومــاذا تتوقعني من الــدول األخــرى مثل 
قطر بعد إحالل السالم في أفغانستان؟

ــتـــوقـــع مــــن قــطــر  ◗ بـــالـــطـــبـــع نـــحـــن نـ
والــــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة األخــــــــــــرى فــي 
املنطقة أن يواصلوا عملهم ودعمهم 
ألفغانستان ومساعدتنا في تطوير 
الــتــحــتــيــة مــثــل املستشفيات  الــبــنــيــة 
واملـــــــــــدارس وغــــيــــرهــــا. ونـــتـــمـــنـــى أن 
يواصل صندوق قطر للتنمية عمله 
 
ً
 ومواصال

ً
في أفغانستان مستقبال

دعـــمـــه وبـــشـــكـــل خـــــاص لــفــئــة املـــــرأة 
والطفل.

وهل تتوقعون جذب استثمارات اجنبية 
بعد السالم؟

◗ نــــحــــن لــــديــــنــــا آمــــــــال وطــــمــــوحــــات 
كــــبــــيــــرة فــــــي هــــــــذا املــــــجــــــال وهــــنــــاك 
نــشــاط ومــحــادثــات مــع الــجــمــيــع من 
أجـــل جـــذب االســتــثــمــارات األجنبية 
ــو  ــدعــ ــل بــــــالدنــــــا ونــ ــيــ ــأهــ وإعـــــــــــــادة تــ
ــرى  ــ ــ قــــطــــر والـــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة األخـ
بالقدوم ألفغانستان والعمل معنا 
فـــي مـــجـــاالت مــثــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والزراعة واالستثمار في اقتصادنا.

:» مؤتمر الدوحة جمع طوائف األفغان تحت سقف واحد.. أصيلة ورداك  لـ»

11 امرأة  قطر أتاحت الفرصة لـ 
للمشاركة بالحوار األفغاني للسالم

أكدت أصيلة ورداك مدير عام شؤون األمم املتحدة بوزارة الخارجية األفغانية، على الدور الكبير الذي قامت به قطر في دعم واستضافة املؤتمر 
األفغاني للسالم بالشراكة مع جمهورية أملانيا. وقالت أصيلة ورداك مدير عام شؤون األمم املتحدة بوزارة الخارجية األفغانية وعضو باملجلس 
األعلى للسالم، في حوار مع »لوسيل« إن بالدها تتطلع للدعم القطري وتدفق االستثمارات من الدوحة بعد عملية السالم. ونوهت ورداك إلى 
التطور الكبير في مشاركة املرأة القطرية في القضية األفغانية مؤكدة ان الدوحة أتاحت الفرصة لحوالي 11 امرأة افغانية للمشاركة في الحوار 
األفغاني للسالم. وعددت ورداك عددا من القطاعات التي يمكن أن تساهم فيها قطر مستقباًل مثل االستثمار في مجاالت البنية التحتية والصحة 

والتعليم والزراعة وغيرها من املجاالت التي تساهم في ازدهار ونماء افغانستان. إلى تفاصيل الحوار:

»لوسيل« ¶  أصيلة ورداك تتحدث لـ

حوار: شوقي مهدي
 تصوير: عمرو دياب

عـــدم قــبــول طــالــبــان بالجلوس 
ــمــبــاشــر مـــع الــحــكــومــة أكــبــر  ال

التحديات الراهنة

تطور ملحوظ في مشاركة المرأة 
في عملية السالم األفغانية

نتطلع للدعم القطري بعد إحالل 
الــســالم لتطوير البنية التحتية 

األفغانية

االستثمارات القطرية في مجاالت 
ــة بعد  ــزراع الصحة والتعليم وال

السالم ستساهم في إعادة البناء
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لمخالفتها تطبيق ضوابط هيئة تنظيم مركز قطر للمال

100 ألف دوالر غرامة على شركة خدمات مالية
أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، 
ــا اتـــفـــقـــت عـــلـــى تـــســـويـــة مــــع شــركــة  ــهـ أنـ
الــخــدمــات املــالــيــة )قــطــر( قضت بفرض 
ألــــف دوالر  بــقــيــمــة 100  غـــرامـــة مــالــيــة 
أمــــريــــكــــي ودفـــــــع الـــتـــكـــالـــيـــف املـــعـــقـــولـــة 
املترتبة عــن التحقيق حــول املخالفات 
ــة لـــقـــواعـــد  ــركــ ــشــ املـــرتـــكـــبـــة مـــــن قـــبـــل الــ
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
لعام 2010 والقواعد العامة لعام 2005. 
وقــد سبق لهيئة التنظيم أن صرحت 
لشركة الخدمات املالية الدولية )قطر( 
في 28 يوليو عام 2009 بمزاولة أعمال 

وســاطــة الــتــأمــن فــي مــركــز قــطــر للمال 
أو منه.

وتمت التسوية وفــرض الغرامة املالية 
بعد انتهاء التحقيق الذي قادته هيئة 
الــتــنــظــيــم والــــذي خــلــص إلـــى أن شركة 
الخدمات املالية الدولية )قطر(، فشلت 
خالل الفترة املمتدة من مايو 2016 إلى 
الــســيــاســات،  فــي تطبيق  يــنــايــر 2018، 
واإلجـــــــــــراءات، واألنـــظـــمـــة، والـــضـــوابـــط 
ــــد مــكــافــحــة  ــــواعـ املـــطـــلـــوبـــة بـــمـــوجـــب قـ
غسل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب بشكل 
مــنــاســب. وشــمــلــت مــخــالــفــات الــشــركــة: 
عـــدم وضـــع الــســيــاســات، واإلجـــــــراءات، 
ــط الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــوابــ ــ ــــضــ ــة، والــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ واألنــ

املطلوبة والكفيلة بمنع عمليات غسل 
األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهــــــاب وحــفــظــهــا، 
وعــــدم تــعــيــن شــخــص مــســتــقــل للقيام 
بمراجعة إطــار عمل املكافحة واختبار 
ــراءات،  ــ مـــدى الــتــزام الــســيــاســات، واإلجــ
واألنــــظــــمــــة، والــــضــــوابــــط املـــطـــبـــقـــة فــي 
الشركة بقواعد مكافحة غسل األمــوال 
وتمويل اإلرهــاب الخاصة بمركز قطر 

للمال.
ــــدم تــوفــيــر  كـــمـــا شــمــلــت املـــخـــالـــفـــات: عـ
مستندات داعمة تثبت امتثال الشركة 
لقانون وقواعد مكافحة غسل األمــوال 
وتــمــويــل اإلرهـــــاب، وعــــدم الــتــعــامــل مع 
هيئة التنظيم بشكل واضح والتعاون 

معها بشكل مناسب لتوفير املعلومات 
ــا بـــمـــا يـــلـــزم فــيــمــا  ــارهــ ــطــ الــــالزمــــة وإخــ
يخص الشركة. وأشارت هيئة التنظيم 
أنــه ورغـــم عــدم كفاية السياسات،  إلــى 
واإلجـــــــــــراءات، واألنـــظـــمـــة، والـــضـــوابـــط 
املطبقة لدى الشركة للوفاء بالتزاماتها 
الــرقــابــيــة، لـــم تــجــد هــيــئــة الــتــنــظــيــم أي 
عــمــلــيــات تـــمـــويـــل غـــيـــر مــــشــــروع خـــالل 
التحقيق، وقد التزمت شركة الخدمات 
الــدولــيــة )قــطــر( بــتــســويــة هـــذه املــســألــة 
إلــى اتخاذ خطوات إصالحية  وعمدت 
مهمة ملعالجة مخاوف هيئة التنظيم، 
إلــى ما  وقــد خلصت اتفاقية التسوية 

يرضي هيئة التنظيم.

وهــيــئــة تــنــظــيــم مــركــز قــطــر لــلــمــال هي 
كــيــان رقــابــي مستقل تــم تــأســيــســه في 
العام 2005 بموجب املــادة رقــم )8( من 
قانون مركز قطر للمال، وتقوم الهيئة 
بتنظيم الشركات التي تقدم الخدمات 
املالية في مركز قطر للمال أو منه، كما 
تملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة 
الــســلــطــات التنظيمية بالتصريح  مــن 
لــلــشــركــات واألفــــــراد واإلشــــــراف عليها 
الـــضـــرورة، وتــمــارس  ومعاقبتها عــنــد 
هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقا 
ملعايير قانونية عاملية، تمت صياغتها 
عن قرب وفقا لنماذج القوانن املعتمدة 

في مراكز مالية بارزة أخرى.

تعزيز التعاون بين »قطر للمال« وهونغ كونغ

وقـــع مــركــز قــطــر لــلــمــال عـــددًا 
ــاهــــم مــع  ــفــ ــتــ مـــــن مــــــذكــــــرات الــ
كــيــانــات رئــيــســيــة فـــي هــونــغ 
كونغ، كما حضر ممثلون عن 
 ،Rise Summit املركز فعاليات
 Web« وهــي جــزء مــن مؤتمر
أبــرز املؤتمرات  Summit« من 
ــا  ــهــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وأســــرعــ
نـــمـــوًا فـــي الـــعـــالـــم. بــاإلضــافــة 
ــز اجــتــمــاعــات  ــركـ ــى عــقــد املـ إلــ
ــيــــعــــة املــــســــتــــوى مـــــع عــــدد  رفــ
مــن الــشــركــات الـــبـــارزة. وجــاء 
توقيع هذه املذكرات في إطار 
مجموعة مــن األنــشــطــة التي 
قــــام بــهــا مــمــثــلــو مـــركـــز قطر 
لــلــمــال، حــيــث شــمــلــت مــذكــرة 
ــع »انـــفـــســـت هــونــغ  تـــفـــاهـــم مــ
كـــــونـــــغ«، و»غـــــرفـــــة الـــتـــجـــارة 
العامة لهونغ كونغ«. وتهدف 
مذكرات التفاهم إلى تشجيع 
ــار بـــــن الــــطــــرفــــن،  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
وتــعــزيــز املــصــالــح املــشــتــركــة 
واملـــــــــــبـــــــــــادرات الــــتــــعــــاونــــيــــة، 
ــريــــف  ــعــ بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى تــ
ــغ كـــونـــغ  ــ ــونـ ــ ــن هـ ــ ــات مــ ــ ــركــ ــ شــ
ــر الـــصـــيـــنـــي الـــرئـــيـــســـي  ــ ــبـ ــ والـ
ــة تــحــت  ــلـ ــامـ ــعـ بــــالــــشــــركــــات الـ
لــلــمــال؛ هذا  مظلة مــركــز قطر 
وإلـــى جــانــب تسهيل الــحــوار 
 
ً
والـــتـــفـــاعـــل الــــهــــادف، خــاصــة
مع الشركات التي ترغب في 
االستثمار في قطر واملنطقة 

ككل.
وتــــشــــمــــل مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
مــــع »إنـــفـــســـت هـــونـــغ كـــونـــغ« 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات تــركــز على 
الترويج االستثماري، وتدعم 
االستثمار الثنائي بن قطر 
وهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، وتـــشـــجـــيـــع 
الـــشـــركـــات املــحــلــيــة فـــي كلتا 
الــدولــتــن إلنــشــاء أو توسيع 
ــالـــهـــا فــــي كــــال الـــبـــلـــديـــن.  أعـــمـ
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــنـــشـــاطـــات 
ــرفــــة  ــمــــال وغــ ــلــ ــر لــ ــز قــــطــ ــ ــركـ ــ مـ
ــارة الـــعـــامـــة فــــي هــونــغ  ــتـــجـ الـ
كـــونـــغ، ســتــعــمــل املــؤســســتــان 

عــلــى اســتــضــافــة اجــتــمــاعــات 
مــــــع وفــــــــــود عــــمــــل مــــــن دولــــــة 
قطر وهــونــغ كــونــغ، وتنظيم 
نــــدوات ومــؤتــمــرات مشتركة 

حول املواضيع ذات الصلة.
وعلقت الشيخة العنود بنت 
حمد آل ثاني، املدير التنفيذي 
لتنمية األعمال في مركز قطر 
للمال، بالقول: »تتمتع كل من 
قــطــر وهــونــغ كــونــغ بــعــالقــات 
ثــنــائــيــة قــويــة تــمــتــد لــســنــوات 
عــــديــــدة، ويـــأتـــي تــوقــيــع هــذه 

ــيـــات بــمــثــابــة تــتــويــج  ــاقـ ــفـ االتـ
لهذه الروابط التاريخية. ومن 
خـــالل مــذكــرات الــتــفــاهــم هــذه، 
ــا بــتــوســيــع قــــدرة  ــقـــوم أيـــضـ نـ
مــركــز قــطــر لــلــمــال عــلــى خلق 
املزيد من مجاالت العمل أمام 
الشركات التي تتخذ من قطر 
وهونغ كونغ مقرًا لها، بينما 
نمهد الطريق لخلق املزيد من 
الفرص للتعاون ذات الفائدة 
نـــؤكـــد ثقتنا  كــمــا  ــتـــبـــادلـــة.  املـ
بتحقيق تــقــدم مجز كنتيجة 
لذلك، ونتطلع إلى العديد من 
الفرص التي ستثمر عن هذه 

الشراكات«. 
ــادة مـــحـــمـــد بــن  ــــــق ســــــعــــ

ّ
وعــــــل

ــــواري، الــقــنــصــل  ــكــ ــ ســـلـــطـــان الــ
ــــدى  ــر لــ ــ ــطــ ــ الــــــــعــــــــام لــــــــدولــــــــة قــ
منطقتي هونغ كونغ ومكاو 
بجمهورية الصن الشعبية، 
بــالــقــول: »تــبــقــى هــونــغ كونغ 
شــريــكــا مــحــوريــا لــدولــة قطر، 
ــيــــع مـــــذكـــــرات الـــتـــفـــاهـــم  وتــــوقــ
التزام الطرفن  هذه يدل على 
بالعمل املشترك بينهما، بما 
ــبـــادل  ــتـ ــاون املـ ــعــ ــتــ ــك الــ ــ فــــي ذلــ

ــادة االســتــثــمــار األجــنــبــي  ــزيـ لـ
املباشر. ونحن نتطلع للمزيد 
من العمل مع »إنفست هونغ 
كــــــونــــــغ«، و»غــــــرفــــــة الــــتــــجــــارة 
الـــعـــامـــة لــهــونــغ كــــونــــغ«، كما 
نــــنــــتــــظــــر رؤيـــــــــــة اإلنــــــــجــــــــازات 
الكبيرة التي ال بد أن تثمر عن 

هذه االتفاقيات«.
أمــــا ســتــيــفــن فــيــلــيــبــس، املــديــر 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــرويــــج االسـ ــتــ الـــــعـــــام لــ
فــــي »إنـــفـــســـت هـــونـــغ كـــونـــغ«، 
فـــاعـــتـــبـــر أن »تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
الــتــفــاهــم يــمــثــل عـــالمـــة فــارقــة 
هــامــة فــي مــســار الــتــعــاون بن 
هــونــغ كــونــغ وقــطــر لتشجيع 
املــتــبــادل بينهما،  االســتــثــمــار 
إذ تــوفــر هـــذه املــذكــرة أســاًســا 
مناسبا لكال الطرفن لتعزيز 
ــقـــائـــمـــة لــجــذب  عـــالقـــاتـــهـــمـــا الـ
االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر 
لــكــل مــنــهــمــا. ولــتــحــقــيــق هــذه 
ــة، ســـتـــواصـــل »إنــفــســت  ــايـ ــغـ الـ
هونغ كونغ« عملها عن كثب 
مــــع مـــركـــز قـــطـــر لـــلـــمـــال بــشــأن 
أعمال تشجيع االستثمار في 

املستقبل«.

¶ الشيخة العنود خالل توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة هونغ كونغ

الدوحة - 

الدوحة - 

البنك األهلي يحصد 
جائزتين دوليتين

حـــــــــــاز الــــــبــــــنــــــك األهــــــــــلــــــــــي، إحــــــــدى 
الرائدة في دولة  املؤسسات املالية 
قــطــر، عــلــى جـــائـــزة »خــزيــنــة البنك 
األسرع نموا في قطر للعام 2019« 
مـــن مــجــلــة »جـــلـــوبـــال بــانــكــنــج أنــد 
فــايــنــانــس ريــفــيــو« وذلــــك للجهود 
الــخــزيــنــة فــي البنك  املــمــيــزة إلدارة 
ــتـــجـــات  ــنـ ــر مـ ــ ــــويـ ــــطـ ــي تـ ــ ــ ــي فـ ــ ــ ــلـ ــ ــ األهـ
وخدمات مميزة ومبتكرة للعمالء 

في قطر.
تــعــتــبــر »مـــجـــلـــة جـــلـــوبـــال بــانــكــنــج 
ــو« مــجــلــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ أنــــــــد فــــايــــنــــانــــس ريـ
مــتــخــصــصــة فـــي مـــجـــال املـــصـــارف 
ــة وهــــــي تــغــطــي  ــيــ ــالــ والــــــشــــــؤون املــ
التطورات الخاصة باملجال املالي 
واملصرفي من شتى أنحاء العالم. 
وتــــــــم إطــــــــــالق جــــــوائــــــز »جــــلــــوبــــال 
ــانـــس ريـــفـــيـــو«  ــنـ ــايـ ــد فـ ــ بـــانـــكـــنـــج آنــ
لـــتـــكـــريـــم املــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 

املالية على اختالف أحجامها.
ــال الــبــنــك األهـــلـــي أيــضــا جــائــزة  ونــ
ــقــــروض  ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــــي خـ »الـــتـــمـــيـــز فـ
الــشــخــصــيــة والـــتـــجـــاريـــة فــــي قــطــر 
لــلــعــام 2019« مــن االتــحــاد الــدولــي 
ــرب، خـــــالل حــفــل  ــعــ لــلــمــصــرفــيــن الــ
تـــوزيـــع جـــوائـــز الــتــمــيــز واإلنـــجـــاز 
لـــلـــعـــام 2019  ــربــــي  ــعــ الــ ــرفــــي  املــــصــ
والــــذي عــقــد مــؤخــرا فــي العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بــيــروت وحــضــره حشد 
واســـع مــن كــبــار املصرفين العرب 

وصناع القرار من القطاعن املالي 
واملـــصـــرفـــي وهــيــئــات ومــؤســســات 
ــة عـــربـــيـــة  ــيــ ــعــ ــريــ تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وتــــشــ

وإقليمية.
ــال مـــحـــمـــود مـــلـــكـــاوي الــرئــيــس  ــ وقــ
التنفيذي بــاإلنــابــة للبنك األهــلــي: 
 بنيلنا جائزة »خزينة 

ّ
»نحن نعتز

البنك األســرع نموا في قطر للعام 
2019« وجائزة »التميز في خدمات 
الـــقـــروض الــشــخــصــيــة والــتــجــاريــة 
فــي قطر للعام 2019«، وأن هاتن 
تــا لتتويج جهود  الــجــائــزتــن جــاء
البنك األهلي املستمرة في االبتكار 
وطرح أفضل الخدمات واملنتجات 

تطوّرا في قطر«.
ــر الـــــفـــــوز بـــهـــذه  ــبـ ــتـ ــعـ وأضـــــــــــاف: »يـ
الــجــوائــز لــلــعــام الــحــالــي وحــصــول 
الــبــنــك األهـــلـــي أيـــضـــا عــلــى جــائــزة 
»الــبــنــك األفـــضـــل بـــجـــودة األصــــول 
فــي قــطــر« فــي قمة العصر الجديد 
لــلــصــيــرفــة والـــتـــي أقــيــمــت مــؤخــرا 
ــا عـــلـــى مـــدى  ــانــ ــــي الـــــدوحـــــة بــــرهــ فـ
التزامنا بمواصلة مسيرة الريادة 
واالبــتــكــار والعمل املستمر لنكون 
من رواد العمل املصرفي في قطر، 
وســأنــتــهــز هــــذه املــنــاســبــة ألشــكــر 
عــمــالء الــبــنــك األهـــلـــي عــلــى ثقتهم 
ــــي أهــلــتــنــا  ــتـ ــ ــي نـــعـــتـــز بـــهـــا والـ ــتــ الــ
للحصول على تلك الجوائز والتي 
بــهــا سنستمر بــتــقــديــم كـــل مـــا هو 
جـــديـــد ومــمــيــز لــخــدمــتــهــم وتــلــبــيــة 

كافة احتياجاتهم.

الدوحة - قنا

الشيخة العنود: 
توسيع قدرة 
»قطر للمال« 

لتوسيع 
االستثمارات

البنك التجاري يطرح بطاقة »ميتال«

أطـــلـــق الـــبـــنـــك الــــتــــجــــاري، بــطــاقــتــه 
الحصرية حديثة اإلصدار »ميتال« 
لعمالء برنامج املكافآت الحصري. 
وفــــي ســعــيــه الـــدائـــم إلــــى االبــتــكــار، 
ا فـــي طــرح  مـــا زال الــبــنــك مـــســـتـــمـــّرً
منتجات وخدمات مبتكرة وحديثة 
فــي الـــســـوق. ورّحـــبـــت رؤيـــا خــاجــه، 
مــســاعــد مــديــر عــــام ورئـــيـــس إدارة 

ــات واملـــــــدفـــــــوعـــــــات بـــهـــذا  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ الـ
: »يــــــبــــــذل الـــبـــنـــك 

ً
اإلطـــــــــــالق قـــــائـــــلـــــة

الــــــتــــــجــــــاري قــــــصــــــارى جـــــهـــــده فــي 
مجال االبتكار. فإننا نسعى بذلك 
ــيـــاجـــات عــمــالئــنــا  ــتـ إلـــــى تــلــبــيــة احـ
مـــــــة أنــــمــــاط  وتــــوقــــعــــاتــــهــــم ومـــــــالء
املــتــبــّدلــة. مــن جهة أخــرى،  حياتهم 
نعتقد أن بطاقة »ميتال« بجودتها 
الـــرفـــيـــعـــة وتـــصـــمـــيـــمـــهـــا املــــزخــــرف 
بـــــــــاألســـــــــود والـــــــذهـــــــبـــــــي ســـــتـــــروق 

لعمالئنا أعضاء برنامج املكافآت 
ز مــن تجربتهم 

ّ
الــحــصــري وســتــعــز

املصرفية بفضل تصميمها األنيق 
ــازات الــعــاملــيــة واملـــرمـــوقـــة  ــيــ ــتــ واالمــ

التي توفرها.
وتتيح بطاقة »ميتال«، األولــى من 
نوعها في السوق القطري، لعمالء 
الــبــنــك الـــتـــجـــاري أعـــضـــاء بــرنــامــج 
ــا فــريــدًا من 

ً
املكافآت الحصري عــامل

ــيــــازات الـــراقـــيـــة. فـــتـــقـــّدم هــذه  ــتــ االمــ

 مجانية 
ً
البطاقة الحصرية ترقية

مـــــن مــــاســــتــــرد كــــــــارد وورلــــــــــد إلــــى 
ماستركارد وورلد إيليت.

 عـــلـــى ذلـــــــك، تـــتـــيـــح بــطــاقــة 
ً
عـــــــــالوة

»مـــيـــتـــال« مــجــمــوعــة ال مــثــيــل لــهــا 
مــن املــكــافــآت املــخــتــارة الــتــي تشمل 
ــتـــأمـــن بــشــكــل  الـــســـفـــر وخــــدمــــات الـ
يــواكــب متطلبات الحياة اليومية، 
إلــى إمكانية االستمتاع  باإلضافة 
فـــاخـــرة منتقاة  حــصــرًيــا بــتــجــارب 

بعناية وبامتيازات عاملية املستوى 
ــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة  ــحــــصــ مـــثـــل الــ
الذهبية من نادي امتياز الخطوط 
الــجــويــة القطرية وتــرقــيــة عضوية 
لــدى التحالف العاملي  ديسكفوري 
للفنادق وإمكانية الدخول املجاني 
إلــــــى قـــــاعـــــات االنــــتــــظــــار الـــفـــاخـــرة 
فـــي أكــثــر مـــن 1200 مــطــار وخــدمــة 
اســتــقــبــال خــاصــة بــبــطــاقــة ماستر 

كارد وغيرها.

الدوحة - 
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في جلسة هادئة 

% 0.12 مليار ريال رسملة السوق والمؤشر ينخفض   582.1 

حققت املؤسسات واملحافظ 
االســــتــــثــــمــــاريــــة الـــقـــطـــريـــة 
ــامـــات  ــعـ ــة تـ ــسـ ــلـ خـــــــال جـ
أمس األحد أولى جلسات 
ــداوالت األســـبـــوع الــثــالــث  ــ تـ
مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، صــافــي 
حركة شراء تقدر بنحو 3.51 مليون 
ريــال بما يعادل نحو 965.7 ألــف دوالر، وذلك 
رغم انخفاض كميات األسهم املتداولة والقيم 
اإلجمالية لألسهم مقارنة بالجلسة األخيرة 
ــادت املــؤســســات  مـــن األســـبـــوع املـــاضـــي. كــمــا قــ
واملحافظ االستثمارية األجنبية خال جلسة 
األمـــس صــافــي حــركــة شـــراء تــقــدر بنحو 3.97 
مــلــيــون ريــــال بــمــا تـــعـــادل قــيــمــتــه بــنــحــو 1.09 
مليون دوالر أمريكي، حيث ال تزال املؤسسات 
واملحافظ االستثمارية األجنبية تبدي تفاؤلها 
بالسوق القطري وبالنمو االقتصادي بشكل 

عام.

3.5 مليون ريال صافي 
شراء المؤسسات 
والمحافظ القطرية

لقطة

الدخل الحقيقي
يعرف الدخل الحقيقي في علم االقتصاد على أنه هو 
الدخل الناتج عن زيادة اإلنتاج وليس زيادة األسعار 
وهـــو يــخــتــلــف عـــن الـــدخـــل الــظــاهــري أو الــنــقــدي الـــذي 
يــعــنــي زيــــادة فــي األســـعـــار ولــيــس زيــــادة فــي اإلنــتــاج. 
وتعرف زيادة الدخل الظاهرية بالتضخم الذي يتأثر 
بعوامل عديدة أهمها على اإلطاق عرض النقد فكلما 
زاد عـــرض الــنــقــد بــــدون أن يــقــابــلــه زيــــادة فــي اإلنــتــاج 
ينتج عنه زيـــادة فــي الطلب دون أن يقابله زيـــادة في 
الــــعــــرض. مــمــا يـــــؤدي إلــــى زيــــــادة وهــمــيــة فـــي الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي. وتتم معرفة الناتج املحلي اإلجمالي 
الحقيقي وبالتالي الدخل الحقيقي عن طريق العودة 

إلى ما يعرف بأسعار سنة األساس.

دليل المستثمر

 أخبار الشركات
¶ أعــلــنــت شــركــة قطر 
لـــلـــتـــأمـــن عــــن عــزمــهــا 
اإلفصاح عن البيانات 
املالية للفترة املنتهية 
ــو مـــن  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ فـــــــي 30 

العام الجاري وذلك يوم الثاثاء املوافق 30 يوليو 
.2019

¶ أعــلــنــت شركة 
قـــطـــر لــلــســيــنــمــا 
وتـــوزيـــع األفـــام 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــزمـ ــ ــ عــــــــــــــن عـ

اإلفصاح عن البيانات املالية للفترة املنتهية في 30 
يونيو من العام الجاري وذلك يوم اإلثنن املوافق 

29 يوليو 2019.

أعـــــلـــــنـــــت شــــركــــة   ¶
ــــة الــــقــــطــــريــــة  ــ ــــاحـ املـــ
)مــاحــة( عــن عزمها 
ــن  ــ اإلفــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاح عــ

البيانات املالية للفترة املنتهية في 30 يونيو من 
العام الجاري وذلــك يــوم اإلثنن املوافق 29 يوليو 

.2019

ــمــــواد االســـتـــهـــاكـــيـــة  ــلــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــركــــة املـ ¶ أعـــلـــنـــت شــ
ــا  ــهـ عــــــن عـــزمـ
اإلفــــــــــصــــــــــاح 
عن البيانات 
املــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة 

الــجــاري  الــعــام  للفترة املنتهية فــي 30 يــونــيــو مــن 
وذلك يوم الثاثاء املوافق 6 أغسطس 2019.

أقــفــل املــؤشــر الــعــام لــبــورصــة قــطــر جلسة تـــداوالت 
أمس األحد على انخفاض طفيف في جلسة تواصل 
فيها هدوء التداوالت جاء متزامنا مع االنتهاء من 
تنفيذ عمليات تجزئة أسهم الشركات املدرجة في 

بورصة قطر.
وقــد استقر املــؤشــر فــي أعــقــاب تـــداوالت أمــس عند 
مستوى 10,600.20 نقطة بنسبة تــراجــع تساوي 
0.12% بعد أن خسر ما قيمته 13.12 نقطة، في حن 
بلغت رسملة السوق نحو 582.1 مليار ريــال، بعد 
أن خسر ما قيمته 0.8 مليار ريال مقارنة بتعامات 
يــوم الخميس املــاضــي. أمــا السيولة فقد استقرت 
بدورها عند مستوى 79.3 مليون ريال، منخفضة 
املــاضــي  الــخــمــيــس  بــذلــك 67.13% مــقــارنــة بجلسة 
إلــى ذلــك فقد بلغت كمية األســهــم املــتــداولــة 32.08 
مليون سهم في نهاية جلسة األمس، كما بلغ عدد 
العقود املنفذة 3326 صفقة، مسجا تراجعا بنسبة 

.%53.56
الــشــراء بالنسبة للمساهمن  ــداوالت  تــ وسجلت 
القطرين انخفاضا ملحوظا مقارنة بتعامات 
الــشــراء 60.41% مقابل  البيع، حيث بلغت نسبة 
الــتــداول  68.58% إجمالي نسبة البيع، حيث تــم 
بالشراء على 41 شركة بكمية أسهم تقارب 16.6 

مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة تــقــدر بــنــحــو 31.8 مليون 
ريال، في حن كانت قيمة صفقات بيع املساهمن 
القطرين 41.8 مليون ريــال وبكمية أسهم 17.7 
مليون سهم. أما املؤسسات القطرية املتمثلة في 
الــشــركــات واملــحــافــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 

فاشترت بقيمة تفوق 16.02 مليون ريال من خال 
3.7 مليون سهم والـــتـــداول على 17 شــركــة شــراء 
الــتــداول على 15 شركة بيعا بكمية أسهم  مقابل 
إلــى نحو 2.8 مليون سهم وبقيمة تــداول  تصل 

تساوي 12.5 مليون ريال بيعا.

إلى ذلــك، فقد نشط األفــراد الخليجيون شــراء من 
خال التداول على 14 شركة بكمية أسهم متداولة 
ألــف سهم بقيمة تــجــاوزت 942.1  تــســاوي 775.4 
الــتــداول على 13 شــركــة بالبيع  ألــف ريـــال مقابل 
ألــف سهم بقيمة 1.1 مليون ريــال.  لنحو 983.1 
وعلى املؤسسات الخليجية التي نشطت بدورها 
على عمليات الشراء بقيمة 8.9 مليون ريال مقابل 
ــال بيعا حــيــث وقـــع الـــتـــداول شــراء  4.1 مــلــيــون ريـ
على 7 شــركــات بكمية أسهم تــســاوي 1.8 مليون 
سهم والبيع على 8 شركات بكمية أسهم تساوي 

2.08 مليون سهم.
ومن جهة ثانية، فقد تداول األفراد األجانب شراء 
عــلــى 41 شــركــة بكمية أســهــم نــاهــزت 6.7 مليون 
ــال، فـــي حـــن كــانــت  ــ ســهــم بــقــيــمــة 11.2 مــلــيــون ريـ
شملت عمليات البيع على 36 شركة بكمية أسهم 
تساوي 6.8 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون ريال. 
أمـــا بالنسبة لــلــمــؤســســات األجــنــبــيــة املــكــونــة من 
الــشــركــات واملــحــافــظ والــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة 
تـــم الــــتــــداول عــلــى أســهــم 15 شــركــة شــــراء بكمية 
أسهم تجاوزت 2.2 مليون سهم وبقيمة إجمالية 
تــســاوي نــحــو 10.2 مــلــيــون ريــــال، فــي حــن كانت 
عمليات البيع على أسهم 14 شركة وبكمية أسهم 
تــــجــــاوزت ســقــف 1.5 مــلــيــون ســهــم وبــقــيــمــة 6.2 

مليون ريال.
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ــد  شـــهـــدت جــلــســة تــــــــداوالت أمـــــس األحــ
ــام  ــ ــجــ ــ ــــم وأحــ ــيـ ــ ــي قـ ــ ــ تــــســــجــــيــــل هـــــــــــدوء فـ
ــداوالت األمــــــر الــــــذي انـــعـــكـــس عــلــى  ــتــــ الــــ
املـــــــــؤشـــــــــرات الــــقــــطــــاعــــيــــة إلـــــــــى جــــانــــب 
ــرات الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــبــايــنــت  ــ ــــؤشـ املـ
اتــجــاهــات املـــؤشـــرات بــن الــصــعــود في 
الــقــطــاعــات الرئيسية والقيادية  بعض 
مقابل انخفاض قطاعات أخرى بضغط 

من القياديات ضمن تلك القطاعات.
وقـــــــد ســـجـــلـــت املـــــــؤشـــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة 
انخفاضات طفيفة مقارنة باملستويات 
املسجلة خال الجلسات املاضية، حيث 
ســجــل تــراجــع مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي 
بنسبة 0.12% بعد أن خسر مــا قيمته 
24.14 نقطة ليقفل املؤشر عند مستوى 
تـــراجـــع  ــــن  ــــي حـ فـ نـــقـــطـــة،   19,505.26
مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان اإلســامــي 
السعري بنسبة 0.01% بعد أن خسر ما 
قيمته 0.36 نقطة ليغلق عند مستوى 
أقــــفــــل مـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. كـــمـــا   2,404.42
بــــورصــــة قـــطـــر الــــريــــان اإلســــامــــي عــنــد 
مستوى 4,094.00 نقطة محققا قيمة 
نــقــطــة لينخفض  تــراجــع تــســاوي 0.61 
إلـــى  تــــســــاوي %0.01.  املــــؤشــــر بــنــســبــة 
ذلك، فقد تراجع من جهته مؤشر جميع 
األســهــم بنسبة تــســاوي 0.16% ليغلق 
املــؤشــر عــنــد مــســتــوى 3,129.46 نقطة 

مسجا قيمة تغير تساوي 4.98 نقطة.
وبــالــنــســبــة لــلــمــؤشــرات الــقــطــاعــيــة، فقد 
ــع مـــؤشـــر جــمــيــع أســـهـــم الــبــنــوك  ــراجــ تــ
املــالــيــة بنسبة 0.27% بعد  والــخــدمــات 
أن خسر ما قيمته 11.08 نقطة، ليدفع 
إلــى 4,090.49  إلــى االنخفاض  باملؤشر 
ــر جــمــيــع أســهــم  نـــقـــطـــة. وتــــراجــــع مـــؤشـ
الــخــدمــات والــســلــع االستهاكية  قــطــاع 
بــمــا نــســبــتــه 0.53% بــعــد أن خــســر ما 
قيمته 43.97 نقطة ليغلق املؤشر عند 
مستوى 8,247.97 نقطة. وارتفع مؤشر 
جميع أســهــم الصناعة بنسبة %0.23 
بعد أن كسب ما قيمته 7.46 ليقفل عند 
مستوى 3,243.46 نقطة. وتراجع مؤشر 

جميع أسهم قطاع التأمن بنسبة 0.89-
% بعد أن خسر ما قيمته 28.52 نقطة 
ليغلق املــؤشــر عند مستوى 3,171.34 
ــر جــمــيــع أســهــم  نـــقـــطـــة. وتــــراجــــع مـــؤشـ
الــعــقــارات بنسبة 0.07% بعد أن  قطاع 
خسر في أعقاب جلسة تعامات األمس 
لــإغــاق  بـــاملـــؤشـــر  لــيــدفــع  نــقــطــة   1.14
عند مستوى 1,570.42. وارتــفــع مؤشر 
ــاالت بــمــا نسبته  جــمــيــع أســـهـــم االتــــصــ
قــيــمــتــه 1.74  0.18% بــعــد أن كــســب مـــا 
إلــى االرتــفــاع إلى  نقطة ليدفع باملؤشر 
مستوى 947.15 نقطة. وســجــل مؤشر 
جميع أسهم النقل تراجعا بما نسبته 
قــيــمــتــه 0.67  0.03% بــعــد أن خــســر مـــا 
نـــقـــطـــة لـــيـــدفـــع بـــاملـــؤشـــر إلـــــى مــســتــوى 

اإلقفال عند مستوى 2,544.17 نقطة.
إلى ذلك، فقد قادت أسهم شركة الخليج 
التكافلي االرتفاعات حيث ارتفع سهم 
يــلــيــهــا  بـــمـــا نــســبــتــه %1.63،  الـــشـــركـــة 
ســهــم صــنــدوق الـــريـــان بنسبة تــســاوي 
الـــبـــنـــك األهـــلـــي  ــم ســـهـــم  ثــ 1.39% ومـــــن 
الــــذي ارتــفــعــت أســهــمــه بــنــســبــة %1.33 
الــقــطــريــن بنسبة  وشــركــة املستثمرين 
1.24% ومن ثم أسهم شركة بنك الدوحة 
بــمــا نــســبــتــه 1.13%. أمـــا األســـهـــم الــتــي 
انخفضت خــال جلسة تعامات أمس 

األحــد فهي كانت أسهم شركة الخليج 
الــدولــيــة بنسبة 1.58% ومـــن ثــم أسهم 
شــركــة اإلســامــيــة القابضة بما نسبته 
1.14% وأسهم شركة قطر للتأمن بما 
نسبته 1.10% ومن ثم أسهم شركة ودام 
بما نسبته 0.92% ومن ثم أسهم شركة 

مجمع املناعي بما نسبته %0.77.
ــحــــوذت أســـهـــم شـــركـــة أوريــــــدو  ــتــ واســ
على املرتبة األولـــى مــن حيث األسهم 
األكثر استحواذا على السيولة بنحو 
9.7 مــلــيــون ريــــال يــلــيــهــا ســهــم شــركــة 
كــهــربــاء ومـــاء بنحو 5.4 مليون ريــال 
ومــن ثــم أسهم شركة مسيعيد بنحو 
5.07 مليون ريال ومن ثم أسهم شركة 
صناعات قطر بنحو 4.6 مليون ريال 
ــــات بـــنـــحـــو 4.4  ــاقـ ــ ــة نـ ــركــ ــم شــ ــ ــهـ ــ وأسـ
ــا بــالــنــســبــة لــألســهــم  ــال. أمــ ــ مــلــيــون ريــ
األكثر تــداوال فقد جــاءت شركة إزدان 
ــي املـــرتـــبـــة األولــــــى بكمية  الــقــابــضــة فـ
أســهــم تــســاوي نحو 4.2 مليون سهم 
يــلــيــهــا ســـهـــم بـــنـــك قـــطـــر األول بــنــحــو 
3.9 مليون سهم ومن ثم أسهم شركة 
قامكو بنحو 2.9 مليون سهم وأسهم 
شركة مسيعيد بنحو 1.9 مليون سهم 
ومن ثم أسهم شركة ناقات بنحو 1.9 

مليون سهم.

5 قطاعات تنخفض بقيادة الخدمات

■ أداء مؤشر قطاع البنوك خالل جلسة امس
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الشركة القطاع
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2,669,029.370
0.000

3,346,599.630
4,027,161.590
522,386.320
399,275.200

313,316.950
103,059.660

4,677,371.160
4,012,109.090
5,466,019.240
1,357,023.381
1,022,915.770
5,075,886.090
791,856.198

2,928,156.004

50,445.600
0.000
0.000

1,010,047.130
3,485.800

نشرة التداوالت  اليومية ٢٠١٩-14-07

مؤشرات القطاعات 

األكثر نشاطا من حيث الكمية األكثر نشاطا من حيث القيمة

الكمية باألسهمالقيمة بالريال القطري

االتصاالتالصناعةالبنوك الخدمات

ازدان القابضة

قطر االول

قامكو

مسيعيد

ناقالت

اوريدو

كهرباء وماء

مسيعيد

صناعات قطر

ناقالت

4,217,866

3,983,589

2,942,454

1,950,478

1,930,183

9,728,937.72

5,466,019.24

5,075,886.09

4,677,371.16

4,475,425.88

العقارات النقلالتأمين
% 0.03- % 0.18 % 0.07- % 0.89- % 0.23 % 0.53- % 0.27-

المؤشر العام

نقطة
10,600.20

التغير

 نقطة
-13.12

نسبة التغير

% -0.12
رسملة السوق

582.1
مليار ريالمليار ريال

0.8

كمية األسهم

 32.08
%مليون سهم

-56.27
عدد الصفقات

3326
% صفقة

-53.56

19159
شركة
43

االسالمية 
القابضة

قطر
للتأمين

ودام مجمع 
المناعي

الخليج 
الدولية

% % % %% 1.14- 1.10 0.92- 0.77-1.58-

األكثر انخفاضًا

الخليج 
التكافلي

بنك 
الدوحة

المستثمرين صندوق 
الريان

االهلي

%% % %% 1.631.13 1.24 1.391.33

أداء األسهم

األكثر ارتفاعًا

79.4

%56.27-

مليون ريال

الخدماتالعقاراتالنقل الصناعةاالتصاالت البنوكالتأمين
%6%10%15 %13%33 %1%22

راء
شـــ

تعامالت المساهمين
ع

يــ
ب

األجانب

القطريون

الخليجيون

%60.41
%12.47

%6.63 %68.58
%24.79 %27.12
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مسؤولون في جهاز األمن البحريني جندوا 
قياديين في القاعدة الغتيال معارضين

التسجيالت التي تم الكشف عنها، تحدثت عن 
شهادتني لقياديني فــي تنظيم القاعدة االول 
البارزين في  الــقــادة  يدعى محمد صالح احــد 
الــقــاعــدة فــي البحرين، والــثــانــي هشام  تنظيم 
هــــالل مــحــمــد الــبــلــوشــي بــحــريــنــي الــجــنــســيــة 
وعضو في جماعة جند الله املسلحة املرتبطة 
بالقاعدة بشكل مباشر، واللذان قاما بتسجيل 
هـــذه الــشــهــادات نتيجة مــخــاوف مــن ان تقوم 
الــبــحــريــنــيــة مـــن التضحية  االجـــهـــزة االمــنــيــة 
بـــهـــمـــا، حـــيـــث قـــــال مـــحـــمـــد صــــالــــح ان تـــاريـــخ 
الشهادة يعود الــى االحــد 10 يوليو من العام 
2011 وهـــو الــوقــت الــــذي يــعــيــش فــيــه الــشــارع 
ــعـــارضـــة  الـــبـــحـــريـــنـــي تــــصــــادم عـــنـــيـــف بــــني املـ
والــســلــطــات، مــشــددا عــلــى ان تسجيل فيديو 
ــادة يـــأتـــي نــتــيــجــة ســعــي مــنــه لــحــمــايــة  ــهـ الـــشـ
نــفــســه مـــن جـــهـــاز االمـــــن الـــوطـــنـــي الــبــحــريــنــي 
ــن الــدولــة مــن ان يــضــحــوا بــهــم او يلفقون  وامـ
فــقــال انه  امــا البلوشي  الــعــديــد مــن التهم  لهم 
ســجــل مــقــطــع الــشــهــادة خــوفــا مــن ان يضحى 
به من قبل الحكومة وان اجهزة الدولة واالمن 
تحديدا يجهزون لخطة للتخلص منهم ودفن 
االســـرار التي معهم والــعــالقــات التي ربطتهم 
بجهاز االمــن مــن اجــل تنفيذ عمليات خاصة 
لــرمــوز معارضة  مــن ضمنها عمليات اغتيال 

ومنها رموز معارضة شيعية.
ــنــــاول بـــرنـــامـــج مـــا خــفــي اعـــظـــم مـــا عــاشــت  وتــ
عــلــى وقــعــه الــبــحــريــن فـــي الـــعـــام 2011، حيث 
خرج الشعب الى الشوارع للمطالبة بالتغيير 
السياسي والتشريعي والــدســتــوري، غير ان 
الــــدولــــة قـــامـــت بــالــســيــطــرة عــلــى املــتــظــاهــريــن 
واالحداث، وقد قاد عمليات تفريق املتظاهرين 
فــي اعــتــصــام دوار الــلــؤلــؤة فــي مـــارس 2011، 
املــقــدم ركــن قائد كتيبة االمــن الداخلي سابقا 
الـــذي خــرج مــن البحرين في  يــاســر الجالهمة 
الــنــظــام البحريني،  عــام 2013 بعد خــالفــه مــع 
والــذي قــال في تصريحات خص بها برنامج 
ما خفي اعــظــم«  ان تجمعات املواطنني بدأت 
في منتصف شهر فبراير 2011 وتــم تفريقها 
من قوات امنية وقد اسفرت املحاوالت االولى 
عـــــن تـــســـجـــيـــل حـــــــــاالت وفـــــيـــــات فـــــي صـــفـــوف 
املواطنني واالمنيني، وعلى اثر ذلك تم تشكيل 
الــداخــلــي نجحت فــي تفريق  كتيبة مــن االمـــن 
املتظاهرين في تاريخ 13 مارس 2011 بكتيبة 
قــوامــهــا 700 جــنــدي، مــوضــحــا ان املــعــلــومــات 
الــتــي كــانــت بــحــوزتــهــم ان املــتــظــاهــريــن كــانــوا 
يحملون قنابل واسلحة مختلفة، مما اجبر 
ــلـــى ارتـــــــــداء مــــضــــادات  ــام عـ ــتــــصــ ــوة فــــك االعــ ــ قــ
الــرصــاص وتجهيز وحـــدات مــدرعــة واسلحة 
متقدمة ملواجهة املحتجني الذين تبني الحقا 
انهم ال يملكون اسلحة، مشيرا الى ان ما نشر 
والــتــرويــج لــوجــود اســلــحــة يــجــانــبــه الــصــواب 
وفــقــا ملــا شــاهــده عــنــد فــض االعــتــصــام، حيث 
ـــر  ــى بــيــوتــهــم واالخـ ــادر اغـــلـــب املــحــتــجــني الــ غـــ
التحق بمناطق اعتصام اخرى في مستشفى 

السليمانية.
ــي ســفــيــر الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــرلــ وقــــــال ادم ايــ
لــدى البحرين في الفترة بني 2007  االمريكية 
ابــلــغــتــهــم ان  الــبــحــريــنــيــة  الــــدولــــة  و2011 ان 
الــحــكــومــة تمتلك وثــائــق تــثــبــت ضــلــوع ايـــران 

ــاعـــات صــغــيــرة  ــمـ ــي تــنــظــيــم جـ وحــــــزب الـــلـــه فــ
مــســلــحــة يــتــم تــمــويــلــهــا مـــن تــلــك الــجــهــتــني من 
ــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات ارهـــابـــيـــة تــضــر بــاالمــن  اجــ
الــعــام فــي البحرين، مــؤكــدا ان تلك االدعـــاءات 
كانت دائما تروج لها البحرين في كل مرة. اما 
اميل نخلة الخبير االمني والباحث في شؤون 
الــخــلــيــج قـــال إن املــنــامــة تــعــمــل مــنــذ 20 عــامــا 
مضت على الترويج لنفس االدعـــاءات بهدف 
السيطرة على الوضع في البحرين، والحال ان 
املواجهات لم تكن دينية بل هي نتيجة لرغبة 

في ارساء حياة سياسية ديمقراطية.
امـــــــا عــــــــادل مــــــــــرزوق رئــــيــــس تــــحــــريــــر الـــبـــيـــت 
الــخــلــيــجــي لـــلـــدراســـات فـــاشـــار الــــى ان الــدولــة 
سعت الى شيطنة املعارضة وتحويل الحراك 
ــــال  ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــحـــريـــن الــــــى صـــــــورة ارهـ ــبـ ــــي الـ فـ
محمد بوصالبة ناشط حقوقي ان السلطات 
بـــدأت بالعنف وبقتل املعارضني  البحرينية 
في مراكز التحقيق، واصفا ممارسات الدولة 

باالرهاب تجاه الشعب وتقتيله. 
وتـــحـــدث مــحــمــد صـــالـــح الـــقـــيـــادي فـــي تنظيم 
القاعدة في شهادته التي اوردهــا برنامج  ما 
خفي اعــظــم، حيث قــال انــه تــم االتــصــال بــه من 
قبل االمن الوطني وجهاز امن الدولة يتقدمهم 
عدنان الظاعن ومحمد الهزيم واعالمه بطلب 
ــة يــدعــوهــم  مــبــاشــر مــن مــلــك الــبــحــريــن والـــدولـ
كــتــنــظــيــم قـــاعـــدة الـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال 
تــــطــــال شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة مـــعـــارضـــة فــي 
البحرين وطــلــب منه التنقل نحو السعودية 
والتواصل مع تنظيم القاعدة في السعودية 
لــجــلــب االســلــحــة مــن هــنــاك والـــبـــدء فــي تنفيذ 
عمليات االغتيال لعدد من الشخصيات وعلى 
راسها املعارض عبد الوهاب حسني. واوضح 
انــه اتجه فعال نحو السعودية  محمد صالح 
القاء القبض عليه في السعودية  قبل ان يتم 
مــن قبل االمـــن الــســعــودي ويمضي اشــهــرا في 
ــام بــعــدهــا مــلــك الــبــحــريــن بــالــتــدخــل  الــســجــن قـ
شــخــصــيــا لـــالفـــراج عــنــه ومـــن ثـــم الـــقـــاء بـــه في 

البحرين. وأضاف محمد صالح أخبرت صالح 
األحـــمـــد أنـــي عــنــدي مـــوضـــوع مـــا تــكــلــمــت فيه 
مــعــاه، واستغرب وقــال إذا كــان هــذا عملك في 
البحرين ملــاذا حكومة البحرين حتى اآلن لم 
تــتــدخــل فــي املـــوضـــوع، وصـــل خــبــر إلـــى أهلي 
أنــي منعت مــن أنــي أزورك مــرة ثــانــيــة، بسبب 
أنـــي أخــبــرتــه بــاملــوضــوع، ومــــرت شــهــور وأنــا 
محجوز في سجن السعودية واملحققني قالوا 
أن سجنك سيطول، وسألوه عن سبب اتصاله 

باملطلوبني من تنظيم القاعدة.
ــديـــر الــتــحــقــيــق  ــه أخـــبـــر مـ ــ وأوضـــــــح صـــالـــح أنـ
وأخــبــره املــوضــوع يتعلق بقضية بينه وبني 
الــســفــارة البحرينية  بـــلـــده، وبــعــدهــا أخـــبـــرت 
فــي الــريــاض بــهــذا املــوضــوع، وأخــبــرنــي مدير 
التحقيق أنــه سينقل هــذا املــوضــوع إلــى والة 
األمــــور فــي الـــريـــاض، مــتــابــعــا: لــكــن بــعــد فترة 
قالي أنهم اهتموا باملوضوع وأعتقد أنه أرسل 
أكــثــر مــن مــرة مــن قبل  للبحرين وسمعت فيه 
أهــلــي ومــن قبل محققني كــبــار فــي السعودية 
أن املــلــك حمد أرســـل أكــثــر مــن وفــد أنــه يطالب 
ــاإلفـــراج عــنــي وأرجــــع لــلــبــحــريــن، حــتــى حــان  بـ
املــلــك في  الــوقــت ورجــعــت واستقبلني جــاللــة 
اللقاء في أول جلسة معه قال  لقاء فبعد هــذا 
: يــا محمد اتمنى لــك السالمة وأنــا أقولك  لــي 
 وستعوض عــن كــل ظلم وقع 

ً
أنــك ظلمت فعال
عليك بإذن الله.

من واشنطن جــون كرياكو ضابط املخابرات 
األمــريــكــيــة الــســابــق عــمــل لــســنــوات فـــي وحـــدة 
مكافحة اإلرهــاب وتولى مهمات للقبض على 
قــيــادات لتنظيم الــقــاعــدة فــي الــشــرق األوســـط 

وباكستان وخدم في البحرين.
الــحــكــومــة البحرينية قللت  يــقــول كــريــاكــو أن 
مــن شـــأن املــشــاكــل الــتــي تــواجــهــهــا وأعــتــقــد أن 
باستطاعتهم شــق صــف خصوهم عبر خلق 
مــشــاكــل فـــي صـــفـــوف املـــعـــارضـــة وتــقــســيــمــهــا، 
والحكومة باستطاعتهم تحريض االصوليني 
من السنة ضد الشارع الشيعي لخلق انقسام 
ــك لــــم يـــحـــدث وزاد مــن  ــ بــــني الـــطـــرفـــني لـــكـــن ذلـ
غضب الشارع الشيعي وشجعهم على انتشار 

التطرف لدى األطراف السنية.
الــتــي تستخدمها  ووصـــف إمــيــل نخلة األداة 
الــســعــوديــة  ــواء  ــ الــــجــــوار سـ الــبــحــريــن أو دول 
ــا وشــكــل  ــ ــابـ ــ تـــعـــد إرهـ أو اإلمــــــــــارات أو مـــصـــر 
ومـــن أشــكــال إرهــــاب الـــدولـــة ضــد معارضيها 

السلميني.
وتــابــع جـــون كــريــاكــو: عــنــدمــا ألــقــيــنــا القبض 
على أبو زبيدة في 22 من مارس 2002 وجدنا 
بحوزته جــدول مذاكراته وتفحصت مذكراته 
ووجـــدت أرقـــام هــواتــف مــن األســـرة امللكية في 
الــســعــوديــة، وأرســـلـــت رســـالـــة ســريــة إلـــى مقر 
االستخبارات املركزية أخبرتهم بذلك وخالل 
ــد الــثــالثــة فـــي حــــادث ســيــارة  أســابــيــع قــتــل أحـ
وسط الصحراء، والثاني ذهب للتخييم ومات 
عــطــشــا، والــثــالــث اخــتــفــى ولـــم يـــره أحـــد بــعــد، 

ففهمت أن هـــؤالء األشــخــاص كــانــوا يعرفون 
تـــورط حكومتهم فــي التعامل مع  الكثير عــن 

القاعدة.
ــنــــدر قــــــال صــــــالح الـــبـــنـــدر  ــبــ وحــــــــول تـــقـــريـــر الــ
البريطاني من أصول سودانية مستشار ملك 
الــبــحــريــن، إن التقرير شكل صــدمــة لــأوســاط 
السياسية البحرينية حيث كشف عن خفايا 
ــة الســـتـــهـــداف  ــ ــــدولـ مــخــطــط تـــنـــفـــذه أجــــهــــزة الـ

املعارضة.
وحول أهم النقاط والبنود التي خلص إليها 
التقرير قال صالح التقرير خلص إلى وجود 
منظمة سرية رديفة تعمل في 5 أو 6 اتجاهات 
متضامنة للسيطرة على مدخالت ومخرجات 
، لديها جهاز  العمل السياسي فــي البحرين 
أمني خــاص وأمـــوال وكـــوادر وملفات خاصة 

وال عالقة لها بالعمل الرسمي في وقتها.
وتــابــع: جــزء يعمل على إنشاء أجهزة موازية 
ــفــــة ملــنــظــمــات املــجــتــمــع املــــدنــــي، وأخــــرى  ورديــ
للعملية االنتخابية، وواحد من أخطر مجاالت 
الــتــمــيــيــز الـــتـــي تـــمـــت فــــي الـــبـــحـــريـــن املــخــطــط 
الهيكلي والذي يحاول عزل الشيعة تماما عن 
الــســنــة، ومجموعة أخـــرى كــانــت مــســؤولــة عن 
مــلــفــات اإلعــــالم والــصــحــافــة وإنـــشـــاء مؤسسة 

إعالمية ضخمة تضم خبراء من مصر.
وأكـــد أن هــذه املــلــفــات تسعى إلــى التحكم في 
الحياة السياسية فــي البحرين، مضيفا: في 
ــــرة الــحــاكــمــة  2006 كــنــت أشـــك فـــي عــالقــة األسـ
لكن اآلن متأكد أن األمــوال نفسها من الديوان 
امللكي التي كانت تأتي إلى حساب ومن ثم يتم 

صرفها على هذه املنظمة.
وأكـــد أنـــه اتــضــح أن الــعــديــد مــن املــلــفــات التي 
كــنــا نــظــنــهــا مــلــفــات دعـــويـــة كــانــت عـــبـــارة عن 

محاضن لتفريخ وتجنيد وتفريق، الفتا إلى 
استخدامها في حاالت التوتر وضرب النسيج 
االجــتــمــاعــي بــني الــســنــة والــشــيــعــة ومــحــاوالت 
تحشيد الــســنــة بــأنــهــم فــي خــطــر وأن الــخــيــار 

الوحيد لهم حماية النظام املوجود.
وكـــشـــف الـــبـــرنـــامـــج أن جـــهـــاز األمـــــن الــوطــنــي 
البحريني، جند هشام هالل محمد البلوشي 
امللقب بأبو حفص البلوشي في 2006 أرسله 
ــران والــتــقــى جــمــاعــة جــنــد الله  الــجــهــاز إلـــى إيــ
املسلحة واملــنــاوئــة للنظام اإليــرانــي واجتمع 

بقائد الجماعة حينها.
ــام الــجــهــاز بـــإغـــرائـــه بـــإخـــراج أخـــيـــه وعـــدم  ــ وقـ
التضييق عليه وأعطوه جهاز محمول وبعض 
األموال للسفر وعنوان بريد ياهو للمراسلتهم 

على أن يغير البريد بعد كل رسالة.
ــإن جـــمـــاعـــة جـــنـــد الــلــه  ــ وبـــحـــســـب الـــبـــلـــوشـــي فـ
أســروا ثمانية أشخاص من الحرس الثوري، 
وطــلــب األمـــن الــوطــنــي مــعــرفــة إلـــى مــن تنتمي 
هــذه الجماعية وتصوير مــواقــع عسكرية في 
إيران وبالتحديد مواقع في إيران وبالتحديد 
مطار كوناراك العسكري في جهبار الساحلي 
الـــذي يــوجــد فيها  الــعــســكــريــة  ومنطقة خـــاش 
قوات من الحرس الثوري ومناطق أخرى. وأكد 
أنهم أكــدوا له أنه إن نجح في ذلك سيعطونه 
ــكـــون مــعــنــا.  ــدأ بـــمـــشـــروع هـــنـــاك وتـ ــبـ مــبــلــغ وتـ
ــران أمـــر الــبــلــوشــي هــرب  وبــعــد أن اكتشفت إيــ
إلــى باكستان ســرًا وهناك حــاول الــرجــوع إلى 

البحرين.
وقال البلوشي إنه لم يكن معه مال وأنه مطارد 
من االستخبارات اإليرانية ويريد أن أرجع إلى 
البحرين، ويريد ورقة مرور وقالوا له »سنكلم 
سلطات البحرين، وبعدها بمدة قالوا لي رتب 
أمــورك وأعطوني ظرف كمساعدة فيه 5 آالف 
روبــيــة باكستانية أي مــا يــعــادل 22 ديــنــار ال 

تكفي لتذكرة السفر.
إلــــى 2010 وحــســب  ــاردا مـــن 2008  ــطــ وظــــل مــ
إلــى البحرين بطريقته الخاصة،  افــادتــه عــاد 
وعندما وصل للمطار أخذوه إلى جهاز األمن 
الله،  الوطني اتهموني أنــي مــن جماعة جند 

وقلت لهم أني لم أقتل أي فرد.
ــــرك الــجــهــاز  ــــذي كــلــفــه تـ ــال إن الـــضـــابـــط الــ ــ وقــ
وعــنــدمــا قــابــلــتــه ســألــنــي عـــن جــنــد الـــلـــه مـــاذا 
ــه يــــريــــدون تــمــويــل فـــقـــال لي  يــــريــــدون فــقــلــت لـ
أعـــرف  تــمــويــل وال  ال نــســتــطــيــع أن نــعــطــيــهــم 
مــاذا يقصد بــال نستطيع، ولكن نستطيع أن 

نعطيهم السالح والسيارات، ثم تركته.
وظهر البلوشي قائد لجماعة أنصار الفرقان 
قبل أن تعلن القوات اإليرانية مقتلة في عملية 

خاصة جنوب شرق البلد.
ويكشف أحد ضيوف البرنامج أن 14 بحرينيا 
قتلوا في داعش، وأن هناك اعتراف رسمي من 
حكومة البحرين أن هناك أكثر من 100 قتلوا 

في العراق وسوريا.
وكشفت وثائق ويكليكس عن مراسلة للسفير 
األمــريــكــي األســبــق بــالــبــحــريــن آدم إيــرلــي إلــى 
 
ً
الــبــحــريــن للسنة مــقــابــل الــشــيــعــة، فضال دعـــم 

عن تحفظات أمريكية عبرت عنها أمريكا في 
مراسلتها حول عفو ملكي صدر بحق عناصر 

جهادية داخل البحرين.
ــة الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا  ــ ــ وشـــكـــك إيــــرلــــي فــــي األدلـ
بــرنــامــج الــجــزيــرة لــكــن جـــون كــريــاكــو ضابط 
املخابرات األمريكية يؤكد أن برقيات السفير 
املسربة كشفت ما الذي يدور خلف األبواب في 
البحرين، مضيفا: عندما تربي وحشا ستفقد 

السيطرة عليه عندما يكبر.
وأكــــــد إمـــيـــل نــخــلــة أن الــــصــــورة املــســتــقــبــلــيــة 
للبحرين صـــورة ســـوداويـــة ومستقبل مظلم 
لكونه نظام سلطوي لن يستمر كثيرًا، النه لن 

يستطيع التحكم بالشعب لأبد.

 بتكليف من الملك

كشف برنامج »ما خفي اعظم« الذي بث على قناة الجزيرة ليلة امس عن 
تسجيالت سرية تنشر الول مرة، تشير الى وجود عالقة سرية بني جهاز 

االمن الوطني البحريني من جهة، وقيادات تنظيم القاعدة من جهة اخرى، 
بهدف تنفيذ مخططات تستهدف رموزا في املعارضة البحرينية وتنفيذ 
بعض االجندات السياسية محليا وخارجيا، حيث تم تنسيق هذا املخطط 

والتواصل مع قيادات تنظيم القاعدة منذ العام 2003.
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تينا في

»موقع بروجيكت سنديكيت األمريكي« 
* مؤسس ومدير مركز موسكو لدراسات ما بعد الصناعة

بوتين والنمو االقتصادي لروسيا

ألف شركة عملياتها في روسيا.

وإلــى حد ما فــإن ثمة ثالثة تــطــورات ال تمثل مفاجأة، وذلك 

املفروضة على موسكو من قبل دول  العقوبات  إلــى  بالنظر 

غربية فــي أعــقــاب قيام األولـــى بضم شبه جــزيــرة الــقــرم في 

العام 2014.

وقـــد أســهــمــت تــلــك الــعــقــوبــات فـــي حــصــول هــــروب جماعي 

لرؤوس األموال - تزيد على أكثر من 317 مليار دوالر - في 

الفترة من 2014 - 2018، جنبا إلى جنب مع انخفاض في 

وتــيــرة االســتــثــمــارات. وفــي الشهور الثالثة األولـــى مــن العام 

املــبــاشــرة في  املــاضــي تــراجــع حجم االســتــثــمــارات األجنبية 

االقتصاد الــروســي بــواقــع 11 مــرة عما كــان عليه فــي نفس 
الفترة من 2017.

ملــاذا ينبغي على االقتصاد  لكن ثمة أســبــاب منطقة تفسر 
أفــضــل مــمــا هــو عليه اآلن. فالعملة  أداء  ُيــظــهــر  أن  الــروســي 
ــــدوالر  ال ــام  أمــ قــد هـــوت بنسبة %45.5  »الـــروبـــل«  الــروســيــة 
الــذي كــان ينبغي  التوجه  الــعــام 2014 - وهــو  األمريكي منذ 
الــروســيــة - ومــعــدل  لــلــصــادرات  التنافسية  ــقــدرة  ال يــدعــم  أن 
أقل مستوياته في سنوات. وعــالوة على  التضخم كان عند 
ذلك سجلت روسيا فائض موازنة بقيمة 2.75 تريليون روبل 

)44 مليار دوالر( في العام 2018.
لكن وفي تقديري أن النمو الروسي لن يتحسن في القريب 
العاجل، وذلك لسبب وحيد: ال مباالة بوتني. فالرئيس الروسي 
يثق تمام الثقة في أن الروس - الكثيرون منهم يعتمدون على 
الــدولــة فــي دخولهم، فــي شكل معاشات ومــزايــا رعــايــة - لن 

يثوروا عليه.

وصل االقتصاد الروسي إلى طريق مسدود، حيث نما الناتج 
املتوسط سنويا خالل  املحلي اإلجــمــالــي بنسبة 0.4% فــي 
العام 2018. وآفــاق االقتصاد  العام 2014 وحتى  الفترة من 
الروسي من املستبعد أن تتحسن بصورة كبيرة في أي وقت 
الرئيس فالديمير  عما قريب، وذلــك لسبب بسيط: ال مباالة 

بوتني.
وحتى أتباع بوتني واألكثر والء له كان يجب عليهم أن يقروا، 
ولو على األقل بينهم وبني أنفسهم، بأن برنامج »االتصال« 
العام - فعالية سنوية يقوم خاللها بوتني بالرد  املتلفز هذا 
عــلــى اســتــفــســارات وأســئــلــة املــواطــنــني مــبــاشــرة - قــد تفاقم 

بصورة أكبر من ذي قبل.
وأراد املواطنون أن يعرفوا السبب في أن حياتهم ال تتحسن 
تحت قــيــادة بــوتــني، بــل إن بعضهم حتى طــرح ســـؤاال حول 
متى سيرحل الرئيس عن منصبه. لكن على أية حال لم تكن 

محاوالت طمأنة املواطنني من قبل بوتني، مقنعة.
الــدخــول  انكمشت  الــفــتــرة مــن 2014 وحــتــى 2018،  وخـــالل 
الحقيقية املتاحة للتصرف بنسبة 10.7%، تاركة 13% من 
الــروس يعيشون في فقر، وفــي 2018 وحدها، أغلقت 600 

فالديسالف إينوزيمتسيف

“ في معظم األحيان، يكون المدير الناجح معنًيا فقط
 بمنح األشخاص الموهوبين مكانتهم المثلى، ومن ثم،

 سيتمثل النجاح في السير وفق خطاهم ”

saud2002h@hotmail.com

 ترجمة – سمر عبد الرحمن

كارثة الديمقراطيين
خلق 224 ألف وظيفة جديدة في يونيو يدعم السياسة 
الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب في  الــتــي ينتهجها 
ــادي. وبـــعـــد تـــجـــاوزهـــا ُجــل  ــتـــصـ تــعــامــلــه مـــع املـــلـــف االقـ
التوقعات، منحت تلك األرقام املتعلقة بالتوظيف ترامب 
للواليات  انتخابه رئيسا  دفعة قوية في ماراثون إعــادة 

املتحدة األمريكية في نوفمبر من العام املقبل.
تـــلـــك األرقــــــــام ســبــبــت أيـــضـــا لــلــديــمــقــراطــيــني مــشــكــلــة 
التي يطلقها  التأكيدات  عويصة، حيث قللت من أهمية 
أن اقتصاد ترامب ال يخدم  الديمقراطي بشأن  الحزب 
النفوذ. وحينما يقول املرشحون  سوى األثرياء وذوي 
العقارات  الديمقراطي إن قطب  الــحــزب  الرئاسيون مــن 
أن  تــرامــب وقتها  الطبقة املتوسطة، يستطيع  يتجاهل 
النمو  الوظائف وكــذا  النمو الحادة في  إلــى أرقــام  يشير 

املستقر في الدخول.
والبيانات حتى اآلن واضحة وال لبس فيها، إذ إن معدل 
البطالة بني األشخاص البالغني )رجاال ونساء( يالمس 
السمراء، و%4.3  البشرة  3.3% و6.0% بالنسبة لذوي 
ــول الــالتــيــنــيــة. وتــلــك اإلحـــصـــاءات  لـــذوي األصــ بالنسبة 
تتجاوز كثيرا مثيلتها في فرنسا، النموذج االقتصادي 
ــــذي يــرغــب الــديــمــقــراطــيــون فــي تطبيقه فــي الــواليــات  ال

املتحدة األمريكية.
والحقائق مهمة، واإلحصاءات االقتصادية التي تكشف 
الــحــني واآلخـــر هــي بالفعل  بــني  عنها اإلدارة األمريكية 
حقائق مؤثرة، وإن كان بها هامش صغير من األخطاء. 
إلى  الــرســالــة  إيــصــال تلك  وتــرامــب سيعمل كثيرا على 
املواطن األمريكي مع تصاعد وتيرة التصريحات ضمن 
الحرب االنتخابية. وطبيعيا أن يحاول الرئيس األمريكي 
التشويش على التصريحات التي يطلقها الديمقراطيون 
ــر بــشــأن الــبــرامــج الــحــكــومــيــة الكبيرة،  بــني الــحــني واآلخــ

والكفاءة الحكومية، واإلبداع في القطاع الخاص.
ومع شعور املزيد من األمريكيني بثمار هذا االقتصاد، 
الديمقراطية  الــشــكــاوى  الناخبني  الكثير مــن  سيعتبر 

بشأن اقتصاد ترامب »وهما«.
وال يستطيع ترامب أن يأخذ أيا من تلك الشكاوى، كأمر 
مسلم به بالطبع. والسلوك الخاطئ للرئيس ترامب في 
لم يقدم  إنهائها  التجارية، وتصعيدها، ثم  الحرب  بــدء 

شيئا لثقة الشركات.
لــكــن ومـــع الــتــزامــه بــأخــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر، وتــرويــضــه 
لالحتياطي الــفــيــدرالــي »الــبــنــك املــركــزي األمــريــكــي«، لن 
يواجه ترامب ســوى رياحا مواتية في مساعيه إلعــاده 

انتخابه رئيسا للبالد.

توم ريجان

»صحيفة واشنطن إجزامنر 
األمريكية« 
* كاتب رأي في »واشنطن إجزامنر«

التحوالت االقتصادية

مـــرت الــبــشــريــة بــمــراحــل مختلفة مــن الــتــطــور والــنــمــو، 
ارتــبــطــت كــل مــرحــلــة تــقــدر بــعــدد مــن الــســنــوات بفتح 
إنساني بارز شكل طفرة علمية، انتقل فيها اإلنسان 
مــن طـــور إلـــى آخـــر أكــثــر تــقــدمــا وازدهـــــارا ويــســرا في 
الــضــروريــة، وضبط  الــحــيــاة ومتطلباتها  التعامل مــع 
إيــقــاعــهــا فــي كــل مــا يتعلق بــاحــتــيــاجــاتــه ومــعــامــالتــه 
وتبادالته اليومية بتطوير وإقرار التشريعات واألنظمة 
الحديثة، وتحقيق املزيد من الرفاهية، فالتاريخ البشري 
أطــلــق عليها اسم  ارتــبــط بمنجزات حضارية  أو  قــرن 
)ثـــورة(، وثقت لخصيصة وسمة ونــوع ذلــك املنجز أو 
الــتــي تمكنت  العلمية هــي تلك  العلمي، والــثــورة  الفتح 
عــن طــريــق )الــعــلــم مــن حــل املشكلة مــن خــالل تطبيق 
بعض األساليب العلمية(، وفي سلسلة الثورات العلمية 
عــرفــت: الـــثـــورة الــزراعــيــة الــتــي انــتــقــلــت فــيــهــا البشرية 
الــزراعــة  إلــى نمط مــن  مــن )نمط حياة الصيد والجمع 
بــدورات  التي مــرت  واالســتــيــطــان(، والــثــورة الصناعية 
ــرن الـــثـــامـــن عــشــر )لــعــبــت فيها  ــقـ ــي الـ ــتــــدأت فـ أربـــــع ابــ
صــنــاعــات الــحــديــد والــنــســيــج أدوارا مــركــزيــة(، مـــرورا 
بالثورتني الثانية والثالثة، فالرابعة التي تؤرخ لـ )عصر 
الــروبــوتــات والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي(، وثــــورة االقــتــصــاد 
املــعــرفــي الــتــي تــحــولــت فيها )املــعــرفــة إلـــى ثـــروة تفوق 
الطبيعية(،  الــثــروات  قيمتها فــي معظم األحــيــان قيمة 
املزيد  اليوم لتحقيق  وفيها تستثمر األمــم إمكاناتها 
مــن الــتــقــدم واالبــتــكــار والــرخــاء وضــمــان الــتــفــوق على 
ــا أو دول الــغــرب الــتــي تبعتها  اآلخــريــن. وقـــادت أوروبــ
املتحدة األمريكية فيما بعد ركب الحضارة،  الواليات 
فيما ظلت األمــم األخــرى متخلفة تراقب املشهد وهي 
في حالة من االرتباك قبل أن تبدأ في استيعاب وفهم 
اليابان، الصني،  التقدم واللحاق تدريجيا بها،  أسباب 
ــون  ــيــ ــان األوروبــ ــ ــثـــاال، )كـ ــرق آســـيـــا مـ كـــوريـــا، دول شــ
العالم وعلى معظم  يسيطرون بإحكام على اقتصاد 

أراضيه.
استأثرت أوروبا الغربية والواليات املتحدة معا في سنة 

1950م بأكثر من نصف اإلنتاج العاملي(، فيما يستعيد 
)االقتصاد الصيني املزدهر حاليا قوته العاملية، مبنيا 
على النموذج األوروبي في اإلنتاج والتمويل(، وعبر تلك 
املراحل العلمية التي شهدها العصر املقدر بـ 300 عام، 
العرب يعيشون بفكر وثقافة املاضي وصراعاته  ظل 
التخلف والــجــهــل والفقر،  املــزيــد مــن  إلــى  الــتــي تنقلهم 
واالنـــفـــصـــام عـــن عــصــر املــعــرفــة وثـــوراتـــهـــا املــتــتــابــعــة، 
تفصلهم عقود عن عصور النهضة والثورات العلمية، 
وما أزمات الخليج املفتعلة إال مثال على تهور السياسة 
الحياة  قـــوام  بــاالقــتــصــاد  العربية وانــحــرافــهــا وعبثها 
والعامل األساسي ألي نهضة وإهدارها لثروات األمة، 
الثقة في بنائها  العالم على  وفيما تعتمد اقتصادات 
وتعزيز قوتها يمزق الساسة والحكام في بلداننا كل 
الخيوط التي تبقت من قميص الحضارة العربية التي 
الحكمة  الزمن، متجاهلني حقيقة  استمرت لقرون من 
الغربية التي تقول بأن )أحكم السياسات االقتصادية 

هي إبقاء السياسة خارج نطاق االقتصاد(.
فمتى سينتبه العرب إلى حجم الفجوة التي تفصلهم 
العلم والتقنيات والتكنولوجيا والصناعات  عن عصر 
ــتـــى ســـيـــبـــدأون فــــي الـــتـــحـــرك لــصــنــاعــة  الـــحـــديـــثـــة؟ ومـ
مــســتــقــبــلــهــم؟، فـــي حــقــيــقــة األمـــــر ال تـــلـــوح مـــؤشـــرات 
التنبه واالستيقاظ  إيجابية تنبئ بأننا بلغنا مرحلة 
الــعــصــر عصر  بـــأن  بــمــســؤولــيــاتــنــا واإلدراك  والـــوعـــي 
معلومات وتكتالت اقتصادية، وإنشاء أسواق مشتركة 
التي  السلع واملنافع واملصالح  التكامل وتبادل  قوامها 
أننا  نــدرك ذلك إال  تحقق طموحات الشعوب، وإن كنا 
منغمسون حتى الثمالة في صراعات املاضي، منهكون 
في مشاكلنا العميقة التي نصنعها بأنفسنا، فالعرب 
القضائي والبنى  )القيم والجهاز  إلــى  اليوم  يفتقرون 
ــتــي اســتــغــرقــت عـــدة قـــرون  الــســيــاســيــة االجــتــمــاعــيــة ال
الــغــرب والــتــي ال يمكن نسخها  فــي  لتتشكل وتنضج 
بسرعة(، فاألوروبيون لم يكن لديهم في العام )1770 

أي تقنية متفوقة على املسلمني والهنود والصينيني(.
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مؤشرات تباطؤ 
النمو االقتصادي 

في المغرب

الرباط - أ ف ب

إلــى تباطؤ نمو  نبهت عــدة مؤشرات وتقارير 
املــغــربــي، بينما تسعى اململكة إلى  االقــتــصــاد 
صياغة »نــمــوذج تنموي« جديد يحرك عجلة 
االقتصاد ويتيح تقليص الفوارق االجتماعية.

وكشفت املندوبية السامية للتخطيط، وهي 
هــيــئــة اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة فـــي املـــغـــرب، في 
ــبــــوع أن مـــعـــدل الــنــمــو  تــقــريــر صــــدر هــــذا األســ
املــرتــقــب هـــذه الــســنــة لــن يــتــعــدى 2,7% مقارنة 

بمعدل 3% سنة 2018 و4% سنة 2017.
كذلك توقع »بنك املغرب« املركزي في تقرير أن 
يكون معدل النمو هذه السنة في حدود %2,7.

ويــكــمــن الــســبــب الــرئــيــســي لـــهـــذا الـــتـــراجـــع في 
املــردود املتوسط للقطاع الزراعي هذه السنة، 
بــعــد نــتــائــج أفـــضـــل فـــي املـــوســـمـــن املــاضــيــن، 

بحسب املندوبية السامية للتخطيط.
وأوضـــــح املـــنـــدوب الــســامــي لــلــتــخــطــيــط أحــمــد 
ــــرس أن الــنــمــو  الـــحـــلـــيـــمـــي لــــوكــــالــــة فــــرانــــس بــ
االقتصادي في املغرب سيظل »مرتهنا بدرجة 
كبيرة بمردودية القطاع الزراعي، وال يزال هذا 
األخير رهينا بالتقلبات املناخية رغم الجهود 
بــالــتــســاقــطــات  ارتــبــاطــه  الــتــي بــذلــت لتقليص 

املطرية«.
ويـــســـاهـــم الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي بــأكــبــر نــســبــة في 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي فــي املــغــرب )%14(، 
متقدما على قطاعي السياحة والصناعة، ما 
يجعل النمو االقتصادي عموما رهينة تقلبات 

األحوال الجوية.
وتبنى املغرب في 2008 مخططا طموحا هو 
مــخــطــط »املـــغـــرب األخــــضــــر«، يــســعــى لتطوير 
ــن خــــال تــحــديــث وســائــل  الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي مـ
اإلنتاج وزيادة مداخيل املزارعن الصغار. لكن 
حصيلة هــذا املخطط ال تــزال دون الطموحات 
ــم تــمــكــن بــعــد مـــن تـــجـــاوز تــأثــيــر الــتــقــلــبــات  ولــ

املناخية.
وتــحــاول الــســلــطــات املــغــربــيــة فــي نــفــس الــوقــت 
تــنــويــع أنــشــطــة االقــتــصــاد ســاعــيــة خصوصا 
لــجــذب االســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة فـــي الــقــطــاع 
الصناعي. وتعول في هذا اإلطار على استقرار 
البلد وقربه من األسواق األوروبية وانخفاض 
تكاليف اليد العاملة واالمــتــيــازات الضريبية 

والجمركية في املناطق الحرة.
وأطلق املغرب إستراتيجية صناعية للفترة ما 
بن 2014 و2022 تعول على صناعة السيارات 

والطيران.
الـــذي يعد قاطرة  الــصــنــاعــي،  بيد أن »الــقــطــاع 
يـــزال عاجزا  الــوطــنــي ال  للنهوض بــاالقــتــصــاد 
عن رفع حصته في الناتج الداخلي الخام« كما 
الــســامــيــة للتخطيط، وذلــك  املــنــدوبــيــة  تــوضــح 
رغم االستثمارات الجديدة في »مهن صناعية 

عاملية« مثل السيارات والطيران.
الــذي  إلــى أن االهتمام  وينبه تقرير املندوبية 
تحظى به أنشطة هذه املهن العاملية »ال ينبغي 
أن يــكــون عــلــى حــســاب الــنــهــوض بــالــقــطــاعــات 
الــصــنــاعــيــة األخــــــــرى، خـــصـــوصـــا الــصــنــاعــات 
الـــغـــذائـــيـــة وصـــنـــاعـــة الـــنـــســـيـــج، والــــتــــي لــطــاملــا 

ساهمت في تعزيز الشغل والصادرات«.
ــؤكــــد أحـــمـــد الــحــلــيــمــي أن املـــشـــكـــلـــة تــكــمــن  ويــ
ــا فـــي »ضـــعـــف ديــنــامــيــة األنـــشـــطـــة غير  أســـاسـ
الفاحية التي لم تستطع تحسن تنافسيتها 

الضعيفة«.
ويوضح »حجم الواردات يرتفع بينما العرض 
املــحــلــي غــيــر تــنــافــســي، وهـــذا لــه تــأثــيــر مباشر 
عــلــى الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة يــتــمــثــل فـــي الــعــجــز 

املستمر للميزان التجاري«.
وتفاقم هذا العجز بنسبة 8% سنة 2019 بما 
يــعــادل 204 مــلــيــارات درهـــم )نــحــو 18,5 مليار 
يورو(، بحسب األرقام الرسمية ملكتب الصرف.

وأشار موقع »لوبورسيي« إلى تباطؤ إجمالي 
في نمو االقتصاد املغربي خال العقد الحالي، 
موضحا أن »املغرب انتقل من 4,5% كمتوسط 
ــــى مـــن هــذا  مــعــدل الــنــمــو خـــال الــعــشــريــة األولـ

القرن إلى متوسط 3,5% منذ سنة 2010«.
يــــعــــانــــي عــــلــــى املــــســــتــــوى  املــــــغــــــرب  يــــــــــزال  وال 
ــفــــوارق االجــتــمــاعــيــة  االجــتــمــاعــي مـــن تــفــاقــم الــ
واملجالية، وارتفاع معدل النمو وسط الشباب.

ــبــــل عـــامـــن  ــــك مـــحـــمـــد الــــــســــــادس قــ ــلـ ــ ودعـــــــــا املـ
»الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان، ومــخــتــلــف املــؤســســات 
والهيئات املعنية، كــل فــي مــجــال اختصاصه، 
ــادة النظر فــي نموذجنا التنموي ملواكبة  إلعـ
الـــبـــاد«. ولـــم يتضح  الــتــي تعرفها  الــتــطــورات 

بعد أي توجه تنموي جديد.

تقرير اقتصادي نمو الناتج المحلي   % 2.6
الكويتي في الربع األول

أفــــــــادت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، أمـــس 
ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ األحـــــــد، ارتــــفــــاع الـ
اإلجــمــالــي لــدولــة الــكــويــت، خــال 
الــربــع األول 2019، بنسبة %2.6 

على أساس سنوي.
وقالت اإلدارة املركزية لإلحصاء 
فـــي الـــكـــويـــت إن الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
ــلـــبـــاد نـــمـــا بــنــســبــة  ــالــــي لـ ــمــ اإلجــ
الـــثـــابـــتـــة فــي  بــــاألســــعــــار   %2.6
الربع األول من 2019، مقارنة مع 

مستواه قبل عام.
ــرت الـــبـــيـــانـــات أن الــقــطــاع  ــهــ وأظــ
الـــربـــع  فــــي  نـــمـــا %1.3  الـــنـــفـــطـــي 
الــقــطــاع غير  األول، فــي حــن نما 

النفطي بنسبة %4.1.
وأثـــرت تخفيضات اإلنــتــاج التي 
تــقــودهــا أوبـــك سلبا عــلــى النمو 
املــــرتــــبــــط بـــالـــنـــفـــط بــــن مــنــتــجــي 

الطاقة الخليجين هذا العام.
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 
ارتـــفـــاعـــا مــن  الــــعــــام،  ــذا  ــ 2.5% هـ

1.7% مقدرة لعام 2018.
املــــالــــيــــة  بـــــيـــــان وزارة  وحـــــســـــب 
الــكــويــتــيــة، ارتــفــع الــنــاتــج املحلي 
إلـــى 10.048 مــلــيــار ديــنــار )33.1 
مليار دوالر( خال الثاثة أشهر 

املنتهية في مارس املاضي.
ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ ــالـــي الـ ــمـ وكــــــان إجـ
بالكويت بلغ 9.892 مليار دينار 

الــفــتــرة  فـــي  )32.6 مــلــيــار دوالر( 
املماثلة من 2018.

وبـــــــاألســـــــعـــــــار الـــــــجـــــــاريـــــــة، نـــمـــا 
االقتصاد الكويتي بنسبة %2.1 
في الربع األول من العام الحالي 
إلى 10.33 مليار دينار )34 مليار 
دوالر(، مــن 10.021 مليار دينار 
)33 مليار دوالر( بالفترة املماثلة 

من العام املاضي.
ونــمــا الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
ــار الـــثـــابـــتـــة،  ــ ــعـ ــ ــاألسـ ــ لـــلـــكـــويـــت بـ
فــــي 2018، بــعــد  بــنــســبــة %1.2 
تسجيله انكماشا نسبته %2.9 

في 2017.

والـــــكـــــويـــــت، عـــضـــو فـــــي مــنــظــمــة 
البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 
بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 
ــراءات  مــلــيــون بــرمــيــل، ويــنــفــذ إجــ
لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن 

إيرادات الخام.
ــيـــة  ــفـــطـ ــنـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
بالكويت أكثر من 50% من الناتج 
ــلـــي اإلجــــمــــالــــي، و95% مــن  املـــحـ
الـــصـــادرات و80% مــن اإليــــرادات 

الحكومية.
وتنفذ الكويت - وهــي عضو في 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
ــك( بــمــتــوســط إنـــتـــاج يــومــي  ــ )أوبــ

يبلغ 2.7 مليون برميل- إجراءات 
لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن 
إيـــرادات الخام، وتمثل الصناعة 
الــنــفــطــيــة لـــديـــهـــا أكـــثـــر مــــن %50 
ــالـــي  ــمـ ــلـــي اإلجـ مــــن الــــنــــاتــــج املـــحـ
و95% مــن الــصــادرات و80% من 

اإليرادات الحكومية.
وأثرت تخفيضات اإلنتاج - التي 
تقودها أوبــك - سلبا على النمو 
املــــرتــــبــــط بـــالـــنـــفـــط بــــن مــنــتــجــي 
الــطــاقــة الــخــلــيــجــيــن هــــذا الــعــام، 
فـــي حـــن يــتــوقــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي أن ينمو اقتصاد الكويت 

هذا العام بنسبة %2.5.

نمو عائدات السياحة في تونس  % 43

حــقــقــت عــــائــــدات الـــســـيـــاحـــة الــتــونــســيــة نــمــوا 
بــأكــثــر مــن 43%، مــنــذ بــدايــة 2019 وحــتــى 10 
يوليو الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

املاضي.
جــاء ذلــك وفــق مــا أظهرته بيانات صـــادرة عن 
املــركــزي التونسي نشرها على موقعه  البنك 

اإللكتروني، حسب وكالة األناضول.
وبحسب املصدر ذاته، تجاوزت قيمة العائدات 
2.2 مليار دينار )760 مليون دوالر(، منذ بداية 
2019 حتى العاشر من الشهر الجاري، مقابل 
1.5 مــلــيــار ديـــنـــار )520 مــلــيــون دوالر( خــال 

الفترة املقابلة 2018.
واإلثــنــن، أعلنت وزارة السياحة فــي بيانات 
لــهــا، صــعــود عــائــدات السياحة التونسية في 
الـــنـــصـــف األول 2019 بــنــســبــة 42.5%، عــلــى 
أساس سنوي، مقارنة بالنصف األول من العام 

املاضي.
آنـــذاك، أن عــائــدات  وأظــهــرت بيانات السياحة 
السياحة في النصف األول 2019، بلغت 1.982 
مليار دينار )690 مليون دوالر(، مقابل 1.391 
مــلــيــار ديـــنـــار )484.6 مــلــيــون دوالر( لنفس 

الفترة من 2018.
نـــمـــوا طــــرأ عــلــى عــدد  الـــبـــيـــانـــات، أن  وأوردت 
الــســيــاح الــوافــديــن إلـــى تــونــس خـــال النصف 
األول 2019، بنسبة 18.3% على أساس سنوي.
وبــلــغ عـــدد الــســيــاحــة األجــنــبــيــة الـــوافـــدة حتى 

نــهــايــة يــونــيــو املـــاضـــي، نــحــو 3 مــايــن و774 
ألف سائح. وفي 2018، بلغ عدد الوافدين إلى 
تونس 8.3 مليون سائح، مسجا بذلك ارتفاعا 

بـ 17.7% مقارنة بعام 2017.
كما أظهرت البيانات نفسها الصادرة السبت 
عن البنك املركزي التونسي، ارتفاع احتياطي 
تونس من العملة األجنبية، رافعة قدرة تونس 
على تغطية أيام التوريد إلى 80 يوما، مقابل 
76 يوما خال الفترة نفسها من العام املاضي.
ووفق األرقام نفسها فإن قيمة االحتياطي من 

العملة األجــنــبــيــة قـــدر إلـــى غــايــة يـــوم الجمعة 
بـــ 14.3 مليار ديــنــار، أي مــا يــعــادل 5 مليارات 

دوالر.
وعرف الدينار التونسي مؤخرا تحسنا طفيفا 
الــعــمــات األجنبية فقد سجل ارتفاعا  مقابل 
ــــورو يـــســـاوي حــالــيــا 3.2  مــقــابــل الـــيـــورو )1 يـ
ديــنــار مــقــابــل 3.3 فــي مــايــو املــاضــي( ومقابل 
يـــســـاوي حــالــيــا  الـــــــدوالر األمـــريـــكـــي )1 دوالر 
2.8 دينار في حن سجل 2.9 دينار في مايو 

املاضي(.

مسودة خطة صينية لتيسير أنشطة قطاع األعمال

أعـــــدت الـــصـــن مــجــمــوعــة مـــن اإلجـــــــراءات 
إلــى تيسير أنشطة قطاع األعمال  تهدف 
فـــي ثـــانـــي أكـــبـــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، من 
رعـــايـــة الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة إلــــى تــوســيــع 
نـــطـــاق الـــدخـــول إلــــى الـــســـوق، مـــع تــبــاطــؤ 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي وســـط حـــرب تــجــاريــة 

مستمرة مع الواليات املتحدة.
ــات الـــتـــي  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ ــــودة الـ ــــسـ وتـــتـــضـــمـــن مـ
ــة لــلــتــنــمــيــة  ــيــ ــنــ نـــشـــرتـــهـــا الـــلـــجـــنـــة الــــوطــ
واإلصــــاح حماية أفــضــل لحقوق امللكية 

الـــفـــكـــريـــة، وتـــكـــافـــؤ الــــفــــرص فــــي الـــدخـــول 
إلــى الــســوق، واملــزيــد مــن الــدعــم للشركات 
الخاصة والصغيرة، في إطار خطط على 

نطاق أوسع لتحفيز االقتصاد.
وتـــشـــكـــو الـــشـــركـــات املــحــلــيــة واألجــنــبــيــة 
العاملة في الصن من معاملة غير عادلة 
إلــى السوق،  فيما يتعلق األمــر بالدخول 
ــة والــتــراخــي  إضــافــة إلــى املــعــوقــات اإلداريــ

في تطبيق القانون.
ــلـــة مــن  ــلـــسـ ــد سـ ــعــ ــــي اإلجــــــــــــــــراءات بــ ــأتــ ــ وتــ
الــبــيــانــات فـــي األســـابـــيـــع املــاضــيــة تشير 
إلى تباطؤ في االقتصاد، حيث يتوقع أن 

الــيــوم اإلثــنــن أن النمو في  الــصــن  تعلن 
الربع الثاني من العام كان األضعف في 27 

عاما على األقل.
ـــرورة مــعــامــلــة  ــ وتــــؤكــــد الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى ضــ
جــمــيــع الـــكـــيـــانـــات فــــي الــــســــوق عـــلـــى قـــدم 
املـــســـاواة، والــحــاجــة إلـــى آلــيــة تعويضات 

تعاقب انتهاكات حقوق امللكية الفكرية.
ــاءات الــعــامــة  ــطــ ــعــ ــالــــت الـــوثـــيـــقـــة إن الــ وقــ
فتح أمام 

ُ
ومشتريات الحكومة يجب أن ت

الجميع وتتسم بالشفافية والعدالة.
ودعت أيضا املؤسسات املالية إلى زيادة 

إقراض الشركات الخاصة والصغيرة.

وكاالت - 

تونس - وكاالت

بكين - رويترز
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المبعوث يلتقي طرفي الحرب في ظل التطورات الجديدة

اليمن.. السعودية تغرق واإلمارات تنفد بجلدها
التقى رئيس البعثة األممية لليمن وفدي 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــن عــلــى مــن سفينة 
الــدولــيــة قبالة ميناء الحديدة  املــيــاه  فــي 
فـــي مــحــاولــة إلحـــيـــاء اتـــفـــاق اســتــكــهــولــم 
الــقــوات مــن امليناء  الـــذي يقضي بسحب 
إضافة إلى بنود أخرى. ويأتي اللقاء في 
ظــل تــطــورات سياسية ومــيــدانــيــة داخــل 
التحالف السعودي اإلماراتي الذي يدعم 
الشرعية في اليمن ويقود حربًا عسكرية 
عــلــى الــحــوثــيــن الـــذيـــن يــســيــطــرون على 

أجزاء واسعة من البالد.
الــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة بــحــســب مــراقــبــن 
ستكون لها تأثيراتها على األرض، حيث 
نشط الــحــوثــيــون فــي األســابــيــع األخــيــرة 
في تهديد منشآت حيوية داخــل العمق 
الــــســــعــــودي تـــضـــمـــنـــت مـــنـــشـــآت نــفــطــيــة 
إلــى جانب معسكرات للقوات  ومــطــارات 
الـــســـعـــوديـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا، وبــــــدا واضـــحـــًا 
فـــي مستنقع  الـــريـــاض غــرقــت تــمــامــًا  أن 
الــحــرب. في ذات الوقت اتخذت اإلمــارات 
ــرارًا بسحب قــواتــهــا مــن اليمن  مــؤخــرًا قــ
ــكــــوك حـــول  ــن الــــشــ ــ ــثـــيـــر مـ مـــمـــا أثــــــــار الـــكـ
مستقبل اليمن، بحسب شبكة »فوكس 
نيوز« األمريكية، التي أشارت في تقرير 
لها إلى أن اإلمارات كانت منذ أوائل عام 
2015 حليفًا رئيسيًا لجهود السعودية 
إلــى طــرد الحوثين مــن مناطق  الــرامــيــة 
شــاســعــة مــن الــبــالد، حــيــث وفـــرت اآلالف 
من القوات البرية باإلضافة إلى األسلحة 
واملـــال، في حــرب تعرضت لتدقيق هائل 
ــة - هـــي األوســـــع نــطــاقــًا - مـــن ِقــبــل  ــ وإدانــ
املــجــتــمــع الــــدولــــي، بــســبــب املـــخـــاوف من 

ارتفاع الخسائر البشرية.
ونــقــلــت الــشــبــكــة عـــن بــيــتــر ســـالـــزبـــوري، 
كبير محللي اليمن في مجموعة األزمات 
ــارات  ــ الـــدولـــيـــة، قـــولـــه: »إن انــســحــاب اإلمـ
يــعــتــقــد أنــــه يــرتــبــط بــالــخــســائــر الــعــالــيــة 
الـــتـــي لـــم يــعــد مـــن املــمــكــن تــبــريــرهــا. من 
الصعب تحديد تكلفة املجهود الحربي 
الــتــي تكبدها اإلمــاراتــيــون، لكنها تصل 

إلـــى املـــلـــيـــارات دون احــتــســاب املــعــونــات 
واملساعدات التنموية. غير أن الخسارة 
الــتــي يعتزون  الــكــبــرى كــانــت لسمعتهم 
ــهــــوا انـــتـــقـــادات مــســتــمــرة  بـــهـــا، فــقــد واجــ
ــم تــتــوقــعــهــا أبـــوظـــبـــي، وال ســيــمــا مــن  لــ

واشنطن، بسبب دورهم في الحرب«.
ونقلت الشبكة عــن فــارشــا كــودوفــايــور، 
كــبــيــرة محللي أبــحــاث دول الخليج في 
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات،  مـــؤســـســـة الــــدفــــاع عــ
إلــى أن اإلمــــارات لديها  قــولــهــا: »بالنظر 
قوات برية في اليمن أكثر من السعودية، 
 
ً
ــــح عــامــال فـــإن الــتــكــلــفــة كــانــت عــلــى األرجـ

الــــــــقــــــــرار. إن ســـرعـــة  إلــــــــى هــــــــذا  يــــــــــؤدي 
االنسحاب تثير الدهشة، هذا يدل على أن 
أبوظبي حريصة على التخفيف من أي 
ضرر تكّبدته سمعتها نتيجة لتورطها 
فــي الــيــمــن، ال ســّيــمــا مــع تــنــامــي املشاعر 
ــة لــلــســعــوديــة فــــي الـــكـــونـــجـــرس،  ــاديـ ــعـ املـ

وســـعـــي الــكــابــيــتــول هــيــل إلــــى مــحــاســبــة 
السعودين«.

ــيــــن يــدعــون  ــاراتــ تـــقـــول الــشــبــكــة إن اإلمــ
رسميًا أن االنسحاب يتماشى مع اتفاق 
الــســالم الــهــش الـــذي تــوســطــت فــيــه األمــم 
املــتــحــدة فــي ديــســمــبــر لــوقــف الــقــتــال في 
ميناء الحديدة، وهو مركز إستراتيجي 
لـــإمـــدادات اإلنــســانــيــة وشـــريـــان الــحــيــاة 

االقتصادي للبلد الذي مزقته الحرب.
قــالــت صحيفة هــآرتــس  الــوقــت  فــي ذات 
اإلســرائــيــلــيــة إن الــخــالف اإلســتــراتــيــجــي 
ــة واإلمـــــــــــارات واخـــتـــالف  ــعـــوديـ ــسـ بــــن الـ
أولوياتهما في اليمن بشأن قضايا عدة 
تــتــعــلــق بــــــإدارة الـــصـــراع مـــع الــحــوثــيــن، 
ــراف  ــ يــعــمــق الــــصــــراع الـــداخـــلـــي بـــن األطـ
الــتــي تــقــاتــل مليشيا الــحــوثــي،  الــيــمــنــيــة 
ويقضي على األمل في التوصل إلى حل 
دبلوماسي للحرب التي تمزق البلد منذ 

ســنــن. واعــتــبــرت الصحيفة أن األخــبــار 
املـــتـــداولـــة خــــالل األســـابـــيـــع األخـــيـــرة عن 
انسحاب جزئي لإمارات من اليمن، جاء 
نتيجة لــلــخــالف بــن الــبــلــديــن، ورجــحــت 
أن تكون اإلمــارات تنوي االنسحاب كليا 

وترك اململكة وحيدة في ساحة املعركة.
ورغــم نفي الجهات الرسمية اإلماراتية 
ــا االنـــــســـــحـــــاب كـــلـــيـــا مــــــن الـــيـــمـــن  ــهـ ــتـ ــيـ نـ
وتــأكــيــدهــا عــــدم وجــــود خـــالفـــات بينها 
والسعودية، فــإن معطيات الواقع تشير 
ــد ســئــم الـــحـــرب املــيــؤوس  إلـــى أن بـــن زايــ
مــنــهــا فــي الــيــمــن، الــتــي بــاتــت تــهــدد أمــن 

بالده.
ويــــــتــــــعــــــرض بـــــــن زايــــــــــــد لـــــضـــــغـــــوط مـــن 
شركائه حكام اإلمـــارات السبع األخــرى، 
لالنسحاب من اليمن، خشية أن تجعل أي 
مواجهة عسكرية بن طهران وواشنطن 

بلدهم هدفا للهجمات اإليرانية.

ــبــــاب  ــا أســ ــ ــــضـ ــة أيـ ــفـ ــيـ ــحـ وأرجــــــعــــــت الـــصـ
االنسحاب اإلماراتي من اليمن إلى سعي 
اإلمــارات للنأي بنفسها عن اململكة التي 
توجد حاليا في عن العاصفة السياسية 
األمـــريـــكـــيـــة، حــيــث بــلــغــت املـــواجـــهـــة بن 
ــرامــــب  ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــيـــــس األمـــــريـــــكـــــي دونـ ــ ــرئـ ــ الـ
والكونغرس حول مبيعات األسلحة إلى 
الــريــاض ذروتــهــا مــؤخــرا عندما تخطى 
ترامب قرارا للكونغرس يقضي بتجميد 
بــقــيــمــة 8 مـــلـــيـــارات دوالر، وهــي  صــفــقــة 
الـــخـــطـــوة الـــتـــي قـــد تــعــرقــلــهــا تــشــريــعــات 

جديدة.
إلـــــى فـــرض  ــيـــة  ــكـ وتـــتـــجـــه اإلدارة األمـــريـ
املــمــلــكــة بسبب انتهاكها  عــقــوبــات عــلــى 
إلــى دور  لحقوق اإلنــســان، تستند فيها 
ولــي العهد السعودي محمد بن سلمان 
ــعـــودي جــمــال  فــــي مــقــتــل الــصــحــفــي الـــسـ
خاشقجي واالنتهاكات الجسيمة التي 
ارتكبتها بالده خالل حربها على اليمن.

لقد حصدت الحرب في اليمن أرواح ما 
ألــف شخص، قضوا نحبهم  يــقــارب 100 
بــســبــب الــقــصــف والــهــجــمــات الــعــســكــريــة 
الــجــوع واألمــــراض التي باتت  أو بسبب 
تفتك بــالــشــعــب الــيــمــنــي، كــمــا شـــردت ما 
يزيد على ربع مليون شخص، ورغم ذلك، 
ووفــقــا للصحيفة، ال يــبــدو أن نهايتها 
قريبة في ظل استمرار الخالف السعودي 
ــــي، والـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة بن  ــاراتـ ــ اإلمـ
الجهات التي تقاتل الحوثين، وتحديدا 
الحكومة اليمنية املعترف بها واملجلس 
االنتقالي الجنوبي، واألزمــة بن ترامب 
والـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن صـــفـــقـــات الـــســـالح 

والعالقات مع اململكة.
وأشارت هآرتس إلى أن الهدف األمريكي 
ــعــــودي املـــتـــمـــثـــل فــــي الـــتـــخـــلـــص مــن  الــــســ
ــران فــي اليمن  الــحــوثــيــن وقــطــع ذراع إيــ
ــيـــق، بـــســـبـــب تـــعـــذر  ــقـ ــتـــحـ بــــــات صـــعـــب الـ
إضــــفــــاء شـــرعـــيـــة دولــــيــــة عـــلـــى هــجــمــات 
أمريكية شاملة في اليمن، حيث ال ُينظر 
إلـــى الــوضــع فــي الــيــمــن عــلــى أنـــه تهديد 

دولي.

الدوحة - 

روحاني يربط الحوار مع واشنطن برفع العقوبات
قــال الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني 
فــي كلمة أذاعــهــا التلفزيون الرسمي 
أمس األحد إن بالده مستعدة إلجراء 
مــحــادثــات مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة إذا 
ــنــــطــــن الــــعــــقــــوبــــات عــنــهــا  ــعــــت واشــ رفــ
وعـــــادت إلــــى االتـــفـــاق الـــنـــووي املــبــرم 
الــعــام  الـــذي انسحبت مــنــه  عـــام 2015 

املاضي.
وقـــــــــــــال روحـــــــــانـــــــــي »نــــــــؤمــــــــن دائـــــمـــــا 
بـــاملـــحـــادثـــات... إذا رفـــعـــوا الــعــقــوبــات 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وأنــــــــهــــــــوا الـــــضـــــغـــــوط االقـ
املفروضة وعــادوا إلى االتفاق، فنحن 
مـــســـتـــعـــدون إلجـــــــــراء مــــحــــادثــــات مــع 

أمريكا اليوم واآلن وفي أي مكان«.
ــا  ــســ ــرنــ وفـــــــــــي أوروبــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــدرت فــ
بــيــانــا مشتركا  وبــريــطــانــيــا وأملــانــيــا 
أكــدوا فيه التزامهم باالتفاق النووي 
ــن قـــلـــقـــهـــم مــن  ــ ــع إيـــــــــران وعـــــبـــــروا عـ ــ مـ
مخاطر انهياره. وقال البيان الصادر 
ــات الـــرئـــيـــس  ــحــ ــريــ ــب تــــصــ ــقــ أمــــــــس عــ
اإليــرانــي إن الوقت قد حــان للتصرف 
بمسؤولية والــبــحــث عــن سبل لوقف 

تصعيد التوتر واستئناف الحوار.
ــابــــق أمــــــس قــــــال وزيــــر  وفــــــي وقــــــت ســ
ــة الــــفــــرنــــســــي جــــــــان إيــــف  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
لــــو دريـــــــان إن انـــتـــهـــاك إيـــــــران لــقــيــود 
الــيــورانــيــوم بــعــد انسحاب  تخصيب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
املبرم بن القوى الدولية وطهران »رد 

فعل ســيــئ... على قــرار سيئ«، ويثير 
مخاوف من االنزالق إلى حرب.

ــهــــام  ــدت الـــــتـــــوتـــــرات مـــــع اتــ ــ ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
واشنطن إليــران باملسؤولية عن عدة 
هـــجـــمـــات عـــلـــى نــــاقــــالت نـــفـــط وكـــذلـــك 
إســــقــــاط طــــهــــران لـــطـــائـــرة اســـتـــطـــالع 
مسيرة أمريكية. وقد دفع ذلك الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إلصدار األمر 
بشن ضــربــات جــويــة قبل أن يتراجع 
عن قــراره في آخــر لحظة قبل انطالق 

الهجوم.
وســحــب تــرامــب بــــالده الــعــام املــاضــي 

من االتفاق املبرم عام 2015 بن إيران 
الــدولــيــة لتقييد برنامجها  والـــقـــوى 
ــيــــاء بـــاقـــي  ــتــ الــــــنــــــووي، مـــمـــا أثـــــــار اســ
ــم فــرنــســا  املـــوقـــعـــن عــلــى االتــــفــــاق وهــ
وبريطانيا وأملانيا وروسيا والصن.

وشددت واشنطن العقوبات منذ ذلك 
ــران  ــادرات إيــ ــ ــ الـــحـــن بـــهـــدف وقــــف صـ
ــكـــاســـب أخــــــرى حــصــلــت  الــنــفــطــيــة ومـ
عليها طهران بفضل االتفاق النووي.

بـــتـــجـــاوز  ــران عـــلـــى ذلــــــك  ــ ــهـ ــ وردت طـ
القيود املنصوص عليها فيما يتعلق 
ــيــــوم والـــتـــهـــديـــد  ــيــــورانــ بــتــخــصــيــب الــ

بإعادة تشغيل أجهزة الطرد املركزي 
املــتــوقــفــة ورفــــع مــســتــوى التخصيب 
لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية 

لتوليد الكهرباء.
ــان للصحفين ردا على  لــو دريـ وقـــال 
ســؤال حــول خطر انــدالع حــرب أوسع 
نــطــاقــا فــي الــشــرق األوســــط »الــوضــع 
خــطــيــر. تــصــاعــد الــتــوتــرات قــد يــؤدي 

إلى وقوع حوادث«.
ــــررت  وأضـــــــــاف »حـــقـــيـــقـــة أن إيـــــــــران قـ
التراجع عن بعض التزاماتها املتعلقة 
باالنتشار النووي مبعث قلق إضافي. 

أنه قرار سيئ ورد فعل سيئ على قرار 
سيئ آخــر، وهو االنسحاب األمريكي 

من االتفاق النووي قبل عام«.
ــة حــمــلــة  ــ ــيــ ــ ــقــــوى األوروبــ وال تـــؤيـــد الــ
العقوبات املشددة التي يشنها ترامب 
على إيـــران والــتــي تــهــدف إلــى حملها 
على التفاوض على قيود نووية أكثر 
صرامة وتنازالت أمنية أخرى، لكنها 
لم تتمكن من إيجاد سبل تتيح إليران 

تفادي هذه العقوبات.
وقــال لو دريــان »ال أحــد يريد الحرب. 
ــولـــون إنــهــم  ــقـ الحـــظـــت أن الــجــمــيــع يـ
ال يــــريــــدون بـــلـــوغ قــمــة الــتــصــعــيــد. ال 
الرئيس روحاني وال الرئيس ترامب 
وال زعماء الخليج اآلخرون. لكن هناك 
بعض مقومات التصعيد التي تثير 

القلق«.
ــران ال تــجــنــي شــيــئــا من  ــ وأضـــــاف »إيــ
التخلي عن التزامها بموجب االتفاق 
الـــنـــووي. الـــواليـــات املــتــحــدة أيــضــا ال 
إيــــران على  تجني شيئا إذا حصلت 
أســلــحــة نـــوويـــة، لـــذا مـــن املــهــم اتــخــاذ 
لــخــفــض التصعيد لتهدئة  إجـــــراءات 

التوترات«.
وفي بغداد، قالت فيدريكا موجيريني 
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــــســـــؤولـــــة الـ
أمــــس األول إن  بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــــي 
ــعــــراق بعقد  الــتــكــتــل يـــؤيـــد مــقــتــرح الــ
مؤتمر إقليمي بن إيران وخصومها 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــاصــ ــ فـــــــي املــــنــــطــــقــــة خــ

واإلمارات.

فرنسا تحذر من خطر االنزالق إلى حرب

رويترز - 
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الملك القطراوي يواجه أتلتيكو مدريد خالل معسكره اإلسباني

األندية تواصل استعداداتها 
 QNB للموسم الجديد لدوري نجوم

وصــــلــــت صــــبــــاح أمــــــس األحــــــــد بــعــثــة 
بـــنـــادي  ــدم  ــ ــقـ ــ الـ لــــكــــرة  ــريــــق األول  ــفــ الــ
السيلية، إلى مدينة طبرقة التونسية 
الــتــي تــســتــضــيــف مــعــســكــر الــشــواهــن 
الــتــوالــي، وذلــك من  الثالث على  للعام 
أجــل إقامة معسكر اإلعـــداد الخارجي 

الذي يستمر لـ 24 يومًا.
املــقــرر أن يتخلل املعسكر إقامة  ومــن 
إلــــــى 5 مــــبــــاريــــات تــحــضــيــريــة  ــــن 4  مـ
بالتدريج مع أندية تونسية وجزائرية 
ســـتـــكـــون بـــمـــســـتـــوى تـــصـــاعـــدي وفـــق 
بـــرنـــامـــج اإلعـــــــــداد املــــحــــدد لــلــمــرحــلــة 
املقبلة استعدادًا لخوض استحقاقات 
الـــجـــديـــد 2019 /   ــاضـــي  ــريـ الـ املــــوســــم 

.2020
وتتكون بعثة الشواهن من الجهازين 
الـــاعـــبـــن  بـــجـــانـــب  ــفـــنـــي واإلداري  الـ
الــذيــن خــاضــوا التدريبات مــع الفريق 
الــســيــاوي انــطــاقــًا مــن فــتــرة اإلعـــداد 
الــــجــــاري، على  يــولــيــو  فـــي األول مـــن 
الــجــدد لصفوف  ــوافـــدون  الـ أن ينضم 
ــبــــن  ــــوى الــــاعــ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ الـــــفـــــريـــــق عـ
ــــى املــعــســكــر  املـــحـــتـــرفـــن واملـــحـــلـــيـــن إلـ
الخارجي تباعًا حتى يكتمل نصاب 

الفريق. 
وكان السيلية قد أبرم خال الساعات 
القليلة املاضية أولى صفقات املوسم 
ــتـــرفـــن  ــبـــــن املـــحـ ــ ــــاعـ ــع الـ ــ ــــد مــ ــــديـ ــــجـ الـ
بــالــتــعــاقــد مــع الـــدولـــي اإليـــرانـــي كريم 
ــام  ــهـ ــنـــجـ ــوتـ أنـــــــصـــــــاري قــــــادمــــــا مــــــن نـ

فورست.

مواجهات ودية قوية 
للقطراوية 

ــــن حـــســـن  ــلــ ــ ــــة أخـــــــــــرى أعــ ــيـ ــ ــــاحـ ومـــــــــن نـ
األنصاري املدير الرياضي بنادي قطر 
ورئيس بعثة الفريق األول لكرة القدم 
إلــى إسبانيا يــوم 20 يوليو  املسافرة 
للدخول في معسكر مغلق استعدادا 
لـــخـــوض مــنــافــســات املـــوســـم الــجــديــد 
ــة 5 مـــبـــاريـــات  ــامــ بـــأنـــه اتـــفـــق عـــلـــى إقــ
وديــة خــال فترة التحضيرات والتي 
ــان رافـــايـــيـــل  ــ تــســتــضــيــفــهــا مــنــطــقــة سـ

بمدينة مدريد.
ومــــن املـــقـــرر أن تــتــكــون بــعــثــة الــفــريــق 
في معسكر إسبانيا من 40 فــردا بمن 
فيهم الجهاز الفني واإلداري وجميع 
الــقــدامــى والــجــدد بمن فيهم  الاعبن 

املحترفون.
وسيستثمر الفريق القطراوي تواجد 
ــي نــفــس  ــ ــد فــ ــ ــدريــ ــ ــق أتـــلـــتـــيـــكـــو مــ ــ ــريـ ــ فـ
املعسكر حيث سيخوض أمامه أولى 
الــــوديــــة عــلــى أن يعقبها  مـــواجـــهـــاتـــه 
ــــرى أمـــام  بــاقــي الـــلـــقـــاءات الـــوديـــة األخـ

أندية ريــال مدريد B وليجاس وسان 
ــام  ــرادا أيـ ســيــبــاســتــيــان وفــيــجــو نــــابــ
25 و28 و31 مــن شــهــر يــولــيــو و3 و6 
أغــســطــس عــلــى الــتــوالــي قــبــل الــعــودة 
لـــلـــدوحـــة الســتــكــمــال بـــاقـــي بــرنــامــجــه 

اإلعدادي.

الوكرة يستعد بمشاركة 
نخبة من النجوم 

كما يواصل نادي الوكرة تحضيراته 
اســتــعــدادا للموسم الجديد بمشاركة 
عدد كبير من الاعبن وبقيادة مدرب 

الفريق اإلسباني ماركيز لوبيز الذي 
ــلـــعـــودة لـــــــدوري نــجــوم  ــاد الـــفـــريـــق لـ ــ قـ
QNB بعد صعوده من الدرجة الثانية 
وتشهد الــتــدريــبــات الــتــي تــقــام بصفة 
يــومــيــة فـــي الــفــتــرة املــســائــيــة ارتــفــاعــا 
مــلــمــوســا فـــي شـــدة الــحــمــل الــتــدريــبــي 
ــذي يــوجــه  ــ مـــن قــبــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي الـ
اهـــتـــمـــامـــاتـــه لـــرفـــع مـــســـتـــوى الــلــيــاقــة 
ــبـــن فــــي هـــذه  ــة الــــعــــامــــة لـــاعـ ــيـ ــدنـ ــبـ الـ
ــة مــــن االســــتــــعــــدادات  ــ ــيـ ــ املـــرحـــلـــة األولـ
قــبــل الــتــحــول لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي 
ســيــتــم فــيــهــا الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
ــل خــــوض  ــبــ الــــفــــنــــيــــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة قــ
املــبــاريــات الــوديــة فــي املــرحــلــة الثالثة 
الــتــي ســيــضــع خــالــهــا الــجــهــاز الفني 
اللمسات األخيرة على أداء الفريق من 

حيث األسلوب وطريقة اللعب.
يذكر أن إدارة النادي قد قررت تدعيم 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق بـــعـــدد مـــن الــاعــبــن 
ــادة الـــفـــريـــق خــال  ــيـ ــادريـــن عــلــى قـ ــقـ الـ
بــدوري نجوم  املوسم وضمان البقاء 
QNB وتــجــنــب الــــوقــــوع فـــي مــغــامــرة 
ــقـــاع،  ــروب مــــن الـ ــهــ ــــل الــ الـــلـــعـــب مــــن أجـ
كما تعاقدت اإلدارة مع مجموعة من 
الاعبن املحترفن األجانب القادرين 
عــــلــــى مـــــســـــاعـــــدة الـــــفـــــريـــــق لــتــحــقــيــق 

طموحاته باملوسم الجديد.
ومن املقرر أن تنتظم بعثة الفريق في 
معسكر إعــداد خارجي ملدة أسبوعن 
وذلك خال الفترة من األربعاء املوافق 
ــى الــجــمــعــة 9 أغــســطــس  24 يــولــيــو إلــ
املقبل، وسوف يخوض الفريق خاله 
3 مباريات وديــة سيستغلها الجهاز 

الــفــنــي بـــقـــيـــادة لــوبــيــز لـــلـــوقـــوف على 
ــــدرات الــاعــبــن وإمــكــانــيــات الــفــريــق  قـ

التنافسية.

الدحيل ومعسكره 
البرتغالي 

وعــلــى الــجــانــب اآلخــــر يـــواصـــل فــريــق 
الــدحــيــل اســتــعــداداتــه لاستحقاقات 
القادمة التي تنتظره في بداية املوسم 
الــجــديــد وفـــي مــقــدمــتــهــا مـــشـــواره في 
مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 
2019 من خــال مواجهتن أمــام السد 
ــاراة الـــســـوبـــر أمـــــام الــســد  ــبــ تــلــيــهــمــا مــ
املـــدرب البرتغالي روي  أيضا بقيادة 

فاريا.
ــفـــريـــق حـــالـــيـــا فــي  وتـــتـــواجـــد بــعــثــة الـ
مدينة بورتيماو البرتغالية لخوض 
الــفــريــق وفقا  الــتــي تجهز  الــتــدريــبــات 
لـــخـــطـــة إعـــــــــداد طـــمـــوحـــة تـــتـــكـــون مــن 
ثـــاث مــراحــل بـــدأت األولــــى بالتجمع 
واإلعـــــــــــداد الــــبــــدنــــي الـــــعـــــام، وتــمــثــلــت 
املرحلة الثانية في رفع الكفاءة الفنية 
والتكتيكية للفريق وتخللها التحاق 
الاعبن الدولين الستة الذين مثلوا 
املــنــتــخــب الـــقـــطـــري فــــي بـــطـــولـــة كــوبــا 
أمريكا وهم املعز علي وعاصم مادبو 
ــام الــــــراوي  وعـــبـــد الـــلـــه األحـــــــرق وبــــســ
وكــريــم بــوضــيــاف وعــلــي عفيف، ومن 
املـــقـــرر أن يــلــتــحــق املـــحـــتـــرف الـــدولـــي 
املغربي مهدي بن عطية بمقر البعثة 
لــانــضــمــام إلــــى زمـــائـــه بــعــد خـــروج 

مــنــتــخــب بــــاده مـــن بــطــولــة كـــأس أمــم 
إفريقيا املقامة حاليا بمصر.

وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن بعثة الفريق 
ضمت املحترف البلجيكي ادميلسون 
في انتظار انتهاء إدارة النادي من عقد 
صفقات في األيــام القادمة الستكمال 

نصيب الفريق من املحترفن.
ومــــن املـــقـــرر أن تــبــدأ املــرحــلــة الــثــالــثــة 
واألخـــيـــرة مــن بــرنــامــج إعــــداد الفريق 
ــي خـــــوض عـــــدد مــن  ــي تــتــمــثــل فــ ــتــ والــ
املباريات الودية التي تهدف الختبار 
إمكانيات الفريق والوقوف على سير 
العملية اإلعــداديــة ومعالجة األخطاء 

الفنية التي ستظهر فيها.
وســيــخــوض الــفــريــق الـــوديـــة الــثــالــثــة 
الــجــاري  يــوم الخميس 18 مــن الشهر 
مــع فــريــق فييرينسي، وســيــواجــه في 
املباراة الرابعة فريق مارتيمو صاحب 
املــركــز الــثــانــي عــشــر فــي الـــــدوري يــوم 
اإلثــنــن 22 يــولــيــو، وســتــكــون املــبــاراة 
ــيـــرة مـــع فــريــق بــورتــيــمــونــيــنــســي  األخـ
ــادي عـــشـــر يـــوم  ــ ــحـ ــ صــــاحــــب املــــركــــز الـ
لـــعـــب  ــــث  ــيـ ــ يـــــولـــــيـــــو. حـ ــة 26  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
فــــــي مـــــبـــــاراتـــــن أمــــــــــام رديــــــــــف فـــريـــق 
ــريـــق لــولــيــثــانــو  بــورتــيــمــونــيــنــســي وفـ
وهو أحد الفرق البرتغالية التي تلعب 

ضمن الدرجة األولى.
ــيـــل مــــشــــواره فــي  وســــــوف يـــبـــدأ الـــدحـ
املــــــوســــــم الـــــــكـــــــروي الـــــجـــــديـــــد بـــثـــاث 
مواجهات مع السد، منها مواجهتان 
بدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا يومي 
6 و13 أغسطس، ثم املواجهة الثالثة 
بنهائي كـــأس الــشــيــخ جــاســم يـــوم 17 

¶ مواجهات ودية قوية لفريق قطر.. أرشيفية 

¶ فريق الدحيل

تحرص كافة األندية على استعداداتها النطالق 
منافسات الدوري القطري لكرة القدم 2019 

/ 2020 )دوري نجوم QNB( بشكل قوي لذلك 
املوسم حتى تتمكن من تحقيق األهداف التي 
تتطلع إلى تحقيقها، خاصة الفرق التي عانت 
في دوري املوسم الحالي وكانت مهددة بشبح 

الهبوط، كما ستكون هناك رغبة قوية من جانب 
كل الفرق لتدعيم صفوفها بالعبني من أصحاب 
املستوى املتميز، وأن يتم تفادي األخطاء التي 

وقعت فيها بعض الفرق في املوسم املاضي 
والتي تأخرت في التعاقد مع الالعبني، وهو ما 

كان له تأثيره على مستوى هذه الفرق، باإلضافة 
إلى حسن اختيار املدربني حتى يتفادى الدوري 

مسلسل إقاالت املدربني الذي شهده في 
املوسم املنقضي.

الدوحة - 

السيلية في تونس 
إلقامة معسكره 
اإلعدادي الخارجي 

بـ 5 مواجهات ودية 

الدحيل يخوض الودية 
الثالثة الخميس مع 
فييرينسي ويختتم 
معسكره 26 يوليو
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ــقـــطـــري بــالــفــوز  ــر الـ ــمــ ــهــــال األحــ نـــــوه الــ
الـــــذي حــقــقــه مـــركـــز دراجــــــي قــطــر وذلـــك 
بفوز فريق شاب منه باملركز األول على 
مستوى العالم فــي مــبــادرة »الــدراجــات 
الــعــاملــيــة الــخــيــريــة« ونــجــاحــه فـــي جمع 
ألــف ريـــال لتمويل  تــبــرعــات بقيمة 700 
مشروع »القلوب الصغيرة« الذي يزمع 
الـــهـــال تــنــفــيــذه لــفــائــدة عــــدد كــبــيــر من 
األطفال املولودين بتشوهات خلقية في 
الــقــلــب بــجــمــهــوريــة بــنــجــاديــش، عــاوة 
على مشروع القافلة الطبية الجراحية 

لصالح الاجئني السوريني في تركيا.
 وقــــد جــــاء فــــوز فــريــق دراجـــــي قــطــر في 
هذه املسابقة العاملية التي أقيمت على 
مدار أسبوع، بقطعه مسافة تقارب 800 
كيلو متر، متنقا بني عدة دول أوروبية، 
وصـــوال إلـــى أملــانــيــا، فيما قــامــت الــفــرق 
املــشــاركــة بــالــتــزامــن مــع ذلـــك بمخاطبة 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــر وســ ــبــ ــا عــ ــهـ ــيـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ
االجتماعي، من أجل نشر الوعي برسالة 
املسابقة الخيرية، وحشد الدعم لصالح 

األعمال اإلنسانية حول العالم.
 وأعرب السيد علي بن حسن الحمادي، 
األمني العام للهال األحمر القطري، في 
تعليقه على هــذا اإلنــجــاز الــقــطــري، عن 
االعتزاز لفوز فريق قطري بهذه املبادرة 
الــعــاملــيــة، مـــا يــعــكــس مــكــانــة دولــــة قطر 
وأصالة شعبها وجهد شبابها، مضيفا 
»مـــا يــزيــد مـــن ســعــادتــنــا أن هـــذا الــفــوز 
إلــى عــطــاء خــيــري يساهم في  سيترجم 
شفاء قلوب أطفال يعانون منذ والدتهم 
من مرارة الفقر ووطأة املرض، ولم يكن 
لنا في الهال األحمر القطري أن نحقق 
ذلـــك لـــوال حــس الــخــيــر لـــدى أبــنــائــنــا من 
أعــضــاء فــريــق دراجــــي قــطــر، ومـــا بــذلــوه 

فــي ســبــيــل تخفيف اآلالم عن  مــن عـــرق 
األطـــفـــال املـــرضـــى، ومـــا قــدمــه أهـــل الــبــر 

واإلحسان من صدقات وتبرعات«.
 من جانبه، أشاد السيد إبراهيم عبدالله 
املالكي املدير التنفيذي للهال األحمر 
الــقــطــري بــفــكــرة وفــلــســفــة فــريــق دراجـــي 
قـــطـــر، مــــن حـــيـــث الـــجـــمـــع بــــني مــمــارســة 
الرياضة ومساعدة الغير، وهو التوجه 
الــــذي يــتــاقــى مــع اســتــراتــيــجــيــة الــهــال 
ــقـــطـــري بــتــكــريــس كـــافـــة اإلمـــكـــانـــيـــات  الـ
املتاحة وتسخير طاقات الشباب، ألداء 
رســالــتــه األســاســيــة مـــن صـــون األرواح 
وحــفــظ الـــكـــرامـــة اإلنــســانــيــة، مـــؤكـــدا أن 

ــر الـــقـــطـــري يـــرحـــب دائــمــا  ــمـ ــهـــال األحـ الـ
املــبــادرات التي تساهم في دعم  بجميع 
املشاريع الخيرية لخدمة اإلنسان أينما 

كان.
الــســيــدة نــورة   على صلة بــذلــك، أعلنت 
راشـــــد الــــدوســــري املـــديـــر الـــعـــام لــقــطــاع 
ــة بـــالـــهـــال  ــيــ ــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــدولــ ــ ــاثـ ــ اإلغـ
األحــمــر الــقــطــري عــن قـــرب إرســــال فريق 
طــبــي إلـــى بــنــجــاديــش لتنفيذ مــشــروع 
»الـــقـــلـــوب الـــصـــغـــيـــرة«، ويـــضـــم 4 أطــبــاء 
مــتــطــوعــني مـــن مــؤســســة حــمــد الــطــبــيــة 
وجامعة تكساس األمريكية ومستشفى 
الجامعة األردنــيــة ومستشفى الرعاية 

العربية بالضفة الغربية في فلسطني.
وأوضــحــت أنــه بحسب خطة املــشــروع، 
سيتم على مــدار 9 أيــام إجـــراء عمليات 
قسطرة قلبية لعاج 80 طفا يعانون 
من عيوب خلقية في القلب، لتمكينهم 

من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.
أمــا السيد فالح العلي املعاضيد قائد   
إحــــدى مــجــمــوعــات فــريــق دراجـــــي قطر 
ــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي، عــن  ــتــــحــــدث، فـ فــ
طبيعة هذه املسابقة العاملية للدراجات 
الـــهـــوائـــيـــة، والـــتـــي يــحــقــق الـــفـــوز فيها 
صاحب أكبر مبلغ تبرعات يتم جمعه 

لتمويل أحد املشاريع الخيرية.

 كما تطرق ملراحل املسابقة التي بدأت 
بالتسجيل في الفعالية باسم دولة قطر، 
ثم اختيار شريك ومشروع خيري معني 
لتنفيذه، مشيرا إلى أن الفريق عقد هذا 
العام شراكة مع الهال األحمر القطري، 
مــن خـــال اتــفــاقــيــة تــعــاون فــي منتصف 
املــاضــي لتمويل مشروع  شهر رمــضــان 
ــلـــوب الــصــغــيــرة فـــي بــنــجــاديــش«  ــقـ »الـ
القافلة الطبية الجراحية في  ومــشــروع 

تركيا.
 وأوضـــح املعاضيد أن الفريق القطري 
ضم 40 دراجــا، منهم املوظف والطبيب 
واملـــهـــنـــدس والـــطـــيـــار، وتــــم تــقــســيــم هــذا 
ــانــــت كــل  ــى 4 مـــجـــمـــوعـــات، كــ ــ الــــعــــدد إلــ
منها تنطلق صباحا يوميا لتستمتع 
بــالــرســالــة الــســامــيــة الــتــي حـــضـــروا من 
إلــى تكوين صداقات  أجلها، بــاإلضــافــة 
ــــات،  ــــدراجـ ــواة الـ ــ ــــدد مــــن هــ مــــع رفــــقــــاء جـ
متناوال التحديات التي واجهت الفريق 
الــقــطــري مــن ارتــفــاع شــديــد فــي دراجـــات 
ــــدال  ــتـ ــ ــــي االعـ ــدأ فـ ــبــ ــبـــل أن تــ الــــــحــــــرارة قـ
تدريجيا، وكــذا االرتفاعات الكبيرة مع 
ــار املــتــفــرقــة، وهــو  ســقــوط بــعــض األمـــطـ
ــريـــق عـــلـــى املـــجـــمـــوعـــات  ــطـ ــا صـــعـــب الـ مــ

املشاركة.
يشار إلى أن دولــة قطر سبق لها الفوز 
بــاملــركــز األول فــي هـــذه املــســابــقــة أعـــوام 
2015 و2016 و2017، حــيــث ســاهــمــت 
الــتــبــرعــات الــتــي تـــم جــمــعــهــا فـــي إعــــادة 
إعـــمـــار مـــدرســـة الــشــيــمــاء الــثــانــويــة في 
قــطــاع غـــــزة.. وجــــاء الـــفـــوز بــنــســخــة عــام 
الــهــال  ــرة مـــع  بــالــشــراكــة ألول مــ  2019

األحمر القطري.
ــر أن فـــريـــق دراجـــــــي قـــطـــر تــأســس   يـــذكـ
الــثــقــافــة  عـــام 2014 تــحــت رعـــايـــة وزارة 
والرياضة، بهدف نشر رياضة الدراجات 

وتعزيز العادات الصحية في املجتمع.

فريق دراجي قطر يفوز بالمركز األول عالميا
في مبادرة لجمع التبرعات الخيرية

¶  فريق دراجي قطر ارشيفية

الدوحة -  

ــا  ــيــ ــلــ ــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــ ــقــ ــ ــلــ ــ أطــ
لـــلـــمـــشـــاريـــع واإلرث مــطــلــع 
ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ بــ عــــــام 2019، 
مــشــروع جــول كليك باململكة 
املتحدة املنتشر في أكثر من 
ــة، مـــبـــادرة جــول  ــ أربـــعـــني دولــ
كــلــيــك فــي قــطــر، وذلــــك بهدف 
تــجــســيــد شــعــبــيــة كــــرة الــقــدم 
فــي قــطــر، وإبــــراز الــــدور الــذي 
ــــي الـــتـــقـــريـــب  ــــرة فـ ــكـ ــ تـــلـــعـــبـــه الـ
ــمــــع ومــــــّد  ــتــ بــــــني أفــــــــــــراد املــــجــ
جسور التواصل بني مختلف 
الــثــقــافــات. وفــــي هــــذا اإلطــــار، 
وزعت اللجنة العليا كاميرات 
ــرة واحـــــــدة عــلــى  ــ تــســتــخــدم مـ
مــــا يــــزيــــد عــــن خـــمـــســـني فــــردًا 
ــاء املــجــتــمــع الــقــطــري  ــ فـــي أرجـ
اللــــتــــقــــاط صـــــــور تـــجـــســـد مــا 
تــعــنــيــه كــــرة الـــقـــدم بــالــنــســبــة 

الــلــجــنــة العليا  لــهــم. وتــهــدف 
ــادرة إلــى  ــبــ ــذه املــ مـــن خــــال هــ
تــعــريــف الـــعـــالـــم بــثــقــافــة كــرة 
الـــقـــدم فـــي املــجــتــمــع الــقــطــري، 
الــضــوء على تطور  وتسليط 
ــوع ثـــقـــافـــاتـــهـــا.  ــ ــنـ ــ ــة وتـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــلــــى ذلـــــــــك، يــتــطــلــع   عــ

ً
عـــــــــــاوة

ــــى  ــيــــك إلـ ــلــ ــروع جـــــــــول كــ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
إعــطــاء الــعــالــم ملحة عــن البلد 
املستضيف للنسخة املقبلة 
مــن بطولة كــأس العالم لكرة 

القدم عام 2022. 
وفــي هــذا السياق، قــال السيد 
حــمــد مــحــمــد، أحـــد املــشــاركــني 
ــلـــيـــك  فــــــــي مـــــــــبـــــــــادرة جــــــــــول كـ
ومـــســـؤول مـــدربـــي كـــرة الــقــدم 
في الجيل املبهر التابع للجنة 
الــعــلــيــا: »هــــذا مــشــروع مميز، 
ولكنه يشكل تحديًا للمصور، 
إذ يتاح أمــامــه فرصة التقاط 
ســبــع وعــشــريــن صــــورة فــقــط، 

األمــر الــذي تطلب دقة إلمعان 
النظر والتقاط أفضل الصور 
الـــتـــي تــحــكــي كـــل مــنــهــا قصة 
مختلفة تعكس شعبية كــرة 
ــر«. كـــمـــا عــبــر  ــ ــطـ ــ ــــي قـ ــــدم فـ ــقـ ــ الـ
مــحــمــد عـــن ســـعـــادتـــه بــعــرض 
إحـــدى الــصــور الــتــي التقطها 
فـــــي مــــعــــرض الــــطــــريــــق نــحــو 
الــلــجــنــة  ــــذي نــظــمــتــه  الـ  ،2022
العليا مؤخرًا في مدينة ساو 
بــاولــو الــبــرازيــلــيــة تــزامــنــًا مع 
مـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
ــا،  ــكــ ــريــ ــا أمــ ــ ــــوبـ ــة كـ فـــــي بــــطــــولــ
 كــبــيــر لي 

ٌ
: »كــــان شــــرف

ً
ــا ــائـ قـ

أن أرى نـــســـخـــة مــــكــــبــــرة مــن 
إحــدى الصور التي التقطتها 
فـــي مــعــرض عــاملــي استقطب 
ألــوف مشجعي كــرة القدم في 
الــــبــــرازيــــل«. فــيــمــا يــلــي شــرح 
حــمــد مــحــمــد لــبــعــض الــصــور 

التي التقطها: 

 

أفادت تقارير أن نادي ليفربول اإلنجليزي، الحائز 
أبــطــال أوروبـــا 2019، انضم إلى  على بطولة دوري 
منافسيه في الدوري اإلنجليزي املمتاز في السباق 

على ضم املهاجم الروسي فيدور تشالوف.
التقارير فإن فيدور تشالوف، الذي يلعب  وبحسب 
لصالح نادي سسكا موسكو، يوجد على رادار فرق 
توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي ومانشستر 
الــروســي، البالغ من  البالغ  الــاعــب  يونايتد. ولفت 
العمر 21 عاما، أنظار عدد من األندية بعد أن سجل 
17 هــدفــا ونــفــذ 7 تــمــريــرات حــاســمــة فــي 37 مــبــاراة 

خال املوسم املاضي.
وكــانــت التقارير ربــطــت أرســنــال بــالــاعــب الــروســي 
الشهر املاضي، مع مزاعم بــأن املدفعجية يدرسون 
الــروســي، الذي  إجــراء مبادلة إلكمال انتقال الشاب 
سيكون في منافسة مع الاعبني ألكساندر الكزيت 
وبيير إيمريك أوباميانغ، بحسب ما ذكرت صحيفة 

إلــــى أن تــشــالــوف  الــبــريــطــانــيــة. يـــشـــار  »ذي صــــن« 
كـــان قــد ســجــل فــي شــبــاك فــريــق شــمــال لــنــدن خــال 
ــدوري األوروبـــــــي« في  ــ ــ مــشــاركــتــهــمــا فـــي بــطــولــة »الـ
الـــشـــبـــاك خــــال فــوز  مـــوســـم 2018/2017، كــمــا هـــز 
فريقه على ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي بثاثية نظيفة 
فــــي املـــــبـــــاراة الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو 
ــر. وذكـــــرت صــحــيــفــة ذا  ــيـ بــرنــابــيــو فـــي املـــوســـم األخـ
مـــيـــرور الــبــريــطــانــيــة أن فــريــق يـــورغـــن كــلــوب مهتم 
ــات تـــشـــالـــوف، الـــــذي يــقــدره  ــدمـ بــالــحــصــول عــلــى خـ
فريقه سسكا موسكو، الحاصل على بطولة كأس 
االتـــحـــاد األوروبـــــي عـــام 2005، بــحــوالــي 20 مليون 
جنيه إسترليني )نحو 25 مليون دوالر(، وهو رقم 
مناسب جدا في سوق االنتقاالت. وتشير تقارير إلى 
أن الاعب الروسي الشاب جذب انتباه أندية بايرن 
ميونيخ وبوروسيا دورتموند واليبزيغ األملانية، 

وكذلك أشبيلية اإلسباني وموناكو الفرنسي.
أما ليفربول فيبحث عن مهاجم جديد بعد أن أنهى 

ارتباطه مع دانييل ستوريدج.

ــارس مــرمــى  ــ تــســبــب خــطــأ مـــن حـ
مـــنـــتـــخـــب تــــــونــــــس، فــــــي خــــــروج 
ــــور قـــــرطـــــاج« مــن  ــــسـ مـــنـــتـــخـــب »نـ
ــة، امــــس  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ كـــــــأس االمـــــــــم األفـ
األحــــــد، بــعــد هــزيــمــتــهــا بــالــوقــت 

اإلضافي أمام السنغال.
وسجل املنتخب السنغالي هدفا 
قاتا في نهاية الوقت اإلضافي 
الـــكـــرة من  أفــلــتــت  األول، بــعــد أن 
يــــــــدي الـــــــحـــــــارس املـــــعـــــز حـــســـن، 
لـــتـــرتـــطـــم بـــــــرأس املـــــدافـــــع ديــــان 

برون وتدخل املرمى.
وأثـــــــار حـــكـــم املـــــبـــــاراة اإلثـــيـــوبـــي 
بـــامـــاك تــيــســيــمــا، جــــدال كــبــيــرا، 
ــاء ركـــــلـــــة جـــــــــزاء واضــــحــــة  ــ ــغـ ــ ــإلـ ــ بـ
الــكــرة يد  لــتــونــس، بعد أن ملست 
العب السنغال إدريسا غاييه في 

الدقيقة 115.
وكــــان الــفــريــقــان تــعــادال بنتيجة 
0-0 فــي الــوقــت األصــلــي، بــعــد أن 
ــل مــنــهــمــا ركـــلـــة جـــــزاء،  أضــــــاع كــ

حـــيـــث أضــــــاع فـــرجـــانـــي ســاســي 
قـــبـــل أن  بــالــدقــيــقــة 72،  لـــتـــونـــس 
يضيع هنري سايفيه للسنغال 

بالدقيقة 78.
وقــدم املنتخب التونسي عرضا 
ــــود الــتــيــرانــغــا«،  ــام »أســ ــ قـــويـــا أمـ
ــى من  ــان قـــاب قــوســني أو أدنــ وكــ
التأهل، لكن خطأ الحارس حسن 

أهدى الفوز للسنغاليني.
ــخــــب الـــتـــونـــســـي  ــتــ ــنــ وعــــــانــــــى املــ
كثيرا مــن أخــطــاء الــحــراس خال 
البطولة، حيث تسبب فاروق بن 
مصطفى بهدف في االفتتاح، ثم 
ارتكب بديله املعز حسن سلسلة 
مــن األخـــطـــاء، آخــرهــا كــانــت أمــام 

السنغال.

ليفربول يدخل سباق »ماكينة األهداف« الروسية

السنغال تفوز على تونس وتتأهل إلى نهائي إفريقيا

على رادار توتنهام ومانشستر سيتي ويونايتد

الدوحة -  

 

في مبادرة أطلقتها »اإلرث« بالتعاون مع مشروع جول كليك

صور تجسد ثقافة كرة القدم 
في المجتمع القطري
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الــتــي تقيمها  املــراكــز الصيفية  أمــس فعاليات وأنــشــطــة  انطلقت صــبــاح 
العالي والثقافة والرياضة، بالشراكة مع شركة  التعليم والتعليم  وزارتــا 
التي  العمل باملراكز األربعة عشرة،  انتظم  الرقمية، حيث  للحلول  ابتكار 
للبنات وروعـــي فــي اختيارها  أخــرى  للبنني، و7  تــم تخصيص 7 منها 
التوزيع الجغرافي على مناطق الدولة بحيث تكون قريبة لسكن الطالب 

املشاركني.
العالي والثقافة والــريــاضــة مركزًا  التعليم والتعليم  وخصصت وزارتـــا 
الخاصة،  الطالب من ذوي االحتياجات  للبنات الستقبال  للبنني وآخــر 
ــادي الــغــرافــة الــريــاضــي للبنني، ومــركــز مــدرســة الــرســالــة  وهــمــا مــركــز نـ

الــثــانــويــة لــلــبــنــات، حــيــث تــم اعــــداد هــذيــن املــركــزيــن بــالــتــعــاون مــع مركز 
مدى الستقبال الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة. ومارس الطالب 
األنشطة الرياضية والعلمية والفنية في املراكز الصيفية، حيث استمتعوا 
الجرافيكي،  التصميم  الفعاليات واألنشطة، منها  العديد من  بممارسة 
ومنها تصميم األزياء واملجوهرات والصحة والرياضة والطبخ والخياطة 
الــتــواصــل والــتــاريــخ والهوية  الناجح والــلــغــات ومــهــارات  القائد  ومــهــارات 
التصوير واإلبــــداع والقضايا  الــيــدويــة.  والــفــنــون واألشــغــال  اإلســالمــيــة، 
الــذي يهتم  التعليمي   steam املعاصرة وتعتمد هذه األنشطة على نظام
بمجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون واملهارات.
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أعــلــنــت دار الــتــقــويــم الــقــطــري أن 
ــلــــى مــــوعــــد مــع  ســــكــــان قــــطــــر عــ
القمري األخير خالل  الخسوف 
ــام الــــــجــــــاري، والـــــــــذي يــتــفــق  ــ ــعـ ــ الـ
ــع بـــــدر شــهــر  تـــوقـــيـــت وســـطـــه مــ
الــعــام، علًما بأن  لــهــذا  القعدة  ذو 
هـــــذا الـــخـــســـوف ســيــســتــمــر مــن 
املوافق 16 يوليو،  الثالثاء  مساء 
وحــــتــــى الــــســــاعــــات األولـــــــــى مــن 
صباح األربعاء 17 يوليو. وذكر 
الخبير  ــرزوق  مــ الــدكــتــور بشير 
أن  القطري  التقويم  بــدار  الفلكي 
آخــــر الــخــســوفــات الــقــمــريــة لــهــذا 
العام سيكون من نوع الخسوف 
ــي لــلــقــمــر، حـــيـــث إن ظــل  ــزئـ ــجـ الـ
يـــحـــجـــب 65.3  األرض ســــــوف 
بــاملــائــة مـــن كـــامـــل قــــرص الــقــمــر 
الجزئي  عندما يصل الخسوف 
ــه، وذلــــك ألن مــركــز  ــ ــ لــلــقــمــر ذروت
كل من القمر واألرض والشمس 
سيكون على خط استقامة واحد 
حــيــنــهــا، وســـتـــكـــون األرض في 

املنتصف بني الشمس والقمر.

ــاء أنــــه بــغــض الــنــظــر  ــبـ يــؤكــد األطـ
ــاة أســـنـــانـــك الــتــي  ـــوع فـــرشـ ــن نـ عـ
تستخدمها، ســـواء كــانــت يدوية 
أو كهربائية، توصي جمعية طب 
األمــيــركــيــة بتنظيفها  األســـنـــان 
مباشرة بعد استخدمها. كذلك 
عــلــى املــســتــخــدم وضــــع فــرشــاة 
ــامــــودي، كي  األســـنـــان بــشــكــل عــ
تجف الشعيرات فيها من خالل 
الهواء. وألن العناية باألسنان من 
الــجــوهــريــة للحصول  الــخــطــوات 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الــــجــــيــــدة، يـــركـــز 
ــاء عـــلـــى أهـــمـــيـــة اخـــتـــيـــار  ــ ــبــ ــ األطــ
فرشاة أسنان مالئمة، وتغييرها 
من وقــت آلخــر. ويشير باحثون 
إلـــى أن فــشــل االهــتــمــام بفرشاة 
األســـــنـــــان، يــجــعــل الـــفـــم عــرضــة 
ــدة، قــــد تــســبــب  ــ ــديـ ــ ــبــكــتــيــريــا جـ ل
األمـــراض املستعصية، مؤكدين 
الفرشاة تحتوي على كميات  أن 
ــيــــرة مـــــن الــــجــــراثــــيــــم، ألنـــهـــا  ــبــ كــ
تــتــواجــد غــالــبــا فـــي بــيــئــة رطــبــة، 

وهي الحمام.

يــــشــــارك املـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــنـــاظـــرات 
)العنابي( في البطولة اآلسيوية للمناظرات 
التي تقام في العاصمة التايالندية بانكوك 
اليوم وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، كما 
العالم ملناظرات املدارس  يشارك في بطولة 
تــقــام فــي بانكوك  الــتــي  باللغة اإلنجليزية، 
أيضا خالل الفترة من 25 - 31 من الشهر 
نفسه. ويسعى مركز مناظرات قطر عضو 
مــؤســســة قــطــر لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم وتــنــمــيــة 
املــجــتــمــع مـــن خــــالل املـــشـــاركـــة فـــي هــاتــني 
املتناظرين  إلــى تطوير مــهــارات  البطولتني 
اللقب  ــة قــطــر واملــنــافــســة عــلــى  وتمثيل دولـ
ــبــــطــــوالت املــــرمــــوقــــة عـــاملـــيـــا خــاصــة  ــ ـــي ال فـ
ــع الــعــقــول وأفــضــلــهــا  وأنــهــمــا تــجــمــعــان أملــ
وتمنحها فرصة التناظر في أبرز املشاكل 

والتحديات التي يواجهها العالم.
النصف رئيس  السيدة عائشة  وأوضحت 
قسم البرامج التعليمية في مركز مناظرات 
قطر أن ما يميز الطلبة القطريني مقدرتهم 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى فـــهـــم وتـــحـــلـــيـــل املـــواضـــيـــع 
ومناقشتها بشكل نقدي وتقديم أفكارهم 
بأساليب مميزة في القضايا املتنوعة سواء 
»السياسية، أو االقتصادية، أو الصحية، أو 

البيئية وغيرها من القضايا الراهنة«.
وأضافت أن املنتخب الوطني للمناظرات تم 
انتخاب أعضائه بعد عدد من االختبارات 
ــيــــث تـــأهـــل  ــرات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة، حــ ــ ــاظــ ــ ــنــ ــ واملــ
للمشاركة عناصر وطنية فاعلة وواعـــدة، 
الفــتــة إلـــى أن هــنــاك فــريــقــا لــلــنــاشــئــني يتم 
ــداده حــالــيــا لــضــمــان مــســتــوى أعــلــى في  إعــ
السنوات املقبلة سيرافق الفريق األساسي 
ــاتــــني الـــبـــطـــولـــتـــني ويـــــشـــــارك فــي  خــــــالل هــ

تدريباته املكثفة وجوالته.

ــاش ســـكـــان مــديــنــة أســتــرالــيــة حـــالـــة من  عــ
الــهــلــع، بــعــد أن تــســاقــطــت عــلــيــهــم عــشــرات 
الطيور من السماء، وهي تنزف من عيونها 
ومــنــاقــيــرهــا، فـــي مــشــهــد وكـــأنـــه جــــزء من 
فــيــلــم رعــــب. وبــالــقــرب مـــن مــديــنــة أديــاليــد 
جنوبي أستراليا، تساقط من السماء نحو 
60 طـــائـــرا مـــن نـــوع »كـــوريـــال« فـــي مشهد 
مــخــيــف، إذ كـــانـــت الــطــيــور تـــنـــزف وتــطــلــق 
أصواتا وكأنها صرخات استغاثة. وقالت 
مؤسسة »كــاســبــر« إلنــقــاذ الــطــيــور، ســارة 
كينغ، إن أحد العاملني في مؤسستها عثر 
الحالة  إلــى  األربــعــاء، مشيرة  الــطــيــور،  على 
الــتــي كــانــت عليها »مــخــيــفــة«. وقــالــت كينغ 
لــصــحــيــفــة »غــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة: »عــثــر 
أحد العاملني معنا على الطيور.. لقد كانت 
تتساقط من األشجار أمام عينيه«، مؤكدة 
لــم تكن ميتة. وأضــافــت:  الــطــيــور  أن معظم 
الطيور  أو ثالثة نفقوا، بقية  »طــائــران فقط 
كانت تصرخ على األرض غير قــادرة على 
الــطــيــران، وكــانــت تنزف مــن مناقيرها.. ما 
ــان مــشــهــدا مـــن فــيــلــم رعــــب«.  شـــاهـــدنـــاه كــ
وأشـــــــارت كــيــنــغ إلــــى أن الــســبــب هـــو قــيــام 
شخص ما بتسميم هذه الطيور عن عمد، 
السم املستخدم أدى إلى  نــوع  أن  موضحة 
نـــفـــوق الــطــيــور بــشــكــل بـــطـــيء ومـــؤلـــم، بــدأ 
بنزيف داخلي. وال يزال األطباء البيطريون 
يــجــرون تحقيقاتهم وفحص  املنطقة  فــي 
الطيور النافقة لتحديد نوع السم املستخدم.

غادر أرض الوطن فجر أمس فريق دولة قطر املشارك في أوملبياد األحياء الدولي 
الفترة مــن 14 يوليو حتى 21 يوليو، حيث  املنعقد فــي هنغاريا خــالل   2019
يضم الفريق القطري 4 طالب من مدارس قطر وهم: مريم عبد العزيز الكواري 
من مدرسة البيان الثانوية للبنات، والطالب محمد ناصر األنصاري من مدرسة 
املنهالي من مدرسة حمد بن عبد  الدولية، والطالب ناصر نصيب  الخليج  نور 
الدولية،  املها  أكاديمية  الــحــداد من مدرسة  إبراهيم  الثانوية، والطالب علي  الله 
املــدارس املشاركة  العالي، ومشرفي  التعليم والتعليم  وعــددًا من موجهي وزارة 
في أوملبياد األحياء الدولي 2019 في دورتها الثالثني واملنعقدة هذا العام بمدينة 

زاجت – هنغاريا.
لــطــالب دولـــة قطر فــي هــذه املسابقة  الثانية مــن نوعها  املــشــاركــة  وتعتبر هــذه 

الدولية والتي تتألف من اختبارين في علوم األحياء أحدهما نظري واآلخر عملي 
جرى كل سنة في دولة مختلفة، 

ُ
ويشار إلى أن هذه املسابقة العلمية الدولية التي ت

العشرين مــن مختلف دول  الثانوية دون ســن  املـــدارس  ويتنافس فيها طــالب 
العالم، حيث تهدف إلى اختبار مهاراتهم العلمية في معالجة املشاكل البيولوجية 
أكاديمي متقدم،  العلمية في مــادة األحياء على مستوى  التجارب  والتعامل مع 

وتهدف أيضًا إلى إبراز إمكانيات ومهارات الطالب املوهوبني في هذه املادة.
وتضمنت الفترة السابقة خطوات من االستعدادات التدريبية على تدريب الطلبة 
العملية  املـــهـــارات  لتدريبهم عــلــى  أبــريــل 2019م  املــؤهــلــني خـــالل شــهــر  األربــعــة 
الخاصة باالختبار العملي الدولي، ثم تم استكمال تدريب الفريق القطري الدولي 

بعد انتهاء االختبارات املدرسية النهائية بتاريخ 24 يونيو إلى 9 يوليو 2019م.

بــالــتــعــاون مع  الــريــاضــي  بــنــادي قطر  الثقافية  اللجنة  أقــامــت 
شــبــاب الـــدوحـــة ورشــــة عــمــل لــريــاضــة الـــطـــيـــران الــالســلــكــي، 
ــكــــوادر الــشــبــابــيــة الـــصـــاعـــدة ألعـــضـــاء الــنــشــاط  ــ بــمــشــاركــة ال
الله بن سحيم بمقر  الصيفي بقاعة املحاضرات بقاعة عبد 
ــال الــســيــد محمد ســلــطــان فــخــرو رئيس  الــنــادي بــالــدفــنــة، وقـ
الــشــؤون  إدارة  الــنــشــاط تحت رعــايــة  الثقافية إن هــذا  اللجنة 
الثقافة والرياضة وبالتعاون مع مركز قطر  الشبابية بــوزارة 
لــلــريــاضــات الــالســلــكــيــة وضــمــن بــرنــامــج الــنــشــاط الصيفي 

للموسم 2019.
وتم إقامة ورشة العمل من إعداد وتقديم السيد أمير الحداد 
مدير الفعاليات بمركز قطر للرياضات، حيث تحدث املحاضر 
عن مبادئ الطيران الالسلكي والتحكم عن بعد بشكل مبسط 

للتدريب. وتم  ثم قام بشرح كيفية استخدام جهاز املحاكاة 
الطيران على جهاز  الــنــادي لتجربة  الفرصة ألعــضــاء  اتــاحــة 
التركيز  الــالســلــكــي يعتمد عــلــى  الــطــيــران  ان  املــحــاكــاة وقـــال 
العقل  أوامـــر  بــني  التناسق  الذهني والــدقــة والــقــدرة على خلق 
التوجيه الصحيح، وتحتاج هذه  الطائرة  لتوجيه  اليد  وحركة 
للتدريب والتمرين  يــريــد ممارستها أن يخضع  الــهــوايــة ملــن 
الطويل نوعا ما حيث يبدأ الهاوي بتعلمها على مراحل حتى 

يصل إلى القدرة التامة على التحكم بالطائرة بشكل جيد.
والجدير بالذكر أن أنظمة االتصاالت الالسلكية إللكترونيات 
الطائرات ومشغليها  الطائرات تتيح ملصممي  الطيران داخــل 
فرص تحسني مستوى سالمة الرحالت والكفاءة التشغيلية 

مع خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة واملوثوقية.

ورشة لرياضة الطيران الالسلكي لمنتسبي صيفي قطر

سماء قطر
 تشهد خسوفا 

جزئيا غدا

متى يجب تبديل 
فرشاة األسنان؟

طيور تنزف وتتساقط 
من السماء في أستراليا

للتكنولوجيا وسيلة  الباحثون في معهد ماساتشوستس األمريكي  طور 
واعدة لعالج بعض أنواع السرطان تتم من خالل برمجة خاليا T املناعية 
الوسيلة وفق  الخبيثة. وتستخدم هــذه  لتدمير األورام  الخاصة باملريض 
املناعية،   »CAR-T« بــخــاليــا الــعــالج  ، والــتــي يطلق عليه  ســايــنــس ديــلــي« 
ملكافحة بعض أنواع سرطان الدم، وتجري التجارب عليها اآلن لعالج األورام 
التي  الوسيلة  الثدي. وتكمن هذه  أو  الرئة  أورام  الصلبة واملستعصية مثل 
تعزز ذاكرة مرضى الزهايمر أيضا بشحن جهاز املناعة بشكل فائق مما 

يتيح استخدامه كسالح ضد أي نوع من السرطان تقريًبا.

طالب قطر يشاركون في أولمبياد األحياء بهنغاريا

انطالق فعاليات برامج المراكز الصيفية

 165.88

 152.06

 145.15

 124.41

 96.76

الصـالة
  الفـجـــر: 03:25

  الشروق: 04:53

  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

عنابي المناظرات
 في »اآلسيوية 

والعالمية« بتايالند
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